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palestinienne”, a-t-il mis en garde
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Methodologie
www.antisemitisme.be telt, sinds het jaar 2001, de som van de antisemitische
daden die gepleegd worden op heel het Belgische grondgebied.
Deze website, beheerd door een groep vrijwilligers, wordt gesteund door het Centraal
Israelitisch Consistorie van België (CICB), in nauwe medewerking met het
Coordinatie Komité Van de Joodse Gemeenten Van Antwerpen (CKJGA) en het
Bureau Exécutif de Surveillance Communautaire (BESC).
De daden worden opgenomen via onze « hotline » (cf. laatste bladzijde), alsook via
info@antisemitisme.be en via dagelijkse contacten met het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB), de openbare instantie die belast is
met de bestrijding van het racisme en de discriminatie in België.
Zo gauw wij melding krijgen van een antisemitische gebeurtenis, wordt deze
geanalyseerd en zeer nauwgezet gecontroleerd voor we overgaan tot de publicatie op
onze website www.antisemitisme.be, waar we overigens ook de PV-nummers die ons
worden meegedeeld vermelden.
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar het CGKRB, dat, naast het
slachtoffer, eveneens klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen.
Het CGKRB en www.antisemitisme.be werken op dagelijkse basis samen. Op die
manier kunnen de antisemitische handelingen in beide richtingen meegedeeld
worden zodat het CGKRB en www.antisemitisme.be over zo volledig en recent
mogelijke informatie beschikken.
De incidenten worden eveneens verzonden naar het CICB, het FJO (Forum der
Joodse Organisaties - Antwerpen), het CCOJB (Comité de Coordination des
Organisations Juives de Belgique) en de Joodse Sociale Dienst om een juridische en
psychologische opvolging te waarborgen.
Er is trouwens een « waakzaamheidscel » opgezet die regelmatig de evolutie van de
dossiers i.v.m. antisemitisme bijhoudt en bijwerkt. In deze cel, die door het CGKRB
bestuurd wordt, zitten leden van het CGKRB, van de CCIB, van het FJO, van het
CCOJB, van de website www.antisemitisme.be en van de ministeries van
Binnenlandse Zaken, Justitie en Gelijkheid van Kansen.
info@antisemitisme.be
Tel : 0483 40 93 43
Fax : 02 534 31 80
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De getelde handelingen betreffen niet alleen de antisemitische handelingen, maar
eveneens de handelingen die onder het negationisme vallen.
De soorten vastgestelde handelingen worden per categorie ingedeeld, naargelang zij
onder aanslag, agressie, dreiging, diefstal, profanatie vallen (of vandalisme), of dat zij
onder de ideologie vallen (die de beledigingen en de anti-semitische woorden
omvatten die in de pers, in pamfletten, op internet worden gehouden...). Sinds 2009
onderscheiden wij trouwens nog een extra categorie, die van de antisemitische
uitlatingen, omdat het aantal daarvan te groot werd om ze nog langer binnen het
«ideologische» te plaatsen.
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naargelang de handelingen tegen
natuurlijke personen worden begaan, tegen gemeenschappelijke gebouwen en
instellingen of op een openbare plaats (waar ook internet deel van uitmaakt).
Zij worden eveneens per stad geclassificeerd. Wanneer handelingen zoals de
onderwerpen verspreid in kranten of op Internet, worden geteld, als deze de grenzen
van een enkele stad overschrijden, worden zij in een rubriek met de titel « België »
geplaatst.
Aan het einde van het geanalyseerde jaar wordt een laatste kruising van de informatie
van www.antisemitisme.be en va het CGKRB uitgevoerd voor de publicatie van het
verslag.
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Analyse van de antisemitische incidenten in 2011
1. Algemene vaststellingen
Van 1 januari t.e.m. 31 december 2011 werden er in België 65 antisemitische
meldingen geteld. Bij vergelijking met 2010, stelt men een toename vast van 25%.
Het begin van 2009 was het decor van een zeer groot aantal antisemitische
incidenten in België. Tijdens januari 2009 alleen al telden we maar liefst 41
incidenten. Deze periode komt overeen met de evenementen in Gaza en de operatie
« Gegoten Lood».
Deze neiging tot import bevestigt zich bij elke belangrijke gebeurtenis in Israel en in
de Palestijnse gebieden. Zo bijvoorbeeld, in 2002, telde men voor de maanden april
en mei 34 antisemitische incidenten. De reacties naar aanleiding van de « Jénine »
incidenten verklaarden toen dit bijzonder hoge cijfer.
De terugkeer naar een gemiddelde voor de jaren 2010 en 2011 brengt daarentegen
geen verhoging van het gevoel van onzekerheid met zich mee. Talrijke getuigenissen
van leden van de joodse gemeenschap beamen een zwaar klimaat waarbij de Jood
dikwijls met de Israëliër wordt geassocieerd, en antisionisme met antisemitisme flirt,
en men best zijn jood-zijn niet te duidelijk naar voor brengt.
Men noteert ook - en dat werd door de vertegenwoordigers van de joodse
Gemeenschap binnen de Cel waakzaamheid tegen antisemitisme van het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen opgemerkt – dat de publieke overheid niet in staat is
antisemitisme met doeltreffendheid te bestrijden, hetzij bij het preventiebeleid of de
beteugeling. Dit betekent niet dat er niets gedaan word, maar eerder dat het bij een
grotere politieke wil waarschijnlijk mogelijk zou zijn meer doeltreffend te handelen
dan heden ten dage. Men kan zich dus afvragen waarom, aangezien het fundamenteel
belang van de opvoeding, de opvoedingsprogramma’s voor verdraagzaamheid door
de joodse instellingen zelf werden ontworpen?

info@antisemitisme.be
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2. Evolutie van het antisemitisme in België tijdens de
laatste 10 jaar

Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totaal

Aantal incidenten
36
30
62
28
46
60
66
69
73
109
52
65
696

Behalve de bijzonderheid van de jaren 2002 en 2009 waarvan de uitleg te vinden is in
de import van het Israel-Palestijnse conflict (Jenin en Cast Lead) blijft het jaar 2011
in het algemeen gemiddelde van de laatste 6 jaar.
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Niettegenstaande de grotere samenwerking tussen www.antisemitisme.be en het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen, en niettegenstaande de wettelijke middelen ter
beschikking van de slachtoffers (wetten van 1981 en 1995) zijn er nog te veel die geen
klacht indienen, omdat zij kennissen hebben die het wel gedaan hadden in het
verleden, en ofwel werd er door de politieagent geweigerd een antisemitische
bedoeling te vermelden, ofwel werd er door het Parket geen gevolg gegeven.
Tenslotte, wemelt het internet met antisemitische uitlatingen waarvan het aantal kan
variëren naar gelang de internauten min of meer actief zijn achter hun computer.

3. De getroffen steden
De meest getroffen steden zijn Brussel (19) et Antwerpen (14), gevolgd door
Lokeren et Gent (1). Andere antisemitische of negationistische incidenten bestrijken
op bredere basis het hele Belgische grondgebied (en daarbuiten) en worden door de
media (gedrukte pers, televisie, internet enz.) bericht. Het gaat hier om 30 gevallen.
In vergelijking met het jaar 2010, is de toename van meldingen in 2011 op evenredige
wijze gebeurd in de drie hoofdcategories (« Brussel » – « Antwerpen » - « België »).

4. De soorten incidenten
Er werden evenveel gewelddaden gesignaleerd in 2011 dan in 2010 (7). Deze
agressies werden gepleegd in Antwerpen (5) en in Brussel (2). Zoals in 2010
vastgesteld, hebben zich bij de meest frequente daders van gewelddaden, zijnde
personen van arabisch-musulmaanse oorsprong, nu ook personen van Oost-Europa
toegevoegd. Het moet ook opgemerkt worden dat de geïnventariseerde gewelddaden
in Antwerpen gepleegd, enkel de joodsorthodoxe gemeenschap geraakt hebben,
gemakkelijk as zodanig te herkennen. In Brussel betreffen de twee incidenten een
persoon die op straat Hebreeuws sprak, en een jong meisje in haar schoolomgeving.
Het aantal bedreigingen en daden van
vandalisme en ontheiliging, is ook min of meer
gelijk aan 2010. Wij tellen in 2011, 5 bedreigingen
(tegen 3 in 2010) en 3 daden van vandalisme en
ontheiliging (tegen 5 in 2010). De bedreigingen
waren meer bepaald gericht op een school en een
synagoog in Antwerpen alsook een joodse vereniging
in Brussel. Twee natuurlijke personen ontvingen ook
antisemitische bedreigingen, de ene in Brussel, de
andere in Antwerpen. Betreffende de doelwitten van
vandalendaden, die zijn hoofdzakelijk openbare
werken (twee bruggen in Lokeren en Antwerpen), de
laatste vandalendaad betrof de brievenbus van een
leider van de Brusselse gemeenschap.
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De ideologische meldingen echter zijn in duidelijke toename. Terwijl wij er 12
telden in 2010, is dit aantal praktisch verdubbeld in 2011 om 23 te bereiken. Het gaat
van een belediging aan een natuurlijke persoon, tot e-mails naar joodse instellingen.
Ook noteren we een weigering joden te bedienen in een bar in Antwerpen,
antisemitische uitlatingen in het blad van een studentenkring van de ULB, pesterijen
tegen een leerling in een Brusselse school en een nazigroet op een podium in Gent.

Betreffende de antisemitische of negationistische uitlatingen op het internet daar
tellen wij er 27 voor het jaar 2011 (25 in 2010).
Dat aantal moet wel gerelativiseerd worden. Internetgebruikers schuilen namelijk
achter de anonimiteit die het internet biedt en kunnen zich dus met minder schroom
volledig laten gaan. Het is bovendien
uiteraard onmogelijk om absolute cijfers
te hebben wat het aantal antisemitische
uitlatingen op internet betreft. Het zou
wel mogelijk zijn om al onze tijd te steken
in het afschuimen van Belgische fora,
maar het is niet onze bedoeling om alle
statistieken exponentieel te doen stijgen.
Krantenfora zijn het vaakst slachtoffer
van dit soort commentaren en de
moderatoren langzaam. Het sociaal
netwerk
Facebook
telt
eveneens
meerdere antisemitische uitlatingen.
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
werkt met dat soort sites samen om de
administratoren te informeren over de
situatie en om ervoor te zorgen dat zulke
commentaren vermeden worden daar
waar mogelijk. Op de Federale Computer
Crime Unit, een departement van de
federale
politie
die
de
internetcriminaliteit in de gaten houdt,
wordt in dat kader vaak beroep gedaan.
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5. De doelwitten
20 daden werden in 2011 gepleegd op privé eigendommen en natuurlijke
personen. Hetzij één minder dan in 2010.
Gebouwen en gemeenschappelijke instellingen werden in 2011 driemaal meer
het doelwit (9) dan in 2010 (3). Het waren uitsluitend gemeenschappelijke
instellingen in Brussel (5) en Antwerpen (4).
Tenslotte, blijft de openbare ruimte het voornaamste doelwit van de
geïnventariseerde meldingen. We tellen er 36 in 2011 (tegen 35 in 2010, 55 in 2009,
en 41 in 2008). Het gaat hier over zowel het aanbrengen van graffiti op gebouwen als
om persartikels en uitlatingen op het internet.

6. De relevantie van de cijfers
We hebben het hier over incidenten die ons gemeld werden of die tot een klacht
wegens racisme leidden. De cijfers die we in deze analyse gebruikt hebben reflecteren
een algemene tendens; het gaat hier niet om een exact beeld van het antisemitisme in
België.
Om over te gaan tot een juiste inschatting van dit fenomeen moet ook rekening
gehouden worden met incidenten die direct gericht waren tegen de orthodoxe
gemeenschap in Antwerpen, waarvan de slachtoffers nog slechts zelden reageren, en
dat ondanks de sensibilisering van de Antwerpse joodse organisaties en van de
politie. Het blijft echter een feit dat het precies deze gemeenschap is die, aangezien ze
gemakkelijk herkenbaar is aan de traditionele klederdracht, het vaakst het doel is van
antisemieten.
Zoals uitgelegd in het kader van de evolutie (punt 2), voor veel mensen lijkt het
melden van incidenten en het eventueel neerleggen van een klacht bij de politie zelfs
nutteloos, wat verklaard kan worden door het onthaal dat zij dikwijls krijgen in
sommige commissariaten en door het kleine aantal gevallen dat door justitie vervolgd
worden.
Ten slotte melden we nog dat de incidenten die zich op het internet voordoen vanaf
nu in een aparte categorie geplaatst worden. Het gaat uiteraard om veel meer dan wat
wij op onze site kunnen melden, wij geven enkel maar de tendens van dit soort
incidenten weer.

