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e oproep van Eerste Minister Netan-
yahu voor een massa Aliya uit Europa 
kreeg veel commentaar en tegenwind 
te verduren. Hij noemde bij naam 

Oekraïne, Frankrijk en België. Alhoewel het 
op dit ogenblik zeker geen compliment is om 
ons land te vergelijken met de in oorlog zijnde 
Oekraïne, kan men tevens moeilijk beweren dat 
er niets aan de hand is en de stijgende vraag naar 
Aliya gewoon wegfuiven. 
Uiteraard waren de verklaringen van Netan-
yahu politiek gekleurd op de vooravond van de 
verkiezingen. Maar hij is ook een echte ideoloog 
geïnspireerd door Zeev Jabotinsky. Netanyahu’s 
vader, professor Benzion Netanyahu was immers 
de secretaris van Jabotinsky. Toen in de jaren ’30 
de situatie van de Joden in Europa al enorm ver-
slechterd was, werkte Jabotinsky een plan uit om 
anderhalf miljoen Joden uit Europa naar Israël te 
laten evacueren. De Joodse Socialistische bewe-
ging “Bund” bekritiseerde het plan gezien vol-
gens hun het de Joden enkel voor een groter 
gevaar plaatste recht in de gevechten met de Ara-
bieren en de Engelsen die toen in een nog op te 
richten soeverein land plaatsvonden.
Feitelijk beleven wij nu, alle proporties in be-
schouwing genomen, een analogie van de toen-
malige situatie. Netanyahu verklaarde dat Is-
raël geconfronteerd wordt met een existentiële 
dreiging, namelijk een nucleair Iran waarvan de 
leiders meerdere keren verklaarden dat ze Israël 
willen vernietigen. De vraag kan dan ook gesteld 
worden of het wijs is de Joden de weg naar Israël 
te tonen in deze omstandigheden. Europa is ook 
niet hetzelfde continent bereid om zich aan nazi-
Duitsland over te geven. Maar ook hier zijn de 
meningen verdeeld. Europa geeft gretig toe aan 
het Islamitisch antisemitisme om electorale re-
denen en soms gewoon uit angst. Er kan ook ge-
argumenteerd worden dat het conflict met Rus-
land ook buiten de grenzen van Oekraïne  zou 
uitgevochten kunnen worden waardoor Europa’s 
veiligheid sterk in gedrang komt.
Er zijn ook uiteraard andere elementen die in de 
beslissing, wel of niet naar Israël te emigreren, 
een rol spelen. 
Een groot aantal personen die Aliya doen zijn be-
jaarden die de zon van Israël en sociale omgang 
opzoeken voor hun pensioen. Maar veel jon-
geren vertrekken naar Israël om te studeren, te 
trouwen en er te blijven. Het is te argumenteren 
dat het geen evidente zaak meer is om als Joodse 
leerling in de onderwijsinstellingen in België en 
Frankrijk te functioneren.

Het dragen van de Kippa bijvoorbeeld is ronduit 
gevaarlijk. Maar de vooruitzichten voor werk in 
Israël zijn evengoed bewolkt. David Ben Gurion 
vroeg het Jodendom Israël te veranderen in “Or 
La Goyim”: het licht voor de niet-Joden. Op ge-
bied van hoge technologie en start-ups, is Israël 
een wereldwijd voorbeeld geworden. Op sociaal 
vlak daarentegen moet er nog een lange weg af-
gelegd worden. De Europese mentaliteit botst 
dagelijks met de Israëlische en veel Olim kunnen 
ervan meespreken. De Russische massale emi-
gratie van Israël heeft het land enorm veranderd. 
Eén van anekdotische effecten is dat leden van 
het parlement een das dragen. De medische mo-
gelijkheden alsook de wetenschap heeft dankzij 
de Russische Joden een enorme sprong gekend. 
Zo kunnen ook de nieuwe Olim meewerken aan 
Tikkun Olam –de verbetering van de wereld. 
Europese Joodse leiders reageerden zenuwachtig 
of zelfs negatief op de oproep van Netanyahu, 
maar het is juist hun reactie die aantoont dat het 
onderwerp meer dan ooit na de Shoah, actueel is 
geworden in bepaalde landen met Frankrijk en 
België op kop. De toestand is enigszins en zeker 
paradoxaal anders in Duitsland. Jonge Israëliërs 
emigreren bijna massaal naar Duitsland op zoek 
naar beter werk en betere levensomstandigheden. 
Een sterk gemeenschapsgevoel en de houding 
van de Duitse regering heeft Berlijn in bijna een 
Joodse stad omgetoverd.
Het ziet er meer en meer naar uit dat ideologie 
niet de drijfveer is, maar wel de levensomstan-
digheden waarvan veiligheid een belangrijk com-
ponent vormt samen met het antisemitisme en 
zeker het gebrek aan gevoel van zelfontplooiing 
die vooral bij de jongeren een belangrijke moti-
vatie vormt.In tegenstelling tot de Verenigde Sta-
ten, slaagde Europa er niet in het eeuwenoude 
antisemitisme dat deel uitmaakt van haar Eu-
ropese DNA, te onderdrukken tot een aanvaard-
baar niveau. Een grote moslimemigratie naar 
Europa duwde vooral linkse partijen naar het 
aanvaarden en verder propageren van haatgevoe-
lens tegen de Joodse bevolking vooral uit electo-
rale redenen. Het gevolg is dat de ongerustheid 
van het Europees Jodendom gerechtvaardigd is 
en dat veel Joodse burgers over de Aliya ernstig 
nadenken. Dit heeft weinig te maken met de 
oproep van de Israëlische Eerste Minister, maar 
wel met het gebrek aan initiatieven van Europese 
politieke leiders om de veiligheid en recht op 
zelfontplooiing aan de Joodse bevolking 
te garanderen in antisemitisch-vrije 
levensomstandigheden.
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