Katholieke Raad voor Israël

Verklaring over antisemitisme
De Katholieke Raad voor Israël (KRI), die zich inspant om de relatie tussen het jodendom en de katholieke
Kerk te verbeteren, constateert met verontrusting en verontwaardiging een sterke groei van het
antisemitisme in West-Europa en, helaas, ook in Nederland. Er is duidelijk sprake van een toenemende
angst bij onze joodse medeburgers.
De media hebben in de afgelopen maanden
een groot aantal antisemitische incidenten
gesignaleerd. In Amsterdam-West werden
als joden herkenbare synagogegangers door
Marokkaanse jongeren met stenen bekogeld
en uitgescholden. In de tegen de Israëlische
politiek gerichte demonstratie van zaterdag
13 april in Amsterdam werden, zonder dat
de politie ingreep, hakenkruisen en antisemitische leuzen meegedragen. Een joodse
passant op de Dam – nabij ons nationale
monument – dreigde te worden gemolesteerd zodat hij moest vluchten. En zo zijn er
vele andere voorbeelden van totaal onaanvaardbaar gedrag. De leuzen die werden
geroepen tijdens een voetbalwedstrijd en die
dreigen elders te worden herhaald, zijn daar
een voorbeeld van.
Demonstreren tegen het beleid van de Israëlische regering-Sjaron is legitiem. Leuzen
die zich niet tegen dat beleid, maar tegen
joden richten zijn dat niet. De politieke situatie in het Midden-Oosten is dramatisch,
maar dat rechtvaardigt op geen enkele wijze
het aanwakkeren van haat tegen wie dan
ook.
Nederland kent een sterke traditie van tolerantie. Ook al heeft ons land in de laatste
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decennia een steeds meer gemêleerde bevolking gekregen, deze traditie dient onverkort
te worden gehandhaafd. Van nieuwe Nederlanders mag worden geëist dat zij de waarden van onze democratische samenleving
niet alleen respecteren maar ook volledig
onderschrijven en daarnaar handelen.
De KRI is zich ervan bewust dat slechts een
relatief klein deel van de nieuwe Nederlanders zich schuldig maakt aan antisemitisme.
Het zou verkeerd zijn hen allen in de verdachtenbank te plaatsen. Maar niet alleen
van autochtone, ook van nieuwe Nederlanders mag worden verwacht dat zij zich
onomwonden keren tegen antisemitisch
wangedrag. Antisemitisme, in welke vorm
ook, is onverdraaglijk en ontoelaatbaar en
dient door de Nederlandse overheid en door
alle inwoners van ons land onder alle
omstandigheden en met alle middelen
krachtig te worden bestreden. Waar nodig
moet zonder aarzelen corrigerend worden
ingegrepen.
De geschiedenis heeft ons geleerd dat waakzaamheid in dit opzicht steeds weer
opnieuw noodzakelijk is.
Utrecht, 25 april 2002
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