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KEY FINDINGS
•

2020 zag een vermeerdering van signalementen ten belope van 36,5% tov 2019.

•

Deze vermindering kan worden uitgelegd door het feit dat de Covid-19 pandemie in 2020 is begonnen
en de mensen heeft verplicht binnen te blijven gedurende meerdere maanden, zonder externe
contacten, hetgeen als gevolg heeft gehad de angst te versterken bij de geïsoleerde personen en de
meest zwakke geesten, alsook het gevoel van persecutie en de samenzweringstheorieën.

•

De joden zijn ten alle tijden de zondebok geweest tijdens pandemieën en onzekere periodes. Het jaar
2020 heeft deze steretypen niet mogen tegenspreken.

•

De signalementen op het Internet zijn in 2020 vermeerderd met 54,5%.

•

Het merendeel van de vastgestelde incidenten, buiten het Internet, heeft plaatsgevonden te Antwerpen
en Brussel.
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A. METHODOLOGIE
Sinds 2001 telt Antisemitisme.be de antisemitische
daden gepleegd over het geheel van het Belgische
territorium.
Deze website, voornamelijk geadministreerd door een
groep vrijwilligers, werkt met de steun van de Centrale
Israëlitische Consistorie van België en in nauwe
samenwerking met de “Bureau Exécutif de Surveillance
Communautaire“ (BESC) en de Coordinatie Komité
van de Joodse Gemeenten van Antwerpen (CKJGA).
De daden worden vastgesteld via onze hotline, via
het e-mailadres info@antisemitisme.be alsook d.m.v.
veelvuldige contacten met UNIA, publieke organisatie
belast met de strijd tegen racisme en discriminaties in
België.
Bij ontvangst, worden de antisemitische daden
geanalyseerd et zorgvuldig nagegaan voorafgaandelijk
aan hun publicatie op onze Internetwebsite
Antisemitisme.be alwaar melding wordt gemaakt
van de refertes van de politie pv’s die ons worden
medegedeeld.
Deze incidenten worden nadien verzonden naar UNIA,
die mogelijks eveneens klacht kan indienen, naast het
slachtoffer, tegen de geïncrimineerde daad.
Er bestaat een nauwe medewerking UNIA, le
CICB en Antisemitisme.be. de incidenten worden
medegedeeld in een tweerichtingsverkeer zodat UNIA
en Antisemitisme.be over een complete en up to date
informatie beschikt.
Deze incidenten worden eveneens medegedeeld aan
de CICB, de CCOJB (“Comité de Coordination des
Organisations Juives de Belgique”), aan het FJO (Forum
der Joodse Organisaties) en o.a. aan de “Service Social
Juif” met het oog op een juridische en psychologische
opvolging.
De vastgestelde daden betreffen niet alleen
antisemitische daden, doch ook daden die tot het
negationisme behoren.
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De vastgestelde daden zijn geclasseerd per categorie,
overeenkomstig de type tot dewelke zij behoren, zoals
de aanslag, de agressie, de bedreiging, de diefstal, de
profanatie (of degradatie), de ideologie (beledigingen,
antisemitische uitlatingen in de pers, in flyers …) of het
Internet.
Inderdaad, sinds 2009, omwille van hun groot aantal,
is er een specifieke categorie voor antisemitische
uitlatingen op het Internet, die onderscheidt van de
categorie «ideologie».
Er is ook een classificatie volgens het mikpunt van
de daden, te weten : fysieke personen, gebouwen
en Communautaire instituten of nog in de publoieke
ruimte (Internet makkt er deel van).
Ze zijn ook geclassificeerd per stad/gemeente.
Wanneer daden worden vastgesteld zoals uitlatingen
in dagbladen of op het Internet, worden zij opgesomd
in een rubriek getiteld “België”, vermits ze de grenzen
van één stad of gemeente overschrijden.
Op het einde van het geanalyseerde jaar, wordt er een
ultieme uitwisseling verricht tussen de informaties van
Antisemitisme.be en die van UNIA voorafgaandelijk
aan het vervolledigen en de publicatie van het verslag.

B. ANALYSE DER INCIDENTEN
B.1. ALGEMENE TRENDS
Tussen 1 januari en 31 december 2020, werden 101
antisemitische incidenten vastgesteld in België, hetzij
27 meer dan in 2019 (74). Het aantal incidenten tijdens
het jaar 2020 ligt duidelijk hoger dan gemiddelde van
de laatste 10 jaar (70,5).
Deze vermeerdering van het aantal incidenten tov
2019 kan uitgelegd worden door de uitzonderlijke
sanitaire crisis die wij in 2020 hebben doorgemaakt.
Inderdaad, de verscheidene lockdowns die in België
in voege werden gesteld omwille van de COVID-19
crisis hebben de quasi totaliteit van de bevolking
verplicht binnen te blijven. Dit heeft de gevoelens
van angst, persecutie en frustratie bij de zwakke
geesten versterkt. Deze laatsten hadden nood aan
een reden voor hun ongeluk en, zoals men het in
loop van de geschiedenis heeft kunnen vaststellen,
werden de joden dikwijls aansprakelijk gesteld voor
de verscheidene epidemieën en pandemieën in de
wereld.
Men heeft overigens een duidelijke vermeerdering
kunnen vaststellen van de incidenten op het Internet
(50). De vaststelling van commentaren en berichten
van antisemitische aard op het Internet kan worden
beschouwd als zijnde wel beneden het reële peil.
Inderdaad, men zou de webruimte 24/24 uur moeten

kunnen monitoren om een meer nauwkeurige realiteit
van de cijfers te krijgen, hetgeen echter heden niet
ons doel is.
In 2020, zijn de door antisemitisme meest aangetaste
Belgische steden Antwerpen (9) et Brussel (7), die
beiden alleen 16% der antisemitische incidenten
cumuleren en 82% indien men abstractie maakt van
de daden op het Internet. Voor de drie lichamelijke
agressies die werden vastgesteld, waarvan twee, zoals
in 2019, in Antwerpen gebeurden, betrof het slagen en
verwondingen op een lid van de Joodse Chassidische
gemeenschap, een politionele geweldpleging en een
agressie op 3 leden van de Joodse gemeenschap.
Benevens deze agressie, telt men in 2020, 95
ideologische meldingen, waarvan 51 op het Internet,
10 verbale agressies en 3 daden van vandalisme.
De communautaire instellingen en gebouwen werden
één keer gemikt dmv een anonieme oproep. Dit
gegeven contrasteert bijzonderlijk met de cijfers
van 2014, wanneer 15 feiten werden vastgesteld
– waaronder namelijk de aanslag tegen het Joodse
Museum, projectiel worp op bezoekers van Nationale
Memoriaal der Joodse Martelaren van België te
Anderlecht en verscheidene degradaties. De reden is
vast en zeker verbonden, enerzijds, aan de lockdown
en, anderzijds, aan de sterke vermeerdering van de
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Antisemitische incidenten vastgesteld in België tussen 2000 en 2020.

beschermende politionele en militaire maatregelen
alsook aan de aanzienlijke investeringen in de
beveiliging van de gebouwen door technische
middelen (camera’s, hekken, gepantserde deuren en
vensters, bolders, …), wat zonder twijfel bepaalde
%
%
daders heeft
afgeschrikt hun misdaden
te plegen
4 incidents
7 incidents
WALLONIE
BRUXELLES
(voornamelijk
degradaties, lichamelijke
of verbale
agressies).
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Internet (50,5%) en de publieke ruimte (34%)
behelzen het merendeel der antisemitische daden,
het in bepaalde gevallen daders mogelijk makende
antisemitische ideeën uit te drukken en te verspreiden
en, in andere gevallen, Joden te beledigen en
stigmatiseren in een brede zin.

B.2. EVOLUTIE VAN HET ANTISEMITISME IN
BELGIË
Met zijn 101 incidenten, ligt het jaar 2020 wel
boven het gemiddelde peil (70,5 incidenten) der tien
laatste jaren. Dit verwondert des te meer daar er, in
tegenstelling met de recordjaren 2009 en 2014, geen
incident in het Midden-Oosten was dat gebruikelijk
opstookt tot de invoer van het conflict in onze sraten.
Het record aantal incidenten gekend in de jaren 2009
en 2014 vond enerzijds zijn reden in de variabiliteit
6
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inherent aan het nieuwe antisemitisme der jaren 2000,
«verrechtvaardigd» en verbonden aan de intensiteit
van het Israëlisch-Palestijns conflict («Gehard Lood» in
2009, «Pijler van Verdediging» in 2014).
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Het XX
aantal
incidenten is ook18 een
résultante van
incidents
incidents
AUTRESBelgische gebeurtenissen.
FLANDREIn 2014 werd
endogene
de aanslag op het joodse museum die 4 doden heeft
veroorzaakt gevolgd door een successie van 20
antisemitische incidenten (verbale en lichamelijke
agressies, bedreigingen, verrechtvaardigingen). In
2016, werden 3 incidenten rechtsreeks verbonden met
de aanslagen van 22 maart te Brussel en Zaventem.
Wat echter uit het jaar 2020 opvalt, is de COVID-19
pandemie, die, met de verscheidene lockdowns een
vermeerdering van frustraties, vrees en angst heeft
veroorzaakt. De gevoelige personen hebben zich
geïsoleerd gevonden, in zichzelf teruggetrokken en
zich enkel hebben kunnen uitdrukken via de sociale
netwerken. De Joden werden gestigmatiseerd,
met de vinger getoond en soms, wereldwijd, als
verantwoordelijk voor de pandemie beschouwd. Dit
laatste fenomeen is niet nieuw. Men heeft kunne
vaststellen dat, in de loop van de geschiedenis, de
Joden regelmatig beschuldigd werden van alle kwaad,
zoals bijvoorbeeld tijdens de verscheidene pest
epidemieën in Europa.
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De door antisemitische meest getroffen plaatsen van
Belgie in 2020 zijn de steden Antwerpen (9), Brussel
(7). Nadien komen de incidenten verbonden met het
karnaval van de stad Aalst (3), Gent (1), Leuven (1),

4

%
WALLONIË

9

%
BRUSSEL

Kappellen (1), Hasselt (1), Kortrijk (1), Koksijde (1),
Grimbergen voor Vlaanderen, Charleroi (1), Dinant (1),
Huy (1), Luik (1) voor Wallonië.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Brussel en Antwerpen behelzen 16% der incidenten in
2020. 2 lichamelijke agressies hebben in Antwerpen
plaatsgevonden. Tussen de 15 incidenten die
rechtsreeks fysieke personen troffen, vonden 4 plaats
te Antwerpen, 2 te Brussel, 1 te Leuven en 8 in niet
gedefinieerde plekken.
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Op het vlak van de gewesten, telt Vlaanderen 24% der
meldingen en Brussel 9%. Zij worden gevolgd door
Wallonië met 4%. De resterende 63% betreffen de
signalementen die voornamelijk uit het Internet komen
en die, geografisch, niet konden worden geklasseerd.
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Regionale verdeling der incidenten in de loop van het jaar 2020.
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Frans (63%) is de eerste taal die wordt gebruikt, gevolgd
door het Nederlands (26%). Andere incidenten, zoals
degradaties konden niet worden geboekt volgens een
specifieke taal.

