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(december 2008 – januari 2009)

1. Inleiding
Het einde van 2008 en de eerste maanden van 2009 kenden een extra hoge
concentratie aan antisemitische incidenten die op Belgisch grondgebied
plaatsvonden. Daarom werd er besloten een analyserapport op te stellen dat specifiek
gericht is op de invloed die de gebeurtenissen in het Middenoosten op België hebben.
Als reactie op de duizenden Qassam- en Gradraketten die vanuit Gaza op Zuid-Israël
werden afgevuurd, besliste het Israëlische Leger, Tsahal, operatie « Gegoten Lood »
op te starten. Maar deze beslissing werd wereldwijd op een hevige reactie en vele
manifestaties onthaald.
De operatie heeft 24 dagen geduurd, van 27 december 2008 tot 19 januari 2009,
datum waarop er door Israël een unilateraal staakt-het-vuren werd afgekondigd.
Tijdens de voorbereiding ervan, tijdens de operatie zelf en na afloop van het staakthet-vuren werden Joodse gemeenschappen over heel de wereld met een gestage groei
geconfronteerd in het aantal antisemitische incidenten en in de intensiteit ervan. Het
is dan ook om die reden dat deze analyse buiten de limieten van de geciteerde data zal
gaan en de volledige periode tussen 25 december 2008 en 31 januari 2009 zal
bestrijken.
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2. Algemene vaststellingen
Zoals we in april van 2002 ook konden vaststellen tijdens operatie Rampart en bij de
zaak Jenine, bewijst ook operatie « Gegoten Lood » nogmaals de invloed die het
Arabisch-Israëlisch, meerbepaald het Palestijns-Israëlisch conflict heeft op de joodse
gemeenschappen van de Diaspora en op het invoeren ervan door hun vijanden.
Op wereldvlak stellen we te midden van de grootste voorvallen ook fysieke aanvallen
vast, alsook schade die aan communautaire gebouwen en privébezittingen wordt
aangericht of nog de talrijke manifestaties die over de hele wereld worden gehouden
en waar wilde antisemitische slogans gescandeerd worden.
De verantwoordelijken voor deze incidenten zijn voor het merendeel Islamieten die
tot lokale islamitische gemeenschappen behoren. Wat we ook nog kunnen vaststellen
is dat de schade die in Gaza aangericht wordt en de haat tegenover Israël en de Joden
een consensus gevormd hebben tussen de rivaliserende islamitische groeperingen.
Buiten de hiervoor geciteerde incidenten stelden we ook nog een verscherping vast in
de ernst van de bedreigingen die de wereldwijde Jihad (Al-Qaida), Hezbollah en/of
lokale islamitische terroristische aanslagen (in Bombay bijvoorbeeld) tegen de Joodse
gemeenschappen vormen. Dit soort bedreigingen heeft dikwijls wraak als motief,
bijvoorbeeld voor de dood van Imad Moughniyeh, een van de hoogste in rang binnen
Hezbollah.
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3. De situatie in België
Een analyse van de gebeurtenissen
Er werden verschillende manifestaties en samenkomsten georganiseerd in grote
steden als Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi en Gent, maar ook steden van kleinere
omvang ontsnapten er niet aan.
De actieve deelname, vooral door Arabische en islamitische mensen, was sterk en er
werden regelmatig mondelinge (slogans) en fysieke (vandalisme) overtredingen
vastgesteld.
De antizionistische en antisemitische
slagzinnen
waren
talrijk.
Het
hakenkruis werd regelmatig met de
Davidster geassocieerd terwijl Israël
en de joden vaak met de nazi’s
vergeleken werden. Hamas- en
Hezbollahvlaggen wapperden in de
menigte, Israëlische vlaggen werden
dan weer verbrand. Slogans als
“Hamas, Jihad, Hezbollah” werden
ook in de Brusselse, Antwerpse en
Luikse straten gescandeerd, zelfs tot
in Charleroi.

Manifestatie op 31/12/2008 te Antwerpen

We zijn de laatste tijd getuige geweest van een
toenemende “nazificatie” van het PalestijnsIsraëlisch
conflict.
De
instelling
die
extreemrechts
in
de
gaten
houdt,
www.resistances.be, heeft binnen ditzelfde
kader meerdere malen gevraagd aan het
Centrum voor Gelijke Kansen om klacht neer
te leggen voor verschillende incidenten die
waargenomen werden tijdens de nationale
manifestatie op 11 januari jl. Het Comité voor
Coördinatie van de Belgische Joodse
Manifestatie van 11/1/2009 te Brussel

3

antisemitismebe@hotmail.com

Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Antisemitisme in België
De gevolgen van operatie « Gegoten Lood »

Organisaties (CCOJB) legde klacht neer tegen 86 organisaties die tot manifestaties
opriepen. Incidenten van dezelfde soort waren reeds tijdens de manifestatie van 31
januari 2008 opgetekend. Het Forum der Joodse Organisaties heeft toen dan ook
klacht ingediend tegen de organisator van deze manifestatie, de Arabisch-Europese
Liga (AEL). Deze organisatie ondersteunt openlijk Hezbollah en verspreidt via zijn
website antizionistische en antisemitische berichten.
Buiten de manifestaties van 26 december 2008 tot 31 januari 2009 werd
er van 47 incidenten gewag gemaakt, waarvan er veertig plaatsvonden in
januari.
Bij de ergste incidenten rekenen we de volgende:
-

Vandalisme tegen de Chanoukakandelaar op de
Meir in Antwerpen (26/12) ;

-

Molotovcocktail (29/12) en vandalisme (5 et 7/1)
tegen de synagoge van Charleroi;

-

Straatstenen (14/1) en Molotovcocktails (6/1) voor
de synagoge in de Paviljoenstraat;

-

Poging tot brandstichting tegen de liberale
synagoge in Vorst (5/1) ;

-

Bedreigingen aan het adres van het Joodse
Agentschap (16 et 20/1), tegen de synagoge in
Oostende (15/1), het Joods museum (13/1), en
tegen de Union des Etudiants juifs de Belgique
(Vereniging van de Joodse studenten in België)
en de CCOJB (7/1).

