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We moeten 
ervoor zor-
gen dat de 
vrijheid en
rechten van 
E u r o p e s e 
burgers ge-

garandeerd en goed beschermd zijn. In 
het recente verleden hebben openbare 
ruimten in heel Europa, en met name 
gebedshuizen en andere plaatsen die 
verband houden met geloofsgemeen-
schappen, zoals musea of scholen, te 
maken gehad met een toenemende 
terroristische dreiging. Deze dreiging 
betreft alle religies, zoals blijkt uit de 
aanslag op de rooms-katholieke basiliek 
Notre-Dame de Nice, Frankrijk, in okto-
ber 2020, de aanslag op de synagoge 
in Halle in Duitsland, een jaar eerder, en 
recente aanslagen op moskeeën in een 
aantal lidstaten.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor 
het waarborgen van de veiligheid in 
de eerste plaats bij de nationale or-
dehandhaving ligt, speelt de EU een 
steeds grotere rol. Er is een duidelijke 
behoefte om de krachten te bundelen 
en samen te werken, in heel Europa en 
tussen verschillende belanghebbenden. 
Dit wordt benadrukt in de Strategie van 
de EU-Veiligheidsunie en de Terroris-
mebestrijdingsagenda voor de EU. Om 

deze samenwerking te bevorderen en 
de bescherming van gebedshuizen te 
verbeteren, heeft de Europese Commis-
sie in 2020 een oproep tot het indienen 
van projectvoorstellen gepubliceerd met 
een budget van 20 miljoen euro. Een 
van de belangrijkste prioriteiten is het 
vergroten van de samenwerking tussen 
geloofsgemeenschappen en ordehand-
having. Het SASCE-project, gefinancierd 
door het EU-fonds voor interne veiligheid 
en politie, heeft tot doel deze prioriteit 
te vervullen. Voor het eerst werken vier 
grote religies samen aan een betere 
bescherming van gelovigen door middel 
van een reeks instrumenten die concreet 
zullen bijdragen aan onze gedeelde doel-
stelling. Deze gids is een belangrijke stap 
op weg naar de bescherming van gebed-
splaatsen en daarmee het waarborgen 
van de vrijheid van godsdienst in Europa.

Laurent Muschel
Director for Internal Security
DG Home - Europese Commissie
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2020 was een jaar van sociale wanor-
de en diepe wereldwijde polarisatie. De 
aanzienlijke toename van extremisme en 
de wijdverbreide toename van complot-
theorieën hadden grote gevolgen voor 
geloofsgemeenschappen. De pandemie 
heeft de sociale omstandigheden ges-
chapen waarin racisme en extremisme 
gedijen. Extremisme, haatmisdrijven en 
terrorisme zijn steeds grotere uitdagingen 
geweest voor geloofsgemeenschappen 
en de samenleving als geheel. Hoewel 
er het afgelopen jaar geen grootschalige 
aanslagen in Europa zijn geregistreerd, 
is er wel een reeks kleinschalige aansla-
gen geconstateerd; mesaanvallen in het 
VK, ramaanval met voertuig in Frankri-
jk en een drive-by shooting in Hanau, 
Duitsland in februari 2020. Elke aanval 
herinnert ons er sterk aan dat de terroris-
tische dreiging vooral aanhoudt op de zo-
genaamde zachte en kwetsbare doelen, 
ongeacht het geloof. Zoals we hebben 
gezien bij de aanslag op de synagoge van 
Halle op 9 oktober 2019, toen de dader 
besefte dat het hem niet zou lukken om 
joden te doden, probeerde hij moslims te 
vermoorden in een nabijgelegen restau-
rant. Solidariteit en samenwerking tussen 
geloofsgemeenschappen is essentieel; 
een aanval op één gemeenschap is een 
aanval op alle gemeenschappen.

Ordehandhavingsinstanties hebben 
altijd een cruciale rol gespeeld bij de 

bescherming van gemeenschappen en in 
het bijzonder geloofsgemeenschappen. 
Dankzij hun grote inzet, engagement en 
toewijding werden veel aanslagen ver-
meden. De dialoog tussen ordehandhav-
ers en geloofsgemeenschappen moet 
echter nog verder worden ontwikkeld, 
vooral in het licht van de escalerende 
haatmisdrijven. Deze gids is ontworpen 
om de kennis en hulpmiddelen te bieden 
aan vertegenwoordigers van ordehand-
havers, het maatschappelijk middenveld 
en andere instanties om culturele gevo-
eligheden te begrijpen en deze kennis in 
het veld toe te passen.

De gids heeft tot doel het veiligheidsbe-
wustzijn, het vertrouwen en de samen-
werking tussen het maatschappelijk 
middenveld en de nationale autoriteiten 
te versterken en eff ectieve communi-
catiekanalen tussen gemeenschaps-
leiders en openbare ordehandhaving te 
vergemakkelijken.

We danken u voor uw steun en we 
moedigen ordehandhavers ten zeerste 
aan om hun expertise verder te ontwik-
kelen door deze gids te bestuderen. We 
nodigen u uit om de krachten te bunde-
len met gemeenschapsleiders in de stri-
jd tegen haatmisdrijven en discriminatie, 
om de veiligheid van gemeenten en ge-
loofsgemeenschappen in heel Europa te 
waarborgen.

Dr Jørgen Skov 
Sørensen

General Secretary 
Conference of 
European Churches

Ron Eichhorn

President
Europese Boeddhistische 
Unie

Iman Atta

Regisseur
Faith Matters

Ophir Revach

CEO
SACC door EJC
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INTRODUCTIE 
Het boeddhisme begon met de Boeddha, meer dan 2550 jaar geleden 
geboren aan de grens tussen India en Nepal. ‘Boeddha’ betekent ‘iemand 
die wakker is’, in de zin van ‘ontwaakt’ zijn tot de Werkelijkheid. De leer van 
de Boeddha is een pad van spirituele ontplooiing dat geleidelijk leidt naar 
ware vrijheid: de ontwikkeling van diepe kalmte en grenzeloos mededogen, 
evenals inzicht in de ware aard van de geest.

Omdat het boeddhisme geen aanbidding van een scheppende god omvat, 
is het geen religie in westerse zin. Het boeddhisme deelt kenmerken met 
religie, filosofie en wetenschap, maar kan niet tot een van deze worden ger-
educeerd.

HOOFDSTROMINGEN 
Het boeddhisme verspreidde zich over 
grote delen van Azië en ontwikkelde 
zich op zeer uiteenlopende manieren, 
waarbij vaak de waarden van lokale cul-
turen werden omarmd, als ze niet in te-
genspraak waren met de kernleer van 
de Boeddha. Sommige hiervan staan 
bekend als de ‘Vier Zegels van Dharma’, 
de vier fundamentele ontdekkingen die 
de Boeddha deed tijdens zijn Verlichting 
onder de Bodhiboom en die centraal sta-
an in de leer van de meeste boeddhis-
tische scholen, hoewel hun interpretatie, 
formulering en nadruk kunnen variëren:

•	 Alle samengestelde dingen 
zijn vergankelijk.

•	 Alle emoties zijn 
onbevredigend.

•	 Alle verschijnselen zijn zonder 
inherent bestaan.

•	 Nirvana gaat verder dan 
extremen.

Boeddhisten van alle tradities zoeken 
hun toevlucht in wat de Drie Juwelen 
wordt genoemd. De eerste is Boed-
dha, die kan worden begrepen als de 
historische Boeddha, maar ook als het 
principe van ontwaken, van verlichting, 
van de Boeddhanatuur, die inherent is 
aan alle levende wezens. De tweede is 
Dharma, de leer die door de Boeddha is 
gegeven, maar ook de weg die leidt naar 
Boeddha-zijn. De derde is Sangha, de 

gemeenschap van gewijde monniken en 
nonnen, maar ook van degenen die de 
weg zijn gegaan en iedereen vergezellen 
die het Boeddha-zijn wil bereiken.

Op dit moment verdeelt de meest geb-
ruikte classificatie de meeste bestaan-
de tradities in drie hoofdstromingen: 
het Theravada-, het Mahayana- en het 
Vajrayana-boeddhisme. Deze tradities 
komen overeen met de leringen die de 
Boeddha tijdens zijn leven heeft ge-
geven, de eerste, tweede en derde draai-
ing van het Wiel van Dharma.

Theravada, de School van de Ouderen, is 
gebaseerd op de fundamentele leer van 
de Boeddha, namelijk zich onthouden 
van alle soorten kwaad, al het goede ver-
zamelen en de geest zuiveren. Dit geldt 
voor alle boeddhistische scholen en kan 
worden bereikt door training in ethisch 
gedrag, meditatie en inzicht-wijsheid. 
Om vooruitgang te boeken in Theravada, 
wordt van u verwacht dat u een kloost-
erleven leidt en het Edele Achtvoudige 
Pad volgt (juiste kijk, juiste vastberaden-
heid, juiste spraak, juiste handelingen, 
juiste bezigheid, juiste inspanning, juiste 
aandacht en juiste concentratie). Tegen-
woordig is het Theravada-boeddhisme 
vooral aanwezig in Sri Lanka, Myanmar, 
Laos, Cambodja, Thailand en Zuid-Viet-
nam.

Mahayana betekent ‘Groot Voertuig’ 
omdat het het ideaal van de Bodhi-sat-
tva bevordert, die zweert zijn of haar 
verlichting uit te stellen totdat alle lev-
ende wezens het Boeddha-zijn hebben 
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bereikt. Door het beoefenen van vrij-
gevigheid, ethisch gedrag, geduld, ijver, 
meditatieve concentratie en wijsheid, 
is het mogelijk om de essentie van de 
geest te realiseren, wat de natuur van 
Boeddha is, de onafscheidelijkheid van 
wijsheid en grenzeloos mededogen. 
Mahayana omvat Zuiver Land en Chan/
Zen-boeddhisme in China, Japan, Korea 
en Noord-Vietnam.

Vajrayana, het ‘Diamanten Voertuig’, is 
gebaseerd op de filosofie en praktijk 
van Theravada en Mahayana, maar om 
verlichting te bereiken, gebruikt het ook 
mantra’s, visualisaties en yogapraktijken 
om de vijf verontrustende emoties te 
transformeren, namelijk egotrots, woede, 
jaloezie, hebzucht en verwarring, in de 
vijf corresponderende wijsheden die hun 
echte essentie zijn. De Vajrayana, ook 
wel Tantrayana genoemd, is ontwikkeld 
in de grote boeddhistische universiteiten 
van Noord-India en werd tussen de 8e 
en 13e eeuw verspreid naar Tibet, Nepal, 
Mongolië, Bhutan, evenals de Republiek 
Kalmukkië in Rusland en de Shingon-tra-
ditie in Japan.

BOEDDHISME IN EUROPA 
De wederzijdse invloed tussen het boed-
dhisme en de Europese cultuur gaat ter-
ug tot de verovering van het oude Per-
zische rijk door Alexander de Grote. Het 
Indo-Griekse Gandhara-koninkrijk dat 
daaruit voortkwam, was het begin van 
een meer intense en blijvende interactie 
tussen boeddhisme en hellenisme, die 
ongeveer zeven eeuwen duurde.

De 2e-eeuwse kerkvader Clemens van 
Alexandrië noemt boeddhistische mon-
niken uit het Grieks-Indiase koninkrijk 
Bactria wanneer hij een lijst maakt van 
die oude filosofieën die de Griekse fi-
losofie hebben beïnvloed. Door de 
opkomst van het christendom in het 
Romeinse Rijk in de 4e eeuw en de is-
lamitische veroveringen van Perzië en 
India in de 7e eeuw, gingen de banden 
met het boeddhisme die in de oudheid 
bestonden, grotendeels verloren.

Hoewel vanaf de jaren zestig duidelijk 
een gevestigde boeddhistische aan-
wezigheid in Europa is vastgesteld, gaan 
de wortels veel verder terug en gaan ze 
terug tot het einde van de 19e eeuw met 
de oprichting in het VK van de Pali Text 
Society en het begin van de 20e eeuw 
met de oprichting van de eerste Nation-
al Buddhist Unions en de eerste Ther-
avada-kloosters. Het eerste Europese 
Boeddhistische Congres vond plaats in 
Berlijn in 1933.
Sinds de jaren zestig, met de komst van 
het zenboeddhisme in Europa en een 

toenemend aantal Tibetaanse Lama’s 
na de Chinese invasie van Tibet in 1959, 
evenals Vipassana-meditatieleraren, 
groeit het Europese boeddhisme snel. 
Van 1970 tot 2000 bijvoorbeeld groeide 
het aantal boeddhistische organisaties 
in het VK van 74 tot 400, en in Duitsland 
van 40 tot Het aantal boeddhisten in Eu-
ropa is sindsdien gestaag gegroeid, net 
als in Noord- en Zuid-Amerika, Australië 
en Afrika. Op basis van de beschikbare 
gegevens nemen we aan dat er vandaag 
de dag meer dan 4 miljoen mensen zijn 
die zichzelf identificeren als boeddhis-
ten in Europa.
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DE TEMPEL 
De meeste Boeddhistische tradities 
die door de eeuwen heen in een 
groot aantal landen en culturen in 
Azië zijn overgedragen, zijn tegen-
woordig aanwezig in Europa, en 
weerspiegelen de rijke diversiteit 
van het culturele, spirituele en filo-
sofische erfgoed dat de Boeddha 
naliet voor de meer dan 500 miljoen 
boeddhistische beoefenaars die de 
wereld vandaag telt. Al deze tradities 
hebben het gebruik van een tempel 
gemeen, dat is de plaats waar mon-
niken, nonnen en leken regelmatig 
samenkomen om te mediteren, ze-
genende gebeden op te zeggen, 
rituelen uit te voeren, ceremonies te 
houden, leringen en transmissies te 
ontvangen, seminars, wijdingen en 
inwijdingen te nemen.