B.4. DE TYPES INCIDENTEN
De agressies
In 2020 waren er 3 lichamelijke agressies vergeleken
met 1 in 2019, 6 in 2018 en 1 in 2017. 2 dezer
agressies vonden plaats te Antwerpen, 1 in een oord
die niet is bepaald.
Laten we noteren dat de trend vastgesteld sinds 2015
nog steeds wordt bevestigd in 2020 met het feit dat
de probabiliteit dat een Jood wordt aangesproken «
omwille van zijn Joodsheid » vermindert (uitgezonderd
de orthodoxe Joden) omdat de Joden thans vermijden
elementen te vertonen die hun Joodsheid in de
publieke ruimte zou verklappen (davidster, kippa,
godsdienstige kledij).

Dit kan enerzijds worden uitgelegd door de
verscheidene sanitaire maatregelen getroffen om
de COVID-19 epidemie te bestrijden, zoals de
vermeerdering van het aantal politiemannen op
straat die ervoor moesten zorgen dat de sanitaire
regels werden nageleefd, de lockdown, politonele
en militaire veiligheids- en controlemaatregelen
nabij communautaire structuren. Anderzijds door de
afwezigheid van grootschalige militaire operaties in
het Midden-Oosten.
Ter herinnering, in 2014, tijdens de operatie «
Beschermende Rand », meer dan 50% der degradaties
vonden plaats tijdens de maanden juli en augustus,
periode van intense verslaggeving door de media van
het Israëlisch-Palestijns conflict.
Van de 3 daden van vandalisme vastgesteld in 2020,
heeft er één 1 woning getroffen (hakenkruis getagd op
de deurposten), 1 betreft een handelspand en 1 werd
gepleegd in de publieke ruimte (publieke zitbank).
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Verdeling der antisemitische incidenten vastgesteld In België tijdens het jaar 2020
Het vandalisme
Het aantal daden van vandalisme en degradatie van
antisemitische aard telt 3 in 2020 (tegen 5 in 2019,
16 in 2018 en 8 in 2017). Geen enkel gebouw, geen
enkel communautaire instelling, heeft het voorwerp
gemaakt van rechtstreekse degradatie.
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De Bedreigingen
Wij hebben slechts 1 bedreiging geboekt (1 in 2019, 7
in 2018 et 6 in 2017), het betrof een anonieme oproep
naar het Joodse Sociale Dienst.

De Ideologische signalementen
Het aantal ideologische signalementen (buiten het
Internet) is hoger dan dat van 2019: 45 in 2020 tegen
28 in 2019. De ideologische signalementen worden
verdeeld onder :
•

•

•

verbale daden: beledigingen, bedreigingen,
discriminaties in de brede zin die (on)rechtsreeks
Joden doelen of personen die alsdusdanig
worden gevat, publieke uitlatingen in een
publieke ruimte, op de radio of de televisie;
symbolische daden zoals obscene gebaren
jegens individuelen omdat : zij als Joden worden
beschouwd, « quenelles », nazigroet, verkoop en
vertoning van nazi voorwerpen, antisemitische
literatuur (Protocollen van de wijzen van Zion),
negationistische/antisemitische karikaturen;
schriftelijke daden : discriminerende of
belasterende publieke uitlatingen verspreid
door bekende personaliteiten op het
Internet, in de schriftelijke pers of publieke
plaats (virtueel) alsook uitlatingen verspreid
dmv flyers, affiches, handelsbrieven of
commentaren (elektronisch), doelgericht of niet.

De verbale daden geboekt (22° in 2020 (tegen 12 in
2019 en 20 in 2018) hebben allen, 3 uitgezonderd,
plaats gevonden in publieke plaatsen of open tot het
publiek.

De ideologische symbolische daden (11) in 2020 (tegen
8 in 2019 en 6 in 2018) behelzen de vertoning en het
dragen van voorwerpen of symbolen verwijzende naar
het nazisme en antisemitische liederen en oproepen
tot het moorden van Joden tijdens een manifestatie
te Brussel.
De ideologische symbolische daden (11) in 2020 (tegen
8 in 2019 en 6 in 2018) behelzen de vertoning en het
dragen van voorwerpen of symbolen verwijzende naar
het nazisme en antisemitische liederen en oproepen
tot het moorden van Joden tijdens een manifestatie
te Brussel.
De signalementen op het Internet
Het internet is gevuld met antisemitische commentaren
en het aantal vastgestelde signalementen kan
verschillen van jaar tot jaar – 51 in 2020 (33 in 2019,
30 in 2018, 7 in 2017, 23 in 2016, 29 in 2015, 36 in
2014) – in functie van de activiteit van de websurfers
het volgen door de moderators die thans de neiging
hebben de ruimtes te sluiten die voorbehouden zijn tot
commentaren wanneer de behandelde onderwerpen
verwijzen naar Israël of naar de Shoah.
Deze gegevens dienen gerelativeerd te worden in de
mate dat de specificiteit van het Internet impliceert
een hoog aantal uitbarstingen dankzij de afstand en
de anonimiteit achter dewelke de websurfers zich
kunnen verbergen.

De media forums werden vervangen door
Facebookpagina’s en de meerderheid der meldingen
zijn afkomstig uit niet gemodereerde discussies
volgend op de publicatie van een artikel (in het
algemeen over het Midden-Oosten of de Shoah).
20 der 51 signalementen in 2020 zijn afkomstig uit
Facebook. De overige die geboekt zijn komen van
Twitter, TikTok, internetsites verbonden met pers
organisaties of nog uit internetsites behorende tot
organisaties.
Onze telling op het Internet is beperkt tot uitlatingen
afkomstig van sites die een rechtsreeks verband
hebben met België. Deze telling vertegenwoordigt
slechts een kleine proportie van de antisemitische
haat die in het algemeen wordt uitgedrukt in de
virtuele ruimte.
De in dit context geboekte signalementen gaan over
daden waarop « een reactie » mogelijk was : een link of
een uitlating terug laten trekken, klacht indienen tegen
de dader(s), tussenkomst van de Federal Computer
Crime Unit (dienst van de federale politie belast met
het vervolgen van de criminaliteit op het Internet)
en/of van de “Cyberhate” cel van Unia, die met deze
websites samenwerkt teneinde hun beheerders
over de situatie te informeren en ze uit te nodigen
consequenterwijze te handelen.
Ons rol bestaat erin de daden te boeken die ons
rechtsreeks worden medegedeeld. Het is om
deze reden dat de incidenten, op en buiten het
Internet, vermeld in dit verslag zijn niet een strikte
weerspiegeling van de werkelijkheid, doch meer de
representatie van een algemeen trend.

B.5. DE MIKMUNTEN
De particulieren (27%)
Wij tellen in 2020 27 daden die rechtsreeks tot fysieke
personen waren gericht. Er waren er 14 in 2019, 42 in
2018 en 16 in 2017. Tussen deze 27 daden, kan men 2
agressies te Antwerpen citeren, bedreigingen gericht
tot leden van de Joodse gemeenschap van Antwerpen,
antisemitische beledigingen en getagde hakenkruisen.
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De communautaire gebouwen (1%)
De communautaire instellingen en gebouwen werden
slechts één maal geviseerd (6 in 2019, 5 in 2018, 1 in
2017). Deze cijfers zijn in duidelijke vermindering. Dit
is zeker te wijten aan de verscheidene lockdowns van
de bevolking ten gevolge van de COVID-19 sanitaire
crisis.
De feiten hebben in Brussel plaats gevonden.
Sinds de aanslag op het Joodse museum hebben de
communautaire gebouwen het voorwerp gemaakt van
een sterke verhoging van de politionele en militaire
beschermingsmaatregelen die hebben bijgedragen tot
een vermindering van het aantal incidenten.
De agressies en daden van vandalisme worden
conjunctureel getransponeerd ten behoeve van niet
lichamelijke daden zoals bedreigingen of beledigingen
en antisemitische declamaties dmv het Internet. Dit
zag zich dit jaar bevestigd, behoudens een anonieme
oproep gericht tot de Joodse Sociale Dienst te Brussel.
De publieke ruimte (93%)
De publieke ruimte (Internet, scholen, treinstations,
...) blijft de voornamelijk plaats, waarop antisemitische
daden worden gepleegd. In 2020 tellen wij er 94
(tegen 54 in 2019, 45 in 2018 en 18 in 2017).
Deze incidenten behelzen vandalisme, bedreigingen,
verbale en schriftelijke daden, nazigroeten,
antisemitische liederen tijdens manifestaties, doch
ook declaraties en commentaren geschreven ten
gevolge van persartikels of privé-initiatieven op het
Internet (Twitter, Facebook, websites…).

