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CIDI-activiteitenverslag 2016
De activiteiten van CIDI richten zich vooral op de
bestrijding van antisemitisme, het informeren en duiden
over de positie van Israel en het weerbaar helpen maken
van personen die het voor de Joodse staat willen opnemen.

ISRAEL EN DE WERELD
Het jaar 2016 zag grote politieke
verrassingen en verschuivingen;
de kloof tussen politici en hun kiezers werd pijnlijk zichtbaar, evenals de groeiende tegenstellingen in
de samenleving. Het Nabije Oosten
werd nog steeds geteisterd door het
escalerende inter-islamitische conflict, met ‘uitzaaiingen’ richting Israel, vanwege Iran, Hezbollah, Hamas en IS.
Ook de propagandaoorlog tegen de
Joodse staat escaleerde. Deze oorlog speelt zich onder andere af op
universiteiten, in parlementen en
in zalen van internationale en VN-
instituties, waar bijvoorbeeld de
duizenden jaren oude Joodse band
met de Tempelberg en de Klaagmuur ontkend werd. Los van zulke
absurde beweringen lijkt de VN ook
alleproporties uit het oog te verliezen. De volkerenorganisatie nam in
2016 twintig anti-Israelische resoluties aan, tegen vier tegen de rest van
de wereld!
Verontrustend veel politieke incidenten zijn gekoppeld aan radicaal
anti-Israelisch activisme van de zogenoemde BDS-beweging, die inter

nationaal ijvert voor een boycotvan,
desinvesteringen in en sancties tegen de Joodse staat. Het is belangrijk daarbij te onderkennen dat
de BDS-beweging ten diepste het
bestaansrecht van Israel aanvecht.

ANTISEMITISME
Het aantal gemelde antisemitische
incidenten nam vorig jaar in meerdere westerse landen verontrustend toe, in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 36 procent. En dat is
waarschijnlijk slechts het topje van
de ijsberg, want uit onderzoek is gebleken dat 72% van de slachtoffers
geen aangifte of melding doet. In
Berlijn is een toename van 16% geregistreerd, en daar ziet men een even
laag meldingspercentage.
Ook rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen was er een scherpe toename van het antisemitisme.
In Frankrijk daarentegen, daalde het aantal meldingen met maar
liefst 65 procent en in Nederland
was sprake van een lichte daling.
In de CIDI Antisemitisme Monitor 2016, die binnenkort verschijnt,
kunt u over dit alles meer lezen.

Het symposium over terrorisme en internationaal recht trok
een volle zaal in de defitge sociëteit De Witte. Foto CIDI

BETROUWBAAR EN
ONAFHANKELIJK
CIDI probeert sinds jaar en dag via
allerlei kanalen een betrouwbaar
beeld te schetsen over antisemitisme in Nederland en over de ontwikkelingen in en rond Israel. CIDI is
onafhankelijke en neemt altijd een
evenwichtige en waar nodig een kritische houding aan. Dat wordt zichtbaar in onze activiteiten en publicaties, waarvan hieronder een beknopt
overzicht volgt.
Collegereeks
Traditiegetrouw was ook in 2016
de interuniversitaire collegereeks

Israelsbuitenlandse politiek onze eerste
grote publieke activiteit. De elf colleges hebben als doel de kennis over
het Arabisch/islamitisch-Israelisch
conflict te vergroten en het debat te
verdiepen. Nederlandse studenten
met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden-Oosten zijn onze primaire doelgroep. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.
Zowelhet niveau van de colleges als
de waardering van de deelnemers
waren ook in 2016 hoog.
Internationaal symposium
Op 30 maart organiseerde CIDI het
internationaal symposium Terrorisme, Israel en internationaal recht.
De belangstelling was, kort na de
aanslagen in Brussel, groot en het
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Khaled Abu Toameh is een
toonaangevend journalist
en commentator. Hij is
vooral bekend geworden
als verslaggever Arabische
zaken voor The Jerusalem
Post. Daarnaast is hij producer
voor NBC News en maakte

hij documentaires over de
Palestijnen voor onder andere
de BBC. Abu Toameh is een
groot verdediger van het vrije
woord en heeft verschillende
journalistieke prijzen gewonnen.
Abu Toameh is geboren uit
een Palestijnse moeder en een

aantal deelnemers eveneens. Zowel
het symposium als verschillende
van de sprekers kregen veel mediaaandacht.
Op onze website en het CIDI-kanaal
van YouTube worden de lezingen
(nog steeds) goed bekeken.
Het evenement, gehouden in de
tegenover de Tweede Kamer gevestigde sjieke Sociëteit De Witte, was open
voor het algemene publiek, maar
werd ook door journalisten, opiniemakers en politici goed bezocht.
Sprekers waren: voormalig CIA-
directeur James Woolsey; Eli Bahar,
directeur van het Israel Democracy
Institute for National Security and
Democracy; Jan Jambon, vicepremier van België en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken; Alan
Baker, expert in internationaal recht
en voormalige ambassadeur van Israel in Canada; de vermaarde Ameri-

Arabische-Israelische vader.
Hij groeide op in de Israelische
Baqa al-Gharbiyye, net buiten de
Groene Lijn en studeerde Engelse
literatuur aan de Hebreeuwse
Universiteit.
Momenteel woont Abu
Toameh in Jeruzalem.

