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Getuigenis 3: Een Andere Joodse Stem 

 

 
 

Doctoraatsstudent Itamar Shachar kreeg tijdens zijn militaire dienst 

gewetensproblemen:  ‘Ik dacht dat het mogelijk was om de Palestijnen correct te 

behandelen. Maar al snel kwam ik erachter dat een militair die volgens de regels 

van het Israëlische leger handelt, zich voortdurend schuldig maakt aan 

mensenrechtenschendingen.’ 

 

Tijdens de oorlog in Gaza in 2014 maakte het Itamar ook triest dat vele Israëli’s 

het geweld van hun leger vergoelijken. ‘We hebben allemaal die beelden van 

stervende mensen in Gaza gezien. Dat je dat geweld blijft steunen, gaat er bij 

mij niet in. De onverschilligheid, het cynisme, het openlijke racisme. In plaats 

van te reageren als menselijke wezens, veranderen ze in fascisten.’ 

 

‘Het is triest om te zien dat wij als Joden onvoldoende lessen hebben getrokken 

uit de Holocaust. In plaats van tegen racisme te vechten maken velen van ons 

zich schuldig aan agressie en overheersing. Net daarom besliste een aantal 

Joden in België om een alternatieve spreekbuis te creëren: Een Andere Joodse 

Stem. ‘Onze organisatie ijvert voor vrede in Israël en Palestina, maar verzet zich 

ook tegen alle vormen van racisme. Dat verzet is nauw verweven met onze 

geschiedenis. In de strijd tegen xenofobie zouden Joden voorop moeten lopen.’ 

 

Het is voor kritische Israëli’s steeds moeilijker om zich tegen de agressie van hun 

eigen regering te verzetten. Dat zag Itamar naar aanleiding van de aanvallen 

tegen Gaza in 2014: ‘Zij werden letterlijk en figuurlijk in het nauw gedreven. 

Velen werden met de dood bedreigd, anderen fysiek aangevallen door fascisten 

van de rechterzijde. Ik hoorde dat veel gematigde Israëli's zich niet meer 
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openlijk tegen de agressie van deze regering durven uit te spreken. Ze zijn bang 

om naar betogingen te komen en hebben zelfs schrik om over de telefoon hun 

meningen en ideeën te delen.’i 
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