B.6. RELEVANTIE DER CIJFERS
Het gaat hier enkel om incidenten die ons werden
medegedeeld of die het voorwerp hebben gemaakt
van een klacht hoofdens racisme of negationisme.
De cijfers van onze analyse weerspiegelen een trend
eerder dan een exacte fotografie van de antisemitische
toestand in België. Om over een juiste appreciatie
van het fenomeen te beschikken, dient men eveneens
rekening te houden met de actuele context:

•

Sinds 2015 hebben de communautaire
structuren (scholen, synagogen, culturele centra,
…) en hun omgeving het voorwerp gemaakt van
een versterkte bewaking door politiekrachten
alsook het leger, wat zonder twijfel één of
ander dader heeft afgeschrikt een misdaad te
plegen (voornamelijk degradaties, lichamelijke
of verbale).

•

2020 werd gebrandmerkt door een pandemie die
het vrije verkeer van mensen heeft belemmerd
alsook het bezoek aan publieke of godsdienstige
instellingen en scholen.

•

•

in het algemeen, en meer bepaald te Brussel, «
verbergen » de Joden hun Joodsheid (davidster,
kippa, …) in de publieke ruimte, wat de
probabiliteit vermindert om aangesproken te
worden “omdat men Joods” is.
de incidenten gepleegd in het bijzonder tegen
de orthodoxe Antwerpse gemeenschap zijn
moeilijker vast te stellen. De slachtoffers
reageren te weinig, en dit, ondanks de
inspanningen tot bewustmaking door de
Antwerpse Joodse organisaties en de politie.
De leden van deze specifieke gemeenschap,
gemakkelijjk te herkennen als Joods aan hun
traditionele kledij, vormen een bevoorrecht
mikpunt voor antisemieten.

•

ondanks de wettelijke instrumenten die ter
beschikking werden gelegd van de slachtoffers
(wetten van 1981 en 1995), lijkt het voor menig
persoon nutteloos de incidenten waarvan zij
slachtoffer zijn aan te klagen, laat staan klacht
in te dienen bij de politie. Dit wordt uitgelegd
door de manier waarop zij op bepaalde
commissariaten worden ontvangen et het
geringe gevolg dat justitie eraan verleent.

•

de signalementen afkomstig van het Internet
zijn uiteraard talrijker dan wat wij publiceren en
onze gegevens geven enkel een trend aan van
deze realiteit.

B.7. CONCLUSIE
Ondanks de klassieke fluctuatie der antisemitische
incidenten op ons gebied, dienen meerdere gegevens
in rekening gebracht teneinde het fenomeen van
antisemitisme in België op een correcte wijze in te
schatten:
•

de statistische evolutie des antisemitische
daden deze laatste jaren toont ten overvloede
de impact van de invoer van het IsraëlischPalestijns conflict. Desalniettemin tonen
onze vaststellingen dat er hedendagen geen
gebeurtenis nodig is in het Midden-Oosten
om vijandigheid te zien jegens wat wijst op of
doet denken aan “de Jood”. Dit is bevestigd
door de constante aanslagen tegen fysieke
personen en privé-eigendommen, de golven van
antisemitische incidenten die men heeft gekend
na de aanslagen van 2012 te Toulouse, de
mediatisatie van Dieudonné en zijn « quenelle »
of nog de aanlag tegen de Joodse Museum van
België.

•

de antizionistische propaganda van linkse en
extreem linkse organisaties (manifestaties,
flyers, geschreven pers, radio, televisie,
Internet...) heden eveneens opgenomen
door extreemrechtse groeperingen alsook de
politieke recuperatie van de conflicten in het

Midden-Oosten door bepaalde verkorene met
een stemmen trekkende agenda of nog de acties
van extreem rechtse militanten, nostalgisch mbt
het nazisme, dragen voornamelijk bij tot het
klimaat dat in dit verslag wordt beschreven.
•

•

Het Internet vormt een medium data an zin
gebruikers anonimiteit verschaft alsook de
mogelijkheid om, quasi straffeloos, misselijk
makende woorden te verspreiden. Dit gezegd
zijnde, zijn er meer en meer personen die zich
niet meer verbergen achter een pseudoniem
om hun antisemitische zogezegde “mening”
publiekelijk uit te drukken.
wij stellen vast dat vele slachtoffers van
antisemitisme nog steeds niet voor zichzelf
opkomen en dit, ondanks de juridische en
institutionele instrumenten waarover zij
beschikken.

Benevens deze contextualisatie, telt het jaar 2020
meer incidenten dan 2019, doch werd het gekenmerkt
door een duidelijke verhoging in proportie van het
aantal incidenten op het Internet.
Dit kan o.a. worden uitgelegd door de frustratie die
de lockdowns hebben teweeggebracht, de schrik, de
angst veroorzaakt door de pandemie, en de nood aan
een zondebok. De bevrijding van de antisemitische
uitlating (namelijk op het Internet alwaar men zich
niet meer bepaald uitdrukt onder dekking van
anonimiteit), doch ook de regerende straffeloosheid
en de voorzichtigheid der publieke autoriteiten om
bepaalde feiten als antisemitisch te kwalificeren en te
vervolgen.
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De vele getuigenissen van de leden van de Joodse
gemeenschap gaan in de zin van een klimaat dat
zwaar blijft in dewelke de Joden zich onthouden
hun « Joodsheid » te vertonen en die zelfs verbergen
(verandering van naam op sociale netwerken,
verberging van opvallende symbolen zoals de
davidster, de kippa of nog de mezouza dikwijls
gespijkerd op de binnenkant van de ingangsdeur
(terwijl de traditie voorschrijft dat die op de buitenkant
van de ingangsdeur dient te worden geplaatst) …).
De verwachtingen zijn groot op het vlak van de strijd
tegen het antisemitisme. Het is fundamenteel dat de
publieke autoriteiten hun inspanningen voortzetten en
versterken op het vlak van onderwijs, bewustmaking,
preventie en repressie. Analyse des
Antisemitisme wordt niet enkel gekwantificeerd
door de vastgestelde incidenten, doch wordt het ook
gemeten volgens de lokale atmosfeer. Verhoging of
vermindering van cijfers, het gevoel van onveiligheid
en onbehaaglijkheid (moeilijk te becijferen) vormen
eveneens de barometer van het antisemitisme.
Zolang de leden van de Joodse gemeenschap bang
zullen zijn hun jodendom in de publieke ruimte
te vertonen, in hun curriculum vitae tijdens een
sollicitatiegesprek, zolang zij niet zoals ieder Belgisch
burger in alle veiligheid zullen kunnen verkeren met
zonder hun Joodse symbolen te verbergen (kippa,
Davidster ...), zolang zij zullen denken dat het voor
hun toekomst beter zou zijn te vertrekken, zal hat
antisemitisme bestreden moeten worden.

C. LIJST VAN INCIDENTEN
DECEMBER
27/12

Antisemitisch commentaar
Facebook publicatie

onder

een

Onder een kritisch publicatie mbt tot mensen
gearresteerd in een synagoge te Antwerrpen, waren
meerdere antisemitische commentaren vast te stellen.
Men kon er, o.a., lezen als volgt:
Sven De Smet (Voorzitter CtidK - Caranavist tot in de
Kist) dat de hoodorganistaie is van het karnaval van
Aalst: «Zinloos! Gods uitverkoren ras!»
Filip Deshommes: «e betje kompasje hein, die mensjen
emmen de holocaust meigemokt...dormei megen ze altoid
ewa miejr dan een ander hein»
27/12

Meerdere antisemitische commentaren
onder een artikel van de RTBF mbt een
tussenkomst van de poiltie te Antwerpen

Op het sociaal netwerk Facebook, maakte een RTBF
artikel getiteld “La communauté juive se sent visée
après une intervention policière dans une synagogue à
Anvers, «la Justice jugera», répond Bart De Wever” het
voorwerp van meerdere commentaren inhoudende
antisemitische woorden. Men kan er, o.a. lezen als
volgt:
«Y en a marre de ce sentiment continuel de persécution.
Ça fait 70 ans et on en est toujours à ce même discours.
Pourtant, il y en a d’autres qui ont été persécutés !!!!!! À
croire que cette période noire de l’histoire (que je ne nie
pas) leur a octroyé de la compassion et des privilèges
à vie. et tous les autres alors !!!!” “Je crois que cette
communauté juive a du mal à compter ! Enfin ça dépend
ce qu’il faut compter !»
Vertaald : « wij zijn het beu van dit constant gevoel van
persecutie. Het duurt al 70 jaar en het is altijd dezelfde
discours. Nochtans zijn er anderen die gepersecuteerd
zijn geweest!!!!!! Men zou denken dat deze zwarte periode
van de geschiedenis (die ik niet ontken) hen compassie en

voorrechten heeft verleend voor de eeuwigheid. en alle
anderen dan !!!!!!».
«ik denk dat deze joodse gemeenschap het moeilijk heeft
te tellen! Enfin, het hangt ervan af war dient geteld!»
22/12

Klacht hoofdens revisionisme en haat
discours tegen een gebruiker van de sociale
netwerken

Een PV werd opgemaakt tegen een persoon van rond
de twintig jaar wegens zijn discours vol haat, racisme,
revisionisme, antisemitisme op verscheidene sociale
netwerken, waaronder Twitter en VK et in een mindere
mate; Facebook.
Deze informatie werd aan Unia door de politie
meegedeeld.
19/12

De politieke groep Chrétien.be baseert zijn
ideologie op het antisémitisme

Volgend op de ontdekking van antisemitische
publicaties op de Twitteraccount van Chrétien.be,
blijkt niet alleen dat antisemitische en samenzwering
publicaties herhaaldelijk verschijnen op de
Twitteraccount van de beweging opgericht en beheerd
door Emmanuel Colbrant, maar dat bovendien, de
hele ideologie van de groepering is gebouwd op
antisemitische en samenzwering fundamenten zoals
men het kan lezen op hun Internet pagina.
Deze beweging werd aan UNIA gesignaleerd en de
indiening van een klacht wordt voorbereid.
https://twitter.com/EColbrant
https://www.chrétien.be
15/12

Negationnistische
woorden op Twitter

en

antisemitische

Unia heeft het signalement ontvangen van de twitter
account @a_suspended_guy, auteur van volgende
tweets:
« Pleure fille du génocide , sache que au dela du fait que
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(bien malheureusement ) le chiffre de 6 millions est faux ,
chacun de ces youpins qui fut manufacturer en produits
DOVE ne vaudront jamais notre prophete sws , les idoles
ont vous les laisses le dollar et le veau d’or.»
Vertaald : «huil ! dochter van de genocide, weet dat
benevens het feit dat (spijtig genoeg) het cijfer van 6
miljoen vals is, éénieder van deze joden die vervormd
werden in Dove producten nooit ons profeet waarde zal
zijn. Wij laten u de idolen van de dollar en het gouden
kalf».
« Dieu merci mes parents se sont ruinées leur santé pour
que jamais des juifs ne puissent m’atteindre a quelconque
point votre fonction publique ou vos entreprises qui font
dans le politiquement correct je lui pisse dessus comme
sur vos 6 millions de morts aller pleurez.»
Vertaald : «godzijdank hebben mijn ouders zich te pletter
gewerkt om te verhinderen dat de joden mij ooit enigszins
zouden kunnen raken uw publieke functie of bedrijven die
het politieke correct hanteren ik plas erover heen zoals
uw 6 miljoen doden ga maar huilen».
« C’est pas mais les adorateurs du veau d’or moi je vais
prendre ma douche... et j’en ressortirais vivant. »
Vertaald : «’t is niet maar de gouden kalf aanbidders, ik ga
in de douche … en ik zal er levend uit komen».