7. Conclusie
Ondanks de klassieke schommelingen van het aantal antisemitische incidenten op
ons grondgebied, moeten we toch enkele gegevens ter evaluatie voorleggen zodat het
fenomeen antisemitisme in België ter degen kan geschat worden:
- De statistische evolutie van antisemitische daden over de laatste tien jaar toont
duidelijk aan dat het importeren van het Palestijns-Israëlisch conflict wel
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-

degelijk invloed hierop heeft. De import gebeurt vaak na daden die door
arabisch-islamitische jongeren gepleegd worden omdat die Israëliërs met
Joden verbinden en de joodse gemeenschap ervan verdenken verborgen
banden te hebben met Israel. We dienen daar echter wel aan toe te voegen dat
het niet alleen om die bevolkingsgroep gaat wanneer we het hebben over het
importeren van het Midden-Oostenconflict. Wie er ook toe bijdragen zijn de
antizionistische propaganda van linkse of extreemlinkse organisaties, bepaalde
verkozenen die door partijen geronseld worden om stemmen te trekken of ook
de acties die door extreemrechtse militanten ondernomen worden ;
In die zin, worden vele verbale uitbarstingen gebanaliseerd, meer bepaald in
de geschreven en televisuele medias, verbale uitbarstingen vanwege zowel de
gewone mens als van aanzienlijke personaliteiten van de Belgische
maatschappij. Een van de meest zorgwekkende verbale uitbarstingen was de
toespraak van een opleidster van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
tijdens een opleiding in de diversiteit gericht tot de politie ;
Internet vormt tevens een medium die zijn gebruikers toelaat ongestraft
allerlei uitlatingen te doen omdat alles in de karakteriserende anonimiteit van
het internet gebeurt, vooral op discussiefora ;
We stellen vast dat veel slachtoffers van antisemitisme zich nog steeds niet
melden, ondanks de juridische en institutionele middelen die ter hun
beschikking staan.

Het verschijnsel antisemitisme laat zich niet alleen in cijfers vatten door de
opsomming van het aantal gemelde incidenten, maar wordt ook verklaard door de
algemene locale sfeer. Of de cijfers nu dalen of stijgen, waar het zeker ook om gaat, is
het gevoel van onveiligheid en onbehaaglijkheid dat de barometer van het
antisemitisme is. Zolang de leden van de joodse gemeenschap angst hebben om hun
joods-zijn publiekelijk te manifesteren, en zolang ze zich niet zoals elke andere
Belgische onderdaan veilig over straat kunnen bewegen met een duidelijk teken van
hun religie (zoals de kippa of de Davidster), zal het antisemitisme bestreden moeten
worden.
Ten slotte, naast fysiek antisemitisme, is de grootste zorg het ideologisch
antisemitisme. Men constateert een constante golf propaganda tegen het
bestaansrecht en de erkenning van Israel als joodse staat. Deze propaganda wordt
geleid door linkse en pro-palestijnse organisaties en wordt door hen verspreid binnen
de publieke opinie (door middel van betogingen, pamfletten, geschreven pers, radio,
televisie, internet, …).
Al deze antisemitische elementen samengenomen, brengen sommige Belgische
joodse families, die een degradatie van de situatie aanvoelen, ertoe, hun toekomst
ergens anders dan in België te bekijken. In een rechtstaat zoals België mogen zulke
toestanden niet gebeuren. Wetten werden gestemd om tegen racisme, antisemitisme
en negationisme te strijden, en het is de Staat die moet ingrijpen, zowel door
opvoeding en preventie als door repressie, om de fundamentele rechten van alle
burgers te vrijwaren.
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Antisemitische incidenten voor het jaar 2011
30/12
Aanranding op een orthodoxe jood in Antwerpen
Vrijdag avond rond 19u. keerden twee orthodoxe joden, schoonvader en schoonzoon,
na het verlaten van de synagoge, naar huis toe. Onderweg, op de hoek van de lange
Kievitstraat en de Provinciestraat, kwamen zij twee jonge mannen van arabischmusulmaanse oorsprong tegen. Een van hen heeft een bommeke aangestoken en in
het voorbijgaan op de shtreimel (traditionele hoed van de orthodoxe joden) van de
schoonvader neergelegd. Deze laatste verschoot en zijn shtreimel werd beschadigd.
De volgende dag, na het beëindigen van de sabbat, heeft het slachtoffer kontact
opgenomen met de politie om klacht neer te leggen.
30/12
Antisemitische bedreiging in een synagoge te Antwerpen
Vrijdag voormiddag betrad een man van Kaukasuse oorsprong, Russisch en Engels
sprekende, een kleine synagoge van de Antwerpse chassidische gemeenschap.
Beseffende dat de man niet op zijn gemak bleek (hij hield zijn gebedsboek onderste
boven) werd hij na enkele onbeantwoorde vragen, verzocht het gebouw te verlaten.
Toen raakte de man opgewonden en verklaarde dat hij joden zou doden met een Uzi
en een mes. Daarna is hij vertrokken, op een tram gestapt naar een onbekende
bestemming. De politie werd verwittigd.
27/12
Antisemitische uitlatingen op het forum van de krant La Libre
In het kader van een artikel op de website van het franstalig dagblad « La Libre
Belgique » gepost, met als titel « Le Soir beschuldigd van “delegitimatie van Israel” »
werden verschillende antisemitische commentaren gepost waaronder het volgende :
Stop1973 - Belgë - 27.12.11 om 21h03 « Coördinatie Comiteit der Joodse
Verenigingen van België (CCJVB). Joden der duizend paspoorten die zich overal
thuis voelen maar de rassenvermenging weigeren, goed voor de anderen maar
nooit door hun aangewend. Racisten in spe die menen de anderen de les te kunnen
leren. Het zou de tijd zijn om een echt Coördinatie Comiteit der BELGISCHE
Organisaties van België te stichten om hen terug op hun plaats te zetten deze
leugenaars en hoerenlopers die enkel goed zijn om onenigheid te scheppen waar ze
zich ook bevinden » (« Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique
(CCOJB). Juifs aux milles passeports qui se croient chez eux où qu'ils soient mais qui
refusent le métissage, bon pour les autres mais jamais appliqué par eux. Des
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racistes en puissance qui pensent devoir donner des leçons aux autres. Il serait
temps de faire un vrai Comité de Coordination des Organisations BELGES de
Belgique et de les remettre à leur place ces menteurs et fornicateurs juste bons à
semer la zizanie où qu'ils soient »). Na verscheidene klachten werd dit commentaar
uiteindelijk door de moderator van de website verwijderd.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimerl-etat-d-israal.html
15/12
Antisemitische mail ontvangen in het kader van een commerciële relatie
In het kader van een commerciële relatie tussen twee vennootschappen, heeft de ene
aan de andere de volgende elektronische brief gestuurd: « Zijn jullie helemaal
incompetent of is dit nogmaals een poging tot informaticabedrog? Daarenboven,
telkens wanneer men klacht neerlegt tegen een bedrijf van het superkapitalistisch
joods globalistisch systeem, verliest men zijn proces. Maar jullie joden wees gerust :
men zal u tot de laatste uitslachten. Men zal uw ogen uitkerven, men zal uw hoofden
op palen steken met uw ballen onderaan gehangen. De nieuwe aristocratie, daar
gaan wij ons serieus mee bezighouden. Betreffende de rechters, het eerste dat wij
zullen doen wanneer wij tot de macht komen, is een schijnproces georganiseerd
door een van hen, die voor dit doel verkozen zal worden. Niettegenstaande wat
jullie zo graag in jullie Talmud zeggen, zijn niet alle Ariërs ossen. Indien jullie echt
het uitverkoren volk zijn, hoe verklaren jullie dan jullie verbazingwekkende
lelijkheid? Jullie God is de god der lelijken en der misvormden. » De vennootschap
die deze mail heeft verkregen heeft een klacht bij het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen neergelegd.
14/12
Antisemitisme op Facebook
Het Vlaamse Antifascistische Front (AFF) heeft opgemerkt dat een zekere Hartwig
Brouckaert op zijn Facebook bladzijde en op de foto van zijn profiel, een verbinding
had aangebracht naar Youtube en het Horst Wessel lied, volkslied van de SA en de
NSDAP. Naar aanleiding van de publicatie van die verbinding, en aangezien
H.Brouckaert van een invaliditeitsuitkering geniet, ontstond er een discussie tussen
de Facebook vrienden : « In de tijd van zijn idool Hitler meteen geliquideerd zou
geweest zijn, de gaskamer in vloog wegens nutteloosheid voor de maatschappij ».
Antwoord van een andere : « Alez we zijn ondertussen een eeuw verder dus tzou iets
anderst geweest zijn dan toen, tijden veranderen, joden blijve het zelfde vuile
inpalmende ras ». Het dossier werd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
neergelegd.
Bron : http://aff.skynetblogs.be/tag/brouckaert.
8/12
Antisemitische uitingen van een opleidster van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen
Op 8 december vond een opleiding plaats in het beheer van de diversiteit, ter attentie
van de federale politie, in de Geruset kazerne te Etterbeek. Deze opleiding werd door
het Centrum voor gelijkheid van Kansen geleid. In het kader van een losse discussie
over stereotypen en meer bepaald over de redenen waarom bepaalde
gemeenschappen zich beter integreren dan anderen, en waarom de eisen tegenover
de orthodoxe joden in Antwerpen minder waren dan die tegenover de Marokkaanse
en Turkse gemeenschappen, antwoordde de verantwoordelijke van de opleiding :
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« Omdat zij geld en macht bezitten maar ook omdat zij ons culpabiliseren voor de
Holocaust » (« Parce qu’ils ont de l’argent et du pouvoir mais aussi parce qu'ils nous
culpabilisent pour l'Holocauste »). Na een tweede vraag, « Waarom blijven de Joden
onder elkaar? », antwoordde zij : « De reden, onder andere, zijnde, wat zij
meegemaakt hebben, de Shoah, al heeft België niets te maken met de
uitroeingskampen » (« A cause, entre autres, de ce qu’ils ont vécu, la Shoah, même si
la Belgique n’a rien à voir avec les camps d’extermination. »). N.a.v. dit antwoord,
heeft een aanwezige collega de zaak terug recht getrokken. Deze uitspraken werden
door een politiecommissaris, die aan de opleiding deelnam, aangeklaagd. Het
Centrum reageerde door te erkennen dat de uitspraken « zeker een fout betekenden
in hoofde van het Centrum, en geen plaats hadden in de opleidingen dat het in zijn
dagelijkse activiteiten organiseert » en verduidelijkte daarbij: « dat het de zaak hier
niet bij zou laten, en dat het moest vermijden dat deze fout zich in de toekomst zou
herhalen ». De adjunct-directeur van het Centrum, de Heer Edouard Delruelle,
verklaarde daarna dat « een toezicht ook verzekerd zou zijn om het striktste respect
van het werkreglement en de ethiek te waarborgen door het geheel van de
medewerkers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de strijd tegen
racisme ».
7/12
Antisemitisch commentaar op Facebook vanwege een lid van Natie
Een internaut wiens schuilnaam op Facebook Glenn de Weerstander is, lid van de
extreem rechtse groep Natie, heeft uitspraken gedaan die aansporen tot haat,
discriminatie en geweld ten opzichte van Zwarten, Moslims en Joden. Meer bepaald
betreffende de joodse gemeenschap, verklaarde hij in het commentaar over een
artikel getiteld : « Encore un témoin de l’holocauste pris en flagrant délit de
mensonge » (« Nog een getuige van de Holocaust op heterdaad van leugen
betrapt) : « Vous aller déguter un jour, parasites du monde entier, on attend dans
l’ombres…mes nous sommes là :o). » (« Op een dag gaan jullie, parasieten van de
hele wereld, ervan smullen, wij wachten in de schaduw…maar wij zijn er »).
Ondertussen, heeft de internaut zijn profiel op Facebook veranderd. Het dossier werd
aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen meegedeeld.
7/12
Antisemitische woorden op de website van La Libre Belgique
In het kader van een artikel op het internet site van het dagblad « La Libre Belgique »
gepost, en getiteld « Les candidats républicains tancent Obama sur Israël »
(« Republikeinse kandidaten verwijten Obama’s politiek betreffende Israël »),
schreef een internetgebruiker het volgende commentaar : « leurs pu.tes les tiennent
pae les cou.illes et leurs you.tres par la presse, démocrates comme républicains
d'ailleurs, l'Amérique n'est plus qu'un état fan.toche du si.on.isme, triste fin...! ».
(« Hun hoeren houden ze vast bij hun ballen et hun «joden» bij de pers, zowel
democraten als republikeinen trouwens, Amerika is niets meer dan een
marionettenstaat van het zionisme, triestig einde…! »). Het schrijven werd door de
moderators weggehaald.
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24/11
Antisemitische commentaren op een Belgische voetbalforum
Op de website, www.voetbalkrant.com, een belangrijke Belgische sportwebsite, met
400.000 paginaviews per dag, staan bijzonder antisemitische hatelijkheden te lezen.
Deze commentaren werden gepost door geregistreerde bezoekers die zich van
schuilnamen bedienen. Als men een eerste keer over kankerjoden begint probeert een
andere bezoeker de zaak in te tomen en schrijft: « Ik weet dat je het niet tegen echte
joden bedoeld(maar tegen Ajaxfans) maar zulke woorden horen niet thuis op een
voetbalforum » luidt het een eerste keer: « Toch wel hoor , ik haat alles wat joods is
of ermee dweept dus natuurlijk zeer zeker ook die ‘echte’ joden met hun leugens over
een zogenaamde holocaust enz maar ja dat heeft wrs niet veel meer te maken met
voetbal. Maar ik ben anti joden for life! Smerige stinkende lookvreters en bende
pedofielen zijn het , daarom lijken ze allemaal zo op elkaar die torarukkers! » Dit
soort uitspraken wordt ook herhaald bij volgende postings. Het Forum der Joodse
Organisaties (FJO) is op de hoogte van deze feiten en liet weten een klacht over te
maken aan het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Op 12 januari
2012, een eenvoudige klacht werd bij Parket Mechelen ingediend.
23/11
Antisemitische en negationniste woorden van de gewezen voorzitter van
de jongeren N-VA
Bas Luyten gewezen voorzitter van de jongeren van de N-VA en medewerker van exsenator Kim Geybels, (vandaag uigesloten van de N-VA), heeft antisemitische
woorden geuit in het kader van een discussie over een artikel door een gebruiker van
Facebook op zijn muur geschreven ((Luckas Vander Taelen, senator (Groen)). Zo
heeft Bas Luyten verklaard: « Hitler zijn werk beter had afgemaakt ». Hij heeft
verder verklaard : « 6 miljoen Palestijnen ondergaan dagelijks niets anders dan. Zo
weten ze misschien eens hoe het voelt. »
21/11
Projectielworpen en beledigingen naar joodse scholieren in Antwerpen
Rond 15u30 werd in de Brialmontlei, door een getuige een groepje van 5 jonge
allochtonen (4 jongens van 10-12 jaar en een meisje van ongeveer 16 jaar) die een klas
van een twintigtal joodsorthodoxe scholieren bestookte met verschillende objecten
waaronder stenen, en met agressieve beledigingen. De getuige benaderde de 5
jongeren en vroeg waarom zij zich zo gedroegen. Zij antwoordden dat dat was omdat
de joodse jongeren hen fotografeerden. Maar deze foto’s werden pas genomen na de
bekogeling. De getuige verwittigde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Het
dossier wordt onderzocht.
18/11
13 jarig meisje aangerand in Brussel
Na het volgen van een sportles in het Sportcentrum van Neder-Over-Hembeek in
Brussel, verliet een 13jarig meisje van joodse oorsprong samen met haar vriendin het
centrum, richting huiswaarts. Op dat ogenblik ontstond er een woordenwisseling met
vijf andere meisjes (van Marokkaanse oorsprong ) van de sportles. Het joodse meisje
zei dat ze het beu was dat men haar geen respect toonde door allerlei beledigingen
tegen haar en haar familie. Als antwoord kreeg zij « ta gueule » (« houd uwe mond »)
toegesnauwd. Waarna een van de meisjes aan de leidster van de groep zei : « ce n'est
qu'une sale juive » (« het is maar een vuile Jodin »). De leidster is dan naar het
joodse meisje gestapt en heeft haar tweemaal een mep in haar gezicht gegeven.

