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 eze actiegroep probeert 
met openbare cam-
pagnes en affiches de 
aandacht te vestigen op 

de onverdraagzaamheid en haat-
campagnes van de Jihadisten.
Ze maakten o.a. affiches met 
beelden afkomstig van video’s van 
de Palestijnse organisatie Hamas. 
Een van die beelden had de door 
Hamas gepropageerde tekst 
“Joden doden is een verering die 
ons dichter bij Allah brengt”. 
Als commentaar schreven ze “dit is 
zijn Jihad, wat is de Uwe?”.
Op andere affiches was te lezen 
“Jodenhaat staat in de Koran”.
De advertentie was al geplaatst 
op openbare bussen in Chi-
cago en San Francisco. De New 
Yorkse vervoermaatschappij wou 
het niet plaatsen. Maar rech-
ter John Koeltl gaf de vervoer-
maatschappij ongelijk en haalde 
het grondwettelijk recht aan op

Jodenhaat 
aangevochten via 

advertenties

vrije meningsuiting. Nu mogen de 
affiches dus ook op de New Yorkse 
bussen te zien zijn.
Het argument van de New Yorkse 
maatschappij om te weigeren is 
wel veelzeggend. 
In plaats van misschien aan te ha-
len dat het bepaalde bevolkings-
groepen zou kunnen kwetsen, 
argumenteerden ze dat de adver-
tenties zouden kunnen aanzetten 
tot terrorisme, juist wat de adver-
tentie wou aantonen.
De angst van velen voor het 
terrorisme maakt aanklachten 
ertegen monddicht. 
In Europa zouden zulke adverten-
ties niet kunnen. 
Maar men moet zich afvragen of 
het argument van angst wel de 
juiste is en genoeg reden is om 
het terrorisme niet aan te klagen 
alsook het openbare antisemi-
tisme van Palestijnse en andere 
terroristische organisaties.

De American Freedom Defense Initiative is een Amerikaanse 
actiegroep die, volgens hun eigen zeggen, “actie voert tegen 

de overgave van overheden en de media tegenover 
wereldwijde jihad”.

“Joden doden is een ver-
ering die ons dichter bij 
Allah brengt”. Als com-
mentaar schreven ze “dit 
is zijn Jihad, wat is de 

Uwe?”
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