Boeddhistische tempels variëren 
aanzienlijk, afhankelijk van elke tra-
ditie. Japanse en Koreaanse zen-
tempels zijn eenvoudig van stijl, met 
weinig of geen decoratie, terwijl de 
Tibetaanse, Mongoolse, Bhutanese 
en Chinese tempels en kloosters 
erg kleurrijk zijn en rijkelijk versierd 
met sculpturen, schilderijen en bor-
duursels. De Theravada-tempels 
hebben ook hun eigen culturele en 
artistieke stijl, afhankelijk van of ze 
zich in Thailand, Sri Lanka, Myanmar, 
Cambodja of Laos bevinden. In Eu-
ropa hebben de centra de neiging 
om culturele elementen van hun re-
spectievelijke scholen te reproduc-
eren, maar doen dit meestal door 
de interieurdecoratie aan te passen, 
vooral als het tempels in een stedeli-
jke omgeving betreft, wat vaak het 
geval is.

Terwijl in Aziatische landen de tempels 
vaak deel uitmaken van een klooster 
en dagelijks worden gebruikt door de 
monniken of nonnen die er wonen, gaan 
leken over het algemeen alleen af en toe 
naar de tempel om te bidden of offers te 
brengen aan de monniken en nonnen, 
of bij speciale gelegenheden. De situ-
atie in Europa is iets anders. Het is niet 
gemakkelijk om monnik of non te zijn in 
de Europese samenleving, onder andere 
omdat er in het Westen geen traditie is 
om offers of voedsel te geven aan kloost-
erlingen zoals in Boeddhistische landen 
het geval is. Wandelen in de stad met 
een kaalgeschoren hoofd en rode, gele, 
grijze of zwarte gewaden kan mogelijk 
vijandigheid opwekken. Er zijn veel gewi-
jde monniken en nonnen in Europa, maar 
de meesten van hen slagen erin zich aan 
hun geloften te houden door te leven in 

kloostergemeenschappen. Tempels in st-
eden kunnen gewoonlijk tussen de 15 en 
150 beoefenaars herbergen, die meestal 
op kussens zitten tijdens de sessies, met 
een paar stoelen voor ouderen. Landeli-
jke centra kunnen enkele honderden 
bevatten, afhankelijk van hun grootte. 
Wanneer beroemde meesters Europa 
bezoeken, worden zalen gehuurd om de 
duizenden mensen die de lezingen willen 
bijwonen, toe te laten. Wanneer de Da-
lai Lama op bezoek komt, worden zalen 
voor meer dan 20.000 mensen gemak-
kelijk gevuld. Dit is ook problematisch 
vanuit het oogpunt van veiligheid, vooral 
wanneer deze meesters politiek worden 
blootgesteld.
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DE BELANGRIJKSTE FEESTDAGEN
In tegenstelling tot de Abrahamitische religies, is er geen wekelijkse heilige dag 
gereserveerd voor spirituele oefening. De nieuwe maan is het begin van de lunaire 
maand. Volgens sommige tradities werd de Boeddha geboren op een dag van volle 
maan, voor sommigen op halve maan en voor anderen op nieuwe maan. Hetzelfde 
geldt voor zijn verzaking, zijn Verlichting, het houden van zijn eerste preek, zijn over-
gang naar het Nirvana en vele andere belangrijke gebeurtenissen in zijn leven die 
plaatsvonden op volle of nieuwe maandagen. In vroegere jaren werden in veel boed-
dhistische landen de dagen van volle maan en nieuwe maan uitgeroepen tot officiële 
feestdagen en werden mensen aangemoedigd om hun tijd aan spirituele ontwikkel-
ing te wijden. Pas tijdens de koloniale periode werden de feestdagen overgeschakeld 
naar de zondag. Met het oog hierop proberen sommige Boeddhistische landen nu het 
vroegere maanstelsel van feestdagen opnieuw in te voeren.

Er zijn veel speciale dagen in het Boeddhisme, afhankelijk van de verschillende tradi-
ties, waarbij historische gebeurtenissen of Boeddhistische meesters worden herdacht 
volgens de scholen. De belangrijkste dag voor Boeddhisten over de hele wereld is 
de dag van Vesak, waarop de geboorte van Boeddha, zijn verlichting onder de Bodhi-
boom en zijn overlijden worden herdacht. Het wordt gevierd op de dag van de volle 
maan in mei, maar niet in alle landen op dezelfde datum. Sommige tradities doen het 
op de halve maan en anderen op de volle maan. De Verenigde Naties hebben in 2021 
Vesak dag op 26 mei, in 2022 op 15 mei, in 2023 op 4 mei, in 2024 op 22 mei en in 
2025 op 12 mei uitgeroepen.

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een andere manier om religies en 
levensbeschouwelijke systemen te erkennen en ermee samen te werken. 
In sommige landen wordt het Boeddhisme geaccepteerd omdat er vrijheid 
van godsdienst is, terwijl in andere landen aan een aantal voorwaarden 
moet worden voldaan en een wetgevingsprocedure moet worden gevolgd 
om erkend te worden en te profiteren van financiële financiering en andere 
voordelen, zoals het onderwijzen van het Boeddhisme op de scholen. Sinds 
de terroristische aanslagen door Daesh in 2015 zijn in verschillende Eu-
ropese landen de Boeddhistische Nationale Vakbonden betrokken bij het 
overleg dat regeringen organiseren met de belangrijkste religies, zoals het 
geval is in Frankrijk, waar geen financiële hulp wordt gegeven aan religies. 
Sinds 2015 komt in België een officiële werkgroep met alle erkende religies 
en de vrijdenkers twee keer per jaar samen, één keer met de premier en 
één keer met de minister van Justitie. Het Boeddhisme dat zich in de laatste 
fase van het proces van officiële erkenning bevindt, zal vanaf 2021 worden 
uitgenodigd. Het Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Min-
isterie van Justitie zijn samen een audit gestart om gebedsplaatsen voor 
alle religies veilig te stellen. Een van de belangrijkste Boeddhistische tem-
pels is in 2020 gecontroleerd en er zijn een aantal aanbevelingen gedaan 
met betrekking tot alarmsystemen, videobewaking, preventie, evacuatie, 
actieplannen bij terroristische aanslagen, aanwezigheid van verdachte ob-
jecten, gewapende mensen, enz. Voor de uitvoering van een aantal van de 
voorgestelde maatregelen zullen publieke middelen worden uitgetrokken.
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In de Europese publieke opinie wordt het 
boeddhisme algemeen beschouwd als 
een vreedzame en tolerante filosofie. Er is 
geen echte anti-boeddhistische organisa-
tie, vergeleken met de antisemitische en 
anti-moslimbewegingen. Er zijn geen com-
plottheorieën over het boeddhisme en het 
wordt niet gezien als een gevaar voor de 
fundamenten van de westerse samenlev-
ing. De laatste tijd zijn boeddhisten en hun 
tempels echter het doelwit geworden van 
extremisten als gevolg van toenemend an-
ti-Chinees en anti-Aziatisch racisme, vooral 
in de Verenigde Staten. De Covid-19-
pandemie, zelfs door de Amerikaanse pres-
ident bijgenaamd het ‘Chinese virus’, heeft 
deze tendens versterkt, die geleidelijk ter-
rein wint in Europa, waar grote Aziatische 
minderheden zich in de tweede helft van 
de 20e eeuw hebben gevestigd.

In de Verenigde Staten werden Chinese 
immigrantenvoorouders in de jaren 1850 al 
geconfronteerd met uitsluiting en geweld, 
hun Boeddhistische en Taoïstische tempels 
werden soms ontheiligd en in brand gesto-
ken. Dit was een fenomeen dat dichter bij 
basisracisme lag dan bij anti-boeddhisme. 
Een andere factor was de oorlog met Japan 
in de jaren veertig, toen Japanse Ameri-
kanen in concentratiekampen werden ge-
plaatst en hun priesters werden aanzien 
als een bedreiging voor de nationale veil-
igheid, en hun boeddhistische geloof als 
on-Amerikaans werd beschouwd. Toen 
de Zuidoost-Aziaten in de jaren zeventig 
arriveerden, velen op de vlucht voor oor-
logen die aangestoken waren door het 
Amerikaanse leger, kregen ze te horen dat 
hun culturen en boeddhistische tradities er 
niet thuishoorden. Aziatische Amerikanen 
ervaren nu een nieuwe golf van religieuze 
onverdraagzaamheid en raciale animo. Het 

afgelopen jaar is een sterke toename van 
gewelddadige aanvallen waargenomen. 
De schietpartij in Atlanta van 16 maart 2021 
eiste het leven van acht mensen, onder 
wie zes vrouwen van Aziatische afkomst, 
onder wie de 63-jarige boeddhist Yong Ae 
Yue. Haar tragische dood volgt op maan-
den van niet aflatende racistische bes-
chimpingen en geweld tegen Aziatische 
Amerikanen, waaronder de zinloze aanval 
van de 84-jarige Vicha Ratanapakdee in 
San Francisco. Zijn dochter, die het afge-
lopen jaar zelf twee keer was lastiggeval-
len en werd verteld gezegd terug te gaan 
naar Azië omdat ‘Aziaten het coronavirus 
veroorzaakten’, beschreef haar vader als 
een vrome Thaise boeddhist. Tijdens de 
maand november 2020 werden zes Vietna-
mees-Amerikaanse tempels in een gebied 
genaamd ‘Little Saigon’ in Orange Coun-
ty, Californië, vernield. Bij de ingang van 
de Huong Tich-tempel werden 15 stenen 
Boeddha- en Bodhisattva-beelden beklad 
met zwarte spuitverf. Op de achterkant van 
een ervan stond “Jezus” verticaal langs de 
ruggengraat geschilderd. Op 2 maart 2021 
werd de boeddhistische tempel Higashi 
Honganji in “Little Tokyo” in Los Angeles 
beschadigd toen ruiten werden ingegooid, 
lantaarns werden gebroken en het pand in 
brand werd gestoken.

De situatie in Europa is iets beter, maar 
verslechtert. In Duitsland werden Chinese 
inwoners onder het naziregime verdreven 
of gedeporteerd naar concentratie- en 
dwangarbeidskampen. Maar het meest 
wijdverbreide anti-Aziatische racisme 
zou plaatsvinden in het decennium na de 
Duitse hereniging. De doelwitten waren 
voornamelijk migranten uit Vietnam die 
aanvankelijk naar Oost-Duitsland kwamen 
als onderdeel van een programma om ar-
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beiders uit andere communistische regimes 
binnen te halen. Bijna 60.000 contracta-
rbeiders uit het Zuidoost-Aziatische land 
woonden in Oost-Duitsland toen de Berli-
jnse Muur in 1989 viel. Twee jaar later viel-
en neonazi’s Vietnamese handelaren aan 
in Hoyerswerda in Saksen. Ze vormden ook 
een menigte buiten een migrantenopvang 
en schreeuwden beledigingen naar de be-
woners. De ergste anti-immigrantenrellen 
vonden plaats in Rostock-Lichtenhagen 
in 1992, toen ongeveer 2.000 rechtse ex-
tremisten een woningblok vol Vietnamese 
contractarbeiders aanvielen en met brand-
bommen beschoten. Duizenden toeschou-
wers applaudisseerden naar verluidt voor 
de extremisten, terwijl de politie weinig 
deed om de aanslagen te stoppen.

In Frankrijk begonnen Indochinese elites 
aan het einde van de 19e eeuw te arriveren, 
net als Chinese ondernemers uit de provin-
cie Wenzhou, een regio die bekend staat 
om de handel in edelstenen zoals jade. Te-
genwoordig komen de Aziaten vooral uit 
China, uit de voormalige Franse koloniën 
Cambodja, Laos en Vietnam, en uit Japan 
en Korea. De Aziatische gemeenschap 
van Frankrijk blijft sterk gelokaliseerd, met 
ongeveer 90% woonachtig in Parijs en de 
buitenwijken, vooral in het noordoosten. Er 
zijn nog meer gemeenschappen in Lyon en 
Marseille. Racisme tegen mensen van Azi-
atische afkomst is gebaseerd op geraciali-
seerde stereotypen die tot uiting komen in 
zogenaamde micro-agressies in het dage-
lijks leven. Tot de schadelijke stereotypen 
behoren de vermeende banden met de 
maffia en de hyperseksualisering van Azi-
atische vrouwen. De huidige gezondhe-
idscrisis heeft fantasieën met betrekking 
tot slechte hygiëne, eetgewoonten en be-
schuldigingen van samenzwering aan het 
licht gebracht en opnieuw geactiveerd.

De vervolging door het Birmese leger van 
de Rohingya-minderheid en de nationalis-
tische anti-islamitische houding door een 
kring van boeddhistische monniken gema-
nipuleerd door het leger in Myanmar heeft 
geleid tot veroordeling door de internatio-
nale publieke opinie en door de moslim-
wereld in het bijzonder, met repercussies 
in Europese landen. Deze houding die in 
strijd is met het boeddhisme is ook in de 
boeddhistische wereld zwaar bekritiseerd, 
inclusief de boeddhistische hiërarchie in 
Myanmar. De Europese Boeddhistische 
Unie heeft een open brief geschreven aan 
de hoge generaal van het Birmese leger 
waarin zij niet alleen de militaire staats-
greep van 1 februari 2021 veroordeelt, maar 
ook de behandeling van de Rohingya’s, en 
vraagt dat alle etnische minderheden, of 
ze nu moslim zijn Boeddhisten, Hindoes, 
Christenen, Sikhs of welke andere religie 
of filosofie dan ook, gerespecteerd worden 
in hun manier van leven en volledig burg-
erschap genieten. Deze open brief is door 
de EBU aan de voorzitters van de Europese 
instellingen en andere relevante Europese 
besluitvormers en door de nationale boed-
dhistische vakbonden aan hun respectieve 
regeringen medegedeeld.
 

VOORBEELDEN VAN ANTI-BOEDDHISTISCHE MISDADEN 

Op 11 september 2010 was een boeddhistische tempel in aanbouw in Turku, Finland, het 
doelwit van een brandstichting. Volgens hulpverleners zijn de muren en het plafond van 
het gebouw verbrand, terwijl snel ingrijpen verdere schade heeft voorkomen. Dit was 
niet de eerste keer dat de tempel van de Vietnamese Boeddhistische Gemeenschap in 
Finland werd vernield. Ari Vuokko, vice-president van de organisatie, zei dat ze neigen 
naar ‘haatmisdrijven’ als de belangrijkste bron van deze poging, dat boeddhistische fam-
ilies het doelwit waren van vele aanvallen en dat deze nieuwe daad van vandalisme de 
gemeenschap bang had gemaakt. Slechts een week voor dit incident was er een poging 
om het altaar te vernietigen, om enkele boeken in brand te steken en om lakens te ver-
branden die buiten de tempel waren opgehangen om te drogen.