Verslag over het antisemitisme in België – Jaar 2011

Wanneer het slachtoffer wou vertrekken en problemen vermijden, heeft de leidster
nogmaals herhaald : « ferme ta gueule sale juive et retourne dans ton pays » (« houd
uw bakkes vuile Jodin en keer terug naar uw land ») en dan hebben zij haar met hun
vijven aangevallen, bij haar vastgepakt en haar hoofd tegen een knie geslagen. Zij
kreeg klappen van alle kanten. Zij probeerde zich te verdedigen maar kon niet
bewegen. In staat van schok, lichamelijk en psychologisch, is zij bij de politie van
Brussel klacht gaan indienen. De aanranders werden geïdentificeerd en zullen
ondervraagd worden. (PV n° BR.43.LL.140298/2011)
18/11
Antisemitische karikatuur op een praalwagen tijdens de Sint-Verhaegen
optocht
Tijdens de jaarlijkse Sint-Verhaegen optocht die op 18 november plaatsvond tussen
De Zavel en De Beurs in Brussel, paraderen de studenten in faculteitsgroeperingen
naast hun respectievelijke praalwagens die voor de gelegenheid versierd zijn. Op de
wagen van de rechtenfaculteitskring waren karikaturen aangebracht van het
Christendom, de Islam en het Jodendom. Betreffende het Jodendom overschrijdt de
karikatuur de limieten van het aanvaardbare door het duidelijke antisemitische
karakter. Men vindt er de klassieke antisemitische clichés met de voorstelling van de
religieuze Jood met lange neus en puntige nagels. Op het paneel aangebracht op de
wagen leest men : « Pourquoi toujours nous ? », « Importation du conflit, blah blah
blah », « Antisémite, blah blah blah », « Le Cercle de Droit vous informe : suite aux
récentes accusations dont l'ULB est la cible, il est devenu interdit et (dangereux!) de
rire, de s'exprimer ou de penser (....!) à propos de la communauté juive. Nous avons
donc décidé de censurer ce panneau afin d'éviter tout "malentendu" (et/ou
représailles...) article page 3. ». (« waarom altijd wij? », « import van het conflict,
blah blah blah », « antisemiet blah blah blah », « de Rechten-kring brengt ter
kennis : n.a.v. de recente beschuldigingen waarvan de ULB het doelwit is, is het nu
verboden geworden (gevaarlijk) te lachen, zich uit te drukken of te denken over de
joodse gemeenschap. Wij hebben dus besloten dit paneel te censureren om alzo alle
“misverstanden“ (en/of wraaknemingen…) te vermijden. Artikel blz 3 »). Bovendien
vindt men op het « islamitische » paneel naast de karikatuur van een
fundamentalistische islamiet, een Arabische tekst met daarbij in Latijnse lettering het
acroniem « UEJB » (« VJSB » (Vereniging van Joodse Studenten van Belgie). De
Arabische zinnen hernemen klassieke terroristische slogans uit hun communicaties.
Naast de vermelding « UEJB » staat er in Arabisch schrift « Allah Akhbar » (« Allah
(God) is groot »).
17/11
Antisemitische texten op de website van de DH
N.a.v. een artikel op de website van « La Dernière Heure » gepost, met als titel « Le
Madoff belge : 10 ans de cavale ! » (« De belgische Madoff: 10 jaar op de vlucht ! »),
werden verschillende antisemitische commentaren ontdekt en sommigen werden
door de moderator verwijderd. Masimetriquo – Spanje : « Madoff et Meimoun,
qu’ont-ils en commun à part d’être des escrocs ? Ah oui, le peu-ple élu ! Ca va, je la
ferme, bonne journée à tous lol » (« Madoff en Meimoun, wat hebben zij in gemeen
behalve dat zij oplichters zijn? Ah ja, het uitverkoren volk! OK ik hou mijn mond, en
een goedendag aan iedereen. ») ; Mec Plus Ultra – Etterbeek : « Oh, comme c'est
bizarre: tout comme Madoff, cet autre escroc de haut vol est aussi de la
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"Communauté"... Sûrement un hasard, bien entendu. » (« Oh, hoe vreemd : net zoals
Madoff, is die andere hoogvliegende oplichter ook van de “gemeenschap”…..zeker een
toeval, natuurlijk »). Het dossier werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
doorgegeven.
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-decavale.html
14/11
Antisemitische commentaren op de site van de DH
In het kader van verschillende artikels uitgegeven over Dominique Strauss-Kahn op
de internet website van « La Dernière Heure », waarvan een genaamd « DSK aurait
admis être "malade"» (« DSK zou toegeven hebben dat hij ziek is »), een ander « Et
si DSK et Anne Sinclair divorcaient ? » (« En als DSK en Anne Sinclair zouden
scheiden? »), werden verschillende antisemitische commentaren uitgebracht en
vervolgens door de moderator gewist. « Kawallace » : « Dur dur d étre j.u.i.f et
pervers sexuelle... » (« Moeilijk, moeilijk j.o.o.d te zijn en sexueele pervert … ») ;
« Fricfrac » : « Ils sont j..fs. Pour ces gens-là seul l'argent compte. Il suffit de lire le
Talmud. » (« Het zijn j..dn; Voor deze mensen telt enkel het geld; Het volstaat de
Talmoed te lezen ») ; « kimi-323 » : « ...la journaliste et écrivain aurait déjà
demandé à son époux de la rembourser de tous les frais engendrés par l’affaire de la
suite 2806... La solidarité juives que existe bel et bien, mais Anne Sinclair confirme
que cette charité a ses limites... Dieu soit loué (à son juste prix, bien évidemment !). »
(« … de journaliste en schrijfster zou reeds aan haar echtgenoot de terugbetaling
gevraagd hebben van al de kosten van de zaak van de suite 2806… De joodse
solidariteit bestaat echt, maar Anne Sinclair bevestigd dat liefdadigheid zijn
limieten heeft… God zij geprezen ( aan de juiste prijs natuurlijk!). »)
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etremalade.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/comment/375260/?page=2
7/11
Facebook pagina genaamd Shoa Hebdo
Naar aanleiding de zaak van de uitgave van « Charlie Hebdo » herdoopt « Charia
Hebdo », gaan de reacties alle richtingen uit op het internet. Men kan namelijk op
Facbook een blad ontdekken « Shoa Hebdo » waar men verschillende referenties
terugvindt naar uitspattingen van Dieudonné. De fotos op deze pagina overgenomen
spreken voor zichzelf en nemen vele antisemitische clichés over. Het dossier werd
naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven.
http://www.facebook.com/pages/Shoah-Hebdo-Officiel/177410615679174
2/11
Bedreigingen tegen joodse scholen vanwege de Secretaris-generaal van
de Vlaamse socialistische vakbond voor opvoeding
De Secretaris-generaal van de socialistische vakbond ACOD-Opvoeding, Hugo
Deckers, heeft naar de krant Joods Actueel een e-mail gestuurd: « Het Palestijnse
volk heeft zich even geroerd. Een kleine minderheid vond dit niet kunnen. Gelukkig
worden ze lid van UNESCO. Goed zo dacht ik, maar plots wordt er beslist om de
nederzettingen uit te breiden. Als dit de reactie is zal ik graag als vakbondsleider
van ACOD de situatie van Joodse scholen in Antwerpen ook eens in de actualiteit
brengen. Ik vrees dat jullie nog gaan schrikken. » De hoofdredacteur van Joods
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Actueel heeft gereageerd. En het Forum der Joodse Organisaties heeft een klacht
neergelegd bij het parket en zich zelf ook burgerlijke partij gesteld.
http://joodsactueel.be/2011/11/02/acod-bedreigt-joodse-scholen-omwille-vansituatie-in-het-midden-oosten/
http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/1342712/2011/11/02/ACO
D-topman-dreigt-boekje-open-te-doen-over-joodse-scholen-in-Antwerpen.dhtml
18/10
Een federale volksvertegenwoordiger hernoemd de PP de PJB (Joodse
partij van Belgie) en nazifieert Israel
De federale volksvertegenwoordiger, Laurent Louis (MLD ex PP), heeft op zijn twitter
blad verschillende tweets gepost volgend op een persbericht van de PP (Populaire
Partij) die de vrijlating van Gilad Shalit begroet. Tussen zijn tweets kon men onder
andere lezen : (Aangaande de PP) « Pourquoi pas PJB pour parti juif de
Belgique??? » (« Waarom niet PJB voor Belgische Joodse Partij??? ») ; « Israël est
un pays terroriste qui impose sa loi comme le faisaient les nazis en 40 » « Israel is
een terroristisch land die haar wetten oplegt zoals de nazis in 40 ») ; « Oui je
l'affirme haut et fort: Israël est un Etat qui pratique une politique nazie » (« Ja ik
verklaar luid en hard : Israel is een staat die een nazi politiek voert ») ; « Nous
avons le droit et même le devoir de dénoncer ces agissements qui s'apparentent au
nazisme » (« Wij hebben het recht en zelfs de plicht om zulke praktijken die tot het
nazisme behoren, aan te klagen »). Naar aanleiding van deze uitspattingen, werd op
21 oktober 2011 een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
door Joël Rubinsfeld, ex-voorzitter van de PP en ex-voorzitter van de CCOJB, tegen
Laurent Louis voor zijn verklaringen die de PP van « Joodse Belgische Partij »
kwalificeert en de staat Israel nazifieert. Het CGK heeft ook zelf op 9 november, een
klacht neergelegd bij het parket van Nijvel voor het aansporen tot raciale haat en
discriminatie.
http://www.rubinfeld.be/blog/244-plainte-contre-le-depute-federal-laurent-louis
11/10
Agressie op Joden in de straten van Antwerpen
S’morgens rond 9u15 terwijl hij op de Mercatorstraat in Antwerpen wandelde, sloeg
een man van arabisch-moslims oorsprong op de joden die hij tegen kwam. De politie
werd vlug op de hoogte gebracht en heeft de man op de Oostenstraat gearresteerd. Bij
zijn arrestatie heeft de politie vastgesteld dat de agressor mentale problemen had.
7/10
Een leerling, slachtoffer van antisemitisme, van de Europese School
weggehaald
Camille, een meisje van 15, werd van de Europese School in Ukkel weggehaald als
gevolg van antisemitische beledigingen en pesterijen die sinds 2009 duurden. Twee
jaar lang noemden twee jongens van haar leeftijd haar « La Juive » (« De Jodin »),
« Sale juive » (« Vuile jodin ») en verweten haar de Israëlische politiek tegenover de
Palestijnen. De beledigingen werden zowel binnen als buiten de school geuit en
Camille durfde, uit vrees voor wraakneming niet, haar leraars op de hoogte te
brengen van deze feiten. Op een dag toen zij zich op straat bevond met een andere
leerling, riepen de twee jongens deze laatste toe : « Ne reste pas avec elle, c’est une
juive. » (« Blijf niet met haar, het is een Jodin »). Uiteindelijk op 23 september, toen
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de Palestijnse Autoriteit haar toetreding bij de VN aanvroeg, schreeuwden zij terwijl
zij een keffieh rond haar hoofd draaiden: « Palestine, Palestine ! Tu es palestinienne
maintenant. » (« Palestina, Palestina! Nu ben je een Palestinese »). Op die dag heeft
Camille eindelijk de feiten bij haar moeder aangeklaagd. Deze laatste heeft dan de
directie van de school gecontacteerd. De twee jongeren werden « op strenge wijze tot
de orde geroepen » en hun ouders opgeroepen. Hun lot werd nog niet vastgelegd door
de directie van de Europese School. Intussen, is het het slachtoffer die van school
moest veranderen. Bron: Le Vif L'Express, 2 december 2011.
6/10
Antisemitisch commentaar op de website van het dagblad « Het
Nieuwsblad »
In het kader van een artikel op de website van het dagblad « Het Nieuwsblad » met
als titel « 30 procent van Nobelprijzen gaat naar Joden », heeft iemand met het