Goed bezocht: het CIDI-symposium
'Terrorisme, Israel en internationaal
recht' in maart 2016.

kaanse jurist en schrijver Alan Dershowitz; Edwin Bakker hoogleraar
terrorisme en contraterrorisme aan
de Universiteit Leiden; Alexander
van Dam plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant; en Bart den Hartigh, landelijk
officier van justitie verantwoordelijk
voor terrorismebestrijding.
Andere bijeenkomsten
en cursussen in 2016
In de periode maart-juni 2016 organiseerde CIDI een masterclass communicatie voor Joodse jongeren. De cursus werd op 23 juni afgerond met
presentaties en debatten. Deze opleiding (medegefinancierd door de
Stichting Maror) werd heel goed
beoordeeld door de deelnemers. Inmiddels is de tweede aflevering gestart. Het ‘beste opiniestuk’ uit de
masterclass 2016 werd vorig jaar juli
door het Nieuw Israelietisch Weekblad
gepubliceerd.
Op 16 februari werd in het zalencomplex van de LJG in Amsterdam
een vraaggesprek gehouden tussen
CIDI-directeur Hanna Luden en

ArnonMantver, voormalig directeurgeneraal van het Israelische ministerie van Immigratie. Onderwerp: Israels ervaringen met het opnemen van grote
groepen immigranten. Dit l everde verrassende adviezen en interessante
discussies op.
Op 18 februari organiseerde CIDI
in haar studiecentrum een bijeenkomst met vier prominente leden van
de Buitenland- en Defensiecommissie van
de Knesset. Voorzitter Tzachi Hanegbi (Likud), Merav Michaeli (Zionistische Unie), Michael Oren (Kulanu)
en Yaakov Peri (Yesh Atid) gingen
in op vragen en opmerkingen van
de zaal.
Op 9 juni organiseerde CIDI een
discussieavond met de titel Hoe besmettelijk is de Engelse ziekte? De dunne lijn tussen antizionisme en antisemitisme. De belangstelling en de
opkomst waren zeer groot. De sprekers, David Hirsch, Evelien Gans
en Abram de Swaan hebben het publiek niet onverschillig gehouden;
de discussie was fel, vooral rond
kritiek op de politiek van Israel.
Op 28 september vond in het
studiecentrum van CIDI een publieke kennismaking plaats met de
nieuweIsraelische ambassadeur Aviv
Shir-On. Omdat voormalig
Israelisch president Shimon Peres
enkele dagen ervoor was overleden
werd dit ook een herdenkings
bijeenkomst. Enkele dagen nadien
heeft CIDI een condoleanceboek
met indrukwekkende bijdragen
van vrienden van CIDI aan de nieuwe ambassadeur aangeboden.
In het kader van het Israelische film-

Monitor

antisemitische
incidenten

in Nederland
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PERSONEEL EN BESTUUR
In het laatste kwartaal van 2016 is de personele samenstelling van CIDI
gewijzigd. Antisemitisme-researcher Guy Muller en stafmedewerker
Mike Durand hebben de organisatie verlaten. Mike was verantwoordelijk voor publiekvragen en schreef voor de website. We danken beiden voor hun inzet voor CIDI en wensen hen veel succes in hun verdere loopbaan.
CiJO voorzitter Aviel Ragamin heeft zijn functie afgerond en overgedragen aan Paul van der Bas. Aviv de Poel liep in het voorjaar stage
bij CIDI. Enkele externe medewerkers hebben ons in het najaar versterkt. Midden-Oostenspecialist Wim Kortenoeven verrichtte onderzoek en hield zich bezig met enkele communicatieprojecten. Eind 2016
begon Elkan van der Raaf bij CIDI te werken als stagiair.
Per 1 februari 2017 heeft CIDI twee nieuwe medewerkers: Kitty Herweyer en Roel Abraham, met de respectievelijke portefeuilles Israel
en antisemitisme-research.
Naomi Mestrum, al tien jaar een toegewijd medewerker van CIDI, is
recent benoemd tot adjunct-directeur.
Masterclass voor Joodse jongeren. Foto: CIDI

wijs en sport, waar volgens ons meer
aandacht moet komen voor voorlichting en bestrijding van discriminatie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder.
In 2016 heeft CIDI vanwege antisemitisme enkele aangiftes gedaan,
onder andere tegen PSV-supporters.
CIDI geeft geregeld presentaties
over het antisemitisme op scholen, in buurthuizen en op specialistische bijeenkomsten en heeft regelmatig overleg met de politie en
het Openbaar Ministerie over lopende zaken, registraties en beleidszaken. Er zijn ook goede contacten
met de ministeries van SZW en Onderwijs. CIDI neemt ook deel aan
relevante overleggen en rondetafelbijeenkomsten met de politie, Justitie en maatschappelijke organisaties zoals MiND, Magenta, Anne
Frankstichting, het Overlegorgaan
Turkenin Nederland en het Overleg
Marokkanen in Nederland.

