
 
[Persbericht, 21-09-2018]  
English below. 
 

EAJS: S&V bewijst dat antisemitisme en islamofobie twee zijden van 
dezelfde racistische munt vormen 

 
Stemmen uit de Joodse gemeenschap die deze link ontkennen, werken de strijd tegen 

antisemitisme tegen. 
 
Voor Een Andere Joodse Stem zijn de reacties van een aantal mensen binnen de Joodse 
gemeenschap even verontrustend als het bestaan van Schild & Vrienden zelf. Beide 
weerspiegelen immers een milde en accepterende houding ten aanzien van het bestaande racisme 
in de Belgische maatschappij. EAJS is ervan overtuigd dat racisme in al zijn vormen moet 
worden bekampt, ongeacht tegen wie het zich richt. 
 
Dit stille racisme, dat binnen besloten kringen geuit wordt en dat in bredere sociale structuren 
ingebed zit, vormt net de fundering waarop drastischere uitingen van racisme kunnen gedijen. 
Een individu kan aangezet worden tot gewelddadige acties door het discours en de attitudes 
binnen een maatschappelijke beweging, een organisatie of een maatschappij in haar geheel, 
zonder dat deze op zichzelf gewelddadig hoeft te zijn. De infiltratie van leden van Schild & 
Vrienden in sleutelposities binnen politieke partijen en publieke instellingen duidt op de 
acceptatie van dit stille racisme binnen deze organisaties en binnen het bredere Belgische sociaal 
weefsel. 
 
Schild & Vrienden zou daarom niet alleen ons, maar ook de hele Joodse gemeenschap en de 
bredere Belgische bevolking zorgen moeten baren, want haar bestaan toont duidelijk aan dat 
discours en attitudes die ogenschijnlijk in diskrediet waren gebracht, terug in opkomst zijn. De 
mix van antisemitisme, islamofobie, anti-zwart racisme, seksisme en homofobie die typerend is 
voor het discours van Schild & Vrienden bewijst dat racisme nooit een bezorgdheid kan zijn van 
louter één bepaalde gemeenschap. Iedereen die gelijkheid hoog in het vaandel draagt, zou met 
dezelfde vastberadenheid dergelijk racisme moeten bestrijden.    
 
We zullen op het verkiezingsdebat dat we op 26 september organiseren van de gelegenheid 
gebruik maken om aan alle partijleiders te vragen hoe ze racisme en antisemitisme binnen hun 
eigen ranken willen bestrijden, en of ze bereid zijn om samen te werken met politieke partijen die 
een link hebben met racisme of met Schild & Vrienden. 
 
Contact: Anya Topolski, media coördinator, infoeajs@gmail.com 
Voor meer informatie rond EAJS: www.eajs.be  
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EAJS: Schild & Vrienden prove that antisemitism and islamophobia are two 
sides of the same racist coin 

 
Voices in the Jewish community that deny this connection, hamper the struggle against 

antisemitism 
 
The reactions of certain people within the Jewish community worries Een Andere Joodse Stem 
as much the existence of Schild & Vrienden itself for they both reflect a similar attitude of 
leniency toward racism prevalent in Belgian society. EAJS believes strongly that racism has to be 
fought against in all its forms no matter who is its object, whether it is directed against Jews or 
against other religious or racialized communities. 
 
It is the quiet racism, which is expressed within closed circles and embedded in wider social 
structures, that is the infrastructure on which more explicit manifestations of racism thrive. An 
individual or small group can be inspired to carry violent action by the words and the attitude 
dominant within a social movement, an organization or a society as a whole without them being 
violent as such. Furthermore, the infiltration of Schild & Vrienden members to leading roles in 
political parties and public institutions indicates an acceptance of quiet racism in these 
organizations and in the broader Belgian social fabric. 
 
Hence, Schild & Vrienden worries us, and should worry the entire Jewish community and the 
Belgian public as a whole, for its existence demonstrates clearly that attitudes and discourses 
seemingly discredited are again on the rise. The intermingling of antisemitism, islamophobia, 
anti-Black racism, sexism and homophobia in the discourse and actions of Schild & Vrienden 
proves that racism is never the concern of only certain communities. All those who believe in 
equality should be actively committed to struggling against it.  
 
In our coming debate on racism in Antwerpen on the 26th of September (www.eajs.be) we intend 
to ask all party leaders how they intend to combat racism and anti-semitism in their own ranks, 
and whether they will continue working with political parties that are associated with the racism 
of Schild & Vrienden. 
 
Contact: Anya Topolski, media coördinator, infoeajs@gmail.com 
Voor meer informatie rond EAJS: www.eajs.be  
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