דיווח נאצי על ועידת אוויאן ,יולי 1938
"איש אינו רוצה בהם"
דיונים עיקריים בוועידת היהודים באוויאן
ועידת היהודים באוויאן הסתיימה אתמול .בשבוע זה יהיו עדיין ישיבות סגורות שידונו
בפרטים… טקס הנעילה מתוכנן ליום ששי ,אז יעזבו המשתתפים את אתר הלוקסוס באוויאן
שבו חשו כל כך בנח.
… תוצאות הועידה הן דלות ביותר… למרבה אכזבתם של המרקסיסטים ,הכנסיה וכל
המהגרים הלא יהודים ,היה ברור שועידת אוויאן תדון רק ב"שאלת היהודים" בגרמניה…
הוכח שהארגונים היהודיים שיוצגו באוויאן לא היו בעלי דעה אחת ביחס למטרות הועידה .כך
למשל ,הארגון שמתקרא 'הקונגרס היהודי העולמי' היה מעוניין ביותר לתקוף את חוקי הגזע
הגרמנים… ואילו הציונים מבקשים לנצל את עזיבת המוני היהודים את אירופה כדי לאפשר
ליותר מהם להיכנס לפלסטינה .ההתפתחות בועידת אוויאן מביכה מאד עבור המרקסיסטים,
משום שלטענתם היא מובילה ללגיטימציה בינלאומית של המדיניות האנטישמית הגרמנית.
בהתאם לאידיאולוגיה הדמוקרטית שלהם ולנטיותיהם הפוליטיות ,ההצהרות הרשמיות של
נציגי ארה"ב ,צרפת ובמידה פחותה יותר בריטניה עשו רעש גדול של זעקה מוסרית מעניין
חיסול הבעיה היהודית בגרמניה .עם זאת ,בה בעת ניכרה הסתייגותן של אנגליה וצרפת
כשהעניין הגיע לנכונותן לקבל אליהן עוד מהגרים ואילו נציגי ארצות אחרות שבתחילה כלל
לא רצו לדבר ,הביעו בזה אחר זה את חוסר נכונותם להתיר הגירה יהודית חדשה ]לתחומן[.
ארצות אירופה עשו זאת בעודן מצביעות על העובדה שהם הגיעו כבר לרוויה ]במספר
היהודים שבתחומן[; הדרום אמריקנים דיברו כולם על המבנה החקלאי של ארצותיהם
שמאפשר הגירת חקלאים ,אך לא סוחרים או אינטלקטואלים עירוניים .כמה מהם ,כמו למשל
נציג ברזיל ,רמזו לכך שיהודים נכנסים לתחומן לעיתים קרובות במסווה של חקלאים ,רק כדי
לעבור לעיר בהזדמנות הראשונה שתיקרה בדרכם.
נציגי הדומיניונים הבריטים נתנו תירוצים שהיו מבוססים על מצב של העבודה )קנדה(,
השאיפה לאוכלוסייה אחידה )אוסטרליה( והסכנות לגידול באנטישמית.
דומה אפוא שרק ארה"ב יכולה להיחשב ליעד להגירה יהודית בהיקף משמעותי כלשהו.
בנאום הפתיחה שלו מסר הנציג האמריקני על מכסת ההגירה המשותפת לגרמניה ואוסטריה
)בערך  27,000נפש לשנה( .מעבר לכך היו רוב הצירים משוכנעים ,כפי שהנציג השבדי אף
אמר היום במפורש ,שפתרון אמיתי של בעיית ההגירה היהודית יכול להיות רק על בסיס
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טריטוריאלי ,במקום שבו יחיו "בינם לבין עצמם" ,שם ייושבו עם הזמן פרט למהגרים
הגרמנים גם מיליוני יהודים פולנים ואחרים .הנציג האנגלי התייחס בהקשר זה למושבה
האפריקנית קניה ,אך כל זה תלוי בהתפתחות שונות .מעצמות קולוניאליות אחרות כלל לא
הזכירו את המושבות שלהן )צרפת ,בלגיה( או שהצהירו שהן לא מתאימות למתיישבים
לבנים )בלגיה ,הולנד(.
מקורVoelkischer Beobachter, 13 July 1938 :
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