pseudoniem « een Belastingbetaler » het volgende geschreven : « Da's zoals de
topfuncties bij de EU, de Raad, de Commissie, Unesco, UN enz. Die worden ook
grotendeels ingenomen door joden. En geloof me, dit heeft écht niets met
intelligentie (en bijhorende examens) te maken, gewoon met ons kent ons -een groot
deel van die posten wordt gecreerd op vraag van hen zelf. Als intelligente en
capabele niet-jood wordt je systematisch geweerd. »
http://www.nieuwsblad.be/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=3023124
3/10
Bedrijgingen op een jonge man in Antwerpen
Terwijl hij in zijn wagen op de Plantin-Moretuslei reed, richting Singel, kwam een
jonge man van 30 jaar aan een rood licht naast een auto te staan met aan boord twee
jongeren van arabisch-musulmaanse oorsprong. Wanneer de twee jongeren de jonge
man zagen, die duidelijk als jood herkenbaar was, hebben zij met hun handen
dreigende gebaren gemaakt. De jonge man heeft dan met een teken voor « peace » te
kennen gegeven dat hij niet wou vechten. Maar de jongeren hielden niet op. Toen het
licht op groen veranderde werd hij gevolgd, en bij een tweede halte is de passagier uit
de wagen gestapt en in de richting van zijn auto gelopen. Terwijl hij aan het bellen
was met de politie, is de jonge man gestopt met lopen en hebben zij hun wagen
geparkeerd. Klacht werd neergelegd bij de politie (PV n°45.LB.142326/11).
16/9
Antisemitische graffiti onder een brug in Antwerpen
Een getuige heeft een antisemitische graffiti onder een brug ontdekt, die de
Oostenstraat met de Mercatorstraat verbindt, niet ver van een synagoog. In die
graffiti kon men lezen: « Fuck Joden ». De stad Antwerpen werd ingelicht om deze
graffiti ten snelste te verwijderen.
14/9
Antisemitische en negationnistische boodschap ontvangen op de blog van
Viviane Teitelbaum
In het kader van een artikel, getiteld: « Mijnheer de Vice-Rector, zij hebben de haat,
maar u bent schuldig » (« Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais vous, vous
êtes coupable ») door Viviane Teitelbaum,Brusselse volksvertegenwoordigster, op
haar blog geplaatst n.a.v. het debat over vrijheid van meningsuiting dat plaats vond in
het ULB op 20/9/2010, heeft een internaut die « Glamoun » tekent het volgende
commentaar gepost : « Dieudonné M'bala dit beaucoup de vérité notamment quand
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il parle des Sioniste il sont dangereux et au sujet d’Israël il y a bien des raisons de
les détester et je finirais par une question, qu'est ce que le protocole des sages de
Sion? » (« Dieudonné M’bala zegt veel waarheid namelijk wanneer hij spreekt over
Zionisten zij zijn gevaarlijk en over Israel er zijn veel redenen om hen te haten en ik
zal eindigen met een vraag, wat is het protocol der wijzen van Sion»). (nvdr: dit is
de onverbeterde tekst zoals opgesteld door de schrijver).
5/9
Antisemitisch en negationistisch commentaar op de website van De
Wereld Morgen
In het kader van een artikel uitgebracht op de website « De Wereld Morgen » en
getiteld « Enkele voetnoten bij het bezoek van Yves Leterme aan Israël », heeft een
internetgebruiker de volgende commentaren geschreven : « Joden nog zwaarder uit
de bocht : Wat de Joden doen met het Pelestijnse volk is nog 1000 keer erger dan de
holocoust! Ze blijven land stelen en mensen die zich iet eens kunnen verweren
uitmoorden met vuile wapens! Dat ze dat eens bestraffen en israel een totaal
wapen- en handelsembargo opleggen! ». De moderator van de website werd
verwittigd maar, tot op de dag van de publicatie van dit artikel, werd het commentaar
nog niet verwijderd.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/05/enkele-voetnoten-bij-hetbezoek-van-yves-leterme-aan-isra-l
27/8
Antisemitisch incident vanmorgen aan de Synagoog in de Paviljoen straat
Een buurman van de synagoog van de Paviljoenstraat in Schaarbeek, van Belgische
afkomst (type Skinhead) wandelde met zijn hond, een pitbull. Op 50 meter van de
synagoog, sprong zijn hond in de richting van een koppel zonder hen te raken. De
buurman heeft dan aan dat koppel verklaard dat zijn hond en hijzelf Joden haten.
Terwijl hij voorbij de synagoog kwam bekeek hij de wachters en spuwde op de stoep.
Er werd geen klacht ingediend.
25/8
Antisemitische en negationistische uitlatingen in de trein BrusselAntwerpen
Op donderdag 25 augustus hoorde de heer P.S. in de trein van Brussel naar
Antwerpen antisemitische en vernederende uitlatingen over Auschwitz door een door
hem ongekende persoon. Toen de heer P.S. hierop reageerde, riep de man in kwestie :
« Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas ». De heer P.S. heeft klacht neergelegd bij
de politie. (PV n°AN.56.CA.102752/2011)
22/8
Antisemitische commentaren op het forum van de website van Le Soir
In het kader van een artikel uitgebracht op de internet site van de krant « Le Soir »
getiteld : « DSK sauvé par les mensonges de Diallo » (« DSK gered door de leugens
van Diallo», heeft een internetgebruiker, « Napobona », een commentaar gepost die
de Joodse gemeenschap stigmatiseert door verborgen termen zoals « Diaspora » te
gebruiken : « Ça sert les réseaux... cela m'avait déjà énervé pour ce qui concerne la
non commémoration de LF Celine suite à une intervention de la diaspora auprès du
ministre de la Culture français. Aujourd'hui je me dit que décidément cela sert d'être
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bien né. Selon que vous serez riches ou pauvres...ou sectaire, ou francmac...vive la
démocratie quand même, savez-vous. » (« Het helpt de netwerken… het heeft mij al
kwaad gemaakt in het geval van de niet-herdenking van LF Celine als gevolg van de
interventie van de diaspora bij de Franse Minister van Cultuur…Vandaag zeg ik
dat het helpt goed geboren te zijn. Volgens men rijk of arm is… of seculier, of vrij
metselaar… leve toch de democratie. »). Verslaggeving werd doorgestuurd naar het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.lesoir.be/forum/reactions/index.php?posts=0&article_id=857967
15/8
Antisemitische beledigingen tegen een meisje in Brussel
Een jong meisje van 14 jaar kreeg, van een vriend van haar ex-vriendje (eveneens
14j.) beledigingen toegeslingerd alsook sms’jes van antisemitische aard. Behalve
diverse beledigingen, kan men volgende antisemitische zin aanhalen: « Va à
Auschwitz te faire baiser par des Juifs » (« Ga naar Auschwitz om door joden
geneukt te worden »). De aanwijzing werd door de vader van het slachtoffer
doorgeseind naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
8/8
Antisemitische uitspraken en aansporingen tot vernietiging van de
Joden geuit op de website van Skynet
In het kader van een artikel uitgegeven op de informatie site van Skynet, getiteld
« Israel wil desnoods Iran met cyberwar te lijf gaan », werd het volgende
commentaar gepost : « Zeg nu nog dat Adolf geen gelijk had met de vernietiging van
dat ras van onrustzaaiers en agressievelingen. hopelijk worden ze ooit definitief
uitgeschakeld. dan pas zal de olieprijs dalen. en met dergelijk idee, heeft Iran het
recht om preventief een fameuze bom op tel avif te gooien, alé een van hun raketjes
die ze hebben uitgetest. en vergeet het joods-amerikaans blok niet mee in de klappen
te laten delen. » Na verschillende contacten door een internetgebruiker, namelijk met
het CGK en ook met de moderators van de website en met de directie van Belgacom,
werden de commentaren verwijderd op 12/8.
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wildesnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan
4/8
Commentaar van een lezer van de website van La Libre
In het kader van een artikel op de website van het Franstalige dagblad « La Libre
Belgique » gepost, met als titel « 900 logements seront construits à Jérusalem-Est »,
(« 900 woningen zullen in Jerusalem-Oost gebouwd worden »), heeft een zekere
« Lampion » het volgende geschreven : « A force de tirer sur la corde, elle va se
briser. Les juifs foncent envers et contre tout, ils n'ont aucun sentiment vis-à-vis de
la légalité, ils ne voient que leurs avantages et ignorent les autres. Pourquoi
s'étonnent-ils que personne ne peut les sentir. Ils sont toujours à se plaindre, à
remémorer le triste passé afin que l'on continue à pleurer avec eux, pauvre petit
peuple. Le monde finira par leur tomber dessus, les sous ne peuvent tout effacer. »
(« Als men nog lang op de koord trekt zal zij breken. De joden gaan maar door tegen
alles aan, hebben geen gevoel voor legaliteit, zien enkel hun voordeel en negeren de
anderen. Waarom zijn zij verbaasd dat niemand ze kan uitstaan. Zij blijven maar
klagen, en herinneren aan het triestige verleden zodat men met hun zou blijven
wenen, armzalig volkje. De wereld zal ze wel ooit onder handen nemen, geld kan
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niet alles uitwissen »). Dit geval werd door een internaut doorgeseind naar het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.lalibre.be/actu/international/comment/677232/?page=3
27/7
Antisemitische commentaren op Facebook
In reactie op een artikel uitgegeven op de website van een vlaams dagblad « Het
Belang van Limburg » heeft een gebruiker van het sociaal netwerk Facebook « Bala
de Lumey » alsook een andere gebruiker « Dirk Voorspoels » met de volgende
woordengereageerd : Bala de Lumey : « Joden denken echt dat zij gelijk hebben. Ze
denken echt dat zij mogen moorden ene branden omdat er 70 jaar geleden een gek
was die hun niet moest. Moeten we nu toelaten dat de joden blijven moorden en
plunderen in naam van de rechtvaardigheid? neen hoor, ze zijn heel fout bezig. Wat
breivik deed in Oslo, doen de joden elke dag al 50 jaar lang. » ; Dirk Voorspoels :
« Na 70 jaar laten de europese politici zich nog altijd chanteren door de joden met
de holocaust en europa betaald nagenoeg heel de gaza en veel in palestina en
libanon uit aangekweekt schuldgevoel, de gucht heeft 100% gelijk maar dat mag
je natuurlijk niet zeggen tegen een groep die het voor het zeggen heeft in amerika en
voor de rest 60% van de werelfinancien en wereldeconomie in handen heeft (google
"rothschild") ». De commentaren werden naar de Centrum voor Gelijkheid van
Kansen doorgegeven.
24/7
Antisemitische reacties na de aanslag in Oslo op de website van 7 op 7
In het kader van een artikel op de informatie website www.7sur7.be en getiteld «
Heeft de doder van Oslo heeft alleen gehandeld ? » (« Le tueur d'Oslo a-t-il agi
seul? »), werden twee antisemitische commentaren ontdekt: « De echte Vanechte »
van Brussel : « Heeft de doder van Oslo alleen gehandeld? Moet men deze vraag
niet aan Geert Wilders en zijn sionistische kompanen stellen , zij die zich bezig
houden met het vormen, van monsters, doders en andere rascisten door
hersenspoelingen ? » (« Le tueur d'Oslo a-t-il agi seul? Ne faut-il pas poser la
question à Geert Wilders et ses complices sionistes, qui sont occupés à former avec le
lavage des cerveaux, des monstres, des tueurs, et des racistes? ») ; « Marie