In 2018 heeft iemand in Zweden een Boeddhabeeld ontheiligd door het van de altaar-
opstelling buiten de ingang van de boeddhistische Vihara in Stockholm te gooien, een 
een Sri Lankaanse tempel aan de rand van de Stockholmse buitenwijk Jakobsberg/Järfäl-
la. Dit is twee keer gebeurd ten tijde van de Rohingya-minderheidscrisis in Myanmar. In 
de tempel woonde een Birmese monnik samen met enkele Sri Lankaanse monniken. De 
monniken waren gewaarschuwd door een paar vriendelijke immigrantenjongeren dat er 
misschien een agressieve actie zou komen. Op andere momenten waren de monniken het 
slachtoffer van agressieve houdingen van enkele jongeren van een immigrantengroep 
in de nabijgelegen straten, maar sommige van hun vrienden konden hen kalmeren. Lek-
enleden van de Vihara hebben ook te maken gehad met haatzaaiende taal. In 2011 zijn 
ramen van een Vietnamese tempel in Bjuv, een klein stadje in het zuiden van Zweden, 
verschillende keren vernield door het gooien van stenen, waarschijnlijk door jongeren. 
In beide genoemde gevallen is aangifte gedaan bij de politie, maar er heeft geen nader 
onderzoek plaatsgevonden. De Zweedse boeddhistische gemeenschap heeft deze zak-
en besproken met de hoofdpolitiefunctionaris van de regionale dialoogpolitie tijdens een 
bijeenkomst die was georganiseerd door het Zweedse bureau voor ondersteuning van 
geloofsgemeenschappen.
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INTRODUCTIE 
Het christendom is een monotheïstische religie gebaseerd 
op de leringen, het leven en de persoon van Jezus Christus. 
Het woord ‘christen’ duidt de volgelingen van Christus aan. 
Ze belijden over het algemeen Jezus van Nazareth als Chris-
tus (Messias), God en Verlosser van de wereld. De meeste 
christenen geloven in de drie-enige God (Drie-eenheid): Vad-
er, Zoon en Heilige Geest.

Tegenwoordig is meer dan een derde van de wereldbev-
olking christen (ongeveer 2,4 miljard). Hoewel christelijke 
gemeenschappen over de hele wereld meerdere organisati-
evormen gebruiken, is de specifieke christelijke instelling de 
kerk, terwijl het belangrijkste symbool het kruis is. De nor-
matieve tekst voor alle christenen is de Bijbel (Heilige Schrift).
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S 1 .  DE OOSTERS-ORTHODOXE KERK (O) 
De Orthodoxe Kerk (ongeveer 250 miljoen) is een gemeenschap van zelfbesturen-
de zusterkerken, verenigd door hetzelfde geloof, sacramenteel leven, structuur en 
canonieke discipline. Elke kerk wordt geregeerd door een synode (raad), voorgezeten 
door een primaatbisschop, die een patriarch, een aartsbisschop of een metropoliet 
kan zijn. De geestelijkheid volgt de driegradenstructuur van priesterorden. Priesters 
en diakenen mogen trouwen of celibatair blijven, terwijl bisschoppen altijd celibatair 
zijn. Alleen mannen kunnen worden gewijd. De kloosters, die allemaal dezelfde dis-
ciplineregels volgen, spelen een fundamentele rol in het spirituele leven van christen 
gelovigen: ze zijn vaak populaire bestemmingen voor bedevaarten en religieuze vi-
eringen.

2.  DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK (C) 
De grootste kerk ter wereld (ca. 1,3 miljard).
Het hoofd van de kerk is de paus, de bisschop van Rome en de Vorst van Vaticaanstad. 
Het is een Apostolische Kerk in de traditie en opvolging van de apostelen van Chris-
tus. Het interne systeem van wetten en principes die het leven van de Kerk organ-
iseren en beheersen, wordt ‘canoniek recht’ genoemd. De geestelijkheid is verdeeld 
in drie orden: de bisschop - verantwoordelijk voor een territoriale eenheid die bekend 
staat als een ‘bisdom’ of ‘eparchy’, de priester - die verantwoordelijk is voor een lokale 
gemeenschap of parochie, en de diaken - die de bisschoppen en de priester in hun 
bediening bijstaan. Het priesterschap is voorbehouden aan celibataire mannen. De 
bisschoppen van een land of regio zijn lid van de nationale of regionale bisschoppen-
conferentie. Het kloosterleven, dat betrekking heeft op degenen die ervoor hebben 
gekozen zich aan God te wijden in gemeenschappen die zijn afgezonderd van het 
wereldse leven, neemt een belangrijke plaats in. Religieuze ordes, gemeenschappen 
en kloosters volgen hun eigen regels.

3 .  PROTESTANTE KERKEN (P) 
Ze omvatten een aanzienlijke diversiteit aan denominaties, waaronder de historische 
die hun oorsprong vinden in de 16e-eeuwse Reformatie: lutheranisme, calvinisme, 
anabaptisme, doopsel, methodisme, of de meer recentere: Evangelicalisme, Pente-
costalisme, enz. Deze kerkelijke diversiteit vertaalt zich in zeer verschillende theolo-
gische stromingen, van liberalisme tot conservatisme. Tegenwoordig zijn er meer dan 
800 miljoen protestanten over de hele wereld. Over het algemeen is de liturgie een-
voudiger dan in de orthodoxe of katholieke tradities en omvat ze minder religieuze 
rituelen. Degenen die de rituelen leiden, worden “dominees” of “pastors” genoemd, 
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die kunnen trouwen. Sinds het midden van de 20e eeuw kunnen vrouwen worden 
geaccepteerd onder de geestelijkheid.

4 .  DE ANGLICAANSE KERK (A) 

Anglicanisme is gemaakt van de Kerk van Engeland en de wereldwijde Anglicaanse 
Gemeenschap. Het kwam voort uit de Engelse Reformatie in de 16e eeuw, toen kon-
ing Hendrik VIII het gezag van de rooms-katholieke paus verwierp en een onafhanke-
lijke kerk in Engeland stichtte. Uniek is dat de Anglicaanse kerken zowel katholiek als 
hervormd/protestant zijn.

CHRISTENDOM IN EUROPA  
De eerste christelijke gemeenschappen in Europa werden gesticht door de 
leerlingen van Jezus in de eerste eeuw na Christus. In 313, na eeuwen van 
ontberingen en vervolgingen, kregen christenen de vrijheid om hun religie te 
beoefenen door het Edict van Milaan, uitgevaardigd door Constantijn de Grote. 
In 380 werd het christendom door het Edict van Thessaloniki, uitgevaardigd 
door keizer Theodosius I, de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

In de 11e eeuw scheidden het westerse en oosterse christendom zich van 
elkaar, terwijl in de 16e eeuw de protestantse reformatie West-Europa verdeel-
de tussen katholieken en protestanten.

In Europa heeft het christendom een sterke invloed gehad op alle aspecten van 
het sociale leven, inclusief de politieke en sociale orde, economie, wetenschap, 
kunst, onderwijs, maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg. De kerken heb-
ben scholen, universiteiten, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen voor behoef-
tigen, weeshuizen, nationale of internationale humanitaire organisaties geor-
ganiseerd en blijven deze organiseren, en zijn vandaag de dag een van de 
belangrijkste niet-gouvernementele aanbieders van sociale diensten, onderwi-
js en gezondheidszorg in de wereld.

Zelfs als West-Europa een achteruitgang van de religieuze praktijk heeft erva-
ren, blijft het christendom niet alleen een historisch, maar ook een sociaal en 
cultureel brandpunt voor Europa. In Oost-Europese landen blijven religiosite-
it en religieuze praktijk een uiterst belangrijke rol spelen in het leven van de 
meeste burgers.

Meer dan 73% van de EU-burgers verklaart zich christen te zijn. Ongeveer 45% 
is rooms-katholiek, 10% protestant en 10% orthodox. Over het algemeen heb-
ben de noordelijke landen zoals Denemarken, Finland, Zweden, Nederland en 
ook Duitsland een significante protestantse aanwezigheid. In Oost- en Zuid-Eu-
ropa bevinden zich overwegend orthodoxe landen: Roemenië, Griekenland, 
Bulgarije en Cyprus. Aanzienlijke protestantse of orthodoxe minderheden 
bestaan tegenwoordig in heel Europa, met een historische of recentere oor-
sprong als gevolg van migratie.
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De term ‘kerk’ kan verwijzen naar:

•	 Een specifieke christelijke eredienst (een kerk, bijv. de kerk 
van Sint-Nicolaas in Bari);

•	 In algemene zin de gemeenschap van gelovigen (de Kerk van 
God); of

•	 In juridische zin, de organisatie van de kerk op lokaal, 
regionaal of universeel niveau (bijvoorbeeld de kerk van 
Zweden of de rooms-katholieke kerk).

De plaats van aanbidding wordt ‘kerk’, ‘kathedraal’, ‘basiliek’, ‘kapel’ (C, 
O, A en P) of ‘tempel’, ‘huis des Heren’ (sommige P) genoemd. De term 
‘kerk’ betekent ‘het bijeenbrengen van hen die door God geroepen 

zijn’. Na de wijding wordt voor sommige christelijke tradities zoals het katholicisme en 
de orthodoxie het gebedshuis een heilige plaats, een sacramentele ruimte waar men 
God kan ontmoeten en waar God Zichzelf rechtstreeks aan de mensen geeft door de 
genade van de Heilige Mysteriën, zoals het Doopsel, de Eucharistie enz.

Over het algemeen omvat de structuur van een traditionele kerk een ontmoetings-
ruimte; de belangrijkste gemeenteruimte (schip, naos); het heiligdom (altaar, pastorie) 
dat zich in het verlengde van het schip bevindt, is meestal gereserveerd voor de be-
dienaars van de eredienst en is het deel van de kerk waar de sacramenten worden 
gevierd; zij-apses waar secundaire altaren te vinden zijn (C), of ruimtes ingericht 
voor het religieuze koor (O). Er kunnen ook balkons zijn (orgel, koor), een preekstoel 
of ambo (een hangende structuur ontworpen om te prediken), een crypte (onder-
grondse ruimte onder de pastorie met verschillende functies) en een kooromgang 
(een gangpad dat rond het altaar loopt). Een zeer belangrijke en zichtbare rol wordt 
gespeeld door iconen in de christelijk-orthodoxe traditie, die overal in de gebedsrui-
mte te vinden zijn.

Het heiligdom (altaar) is de belangrijkste en heiligste plek in een kerk. Het is van de 
rest van de kerk gescheiden door verschillende treden (een verhoogd deel van de 
grond) en/of een scheidingsconstructie zoals een lage barrière (altaarrail), een dok-
saal (jubé) of een iconostase (templon). Het laatste item in de orthodoxe traditie is 
een muur van iconen voorzien van deuren die toegang bieden tot het altaar voor de 
ministers. In het midden van het altaar bevindt zich een tafel, eigenlijk “de tafel van 
het altaar” genoemd, waarop de eucharistie wordt gevierd (“Communietafel” of “Tafel 
des Heren” voor P). Voor meer recente protestantse tradities is de structuur van het 
kerkgebouw niet strikt gedefinieerd, maar omvat het bijna altijd een eredienstruimte 
met een preekstoel.

ZONDAG
De eerste dag van de week voor christenen, de zondag, is de dag van de opstanding 
van Jezus Christus, het Pasen van de Heer. Het is in het bijzonder gewijd aan de reli-
gieuze dienst genaamd ‘Mis/Eucharistie’ (RC), ‘Goddelijke Liturgie’ (O), ‘Aanbiddings-
dienst’ (P). Op zondag komen christenen samen in de kerk om naar het woord van 
God te luisteren, Hem te danken en te prijzen door middel van gezangen en religieuze 
hymnen, om de dood en opstanding van Jezus Christus te vieren en om deel te ne-
men aan de Eucharistie. Het is een dag van vreugde, verhoogde gemeenschap met 
God in gebed en met de naaste door communie en aalmoezen, en het is ook een dag 
van wekelijkse rust voor de meeste christenen.
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KERSTMIS
Kerstmis is de viering van de nederige geboorte van Jezus in Bethlehem, meer dan 
2000 jaar geleden. In veel landen is het een populaire culturele feestdag geworden 
zonder religieuze betekenis. Voor veel christenen is de periode voor en na Kerstmis 
een tijd van geven, waarbij de aandacht is gericht op de vreugde van de ander en 
de aalmoezen en de zorg voor behoeftigen toenemen. De voorbereiding op Kerst-
mis wordt gekenmerkt door de adventsperiode door de katholieken, anglicanen en 
protestanten (de vier weken voorafgaand aan Kerstmis) en door een veertigdaagse 
vastenperiode door de orthodoxen. Kerstmis wordt op verschillende dagen gevierd - 
in de westerse traditie op 25 december en in de oosterse traditie op 6/7 januari.

PASEN -  ONBEPAALDE DATUM 
Het is het centrale en oudste feest in de christelijke liturgische kalender. Het viert de 
opstanding van de Heer, de derde dag (Paaszondag) na Zijn lijden en dood (Goede 
Vrijdag). De diepe betekenis van Pasen is de redding van de mensheid door Gods 
overwinning op de dood, de overgang van dood naar leven. Hoewel Pasen altijd op 
een zondag wordt gevierd, varieert de datum van jaar tot jaar: het is de eerste zondag 
na de eerste volle maan na de lente-equinox (21 maart). Er kunnen verschillen zijn in 
datums bij het vieren van Pasen tussen de westerse kerken volgens de Gregoriaanse 
en de Oosterse kalender, die de Juliaanse kalender volgen. De liturgische tijd en vi-
eringen die voorafgaan aan het feest van Pasen, het feest van Pasen vergezellen en 
erop volgen, zijn de belangrijkste in het leven van de Kerk. Een speciale plaats in de 
viering wordt ingenomen door het aansteken en dragen van kaarsen, een gebaar dat 
de overwinning van het licht op de duisternis van de dood symboliseert. Pasen kent 
meerdere dagen feest. De paasdienst wordt tussen zaterdag en zondag om midder-
nacht gevierd door de orthodoxen.