ONDERWIJS

De CIDI Antisemitisme-monitor
over 2015

festival SERET organiseerde CIDI
op 15 november een vertoning van de
films Almost friends en Women in Sink.
Beide producties gaan over de relaties tussen Joden en Arabieren die
binnen de ‘Groene Lijn’ wonen. Na
de vertoning was er een vraaggesprek met Nitsan Ofir, de
regisseur van Almost friends.
In december werd in Hilversum een
auto met hakenkruizen bekrast. Omdat de politie het incident in eerste
instantie niet serieus nam, heeft CIDI zich hiermee bemoeid -- en met
succes. Het verhaal kwam in de media, en naar aanleiding van het incident organiseerden Hilversumse
raadsleden een paneldiscussie in
het stadshuis. CIDI was vertegenwoordigd door de directeur. Verder
spraken de burgermeester, PvdA-
Kamerlid Ahmed Marcouch en een
vertegenwoordiger van de politie
voor een volle, bezorgde zaal over
zorgen over en de mogelijke aanpak
van discriminatie in het algemeen en
antisemitisme in het bijzonder.
Antisemitismebestrijding
Begin mei werd door CIDI de Monitor Antisemitische Incidenten 2015 gepresenteerd. Het document werd
breed verspreid, o.a. naar de media
en onder de leden van de Eerste en
de Tweede Kamer. De belangrijkste
aanbevelingen gaan over onder-

Holocaust
In juni organiseerde CIDI de Platformbijeenkomst Lesmaterialenmarkt
WOII. Docenten die in de afgelopen
jaren hadden deelgenomen aan het
Holocaust-educatieprogramma in
Yad Vashem, en kennisinstellingen
zoals het Joods Historisch Museum
en de Anne Frankstichting, presenteerden lesmaterialen en -methoden
en wisselden ervaringen uit.
In samenwerking met het Anne
Frank Stichting organiseerdeCIDI
op 29 september een experts-meeting
over antisemitisme. Deelnemers waren prominente onderzoekers en
werkers in het veld.
CIDI faciliteert het Platform Holocausteducatie, dat contacten onderhoudt met en tussen docenten van
middelbare scholen en die in de gelegenheid stelt om onderling informatie en methoden uit te wisselen.
Het (jaarlijkse en mede door CIDI
georganiseerde) docentenseminar Lesgeven over WO II en de Holocaust vond
plaats van 26 december 2017 tot 4
januari 2017 in Yad Vashem. Er deden 25 Nederlandse docenten aan
mee.
Veel docenten geven aan dat het
moeilijk is om les te geven over
de Holocaust. Dat vanwege de
negatievehouding van veel leerlingen over de Joodse staat. Ook dit
kwam uiteraard in het seminar in
Yad-Vashem aan de orde. Er was veel
waardering voor een door CIDI toegevoegde module over het conflict
tussen Israel en de Palestijnen.
De ‘terugkomdag’ voor de docenten vond in maart 2017 plaats. Op
het programma stonden een evaluatie, een rondleiding, een presentatie
van educatief materiaal door de Hollandsche Schouwburg, en de presentatie ‘Hoe om te gaan met racisme

en antisemitisme in de klas’ door de
Anne Frank Stichting.
Lesmateriaal over Israel
Het huidige lesmateriaal over Israel en het conflict met de Palestijnen
is veelal beneden peil. In 2016 is
veel commotie ontstaan over de inhoud van geschiedenisboeken voor
het middelbaar onderwijs die zijn
samengesteld door enkele grote uitgeverijen. Er is sprake van onjuist
heden en tendentieuze taal over
Israel en het conflict. CIDI heeft
hierover contact opgenomen met de
uitgevers en met het ministerie van
OC&W. Inmiddels is een van de uitgevers het materiaal aan het herzien,
waarbij ook CIDI meeleest.
Intussen werkt CIDI ook zelf actief
aan het produceren van lesmateriaal
dat een beter beeld schetst. Het gaat
in eerste instantie over een katern
voor het vmbo, opdat het onderwerp daar tijdens het eindexamen
aan de orde kan komen. Het katern
wordt digitaal beschikbaar gesteld
aan docenten. Bij succes zullen we

Eind 2016 heeft CIDI van twee bestuursleden afscheid genomen: René
Glaser (na ruim twintig jaar!) en Arik Suissa (na ruim tien jaar).
Het bestuur van CIDI is begin 2017 versterkt met nieuwe leden, en
heeft nu de volgende samenstelling:
Mr. Ronnie Eisenmann, voorzitter
Drs. Alon Nir, penningmeester
Drs. Barbara Barend, communicatie
Drs. Eddo Verdoner
Rob Okhuijsen
Michel Waterman
Joyce Numan (vertegenwoordigt de Raad van Advies in het bestuur).
Het bestuur kwam in 2016 zes keer bijeen. Tweewekelijks vond er overleg plaats tussen de voorzitter en de directeur.