-

Gewelddadigheden tegen een orthodoxe Jood in
Elsene (27/1) ;

-

Agressie jegens een orthodox joodse familie in
een trein (12/1) ;

-

Poging tot brandstichting in een Joods huis in
Antwerpen (3/1).
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De analyse in grafieken

5

antisemitismebe@hotmail.com

Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Antisemitisme in België
De gevolgen van operatie « Gegoten Lood »

Antisemitische incidenten tussen 25 december 2008 en 31 januari 2009
1. 30/1/09
Antisemitisch stuk in het programma « Man bijt hond » op de VRT
Na « Plat préféré » met de Forel van Hitler (Canvas, 28.10.08), « De
onschuldige gaskeuken » van « Man bijt hond » (VRT1, 01.11.08), de reclame
voor « Weg met de Soete » met een Hitler-chippendale als gids voor Berlijn
(Canvas, 27.11.08) en de sketch van Philippe Geubels (VRT radio, 21.12.08),
werd er een nieuw antisemitisch incident vastgesteld in de uitzending van «
Man bijt hond » op de VRT. Het stukje begint met de tekening van een
ultraorthodoxe Jood naast een diamant. Als bijschrift krijgen we te lezen :
«Joden weer wat boos ». Vervolgens krijgen we een stuk te zien uit het VRT
journaal waarin nieuwslezer Wim de Vilder uitlegt dat de joodse gemeenschap
boos is over de woorden van Bert Anciaux, Vlaams minister van cultuur, die de
dood van de kinderen in Gaza met het tragische incident in Dendermonde
vergelijkt heeft, waar een psychopaat verschillende baby’s en volwassenen
vermoordde of verwondde. De tekst vervolgt zo : « Boos ? De Joodse
gemeenschap ? Boos ? Teneinde het overzicht te bewaren volgt hier de lijst
van mensen, instellingen en objecten waarop de joodse gemeenschap nog niet
boos is : de joods-Amerikaanse vriendschapsvereniging, de joods-Israëlische
vriendschapsvereniging, de joodse gemeenschap in het algemeen, hier en
daar een wandelende jood, Boogie Boy, de firma’s Rolex en Rolls-Royce, de
Antwerpse diamantcentrale. Deze lijst is uiteraard aan veranderingen
onderhevig en kan enkel onder strikt voorbehoud als adequaat worden
beschouwd. » Het filmpje wordt geïllustreerd door beelden van ultraorthodoxe
Joden terwijl die dansen of bidden. Ook de diamantsector en de firma’s Rolex
en Rolls-Royce worden bij het verhaal betrokken. Het gaat hier over duidelijk
antisemitische clichés die al in een triest verleden verspreid werden. Net als
voor de andere, bovengenoemde incidenten werden er door verschillende
organisaties stappen ondernomen in de richting van de VRT-directie en het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.youtube.com/watch?v=fcHdR80-LeE
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2. 30/1/09
Een inwoner in de regio van Charleroi krijgt antisemitische post
Een burger met een typisch Joodse familienaam die in de omgeving van
Charleroi woont, heeft een brief aangekregen waarin stond geschreven : «Juifs
= Assassins d’enfants» («Joden = Kindermoordenaars»). Hij voelde zich
bedreigd en heeft klacht neergelegd bij de politie.
3. 28/1/09
Antisemitische uitlatingen op de internet site van een Vlaamse
krant
In het kader van een artikel op de internetsite van « Het Laatste Nieuws »
aangaande de uitspraken van Bert Anciaux die de Israelische soldaten
vergelijkt met de moordenaar van Dendermonde die op een gruwelijke manier
onschuldigen heeft gedood en anderen zwaar gewond heeft in een
kinderverblijf, kon men onder meer, de uitlatingen van ene Fatima X uit
Antwerpen lezen die verklaart: « als het over de zionisten gaat is er nooit
sprake van vrije meningsuiting. wallah echt triestig!! God is niet achteloos,
die lyahood (Joden)hun dag komt nog… ». Een klacht werd ingediend bij de
moderator van de site opdat de uitspraak zou weggenomen worden. Het
dossier werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de
Federal Computer Crime Unit.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/648853/2009/01/28/Fo
rse-kritiek-voor-Anciaux-die-Dendermonde-met-Gazavergelijkt.dhtml#reactions
4. 27/1/09
Agressie tegen een jonge orthodoxe jood in Brussel
Rond 8u ’s avonds reed een jonge orthodoxe jood van 23 rond met een
vrachtwagen op de Waversesteenweg in Elsene. Bij een manoeuvre raakte hij
per ongeluk een auto. Omdat hij niets gemerkt had, vervolgde hij zijn weg.
De auto die achter de vrachtwagen reed baande zich een weg langs de
vrachtwagen en stak hem voorbij. Toen de jonge vrachtwagenbestuurder zag
wat de automobilist van plan was, zette hij zijn vrachtwagen zo kort mogelijk
tegen de kant van de weg. Toen de auto hem eenmaal voorbij was, blokkeerde
hij de weg. De jonge Jood is toen uit zijn vrachtwagen gestapt en de
automobilist, die eveneens was uitgestapt, zei hem dat hij zijn auto beschadigd
had. De jongeman was een beetje verwonderd over de situatie, maar
accepteerde toch om een vaststelling van de schade op te stellen. Tijdens het
invullen van het formulier waren zowel de autobestuurder als zijn vriendin erg
agressief, dus vroeg de jongeman hen om kalm te blijven, vooral aan de
vriendin van de autobestuurder. Haar vriend heeft hem toen gezegd dat hij
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met hem bezig was en niet tegen zijn vrouw had te praten. Er waren enkele
woordenwisselingen, zonder dat het een echte scheldpartij werd. Tot de vrouw
de jongeman plots in het gezicht sloeg. Op de koop toe kreeg hij ook nog een
tweede slag van haar vriend. Toen deze laatste zag dat de jongeman probeerde
ervandoor te gaan, schopte hij hem hard tegen zijn rechterbil. Hij vertrappelde
ook de kippa van de jonge jood die op de grond gevallen was en zei daarbij iets
nauwelijks hoorbaars, iets als «met hun hoedje…». De vriendin van de
