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דינה פורת ממרכז קנטור לחקר יהדות
אירופה מאונ' ת"א מספרת על כנס

ערן סיקורל  :אנחנו נשארים באירופה ובתופעות בעייתיות באירופה.
בתחילת השבוע באוסטריה נפתח כנס שדן בתופעות האנטישמיות
הגואה בעולם הרחב וגם הפנים החדשות שמקבלת בשנים
האחרונות אפילו ממש במדינה שבה מתקיים הכנס הזה ,אוסטריה.
אנחנו אומרים שלום לדינה פורת ממרכז קנטור לחקר יהדות
אירופה באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת ניו יורק .פרופ'...
ערן סיקורל  :שלום וברכה .למה אוניברסיטת ניו יורק פתאום?
אני מאוניברסיטת תל אביב וההיסטוריון הראשי של "יד ושם".
ערן סיקורל  :הו ,אז אנחנו שמחים לתקן.
פרופ' דינה פורת  :כן.
ערן סיקורל  :תארי לנו מה קורה בכינוס הזה ועד כמה
הממשלה האוסטרית מעורבת בו? מוכנה להיות מעורבת בו חרף
העובדה שגורמי ימין קיצוני נמצאים בתוך הממשלה?
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פרופ' דינה פורת  :תראה ,אנחנו באים ,אנחנו אני מתכוונת
למארגנים ואוניברסיטת תל אביב ,ניו יורק וווינה ,כאן ניו יורק
נכנסת .שלוש אוניברסיטאות אירגנו יחד עם הקונגרס היהודי
האירופי .באמת שאלנו את עצמנו ,אנחנו הכנו את הכנס כמובן
שנה וחצי מראש ,האם אוסטריה היא עדיין המקום המתאים אחרי
הבחירות ואחרי הרכבת הממשלה וכך הלאה.
ערן סיקורל  :ו?...
פרופ' דינה פורת  :אבל מתברר שזה באמת בדיוק המקום
המתאים וכרגע אתה תופס אותי בדיוק אחרי הפגנה של
סטודנטים יהודים בעיקר ,שנכנסו לאולם בשעה שדיבר שר החינוך
והמדע שהחליף את קורץ ,את הקנצלר קורץ שלא הגיע כי הוא
חולה .והם

נכנסו באמצע נאומו והניפו שלט גדול שממשלתו של

קורץ אינה כושר ,איז נוט כושר .טוב ,הם קיבלו מחיאות כפיים
מסטודנטים ומצירים אחרים ואחר כך יצאו מן האולם ואחר כך
היה דיון סוער .רק היום נודע שעוד אגודת סטודנטים כאן יש
לה ספר שירים שבו מדובר על מיליון שביעי של יהודים שיילך
לגז .דברים בהחלט קשים.
ערן סיקורל  :מטרידים מאוד .ואת יודעת אתמול שמענו את ראש
ממשלת הונגריה נושא נאום לאומה ,מדבר על מאבק או קואליציה
משותפת למאבק בהגירה .וישראל בענין הזה דו משמעית ,או
מעבירה מסרים מעט סותרים ,נכון?
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פרופ' דינה פורת  :לא ,תראה יש ...בוא אני אגיד לך קודם
שהכנס הוא לא רק ההפגנה הזאת ,יש כאן כנס שנרשמו אליו
 700אנשים ובערב הפתיחה ,ערב גרנדיוזי ממש שהיה בבנין
היפהפה של עיריית וינה ,היו  950אנשים ,מהם ,מכל אלה 150
חוקרים .היתה לנו הרצאת פתיחה של ברנרד רילבי ,יש כאן
השתתפות של דמויות ציבוריות ודמויות פוליטיות ואחרי כן הכל
דיונים אקדמים ,בדיוק מול השאלה הזאת של עליית אנטישמיות
באירופה ,כך שיש כאן כנס ענק שמנסה לשים את השאלה הזו
על השולחן ולומר לרשויות ,לממשלות ,לגופים שיש להם אחריות,
חברים ,המצב לא הולך בטוב ,יש כאן ,יש כאן אחריות.
ערן סיקורל  :פרופ' דינה פורת ,ראש מרכז קנטור לחקר יהדות
אירופה בימינו ,באוניברסיטת תל אביב וההיסטוריונית של "יד
ושם" ,הסוף לאנטישמיות ,זה שמו של הכינוס בשיתוף הקונגרס
היהודי אירופי.
פרופ' דינה פורת  :תשמע ,זה שם קצת ...נכון.
ערן סיקורל  :כן .מרכז קנטור.
פרופ' דינה פורת  :שם קצת יומרני.
ערן סיקורל  :כן .לצערי לא נוכל להמשיך לדבר אבל אנחנו
כמובן נשוב לנושא הזה בעתיד הקרוב .תודה רבה לך על הדברים.
פרופ' דינה פורת  :בבקשה גם לך.
חמישים חוקרים הצעת פתיחה של בנם ללוי יש כאן השתקפות
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של דמויות ציבוריות דמויות פוליטיות ,ואחרי כן הכל דיונים
אקדמיים בדיוק מול השאלה הזו של עליית האנטישמיות באירופה
כך ,שיש כאן.
כנס ענק ,שמנסה לשים את השאלה הזו על השולחן ,ולומר
לרשויות לממשלות לגופים ,שיש להם אחריות החברים המצב לא
הולך ותם יש כאן יש כאן אחריות.
ערן סיקורל  :פרופסור דינה פורת ראש מרכז קנטור לחקר יהדות
אירופה בימינו באוניברסיטת תל אביב וההיסטוריונית של יד ושם
הסוף לאנטישמיות ושמו של הכינוס בשיתוף הבנתי נכון כן אוראלי
כן לצערנו לא נוכל להמשיך לדבר ,אבל אנחנו כמובן נשוב אל
הנושא הזה בעתיד הקרוב תודה רבה לך על הדברים.
מרואיין  :גם לך.
ערן סיקורל  :והיום בשעה ארבע אחר הצהרים תשודר התכנית
גיבור תרבות בקנט תרבות הפעם תעמוד במרכז התוכנית אשת
הברזל מרגרט.
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