Israeli’s en Palestijnen, waarin het
conflict van verschillende kanten en
vanuit verschillende standpunten
werd belicht en verdiept. De reis
werd ook dit jaar goed beoordeeld
door de deelnemers.
In de zomer organiseerde ook de
CIDI-jongerenvereniging CiJO een
fact finding mission voor geëngageerde, kritische jongeren naar Israel en de
Westoever.
In het najaar bezocht een delegatie
VVD-politici met medewerking van

überhaupt een weerwoord te bieden
of een vraag te stellen in een vijandige omgeving. Daarbij kan het gaan
om een college op de universiteit of
een studentenbijeenkomst, maar
ook om confrontaties op het werk,
onder kerkgenoten of op een verjaardagsfeest.
In februari werd door CIDI een
workshop georganiseerd voor het
reageren op sociale media en naar de
reguliere pers; In de zomer werden
vier workshops gehouden voor in to-

Deelnemers aan de VVD-studiereis naar Israel in gesprek met Knessetlid Yair Lapid. Foto CIDI

onderzoeken of een vergelijkbaar
katern voor havo en vwo kan worden samengesteld. In de loop van
2017 wordt het materiaal in de praktijk getest en mogelijk in 2018 komt
het algemeen beschikbaar.
Studiereizen Israel
In de zomer van 2016 vond de jaarlijkse CIDI-studiereis naar Israel en
de Westelijke Jordaanoever plaats. Deze reis is speciaal bestemd voor
journalisten en beleidsmedewerkers. De groep was gevarieerd en
het programma nog meer. Jeruzalem, Ramallah, de Joodse nederzetting Shilo, een vluchtelingenkamp,
de Golan, het veelvuldig door Hamas bestookte plaatsje Sderot en het
grensgebied met Gaza waren belangrijke bestemmingen, maar ook
Tel Aviv werd bezocht. Er waren tal
van interessante ontmoetingen met

CIDI Israel. Het programmawas
zeer politiek gericht, met ontmoetingen met Israelische en
Palestijnsepolitici, conflict-experts
en academici.
Boycott, Divestment
and Sanctions (BDS)
Voorstanders van een Israel-boycot
proberen ook in Nederland meer
aanhang te krijgen. CIDI streeft ernaar om deze BDS-beweging ‘achter de schermen’ te bestrijden; dit
om hen zo min mogelijk publiciteit
te geven. Wij houden bijvoorbeeld
workshops met het doel pro-Israelische activisten ‘munitie’ te geven,
zowel inhoudelijk als praktisch. Dat
laatste omvat vragen als: hoe organiseer ik een tegenactie, welke acties
zijn handig en haalbaar. De workshops helpen mensen ook om zich
stevig genoeg te gaan voelen om

taal bijna honderd belangstellenden
over de vraag hoe omgaan met kritiek
op Israel. Eind november werd, door
CIDI en CiJO, over dat onderwerp
een seminar voor jongeren georganiseerd. Ongeveer dertig jongeren hebben aan dit evenement deelgenomen.
In 2017 werd een vervolgbijeenkomst
georganiseerd.
Met een groep vrijwilligers ‘monitoren’ wij BDS-activiteiten en kijken
we naar passende (re)acties.
Buitenlandse acties omtrent BDS
hebben soms invloed op Nederland.
Dat gold bijvoorbeeld voor het besluit van de Amerikaanse staat New
York om geen zaken meer te doen
met enkele Nederlandse bedrijven
die aan de Israelboycot meedoen.
Die New Yorkse tegenboycot heeft
in Nederland veel belangstelling
–  en discussie – gewekt. Publiciteit
van het CIDI heeft hierbij een

Etikettering Israelische
producten
Ook de discussie over de etikettering van Israelische producten
uit gebieden voorbij de wapenstilstandslijn van 1949 heeft vorig jaar
intensief gewoed, en vele bijeenkomsten van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer
werden hieraan gewijd. Dit punt
blijft onze aandacht vragen. CIDI
heeft veelvuldig contact met Kamerleden en voorziet hen desgewenst
van achtergrondinformatie, fact
sheets, feedback en andere ‘munitie’.
Onze input is regelmatig terug te
vinden in moties en Kamervragen.
CIDI onderhoudt ook contacten met
buitenlandse organisaties die de
ontwikkelingen volgen op BDS-gebied. Het gaat daarbij niet alleen over
juridischeen politieke aspecten, maar
ook over de Nederlandse geldstroom
naar anti-Israelische niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).
Stedenband
De stedenband tussen Amsterdam
en Tel Aviv zorg voor voortdurende
aandacht, en er zijn herhaalde pogingen om deze samenwerking ongedaan te maken. CIDI ‘houdt de
wacht’ en zorgt voor inspraak en
argumentenom de vijandige houding van anti-Israelactivisten tegen
te gaan. In december was er weer
zo’n moment. CIDI reageerde met
een krantenartikel, informatie op
de eigen website, contacten met Amsterdamse raadsleden en inspraak
tijdens een debat in de raadszaal.