10/12

Antisemitische woorden via de interfoon in
een trein van de NMBS

Vier individus hebben toegang bekomen tot de
interfoon, die de trein begeleiders dient, van de trein
rijdende tussen Antwerpen en Mechelen en hebben
de « Kanker Joden » bevolen om van de trein af te
stappen.
Een onderzoek is gaande en klacht werd ingediend
door de NMBS.
https://www.lesoir.be/342875/article/2020-12-10/
la-sncb-enquete-sur-la-diffusion-de-messagesantisemites-linterphone-dun-train
https://www.dhnet.be/actu/belgique/des-individusordonnent-aux-cancers-de-juifs-de-descendre-d-untrain-l-union-des-etudiants-juifs-de-belgique-reagit5fddb97bd8ad5844d1b95c51
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Antisemitische woorden op de website van
09/12 de Belgische Front National
Een student heeft Unia bericht over de website van
de oude Belgische Front National, waarin artikels over
Robert Faurisson en hommages aan Hitler kunnen
getroffen worden. Er zijn legitieme artikels in vrije
tribune.
09/12 Publiciteit op Facebook voor nazi uniformen
Een internetgebruiker heeft UNIA bericht over de
aanwezigheid op FB van een reclame voor nazi
uniformen.
09/12

Antisemitische woorden van een bewoner
van een gebouw jegens haar buren

Unia heeft een signalement ontvangen van
een bewoner van een gebouw omwille van de
antisemitische opmerkingen die hem weren gemaakt
door een buurvrouw, een oudere dame.
Zij heeft hem verzocht het gebouw te verlaten,
wanneer hij er pas in was verhuisd omdat zijn
aanwezigheid haar in gevaar bracht. Zij maakt
regelmatig opmerkingen alluderend naar zijn
godsdienst « vous autres » vertaald: jullie mensen. De
man is niet de enige gelovige die het gebouw bewoont
en de houding van de dame is hetzelfde jegens al de
buren die dezelfde overtuigingen hebben.
09/12 Antisemitische belediging op Twitter
Twee keren heeft 8-2@ostrogradski op Twitter de
belediging “vuile Jood” geuit.
04/12 Antisemitische commentaren op Twitter
De persoon hebbende als pseudoniem JoJo@
markknopflero publiceert regelmatig antisemitische
commentaren op het Twitter netwerk. Men kan er
namelijk lezen:
«Entre sionistes et assassins on se sert les coudes.»
«Au contraire minable sioniste, ce virus est un fédérateur,
dans chaque foyer arabe, musulman ou progressiste,
on apprends dès notre enfance les ravages de ce virus

sioniste, croyez moi personne ne pourra vaincre ce travail
de mémoire.».
« Tussen zionisten en moordenaars is men solidair …»
«In tegendeel minabele zionist, deze virus verzamelt.
In ieder Arabisch, muslim of progressistisch huis leert
men van kinds af de ravages die deze zionistische virus
veroorzaakt, gellof mij, niemand zal dit memorie werk
kunnen overwinnen.»
02/12

Antisemitisch gedrag en beledigingen jegens
een dame in hospitaal.

Een dame heeft aan UNIA het geval gemeld van een
persoon gehospitaliseerd in de geriatrische dienst, die
antisemitische beledigingen en gedrag heeft geleden
nadat zij had gezegd dat zij Israëlisch was.
De dame die de feiten rapporteerde was de kamer
buur van het slachtoffer.
02/12

Vergelijking van de COVID maatregelen met
de stigmatisatie van de Joden en de gele
davidster

Iemand heeft Facebook commentaar aan UNIA gemeld
die de aan COVID-19 positief geteste personen
vergelijkt met de stigmatisatie van de Joden tijdens
de Shoah. Dit is bijzonderlijk beledigend jegens de
slachtoffers van het Nazisme en hun familie.
02/12 Antisemitische woorden geuit door kinderen.
Een dame meldt aan UNIA de kinderen van haar buren
tijdens het spelen te hebben gezegd « Je suis Juif et
donc je suis stupide », vertaald: «ik ben joods en dus ben
ik stom».
02/12 Ontslag met antisemitische connotaties
Een man heeft aan UNIA gemeld van zijn werk
ontslagen te zijn geweest omdat volgens de mening
van de raadgever voor de preventie van psychosociale
aspecten, die zijn verzoek tot formele tussenkomst
heeft behandeld: « il serait juif et dès lors je penserais
d’office que tous les allemands sont des Nazis », vertaald:
hij is joods en denkt derhalve dat alle duitsers nazis zijn.
De raadgever heeft hem eveneens gezegd dat het

waarden verschil dat tussen hem en zijn werkgever
bestond, dat heden in een conflict ontaardt, zijn
oorsprong vindt in zijn afstamming.
02/12

Antisemitische en samenzwering woorden
op Facebook

De volgende woorden werden op Facebook getroffen
en gemeld aan Unia :
« Heb je de protocollen gelezen van de zionistische
joden? Opgesteld eind 1800? Het staat er allemaal in
beschreven... Ook hoe ze alleen politiekers aan de macht
zetten die alleen zij aansturen. We leven al lang in een
dictatuur zonder het te weten... Wereldooorlogen, net
zoals elke terroristische aanslagen, zijn gewoon door hen
opgezet. De BlackLifeMatters ook... Alles doen ze om de
mensen te heersen en te verdelen... Ook op school krijgen
we gewoon lessen van wat zij willen dat we leren... En de
media...Ja je kunt alles zelf wel nu invullen... »
02/12

Woorden die de gele ster vergelijken met
anti-corona maatregelen

UNIA heeft een signalement ontvangen waarvolgens
een coiffeur zich op Facebook vergelijkt aan een «
untermensch », term die door de Nazis tijdens de Shoah
werd gebruikt om de Joden te beschrijven. Hij gebruikt
de davidster en spreekt over verplichte arbeid. Dit is
bijzonderlijjk beledigend voor de slachtoffers van de
Shoah en hun families.
02/12 Antisemitische beledigingen
Klacht werd ingediend bij UNIA door een joodse
famillie, die antisemitische beledigingen moet lijden
vanwege haar buren, namelijk de belediging «sale juif»,
vertaald: vuile jood.
02/12 Hakenkruizen opgehangen bij een garagist
Een loodgieter die eveneens een garage houdt alwaar
hij fietsen en scooters verkoopt heeft hakenkruizen
opgehangen in zijn garage. Zijn kat heet Himmler.
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02/12

Antisemitische woorden volgend op het
carnaval van Aalst

Een vertegnwoordiger van de «Maison de la Culture
Juive asbl» heeft een telefonische oproep gekregen
van een verborgen nummer. De persoon aan het
andere einde van de communicatie heeft hem verbaal
aangevallen en hem behandeld als «personnage
lamentable et dangereux pour la démocratie, car les
Juifs ont pris parti contre le carnaval d’Alost», vertaald :
erbarmelijk persoon, gevaarlijk voor de democratie omdat
de joden zich tegen het carnaval van Aalst hebben gekant.
02/12

Een bank weigert een cliënt te ontvangen na
een geld overschrijving te hebben ontvangen
afkomstig uit Israël

Na een rekening te hebben geopend heeft zich een
persoon zien geweigerd als klant na de ontvangst van
een geld overschrijving afkomstig uit Israël.
02/12

Antisemitische uitwisseling op een Whatsapp
groep

Een video die de haat jegens joden aanwakkert werd
verspreid op Whatsapp. Deze video beweert dat het
de joden zijn die de Coronavirus hebben geschept.
02/12 Een Nazi meme op Facebook
Een meme die het nazisme en het regime van Hitler
verheerlijkt werd op Facebook gepubliceerd. De
gebruiker heeft hiermee zijn prestatie als DJ willen
promoveren.
02/12

