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de weekend in veel steden op
nieuw proPalestijnse betogingen
gepland zijn. Dinsdag verklaar
den de ministers van Buitenland
se Zaken van Frankrijk, Duitsland
en Italië gezamenlijk dat ze er al
les aan zullen doen om het antise
mitisch geweld te bestrijden. ‘Jo
denhaat heeft geen plaats in onze
samenleving’, luidde het.

De Duitse president Joachim
Gauck verklaarde gisteren dat hij
de bezorgdheid van de joden ‘zeer
serieus’ neemt. Ook de Duitse
Centrale Raad van Moslims ver
oordeelde de incidenten scherp.
Ondertussen ontving de Franse
president François Hollande eer
der deze week nationale religieu
ze vertegenwoordigers, waaron

ANTISEMITISME           VERONTRUST EUROPESE LEIDERS

‘Het is alsof we
ons opnieuw in
1938 bevinden’
YAKOV HADASHAN
DELSMAN
Israëlisch ambassadeur in
Duitsland

‘Jodenhaat heeft geen plaats in onze samenleving’

In Sarcelles nabij Parijs liep een proPalestijnse betoging compleet uit de hand. Er werden joodse winkels en synagogen aangevallen. © Thibault Camus/ap

der de islamitische en de joodse.
Hij riep hun hulp in om de situatie
niet te doen escaleren en noemde
het gevecht tegen antisemitisme
een zaak van nationaal belang.

Europese topprioriteit

De strijd tegen het antisemitisme
is momenteel een Europese top
prioriteit, zeker nu er het komen

Ook in België waren er onlangs in
cidenten bij proPalestijnse beto
gingen. In Brussel en Antwerpen
waren er vorig weekend antisemi
tische slogans te horen, maar liep
het niet zo zwaar uit de hand als
in andere landen. Gisterenavond
verliep een grote betoging in Pa
rijs overigens zonder noemens
waardige problemen.

INTERVIEW

‘Hoog tijd voor sancties tegen ons eigen land’
wordt. De Israëlische bezetting
moet dringend ophouden.’ Een
zestigtal ondertekenaars laken in
een open brief de Israëlische be
zetting en de ‘lakse’ Belgische hou
ding.
Initiatiefnemer is Itamar Shachar
(33), die deserteerde uit het Israë
lische leger, actief werd in de link
se beweging in Israël en nu docto
reert aan de UGent.

Wat proberen jullie te bereiken
met de open brief?

‘We willen aantonen dat lang niet
alle Israëli’s het eens zijn met het
beleid dat ons land voert. We ko
men als joden vaak over als een

monolithisch blok, maar dat is ab
soluut niet het geval.’
‘Ik kan niet stil blijven bij het on
recht dat de Palestijnen wordt
aangedaan. Dat gaat compleet in
tegen de menselijke waardigheid
en het internationale recht. Ik
geef enorm om mijn familie, die
nog in Israël woont. Maar wat zij
meemaken is in niets te vergelij
ken met wat de inwoners van Gaza
te verduren krijgen.’

Waar komt uw overtuiging van
daan?

‘Ik maakte begin jaren 2000, tij
dens de tweede intifada, deel uit
van de troepen die de Israëlische

nederzettingen in Gaza moesten
beschermen. Ik vond ons optre
den verkeerd. Na een jaar heb ik
besloten om uit het leger te stap
pen. Voor dat deserteren heb ik
een maand in de militaire gevan
genis gezeten.’
‘Ik groeide op in het noorden van
Israël, waar ook veel Palestijnen
wonen. Vele van mijn vrienden in
het leger zagen pas de eerste Pa
lestijnen toen ze tegen hen moes
ten vechten. Dat creëert een vij
andbeeld.’

Wordt uw mening door veel Is
raëli’s in België gedeeld?

‘Een heel aantal heeft toch de
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brief ondertekend, en ik weet ze
ker dat er nog veel meer zijn. De
Israëli’s die mijn brief mee onder
tekenden, wilden al langer iets on
dernemen. Ook hier in België heb
ben wij een verantwoordelijk
heid. Het probleem zit hem niet
bij een rivaliteit tussen Israëli’s en

Palestijnen, maar wel bij een kolo
niserend Israël.

Jullie roepen de Belgische rege
ring op om de banden met Isra
el door te knippen.

‘Inderdaad, zolang het land men
senrechten op deze schaal blijft
schenden. België, en de andere
Europese landen, moeten veel fel
ler reageren tegen de oorlogsmis
daden van Israël. Ze kunnen mijn
vaderland niet blijven behande
len als een normale partner.’

Lees de volledige opinie op
www.standaard.be/shachar

‘Wij, Belgische
Israëli’s, moeten
onze stem eindelijk
eens laten horen’
ITAMAR SHACHAR
Israëlische exmilitair