ANDERE ZAKEN
Zero-tolerance in betaald voetbal
Na een nieuw schokkend incident,
riep CIDI – daarbij gesteund door
meerdere bekende sporters – in
januari 2016 op tot een hardere aanpak van discriminerende spreek
koren bij het voetbal; Begin januari hebben de clubs, KNVB en de
koepelorganisatie van alle eredivisieclubs afgesproken een zero-
tolerance beleid te gaan voeren
tegen ‘scheldkoren’.

In december lanceerde de KNVB in
samenwerking met het ministerie
van Binnenlandse Zaken de campagne “Zet een streep door discriminatie”. Helaas blijkt het effect daarvan niet voldoende. CIDI bespreekt
momenteel met de KNVB andere actiemogelijkheden.

is begin december gelanceerd en
wordt in 2017 en 2018 uitgevoerd. In
samenwerking met Google en organisaties uit vele EU-landen, worden
in dit kader door CIDI online-cursussen ontwikkeld om discriminatie
te herkennen als eerste stap ter bestrijding daarvan.

Holocaustontkenner
David Irving
Na een oproep ter zake van CIDI
werd in februari de beruchte Holocaustontkenner David Irving

Internet en sociale media
Na meerdere klachten heeft CIDI
Google verzocht om enkele stereotyperende ‘zoekvraag-aanvullingen’
te verwijderen. Sindsdien onder-

CIDI-adjunct-directeur Naomi Mestrum met voormalig premier
van de Palestijnse Autoriteit Salam Fayyad. Foto CIDI

geweerduit het Haagse hotel waar
hij zou spreken. Ook zijn optreden
in Antwerpen werd afgelast. Berichten hierover drongen door tot zelfs
buitenlandse media.
Discriminatieverbod
Samen met zeven andere maatschappelijke organisaties heeft CIDI
in maart de Tweede Kamer opgeroepen discriminatieverboden niet uit
de Grondwet te schrappen. Deze gezamenlijke aanpak heeft de contacten met zowel de bewuste organisaties als met Kamerleden versterkt.
De oproep lijkt ook effect te hebben.
Een grote meerderheid van de partijen is voorstander van het hand
haven van artikel 1 van de Grondwet
en de relevante clausules van artikel
137 Wetboek van strafrecht.
Facing all facts
Dit EU-samenwerkingsproject

houdt CIDI regelmatig contact met
Google.
Ook met andere grote (social) media
organisaties zoals Twitter en Facebook is overlegd over het verwijderen van beledigende uitspraken,
met wisselend succes. Met MiND!,
een overheidsorganisatie die belast
is met het behandelen van meldingen op internet, heeft CIDI nauw
contact. Hun voortbestaan stond ter
discussie in 2016, en CIDI heeft actie
gevoerd om ervoor te zorgen dat
deze belangrijke taakstelling niet
verdwijnt.
CIDI in de media
CIDI slaagt erin om zichtbaar te zijn
in de media en daarbij een heldere
stem te laten horen. Ook over actuele zaken wordt onze organisatie regelmatig om een reactie gevraagd.
Journalisten benaderen CIDI regelmatig met vragen om achtergrond-

informatie.
Artikelen van CIDI-medewerkers
op cidi.nl komen geregeld terecht
in sociale media, waar men anderen
soms aanspoort de betreffende artikelen verder te verspreiden.
Met de jaarlijkse studiereis naar Israel probeert CIDI onder journalisten de kennis en betrokkenheid te
vergroten. Deelnemers maken kennis met het land en de problematiek
en ontmoeten politici en experts op
allerlei gebieden.
Daarnaast onderneemt CIDI activiteiten om ook in ‘eigen kring’ de
naamsbekendheid te vergroten. Dit
is van belang zodat leden van de
Joodse gemeenschap CIDI weten te
vinden wanneer zij te maken krijgen met antisemitisme of actie willen ondernemen tegen BDS of andere anti-Israelische activiteiten. Zo
liep er een team Joodse jongeren
op 12 juni mee met de sponsorloop
Community FunRun. Wij kregen
het grootste team op de been.
Politiek
CIDI onderhoudt op systematische wijze contacten met Kamerleden, lokalepolitici en met leden van
partijcommissies. We voorzien hen
van relevante informatie en ideeën
en treden waar nodig op als ‘sparringpartner’. Vooral in de aanloop
naar (Kamer)discussies (plenair en
in commissies) en optreden in de
media,nemen politici en bestuurders contact met ons op.
Ook onderhoudt CIDI contact met
zusterorganisaties en met ambassades (Israel, VS, Frankrijk, Nederlandse ambassadeur in Israel).
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft CIDI
een lijst opgesteld met aandachtspunten en die aangeboden aan alle
politieke partijen. Bij diverse programmacommissies is ook persoonlijk input geleverd. CIDI werd door
verschillende politici benaderd voor
inhoudelijke ondersteuning.
Ook de CIDI-jongerenorganisatie CiJO onderhield contacten met
(jongerenorganisaties van) politieke partijen. Zo waren er ontmoetingen met delegaties van CDJA, JOVD
en SGP-jongeren in het CIDI-gebouw. Ook aan de CiJO fact finding
missionnaar Israel hebben politiek
actieve jongeren deelgenomen. ¡

