“De N-VA en Israël: één front tegen de Verenigde Naties”
(Knack, Vrije Tribune, 2 september 2021)
Op Knack-digitaal van 30 augustus, ’s ochtends, lazen we: "N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid
Michael Freilich roepen België op om weg te blijven van de antiracismeconferentie van de Verenigde
Naties op 22 september in New York." Onder Kamerlid Freilichs foto volgt dan als korte uitleg: "Volgens
de partij baadt de conferentie in een sfeer van 'rauwe Jodenhaat en antisemitisme.'"1
De Verenigde Naties zijn het enige mondiale orgaan dat zich de bescherming tot doel stelt van een
wereldorde gebaseerd op rechtsprincipes, de mensenrechten en wederzijds respect tussen de naties. De
inspanningen van sommige politieke regimes en actoren om de VN te ondermijnen, zijn daarom
extreem alarmerend en gevaarlijk. Wat de N-VA betreft, is het niet de eerste keer dat zij zich eraan
gelegen laat: herinner u de Marrakesh saga. Wat de huidige, grove aanval (“rauwe Jodenhaat”) betreft
op een nog komende, ééndaagse Antiracismeconferentie van de VN, moet voor een goed begrip
gewezen worden op een internationale context. De oproep hoort kennelijk thuis in de vrij agressieve
campagne die reeds enkele weken geleden is ingeluid door de president van Israël. Bij de opening, op 13
juli jl. in Jeruzalem, van het "Global Forum to Combat Antisemitism" aarzelde Isaac Herzog niet om de
komende VN-Antiracismeconferentie te verketteren als "een bijeenkomst van haat en laster, een
antisemitische gebeurtenis in de ergste zin van het woord".2 Hij riep “landen en organisaties” op zich te
verenigen en "vastberaden, unaniem en onverschrokken te ageren tegen de Durban IV-conferentie in
september om ervoor te zorgen dat zij niet plaatsvindt." Zoals De Wever en Freilich niet nalaten te
vermelden, heeft die negatieve politieke campagne reeds de instemming gekregen van een aantal ons
omringende landen en van “onze belangrijkste bondgenoten, waaronder de VS, Canada en Australië." De
Belgische regering, die zich in haar regeringsverklaring van september vorig jaar ertoe geëngageerd
heeft op te komen voor de rechten van de Palestijnen en voor een ‘differentiatiebeleid’ t.a.v. de
Israëlische kolonies in de West Bank,3 wordt onder druk gezet opdat ze zich zou aansluiten bij de door
Israël opgezette boycot van de komende VN-Antiracismeconferentie…
Moet betreffende die nog komende conferentie gezegd worden dat zij "baadt in een sfeer van rauwe
jodenhaat”? Op de VN-website zelf lezen we dat “de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
wereldleiders wil samenbrengen om de twintigste verjaardag te markeren van de aanvaarding van de
Durban Verklaring en Actieprogramma.” 4 Verklaring en Actieprogramma waren het eindwerk van de
‘Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Gerelateerde
Onverdraagzaamheid,’ die van 31 augustus tot 8 september 2001 plaatsvond in het Zuid-Afrikaanse
Durban.5 In de tekst ervan wordt, na het antisemitisme (par. 58) en de Holocaust (par. 61), in

par. 63 bezorgdheid geuit “over de benarde situatie van het Palestijnse volk onder een
1 Zie: https://www.knack.be/nieuws/belgie/n-va-vraagt-belgie-om-weg-te-blijven-van-antiracismeconferentievn/article-news-1772123.htm.
2 Zie: “Herzog says upcoming UN Durban conference on racism promotes hate”, The Times of Israel, 13 July 2021,
https://www.timesofisrael.com/herzog-says-upcoming-un-racism-conference-promotes-hate/ Ter herinnering: pas
aangetreden, heeft Herzog zich ook laten ‘opmerken’ door de aangekondigde (heel beperkte) boycotactie van de
Amerikaanse ijscreemfabrikanten Ben&Jerry te bestempelen als “een nieuw soort terrorisme.”.
3 URL: https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf .
4 Zie: https://www.un.org/en/conferences/racism .
5 Het volledige, officiële document ervan (219 paragrafen, 153 blz.) kan gelezen worden op het URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_en.pdf.
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buitenlandse bezetting,” en wordt “het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk” erkend “op
zelfbeschikking en op de vestiging van een onafhankelijke staat.” Dat gebeurt evenwel niet zonder dat
nog in dezelfde zin ook Israëls “recht op veiligheid” erkend wordt.6 Erbij aansluitend volgt in paragraaf
64 een algemene oproep voor vrede in het Midden-Oosten:
“Wij roepen op tot een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede in de regio, waarin alle
volkeren gelijkwaardig naast elkaar bestaan en genieten van gelijkheid, rechtvaardigheid en
internationaal erkende mensenrechten, en veiligheid.”
“Rauwe jodenhaat”? In welke realitysoap leven de heren De Wever en Freilich (en hun partij)?
Volledigheidshalve, echter: ten tijde van de 2001 Antiracisme Wereldconferentie met haar “Declaration
& Programme of Action” – het is dààrvan dat op 22 september door de Algemene Vergadering van de
VN de 20ste verjaardag gevierd worden - hebben de in Durban aanwezige internationale ngo’s 7 een
eigen “WCAR NGO Forum Declaration” publiek gemaakt.8 Zij sloot aan bij de aanbevelingen van ‘NGO
Fora’ die eerder in de hoofdsteden van tal van landen hadden plaatsgevonden. In de paragrafen 98 en
99 van die “WCAR NGO Forum Declaration” wordt “Israëls huismerk van apartheid en andere racistische
misdaden tegen de menselijkheid” uitvoerig aangeklaagd en veroordeeld. De misleidende associatie, in
Westerse middens gemaakt tussen die “NGO Forum Verklaring” en de door de VN Wereldconferentie
tegen Racisme en Rassendiscriminatie wereldkundig gemaakte “Declaration and Programme of Action,”
heeft, toen en nog altijd, geleid tot een georkestreerde belastering van “Durban”.
Naar aanleiding van hun tussenkomst van 30 augustus kunnen we alleen maar vaststellen dat N-VA
voorzitter Bart De Wever er ondanks zijn opleiding van historicus niet toe gekomen is de twee
verschillende documenten met de nodige zorgvuldigheid te lezen en van elkaar te onderscheiden. Het
politieke doel – de verzwakking, niet van het racisme maar van de Verenigde Naties – heiligt nog maar
eens de middelen. Dat daartoe ook de strijd tegen het antisemitisme geïnstrumentaliseerd wordt, mag
ons niet verbazen.
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