HEMELVAARTSDAG 
Veertig dagen na Pasen (altijd op een donderdag) vieren christenen de hemelvaart 
van de opgestane Jezus Christus in goddelijke heerlijkheid, aan de rechterhand van 
de Vader. De diepgaande betekenis van de gebeurtenis wordt opgevat als de verhef-
fing van de menselijke natuur samen met Jezus Christus en de vervulling van Gods 
plan voor de redding van alle mensen.
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P INKSTEREN
Vijftig dagen na Pasen (altijd op een zondag) vieren christenen de Uitstorting van de 
Heilige Geest op de discipelen van Jezus Christus. Pinksteren wordt meestal bes-
chouwd als de verjaardag van de oprichting van de kerk, het startpunt voor het zend-
ingswerk van de christelijke evangelisatie.

MARIA HEMELVAART (C)  OF DORMITIE (O) 
Het is het belangrijkste katholieke en orthodoxe feest gewijd aan de Heilige Maagd 
Maria, de moeder van Jezus. Voor katholieken markeert het de lichamelijke hemel-
vaart van de Maagd Maria naar de hemel, terwijl voor de orthodoxen het feest haar 
Dormitie of ‘het in slaap vallen van de moeder van God’ markeert. Het is een belangri-
jk feest waarop bedevaarten en processies gewijd aan de Moeder van God worden 
georganiseerd.

2021 2022 2023 2024 2025

KE
RS

TM
IS

25 Dec  
(C, P, A, O)

25 Dec  
(C, P, A, O)

25 Dec  
(C, P, A, O)

25 Dec  
(C, P, A, O)

25 Dec  
(C, P, A, O)

7 Jan (O) 7 Jan (O) 7 Jan (O) 7 Jan (O) 7 Jan (O)

PA
SE

N

4 Apr 
 (C, P, A)

17 Apr  
(C, P, A)

9 Apr  
(C, P, A)

31 Mrt  
C, P, A)

20 Apr  
(C, P, A, O)

2 Mei (O) 24 Apr (O) 16 Apr (O) 5 Mei (O)

H
EM

EL
VA

A
RT

SD
AG 13 Mei 

(C, P, A)
26 Mei 
(C, P, A)

18 Mei 
(C, P, A)

9 Mei 
(C, P, A)

29 Mei  
(C, P, A, O)

10 Juni (O) 2 Juni (O) 25 Mei (O) 13 Juni (O)

PI
N

KS
TE

RE
N

23 Mei  
(C, P, A)

5 Juni  
(C, P, A)

28 Mei  
(C, P, A)

19 Mei 
 (C, P, A)

8 Juni  
(C, P, A, O)

20 Juni (O) 12 Juni (O) 4 Juni (O) 23 Juni (O)

M
A

RI
A

-H
EM

EL
VA

A
RT

 
/ D

O
RM

IT
IE 15 Aug (C, O) 15 Aug (C, O) 15 Aug (C, O) 15 Aug (C, O) 15 Aug (C, O)

28 Aug (O) 28 Aug (O) 28 Aug (O) 28 Aug (O) 28 Aug (O)

C – Rooms-Katholieke Kerk | P – Protestantse Kerken | A – Anglicaanse kerken
O – Orthodoxe Kerk
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Er zijn verschillende praktische veiligheidsaspecten waarvan ordehandhavers op de 
hoogte moeten zijn om de samenwerking met christelijke gemeenschappen beter te 
beschermen en te verbeteren.

VERBINDING MET DE GEMEENSCHAP 
Lokale autoriteiten zijn rechtstreeks bereikbaar, maar ook via de plaatselijke kerkh-
iërarchie: het bisdom of het dekenaat. Voor een betere coördinatie moeten degenen 
die verantwoordelijk zijn voor religieuze zaken op lokaal niveau (stadhuis, stad) over-
leggen met de vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschap over hun be-
hoeften en, belangrijker nog, de organisatie van grote religieuze feesten. De deel-
name van een groot aantal mensen vereist een gedetailleerde logistiek van hun 
veiligheid, de veiligheid van de gebedsruimte en de aangrenzende straten. Het komt 
voor dat bepaalde straten vanwege de drukte moeten worden afgesloten.

BINNEN HET GEBEDSHUIS 
De kruisbeelden, iconen, beelden en andere heilige voorwerpen in de kerk moeten 
met het grootste respect worden behandeld, vooral de voorwerpen die zich in de 
ruimte van het heiligdom (het altaar) bevinden. Niets op de altaartafel kan worden 
aangeraakt, behalve door de predikanten van de kerk.

Volgens de katholieke en orthodoxe traditie bevat de altaartafel zelf, of in de onmid-
dellijke nabijheid ervan, het ‘kerktabernakel’ - een afgesloten doos waarin de ge-
consacreerde eucharistie of hosties worden bewaard voor toekomstige distributie 
tijdens bepaalde religieuze diensten, of voor dragen aan zieken die niet kunnen 
deelnemen aan de liturgie, of, zoals in de westerse kerk, als voorwerp van toewij-
ding, meditatie en gebed. Het tabernakel is normaal gesproken gemaakt van edele 
metalen, steen of hout. In de orthodoxe kerk bevat het altaar ook het evangelie (ver-
pakt in rijkelijk versierde dekens van goud en zilver) samen met het stuk stof (antimen-
sion) waarop de eucharistie wordt gevierd en waarin kleine stukjes heilige relikwieën 
zijn ingebracht. Vrouwen en leken kunnen het orthodoxe altaar niet betreden zonder 
een speciale zegen.
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Het christendom, ‘s werelds groot-
ste religie, is ook een van ‘s werelds 
meest onderdrukte geloofsgemeen-
schappen. Op wereldschaal zijn 
Azië en Afrika de continenten waar 
christenen het meest worden gedis-
crimineerd en vervolgd. In sommige 
landen zijn de autoriteiten de be-
langrijkste daders, in andere zijn er 
sociale, religieuze en extremistische 
groeperingen die misdaden tegen 
christenen plegen. De rapporten 
over wereldwijde antichristelijke 
misdaden omvatten laster, verbale 
intimidatie, bedreigingen, aanzetten 
tot haat, vernedering, onmenselijke 
behandeling en moorden, schendin-
gen van vrijheid van meningsuiting, 

discriminatie en vijandigheid jegens 
christelijke gemeenten, schending-
en van het recht op vrijheid van bi-
jeenkomst, daden van vandalisme 
en ontheiliging van gebedshuizen 
en heilige plaatsen, enz.

In Europa vinden elk jaar veel 
gewelddaden plaats tegen christeli-
jke locaties, waarvan vandalisme, 
diefstal, ontheiliging, brandstichting 
of vernieling van kerken, scholen, 
begraafplaatsen en christelijke mon-
umenten de meest voorkomende 
zijn. In Europa zijn alle christelijke 
denominaties het doelwit, zonder 
uitzondering. 

Resolutie 2036 van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa (29 
januari 2015), getiteld ‘Bestrijding van in-
tolerantie en discriminatie in Europa met 
bijzondere aandacht voor christenen’, 
onderstreept dat “intolerantie en discrim-
inatie op grond van godsdienst of over-
tuiging niet alleen religieuze minderhe-
idsgroepen in Europa treffen, maar ook 
mensen die tot religieuze meerderheids-
groepen behoren. Er zijn de afgelopen 
jaren talloze daden van vijandigheid, 
geweld en vandalisme geregistreerd te-

gen christenen en hun gebedshuizen, 
maar deze daden worden vaak over het 
hoofd gezien door de nationale autorite-
iten”.
 
De redenen achter al deze antichristelijke 
aanvallen en gewelddadige acties zijn 
zeer uiteenlopend. Sommigen van hen 
zijn te wijten aan de toestand van men-
taal onevenwichtige personen, anderen 
kunnen worden toegeschreven aan 
diefstal omdat veel kerken kunstwerken 
of waardevolle voorwerpen huisvesten. 
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Zelfs de klokken of andere metalen voorwerpen (bijvoorbeeld de orgelpijpen) zijn 
het doelwit van dieven. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van ideologische en/of poli-
tieke motieven, wanneer de ontheiligingen rechtstreeks gericht zijn tegen het imago 
van de Kerk en datgene wat zij vertegenwoordigt voor de Europese samenleving. 
Deze daden worden opgeëist door leden van anarchistische, radicaal feministische 
en extreem linkse en rechtse bewegingen, en materialiseren zich in ontwijdingen of 
graffiti op de muren van kerken en christelijke monumenten. Ook zijn antichristelijke 
gewelddaden in Europa ook vaak religieus gemotiveerd. Religieuze haat manifesteert 
zich door ontheiliging van elementen of heilige voorwerpen die aan christenen toe-
behoren (de ontheiliging van de eucharistie, kruisbeelden of iconen), maar ook door 
gewelddadige aanvallen op christelijke personen, kerken en monumenten (vernietig-
ing, brandstichting).

Bijna overal in Europa zijn de afgelopen jaren regelmatig kerken aangevallen. Over 
het algemeen hebben religieuze leiders, die zich volledig bewust zijn van het gevaar 
van de instrumentalisering van de misdaden tegen christelijke gebedshuizen, op-
geroepen tot kalmte, vrede en wederzijds respect, maar ook voortdurend geëist dat 
de kerken beter beveiligd zouden worden.

De EU-lidstaten en lokale autoriteiten moeten worden aangemoedigd om de samen-
werking en informatie-uitwisseling te intensiveren, zowel onderling als met religieuze 
leiders, ordehandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten, om antichristelijke 
daden en het vandalisme van christelijke monumenten en gebouwen te bestrijden.

VOORBEELDEN VAN ANTICHRISTELIJKE MISDADEN: 

1. In de nacht van 14 februari 2015 hebben onbekende personen het heiligdom 
van de Servisch-orthodoxe kathedraal van Sint Nikolas in Karlovac (Kroatië) 
vernield en kruisen en heilige voorwerpen gestolen. Dezelfde kerk werd 
opnieuw ontheiligd op 27 augustus 2015.

2. Op 26 juli 2016 werden de deelnemers aan een katholieke mis in de kerk 
Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandië, Frankrijk) aangevallen door twee 
terroristen. Zes personen werden gegijzeld en een van hen, de priester van 
de gemeenschap, werd gedood.

3. In de nacht van 21 december 2019 werd de begraafplaats naast de Saint-
Jean-Baptiste-kerk in Villeroux (België) geschonden. Tombes werden 
vernield en verschillende kruisen werden vernietigd.

4. Op 2 maart 2020 werd op het eiland Lesbos (Griekenland) de orthodoxe 
kerk van St. George vernield. Een maand later onderging de kerk van St. 
Aikaterini hetzelfde lot.

5. Op 12 april 2020 werden de buitenmuren van de Vejleå-kerk in Ishøj 
(Denemarken) besmeurd met antichristelijke inscripties.

6. Op 29 oktober 2020 werden drie mensen gedood bij een steekaanval 
die wordt toegeschreven aan islamitisch terrorisme in de katholieke kerk 
Notre-Dame de Nice (Frankrijk).

7. Op 20 en 24 januari 2021 werd een kerk in Spånga (Zweden) twee keer in 
brand gestoken met molotovcocktails.

8. Op 18 maart 2021 werd een houten orthodoxe kerk in Boekarest (Roemenië) 
vernield met graffiti-inscripties.

9. Op 4 april 2021, Paaszondag, werd de gevel van de kerk van Aichach 
(Beieren-Duitsland) getagd met antikatholieke inscripties.
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ISLAM EN DE KORAN 
De islam is de op één na grootste religie ter wereld, met meer 
dan 1 miljard aanhangers, en betekent zich voor God te on-
derwerpen in het Arabisch en, als ze ervoor kiezen, als mos-
lims, het goddelijke woord van God te volgen, zoals gevon-
den in de Heilige Koran – de meest heilige tekst in de islam. 
De Heilige Koran werd in het Arabisch geopenbaard aan de 
Profeet Mohammed (vrede zij met hem), gedurende 23 jaar, 
van wie moslims geloven dat hij de laatste profeet van God 
(Allah) is.

Mohammed reciteerde verzen en teksten van de Koran aan 
zijn volgelingen. Het woord zelf, Koran, betekent ‘recitatie’ – 
dit is van cruciaal belang voor moslims, die geloven dat het 
reciteren van de heilige tekst zegeningen (barakah) brengt 
– en, zoals de Oxford Islamic Dictionary duidelijk maakt, 
reciteert recitatie het beste het geluid, ritme en uitspraak, 
aangezien de engel Gabriël het mondeling openbaarde. 
Moslims beschouwen Jezus (Isa) in dezelfde lijn van profeten 
als Mozes en Abraham en als een rechtvaardige profeet die 
vijfentwintig keer in de koran wordt genoemd, hoewel hij als 
mens wordt beschouwd. Moslims geloven ook in zijn onbev-
lekte ontvangenis door de Maagd Maria.

Wereldwijd begroeten moslims elkaar met de zin: Assalamu 
‘Alaykum, “vrede zij met u”, waarop het antwoord Wa’alai-
kum salam (en vrede zij met u) is.
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Wat moslims wereldwijd bindt, is het geloof in de ummah, een unieke ge-
meenschap, omvat binnen een eenheid van God en die het voorbeeld van 
de profeet Mohammed navolgt. Het kan niet genoeg worden benadrukt 
hoe vereerd de Profeet Mohammed is voor moslims - een model van ge-
nade, een leraar, gebedsleider, wetgever, staatsman, filosoof en het ideale 
rolmodel. Religieuze en juridische doctrine, gedefinieerd door wat alge-
meen bekend staat als de shari’ah, is een systeem van waarden, wetten 
en ethiek. Hoewel de koran de ultieme religieuze autoriteit is voor moslims, 
zijn hadiths – of het nu heilige (uitspraken waarin Mohammed verwijst naar 
de Almachtige die niet in de koran staan) of profetische (morele uitspraken 
die de profeet tijdens zijn leven heeft gedaan) zijn, een onmisbare bron van 
kennis, inspiratie en morele begeleiding voor veel moslims.

 DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM 
De meest essentiële islamitische praktijken die moslims volgen, sta-
an bekend als de vijf zuilen van de islam - Shahada (het reciteren 
van de islamitische geloofsbelijdenis); Salat (het uitvoeren van rituele 
gebeden vijf keer per dag); Zakat (een liefdadigheidsgift doen op ba-
sis van een bepaald deel van iemands rijkdom); Sawm (vasten tijdens 
de heilige maand Ramadan) en Hajj (bedevaart naar Mekka).

Reinheid vóór het gebed is van vitaal belang voor moslims, en daar-
om voeren praktiserende moslims rituele waspraktijken (wudhu) uit 
vóór het gebed. Dit omvat het dwangmatig en ritueel wassen van het 
gezicht, de voeten, de armen, de neus, de mond, het haar en de oren, 
waarbij men begint met de rechterhand en vervolgens drie keer met 
de linkerhand.

OPROEPEN TOT GEBED 
Voor moslims is de oproep tot gebed of adhaan, kortom, een middel 
om moslims tot het gebed te leiden. De adhaan kan vertaald worden 
in de volgende ritmische oproepen tot gebed:

God is de allergrootste! God is de allergrootste! X2
Ik getuig dat er geen andere god is dan God. X2
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van God is. X2 
Kom naar het gebed. Kom naar het gebed.
Kom tot succes. Kom tot succes. 
God is de allergrootste! God is de allergrootste! 
Er is geen andere god dan God.

Allahu akbar! Allahu akbar! 
Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. 
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.

Allahu akbar! Allahu akbar! La 
ilaha illa Allah.
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VOEDSELBEREIDING 
Moslims eten, net als de Joodse gemeenschappen, geen varkensvlees en varkensv-
lees wordt beschouwd als haram of een verboden voedsel. Andere voedingsmiddel-
en zoals vis zijn toegestaan, hoewel vleesproducten op een specifieke manier moet-
en worden bereid en geslacht om als halal of toegestaan te worden beschouwd.

Tijdens het slachten, zoals bij het jodendom, moet het dier bij bewustzijn zijn terwijl 
een speciaal opgeleide en ervaren Moslim een religieuze opdracht aan Allah reciteert 
(tasmiya of shahada). Helaas betekent een verbod op religieuze slachting in sommige 
Europese landen, zoals Denemarken, volgens een recente uitspraak van het EU-hof, 
dat autoriteiten voorverdoving kunnen verplichten, een beleid dat sinds 2019 wordt 
gebruikt door de Vlaamse regionale regering van België, dat koosjer en vormen van 
halal slachten effectief verbiedt.

BESCHEIDENHEID EN KLEDING 
De hijab (hoofddoek), een historisch symbool van bescheidenheid en moraliteit, was 
ontleend aan andere tradities zoals die in Perzië, Griekenland en van de Byzantijnen. 
Het is niet verplicht in de islam, waar bescheidenheid (door gedrag) het leidende prin-
cipe in het geloof is. Het principe van bescheidenheid in uiterlijk geldt ook voor mos-
limmannen, inclusief het neerslaan van hun blik naar het andere geslacht, aangezien 
arrogantie in uiterlijk en houding niet aanbevolen wordt. De islam verbiedt ook rac-
isme en classisme door het concept van broederschap of zusterschap binnen de 
‘ummah’ of familie van gelovigen. Sommige moslimtheologen beweren ook dat het 
concept van de ‘ummah’ gelovigen in het monotheïsme kan omvatten, en daarmee 
ook christenen en joden.

BELANGRIJKE DATUMS 
De islam heeft, net als andere religies, belangrijke datums op de kalender die sym-
bolische gebeurtenissen aangeven. Deze is onder andere Eid-al-Fitr, dat betrekking 
heeft op het verbreken van het vasten en dat plaatsvindt aan het einde van de vas-
tenmaand Ramadan. De tweede belangrijke datum is Eid-al-Adha, het offerfeest dat 
maanden later plaatsvindt, meestal wanneer veel moslims Mekka in Saoedi-Arabië 
bezoeken om de hadj te verrichten. Het markeert het hoogtepunt van de bedevaart 
naar Mekka, een van de fundamentele pijlers van de islam en eert ook de bereidheid 
van Ibrahim (Abraham) om zijn zoon Ismail (Ismaël) te offeren als een daad van ge-
hoorzaamheid aan een bevel van God. Dit laatste feest vindt plaats in de islamitische 
maand Dhu al-Hijjah, de laatste maand van de islamitische maankalender.

SEKTEN BINNEN DE ISLAM 
Soennitische moslims vertegenwoordigen wereldwijd de grootste tak van moslims, 
ongeveer 85% van de moslimbevolking wereldwijd - de naam zelf is afgeleid van de 
Sunnah - het voorbeeldige gedrag en voorbeeld van de profeet Mohammed. Soen-
nitische moslims, met verschillende juridische en theologische stromingen, zijn het 
allemaal eens over de opvolging van de ‘vier correct geleide kaliefen’ die Mohammed 
opvolgden - Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khat-tab, Uthman ibn Affan en Ali ibn Abi 
Talib.

De splitsingen tussen de sekten zijn gebaseerd op soennitische moslims die geloven 
dat de rechtmatige opvolger van Mohammed zijn schoonvader en goede vriend Abu 
Bakr was, terwijl een kleine groep geloofde dat zijn opvolger Ali ibn Abi Talib had 
moeten zijn, die een neef was en de schoonzoon van Mohammed.

De aanvankelijke splitsing was politiek gebaseerd, maar groeide uit tot een theolo-
gische breuk met de moorden en het martelaarschap van sjiitische leiders en imams 
die hen transformeerden in symbolen van hoop, verzet en lijden. Voor sjiitische mos-
lims is bedevaart naar gemartelde leiders en imams in plaatsen als Karbala in Irak, het 
tweede belang naast het uitvoeren van de hadj.

De meeste sjiitische moslims wachten op de komst van de Mahdi (de correct geleide) 
die de lijn van twaalf imams (twaalvers) nieuw leven in zal blazen. Shia-moslims geven, 
naast de vijf zuilen van de islam, ook khums (een jaarlijkse belasting die aan de imams 
wordt gegeven) en walayah (aanvaarding en aanbidding van de imams).

Soefisme, een vorm van islamitische mystiek, is geen sekte, maar meer gericht op 
“een stroom van interpretaties die de nadruk legt op het innerlijke pad van mystieke 
liefde, kennis en toewijding aan God.”
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Moslims zijn al meer dan 800 jaar aanwezig in Spanje, 500 jaar in Griekenland, 600 
jaar in Polen en Litouwen, 400 jaar in Sicilië, hoewel, zoals de geschiedenis laat zien, 
moslims in Spanje en Sicilië wel degelijk met uitzetting te maken kregen. In heel Euro-
pa vertegenwoordigen moslims vandaag in het algemeen 5% van de totale bevolking 
- maar in Frankrijk waren er in 2016 5,7 miljoen moslims (8,8%) en 5 miljoen moslims 
in Duitsland (6,1%) in 2016.

Onderzoekers hebben de oorsprong van koffie getraceerd naar Jemen, waar soefi’s 
het zouden gebruiken om hun concentratie voor gebeden te verbeteren, aangezien 
de drank in 1414 bekend was in Mekka, arriveerde het in 1554  in het Ottomaanse rijk 
- dat een belangrijke bron van koffie werd in heel Europa te midden van concurreren-
de koloniale machten, waaronder de Britten en de Nederlanders in de zeventiende 
eeuw, die het uit de haven van Mocha kochten.

De invloed van geneeskunde, wiskunde, wetenschap en islamitisch Spanje hielpen 
bij de ontwikkeling van irrigatie. Arabisch heeft ook verschillende numerieke woor-
den in het Engels en Europese talen beïnvloed. In een West-Europese context waren 
de percepties van de islam en de ervaringen van het kolonialisme inferieur om ver-
dere koloniale expansie te rechtvaardigen, waarbij de moslims van Oost-Europa en 
de Balkanregio’s het ‘levende erfgoed’ van het Ottomaanse rijk vertegenwoordigden. 
Sommige academici onderzoeken hoe de rol van tolerantie en ‘anders zijn’ van mos-
lims – zoals delen van Europa anderen definieerden door wat ze niet zijn.

In de moderne tijd ontstonden aan het einde van de vorige eeuw in Europa dodelijke 
vooroordelen tegen moslims. De genocide van meer dan 8.000 Bosnische moslim-
mannen en -jongens in Srebrenica door Servische troepen in 1995 was een genocide 
waarvan maar weinigen hadden gedacht dat die in Europa zou gebeuren na de mas-
sale genocide op joden tijdens de Holocaust.
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ANTI-MOSLIMHAATMISDAAD  
Anti-moslimhaat en islamofobie is de afgelopen jaren aanzienlijk toege-
nomen en veranderd na een reeks gebeurtenissen. Hoewel de wortels 
en oorsprong van anti-moslimhaat en islamofobie moeilijk te identificeren 
zijn, variërend van kolonialisme in het verleden tot hedendaagse twistpunt-
en zoals religieus extremisme en samenzweringstheorieën, kan de schade 
die het heeft op individuen, groepen en gemeenschappen gemakkelijker 
worden geïdentificeerd.

Tell MAMA gebruikt een herwerkte versie van de werkdefinitie van antisem-
itisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) voor 
onze definitie van anti-moslimhaat:

‘Een bepaalde perceptie van moslims, die zich kan uiten als haat of uiterli-
jke vijandigheid jegens moslims. Haat kan de vorm aannemen van anti-mos-
lim-retoriek, organisatorische en ‘systemische’ discriminatie en fysieke man-
ifestaties die gericht zijn op moslims (of niet-moslim personen die sympathie 
hebben voor moslims) en/of hun eigendom; of jegens instellingen van de mos-
limgemeenschap of religieuze en andere gerelateerde sociale instellingen.’ 
Islamofobie wordt beschouwd als een parallel concept zoals homofobie of 
xenofobie, en niet als een klinisch psychologische term. Daarom brengt het 
een brede reeks negatieve houdingen en emoties met zich mee die gericht 
zijn op groepen of individuen vanwege hun vermeende moslim- of islami-
tische identiteit, en het is analoog aan termen als racisme en seksisme.
 

Zelfs tegen het einde van de 20e eeuw waren de inzichten over anti-moslimhaat en 
islamofobie relatief beperkt. De Runnymede Trust heeft in 1997 echter een belangri-
jke bijdrage geleverd aan het professionele begrip van de verschijnselen, waardoor 
de deur werd geopend voor verder onderzoek naar hoe moslims, en de islam in het 
algemeen, oneerlijk worden behandeld en bekeken in de politiek, de nieuwsmedia 
en populaire cultuur. Onderzoekers hebben nauwkeurig onderzocht hoe anti-moslim-
haat en islamofobie moslims en de islam negatief associeert met noties van politiek, 
economie, cultuur en identiteit. Dit omvatte het bestuderen van de omstreden relatie 
tussen moslims in overwegend niet-moslimlanden, met name in Europa.

Een belangrijk studiegebied binnen anti-moslimhaat en islamofobie is hoe Europese 
veronderstellingen van ‘moslimheid’ die worden toegeschreven aan alle moslims en 
de islam in sociaal-politieke discussies, zoals noties van de sharia en naleving van 
vrouwen, worden gezien in strijd zijn met of onverenigbaar zijn met ideeën over ‘Eu-
ropese cultuur’. Deze veronderstellingen worden gebruikt om een omgeving van ‘an-
ders zijn’ te creëren waarin leden van de respectieve landen debatteren over wat zij 
als het juiste niveau van de islam in hun land beschouwen, en het zo behandelen als 
iets dat moet worden opgevolgd en gecontroleerd. Dergelijk ‘anders zijn’ van mos-
lims betekent vaak dat ze niet hetzelfde niveau van keuzevrijheid, rechten en respect 
krijgen als ‘inheemse’ burgers. Voorbeelden hiervan zijn een wettelijk verbod op het 
dragen van de hoofddoek in openbare ruimtes en op de werkplek, of beperkingen op 
islamitische gebedshuizen. Het proces van ‘anders zijn’ jegens moslims in Europese 
landen wordt vaak gebruikt als een lakmoesproef om te bepalen of zij, en de islam, 
kunnen assimileren (in plaats van integreren) in de traditionele ‘Europese christelijke 
cultuur’. Dit beperkt niet alleen de rechten en vrijheden van moslims als inwoners van 
deze landen, maar normaliseert ook een cultuur van racisme en vreemdelingenhaat 
die een vruchtbare voedingsbodem vormt voor anti-moslimincidenten.

Helaas wordt er vandaag de dag nog steeds grotendeels geen aangifte gedaan van 
haatmisdrijven tegen moslims. Dit is te wijten aan een reeks factoren, waaronder een 
gebrek aan informatie over aan wie te rapporteren, gebrek aan vertrouwen voor au-
toriteiten en zelfs een gebrek aan bewustzijn over wat anti-moslim haatmisdrijven zijn. 
Tell MAMA biedt een belangrijke uitlaatklep voor slachtoffers en getuigen van anti-is-
lamitische haatmisdrijven om aangifte te doen en fungeert als bemiddelaar tussen 
slachtoffers en de autoriteiten.

TRIGGERGEBEURTENISSEN
In het oog springende evenementen, samen met de bijbehorende berichtgeving in 
de media, stimuleren het publieke debat over kwesties als terrorisme, religieuze ex-
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pressie en immigratie, die racistische, xenofobe en islamofobe vooroordelen kunnen 
legitimeren. Individuen met onderliggende vooroordelen kunnen zich aangemoedigd 
voelen om degenen tot slachtoffer te maken waarvan zij vinden dat ze misbruik ver-
dienen om de status van de dominante ‘in-groep’ te verdedigen. Overheid en media 
moeten bekijken hoe hun taalkeuze het bredere publieke discours beïnvloedt. Het 
is daarom van essentieel belang om een duidelijk kader te scheppen om te begri-
jpen wat anti-moslimhaat en islamofobie is en dat gemeenschappen zal helpen om 
dergelijke taal en de omstandigheden die dergelijke vooroordelen creëren, uit te da-
gen. Het zal ook helpen om de middelen te creëren om vooraanstaande personen 
en politici verantwoordelijk te houden voor hun taalgebruik, terwijl de grondrechten 
worden beschermd.