Oproep aan de formatiepartners
In april 2017 heeft CIDI de informateur en de onderhandelaars
van VVD, CDA, D66 en GroenLinks
een brief gestuurd met de volgende tien aandachtspunten voor een
eventueel regeerakkoord.
Antisemitisme bestrijden
1. Treed resoluut en zonder aanziens
des persoons op tegen het zaaien
van haat, ophitsing tot geweld en
discriminatie in woord en daad,
in de openbare ruimte, de sociale
media en (religieuze) instellingen.
2. Versterk de internationale strijd
tegen antisemitisme; stimuleer de
internationale acceptatie van de
Werkdefinitie Antisemitisme.
3. Zorg ervoor dat de geschiedenis
van de Holocaust op elke school
dwingend wordt onderwezen en
dat in dat kader ook nadrukkelijk
aandacht besteed wordt aan de
geschiedenis en hedendaagse uitingsvormen van antisemitisme.
Israel, de Palestijnen en de regio
1. Intensiveer de samenwerking met
Israel op het gebied van technologie, terreurbestrijding, cultuur en
wetenschap.
2. Ondersteun de Palestijnse bevol-

7.

8.

Het is officieel Iraans overheidsbeleid dat de Joodse staat moet worden vernietigd.
CIDI heeft bij de formatiepartners onder de aandacht gebracht dat de Iraanse
bedreiging van Israel serieus genomen moet worden. Archieffoto.

king op hun weg naar een onafhankelijke, democratische staat,
vrij van terreur, haatzaaien en corruptie.
3. Bevorder in dat kader vredesonderwijs, het doen staken van de
geïnstitutionaliseerde ophitsing
tot haat en geweld tegen Joden
en Israel.
4. Bevorder met financiële en politieke drukmiddelen de volledige

ontwapening van de terreurorganisatie Hamas. Daarbij moeten de
steunpilaren van Hamas, zoals bijvoorbeeld Turkije, Iran en Qatar,
niet buiten schot blijven.
5. Stimuleer economische betrekkingen tussen Israel en haar buren om
stabiliteit, welvaart en daarmee
vreedzame co-existentie in het
Midden-Oosten te bevorderen.
6. Bestrijd ophitsing tegen Israel in

9.

10.

de internationale arena en verwerp onevenwichtige resoluties
tegen Israel in internationale organisaties zoals de VN-Mensenrechtenraad UNHRC.
Verwerp en bestrijd politiek gemotiveerde boycots, desinvesteringsmaatregelen en sancties
(‘BDS’) tegen Israelische producten, instellingen en personen.
Pleit in internationaal verband
voor een concreet en effectief actieplan ter ontmanteling van de illegale, op de vernietiging van Israel gerichte militaire opbouw van
de terreurorganisatie Hezbollah in
Zuid-Libanon.
Neem het initiatief om in Europees verband hard te ageren (bilateraal én in VN-verband) tegen
de Islamitische Republiek Iran,
vanwege het beleidsmatig, openlijk en systematisch met gewelddadige vernietiging bedreigen
van Israel.
Zet met spoed alle mogelijke middelen in voor de redding van de
systematisch onder vervolging lijdende en in veel gevallen met extreem geweld en zelfs uitroeiing
bedreigde christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten.

foto: claudia kamergorodski

belangrijke rol gespeeld, evenals
onzecontacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland.

Commentaar
Israel 69 jaar een
onafhankelijke staat
In deze periode wordt veelvuldig
stil gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Regelmatig lezen we
‘nieuws’ over die periode uit het
verleden, niet in de laatste plaats
over de Jodenvervolging. Zo doken
er VN-documenten op die bewijzen
dat de Geallieerden al in december 1942 wisten van de genocide
op de Europese Joden. Toch gaven
ze het stoppen van dat verschrikkelijke drama geen enkele prioriteit
en ook hun grenzen bleven gesloten voor Joodse vluchtelingen.
Scholen worstelen met de vraag
hoe les te geven over deze zwarte
periode, en met z’n allenvragen we
ons af hoe we de lessen van het
verleden kunnenvertalen naar
het heden.
Op 2 mei viert Israel haar 69ste
onafhankelijkheidsdag. In een
snel veranderende en polariserende wereld, in een regio
die in brand staat en de wereld
daarin dreigt mee te sleuren.
Veel landen en organisaties betwisten en bedreigen het bestaansrecht
van Israel, dat door veel Joden als
een “toevluchtoord” wordt gezien,
voor het geval ze in hun eigen land
onveilig zijn. Israel, de sterkste
militaire macht in het MiddenOosten, een bittere noodzaak
die veel van het nationale product opeist en de knapste
koppen.Tegelijkertijd zijn land
en het legeronderwerp van felle
kritiekin binnen- en buitenland.
Israel is een bruisende democratie
met mondige burgers, die uiteenlopende visies hebben op de politiek
in hun land en op de mogelijke
oplossing van het meer dan 100 jaar
durende conflict met de Palestijnen.
Israel is een vat vol tegenstrijdigheden: Een land waar de Arabische
minderheid zich achtergesteld voelt
in relatie tot haar Joodse medeburgers en tegelijkertijd geniet van de
meest democratische en burgerlijke
vrijheden in de regio. De Arabische
minderheid in Israel wil de komst
van een Palestijnse staat bespoedigen, maar het eigen bestaan blijven
bouwen in het Joodse staat, waar
de officiële talen zowel Hebreeuws
als Arabisch zijn. En men kijkt met
lede ogen toe hoe interne machtsstrijd, persoonlijk belang en corruptie het opbouwen van de Palestijnse
staat in de weg staan, ondanks
de royale financiële steun die een
solidaire wereld aan ze geeft.
En allen, Joden, moslims en
christenen, Israeli’s en Palestijnen, worden existentieel bedreigd
door het oprukkende fundamentalisme en barbarisme. Niet alleen
in Israel, maar in heel de regio.
Zullen er leiders opstaan, aan beide
kanten van de ‘Groene Lijn’, die
hun nek durven uitsteken, concessies doen en in het 70ste jaar van
Israels onafhankelijkheid toch
een reële oplossing van het conflict weten te bewerkstelligen?
Zal de nieuwe Amerikaanse regering hieraan kunnen bijdragen?
Hanna Luden