Mail met antisemitisch inhoud verzonden
aan Belgische bestemmelingen

ongedateerde incidenten
« Chers lecteurs, bonjour.
Malgré le fanatisme des juifs, malgré leur mainmise sur
le système judiciaire, sur le système économique, sur le
show business et sur les médias réduits au niveau de
thuriféraires, je prends de nouveau le risque de faire
connaître aussi largement que je le peux, en français et en
anglais, mes dénonciations du judaïsme, via la rubrique
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Religion du site tout à fait gratuit demystificationsmusulmanes.com (ou islam-vrai.fr). Ces dénonciations
révèlent le péché fondamental du judaïsme, et par
conséquent la culpabilité intrinsèque de ses adeptes.»
«Hallo dear readers.
Despite the fanaticism of the Jews, despite their distraint
upon the judicial système, upon the economic system,
upon the show business and upon the media reduced
to the level of flatterers, I take again the risk to make
known as widely as I can my denunciations of Judaism,
through the column Religion of the perfectly free website
demystifications-musulmanes.com (or islam-vrai.fr).
These denunciations reveal the fundamental sin of
Judaism, and therefore the intrinsic guilt of its adepts.»
Vertaald: «hallo geachte lezers, ondanks het fanatisme
van de joden, ondanks hun controle over het gerechtelijke
systeem, de economie, de showbusiness en de media,
verminderd tot het niveau van bewierokers, neem ik
weerom het risico om mijn aangifte van het jodendom
zo breed mogelijk, in het Frans en het Engels, te
verspreiden, via de rubriek godsdienst van de gratis
website demystifications-musulmanes.com (of islam-vrai.
fr). Deze aangifte onthult de fundamentele zonde van het
jodendom en, consequenter wijze, de intrinsieke schuld
van zijn beoefenaars.»
02/12

Antisemitische
geweld

woorden

en

politioneel

Unia heeft een signalement ontvangen van een
persoon die fysiek en verbaal werd geagresseerd
door twee politiemannen. De twee agenten hebben
hem gezegd dat gelet op het feit dat hij Arabisch is,
hij in feite jood is, zij hebben hem bevolen in hun van
te treden met zijn joodse neus, zij hebben verwezen
naar de 75ste verjaardag van de bevrijding van het
concentratiekamp Auschwitz, dat zijn familie in de
oven had moeten blijven om geen parasieten zoals
hemzelf in de werled te brengen. De man moet
kalmerende middelen gebruiken en heeft vier breuken
op het niveau van zijn gezicht.

NOVEMBER
29/11

Een verkozene van het Vlaams Belang legt
bloemen neer op het graf van een SS soldaat
op de wapenstilstand dag

Op de wapenstilstand dag, heeft een VB-verkozene
zich gefotografeerd terwijl zij bloemen neerlegde
op het graf van een SS-soldaat teneinde zijn
nagedachtenis te vereren. Het VB heeft de jonge
vrouw gestraft door haar uit de partij te verwijderen
onder het voorwendsel dat zij het handvest van de
partij niet had ondertekend.
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/11/29/l_eluevlaams-belang-carrera-neefs-exclue-du-parti-apresson-h/
25/11

Antisemitische commentaar onder een artikel
van het “Gazet van Antwerpen” gepubliceerd
op zijn Facebook pagina

19/11

Commentaar die een antisemitische cliché op
Twitter verspreidt

MakoudiJr@HMAK1080 heeft op Twitter volgende
commentaar gepubliceerd : «Mijn kleine zus speelt
de Jood uit met haat 4g gdvrdm». Deze commentaar
verwijst naar de antisemitische cliché van de gierige
Jood.
14/11

Commentaar die een antisemitische cliché op
Twitter verspreidt

Volgend op een publicatie op Twitter van ZendaYa@
Misterpiccoli98 betrekkelijke een schuld, heeft @
bdrkun_ als volgt gecommentarieerd: «HAHAHAHAHA
un vrai juif t’as nishen noté cb je te dois et la date limite».
Vertaald: «HAHAHAHAHA, een echte Jood, ge hebt
het genoteerd, ‘t is goed, ik ben je verschuldigd en de
vervaldatum». Deze commentaar verwijst naar het
antisemitische cliché van de gierige Jood.

OKTOBER
Volgend op de publicatie van het artikel “Antwerpse
politie legt twee feesten met in totaal zo’n 100
aanwezigen stil” op zijn Facebook pagina, die het
relaas geeft van twee huwelijksfeesten in de Joodse
gemeenschap van Antwerpen, die de tussenkomst
van de politie heeft gevergd, werden antisemitische
commentaren onder het artikel gepubliceerd.
Men kon er, o.a., de commentaren van Kevin Evrard
lezen: «Granaat binnen gvd vuil smeerlappen wij mogen
niks en die mogen weer alles». «Ik zou daar gerust
bommekes willen binnen gooien. Me liefde en plezier.»
19/11 Antisemitische commentaar op Twitter
@kenshiiboy heeft een artikel handelend over Zcash
gecommentarieerd als volgt: «Et merceeee, Zcash font
pas le juif comme BCH au moins». «En merciiiiiii, Zcash
speelt tenminste niet de Jood uit zoals BCH».
De manier waarop hij zich uitdrukt verwijst naar het
vooroordeel van de gierige Jood.

14/10

Herhaaldelijke
samenzwering
Twitteraccount

antisemitische
uitlatingen
op

en
een

De Twitteraccount Artcy@Artcy82000 publiceert
al jaren antisemitische en samenzwering teksten
en woorden zoals : «Les sionistes pro israéliens sont
incontournables. On ne voit, entend, ne lit qu’eux.
Les médias (TV, radio, presse, édition, publicité,
cinéma, internet-telecoms avec SFR & Free, etc..) leur
appartiennent. Ils sont le cancer de la France, Europe,
USA. Ils métastasent partout.»
Vertaald:
«de
pro-Israëlische
zionisten
zijn
onontkoombaar. Men ziet, hoort en leest enkel hen. De
media (TV, radio, pers, uitgeverij, publiciteit, film, Internet,
telecom met SFR & Free, enz...) zijn hun eigendom. Zij
zijn de kanker van Frankrijk, Europa, de VS. Zij zaaien
zich overal uit.» Deze woorden werden bij UNIA
gesignaleerd.
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14/10

Herhaaldelijke antisemitische woorden op
een Twitteraccount

De Twitteraccount Brusselstaximan@Brusselstaxima1
werd door Twitter gesloten wegens schending
van hun regels; men kon er in de beschrijving het
volgende lezen: «je vomi sur la diaspora juive sioniste».
Vertaald : « ik braak op de zionistische Joodse diaspora».
De Twitteraccount, geïllustreerd door een foto van
Dieudonné in het gezelschap van een man, die beiden
het gebaar van de “quenelle” doen, publoiceerde
regelmatig antisemitische en samenzwering woorden.
Dit werd aan UNIA gesignaleerd.
14/10 Antisemitische woorden op Whatsapp
In een discussie op een Whatsapp groep, opgericht
door taximannen, kon men de antisemitische woorden
lezen: «Il a été au parlement pour nous tirer dessus voilà
la vérité ! Un youps ça reste un youps»
Vertaald : «hij ging naar het parlement om op ons te
schieten, dat is de waarheid ! een Jood blijft een Jood!»
De woorden werden gesignaleerd aan UNIA.
05/10

Tag pro Soral en Ryssen op meerdere
zitbanken in het Terkameren bos

Meerdere zitbanken getaggeerd: «SORAL A RAISON/
LIBEREZ RYSSEN», werden laatste maandag ontdekt
door een wandelaarster in het Terkameren bos. Hervé
Lalin, zogenaamd Ryssen, extreemrechtse militant,
auteur van negationistische en antisemitische
uitlatingen, werd op 18 september in de gevangenis
gezet, ten gevolge van verscheidene veroordelingen in
2017 en in 2018 door het hof van beroep van Parijs
hoofdens «d’injures, de provocation et de diffamation
publique en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation,
la race ou la religion» («beledigingen, provocaties,
publieke laster, op basis van oorsprong, etniek,
natie of godsdienst»). In 2017 was het omwille van
antisemitische berichten op Twitter en Facebook.
In 2018 wegens een YouTube video getiteld «Les
juifs, l’inceste et l’hystérie», (de Joden, de incest
en de hysterie) waarin een « off stem » een uitleg
gaf waarvolgens het Joodse volk een incestueus
volk zou zijn. Alain Soral, echte naam Bannet, werd
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veroordeeld hoofdens laster op basis van godsdienst
tot negentig dagen-boete van 60 euros, boete die
kan worden vervangen tot gevangenisstraf in geval
van niet betaling, omdat hij de schuld van de 11
september 2001 aanslag te New York aan de Joden
gaf. De rechtbank heeft de straf gemotiveerd door zijn
strafblad te citeren dat 19 meldingen bevat tussen
2008 en 2019, waaronder veroordelingen hoofdens
provocatie tot haat, laster, belediging op basis van
godsdienst alsook betwisting van misdaad tegen
de mensheid. De Stad Brussel, beheerder van het
Terkamerenbos werd hierover door de wandelaarster
gewaarschuwd. Zij heeft het sgnalement aan de
bevoegde dienst doorgegeven teneinde de tags te
laten verwijderen.
01/10

Racistische anantisemitische commentaar op
Facebook

Onder een publicatie die de formatie van een regering
aankondigde heeft Walter Mai volgende commentaar
gegeven: «Le gouvernement belge, juifs, arabes,
marocains , tunisiens, arméniens et autres INDIENS,
flamants et quelques BIO-socialistes EN UN MOT une
vraie MERDE.» (de Belgische regering, Joden, Arabieren,
Marokkanen, Tunesiërs, Armeniërs, en andere INDIANEN,
Vlamingen, en een paar BIO socialisten, IN EEN WOORD,
een echte SHIT”)

SEPTEMBER
28/09

Nazigroet tijdens de manifestatie van het
Vlaams Belang te Brussel

Duizenden mensen komende van Vlaanderen hebben
deelgenomen aan een statische manifestatie op de
parking C van het Heysel, teneinde tegen de “Vivaldi”
coalitie te protesteren in het zicht van de nakende
formatie van de nieuwe regering.
De fotos prises die erven in de pers zijn gepubliceerd,
tonen nazigroeten en andere seinen die naar het
naziregime verwijzen.
ht t p s : // w w w. 7 s u r 7 . b e / b e l g i q u e /u n - p i c k- u p arborant-des-symboles-nazis-dans-le-cortege-duvlaams-belang~a6800d83/

