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Door A.Z.
et thema veiligheid komt 
voor in elk gesprek bin-
nen onze gemeenschap al-
sook met de autoriteiten. 

De ene politicus probeert een oplossing 
te vinden door beperkt het leger in te 
schakelen, andere politici proberen het 
probleem onder een dikke laag van 
electorale noodzaken te verschuilen. 
Sommige Joodse leiders stellen wapen-
dracht voor, anderen zoeken politieke 
erkenning en enkelen proberen de 
veiligheid met de middelen die ze heb-
ben te versterken.
Maar geen enkele persoon werkt een 
plan uit die een aanvaardbaar niveau van 
veiligheid kan garanderen. Veiligheid 
is nooit absoluut, maar kan wel opti-
maal georganiseerd worden. De eerste 
vraag die beantwoord moet worden is 
wie deze veiligheid moet garanderen. 
Het antwoord hierop is eenduidig de 
autoriteiten, verdeeld als altijd, maar 
aansprakelijk als één geheel.
Indien ze de nodige maatregelen niet 
nemen, is de oproep van een Brusselse 
rabbijn om Joodse bewakers te be-
wapenen meer een noodzaak dan een 
noodkreet. Doen de autoriteiten het 
nodige? Spijtig genoeg onvoldoende. 
De eerste noodzaak is infrastructuur. 
De regering stelde noch de benodigde 
middelen, noch voldoende expertise ter 
beschikking om bij de Joodse gebou-
wen op lange termijn een aanvaard-
bare verdediging tot stand te bren-
gen. De politie doet wat ze kan, maar 
wat kan is niet gelijk aan wat moet. 
Wachters buiten de muren van de in-
stelling lopen gevaar. Dit werd meer 
dan duidelijk in Kopenhagen. Profes-
sionalisme is hier van levensbelang. 
Maar professionele bewakers kosten 
geld en de regering doet weinig moeite 
om daartoe bij te dragen. Een grote, 
veel te grote, verantwoordelijkheid 

wordt afgeschoven op Joodse
instellingen en vrijwilligersorganisaties. 
Maar zelfs dit is niet de eerste noodzaak. 
Elk gebouw die een doelwit kan vor-
men - en terroristen beschouwen elk 
Joods gebouw en elke Joodse burger als 
een potentieel doelwit - moet aangepast 
worden met dubbele kogelvrije deuren, 
camera’s gelinkt aan een centrale con-
trolekamer en alarmknoppen die direct 
verbonden worden met de politie. In-
dien de wetgeving hiervoor aangepast 
moet worden, kan men zich afvragen 
waarop de regering wacht. Indien bud-
getten beschikbaar gemaakt moeten 
worden, mag men niet wachten tot het 
te laat is.
Het is crimineel te aanvaarden dat 
politici hun verantwoordelijkheid wil-
len beperken tot mediatieke veront-
waardigingsuitspraken na een tragedie 
of het leggen van bloemen waar de 
mensen die ze onvoldoende beschermd 
hebben gestorven zijn. Antisemitische 
uitspraken in Denemarken werden bij-
na nooit bestraft en de enkele keer dat 
het gebeurde, moest de aangeklaagde 
een boete van 68 euro betalen. 
De Jewish Chronicle in Engeland heeft 
een publieke campagne gelanceerd en 
de politiek is wakker geworden. Men 
kan enkel hopen dat ook België de 
veiligheid van haar burgers boven het 
politieke gekibbel plaatst. 
Het voorkomen van aanslagen is uiterst 
moeilijk. Hier spelen de veiligheids-
diensten uit de hele wereld een belan-
grijke rol. Maar de bescherming van 
gebouwen en burgers is een taak van de 
nationale, regionale en stedelijke auto-
riteiten. Daarover bestaat geen twijfel. 
Hierover moeten de autoriteiten met 
alle Joodse instellingen die gebouwen 
uitbaten en activiteiten voeren in di-
aloog gaan. Veiligheid is geen politiek, 
veiligheid is een menselijk recht. 
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