Croisant » van Vorst : « Waarom zou een extreem rechtse nationalist Noorse
blanke jongeren doden? Onsamenhangengd net zoals Al Qaida Moslims en
Christenen vermoordt . Maar nooit Joden!!!Waarom zijn Christenen en moslims
altijd het doelwit van extremisten? Al Qaida strijdt overal behalve in bezet
Palestina!!! Overal ontplofen kerken en Moskeen , burgers wordenvermoordt,
maar Joden en Synagogen worden nooit verontrust. Waarom ? » (« Pourquoi estce qu'un nationaliste d'extrême droite massacrerait de jeunes norvégiens blancs?
Incohérent tout comme Al-Qaida massacre des musulmans et des chrétiens. Mais
jamais de juifs ! Pourquoi se sont toujours les Chrétiens et les Musulmans qui sont la
cible des extrémistes ? Al-Qaida "lutte" partout sauf en..Palestine occupée ! Partout,
les Églises et les Mosquées explosent, les civils sont massacrés alors que les juifs et
leur Synagogue ne sont jamais inquiétés. Pourquoi ? »). Wanneer de moderators van
deze website op de hoogte werden gebracht hebben zij deze twee commentaren
verwijderd.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1296411/2011/07/24/Letueur-d-Oslo-a-t-il-agi-seul.dhtml
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19/7
Antisemitische beledigingen en bedrijgingen in Brussel
Wanneer hij zich in een appartement van een vriend in Elsene bevondt, heeft een
man van 52 jaar er twee andere personen ontmoet. Deze personen hebben een schuld
ovegenomen die die man tegenover een derde had. Waarschijnlijk onder invloed van
alkohol die ze gedronken hadden en haschich die ze gerookt hadden, begonnen deze
twee personen hem en zijn moeder te beledigen van « vuile Jodin » en « vuile jood ».
Vervolgens hebben zij hem zijn GSM afgepakt en hem met de dood bedrijgt. Het
slachtoffer is via het raam gevlucht en heeft dan de politie opgeroepen. Bij aankomst
heeft de politie de GSM teruggevonden en overhandigd aan het slachtoffer die klacht
heeft neergelegd. (PV n°BR.52.LL.090235/2011)
19/7
Antisemitisch commentaar op Facebook
Naar aanleiding van een artikel op de website van het Vlaamse dagblad « De
Standaard » met als titel « Israël entert activistenschip », schreef een gebruiker van
het sociaal netwerk Facebook « Bala de Lumley » het volgende : « JODEN dus, maar
dat mag je niet zeggen. Joden enteren het schip, en ze mogen blij zijn dat het
uitverkoren volk van Jahweh ze nog niet uitgemoord hebben? Ze willen persé beter
doen dan de nazi's ». Dit commentaar werd doorgeseind naar het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen.
11/7
Antisemitische en negationnistische email ontvangen door het UPJB
De Unie der Progressistische Joden van België (UPJB) ontving in haar mailbox een
antisemitische en negationnistische luidend email. Men kan er het volgende lezen :
« (…) On le sait depuis des lustres, abrutir le peuple et le gérer. Votre pseudo
croyance, provoquée à outrance, pose problème (à tout le monde). Venir critiquer
des populations arabes (foulard), alors que vous, vous portez des guirlandes de noël
dans votre coiffure. Sans compter un accoutrement digne du cirque, cela fait rire on
se croit dans (Rabbi Jacob, au moins, c’était de l’humour). Je ne suis pour aucunes
religions, mais vous admettrez que seule une seule chose est valable chez vous. La
musique. Mais si on étudie bien (je suis musicien), c’est une musique arabe (vous
avez copié), comme le reste. Donc, en fait de compte votre population n’a jamais fait
que profiter des autres, copier et amasser. Il aurait mieux valu rester dans l’optique
des années 1936. Un seul avait vu clair. Les problèmes seront récurrents, mais un
successeur pourrait arriver qui sait ? Mes propos sont strictement réalistes. Et ne
sont certainement pas racistes. De temps en temps , je vais admirer les expositions
canines.(A vous de réfléchir) (…) » (« (…) Men weet het sinds lustrums, het volk
verdoven en beheren. Uw pseudo geloof, excessievelijk getart, geeft (iedereen)
problemen. De arabische bevolkingen bekritiseren (hoofddoek) terwijl uzelf
kerstslingers in uw kapsel draagt. Reken daarbij nog een belachelijke
circusuitrusting en men waant zich in Rabbi Jacob (daar zat tenminste humor in).
Ik ben voorstander van geen enkele godsdienst, maar u moet wel toegeven dat bij
jullie een enkel ding geldt. Muziek. Maar als men het goed bestudeert ( ik ben
musicus) is het Arabische muziek ( gekopieerd) zoals de rest. Dus uiteindelijk heeft
uw volk nooit anders gedaan dan uit anderen voordeel halen, kopiëren en potten.
Het ware beter geweest in de optiek der jaren 1936 te blijven. Een enkele was
helderziende. Problemen zullen blijven terugkeren, maar wie weet komt er een
opvolger? Mijn praatje is strikt realistisch. En zeker niet racistisch. Van tijd tot tijd
ga ik hondententoonstellingen bewonderen (aan u om na te denken) (…) »). Het
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UPJB heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen op de hoogte gebracht die haar
de raad gaf bij de politie klacht in te dienen. Het Centrum zelf gaat ook reageren mbt
dit bericht.
9/7
Antisemitische beledigingen vanwege een taxichauffeur aan een klant
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een taxi van de firma « Taxis bleus »
opgeroepen voor een rit door iemand vanuit de karaoké bar « 102 » in Elsene dicht
bij de VUB. Toen hij ter plekke kwam, rond 5u s’morgens, waren zijn klanten reeds
met een andere taxi vertrokken. Waarna de achtergebleven chauffeur zich het
telefoonnummer van de klant bezorgde en hem opriep. Toen hij op de voice-mail
terecht kwam liet hij het volgende (moeilijk hoorbaar) bericht achter: « Enfant de
chien va, sale juif, rabbin pourri » (« Hondenkind, vuile jood, bedorven rabbijn »).
Het slachtoffer van deze antisemitische boodschap, die trouwens niet joods is,
reageerde door haar oproeper terug te bellen. Wanneer zij besefte dat haar oproeper
de taxi chauffeur van de « Taxis bleus » was, belde zij naar de firma om hen van de
situatie op de hoogte te brengen. Er werd haar uitgelegd dat zij dit rechtstreeks met
de chauffeur moest regelen daar hij een zelfstandige was, en de firma enkel dienst
deed als telefooncentrale. N.A.V. deze verwijzing heeft het slachtoffer de politie van
Vorst opgeroepen die haar de verschillende mogelijke procedures heeft uitgelegd.
Daar zij geen zin had aan een verzoeningsprocedure of een proces te beginnen;
besluit het slachtoffer geen klacht in te dienen maar een schrijven te richten aan de
telefooncentrale « Taxis bleus », waarin zij hen uitlegt dat zij, door niet te reageren en
met zulke chauffeurs te werken, zij letterlijk hun imago vernielen. Door de pers
gecontacteerd, zei de taximan eerst geen boodschap te hebben achtergelaten, in een
nieuwe versie verklaarde hij: « C'était peut-être sous le coup de la colère, mais il n'y
avait aucune volonté antisémite. » (« Het was misschien onder invloed van de
woede, maar er was geen antisemitische bedoeling bij »).
6/7
Antisemitische uitlatingen van een voetbal trainer
Jacky Mathijsen, trainer van voetbal club Beerschot (1ste divisie) werd veroordeeld
door de Sportcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) tot een
schorsing van 3 wedstrijden, waarvan een met uitstel (tot 30 juni 2012) voor
beledigingen aan de scheidsrechter tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Maccabi Tel Aviv. Op het einde van de wedstrijd, verloren met 0-3, heeft de
Limburgse trainer aan de scheidsrechter gevraagd « of hij ook Joods was ». De
trainer sprak van een misverstand, Hij ontkent racist te zijn en ging in beroep tegen
het besluit van de KBVB.
4/7
Antisemitische taal en bedreigingen bij het vertrek van joodse jongeren
naar een zomerkamp
Bij het vertrek van jongeren van een joodse jeugdbeweging in Brussel, naar een
zomerkamp, bemerkte de veiligheidsdienst een dame uit de buurt op, die foto’s nam
van de bus, de bagage, de kinderen alsook van de politiedienst die ter plekke was.
Iemand van de veiligheidsdienst ging naar haar toe om haar te vragen geen foto’s
meer te nemen. Waarop zij antwoordde dat zij belastingen betaalde en het niet kon
verdragen dat de politie gemonopoliseerd werd en haar tijd verloor aan het
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omkaderen van een vertrek van een groep jongeren en het beveiligen van een
communautair gebouw waar zich de jaarlijkse activiteiten afspelen. Zij eindigde
zeggende: « Je vois où sont les fonds » (« Ik zie waar het geld naartoe gaat »). De
politie kwam erbij en dan zei de dame nog : « un jour si je repasse et m’énerve à
nouveau, je risque de mettre un pin à quelqu’un et j’espère que ce ne sera pas à la
mauvaise personne » (« Op een dag als ik hier weer voorbij kom en zenuwachtig
word dan zou ik wel eens een vuistslag aan iemand kunnen geven, en ik hoop dat
het dan niet aan de verkeerde persoon zal zijn »). Waarop de politie antwoordde dat
wanneer zij die richting bleef volgen zij met hun te maken zou hebben en dat zij beter
zou vertrekken. De dame is dan vertokken.
2/7
Antisemitisch commentaar op de website van La Libre Belgique
Na een artikel op de website gepost van het Franstalige dagblad « La Libre
Belgique », met als titel « Vos réactions sur "DSK libéré sur parole mais le dossier
n'est pas clos" » (« Uw reacties op "DSK on parole vrijgelaten maar het dossier blijft
open" »), werden ons verschillende racistische en antisemitische commentaren
gesignaleerd. Een zekere « lg1000-France » verklaarde: « Je dois preciser :son
grand pere faisait menage à 3: lui, sa femme et l'amant de sa femme ! et oui, deja en
1900, c'etait le libertiange à fond ! » (« Voor alle duidelijkheid: zijn grootvader
leefde in een ménage à 3 : hij, zijn vrouw en de minnaar van zijn vrouw! Ja ja! al in
1900 was het al volop libertinisme! ») ; « DSK se comporte comme les is
raelins. » (« DSK gedraagt zich zoals de Israëliërs ») ; « Ce n'est qu'un j uif minable
qui se croit superieur aux autres. il vient d'une famille de dé généré, le cocubinage
etait la regle da sa famille » (« Het is maar een schunnige jood die zich superieur
vindt dan de anderen, hij komt van een ontaarde familie, waar buitenechtelijk
samenleven de regel was ») (nvdr : dit commentaar werd vlug van de website
verwijderd). En « Pascha281» schrijft : « Qui peut croire en ce scénario à la Dallas ?
Le lobbing le + puissant de New York a des ramifications partout, même dans la
sphère juridique. Les médias veulent une fois de plus nous faire avaler des
couleuvres. BASTA » (« Wie kan in zo een scenario à la Dallas geloven? De
machtigste lobby van New-York heeft overal vertakkingen, zelfs in de juridische
kringen. De media’s willen ons eens te meer ongeloofwaardigheden doen slikken.
BASTA ») (nvdr: dit commentaar werd eveneens van de website verwijderd).
http://www.lalibre.be/actu/international/comment/670403/?page=2
16/6
Antisemitisch artikel in de « Zwinkrant »
In haar uitgave van juni 2011 (pagina’s 10 en 11) heeft het Vlaamse blad