Een toename van haatmisdrijven tegen moslims kan ook het gevolg zijn van wat we 
triggergebeurtenissen noemen, die over de hele wereld kunnen plaatsvinden, maar 
die leiden tot plaatselijke en meetbare anti-moslimincidenten. Deze triggergebeurt-

enissen laten zien hoe haat verdere haat motiveert. Er hebben zich een aantal belan-
grijke gebeurtenissen in Europa voorgedaan die hebben geleid tot een toename van 
haatmisdrijven tegen moslims, met name vorig jaar na de moord op Samuel Paty in 
Frankrijk, waardoor de misdaad tegen moslims en islamitische instellingen toenam in 
de week na het incident. 

BEWUSTZIJN VERHOGEN BIJ ORDEHANDHAVINGS- EN 
WETTELIJKE INSTANTIES 
Tell MAMA biedt bewustwordingstrainingen aan ordehandhavingsinstanties op de 
volgende gebieden:

•	 Inzicht in ‘triggergebeurtenissen’ die leiden tot pieken in anti-moslimhaatincidenten 
of -misdrijven.

•	 De wereldwijde verwevenheid van anti-moslimhaat of islamofobie en de groepen 
die betrokken zijn bij het aanwakkeren van haat tegen moslims.

•	 De taal en retoriek van anti-moslimhaat, inclusief ideologische drijfveren en 
markeringen achter het fenomeen.

•	 Belangrijke risicomomenten en-datums voor de veiligheid en beveiliging 
van moskeeën, islamitische instellingen en moslimgemeenschappen. Dit 
risico-overzicht kan ervoor zorgen dat politiediensten, lokale autoriteiten en 
lokale gemeenschappen de risico’s voor hun lokale gemeenschappen en 
moslimgemeenschappen beperken en verminderen.

•	 Genderelementen van anti-moslimhaat of islamofobie en de intersectionaliteit 
van andere vormen van haat.

•	 Het samengaan van extremisme en anti-moslimhaat en de push- en pull-factoren 
die ertoe leiden dat sommige mensen zich richten op moslimgemeenschappen, 
met specifieke casestudy’s.
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STATISTIEKEN 
Tell MAMA hanteert een reeks categorieën voor anti-islamitische en islamofobe inci-
denten die zowel offline als online plaatsvinden. Offline varieert dit van beledigend 
gedrag, bedreigend gedrag, aanranding, discriminatie, vandalisme, anti-moslimliter-
atuur en haatzaaiende taal. Online categoriseren we incidenten als beledigend ge-
drag, bedreigend gedrag en haatzaaiende taal.

In 2020 ontvingen we in totaal 2200 meldingen, rekening houdend met het feit dat 
het VK in het grootste deel van 2020 in een of andere vorm van lockdown was met 
beperkte beweging buitenshuis, was het aantal offline incidenten opvallend hoog.

Offline waren de meest prominente incidentcategorieën beledigend gedrag en dis-
criminatie gevolgd door aanranding en bedreigend gedrag. Deze incidenten von-
den plaats in verschillende omstandigheden, en waren het meest prominent in hu-
ishoudens of particuliere eigendommen, openbare ruimtes en werkplekken. Net als 
bij eerdere rapporten die we hebben opgesteld, waren de twee meest voorkomende 
incidenten van misbruik in het huishouden of privé-eigendommen en openbare rui-
mtes, waarbij veel van de incidenten in of rond huishoudens of privé-eigendommen 
geen geïsoleerde gebeurtenissen waren, maar voortkwamen uit problemen op lange 
termijn, vaak met buren.

Tell MAMA registreert ook anti-moslimincidenten over heel Europa. Net als in het VK 
zien we in veel Europese landen een toename van anti-moslimsentimenten, terwijl 
extreemrechtse populariteit in de reguliere politiek en het sociale leven toeneemt. 
Tell MAMA is begonnen met een uitbreiding naar Europa om de identiteit te helpen 
identificeren en anti-moslimhaat te voorkomen, en om de slachtoffers ervan te onder-
steunen.

Tell MAMA houdt de online activiteiten nauwlettend in de gaten voor gevallen van 
anti-moslimhaat en islamofobie. De meest prominente sociale-mediaplatforms waa-
rop we ons richten, zijn Facebook, Twitter en Instagram, maar we volgen ook rand-
platforms zoals Telegram en BitChute waar racistische en xenofobe extreemrechtse 
meningen gemakkelijker kunnen gedijen. Van bijzonder belang in het afgelopen jaar 
was de toename van anti-moslimhaat online in de vorm van islamofobie complotthe-
orieën en desinformatie met betrekking tot COVID-19. We merkten dat niet alleen 
extreemrechtse groepen deze haatdragende verhalen bestendigden, maar dat gold 
ook voor de nieuwsmedia, vaak in de vorm van impliciete zondebokken, die moslims 
verder demoniseerden en ‘anders’ maakten als problematisch en zelfs gevaarlijk voor 
de rest van de algemene bevolking. Zoals vaak het geval is met de brug tussen online 
en offline haatincidenten, hebben deze hatelijke online verhalen bijgedragen aan het 

creëren van een omgeving die offline meer moslimhaatmisdrijven heeft gevormd.
 
De toename van online anti-moslimhaat tijdens de pandemie laat zien hoe online 
haat, en specifiek anti-moslimhaat, voortdurend evolueert en nooit statisch is. Het 
vereist daarom dat degenen die het controleren even flexibel zijn om de verspreiding 
ervan te helpen voorkomen.

VOORBEELDEN VAN ANTIMOSLIM-INCIDENTEN IN EUROPA 

•	 11 juni 2020: Neonazi-terrorist Philip Manshaus krijgt 21 jaar cel, met een 
minimumstraf van 14 jaar voor de racistische moord op zijn 17-jarige stiefzus 
Johanne Zhangjia Ihle-Hansen en het openen van het vuur op de al-Noor 
Islamitisch Centrum in Baerum, ten westen van de Noorse hoofdstad Oslo in 
augustus 2019. Manshaus liet zich inspireren door andere blanke racistische 
terroristen, waaronder Anders Breivik en de man die verantwoordelijk was 
voor de moord op 51 moslims in Christchurch, Nieuw-Zeeland

•	 4 juli 2018: Racisten vielen een moslimvrouw aan in Anderlues, vlakbij 
de hoofdstad van Brussel, ze scheurden haar hijab af en met een scherp 
voorwerp sneden ze haar kleren en huid door voordat ze haar op de 
grond duwden en haar een “vuile Arabier” noemden. Een meerderheid 
van degenen die in België te maken hebben met anti-moslimmisbruik en 
geweld, zijn moslimvrouwen die islamitische kleding dragen.

•	 22 oktober 2020: Twee racistische vrouwen werden aangeklaagd nadat 
ze zich op twee moslimvrouwen bij de Eiffeltoren in Parijs hadden gericht 
en ze hadden neergestoken, probeerden hun hoofddoek af te scheuren en 
racistische opmerkingen te maken als ‘vuile Arabieren’.

•	 14 maart 2021: Brandstichters richten zich op een particuliere islamitische 
school in de provincie Orebro, in de pers de Alsalamskolan-school 
genoemd, door ramen in te breken en ontvlambare materialen naar binnen 
te gooien. Geen gewonden gemeld.

•	 5 juli 2019: Moslims in heel Bulgarije riepen op tot onderzoek naar 
haatmisdrijven nadat de ramen van het kantoor van de grootmoefti in 
de hoofdstad Sofia waren ingeslagen met stenen, en drie dagen eerder 
was een moskee in de stad Karlovo gevandaliseerd met hakenkruizen en 
andere haatsymbolen .
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INTRODUCTIE 

Het Jodendom is de religie van het Joodse 
volk. De Joodse bevolking over de hele 
wereld wordt geschat op ongeveer 14,6 – 
17,8 miljoen. Het jodendom is een van de 
oudste monotheïstische religies en wordt 
beschouwd als de tiende grootste religie 
ter wereld.

De Thora is de basistekst die de filosofie 
en cultuur van het Joodse volk omvat. De 
Thora maakt deel uit van de “Tanach”, die 
ook bekend staat als de Hebreeuwse Bi-
jbel, en bevat andere teksten, praktijken, 
theologische standpunten en organisati-
evormen.

Het jodendom is ontstaan in het Mid-
den-Oosten tijdens de bronstijd en heeft 
tot op de dag van vandaag een sterke in-
vloed gehad op het christendom en de is-
lam.
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In de loop der jaren heeft het jodendom zich gediversifieerd in verschil-
lende takken met verschillende opvattingen over verschillende kwesties 
en manieren van leven. De volgende hoofddenominaties kunnen worden 
onderscheiden: Orthodox (Haredi), Modern Orthodox, Conservatief en Re-
form.

ORTHODOX EN MODERN ORTHODOX
Orthodoxe joden beschouwen de Thora als de belangrijkste bron van de 
joodse wet en ethiek, zoals die door God aan Mozes op de berg Sinaï is 
geopenbaard en sindsdien getrouw is doorgegeven. Ze houden zich aan 
de Halacha (religieuze wet), die alleen mag worden geïnterpreteerd en bep-
aald volgens traditionele methoden en in overeenstemming met het con-
tinuüm van door de eeuwen heen ontvangen precedenten.

Onder de orthodoxe joden houden Haredi-joden zich strikter aan de traditie en zijn 
ze het gemakkelijkst te herkennen vanwege hun opvallende traditionele kleding. Ze 
zullen pakken voor mannen en jurken voor vrouwen aantrekken. Getrouwde vrouwen 
zullen ook hun haar bedekken. Haredi-mannen dragen een rituele pony en een kalot-
je (keppeltje), ze hebben de neiging om baarden te laten groeien en kunnen zwarte 
hoeden dragen met een kalotje eronder.

Moderne orthodoxe joden houden zich minder strikt aan tradities en kleden zich vaak 
eigentijds. Ze zijn meer geïntegreerd in de seculiere cultuur en samenleving en zijn 
niet herkenbaar als een onderscheidende groep, hoewel veel mannen een keppel als 
hoofddeksel zullen dragen.

CONSERVATIEF,  MASORTI EN REFORM 
Het conservatieve of Masorti-jodendom ontwikkelde zich in de eerste helft van de 
20e eeuw in de Verenigde Staten. Het ziet Halacha als bindend, maar altijd onder-
hevig aan grote externe invloeden. Conservatieven zijn van mening dat religie moet 
worden voortgezet in overeenstemming met veranderende omstandigheden en niet 
per se met een precedent uit het verleden.

Het reformjodendom, ook bekend als liberaal of progressief jodendom, ontwikkelde 
zich in Duitsland in de jaren dertig en veertig. Het benadrukt de evoluerende aard van 
het geloof, de superioriteit van ethische aspecten boven ceremoniële.

SECULAIRE JODEN 
Er zijn ook veel Joden die niet aangesloten zijn bij welke denominatie van het Joden-
dom dan ook, en die zich niet aan de traditionele wetten houden, maar die zich nog 
steeds identificeren als Joden. Seculiere joden kunnen joodse feestdagen vieren als 
culturele vieringen of familietradities, ze zullen de sabbat vaak niet in acht nemen, 
geen keppeltje dragen, maar ze kunnen gebeurtenissen in de levenscyclus zoals 
geboorten, huwelijken en sterfgevallen op een seculiere manier markeren.

JOODSE CULTURELE DIVERSITEIT 
Naast de verschillende joodse denominaties, die grotendeels verschillen in de mate 
van naleving, is het joodse leven rijk en divers en zijn er ook culturele, geografische 
en etnische verschillen, waarvan de meest voorkomende die tussen Ashkenazische 
en Sefardische joden is.
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Joden vestigden zich voor het eerst in 
Europa tijdens de Hellenistische periode, 
net voor de opkomst van het Romeinse 
Rijk.

De grote toename van het aantal Joden 
in Zuid-Europa vond echter plaats na de 
onderdrukking van de Bar Kochba-op-
stand (in 132-136 NC), toen duizenden 
gevangenen van Israël naar Italië werden 
gebracht. Van daaruit reisden Joden naar 
andere landen in het Romeinse Rijk en 
vormden ze gemeenschappen in de Bal-
kan, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

De vervolging van Joden in Europa nam 
toe in de Hoge Middeleeuwen in de con-
text van de christelijke kruistochten en 
als gevolg daarvan trokken veel Joodse 
gemeenschappen naar Oost-Europa. 
Bovendien leidde de verdrijving van 
joden uit Spanje in 1492 tot religieuze 
vervolging en pogroms. Er werden er 
tussen de 40.000 en 100.000 verdreven 
en dit veroorzaakte de migratie van veel 
Joden van het Iberisch schiereiland naar 
andere Europese landen en naar het Ot-
tomaanse rijk.

Vanaf de 17e eeuw leidden verschillen-
de gebeurtenissen tot een omgekeerde 
migratie, van Oost-Europa naar de han-
delscentra in het Westen. De periode 
die volgde was er een van geleidelijke 
emancipatie, maar ook van toenemend 
antisemitisch geweld. In 1933 bedroeg 
de Joodse bevolking van Europa meer 
dan negen miljoen mensen.
 

De Holocaust, de systematische, door 
de staat gesteunde vervolging en moord 
op Joden door het naziregime en zijn 
bondgenoten en medewerkers result-
eerde in de dood van zes miljoen mensen. 
De Joodse bevolking in de wereld is 
nog niet volledig hersteld van de Holo-
caust, waarbij Joden slechts 0,2% van de 
wereldbevolking vertegenwoordigen.

De Holocaust leidde tot een verschuiving 
van het demografische zwaartepunt van 
het Europese Jodendom naar Rusland.