CiJO Jaarverslag 2016
CiJO, de jongerenorganisatie
van het CIDI, is opgericht
door en voor studenten en
andere jongeren tussen de
18 en 30 jaar oud, die allen
vanuit verschillende affi
niteiten hart hebben voor
Israel en graag vrede zien in
het Midden-Oosten. Ook in
2016 streefde CiJO naar het
hoorbaar maken van een
gematigde stem binnen het
maatschappelijk debat met
betrekking tot Israel en het
Midden-Oosten.
Dit bereikte CiJO door het organi
seren van manifestaties, een leden
weekend, deel te nemen aan
dialoogprojecten, lezingen, schoolbezoeken, moskeebezoeken, politieke café’s en door het uitdragen van
haar boodschap onder jongeren en
in de media.
Sinds maart 2016 bestaat het bestuur van CiJO uit Paul van der Bas
(voorzitter), Kavita Huizing (secretaris), Jos Engelkes (penningmeester),
Hiddevan Koningsveld en Rivka
Hellendall.

DE JONGE STEM DIE
GEHOORD WORDT
CiJO vind het belangrijk om haar
geluid niet alleen voor de achterban
te verkondigen, maar juist ook voor
een breder publiek. Om die reden
verschijnen vertegenwoordigers van
CiJO het hele jaar door op radio, in
de krant, op sociale netwerken, bij
debatten, conferenties en andere
belangrijke media of gelegenheden.
De mate van aandacht is afhankelijk
van de actualiteit. Hoogtepunten
van het jaar 2016 waren:
Debat met “Studenten voor
Rechtvaardigheid in Palestina”
De Moslim Studenten Vereniging
Nijmegen had CiJO uitgenodigd
om in debat te gaan met de voorzitter van “Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina” (SRP) een
studentenorganisatie die pleit voor
een algehele boycot van Israel. On-

Een militaire reservist op de Golanhoogte vertelt aan de deelnemers van de studiereis hoe het is
om in het IDF te dienen en wat reservedienstplicht inhoudt. Foto Sjoert Alders

eerden van antisemitisme tot het
Israelischebeleid ten aanzien van de
situatie in Syrië en Irak.
Bezoek aan scholen
Ook dit jaar bezocht CiJO scholen
op verschillende plaatsen in Neder
land om te spreken over Israel en
antisemitisme. Dit jaar werden
scholen bezocht van Amsterdam tot
Kesteren, met zeer divers publiek.
Radiodebat over bezoek
Netanyahu aan Nederland
CiJO-voorzitter Paul van der Bas
ging bij Radio 1 in debat met tegenstanders van het bezoek van premier
Netanyahu aan Nederland.
Radio-uitzending
over veroordeelde IDFsoldaat Elor Azaria
Namens CiJO nam Paul van der Bas
plaats in de studio van Radio 1 om
commentaar te geven op de veroordeling van de Israelische soldaat
Elor Azaria, die in Hebron een al uitgeschakelde terrorist doodschoot.
Social media en de website
De CiJO-website is in 2016 volledig
vernieuwd. De site draait op een
nieuw systeem en voldoet aan de eisen en verwachtingen van deze tijd.
Dankzij het overzichtelijke en professioneel uitziende design van de
website, komt de websitebezoeker
in één oogopslag te weten waar CiJO
voor staat. Bovendien heeft CiJO,