23/09 Steun aan de rapper Freeze Corleone
Bepaalde mensen hebben op hun Twitteraccount steun
betuigt aan de rapper Freeze Corleone ten gevolge
van zijn album sie liederen bevat met antisemitische
woorden.
21/09 Antisemitische commentaar op Twitter
Meerder Twitteraccounts, waaronder «moussa de
twittter», «jo jo» en «RaChid» hebben antisemitische
commentaar op het sociale netwerk gepubliceerd.
Zoals:
«Espèce de grosse merde, sale sioniste juif»
(Je bent een grote shit, vuile zionistische Jood)
«vous êtes une sioniste notaire, au service de cette entité
criminelle et terroriste “Israël»
(u bent een zionistische notaris, in dienst van deze
criminele en terroristische entiteit “Israël”)
«Je pensais qu il était juif sioniste au départ, un bon gua
des colonies, un nazi des temps moderne , tu vois le genre»
(Ik dacht in het begin dat hij een zionistische Jood was,
een goede gast van de kolonies, een Nazi van de moderne
tijden, je ziet het type)
15/09 Antisemitische commentaar op Facebook
Onder de publicatie van een foto die de verplichting
een masker te drager vergelijkt met de verplichting
van de Joden een gele ster te dragen tijden de tweede
wereldoorlog op de Facebookpagina van Gregory
Bourguignon, werden meerdere commentaren gepost.
Die van Ken Yoshimura ter antwoord aan Orkanator
Malinois:
«c’est bon c’est pas le seul massacre qui a existé dans le
monde, d’autres on fait bien plus de morts, mais on peut
jamais rien comparer à ça, désolé mais la pleurnicherie
a assez durer, ici on parle de 7.000.000.000 de
personnes,»(‘t is goed, het is niet het enige bloedblad
die in de wereld is geschied, anderen hebben meer dode
veroorzaakt, maar men mag niets daaraan vergelijken,
sorry, maar het gezeur heeft genoeg geduurd)

AUGUSTUS
28/08

Samenzweringcommentaar op de Twitterthread van RTBF info

In een tweet van 20 augustus over de arrestatie
van Josef Chovanec en de schok van enkele Joodse
organisaties in België na de ontdekking van de video
van de arrestatie en van een politieagente die een
nazi-groet brengt, zei een twitteraar. antwoordde:
«aangezien de Joden België regeren, is het meisje zwaar
uitgesloten»
20/08

Nazi-groet door politieagente tijdens
arrestatie op de luchthaven van Charleroi

In een videobewakingscamera die op de luchthaven
van Charleroi vastlegt van de arrestatie van Josef
Chovanec op 28 januari 2018, wordt een politieagente
gezien die een nazi-groet brengt terwijl vijf van haar
collega’s de passagier besturen. Er loopt een onderzoek
naar de arrestatie waarbij de 38-jarige om het leven is
gekomen. De politieagente werd ontslagen.
h t t p s : // w w w . s u d i n f o . b e / i d 2 4 0 1 3 5 /
article/2020-08-24/laffaire-chovanec-laeroport-decharleroi-continue-debranler-un-deuxieme-boss-de

JULI
22/07

22/07 : De politicus Wouter Beke beschouwt
de Joden als zijnde immigranten

Unia heeft een signalement ontvangen van een artikel
verschenen op de informatiesite ATV.be. het artikel
geeft verslag over de woorden van Wouter Beke in het
Vlaamse parlement tijdens een gezondheidsonderzoek
ivm COVID-19. Meerdere Clusters zouden zijn vermeld
in het zog van geïmmigreerde gemeenschappen en de
joodse gemeenschap zou zijn geciteerd als makende
er deel van. De Joodse aanwezigheid op het Belgische
territorium dateert van het jaar 50 na JC, zodat het
etiketteren van deze gemeenschap als zijnde een
gemeenschap van immigranten een racistische
vooroordeel vormt.
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JUNI
29/06

Antisemitische
en
negationistische
beledigingen tegen Joël Rubinfeld, voorzitter
van de Belgische Liga tegen Antisemitisme

De heer Rubinfeld ontving de eerste berichten
uren na het einde van het Aalst Carnaval, waar hij
aanwezig was en interviews gaf over vermommingen
en praalwagens met antisemitische slogans. Hij
ontving deze berichten van een zekere «Marvin van
Nazareth» op zijn Messenger-account. Van deze man
is vastgesteld dat hij als doodgraver heeft gewerkt
in de gemeente Ukkel. Hier zijn de berichten van 24
februari:
«Je bent een yupyup saaaale. En ik zeg luid en duidelijk
dat veel dingen niet bestonden ”. «Lang leve Monsieur
Faurisson». « Kusjes». «Ik hou van de ovens en de nazi’s,
maar jij niet.»
Op 27 april stuurde de auteur drie nieuwe berichten
naar Joël Rubinfeld:
«Ben je geschokt, jee?» «Hahahahahahhaa.» «Groeten
van mijn hele familie.»
Het Brusselse Openbaar Ministerie opende dinsdag
een gerechtelijk onderzoek, ongeacht het feit dat
dhr. Rubinfled via zijn raadsman, een klacht indiende
wegens intimidatie met verzwarende omstandigheid
van antisemitisme, tegen de auteur van de berichten.
https://www.dhnet.be/actu/faits/j-aime-lesfours-et-les-nazis-mais-pas-toi-le-president-dela-ligue-belge-contre-lantisemitisme-beledigingna-de-cortege-d-al-een-open-onderzoek5ef8c1ae9978e21bd0cd8052
https://fr.timesofisrael.com/belgique-une-enqueteouverte-a-la-suite-dinsultes-antisemites-surfacebook/

28/06

Roept op tot oorlog tegen Joden tijdens proPalestijnse demonstratie in Brussel

Een groep demonstranten scandeerde zondag tijdens
de demonstratie tegen de annexatie van Palestijnse
gebieden door Israël. Deze slogan verwijst naar
20
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een strijd die de eerste moslims tegen de joden in
de 7e eeuw zette. De CCOJB veroordeelde deze
opmerkingen. De League Against Antisemitism diende
een klacht in tegen X. De burgemeester van Brussel,
Philippe Close, veroordeelde deze acties krachtig en
startte een onderzoek.
h t t p s : // w w w . l a l i b r e . b e / b e l g i q u e / s o c i e t e /
des-appels-a-la-guerre-contre-les-juifs-dansles-rues-de-bruxelles-le-ccojb-est-scandalise5ef9d6109978e21bd0d4b5c3
23/06

Publicatie van hatelijke berichten tegen de
Joodse gemeenschap

UEen persoon meldde schokkende opmerkingen aan
de CCOJB, te lezen op de Facebook-pagina van een
CDH-lid uit Namen. We kunnen een foto zien van
gestapelde korans, met de volgende opmerking: «O
God, vernietig deze Joden voor deze heilige Koran. Deel dit
bericht #voor alle moslims om deze joden te vervloeken.»
23/06

Beledigingen en intimidatie
passant in Antwerpen

tegen

een

Dinsdag omstreeks 15.40 uur werd in het park aan
de Van Eycklei in Antwerpen een joodse man die in
het park liep, beledigd door een man van Arabischislamitische afkomst. Terwijl hij langs de bank liep waar
de man op zat, maakte hij ook dreigende gebaren.
23/06 Belediging voor een jonge man in Antwerpen
Dinsdag omstreeks 9 uur ‘s ochtends werd een
jonge man uit de joodse gemeenschap uit de Lange
Lozanastraat verbaal aangevallen door een vrouw die
haar kinderen naar school reed met de woorden «hallo
nazi», onder het voorwendsel joods te zijn.
20/06

Klacht ten gevolge van racistische en
antisemitische graffitis te Genk, Lanaken en
Bilzen

Unia werd bericht over het feit dat het parket van
de procureur des konings in het Limburgse werd
gevat ten gevolge van verscheidene racistische en

antisemitische graffitis die te Genk, Lanaken et Bilzen
werden aangebracht.
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201006_95709323
13/06

Mishandeling en verwonding van een lid
van de chassidische joodse gemeenschap in
Antwerpen

Zaterdagavond rond 23.30 uur passeerde een man uit
de chassidische joodse gemeenschap in de buurt van
het huis van zijn schoonvader aan wie hij op bezoek
was, twee mannen uit Oost-Europa. Een van de twee
mannen gooide de sjtreimel (hoed met bontrand)
op de grond. De man, die zijn hoed probeerde op te
pakken en de reden voor dit gebaar in twijfel trok,
werd door beide mannen zwaar geslagen. Terwijl hij
op de grond lag, werd hij nog steeds geslagen, bespot
door de twee aanvallers, die «Jood, Jood» scandeerden.
Na tussenkomst van meerdere mensen vertrokken de
twee aanvallers. De politie werd gebeld en er werd
aangifte gedaan.
12/06

Pesterijen op straat en
beledigingen in Antwerpen

antisemitische

Vrijdagavond rond 20.45 uur snelde een lid van de
joodse gemeenschap de synagoge binnen na een
gewelddadige verbale aanval. Twee mannen uit OostEuropa schreeuwden, beledigden en bekritiseerden de
persoon omdat hij Joods was. De twee mannen staan
in de buurt Nervierstraat bekend voor het regelmatig
lastigvallen van leden van de joodse gemeenschap,
zowel volwassenen als kinderen.

mensen van Noord-Afrikaanse afkomst en geslagen
door een van hen. Naar aanleiding van deze aanval
werd een P.V. opgesteld. De dader van de klap is nog
niet gevonden. De directeur, die Arabisch verstaat,
hoorde de mannen tegen zichzelf zeggen dat de
joodse gemeenschap «vanavond en morgenavond zou
betalen» (… uit Joodse gemeenschap vanavond en
morgenavond ging boeten.)

APRIL
15/04

Antisemitisch en gewelddadig commentaar
op de Joodse gemeenschap

Op een Facebook-pagina onder een bericht waarin
melding werd gemaakt van een vermeende aanval door
het Israëlische leger, plaatste een internetgebruiker
Mohammed Chatt de volgende opmerking: «De Jood
is een moordenaar in de wereld en Hitler begreep dat
de Jood de kanker van de mensheid is. Zolang er Joden
zijn, is de wereld ziek, ik zweer een atoombom op hun
gezichten en ik zweer het en ik zal morgen verbranden».
De opmerking is gemarkeerd en verwijderd door
Facebook.
14/04

Ontslag van UGent-professor en assistent na
nazi-groet

Bedreigingen tegen de Joodse gemeenschap
in Antwerpen

De assistent en de professor werden door de rector
van de Universiteit Gent ontslagen na een livestream
waarin de politie moest ingrijpen voor onder meer
nachtelijk lawaai. Bij zijn aankomst begroetten
de twee hoofdrolspelers de politie: «Sieg Heil» en
«Welcome to Nazi Germany» (Welkom in Nazi-Duitsland).
De professor en assistent zijn inmiddels afgetreden,
aanvaard door de rector.