Het einde van de Sovjet-Unie leidde tot 
een heropleving van Joodse gemeen-
schappen in Oostenrijk, Duitsland en 
andere landen. De huidige Joodse bev-
olking van Europa wordt tegenwoordig 
geschat op circa 2,4 miljoen (0,3% van de 
Europese bevolking).

Tegenwoordig verschilt het dagelijkse 
leven van joden in Europa van gemeen-
schap tot gemeenschap. Elke gemeen-
schap kan zijn eigen centra, scholen, jeu-
gdbewegingen, sociale organisaties en 
andere instellingen hebben die cruciaal 
zijn voor haar normale bestaan.
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Joodse religieuze mannen (ouder dan 13 jaar) bidden gewoonlijk drie keer 
per dag - ‘s morgens,’ s middags en ‘s avonds. Er zijn speciale tijden in de 
Joodse kalender waar extra gebeden worden beoefend.

Hoewel synagogen openstaan voor elke Jood, is er nog steeds een prak-
tische scheiding volgens de culturele traditie (Asjkenazi of Sefardische) en 
door denominaties (Orthodox, Conservatief, Hervormd, Liberaal etc.). Het 
woord ‘Synagoge’ betekent etymologisch ‘Huis van Vergadering’.

Een andere naam, die voornamelijk door Asjkenazische Joden wordt geb-
ruikt, is Sjoel, wat het Jiddische woord is voor synagoge. Vrouwen zijn vri-
jgesteld van bidden in een synagoge, maar velen van hen zullen de syna-
goge bezoeken tijdens Shabbat of op feestdagen.

Binnen in de orthodoxe synagoge is er een scheiding tussen de zitgedeeltes 
voor mannen en vrouwen. In sommige synagogen is er een speciaal 
gedeelte op een balkon voor vrouwen. In de synagoge zullen vrouwen hun 
haar bedekken en mannen zullen een sjaal dragen (ook bekend als “Tallit”) 
en gebedsriemen (ook bekend als “tefillin”, kleine zwarte leren dozen met 
perkamentrollen waarop verzen uit de Thora zijn gegraveerd) en zullen ze 
hun hoofd bedekken.

In sommige gevallen wordt de Synagoge ook gebruikt als gemeenschap-
scentrum en beschikt het over extra faciliteiten zoals een cateringzaal, koos-
jere keuken, religieuze school, bibliotheek, kinderdagverblijf en een kleinere 
kapel voor dagelijkse diensten.
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Sabbat is een wekelijkse rust- en aanbiddingsdag die begint bij zonsondergang op 
vrijdag en duurt ongeveer 25 uur tot het verschijnen van drie sterren aan de hemel 
op zaterdag. Het respecteren van de sabbat is een van de belangrijkste geboden 
in het jodendom en het belangrijkste principe is het zich onthouden van werkactivi-
teiten. Religieuze Joden zullen zich onthouden van werken, schrijven, vuur maken, 
elektronische apparaten gebruiken, met geld omgaan, autorijden, koken en nog veel 
meer activiteiten. Religieuze Joden die de Sabbat strikt naleven, zullen geen van de 
hierboven beschreven verboden activiteiten uitvoeren, tenzij dit noodzakelijk is van-
wege een levensbedreigende noodsituatie.
Tijdens de Sabbat zullen meer Joden de synagoge bezoeken en sommigen van hen 
zullen wandelend hun weg vinden.

ROSH HASHANA (JOODS NIEUWJAAR) 
Rosh Hashana markeert volgens het jodendom het begin van het nieuwe jaar en is de 
traditionele verjaardag van de schepping van de wereld. Etymologisch is ‘Rosh’ het 
Hebreeuwse woord voor ‘Hoofd’, ‘Ha’ betekent ‘het’ en ‘Shana’ betekent ‘jaar’.

Omdat de Joodse kalender gebaseerd is op de maancyclus, kan Rosh Hashana vallen 
tussen begin september en begin oktober. Het begint met zonsondergang en duurt 
twee dagen. De dagen die aan Rosh Hashana voorafgaan, zijn traditioneel gewijd aan 
bekering. Extra gebeden gaan naar de synagogen die op dit moment drukker zijn.

JOM KIPPOER (VERZOENDAG) 
Yom Kippur wordt beschouwd als de heiligste dag in de Joodse kalender en wordt 
beschouwd als de ‘Sabbat der Sabbatten’. Het markeert het einde van de periode die 
begon in Rosh Hashana en staat in het jodendom bekend als de Hoge Heilige Dagen. 
De thema’s van deze dag zijn verzoening en berouw en gaan traditioneel gepaard 
met een vasten van 25 uur. Etymologisch is “Yom” het Hebreeuwse woord voor “dag”, 
en Kippur komt van een wortel die “verzoenen” betekent.

De Yom Kippur-gebedsdienst is uniek met vijf gebedsdiensten. Veel religieuze Joden 
brengen het grootste deel van Yom Kippur in de synagoge door en anderen lopen die 
dag mogelijk meerdere keren naar de synagoge en weer naar huis. Voor veel secu-
liere Joden is Yom Kippur de enige tijd van het jaar waarin ze synagogen bezoeken.
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CHANUKAH (FESTIVAL VAN HET LICHT) 
Chanoeka is een feestdag van acht dagen, die in de Gregoriaanse kalender van eind 
november tot eind december kan vallen. Het viert de overwinning van de Makka-
beeën in hun grote opstand tegen het Seleucid Rijk en de herinwijding van de Tempel 
in Jeruzalem en het aansteken van de Mennorah. 
Tijdens Chanoeka steken mensen de kaarsen aan van een negenarmige kandelaar, 
een ‘menora’ genaamd. Elke nacht wordt er een extra kaars toegevoegd totdat alle 
kaarsen samen zijn aangestoken.

Tijdens deze feestdag vind het openbaar aansteken van de Menorah plaats op open 
openbare plaatsen.

PURIM 

Purim viert de redding van het Joodse volk in het Perzische rijk in de 4e eeuw VC. 
Purim wordt onder Joden gevierd door het uitwisselen van geschenken van eten en 
drinken, het schenken van liefdadigheid aan de armen, het dragen van kostuums 
en  maskers, het eten van een feestelijke maaltijd en het openbaar reciteren van de 
Boekrol van Esther, meestal in synagogen. Tijdens deze feestdag kunnen we mensen, 
vooral vermomde kinderen, opmerken rond Joodse scholen en gemeenschappelijke 
ruimtes.

PESACH (JOODS PASEN) 
Pesach is een van de drie Bedevaartsfeesten. Het valt in maart of april en duurt acht 
dagen. Terwijl Pesach tegenwoordig de uittocht van het Joodse volk uit de slavernij in 
het oude Egypte herdenkt, was het in het verleden, tijdens het bestaan van de Tem-
pel, een agrarisch en seizoensgebonden feest. Het symbool dat het meest geasso-
cieerd wordt met Pesach is de Matza, een ongezuurd plat brood dat uitsluitend wordt 
gemaakt van meel en water en dat gezuurde producten vervangt die traditioneel niet 
zijn toegestaan tijdens Pesach.

FEESTDAG 2021 2022 2023 2024 2025

Tu BiShvat 28 Jan 17 Jan 6 Feb 25 Jan 10 Jan

Purim 25-26 Feb 16-17 Maart 6-7 Maart 23-24 Maart 13-14 Maart

Pesach
27 Maart –  
4 Apr

15-23 Apr 5-13 Apr 22-30 Apr 12-20 Apr

Shavuot 16-18 Mei 4-6 Juni 25-27 Mei 11-13 Juni 1-3 Juni

Tisha B’av 17-18 Jul 6-7 Aug 26-27 Jul 12-13 Aug 8-9 Aug

Rosh Hashana 6-8 Sept 25-27 Sept 15-17 Sept 2-4 Oct 22-24 Sep

Jom Kippoer 15-16 Sept 4-5 Oct 24-25 Sept 11-12 Oct 1-2 Oct

Sukkot 20-28 Sept 9-17 Oct
29 Sept – 
7 Oct

16-24 Oct 6-13 Oct

Simchat Torah 29 Sept 18 Oct 8 Oct 25 Oct 15 Oct

Chanukah
28 Nov –  
6 Dec

18-26 Dec 7-15 Dec
25 Dec –  
2 Jan

14-22 Dec
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Er zijn verschillende praktische veiligheidsaspecten waarvan ordehandhavers op de 
hoogte moeten zijn om de samenwerking met Joodse gemeenschappen beter te 
beschermen en te verbeteren.

VERBINDING MET DE GEMEENSCHAP 
Er moet een contactpunt komen met de plaatselijke Joodse gemeenschap. Als een 
dergelijk contact nog niet bestaat en u niet zeker weet wie de juiste persoon in de 
gemeenschap is, stuur dan een e-mail naar SACC door EJC (sacc@sacc-ejc.org) en u 
wordt doorverwezen naar de juiste persoon.

INTERPERSOONLIJK GEDRAG  

•	 Orthodoxe joden schudden geen hand met het andere geslacht.

•	 Alle mannen worden uitgenodigd om hun hoofd te bedekken met een 
kalotje als ze een synagoge binnengaan.

DIEETWETTEN 

•	 Alleen koosjer eten mag een synagoge, een joodse school of het huis van 
een orthodoxe familie binnen.

•	 Alleen koosjer voedsel mag worden aangeboden wanneer een religieuze 
Jood wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst.

•	 Voorverpakt koosjer voedsel kan beschikbaar zijn voor het geval een 
gedetineerde of een gevangene daarom vraagt.

•	 De verpakking mag niet worden verwijderd wanneer het voedsel wordt 
aangeboden.

SABBAT EN JOODSE VAKANTIE

•	 Tijdens Sabbat-diensten en op Joodse feestdagen zullen meer mensen 
synagogen bezoeken.
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•	 Velen van hen zullen in het gebied rond de synagoge lopen en mannen 
kunnen een keppeltje (schedelkap) dragen.

•	 Veel Joden, die niet het hele jaar door diensten bijwonen, zullen op 
feestdagen of festivals naar de synagoge gaan. Bij deze gelegenheden 
zullen de synagogen vol zijn en zullen de straten eromheen vaak erg druk 
zijn.

•	 Orthodoxe joden zullen pas na de sabbat of een joodse feestdag een 
incident melden of een verklaring afleggen. Deze beperkingen worden 
opgeheven in “levensbedreigende” situaties.

•	 Orthodoxe joden gebruiken op Sabbat geen elektriciteit of enig ander 
apparaat dat aan de andere kant werk vereist. Ze zullen bijvoorbeeld 
geen lichten aandoen, een elektrische deur openen, een telefoon of een 
computer gebruiken, autorijden enz. Ze mogen echter net voor Shabbat of 
Joodse feestdagen met de auto naar de synagoge rijden, wat kan leiden tot 
verkeers- en parkeerproblemen rond de synagoge.

•	 Joden die de Shabbat of Joodse feestdagen niet strikt naleven, zullen 
bereid zijn om bij deze gelegenheden een incident te melden, hun naam te 
ondertekenen of hun telefoon te gebruiken, enz.

•	 Op Soekot zullen veel Joden grote dozen met palmbladeren van en naar 
de synagoge brengen. Op het terrein van de synagoge zal een sukkah 
zijn - een hut waarin Joden zouden moeten verblijven tijdens het festival 
van een week. Veel Joden zullen dergelijke woningen in hun tuinen of 
gemeenschappelijke ruimtes bouwen om in die week te eten of zelfs te 
slapen.

•	 Op Chanoeka plaatsen joden meestal een menora voor hun raam. Tijdens 
dit festival kunnen openbare kaarslichtceremonies worden georganiseerd 
en dit kan veel mensen en meer aandacht trekken.

•	 Op Yom Kippur zullen de synagogen vol zijn en veel meer gelovigen 
verwelkomen dan op welke andere dag van het jaar dan ook. Daardoor 
zullen de straten rond de synagoge druk zijn met gelovigen. Aan het 
einde van de dienst wordt aanbevolen dat gelovigen niet allemaal tegelijk 
vertrekken, wat hen een gemakkelijk doelwit zou maken.
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WERKDEFINITIE VAN ANTISEMITISME 
Op 26 mei 2016 heeft de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) een 
werkdefinitie van antisemitisme aangenomen, die luidt als volgt:

“Antisemitisme is een bepaalde perceptie van joden, die kan 
worden uitgedrukt als haat tegen joden. Retorische en fysieke man-
ifestaties van antisemitisme zijn gericht op Joodse of niet-Joodse 
individuen en/of hun eigendommen, op Joodse gemeenschapsin-
stellingen en religieuze voorzieningen.”
 
De definitie bevat 11 illustratieve voorbeelden, die richtlijnen geven om antisemitische 
incidenten te identificeren:

•	 het oproepen tot, ondersteunen of rechtvaardigen van het vermoorden van 
of letsel toebrengen aan Joden in naam van een radicale ideologie of een 
extremistische religieuze levensopvatting;

•	 het uiten van leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of 
stereotyperende beweringen over Joden in het algemeen of over de macht 
van Joden als collectief, met name maar niet uitsluitend de mythe van een 
wereldwijde Joodse samenzwering, of van Joden die de macht hebben 
over de media, de economie, de regering of andere instellingen binnen de 
samenleving;

•	  het beschuldigen van Joden dat zij als volk verantwoordelijk zijn voor echte 
of ingebeelde wandaden gepleegd door één Joodse persoon of groep, of 
zelfs voor daden gepleegd door niet-Joden;

•	  het ontkennen van de genocide op het Joodse volk als geheel gepleegd 
door nationaalsocialistisch Duitsland en haar medestanders en handlangers 
gedurende de Tweede Wereldoorlog (de Holocaust), en verder de omvang, 
de gebruikte methodes (bv. gaskamers) en het feit dat de genocide 
opzettelijk werd uitgevoerd;

•	  het beschuldigen van het Joodse volk, of de staat Israël, van het verzinnen 
of overdrijven van de Holocaust;

•	 het beschuldigen van Joodse burgers dat hun loyaliteit meer ligt bij de 
staat Israël of bij de beweerde prioriteiten van Joden wereldwijd, dan bij de 
belangen van hun eigen land.