Drinks and Diplomacy
In april interviewde CiJO ambassadeur Haim Divon voor een publiek
van dertig studenten. Na het interview door CiJO, kregen studenten in
de zaal zelf de gelegenheid om vragen te stellen. Het gesprek ging over
het perspectief op een tweestatenoplossing, de dreiging van Iran, de
Syrische burgeroorlog en de banden
tussen Israel en Nederland.
Fun Run
In juni deed CiJO mee aan de Maccabi Community Fun Run met een
team van 14 hardlopers. Het CiJOteam wist meer dan 1000 euro op te
halen met de sponsorloop, waarmee
het het op één na meest succesvolle
team was.
Fact Finding Mission
Voor het eerst sinds 2014 organiseerde CiJO in 2016 weer een Fact Finding Mission naar Israel. Tijdens deze reis, die gericht was op politiek
geïnteresseerde studenten, kregen
deelnemers de gelegenheid om het
Israelisch-Palestijns conflict in één
week van dichtbij onder de loep te
nemen. We bezochten Jeruzalem,
Ramallah, Shiloh, de Golanhoogte,
Tel Aviv en Sderot.
Seminar “Stop de Haat”
In het najaar van 2016 organiseerde
CiJO in samenwerking met StandWithUs en Christenen voor Israël
het seminar “Stop de Haat”. Amir
Ofek, BDS-expert van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken, belichtte de ideologische
motieven van de boycotbeweging
tegen Israel. Hasbara-expert Neil
Lazarus gaf de 25 deelnemers praktische tips over hoe je het beste het
debat kunt aangaan – en kunt winnen – voor Israel.

SAMENWERKING

Deelnemers aan de CiJO fact finding mission kijken uit over
de grens tussen Israel en Libanon. Foto Sjoerd Alders

danks het merendeels vijandige publiek slaagde CiJO erin om effectief
weerwoord te bieden op de radicale
standpunten van SRP.
Bezoek aan PJO’s
Dit jaar was CiJO te gast bij meerdere politieke jongerenorganisaties (PJO’s) verspreid over het hele
land. Gespreksonderwerpen vari-

evenals in 2015, ingezet op het vergroten van het sociale mediabereik.
De CiJO-Facebookpagina bereikt
wekelijks honderden mensen.

EVENEMENTEN
In 2016 organiseerde CiJO onder andere de volgende evenementen.

CiJO vindt het belangrijk niet alleen te werken met een eigen achterban. Daarom wordt er actief samengewerkt met organisaties binnen de
Joodse gemeenschap, politieke jongerenorganisaties, Israëlische Hasbara- en mensenrechtenorganisaties,
studieverenigingen en studentenverenigingen.
Ook in 2017 gaat CiJO door met het
versterken van contacten met andere organisaties en individuen die
zich inzetten voor eerlijke beeldvorming over Israel en strijden tegen
antisemitisme. Samen met deze organisaties hoopt CiJO dat het debat
gevoerd wordt op basis van feiten
en probeert CiJO verkeerde besluitvorming tegen te gaan. ¡

Het jaar 2016 sloot voor Israel af met een extreem-vijandige resolutie van de
VN-Veiligheidsraad, die door de afzwaaiende regering van Barack Obama niet
met een veto werd getroffen. De onder luid applaus aangenomen resolutie
2334 verklaart alle Israelische steden, dorpen en stadswijken in gebieden voorbij de ‘Groene Lijn’ (de wapenstilstandslijn van 1949) illegaal, inclusief de Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem. Daarmee werden in één klap bijna 600
duizend Israeli’s tot illegale bewoners van die gebieden bestempeld. Voorts
impliceert ‘2334’ dat de Joodse staat de heiligste plaatsen van het Jodendom
wederrechtelijk bezet houdt: de zich eveneens in de Oude Stad bevindende
Tempelberg en Westmuur.

De penningmeester
vraagt uw aandacht
Ook dit jaar vraag ik onze vrienden om financiële steun.
Om onafhankelijk en daadkrachtig te blijven, om onze activiteiten te kunnen uitvoeren en een nuchtere stem te blijven, om
voor Joden in Nederland en voor Israel op te komen, voor al
deze zaken is uw bijdrage hard nodig!
2017 is een bijzonder jaar en eerder hebben we
(een deel van) onze plannen uit de doeken gedaan. In het eerste kwartaal hebben we al
veel georganiseerd, bijvoorbeeld een zeer
geslaagde verkiezingsbijeenkomst, een lerarensymposium.
Er was meer, en er komt meer. In 2017 gedenken we bijvoorbeeld de Zesdaagse
Oorlog van 1967, de afgifte van de Balfourverklaring van 1917 en het VN-delingsplan
voor de landstreek Palestina van 1947.
Volgend jaar viert Israel haar 70ste geboortedag en ook die zullen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van speciale projecten. Verder is
er ons dagelijkse werk, met de politiek en de media, met collega-organisaties, scholen en vele individuen en groepen.
CIDI ontvangt geen overheidssubsidies. Zonder uw steun, zonder
uw financiële bijdrage, kunnen we dit allemaal niet doen.
CIDI is een ANBI-erkende organisatie; uw financiële steunt telt mee
bij uw giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. Maak een gift over
of bel voor meer informatie en mogelijkheden 070-3646862, of mail
ons: cidi@cidi.nl. Informatie over giften en legaten is natuurlijk ook
op onze website te vinden.
Bij voorbaat veel dank voor uw steun!
Alon Nir, penningmeester ¡
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