Donderdag omstreeks 13.20 uur is er een
fietsendiefstal gepleegd aan de Zurenborgstraat. Een
man uit de joodse gemeenschap zat hem achterna en
kon de politie vertellen waar de dief zich schuil hield.
De rector van de school van Belz kon de politie naar de
schuilplaats op de daken van de school leiden. Terwijl
de politie de verdachte van de overval arresteerde,
werd de eerstehulpverlener omsingeld door een groep

h t t p s : // w w w . r t b f . b e / i n f o / b e l g i q u e /
detail_un-professeur-et-un-assistant-de-lu ge n t - d e m i s s i o n n e n t - a p re s - u n - l i ve - s t re a m controverse?id=10482082
https://www.demorgen.be/nieuws/professor-enassistent-ugent-nemen-ontslag-na-omstreden-livest
ream~b0a870d1/?referer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F

11/06

Rapport annuel - 2021

21

MAART
28/03

Antisemitische
opmerkingen
Facebook-pagina

op

een

Onder een video met de titel «The Jew, het kan ze
niets schelen» die op een Facebook-pagina is gepost,
kunnen we onder de commentaren die van Jamal
Yaisaouiyan lezen:
«Waarom blijven synagogen open omdat ze macht
hebben over de hele wereld doen ze wat ze willen en
iedereen houdt zijn mond, daarom doen ze domineren»
«Yids, het kan ze zichzelf niet schelen, zijn virussen maar
zeer gevaarlijke virussen die de hele aarde schaadt»
01/03

Antisemitische Tweet van de adjunct en
burgemeester van Kortrijk Vincent Van
Quickenborne

Naar aanleiding van de verschillende reacties die
wijzen op de excessen van het Aalsterse carnaval
ook dit jaar, plaatste Vincent Van Quickenborne
een bericht op zijn duidelijk antisemitische, zelfs
samenzweerderige Twitter-account: «De joodse lobby
draait overuren. Na Aalst, nu Washington.» Parallel
daarmee de Amerikaanse verkiezingscampagne en in
het bijzonder de kandidatuur van Bernie Sanders.
https://lphinfo.com/antisemitisme-belge/

FEBRUARI
27/02

Antisemitische opmerking onder i24NEWSartikel op zijn Facebook-pagina

Een i24NEWS-artikel op de Facebook-pagina met de
titel: «Coronavirus: ‘Een vaccin zal over een paar weken
klaar zijn’ (Israëlische wetenschappers)» is het onderwerp
geweest van antisemitische opmerkingen: «Bekende c
Joden die deze overall doorgeven is het coronavirus dus er
is het vaccin voor de markt daarna op de markt .. alweer
de poniont ».
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1582822846coronavirus-dans-3-semaines-un-vaccin-sera-pret22
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scientistiques-israeliens?fbclid=IwAR3PkLCoSnI
YdYECcGNZ4p7TbSGTYKM4NTbSGTYKM4NTbSGTYKHt0NGtKt0tt
24/02

Anonieme oproep naar de Joodse Sociale
Dienst

Iemand belde halverwege de middag het algemene
nummer van de Joodse Sociale Dienst. De persoon,
een man, begon met te vragen waarom we boos
waren op het Aalst Carnaval, toen de Israëli’s elke dag
kinderen vermoordden. De telefoniste maakte zich
zorgen en vroeg haar naam; hij antwoordde: Adolf
Hitler en hij hing op. Het nummer van de beller is
verborgen.
23/02

Klacht bij Unia mbt een artikel in de Le SOIR
die antisemitische stereotypen hanteert

Ten gevolge van een artikel in het dagblad Le Soir
mbt de Carnaval van Aalst, heeft Unia een klacht
ontvangen van een lezer daar het artikel fysieke
stereotypes associeert met de pratijk van een
godsdienst, de stigmatisatie verergende jegens een
gemeenschap: «Nombre d’entre eux arborent des
stéréotypes de la religion juive tels que des nez
crochus et des mèches bouclées». Vertaald : een
aantal onder hen dragen stereotypen van de joodse
godsdienst, zoals haakneuzen en gekrulde haarlokken.
Benevens de valsheid van deze zin, vermits een
fysieke eigenschap in geen geval objectief kan worden
verbonden met de praktijk van een godsdienst,
versterkt zij de stereotypen die de geschiedenis als
nagatief heeft veroordeeld tov de beoefenaars van de
joodse godsdienst. De lezer meent dat het feit dat een
dergelijke veralgemening verschijnt in een nationaal
dagblad met een groot publiek schadelijk is. Le Soir,
die hierover werd gecontacteerd heeft geen gevolg
gegeven.
23/02

Antisemitische praalwagens, slogans
kostuums op het Aalst Carnaval

en

Tijdens de editie van Aalst Carnaval 2020 kon het
publiek nieuwe antisemitische slogans, kostuums en
praalwagens ontdekken. Onder hen: orthodoxe joden

vermomd als insecten (mieren), Unesco geassimileerd
met de Gestapo en de nazi’s (carnavalsgangers waren
dus vermomd in SS-uniformen met de vermelding
‘Unestapo’), samenzweerderige berichten volgens
welke de joden zouden opleggen aan Unesco hun
dictaat dankzij hun financiële macht, met name met
betrekking tot de Mossad, karikaturen van Joden
met haakneuzen die lijken op karikaturen uit de jaren
dertig ... Reacties laaiden op van alle kanten. Er zijn
ongeveer honderd klachten ingediend bij UNIA, die
samen met het openbaar ministerie de mogelijke
follow-up analyseert.
16/02

Nazi-liederen en saluutschoten in café Lequet
in Luik

Afgelopen zondag liet de nieuwe baas van het
beroemde Luikse café, dronken, de hele tijd naziborden maken, tegen de achtergrond van liederen uit
de Whermacht, beledigde, racistische en homofobe
opmerkingen, in het bijzijn van verbaasde klanten, van
wie velen dat niet doen. aarzelde niet om hun ongeluk
op sociale netwerken te delen. De nieuwe baas erkent
de feiten en verdedigt zichzelf: «We hebben Vlaamse
liedjes van Youtube gezet en toen we wat foto’s zagen,
zagen we dat het liedjes waren van de Wehrmacht. We
deden het niet expres. We lachten. een klap daarmee,
hetzelfde voor de saluuts. Er is serieuzer dan dat. We
maakten de idioten. Ik had iets gedronken maar ik neem
aan. Ik ben geen nazi. Ik ben wit-blauw-Belg.»
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_chantet-salut-nazis-chez-lequet-liege-ce-dimanche-desclients-tres-choques?id=10434555
14/02 Swastika’s getagd op een raam in Hoei
De voorkant van een pastabar «HyPe by Signedengis»
werd getagd, evenals een auto die in de straat in Hoei
geparkeerd stond. Ook op het handvat van de winkel
zijn urinesporen aangetroffen. Het politieonderzoek
is aan de gang om de auteurs van de inscripties te
lokaliseren.
https://www.rtc.be/article/info/divers/huy-des-croixgammees-sur-une-vitrine_1504324_325.html#

JANUARI
29/01

Vlag met hakenkruis en nazi-insignes in het
raam van een woning in Dinant

Op het raam van een huis in Dinant, naast een
schoolgebouw, werd een vlag met een hakenkruis en
nazi-insignes gevonden. De politie is op de hoogte
gesteld en de vlag is vervangen door een Belgische
vlag.
https://www.dhnet.be/regions/namur/dinant-un-d
Drapeau-nazi-affiche-a-proximite-d-une-ecole5e31a8dd9978e23487ff11f3
#
.XjHIF7_oPPk.
whatsapp
25/01

Antisemitische
opmerkingen
Facebook-pagina

op

een

Op de Facebook-pagina van Peter Terryn, een
uiterst linkse sympathisant en anarchist, verscheen
een antisemitisch commentaar van het onderwerp
onder een artikel met de titel «Het Israëlische
Hooggerechtshof staat DNA-testen toe om het
jodendom te bewijzen»; «Ik heb een probleem
met mensen die discrimineren op basis van genen,
cultuur, afkomst, geslacht, religie of anderszins. Joden
inbegrepen».
22/01

Antisemitisch commentaar in een artikel van
La dernière Heure.

Een artikel over een incident tussen de Franse
president Emmanuel Macron en een lid van de
Israëlische veiligheidsdienst tijdens zijn bezoek
aan Jeruzalem werd becommentarieerd door een
man genaamd Cédric Perez in deze uitdrukkelijke
bewoordingen: «De Israëlische schurk! Deze mensen zijn
adders, kolonisten, om zonder waarschuwing uitgeroeid
te worden». De opmerking is snel verwijderd.
https://www.dhnet.be/actu/monde/incident-entrela-securite-de-macron-et-un-membre-des-forces-desecurite-israeliennes-des-temoins-rapportent-uneworsteling-5e2859d69978e210a768c44f
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21/01

Een reportage van het VTM joernaal spreekt
over de hassidische gemeenschap van
Antwerpen

Iemand heeft aan UNIA een tv-reportage gemeld van
de informatie zender VTM waarin de journalist het
heeft over witwas praktijken in de diamantsector.
In de reportage vermeldt de journalist Hassidische
joden die erin verwikkeld zouden zijn en zegt voort
dat benevens de joden, een Antwerpenaar eveneens
hierin betrokken zou zijn. Dit impliceert dat de joden
uit Antwerpen geen Antwerpse of Belgische burgers
zijn zoals andere burgers.