bestuurder riep daarna: «Joden! Het is door jullie dat we oorlog moeten
voeren!!». En haar vriend voegde daar nog aan toe: «Ik ga jullie allemaal
wurgen, en spijtig dat het ongeluk geen 200m eerder gebeurd is!!» Zijn vrouw
verklaarde ook nog: «Ik ga mijn neef opbellen, die zal je wel leren». Er was
ook nog een vriend van de jonge joodse man aanwezig bij de scène. De
autobestuurder maakte aanstalten om hem ook te slaan, maar zijn vriendin
overtuigde hem dat niet te doen en hij stelde er genoegen in moordlustige
gebaren te maken in zijn richting. De jonge Joodse mannen zagen toen hun
kans schoon om zich van de plaats te verwijderen en belden de politie om een
klacht in te dienen. De vrachtwagenbestuurder heeft aan de politie gemeld dat
er een getuige van het hele gebeuren was, maar de agent heeft niet openlijk
besloten om verder gehoor te geven aan deze informatie.
(PV n° BR.43.LL.012373/2009)
5. 27/1/09
Haatprekende uitlatingen op de website van « Knack »
Binnen het kader van een artikel dat in het Vlaamse weekblad « Knack »
gepubliceerd werd, met als titel « Israëliër en Palestijn gedood bij
grensgevechten
»,
liet
een
surfer
onder
het
pseudoniem
« Keuleniscool » volgende verklaring achter : « De recente agressie oorlog was
erg, zeer erg , meer dan 1300 doden doordat de joden op vrijwel
onbewapende vrijheidstrijders en burgers schoten en dit met grof geschut !
De joden schoten zelfs en dit met opzet ...op VN-gebouwen , ziekenhuizen en
scholen. Stop de super terreur van de joden en de tegen terreur van de
Palestijnen. De super terreur van de joden bestaat o.a. uit : De muur van 700
km,op geroofde grond, erger en langer dan de Berlijnse muur en permanente
grens controles, maakt van Palestina een groot getto. De bezetting en
wangedrag van de kolonisten is mens-onwaardig. Door de bezetting van heel
Palestina onstaat een economische wurging die als terreur wordt ervaren. De
agressieve kolonisten, vooral die met die pijpekrullen, en die op geroofde
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grond, de Palestijnen terroriseren. Meer dan 10.000 Palestijnen die zonder
veroordeling vast zitten. Het systematisch tergen van de Palestijnen en super
leugens van de joden. Dit verziekt alles en iedereen. Ik spreek uit ervaring ! Ik
ben er diverse malen geweest, niet als bevooroordeelde, maar als tourist.
Stop de bezetting ! ». De auteur heeft het nooit over "Israëliërs" maar alleen
over "Joden", over hun leugens en de straffeloosheid van hun daden. Dit
artikel zet aan tot antisemitische haat en werd overgedragen aan het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.knack.be/nieuws/wereld/israelier-en-palestijn-gedood-bijgrensgevechten/site72-section26-article28558.html
6. 27/1/09
Negationistische uitlatingen op het forum van een Franstalig
dagblad
Naar aanleiding van een artikel over Iran dat verklaart dat « L’Holocauste est
un gros mensonge » (« De Holocaust één grote leugen is »), en dat
gepubliceerd werd op de website van de Franstalige krant « La Meuse », werd
door een internaut volgende reactie achtergelaten: « Pourquoi les youpins
refusent-ils un débat contradictoire, sur la question ? Que craignent-ils que
l'on découvre ? Est-il normal, de plomber l'Histoire selon leurs versions
uniquement ? Est-il normal de faire emprisonner des historiens vieillards, qui
revisitent cette époque ? Remarque, quand on voit leur comportement en
Palestine, on ne peut que regretter qu'ils n'aient pas TOUS été exterminés.
Profite de l'Internet, pour découvrir... l'autre version. Qui n'entend qu'une
cloche... » (« Waarom gaan de vuile joden een tegenstrijdig debat uit de weg?
Vrezen ze dat er iets ontdekt zal worden? Is het normaal dat de Geschiedenis
alleen maar volgens hun versies gelezen wordt? Is het normaal dat oude
historici die deze eeuw bezoeken in de gevangenis gestoken worden? NB: als
we zien hoe ze zich vandaag in Palestina gedragen, dan kunnen we het ons
alleen maar beklagen dat ze niet ALLEMAAL uitgemoord zijn. Gebruik het
internet om… de andere kant van het verhaal te ontdekken. Want wie slechts
naar één versie luistert…»). Deze reactie staat niet alleen, er zijn er andere die
de ronde doen. De tekst werd snel door de moderator van de site verwijderd.
http://namur.lameuse.be/actualite/monde/2009-01-27/iran-holocauste-grosmensonge-679784.shtml?page=1#ancre_debut_commentaires
7. 26/1/09
Antisemitische uitlatingen als gevolg op een persbericht van Louis
Michel
In zijn functie van Europees commissaris van ontwikkeling en internationale
hulp, verklaarde Louis Michel expliciet dat Hamas voor een groot deel
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verantwoordelijk was voor de situatie in Gaza. Als reactie op deze verklaring
verschenen er meerdere antisemitische commentaren op verschillende
websites. Zo schreef « Spiggy K » : « Je kan van Louis Michel als jood toch
niet verwachten dat hij kant kiest tegen Israel? Ik vraag me wel af wat dit
betekent voor de functie die hij uitoefent als commisaris voor internationale
hulp. Gaat hij daarbij systematisch politieke of religieus geïnspireerde keuzes
maken? » Ook al stamt Meneer Michel helemaal niet van het Joodse volk af,
dit zou betekenen dat niemand die ook maar enigszins Joods zou kunnen zijn
een publieke functie kan opnemen… Verder lazen we op de website van de
Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » andere antisemitische bedenkingen :
Pierre Maes, Schilde : « Blijkbaar zijn er weinig mensen op de hoogte dat
hijzelf Joods is ». Aline D.S., Kapellen : « Dus al die dode babies en kindjes