« Zwinkrant » een antisemitisch artikel gepubliceerd dat de titel « Red Squirrel »
draagt (« Rode Eekhoorn ») en waarin zij over Joden klaagt, en meer bepaald de
« Smousen » in België. Sommige delen mikken vooral op de Joden die de badstad
Knokke-Heist bezoeken. Deze krant is toegankelijk op internet en wordt kosteloos
uitgedeeld in de brievenbussen van de steden rond de zone Zwin (Knokke-Heist,
Sluis, Cadzand, Aardenburg, Oostburg, Damme en Brugge). Deze is ook toegankelijk
op sommige openbare plaatsen. De betrokken gedeeltes zijn de volgende : « Kindjes
gooien wat stenen, er wordt al eens een vooroorlogse bom richting Zion geschoten,
voor de rest annexeren die grijze eekhoorns met hun keppeltjes steeds meer grond
ten koste van de Palestijnen. Zijn die Joden immers niet het uitverkoren volk? En
zegden die Ariërs toevallig niet krek hetzelfde? Smousen en Nazi’s, een pot nat.
Übermenschen, het zal wat. » ; « Al eens in mei op de Knokse zeedijk proberen te
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wandelen? Het lijkt wel of de hele diaspora dan daar samentroept. Mannen met
pijpenkrullen, rare schortjes en zwarte hoeden, vrouwen met pruiken en lange
kousen, de hele wereld behoort hen toe. Uit de weg gaan? Ho maar, wij zijn het
uitverkoren volk, mijnheer. En dan zijn ze verwonderd dat we hen niet echt
mogen. » ; « De kastanjeboom uit de tuin van Anne Frank is omgevallen. Een goed
voorteken? ». Er kwamen reacties uit alle hoeken, meer bepaald ter attentie van de
hoofdredacteur van het blad. Deze zaak werd eveneens doorgegeven aan het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen. Het Forum der Joodse Organisaties overweegt tevens
om klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling bij het parket in Brugge.
http://www.dezwinkrant.be/uploads/artikels/ZWINKRANT_JUNI_2011_LRweb.pdf
15/6
Hakenkruis op de brievenbus van een verantwoordelijke van de Joodse
Gemeenschap gegrift
Een hakenkruis werd op de brievenbus gegrift van de woning van een
verantwoordelijke van de Joodse Gemeenschap in Brussel. Het is niet de eerste keer
dat de brievenbus van deze leider gevandaliseerd wordt. Klacht werd bij de politie
ingediend.
5/6
Hate bericht ontvangen door het Antwerpse Forum
Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft een elektronische mail ontvangen
van een internet gebruiker die op de actualiteiten in Israel reageerde. Hij verklaart
aldus : « Julie kameraadjes in het verre oosten hebben naar verluid weer eens
lekker moordenaartje kunnen spelen. Vandaag was het zeker feesttaart met
kaarsjes op. Ik ben een 75 jarige belg en nazihater maar op jullie kots ik evengoed.
Shalom » (« Il parait que vos petits amis du moyen orient ont encore joué aux
assassins. Il y avait surement une tarte de fête avec des bougies pour célébrer ca? Je
suis un belge de 75 ans et je déteste les nazis mais vous aussi me faites
vomir! Shalom ». Dit bericht werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
doorgegeven.
21/5
Antisemitische email verzonden door de Senator/Burgemeester van de
Voeren
A la suite d’un article publié sur le site internet « www.satiricon.be » au sujet du
débat sur l’amnistie des anciens collaborateurs, la rédaction du site a été demander
des réactions à des élus de la NV-A. Na een artikel op de website « www.satiricon.be »
gepost betreffende het debat over de amnestie voor de voormalige collaborateurs,
heeft de redactie naar reacties gevraagd bij NV-A verkozenen. Zo kwam het tot een
(viriele) wisseling van emails met Mr. Huub Broers, NV-A senator en burgemeester
van de gemeente Voeren. In dit kader verklaarde hij : « (…) Relisez l’histoire d’une
façon neutre en constatez surtout comment, eux (ndlr : les Flamands), ils se sont
adoptés en vrais Wallons (Daerden, Onckelinckx, Reynders, …). Pourquoi les
Wallons en Flandre ne veulent-ils pas faire de même ? Vous êtes d’une race de
catégorie plus haute ? Avez-vous alors les mêmes idées que Hitler ou les Juifs
maintenant ? Retombez les pieds sur terre ! » (« (…) herlees de geschiedenis op een
neutrale wijze en stel vast hoe zij (nvdr: de Vlamingen) zich als echte walen
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geadapteerd hebben (Daerden, Onckelinckx, Reynders, Waarom willen de Walen in
Vlaanderen niet hetzelfde doen? U bent van een hogere klasse ras? Hebt u dan
dezelfde gedachten dan Hitler of de joden nu? Keer terug met uw voeten op
aarde! »).
http://www.satiricon.be/?p=3453
16/5
Oproep tot de vernietiging van Israel door de vereniging van arabischeuropese studenten
Op de Facebook-pagina van de vereniging van arabisch-europese studenten roept
deze in Brussel gevestigde organisatie op, tot het vernietigen van de Staat Israel. De
beginselverklaring van deze organisatie luidt als volgt: « het arabisme van Palestina
overwegen en verdedigen, en moeten strijden met het Palestijnse volk om Palestina te
bevrijden van de rivier tot aan de zee. Bijgevolg blijft de zionistische entiteit “Israel”
een koloniale bezetter die geen recht tot bestaan heeft op geen enkele fractie van de
Arabische grond. » (« Considérer et défendre l'arabité de la Palestine et devoir lutter
avec le peuple palestinien afin de libérer la Palestine de la rivière jusqu'à la mer. Par
conséquent, l'entité sioniste "Israël'' reste un occupant colonial qui n'a pas le droit
d'exister sur aucune fraction du sol arabe. En outre, nous considérons la lutte armée
et les opérations martyres comme la stratégie unique afin de libérer la Palestine. »)
« Streven tot de bevrijding van alle grondgebieden, economieën, en Arabische
maatschappijen, wat inhoud het vechten tegen alle mechanismen van kolonialisme,
imperialisme en zionisme. » (« Aspirer à la libération de toutes les territoires, les
économies et les sociétés arabes ce qui implique lutter contre tous les mécanismes de
colonialisme, d'impérialisme et du sionisme. ») « Vechten tegen alle intriges die tot
doel hebben het normaliseren van de relaties met de zionistische vijand en alle
andere bronnen van imperialisme. » (« Lutter contre toutes les intrigues qui visent à
normaliser les rapports avec l'ennemi sioniste et toutes les autres sources
d'impérialisme. »). Het doelwit : het bestaan zelf van de Staat Israel als joodse Staat.
Geoormerkt: de Zionisten, en meer bepaald de Joden. Deze aankondiging werd aan
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven die hier een aanmoediging tot
geweld en moord ziet.
http://www.facebook.com/group.php?gid=176242864988
15/5
Antisemitische en negationnistische boodschap ontvangen op de blog van
Viviane Teitelbaum
In het kader van een artikel, getiteld: « Mijnheer de Vice-Rector, zij hebben de haat,
maar u bent schuldig » (« Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais vous, vous
êtes coupable ») door Viviane Teitelbaum, Brusselse volksvertegenwoordigster, op
haar blog geplaatst n.a.v. het debat over vrijheid van meningsuiting dat plaats vond in
het ULB op 20/9/2010, heeft een internaut die « Merrakech » tekent het volgende
commentaar gepost: « Helemaal akkoord met u mevr. Viviane over het grote
verschil tussen sabra en chattila bewezen en erkend door Israël zelf…en de mythe
van de Shoah waarvan geen enkel historicus het bestaan heeft kunnen bewijzen
…een mythe die nog steeds kolossale bedragen opbrengt opgelegd aan het Duitse
volk, zoals alle mythes, religieus ; enz. verstandig verzinsel en altijd ten profijte van
de zionistische lobby’s. BASTA als de joodse bevolking zich niet sinds het begin zou
aangesloten hebben aan de mythe van het door god gekozen volk , georkestreerd
door een kern die dorst naar macht, geld, en niet-joods bloed, dan zouden wij hier
niet zijn redetwistend in de wind en deze lobby’s laten beslissen over ons recht op
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leven of dood en ons recht tot vrij en creatief denken of klaar-om-te-denken aan
duivelse zionistische dogma’s…lees kapittel 60 en 61 van Isaïe in de Talmoed »
(« Bien d'accord avec vous mme viviane sur la grande différence entre sabra et
chatila prouvée et reconus par israèle elle m^me... et le mythe de la shoah qu'aucun
vrais historien n'a pu prouver son existance ...Un mythe qui continue à rapporter
des sommes colossale imposée aux peuple Allemand, comme tous les mythes :
religieux etc...fabrication judicieuse et juteuse et tojours au profit de ces loubbys
sionistes...BASTA;;; si la population juive n'a pas adherer des le début au mythe du
peuple élu par dieu orchéstré par une élites asoiffée du pouvoir, d'argent, et du sang
non juif... On ne serais pas là à débatre ds le vent et laisser ces loubbys décider de
notre droit de vivre ou mourir et notre droit de pensée libre et créatif ou du prét à
penser à des dogmes diaboliquement sionistes...lisez chapitre 60 ET 61 d'Isaîe ds le
talmud... »). (nvdr: dit is de onverbeterde tekst zoals opgesteld door de schrijver).
14/5
Een Vlaamse zanger geeft op de scene in Gent de Hitlergroet
Tijdens een feest georganiseerd door Gentse studenten, heeft de Vlaamse zanger,
Paul Severs, de Hitlergroet gebracht tijdens het zingen van « Ik ben verliefd op jou »,
lied dat hij in verschillende talen uitvoert. Wanneer hij in het Duits begon te zingen,
riep een toeschouwer « Hitler », de zanger heeft dan spontaan de Hitlergroet
gegeven. Paul Segers heeft daarna zijn excuses aangeboden aan de personen die
zouden gechoqueerd geweest zijn. Hij bevestigde zeggende dat dit een onschuldige
grap was en nooit bedoeld om wie dan ook te kwetsen. Het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen zal eventueel een klacht tegen de zanger indienen.
http://joodsactueel.be/2011/05/18/paul-severs-terwijl-ik-heil-hitler-riep-besefte-ikdat-het-mis-zat/
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/661468/la-journee.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/CanalShowbiz/article/detail/1265686/2011/05/17/Un-chanteur-flamand-fait-le-salutnazi-sur-scene-video.dhtml
http://www.youtube.com/watch?v=OQm10Xjwaco&feature=player_embedded
11/5
Antisemitisch pamflet op de campus van de ULB uitgedeeld
Tijdens de lezing van Stephane Hessel in het Janson auditorium van het ULB in
Brussel heeft iemand aan de ingang van de aula in volle vrijheid antisemitische
pamfletten uitgedeeld. Dit pamflet droeg als titel: aan de ene kant « Israel kanker
van de “grote darm”» (« Israël cancer du colon »), aan de andere kant een aantal
antisemitische teksten waarvan: « Jij Jodin, Jij Jood, van Hier en van Overal »
(« Toi Juive, Toi Juif, d'Ici et de Partout... »), « Joods volk, volk van kalveren »
(« Peuple juif, peuple de veaux. »), « Jij hebt het Nationaal- socialisme gekend hier
komt het Nationaal-Jodendom » (« Tu as connu le national-socialisme, voici venu le
national-judaïsme. »), « Jouw beslissers, jouw elite zoals in de dertiger jaren,
misleiden je en brengen je in gevaar » (« Tes décideurs, tes élites, comme pendant
les années trente, te trompent et te mettent en danger. »). Dit pamflet wordt
ondertekend wordt : « Maurice de Toledo ».