20/01

Antisemitische commentaren op sociale
netwerken tegen een Brusselse PS-activist

Na de aankondiging van de uitsluiting van Emir Kir
van de Socialistische Partij naar aanleiding van een
klacht ingediend bij de Vigilantie Commissie van de
Brusselse Federatie van de Socialistische Partij door
Jérémie Tojerow, lid van de PS in Sint-Gillis, was
laatstgenoemde de het doelwit van antisemitische
en samenzweerderige opmerkingen op sociale media
Twitter en op zijn Facebook-pagina. In het bijzonder
kunnen we de volgende opmerkingen lezen uit:
Mehmet Inan: «Deze beslissing heeft een veel bredere
reikwijdte dan alleen Emir Kir. Dit is de uitsluiting van alle
Turkse politici die banden met de AKP en MHP durven
te onderhouden. Het is veelbetekenend om te zien dat
degene die de klacht indiende, Jérémie Tojerow, van joodse
afkomst is, waarschijnlijk de dubbele Belgisch-Israëlische
nationaliteit heeft, en waarschijnlijk zelfs Netanyahu, de
crimineel van 9/11/2001 persoonlijk al heeft ontmoet.
Deze affaire was daarom nog een zionistische stap om
de Belgische politiek te domineren en de zionistische
oligarchie aan de macht te houden in alle landen die ze
regeren».
Scylla Mb: «Uw plaats is niet in de P.S. mijn beste meneer,
maar in Vlams Belang! Je bent zeker undercover, maar
sommigen weten het .. »

13/01

Tendensieuze
programma

woorden

in

een

VRT

Tijdens een joernaal van 13u, heeft een televisiekijker
een video gezien mbt migranten in België. In de
woorden van de captatie en de manier waarop de
feiten werden voorgesteld was er een duidelijke
bedoeling om het Israelitisch-palestijns confilct te
verergeren en in België in te voeren en zodoende, de
joden te demoniseren.
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/karrewiet/2020/
karrewiet-d20200113/
10/01 Aanval op drie mensen in Antwerpen
Een 11-jarig meisje werd zaterdagmiddag aangevallen
door een man terwijl ze Belgiëlei liep vanuit Charlottalei.
Hij pakte het en hield het vast; hij vervloekte het meisje
met antisemitische beledigingen. Het geschreeuw van
de laatste waarschuwde een voorbijganger die naar de
aanvaller riep. De aanvaller sloeg de man minstens één
keer in het gezicht en brak zijn bril. Een derde getuige,
van Canadese afkomst, kwam tussenbeide terwijl de
eerste de politie waarschuwde. De motorofficieren
arriveerden slechts twee minuten nadat de aanval
was begonnen; ze riepen om ondersteuning zodat
ze de aanvaller, die onder invloed leek te zijn, onder
controle konden houden. De drie slachtoffers hebben
aangifte gedaan tegen de persoon die zaterdag voor
de officier van justitie is verschenen.
04/01

Antisemitisch bericht op een Facebookpagina

In de nasleep van de eliminatie van de Iraanse
generaal Qassem Soleimani door het Amerikaanse
leger, reageerden de advocaat, voormalig president
van de balie en onderzoeksdirecteur aan de
Katholieke Universiteit Leuven op zijn Facebook-wall
in de volgende bewoordingen: «De echte meesters van
wereld, zij zijn de Israëli’s. Trump, de sinistere branie, is (net
als zijn voorgangers) gewoon hun gewapende marionet.
Zij zijn degenen die schieten.» De Belgische Liga tegen
Antisemitisme (LBCA) hekelde de antisemitische
boodschap van Jean-Marie Dermagne en noemde
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de Liga voor de Rechten van de Mens, waarvan JeanMarie Dermagne een van de advocaten is, en de UCL,
waar hij is onderzoeker, om deze antisemitische en
samenzweerderige verklaringen aan de kaak te stellen,
de auteur te verloochenen en elke samenwerking met
hem stop te zetten. De betreffende opmerking is
inmiddels verwijderd.
Antisemitische en samenzweerderige
03/01 berichten op een Facebook-pagina
Op de Facebookpagina van Mehmet Inan zijn
regelmatig antisemitische en samenzweerderige
publicaties te zien, onder meer over de aanslagen
van 11 september, de aanslagen in Parijs op Charlie
Hebdo.
Voorbeelden:
13 december 2019: «ISRAËL DEED 9/11 ... NU WIL
ISRAËL HET ONWETTIG MAKEN OM HET TE ZEGGEN.
FUCK ISRAËL !!!»
3 januari 2020: «Israël overwint religie, de wet, waarheid,
geschiedenis en mondiale culturen om zijn leugens en
hegemonie wereldwijd en in Palestina te handhaven. #
BDS»

ONGEDATEERDE INCIDENTEN

racisme et antisemitisme. Hij valt mensen aan op basis
van hun « ras » of hun godsdienst.
j-hij heeft de wens uitgedrukt dat Hitler zou
terugkomen, hem dankbaar zijnde en de Holocaust
betwistende.
Hierna artikels die het over deze individu hebben:
https://www.hln.be/de-krant/vlaams-belanger-moetnaar-cel-na-racistische-facebookpost~abeefd88/
https://www.apache.be/2018/10/17/zes-maandencel-voor-vlaams-belang-kandidaat/?sh=4c55125e58
b459ffc37e2-1140047621
Antisemitische,
racistische
en
homofobe
Commentaar en « grappen » op een TikTok profiel
Unia werd gecontacteerd, na het bekijken van een
beeld op Tiktok met volgende commentaar: «que fait
un juif quand vous demandez son numéro... il remonte sa
manche». Vertaald : wat doet een jood als men hem
zijn nummer vraagt ? … hij vouwt zijn mouw op. na
de account van deze 15 jarige jongeman te hebben
bezocht, heeft de melder vastgesteld dat de laatste
berichten enkel en alleen gebaseerd zijn op “blagues
et commentaires sur les homosexuels, les juifs et parfois
les immigrés.”.
Vertaald:
grappen
en
commentaren
over
homoseksuelen, joden en soms immigranten.

Antisemitisch commentaar op Facebook
Unia werd gecontacteerd door een dame die een
commentaar heeft willen melden die gepubliceerd
werd om 8u58 ‘smorgens: «L’holocauste est un
mensonge que des juifs ont inventé pour de l’argent.»,
vertaald: de holocaust is een leugen die de joden
hebben uitgevonden voor geld.
Antisemitische commentaar binnen een Gentse
Facebook groep
Een man heeft antisemitische en racistische
commentaar op Facebook gepubliceerd getiteld : «Je
bent van Gent als… ».
Deze individu blijkt reeds in de gevangenis te hebben
vertoefd na een veroordeeld te zijn geweest hoofdens

Satanische, antisemitische en nationaalsocialistische
site
Unia werd bericht over een site die samenzwerings-,
antisemitische en racistische artikels publiceert, die
Hitler veredelt, beschikbaar in het Frans en gemakkelijk
te bekomen in België.
http://nationalsocialistportal.angelfire.com/lesatanisme-spirituel-pour-les-nouveaux.html
http://nationalsocialistportal.angelfire.com/index.
html
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Antisemitische publicaties op een Facebook account

Antisemitische beledigingen op de werkplaats

Unia werd door een dame gecontacteerd ten gevolge
van publicaties op het Facebooknetwerk door
één van haar collega’s. Gezegde collega publiceert
antisemitische posten (een transport met een
hakenkruis), racistische posten tegen gesluierde
vrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst.
Zij drukt ook bedreigingen uit jegens personen
van Chinese en Turkse afkomst. Verzoekster heeft
screenshots gemaakt et verzoekt de verwijdering van
de publicaties in kwestie alsook sancties.

Unia werd bericht door een slachtoffer
antisemitische beledigingen op zijn werkplaats.

Negationistische publicaties op het sociaal netwerk
Périscope
Unia werd bericht over negationistische publicaties
op het sociaal netwerk Périscope door een gebruiker
die zich @AngeSDFdeRoumanie noemt. De website
Périscope werd op 31 maart 2021 gesloten.
Banalisering en ongepaste vergelijking op facebook
tussen de Shoah et de sanitaire situatie op het vlak
van Covid-19
Unia werd bericht over een schokkende publicatie op
Facebook. De ingang van Auschwitz gebanaliseerd
«Tout ira bien» (alles komt goed) in het kader
van een meningsuiting tegen de sanitaire Covid
voorzichtigheidsmaatregelen, die op een “antiinenting” Facebookpagina tot dezelfde destinatie
zouden leiden. Deze vergelijking is ongepast
en beledigt de nagedachtenis van de miljoenen
slachtoffers van de Shoah et hun families.
Antisemitische Commentaar op Twitter
Een internetgebruiker heeft Unia gevat ten gevolge van
de vaststelling van een uitwisseling op Twitter, die tot
een conflict is ontaard tussen joodse internetgebruikers
en antisemitische internetgebruikers. Het kwam van
de account @BelgianBaathi
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van

Gebruik van een foto van Auschwitz in een petitie
tegen de verplichting van covid-19 inenting
het gebruik van een foto van het kamp Auschwitz in
de context van een petitie tegen de verplichting van
covid-19 inenting is bijzonderlijk missplaatst en heeft
het voorwerp uitgemaakt van een signalement aan
Unia.
https://www.petitionenligne.be/pas_de_vaccination_
obligatoire_contre_le_covid-19?u=5776166

Nazi gebaren en racistisch gedrag vanwege de
groepering Right Wing Resistance Vlaanderen
Een signalement werd neergelegd bij Unia betrekkelijk
de extreemrechtse groepering « Right Wing Resistance
Vlaanderen », omwill van zijn handelingen, namelijk
zijn nazi-groeten het fort van Breendonck in 2019.
Woorden in het Laatste Nieuws die de joodse
gemeenschap stigmatiseren
Unia heeft het signalement ontvangen van een
lezer geschokt over de stigmatisering van de joodse
gemeenschap van Antwerpen. In plaats van over
Antwerpenaren te spreken. Hij herinnert eraan dat
men niet spreekt van de Katholieke gemeenschap.