waarvan we foto's gezien hebben, waren in werkelijkheid flinke tieners, Bar
Hijja? Stop toch eens met je onzin, aub, en kom met échte argumenten. En
Michel is inderdaad van Joodse afkomst. » Albert Viane, Brugge : « Daarmee
kiest Michel duidelijk partij voor zijn joodse vriendjes, hij moet in Knokke
tijdens het weekend ook nog kunnen overeenkomen met zijn vriendjes, mocht
hij de Israelisch met de vinger wijen, dan ou hij zichzelf niet meer buiten
moeten tonen in Knokke-Zoute. Schandalig gewoon! Hij mag Belgie niet meer
vertegenwoordigen in Europa, want hij spreekt voor zichzelf! ». Er werd
klacht neergelegd bij de verschillende internetsites en bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen.
http://indymedia.be/nl/node/31488
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/641825/2009/01/26/Louis-Michel-haalt-uit-naarHamas.dhtml
8. 26/1/09
Antisemitische uitspraken op het forum van een Vlaamse dagblad
Op www.hln.be, internet site van de krant « Het Laatste Nieuws », hebben
sommige internetgebruikers gereageerd op het artikel genaamd « Israëlische
soldaten streden in naam van Bijbel ». Bij sommige reacties, deze van een
genaamde Hafsa Prinses uit Mechelen is blijkbaar van antisemitische aard. Hij
verklaard : « Joden zijn de vreselijkste mensen ter wereld. Ik had er vroeger
op school enorm compassie mee om wat ze hebben meegemaakt, maar nu
doen ze hetzelfde met onschuldige mensen en komen nu bij mij op de zwarte
lijst te staan. Niet te geloven dat een mens nog zo wreed kan zijn. Hitler zei
het nog in zijn tijd : ik heb niet alle Joden gedood zodat jullie nog de kans
kunnen krijgen om te zien wat voor mensen ze wel zijn. Geloof mij ik weet het
nu en geen medelijden meer. Mensen zonder hart, doders, beesten !!!!!!! » Een
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andere internetgebruiker heeft bij de verantwoordelijk van de site gereageerd
en deze item werd geweerd door de moderator.
www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/642150/2009/01/26/Israelische-soldaten-streden-innaam-van-Bijbel.dhtml
9. 22/1/09
Antisemitische commentaren op www.youtube.com
Binnen het kader van een video die gepost werd door het CCOJB (Comité de
Coordination des Organisations Juives de Belgique, ofwel het Komité voor
Coördinatie van Joodse Organisaties in België) op Youtube, met als thema « La
comptine de Guilad Shalit » (« Het Sprookje van Guilad Shalit »), liet een
internetgebruiker volgend antisemitisch commentaar achter : « Que cette
ordure grille en enfère. a bat les Juifs. Heil Hitler » (« Dat dit stuk vuil in de
hel moge branden. Dood aan de Joden. Heil Hitler »). Het pseudoniem van de
auteur van deze woorden is « siegheilfr » en in de beschrijving van zijn
persoonlijke pagina vonden we ondermeer een « Heil Hitler » en een
hakenkruis terug. Het dossier is overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding.
10.20/1/09
Het Joods Agentschap ontvangt dreigbrieven
Het Joods Agentschap heeft per post een dreigbrief ontvangen. Het betreft een
pamflet waarin de schrijver te keer gaat tegen personen die « nazislachtoffers
verdedigen, personen die « vechten tegen het antisemitisme », personen die de
« enige democratie in het Midden-Oosten verdedigen », alsook personen die «
dialogeren met de drie grootste monotheïstische godsdiensten ». In het
pamflet wordt het hakenkruis vergeleken met de Davidster en het beschuldigt
al de ontvangers van dit pamflet verantwoordelijk te zijn voor de « genocide »
van de Palestijnen en voor het opleiden van terroristen. Er wordt ook in gezegd
dat de Joden hun eigen graf aan het graven zijn.
11. 19/1/09
Antisemitische graffiti in Brussel-centrum
Ter hoogte van huisnummers 36 en 56 op de Kunstlaan in Brussel heeft een
getuige de volgende woorden gevonden die met dikke alcoholstift op een paal
en een muur geschreven waren: « A mort les Juifs » (« Dood aan de Joden »)
et « Les marocains sont juifs = ennemis du monde » (« De Marokkanen zijn
Joden = vijanden van de wereld »). Deze informatie werd aan de bevoegde
overheden doorgegeven.
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12. 19/1/09
Antisemitische uitlatingen op de website van een Vlaamse krant
Er werden veel antisemitische uitlatingen gedaan op de website van de
Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » naar aanleiding van het artikel « Geen
geld voor wederopbouw Gaza zolang Hamas de plak zwaait », een artikel
over het weigeren van de toekenning van Europese fondsen zolang Mahmoud
Abbas de macht in Gaza niet terug in handen heeft gekregen. We hebben er
een mooi voorbeeld uitgehaald dat Dungeon Master uit Hasselt achterliet :
« Verdomme laat die joden maar betalen voor alles wat ze vernield hebben!
Geld hebben ze genoeg! De EU kan de pot op! De EU is goed voor de
onderlinge relaties en samenwerking tussen de leden zelf, maar naar de
wereld toe stelt het echt niets voor. Ze hebben geen gezag, ze durven hun
mond niet opentrekken en ze moeten altijd op hun knieën zitten voor de
supermachten zoals de VS, Israel en Rusland. Het wordt eens tijd dat we een
groot Europese leger met kernwapens hebben, dan is het rap gedaan! ». Deze
antisemitische uitspraken werden aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen doorgegeven.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/624804/2009/01/19/Geen-geld-voor-wederopbouwGaza-zolang-Hamas-de-plak-zwaait.dhtml#reactions
13. 18/1/09
Antisemitische uitspraken tijdens een manifestatie in Antwerpen
Tijdens een manifestatie die georganiseerd werd door een groep vrouwen die
wilden protesteren tegen de situatie in Gaza werd een serie slogans op zeer