info@antisemitisme.be
Tel : 0483 40 93 43
Fax : 02 534 31 80

33

6/5
Antisemitische pesterijen in een Brussels kapsalon
Op vrijdag 6 mei n.a.v. een conflict tussen de bazin van een kapsalon gelegen in het
Brussels centrum, en een bediende, waarvan de joodsklinkende naam geen plaats
voor twijfel nalaat, kreeg deze laatste ongepaste opmerkingen toegediend betreffende
haar religie vanwege de zuster van de bazin, die ook Verantwoordelijke Human
Ressources is. De Verantwoordelijke Human Ressources zei aldus tegen haar
bediende : « Ja hier hebben wij geen Klaagmuur. Dus als je dat wil, kan ik je deze
muur hier lenen, die kan dan dienst doen als Klaagmuur. Zodoende kan je, telkens je
zin hebt om te huilen, doen alsof je dààr was, wil je die muur ???? » (« Tu sais, ici
nous n'avons pas de mur des lamentations. Alors si tu veux, je peux te prêter ce mur
là pour qu'il fasse office du mur des lamentations comme ça, quand tu auras envie
de pleurer, tu feras comme si tu étais là bas, tu le veux ce mur???? »). Volgens
verscheidene getuigenissen beperkt het gedrag van de directie zich niet tot
antisemitisch getinte uitlatingen. De verantwoordelijken van het salon weigeren ook
vrouwen met een hoofddoek en mensen van buitenlandse oorsprong. Verscheidene
klanten hebben zich al beklaagd. Naar aanleiding van dit incident heeft het
slachtoffer het kapsalon verlaten, daar zij oordeelde in zulk een milieu niet meer te
kunnen werken.
4/5
Dreigende boodschap aangebracht op het huis van de VJSB
Bij zijn aankomst voor het huis van de Vereniging der Joodse Studenten van België
ontdekte de persoon van dienst dat de ingang (deuren, opritten, muren) bedekt
waren met affiches van de mysterieuze « Order van de “lijkenbroeders” » (« Ordre
des frères macchabées ») op het affiche een doodshoofd, en de tekst die verwijst naar
vrijheid van meningsuiting eindigt met de zin: « Als de universitaire gemeenschap
niet reageert, dan zullen de macchas wel reageren » (« Si la communauté
universitaire ne réagit pas, les macchas, eux, réagiront »). Er waren ook affiches op
de universiteitsgebouwen maar in mindere mate. Na de vaststelling van het gebeuren
bij het VJSB blijkt het, dat de joodse vereniging het bijzondere doelwit was van deze
« Order ». Deze daad heeft waarschijnlijk een verband met het debat over de vrijheid
van meningsuiting en de zaak Dieudonné, alsook het artikel verschenen in het blad
Caducée , waarbij telkens de VJSB bijzonder actief was.
1/5
Antisemitisch commentaar op Facebook
Een gebruiker van Facebook, M.Piccinin heeft er een foto van Saif Al-Arab, laatste
zoon van Kaddafi geplaatst. Deze post toont aan dat zijn vrouw en zijn drie kinderen
omgekomen waren in een raid van de NAVO die gemikt had op het huis van Kaddafi
in Tripoli. Onder de commentaren die op deze plaatsing reageerden kan men het
volgende lezen: Pierre Van den Dooren: « Ik weet wel dat oorlog nevenschade met
zich meebrengt, Degrelle herhaalde het meermaals aan mijn vader in 1942 » ( « Je
sais bien que la guerre fait des dommages collatéraux, Degrelle passait son temps à
le répéter à mon papa en 42 »), « Degrelle zei ook dat de nazi’s respectabel waren
zelfs bij de uitroeiing van mensen want in tegenstelling to de negers en de joden,
deden zij het met openheid en deden niet alsof zij het niet met opzet hadden gedaan
wanneer er een bom midden in de bevolking ontplofte. » (« Degrelle disait aussi que
les nazis étaient respectable même s'ils exterminaient les gens, parce que
contrairement aux nègres et aux juifs, ils le faisaient avec franchise et ne faisaient
pas semblant de ne pas l'avoir fait exprès quand une bombe sautait à la gueule des
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civils »). Pascal Al Fursan: « Goed gedaan voor seif a l yahud wie doodt door het
zwaard zal sterven door het zwaard, aan de volgende moet heel deze bende onreinen
uitgeroeid worden, daarbij moet men het hoofd afzetten zoals de Gorgoon ALLAHU
AKBAR » (« Bien fait pour seif a l yahud qui tue par l'eppee doit perir par l'epee au
suivant il faut exterminer tout cette bande d'impur,en plus il faut couper la tete
comme la gorgone ALLAHU AKBAR »). Deze aankondiging werd aan het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven die bevestigd heeft dat deze bewoordingen
onder de wetten van 1981 tegen het racisme en van 1995 tegen het negationisme,
vallen.
13/4
Aanranding van een Israëliër op straat omdat hij hebreeuws sprak
Terwijl hij op de Louizalaan wandelde en hebreeuws sprak op zijn gsm werd een
Israëliër van 34, in België wonende, aangerand door een onbekende. Zo kreeg hij een
zware klap, zodat hij op de grond terecht kwam, met een bebloed oog en dat zijn bril
en gsm op enkele meters van hem lagen. Het slachtoffer heeft zijn aanrander niet
kunnen identificeren, hij was vlug gevlucht. Het slachtoffer wenste niet klacht in te
dienen.
4/4
Antisemitisch commentaar naar aanleiding van een artikel over de
antisemitische uitlatingen van de Cercle Solvay
Dans le cadre d’un article intitulé « Antisémitisme : dérapage à l'ULB » et publié sur
le site internet du quotidien francophone « La Dernière Heure », on peut y lire toute
une série de commentaires et allusions antisémites. In een artikel met als titel
« Antisémitisme : dérapage à l'ULB » (« Antisemitisme : ontsporing bij de ULB »)
op de website van het Franstalig dagblad « La Dernière Heure » gepubliceerd, kan
men een serie commentaren en toespelingen lezen. Waaronder : phero : « c'est de
l'humour qui sent le gaz » (« Dit is humor dat naar gas riekt »), even later verbeterd
door « c’est de l’humour qui sent le g a z » (« Dit is humor dat naar g a s riekt ») ;
rectificator : « J'aurais bien voulu moi être juif et pouvoir porter plainte avec mon
assoc chaque fois qu'une mouche pète une page du Talmud…et qu'on en parle dans
la presse » (« Ik was graag zelf jood geweest om samen met mijn vereniging klacht
te kunnen neerleggen telkens een vlieg een bladzijde van de Talmoed beschadigt…
en het dan in de pers zou verschijnen ») ; einreich (nvdr :deze pseudoniem schrijft
boeken) : « pauvre peuple persécuté..... » (« armzalig gekweld volk……. »). Deze
aanwijzing werd doorgezonden naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/comment/348963/?page=1
31/3
Antisemitisch artikel in de krant van de Cercle Solvay van de ULB
In de uitgave van de maand maart van de « Caducée », de krant van de Solvay
Studentenkring van de Université Libre de Bruxelles, leest men een artikel met als
titel: « Quelle religion choisir ? » (« Welke godsdienst kiezen ? »), een artikel dat de
joden moet aansporen lid te worden van deze studentenkring. En zo leest men met
grote verbazing het volgende : « Judaïsme : Votre jeunesse a été bercée par les
aventures de Minus et Cortex et voulez rejoindre un mouvement international dont
le dessein secret est de dominer le monde? Vous vous êtes inscrits à Solvay car la
simple évocation de l'Or fait battre votre cœur au rythme des pièces sonnantes et
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trébuchantes que vous cachez dans la sacoche portée autour du cou? Vous trouvez
votre penne has-been et voulez opter pour un couvre-chef beaucoup plus compact
j'ai nommé la Kippah? Ne cherchez plus, direction les fours polonais la synagogue
du quartier où le rabbin vous expliquera les démarches nécessaires! Tout comme
pour les musulmans d'ailleurs, attendez-vous à ce qu'il cherche à soustraire une
partie de votre bijou familial. ». (« Jodendom: uw jeugd werd gewiegd door de
avonturen van Minus en Cortex en u wilt toetreden tot een internationale beweging
waarvan het geheime doel de overheersing van de wereld is. U heeft zich bij Solvay
laten inschrijven want de simpele gedachte van Goud doet uw hart vlugger slaan en
u denkt aan de goudstukken die u in een geldtas verbergt die u rond uw hals
draagt? U vindt uw studentenpet has-been en verkiest een compacter hoofddeksel,
met name de Kippah? Zoek niet verder in de richting van de Poolse ovens, de
buurtsynagoge of de rabbijn zullen u de nodige richtlijnen geven. Net zoals in de
islam trouwens kan u van hen verwachten dat zij u een gedeelte van uw
familiejuweel zullen afnemen. ») Na de nazi doop van de Solvay studentenkring in
november 2010 waarbij standaarden met hakenkruisen ontplooid werden om de
«nieuwen», waaronder ook de joodse, studenten te dopen, wordt het Jodendom
vandaag op een bijzonder antisemitische manier voorgesteld. De Vereniging van
Joodse Studenten van Belgie heeft onmiddellijk op deze uitgave gereageerd. Zij heeft
o.a. aan de directe verantwoordelijken (hoofdredacteur en schrijver van het artikel)
gevraagd hen een verontschuldigingsmail te sturen en deze in hun volgende uitgave
te laten verschijnen. Op 1 April schreven de hoofdredacteur van Caducée en de
voorzitter van de Cercle Solvay een verontschuldigingsbrief aan de VJSB. Daarin
verklaren zij: « Par la présente, le Cercle Solvay souhaite s'excuser auprès des
lecteurs qui ont pu être choqués et blessés par l'article "Quelle religion choisir". Nous
comprenons que la partie sur les "fours polonais" a pu particulièrement heurter la
sensibilité de certains. En aucun cas l'article n'avait pour but de blesser ou de
manquer de respect à qui que ce soit. C'est pourquoi la rédaction du Caducée et le
Cercle Solvay s'excusent sincèrement auprès des personnes qui se sont senties
offensées par l'article. » (« Bij deze, wil de Cercle Solvay zich bij de lezers
verontschuldigen, die bij het lezen van het artikel « Welke godsdienst kiezen »
geschokt en beledigd werden. Wij begrijpen dat het gedeelte betreffende de « Poolse
ovens » de gevoeligheid van sommigen in het bijzonder getroffen heeft. In geen
geval had dit artikel tot doel beledigend of respectloos te zijn tegenover wie dan ook.
Daarom willen de redactie van Caducée en de Cercle Solvay zich hierbij oprecht
verontschuldigen bij diegenen die zich door het artikel beledigd voelden. ») Naar
aanleiding van deze « verontschuldigingen » heeft de VJSB besloten voor een
publieke bekendmaking van het incident met bijvoeging van het antwoord van Cercle
Solvay. De VJSB zal ook een onderhoud aanvragen met de Decaan van de Solvay
Faculteit om hem te informeren over de onaanvaardbare drift van sommige
studenten.
30/3
Antisemitisch commentaar in de referentie naar de synagoge van de
Regentschapstraat op Google Map
Wanneer men op Google Map, op de icoon van de grote synagoge van de
Regenschapstraat klikte, ontdekte men het volgende antisemitisch commentaar :
« Hoofdsynagoge Brussel : Hier worden alle beslissingen genomen op politiek,
economisch en financieel vlak voor België. Vooraleer een beslissing genomen wordt
in de Wetstraat, wordt hier in de Regentschapsstraat toestemming gevraagd aan de
Wijzen van Zion. » Dit commentaar werd op 15 april 2010 geplaatst en was nog altijd

