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Politiek linkte Netanyahu het Aziatisch 
bezoek met de gebeurtenissen in Europa. 
Hij zei “West-Europa ondergaat een golf 
van Islamisatie, antisemitisme en antizio-
nisme”. Hij voegt eraan toe “Israël moet 
een gevarieerde markt hebben overal ter 
wereld”. Europa blijft nog altijd de groot-
ste handelspartner van Israël, maar in 2014 
oversteeg de handel met Azië die van de 
Verenigde Staten. 
De hartelijke relaties tussen Israël en Ja-
pan volgen op de sterk verbeterde verhou-
ding met India na de verkiezing van Eerste 
Minister Narendra Modi. Daar ook India 
sterk te kampen heeft met terrorisme, heeft 
Modi de relaties met Israël opgevoerd. In-
dia stemt ook pro-Israël in de Verenigde 
Naties en werkt samen op militair gebied.
De relaties met China gaan ook in stijgen-
de lijn. Netanyahu bracht er een bezoek in 
2013. 
De relaties met China zijn complex daar 
China Iraanse olie afneemt en dit land ook 
steunt. 
Wat zeker is dat de relaties met Europa ver-
slechteren. De anti-Israëlische politiek van 
Frankrijk en o.a. Zweden hebben hun niet 
beschermd tegen terroristische aanvallen. 
De beste relaties in Europa worden onder-
houden met Duitsland en Engeland. Dit 
dankzij Angela Merkel en David Cameron.

iegenen die Tel Aviv de laat-
ste tijd hebben bezocht, zagen 
meer en meer Chinezen en an-
dere Aziatische bezoekers in de 

Israëlische hotels. De toename is duidelijk 
zichtbaar.
Nu de relaties tussen Israël en Europa aan 
de koele kant liggen en zelfs verslechteren, 
krijgt Israël enorme aandacht vanuit Azi-
atische hoek. 
De komst eind januari van de Japanse 
Eerste Minister naar Jerusalem bevestigde 
deze trend. Dit was juist op het ogenblik 
dat IS twee Japanse journalisten kidnapte 
en losgeld eiste. 
Eerste Minister Shinzo Abe tekende met 
Benjamin Netanyahu een akkoord om ge-
meenschappelijk het terrorisme te bekam-
pen. In tegenstelling tot vele Europese 
landen, erkennen de Aziatische landen dat 
de terroristische dreiging globaal is en dat 
de strijd samen met Israël gevoerd moet 
worden. 
De Japanse Eerste Minister was vergezeld 
met meer dan 100 zakenlui. Shinzo Abe 
verklaarde naar aanleiding van de terroris-
tische daden in Frankrijk dat “dit niet ge-
tolereerd mag worden wat ook de redenen 
van de aanvallers konden zijn” en sprak ook 
tegen de intenties van het Internationaal 
Gerechtshof om Israël te vervolgen. 
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