opvallende wijze getoond of gescandeerd. Het nu volgende citaat trok onze
aandacht en werd doorgegeven aan het Centrim voor Gelijkheid van Kansen :
« De Joden zien de Palestijnen als hun vangst, maar leven nu in angst ».
http://indymedia.be/fr/node/31403
14. 17/1/09
Het hakenkruis en de Davidsster in relatie gebracht op een
manifestatie in Charleroi
Net zoals dat vorige week het geval was bij de nationale manifestatie van 11
januari in Brussel, of op eerdere manifestaties, onder andere aan de Brusselse
Beurs en in Antwerpen, werden het hakenkruis en de davidsster opnieuw met
elkaar geassocieerd. De beelden van de manifestatie in Charleroi werden
uitgezonden door RTL-tvi. Het incident werd aan het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen gezonden.
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15. 17/1/09
Antisemitische uitroepen tijdens een betoging in Gent
Tijdens de pro-Palestijnse betoging die afgelopen zaterdag (17/1) werd
gehouden in Gent, werden slogans als « Joden, Joden, Terroristen »
gescandeerd door sommige manifestanten.
16. 16/1/09
Aansporing tot antisemitisme in Vlaams dagblad
In de gedrukte uitgave van het Vlaams dagblad « Het Laatste Nieuws » tekent
de journalist Ornelis een artikel getiteld : « De Gezellige Gaza-Picknick ».
Daarin drukt hij zijn verontwaardiging uit over de slechte smaak van sommige
Israeliers die gaan picknicken op de heuvels in de buurt van Gaza om naar het
« spektakel » van de bommen die daar vallen, te kijken. Jammer genoeg spoort
hij daarbij tot antisemitisme aan door een amalgaam te maken tussen Jood en
Israelier. Ornelis heeft het over « Joodse ramptoeristen » die naar Gaza
kijken terwijl ze « een flesje koosjere wijn » drinken. Hij heeft het dus niet
gewoon over Israeliers want die kunnen dus net zo goed Christen of Moslims
zijn. En nog verder in zijn artikel maakt Ornelis een vergelijking tussen «
Extreem islamitisch knutseltuig in de vorm van huis-, tuin en keukenrakketen
van Hamas of spectaculair precieze JOODSE projectielen ». Het artikel in
kwestie werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijke Kansen.
17. 16/1/09
Doodsbedreigingen voor een antisemitische reden
Een moeder op zoek naar een kinderverzorgster voor haar kinderen heeft per
brief een antwoord gekregen van de persoon die ze daartoe wilde aanwerven.
De kandidate verklaarde in haar brief dat ze het werk helaas niet kon
accepteren omdat haar vader en haar broer dreigden haar te vermoorden « als
ze weer bij joden ging werken. » Bron: Le Vif l’Express, 16 januari 2009
18.16/1/09
Email met bedreigingen ontvangen door het Joods Agentschap
Het Joodse Agentschap heeft bedreigingen per email ontvangen. In dit email
die naar verschillende mensen bij het Joodse Agentschap in Belgie en het
buitenland werd verzonden, verklaarde de anonieme afzender : « MORT A
VOUS, NOUS ARRIVONS A TUER » (« Dood aan jullie, we slagen erin te
doden »).
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19. 15/1/09
Dreigbrief gericht aan de synagoog van Ostende
Een van de verantwoordelijken voor de synagoog van Ostende begaf zich tegen
6 uur in de middag naar het gebedshuis en merkte dat een stilstaande auto met
draaiende motor voor het gebouw stond. Hij zag een persoon voor de synagoog
staan en toen in de auto stappen die prompt wegreed. Toen hij de synagoog
wilde binnengaan slaagde hij er niet in het hangslot te openen dat de poort
afsluit. Hij kon wel de brievenbus van de synagoog bereiken. Hij vond erin een
brief met krantenknipsels en een in het Engelse opgestelde dreigbrief. De brief
handelde over de situatie in Gaza en beschuldigde de Joden ervan kinderen en
baby's te vermoorden. Het is niet de eerste keer dat de Joodse gemeenschap in
Ostende een dergelijke brief ontvangt. De vorige waren opgesteld in een
gebrekkig Nederlands. Toen de slotenmaker arriveerde bleek dat iemand lijm
in het slot had aangebracht. Klacht voor antisemitische bedreigingen werd
ingediend bij de Federale Politie. PV n° GF 000792/09.
20.14/1/09
Kasseien gegooid op de synagoog van de Palvilioenstraat
Tijdens de nacht van woensdag op donderdag werden er kasseien gegooid naar
het gebouw dat de synagoge van Schaarbeek, in de Paviljoenstraat, herbergt.
De stenen hebben echter geen schade aan het gebouw aangericht.
21. 13/1/09
Antisemitische uitspattingen in het kader van een familieruzie in
Waals-Brabant
In het kader van een familiale ruzie, heeft een vrouw haar man uit voor « Vuile
Jood » uitgescholden. Het is allemaal begonnen met de huisvader die een
telefoonoproep kreeg van zijn dochter van 16, die hem liet weten dat ze
geslagen werd door haar moeder. De vader, die al met relatieproblemen te
kampen had, is thuisgekomen om zijn dochter te komen halen. Om het niet te
ver te laten komen, is hij in zijn wagen gebleven. Toen zijn dochter naar hem
toe wou gaan, probeerde de moeder haar tegen te houden. Uiteindelijk is de
dochter dan toch in de wagen van haar vader geraakt. De moeder is dan ook in
de wagen gestapt en vanaf de achterbank probeerde ze haar man met een sjaal
te wurgen. Vervolgens is zij uit de wagen gestapt en heeft ze hem voor « Vuile
Jood » uitgescholden. De buurvrouw was getuige van het geval. Het is reeds de
derde maal dat zij hem zo beledigd. Een klacht werd bij de politie neergelegd
door vader en dochter.
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22.13/1/09
Dreigbrief gekregen door het Joodse Museum
Het Joodse Museum in Belgie, gevestigd in Brussel, heeft een dreigbrief
gekregen. Dit gedrukte schrijven begint met een « Goede Morgen, Hai Hitler ».
De verzender vervolgt met « Breng eregroet met Hakenkruis en dood alle
Joden ». In zijn brief verkondigt hij dat hij bereid is met zijn brieven door te
gaan tot alle doden en gekwetsten, weduwen en weduwnaars van Palestina en
van de Islamitische wereld gewroken zullen zijn. Het Museum heeft besloten
een klacht bij de politie neer te leggen.
23.12/1/09
Agressie tegen orthodoxe Joden in de trein.
Uit Londen teruggekomen met de Eurostar, heeft een Joodse orthodoxe
familie rond 19u de trein van Brussel naar Antwerpen genomen. De ouders en
hun 10 kinderen, die een grote hoeveelheid bagage bij zich hadden, namen per
vergissing de stoptrein. Op hetzelfde ogenblik sprongen 7 jongeren van NoordAfrikaanse afkomst op de trein. Ze begonnen de familie te beledigen.
Vervolgens hebben ze de vader en één van zijn kinderen geslagen. Ze hebben
ook op hen gespuwd. Toen ze de moeder wilden aanpakken stopte de trein en
ze profiteerden van dat moment om af te stappen. Er was niemand anders in
de trein. Aangezien hij zijn familie niet kon achterlaten in de trein, wilde de
vader de politie op een naburig perron van het station van Mechelen naar zich
toe roepen, maar de gebaren werden wellicht niet begrepen. Het incident
werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en aan het Forum der
Joodse Organisaties in Antwerpen overgemaakt.
24.11/1/09
Antisemitische uitspattingen in een fitnessclub.
De Franstalige krant « La Derniere Heure » bericht over antisemitische
uitspattingen van een leraar van de sportclub « Passage Fitness », gevestigd op
de Kunstlaan in Brussel. Dit gebeurde toen hij in contact was gekomen met
een paar leerlingen voor het klaslokaal om 11u55, bij het verlaten van de zaal
BodyCombat. Toen hij iemand herkende, verklaarde hij : « Je ne te fais pas la
bise, je transpire comme un porc. Comme un juif » (« Ik geef je geen kus want
ik zweet als een varken. Zoals een Jood »). Ongeveer tien personen stonden
daar voor de volgende les. Op dat moment heeft niemand iets gezegd, maar
wanneer de leraar terugkeerde naar de groep, heeft één van de deelnemers van
de cursus hem gezegd dat zijn opmerking ongepast was. Hij antwoordde : « Oh
ça va hein, je dis ce que je pense ! » (« Oh, laat maar, ik zeg wat ik denk ») en
hij gaf ook zijn mening over het Israëlisch-Palestijnse conflict. De
verantwoordelijken van de club werden verwittigd.
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25.11/1/09
Negationisme tijdens de Pro-Palestijnse manifestatie in Brussel
Tijdens de Pro-Palestijnse betoging die werd gehouden in Brussel tussen het
Zuid station en het Noord station op zondag 11 januari in de middag, waren
heel wat vaandels en slogans te zien. Buiten de vlaggen van de Hezbollah en de
Hamas, plus de nodige maar niet strafbare haatslogans in het kader van de
wetten van 1981 (racisme) en 1995 (negationisme) waren er ook spandoeken te
zien waarop Israel en de Joden met nazis werden vergeleken. De internet site
www.resistances.be, die tegen alles wat naar fascisme ruikt vecht, heeft
beslist dat dit soort spandoeken niet alleen een vals beeld ophangen van het
Israelische-Palestijnse conflict maar ook door Israeliers en Joden voor nazi's te
verslijten een inbreuk zijn op de anti-negationisme wet van 1995 en zelfs op de
anti-racisme wet van 1981. www.resistances.be heeft aan het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen gevraagd om een klacht neer te leggen tegen de inbreuk
op de wet van 1995 tegen het negationisme.
http://resistances.be/propalantisem.html
26.11/1/09
Antisemitische uitlatingen op de website van een Vlaamse krant
Talrijke antisemitische en negationnistische uitspraken zijn te lezen op de
website van de Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » (www.hln.be). Door de
internationale toestanden worden in deze krant een groot aantal artikels aan
het conflict in het Middenoosten gewijd en de reacties daarop blijven niet uit.
Bijvoorbeeld, een artikel dat handelt over de betoging gehouden door de
Joodse gemeenschap van Antwerpen, getiteld: « 800 mensen op Israëlmanifestatie joodse gemeenschap Antwerpen » lokt de nodige strafbare
commentaren uit waaronder dit: « Eigenlijk zou de Joodse gemeenschap deze
schade moeten vergoeden!! Zij zijn de oorzaak! ». Alle gelaakte uitlatingen
zijn doorgegeven aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Dit laatste
heeft contact opgenomen met de moderator van de site www.hln.be teneinde
deze teksten zo snel mogelijk te zien verdwijnen.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/606044/2009/01/11/80
0-mensen-op-Israel-manifestatie-joodse-gemeenschapAntwerpen.dhtml#reactions
27.7/1/09
Vandalisme op de synagoge van Charleroi
Rond 10u heeft de lokale politiepatrouille tags opgemerkt op de voorgevel van
de synagoge. Men kon er woorden lezen als: « Hezbollah », « Israel » en «
Mort » (« Dood »). Een derde klacht is ingediend bij de politie.
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28.7/1/09
Antisemitische berichten verkregen via de internetsite van de
CCOJB
Een onbekende persoon heeeft een e-mail gestuurd naar de site van de CCOJB.
De tekst van het bericht was als volgt: « Dood aan Israel en joodse inwoners »
29.7/1/09
Antisemitische bedrijgingen aan de VJSB
Omstreeks 10u25, heeft de secretaris van de VJSB (Vereninging van Joodse
Studenten in Belgie) een telefonisch bericht gekregen op de zetel van de
vereniging. Het ging over een man met een uitgesproken arabisch accent, die
zwaar uithaalde tegen de Joden in het algemeen. Hij verklaarde « zijn leven te
willen opofferen om het Joodse ras te bestrijden en te vernietigen » De
secretaris heeft geen gelegeheid gekregen om te kunnen antwoorden aan de
onbekende. Een klacht werd neergelegd bij de politie.
(PV n°BR.45.LL.003144)
30.6/1/09
Molotov Cocktails op de Synagoge van de Paviljoenstraat
Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag, werden vier Molotov cocktails
gegooid op de Sefardische synagoge van de Paviljoenstraat in Schaarbeek. Bij
zijn aankomst op woensdagochtend, vond de veiligheidsman één van de niet
ontplofte flessen, waar een vod aan zat vastgebonden en gevuld met een
geelachtig vloeistof. Andere flessen waren ontploft voor het voor portaal. De
vernielingen waren miniem : zwarte roet op de voordeur, het rubberen tapijt
werd verbrand en een venster beschadigd. De politie is ter plaatse aanwezig
geweest en heeft een proces verbaal opgesteld. (PV n° BR.L.6.000920/2009)
31. 6/1/09
Antisemitische uitlatingen op de site van een Nederlandstalig
dagblad
In het kader van een artikel verschenen op het internet van het vlaamse
dagblad « Het Laatste Nieuws » over de veroordeling door Karel de Gucht,
Minister van Buitenlandse Zaken, van de escalatie van het geweld in de
gazastrook, hebben we verscheidene commentaren kunnen constateren, zoals
dat van een zekere Yvette Van Hauwe uit Brussel die verklaardde : « Heb je
nog nooit afgevraagt hoe het komt dat er geen enkel slachtoffer van 9/11
torens van joodse godsdienst was ? ». Deze uitlatingen halen de oude
complottheorieën weer naar boven. Deze zaak werd doorgegeven aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
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http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/595315/2009/01/0
6/De-Gucht-veroordeelt-escalatie-van-geweld-in-Gaza.dhtml
32.6/1/09
Gebruikers van facebook ontvangen antisemitische bedreigingen
Verschillende (Joodse) gebruikers van het sociale netwerk www.facebook.com
hebben antisemitische bedreigingen gekregen via berichten die in het
Hebreeuws geschreven waren en werden gestuurd door verschillende
afzenders. Het bericht luidt als volgt : « Dood aan Israel, dood aan de
soldaten, dood aan iedereen. Alle Palestijnse krijgers, van de Hamas tot de
Brigade van de Al-Aqsamartelaren zullen iedereen vermoorden ». Dit
incident werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de FCCU
(Federale Computer Crime Unit) gestuurd.
33.5/1/09
Antisemitisme in een gemeentelijke school in Brussel
Een klein Joods meisje van 9 jaar, leerling van een gemeenteschool in Brussel,
werd het doel van antisemitische pesterijen door « medeleerlingen » van
Marokkaanse afkomst. Heel de eerste schooldag had ze recht op uitspraken in
de stijl van: « Wij houden niet van Israëliërs, maar we houden wel van jou »,
« De Joden stinken, de Joden zijn vuil, ik hou niet van Joden…». Dit incident
werd overgemaakt aan de leraren en de directie die heel goed gereageerd
hebben en de daders gestraft.
34.5/1/09
Synagoge van Charleroi bekogeld door stenen
Voor de tweede maal in een week, werd op de synagoge van Charleroi
vernielingen toegebracht. Stenen werden op het gebouw gegooid en ramen
werden ingeslagen.
35.5/1/09
Poging tot brandstichting op de liberale synagoge in Brussel
Maandag in de vooravond hebben onbekenden brand proberen te stichten aan
de liberale synagoog in Vorst. Het incident veroorzaakte lichte schade
(brandsporen op de deur).
36.4/1/09
Antisemitische uitlatingen tijdens een manifestatie in Brussel
Omgeveer 1200 personen hebben deelgenomen aan een antiisraëlbetoging aan de Beurs in Brussel. Verscheidene slogans tegen het Joodse
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volk, de Europese Unie en Arabische regeringen werden gescandeerd. Men
heeft er ook Hamas en Hezbollahvlaggen, portretten van Hassan Nasrallah en
stikkers waarop de Israelische vlag met Hakkenkruis in plaats van de David
ster op staan kunnen waarnemen.
37.4/1/09
Stenen gegooid op Joodse school in Brussel
Zondag avond rond 23u, werd een steen gegooid in de richting van de
veiligheidscamera van het Maïmonide Atheneum, een Joodse school in
Anderlecht. Vroeger in de avond werden er eieren op hetzelfde gebouw
gegooid. Er zijn geen schade.
38.3/1/09
Antisemitisch aanplakbiljet op een elektrische cabine in Brussel
Er werd een antisemitisch aanplakbiljet gevonden, gekleefd op een elektrische
cabine op Huysmanslaan in Elsene. Op dit aanplakbiljet, werd geschreven de
volgende woorden : « Kill Jew it will save your soul » (« Dood een Jood en uw
ziel zal gespaard worden »).
39.3/1/09
Poging tot brandstichting tegen een huis van een Joodse familie in
Antwerpen
Zaterdagnacht hebben onbekenden brand proberen te stichten door
brandende vodden met brandend vloeistof in de postbus te plaatsen van een
Joods gezin. De brand is vanzelf gedoofd. De politie neemt het incident ernstig
op en doet voort met het onderzoek.
http://www.gva.be/palmnieuws/article.asp?AID={DD619826-CC14-4CA480DD-01954D58266B}&RID=119
40.2/1/09
Bedreigingen aan het adres van Joden op de internetblog van een
joodse krant uit Antwerpen
De hoofdredacteur van het joodse maanblad Joods Actueel heeft een tiental
bedreigingen op zijn internetblog teruggevonden. De afzender van deze
bedreigende berichten verklaart dat hij de dood van Palestijnse kinderen uit
Gaza gaat wreken op joodse kinderen uit Antwerpen, « kind om kind ».
Bovendien heeft hij de acht medewerkers van Joods Actueel rechtstreeks met
represailles en zelfs moord bedreigd. Zo verklaarde hij met hen en hun
kinderen te zullen beginnen. Hij zei ook nog dat de Joden nooit meer veilig
zullen zijn in Antwerpen en dat « men » alles zou doen om zich voor de
Palestijnen te wreken. Dit bericht werd overigens afgesloten met « Lang leve
19

antisemitismebe@hotmail.com

Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Antisemitisme in België
De gevolgen van operatie « Gegoten Lood »

Hitler ». Een klacht werd ingrediend bij de politie. (PV n°
AN.45LB.000882/2009)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/589727/2009/01/04/Jo
odse-gemeenschap-Antwerpen-ontving-doodsbedreigingen.dhtml
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/antwerpen/090105_bedreiging_
41. 31/12/08
Anti-joodse slogans tijdens een demonstratie in Antwerpen
Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft een klacht ingediend bij het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen tegen de Arabisch-Europese Liga België
(AEL) wegens het in het openbaar uiten van anti-joodse slogans tijdens de
demonstratie op 31 december in Antwerpen. De demonstratie van de AEL,
formeel gericht tegen de Israëlische acties tegen Hamas-terroristen in Gaza,
bleek in de praktijk een scheldpartij vol Jodenhaat. In door de AEL verspreide
pamfletten werden citaten van de profeet Mohammed aangehaald waarin werd
opgeroepen tegen joden te vechten. Ook werd in het pamflet opgeroepen
Christenen te mijden, omdat die volgens de uitleg van de Islam vrienden van
de joden zouden zijn. Tijdens de demonstratie werd door de deelnemers bij
herhaling « Joden buiten » en « Ossama » gescandeerd. Het FJO wijst er op
dat het recht op demonstratie (ook tegen Israël!) door haar niet ter discussie
wordt gesteld. De klacht richt zich uitsluitend tegen het in het openbaar uiten
van anti-joodse slogans en niet tegen de demonstratie.
42.31/12/08
Antisemitische uitlatingen op de internetsite van een Vlaams
dagblad
Er staan tientallen antisemitische uitlatingen op de internetsite van de
Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws », meestal reacties op diverse artikels
over de actualiteit in het Middenoosten. Dit is een voorbeeld dat achtergelaten
werd door Ralph Raplh uit Vilvoorde: « wat gaat hij er doen, een paar
miljoenen dollar gaan afgeven om israel te sponseren? Sarkozy is zelf van
joodse afkomst. Durf er voor wedden dat joden er iets voor tussen zitten dat
hij de verkiezingen heeft gewonnen, Dit maakt allemaal deel uit van een plan
om heel de wereld in te palmen, joden proberen in elke land aan het hoofd te
komen. Europa pas maar op of binnen een paar jaar word dit ook isrealisch
grondgebied ». Dit uittreksel is aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
bezorgd.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/582873/2008/12/3
1/Sarkozy-mogelijk-naar-Israel.dhtml
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43.29/12/08
Molotov cocktail op de synagoge van Charleroi gegooid
Maandagavond, 12 december 2008, werd er een Molotov cocktail gesmeten op
de synagoge van Charleroi. De deur werd beschadigd. Een raam van de
synagoge werd eveneens beschadigd door een persoon die er een steen tegen
wierp. Een of meerdere onbekenden hebben een steen in een krant gerold, er
een brand versnellend product aan toe gevoegd en toen dit projectiel tegen een
raam in de gevel gesmeten. Het projectiel is binnen in de synagoge beland
waar het een begin van brand heeft verwekt. De vandalen hebben ook een
ontvlambaar product op de drempel van de hoofdingang van de synagoge
gegoten. De synagoge heeft geen vuur gevat maar de vlammen hebben de gevel
wel volledig zwart gemaakt. Een eerste klacht werd ingediend bij de politie.
Zowel de plaatselijke politie als het Laboratorium van de Federale Politie en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden op de hoogte gebracht.
44.28/12/08
Antisemitische karikatuur op de site Indymedia.be
Via de link www.indymedia.be/en/node/31088 hebben we een tekening van
een Jood met kippa en het gezicht van Hitler ontdekt die sinaasappelen van
Jaffa in een mand doet. Het onderschrift luidt: « Breng de mandarijnen naar
gaza! ». De foto werd overgedragen aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen.
45.27/12/08
Antisemitische graffiti op winkels in Brussel
Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd op de uitstalramen van 3
winkels (een optieker, een stoffenwinkel en een pakjeswinkel) en een
dokterspraktijk antisemitische graffiti geklad. Er stond een Davidsster, een
hakenkruis en verder de woorden «Kill you». Geen enkel van deze
etablissementen is eigendom van Joden. (PV n° BR.50.L3.071675/2008)
46.27/12/08
Antisemitisme in een artikel uitgegeven op de site van AEL
Er werd opgemerkt op de internetsite van de AEL een artikel genaamd
«Nazisrael's SS-Luftwaffe bombardeert ongehinderd Gaza». Dit artikel
noemt Israel «Nazisrael» en het Israelische leger «SS-Luftwaffe». Toen hij
Tzipi Livni citeerd, spreekt hij van «zionistische kandidaat-fuhrer Tzipi
Livni». En de Israelische Premier, Ehud Olmert, noemt hij «fuhrer Olmert».
Het hele artikel werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
overgebracht.
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http://www.arabeuropean.org/belgium/index.php?option=com_content&task
=view&id=176&Itemid=1
47.26/12/08
Vandalisme op Chanoeka-kandelaar in Antwerpen
Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd de Chanoeka-kandelaar
(hanoekia) op de Meir (in het stadscentrum) in Antwerpen omver geworpen.
Hij werd bijna totaal vernield. Een klacht werd neergelegd bij de Antwerpse
politie. Het Forum der Joodse organisaties heeft een klacht ingediend bij het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

22

antisemitismebe@hotmail.com

Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Antisemitisme in België
De gevolgen van operatie « Gegoten Lood »

4. Conclusie
Operatie « Gegoten Lood » heeft de capaciteit aangetoond die binnen de islamitische
bevolking leeft om op zeer korte tijd en voor lange periodes mensen op straat te
krijgen. Het merendeel van deze samenkomsten werd georganiseerd door
extremistische groepen die, buiten het Israëlconflict om, het conflict constant blijven
nazifiëren, de soldaten van Tsahal met de SS vergelijken, de Israëlische natie met de
Nazis en de Davidsster met het Hakenkruis associëren. De jongeren binnen deze
islamitische bevolking zijn nu al binnen deze bewegingen geïntegreerd en hebben de
slogans snel in hun arsenaal van slagzinnen opgenomen.
De demonisatie en de delegitimatie van Israël binnen het kader van de propaganda
die door linkse organisaties en organisaties rond de rechten van de mens verspreid
wordt, versterken de negatieve visie die het publiek op Israël heeft en dienen de
lokale extremistische islamitische opvattingen.
Extreemrechts, dat ook als klassieke antisemitische kracht fungeert, was niet erg
actief tijdens de operatie in Gaza en is nog te sterk bezig met de positie die ze willen
innemen tegen de islamitische gemeenschap.
Bij al deze gebeurtenissen werden verschillende joodse gemeenschappen het doelwit
van gewelddadigheden omdat er verondersteld wordt dat ze zonder uitzondering de
operatie ondersteunen en Israël en de Diaspora vertegenwoordigen. Deze
veronderstellingen worden trouwens bewezen door het aantal antisemitische
incidenten tegen gemeenschapsgebouwen en het aantal bedriegingen die tegen
instellingen geuit worden.
De invoer van het conflict in België is duidelijk en ondanks de relatieve windstilte die
er momenteel heerst, bestaat het risico dat dit soort activiteiten opnieuw de kop
opsteekt zodra de resultaten van de operatie gepubliceerd worden. Op middellange
termijn kunnen we, ingeval de wapenstilstand blijft duren, ons verwachten aan een
vermindering van de antisemitische activiteit, maar desondanks vermoeden we sterk
dat het algemene niveau van antisemitisme hoger zal blijven dan wat voor de operatie
het geval was.
Een nieuwe uitbarsting in de regio, vergelijkbaar met wat er in Gaza gebeurd is, zou
zo een nog hevigere heropleving van de antisemitische incidenten tegen joodse
gemeenschappen over de hele wereld.
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