•	  het Joodse volk het recht op zelfbeschikking ontzeggen, bijvoorbeeld door 
te stellen dat het bestaan van de staat Israël een racistische onderneming 
is;

•	  het meten met twee maten door van Israel gedrag te verlangen dat niet 
wordt verwacht of geëist van enig andere democratische staat;

•	  Gebruik van de symbolen en afbeeldingen die geassocieerd worden 
met klassiek antisemitisme (bijv. beweringen dat Joden Jezus doden of 
bloedsprookjes) om Israël of de Israëli’s te karakteriseren.

•	  vergelijkingen trekken tussen het hedendaags Israëlische beleid en dat 
van de Nazi’s;

•	  Joden collectief verantwoordelijk houden voor de daden van de staat 
Israël.

Antisemitische daden zijn crimineel als deze als zodanig zijn gedefinieerd in de wet 
(zoals de ontkenning van de Holocaust of het verspreiden van antisemitisch materiaal 
in sommige landen).

Criminele daden zijn antisemitisch wanneer het doelwit van de aanval, of het nu 
mensen of bezittingen zijn (zoals gebouwen, scholen, gebedsplaatsen en begraaf-
plaatsen) gekozen zijn, omdat deze Joods zijn, zijn verbonden aan Joden of als zo-
danig worden gezien.

Antisemitische discriminatie is het Joden ontzeggen van mogelijkheden of diensten 
die wel beschikbaar zijn voor anderen. Antisemitische discriminatie is in veel landen 
verboden.
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•	 23 maart 2018, Parijs, Frankrijk:  
Twee mannen drongen het appartement van de 85-jarige 
Holocaustoverlevende Mireille Knoll binnen en staken haar 
verschillende keren neer voordat ze haar in brand staken. Een 
van de daders zou hebben verklaard: “Ze is een Jood. Ze moet 
geld hebben.”

•	 9 oktober 2019, Halle, Duitsland:  
Een extreemrechtse extremist probeerde een synagoge in Halle, 
Duitsland binnen te gaan op Yom Kippur, de heiligste dag op de 
Joodse kalender. De aanvaller schoot herhaaldelijk op de deur 
van de synagoge, maar slaagde er niet in deze open te breken. 
Vervolgens schoot hij een voorbijganger en een klant van een 
nabijgelegen kebabzaak dood.

•	  25 december 2020, Rajec, Slowakije:  
22 grafstenen op een joodse begraafplaats in de stad Rajec waren 
beschadigd door onbekende vandalen, een week nadat 60 grafstenen in 
de stad Namestovo op soortgelijke wijze beschadigd werden gevonden.

•	 3 januari 2020, Rhodos, Griekenland:  
Voetbalfans van de Rodos FC ultras “Kakia Skala” hangen een spandoek 
op met de tekst: “Juden Raus”.

•	 14 februari 2020, Tsjechië:  
Verschillende internetboekwinkels in Tsjechië hebben het antisemitische 
kinderboek ‘De paddenstoel’ van Ernst Hiemer, de hoofdredacteur van het 
nazi-campagneblad ‘Der Stürmer’ in het Derde Rijk, op voorraad gehad.

•	 23 februari 2020, Campo de Criptana, Spanje:  
Tijdens een carnavalsoptocht in Spanje verkleedden deelnemers zich als 
nazi’s en Joodse concentratiekampgevangenen terwijl ze dansten naast 
een praalwagen die aan een crematorium deed denken.

•	 28 februari 2020, Vilnius, Litouwen:  
De voorzitter van de Litouws-Joodse Gemeenschap werd in het parlement 
beledigd door een vreemdeling: ‘Stop vuil Litouwen! Je bent een Jood, je 
hebt hier geen plaats!’

•	 29 september 2020, Denemarken/IJsland/Noorwegen/Zweden:  
De neonazistische Noordse Verzetsbeweging richtte zich de hele week tot 
Jom Kippoer - de heiligste dag op de Hebreeuwse kalender - op joden in 
bijna 20 steden in de regio met antisemitische campagnes.

•	 29 maart 2021, Boekarest, Roemenië:  
Aan het begin van de Paasvieringen werden doodsbedreigingen geuit 
tegen de bekroonde film- en theaterster Maia Morgenstern en haar 
kinderen.
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Geregistreerde gegevens 2009 2010 2011 2012

AT Antisemitische misdrijven door rechtse extremisten 12 27 16 27

BE
Gevallen van ontkenning van de Holocaust en 

revisionisme
11 2 2 7

BG Veroordelingen van antisemitische misdaden 1 0 0 0

CY Antisemitische incidenten 0 1 0 0

CZ Strafbare feiten gemotiveerd door antisemitisme 48 28 18 9

DE
Politiek gemotiveerde misdrijven met een 

antisemitisch motief
1,690 1,268 1,239 1,374

DK Extremistische misdaden gericht tegen Joden - - 5 15

EE Antisemitische misdaden - - - -

EL Incidenten ingegeven door antisemitisme - 5 3 1

ES Antisemitische incidenten - - - -

FI Antisemitische misdaden 10 4 6 8

FR Antisemitische acties en bedreigingen 815 466 389 614

HR Criminele daden ingegeven door antisemitisme - - - 1

IE Antisemitische incidenten 5 13 3 5

IT Antisemitisch crimineel gedrag - 16 23 28

LT Antisemitische incidenten 2 1 0 0

LU Antisemitische incidenten - - - -

LV Antisemitische incidenten - - - -

NMK Antisemitische incidenten 0 0 0 0

MT Antisemitische incidenten - - - -

NL Crimineel discriminerend antisemitische incidenten 209 286 294 859

PL Antisemitische incidenten - 30 25 21

RO Incidenten met betrekking tot antisemitisme 4 7 6 6

RS Antisemitische incidenten 9 3 7 1

SE Misdrijven met een antisemitisch motief 250 161 194 221

SI Antisemitische incidenten - - - -

SK
Personen veroordeeld voor misdaden gemotiveerd

door antisemitisme

2 3 1 4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37 58 41 41 39 49 30

8 5 8 5 12 10 6

1 1 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 2

15 45 47 28 27 15 23

1,275 1,596 1,366 1,468 1,504 1,799 2,032

10 - 13 21 38 26 51

- - 0 0 0 0 2

0 4 1 3 7 10 10

3 24 9 7 - 6 -

11 7 8 10 9 21 -

423 851 808 335 311 541 687

0 0 2 2 0 8 2

2 4 2 - - 1 -

50 68 50 35 32 56 -

0 0 0 0 0 1 5

- 0 0 2 0 0 -

- 1 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - 0

717 358 428 335 284 275 -

25 39 167 101 73 179 128

9 12 13 14 22 13 17

0 4 0 1 2 2 1

193 267 277 182 0 278 -

- 0 0 0 0 0 1

2 1 0 2 1 7 3
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GEWELDADIGE ANTISEMITISCHE INCIDENTEN PER LAND 2009-2017

Bron: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry

Frankrijk Duitsland Italië Rusland VK

FRA-ONDERZOEK NAAR DISCRIMINATIE EN HAATMIDDELEN TEGEN JODEN IN DE 
EU 2018 JOODSE MENSEN ERVAREN EN PERCEPTIES VAN ANTISEMITISME

Antisemitisme is het meest 
urgente probleem in het land

Antisemitisme nam toe
in de afgelopen vijf jaar

Emigratie beschouwd als een 
optie voor het zich niet veilig 

voelen als een Jood

Vermijd het bezoeken van 
Joodse evenementen of sites 

omdat u zich niet veilig voelt als 
een Jood

2013Bron: European Union Agency for Fundamental Rights
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SASCE is een meerlagig project, gefinancierd door de Europese Commis-
sie, om de veiligheid in en rond gebedshuizen en binnen en tussen chris-
telijke, boeddhistische, moslim- en joodse gemeenschappen te vergroten. 
Voortbouwen op de goede praktijken die door de Commissie worden aan-
bevolen voor de bescherming van openbare ruimten, maar ook vertrouwen 
op de kennis en expertise van goed georganiseerde gemeenschappen en 
veiligheidsgroepen.

De vier partnerorganisaties bieden content voor Gemeenschapsleiders, 
Gemeenschapsleden en Werknemers (basisbeveiligingstools, beveiligings-
bewustzijn, crisisbeheer). Vervolgens zal het een netwerk van coördina-
toren voor het gebruik van deze inhoud creëren en het vervolgens verspre-
iden via trainingen, briefings in en rond gemeenschappen, evenals bredere 
communicatiecampagnes in heel Europa.

Het project heeft ook tot doel vertrouwen en samenwerking op te bouwen tussen het 
maatschappelijk middenveld en de nationale autoriteiten, en geformaliseerde com-
municatiekanalen tussen gemeenschapsleiders en openbare handhavingsautoriteit-
en te vergemakkelijken.

We hopen dat dit het begin zal zijn van een langdurig proces van interreligieuze 
samenwerking op het gebied van veiligheid, dat zeer positieve effecten zal hebben 
voor onze gemeenschappen, in de EU-lidstaten en daarbuiten.
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De Conference of European Churches (CEC) is een gemeenschap die 114 
kerken uit orthodoxe, protestantse en anglicaanse tradities uit heel Europa 
samenbrengt voor dialoog, belangenbehartiging en gezamenlijke actie.

Samen versterken we onze gemeenschappelijke getuigenis, handelen we 
in dienst van Europa en de wereld, bevorderen we vrede en werken we aan 
de eenheid van de kerk. Onze visie is ‘Samen in Hoop en Getuigenis’.

Een netwerk van Nationale Raden van Kerken houdt ons verbonden met na-
tionale en regionale belangen en organisaties in partnerschap ontwikkelen 
onze expertise op een aantal gebieden, waaronder diaconie, migratie- en 
vluchtelingenkwesties, en vrouwen en jongeren in de kerken.

CEC ontstond in 1959 als een poging tot vredesopbouw en bouwde tijdens 
de Koude Oorlog bruggen tussen het Oosten en het Westen. Deze oor-
spronkelijke missie brengt ons vandaag verder terwijl we blijven werken 
aan een humaan, sociaal en duurzaam Europa in vrede met zichzelf en zijn 
buren.

EBU
De Europese Boeddhistische Unie (EBU) is een internationale vereniging 
van boeddhistische organisaties en nationale boeddhistische vakbonden 
in Europa, opgericht in 1975. De aanwezigheid van het boeddhisme in alle 
Europese landen is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gegroeid, zodat het 
een aantal van enkele miljoenen boeddhisten vertegenwoordigt, niet al-
leen door de aanwezigheid van inwoners van traditionele boeddhistische 
landen, maar vooral omdat een steeds groter aantal van de Europeanen 
het boeddhisme als hun levensfilosofie hebben aangenomen, geïnspireerd 
door de boodschap van wijsheid, altruïsme, ruimdenkendheid, liefdevolle 
vriendelijkheid en grenzeloos medeleven met alle levende wezens.

Als het orgaan dat boeddhisten vertegenwoordigt in de lidstaten van de 
Europese Unie en in de lidstaten van de Raad van Europa, neemt de ERU 
actief deel aan de artikel 17-dialoog met de EU-instellingen en de andere 
geloofsgroepen.
 

GELOOF IS BELANGRIJK 

Faith Matters Ireland (FMI) is een niet-gouvernementele organisatie die tot doel 
heeft de mensenrechten te bevorderen door het bevorderen en verdedigen van plu-
ralisme, cohesie en integratie en het ondersteunen en bepleiten namens degenen 
wier mensenrechten worden geschonden of bedreigd door extremisme of haat of 
anderszins.

FMI werkt aan het versterken en ondersteunen van sociale cohesie door middel van 
educatieve programma’s voor lokale gemeenschappen, terwijl het ook extremisme en 
haatmisdrijven aanpakt. FMI werkt ook actief aan programma’s voor gemeenschaps-
leiderschap die de ontwikkeling van de sociale ondernemers en gemeenschapsac-
tivisten van morgen helpen te vergemakkelijken door middel van online en offline 
workshops.

FMI beïnvloedt ook het sociaal beleid op lokaal, regionaal en gouvernementeel niveau 
via haar onderzoeksrapporten. FMI is ook gespecialiseerd in online campagnes, het 
ontwikkelen van projecten op het gebied van haatmisdrijven, het werken aan borg-
ingsprojecten en in online veiligheid.

SACC BY EJC 
Het Security and Crisis Center (SACC by EJC) werd in 2012 opgericht door Dr. Moshe 
Kantor, voorzitter van het European Jewish Congress. SACC by EJC’s primaire missie 
is de veiligheid van Joodse gemeenschappen in heel Europa.

Een crisissituatie kan operaties verstoren, reputaties schaden en andere bedreigingen 
voor de gemeenschappen veroorzaken. Hoe beter een gemeenschap is voorbereid 
op het omgaan met onverwachte situaties, hoe kleiner de kans dat ze het slachtof-
fer wordt van een wijdverbreide crisis. Het is niet een kwestie van of een crisis zal 
toeslaan, het is een kwestie van wanneer. De SACC by EJC’s hooggekwalificeerde 
team van professionals kan gemeenschappen helpen zich voor te bereiden op en te 
reageren op deze ontwrichtende gebeurtenissen en uiteindelijk hun vermogen ver-
groten om sterker naar voren te komen. SACC by EJC organiseert en geeft trainingen, 
seminars en conferenties in heel Europa om het niveau van paraatheid van Joodse 
gemeenschappen te verbeteren en de banden met lokale en EU-autoriteiten te ver-
sterken.

Het werk van SACC by EJC richt zich op een breed scala aan kritieke kwesties zoals: 
crisisbeheersing, onderwijs, antisemitisme, internationaal en binnenlands terrorisme. 
SACC by EJC produceert onafhankelijk, kwalitatief hoogstaand onderzoek om ge-
meenschapsleiders, beleidsmakers, Europese instellingen, wetshandhavers en aca-
demici effectief toe te rusten. In samenwerking met externe partners en organisaties 
heeft SACC by EJC verschillende publicaties en multimediaprojecten geproduceerd 
die te vinden zijn op www.sacc-ejc.org.
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De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een officieel 
standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende 
informatie wordt gemaakt.
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