Verslag over het antisemitisme in België – Jaar 2011

aanwezig tot vrijdag 1 april 2011. Op deze datum werd het commentaar na klachten
en vorderingen van burgers en joodse verenigingen weggehaald.
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%
C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=
0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence
+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&
z=19
3/3
Antisemitisch commentaren op een artikel over de paus en het Joodse
volk.
Na de publicatie van een artikel op de site van de krant « De Standaard » getiteld :
« Paus pleit joodse volk vrij voor dood van Jezus », werden we via Facebook
geïnformeerd over de volgende commentaren : Bala de Lumey : « Allé, de joden zijn
nu vrijgesproken van de moord op Jezus, maar hoe gaat de paus dat aanpakken om
hun vrij te pleiten voor de massamoord op de Palestijnen en de vele moorden op
mensen uit vrijwel alle naties in de wereld. Het is zowat het meest moorddadige
volk in de wereld (…) »
1/3
Een barman weigert 3 orthodoxe Joden te serveren in Antwerpen
Drie orthodoxe Joden, twee mannen en één vrouw, wilden na een wandeling in de
buurt van de Groenplaats in Antwerpen een café binnenstappen. Bij het betreden van
het café riep de barman hen onmiddellijk « Geen joden » toe. De drie vroegen aan de
barman of hij dit wilde herhalen, maar toen zei hij dat ze gesloten waren en dit,
terwijl het café nog volzat. De slachtoffers hebben geen klacht ingediend bij de politie.
23/2
Blog met antisemitische commentaren
Een blog genaamd « De Toekomst is de Islam » (« L'Avenir c'est l'islam ») is
gehuisvest bij Skynet en is drager van antisemitische commentaren via de video’s die
zij posten. Deze commentaren verschijnen pas na activatie van de video’s die dan de
link leggen naar de website van « www.liveleak.com » die dan deze commentaren laat
verschijnen. Vanaf de website op Skynet kan men al aan de hand van de titels een
systematisch amalgaam vaststellen tussen « Joden » en « Israëliërs » een neiging om
enkel de Joden te brandmerken en een « joodse » tint te geven aan de aangekaarte
acties: « Joods kolonist valt aan zonder reden » (« Colon juif agresse sans raison
valable »), « Joodse politie erger dan lafaards » (« Police juive pire que des
lâches »), « Joodse barbaar valt Palestijnse kinderen aan, bij de schooluitgang »
(« Barbare juif attaque des enfants palestinien a la sortie d'une école »). Deze
verschillende artikels zijn bereikbaar via de hiernavolgende links:
http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-desenfants-palestinien-a-la-sortie-d.html
http://www.liveleak.com/view?i=975_1294833832
23/2
Antisemitisch getinte artikels in dagblad « De Tijd »
In het kader van de publicatie, in het dagblad « De Tijd » van 23 februari 2011, van 2
artikelen getiteld « Gerecht sluit kluizen van diamantaires » en « Kluizen verzegeld
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in diamantwijk » refereerde de journalist twee maal expliciet naar de religieuze
identiteit van de betrokken persoon, dit terwijl enkel de voornaam en de eerste letter
van de achternaam voorkwamen. Zo leest men : - « Robert B. een bekende Joodse
vastgoedmakelaar en diamanthandelaar » en « Bij de Joodse zakenman ». Ten
gevolge van deze publicatie heeft het Forum der Joodse Organisaties klacht ingediend
tegen het dagblad. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd ook gesolliciteerd.
22/2
Antisemitische gewelddaad tegen een Jood in Antwerpen
Rond 19u werd in de Lange Leemstraat in Antwerpen een Joodse man die op zijn fiets
rondreed, op het gezicht geslagen door een onbekende van Oost-Europese afkomst.
Toen het slachtoffer aan de aanvaller vroeg waarom hij dit had gedaan, kreeg hij als
antwoord : « Omdat jij een Jood bent ». Het slachtoffer heeft klacht ingediend bij de
politie.
16/2
Racistische en antisemitische e-mail gestuurd naar de redactie van Joods
Actueel
Een racistische en antisemitische e-mail is door de redactie van Joods Actueel
ontvangen. In de e-mail kon men lezen: « Semieten (joden en makkakken) zijn de
eeuwige parasieten. Hitler had zijnwerk moeten afmaken. Makkakken, joden en
turken zijn nog lager dan een stront. Uitroeien dat gespuis! » De hoofdredacteur van
Joods Actueel, Michael Freilich heeft klacht ingediend bij de Antwerpse politie. Het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen is eveneens gevraagd om klacht in te dienen en
burgerlijke partij te zijn. (PV n°AN.56.LB.024366/2011)
15/2
Blog en antisemitisch en negationistisch blad op Facebook
Enkele personen zijn bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gaan klagen over
de genaamde Armin Cengic, blogger en actief op Facebook, voor antisemitische en
negationistische geschriften (op zijn blog, op Facebook, en via ketting e-mails) :
« Enfin, ils, les juifs, sont responsables de mauvais santé physique chez les hommes
actuellement car, d’un côté, sont eux les détenteurs des grand entreprises
pharmaceutiques qui empoisonnent, - pour l’aride gagne et sans aucun souci -, avec
des milliers de produits chimiques (emballé comme ‘’médicaments’’, vaccins, ou …),
tous les peuples de monde ; et, d’un autre côté, sont eux, les juifs, qui sont dirigeant
de grands entreprises d’industrie alimentaire qui produisent l’alimentation pour les
masses, l’alimentation très riche en additives cancérogènes (colorants, conservant,
aromes…), et, de plus, les produits pleins de herbicides, pesticides et autres poisons
qui consommateurs avalent ensemble avec la nourriture, risquant l’ulcère, cancer,
ou lock-out de system cardiovasculaire… Même si la liste de leurs méfaits et très
long (comme la ‘’Schindler List’’ ; ), ici, maintenaient, je vais m’arrêter un peu… Car,
aujourd’hui, - et vu que nous nous sommes arrêté juste au moment ou nous avons
touché l’empoisonnement des gens par l’industrie alimentaire -, j’ai l’intention de
décrire et de dévoiler un juif, dirigeant de ‘’DANONE’’, et un authentique
représentant de sa race d’empoisonneurs et sangsues… ». (« Eigenlijk, zijn zij, de
joden verantwoordelijk voor de slechte gezondheid van de mensen nu, want, langs
een kant zijn zij eigenaars van de grote farmaceutische ondernemingen die alle
volken van de wereld vergiftigen, -zuiver voor de winst en zonder enige zorg- met
duizenden chemische producten( verpakt als “geneesmiddelen”, inentingen, of…) en
langs de andere kant, zijn zij het, de joden, die beheerders zijn van de grote
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voedingsondernemingen die voeding voor de massa’s voortbrengen, voeding rijk
aan kankerverwekkende additieven (kleurstoffen, conserveringsmiddelen, aroma’s)
en, daarbij, producten vol herbiciden, pesticiden en andere vergiffen die de
gebruikers samen met het voedsel slikken, en gevaar lopen op kanker, maagzweer,
of lock-out van het cardiovasculair systeem…. Hoewel de lijst van hun misdaden
heel lang is (zoals “Shindler’s List”) ga ik hier even stoppen… Want vandaag, -en
aangezien wij juist gestopt zijn op het ogenblik dat wij het hadden over de
vergiftiging van de mensen door de voedingsindustrie- heb ik het voornemen een
jood te onthullen en te beschrijven, beheerder van “Danone”, en een authentieke
vertegenwoordiger van zijn ras van giftmengers en bloedzuigers… »). Het Centrum
heeft klacht ingediend bij het Parket.
http://arminc.blogger.ba/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001236096800
21/1
Agressie tegen een Jood in Antwerpen
Rond 22uur, liep een joodse man, komende van de Belz Synagoog, over de
Pelikaanstraat richting Van Leriusstraat. Op de hoek van de Lange Kievitstr. zag hij
twee mannen op de stoep. Zij waren rond de vijftig en van Poolse oorsprong. Een van
hen begon de joden te vervloeken. Opeens overhandigde hij zijn bier aan zijn vriend
en liep in de richting van de joodse man om hem te slaan. Het slachtoffer heeft zich
kunnen verweren en de slag ontduiken. Daarop heeft de tweede man zijn vriend
teruggehouden en zijn beiden vertrokken. Er werd geen klacht neergelegd bij de
Politie.
12/1
Antisemistische commentaren op www.dewereldmorgen.be
In het kader van een artikel getiteld: »Palestina aan het eind van een dood
proces «, gepubliceerd op de site www.dewereldmorgen.be, vindt men de volgende
commentaren : « dat de sterke financiële arm der oppermachtige internationale
Joodse lobby van hun quasi media monopolie in de USA (ook het Hollywood-circus)
en in talrijke andere landen van het Europese en Australisch continent en deels in
Zuid-Amerika, zowel massas pro-Zinoistische als filosemietische propaganda kan
spuien waardoor de publieke opinie erg pro-Israel is, immer weer doffe ellende van
meer dan 65 jaar geleden oprakelend , ten pas en vooral ten onpas ? » De
beheerders van de site werden verwittigd maar enkele dagen later bevond dit
commentaar zich nog steeds op de site. Het bericht werd overgedragen aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen om deze post te laten verwijderen.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/11/palestina-aan-het-eind-vaneen-dood-proces
3/1
Antisemitische grafitti in Lokeren
De krant « Joods Actueel » meldt dat een antisemitische grafitti werd geplaatst aan
de ingang van een brug in Lokeren. Men vindt er de volgende tekst : « JODEN DOOD
HITLER ».
Bron : http://joodsactueel.be/2011/01/03/ook-zonder-herkenbare-jodenantisemitisme-in-ons-land/
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NIET MEER ZWIJGEN,
IS AL EEN VORM VAN ACTIE
EN HELPT ONS IN ONZE STRIJD

www.antisemitisme.be
Klachten die bij de politie ingediend worden, bieden de gelegenheid om een
inventaris van antisemitische daden op te maken.
Omdat elke antisemitische daad de waarden van onze democratie bedreigt,
moet hij beoordeeld en veroordeeld worden.

Als u getuige of slachtoffer bent geweest van antisemitische daden kunt u:
Onze HOTLINE bellen : 0483 40 93 43
Een automatisch antwoordapparaat is daar te uwer beschikking 24u/24. Spreek uw
naam, voornaam, telefoonnummer en boodschap in, a.u.b.
Een e-mail zenden naar : info@antisemitisme.be
Envoyer FAX zenden naar : 02 534 31 80

Verwittig de POLITIE via het nummer 101
Verwittig www.antisemitisme.be via het nummer 0483 40 93 43
Laat een PROCES-VERBAAL opstellen en vraag naar een kopie
Fax het ook naar ons – 02 534 31 80 – of mail ons op zijn minst de naam en rang van
de politieambtenaar die u verhoord heeft, door
Ons werk heeft tot doel de veiligheid van onze Gemeenschap te waarborgen, dit in
samenwerking met de bevoegde instanties en uw informatie is daarbij van enorme waarde.

Ons bereiken :
Tel. : 0483 40 93 43
Fax : 02 534 31 80
info@antisemitisme.be

www.antisemitisme.be

info@antisemitisme.be

Verantwoordelijke uitgever : Michel Laub, Joseph Dupontstraat 2 – 1000 Brussel.
Gelieve niet op de openbare weg weg te gooien.

Als u getuige of slachtoffer bent geweest van zware feiten:

