Uitnodiging
symposium ECR groep / team SGP
vrijdag 23 februari 2018

Antisemitisme
in Europa / Nederland,
ook ons probleem!

"Ik zie zelfs niet in, waarom steeds slechts wij als Joden ons
om dit probleem moeten bekommeren." De kristalheldere
reactie van een Duitse kunstenares van Joodse origine op
de vraag hoe zij met antisemitisme omgaat.
In identieke zin uitte zich begin dit jaar de voorzitter van de
Centrale Raad van de Joden in Duitsland, Josef Schuster: "Terwijl velen van ons zich door het antisemitisme
bedreigd voelen, wordt Jodenhaat door de meerderheid
van de maatschappij niet als een dringend probleem
waargenomen. Joden en Jodinnen voelen zich nu en dan
alleen gelaten."
Als vicevoorzitter van de Israldelegatie in het Europees Parlement, maar evengoed als lid van de commissie
buitenlandse zaken onderken ik beide reacties en wens die
ook duidelijk politiek uit te dragen onder de stellingname
dat antisemitisme ofwel Jodenhaat een urgent maat
schappelijk probleem vormt in Europa / Nederland.
Vanuit deze overtuiging organiseer ik samen met het
SGP-team binnen de Europese Groep van Conservatieven
en Reformisten (ECR) op D.V. vrijdag 23 februari 2018 van
9.00-12.30 uur een symposium over Antisemitisme, ook
ons probleem! in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam.
Het symposium bestaat uit een tweeluik. Van theologische zijde zullen opperrabbijn J.S. Jacobs en
ds. K. Kant een bijdrage leveren. Na een korte pauze
belichten mw. E.H. Voet en dr. B. Wallet vanuit hun
eigen expertise het thema politieke en maatschappelijk.

Na deze vier bijdragen volgt een paneldiscussie waarbij de
sprekers en ECR-Europarlementarir drs. B. Belder met
elkaar en de zaal in discussie gaan.
Het symposium heeft plaats in de Uilenburger Synagoge,
Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 1011 LM Amsterdam.
Wij vernemen graag uiterlijk woensdag 14 februari of u in
de gelegenheid bent om deel te nemen aan het symposium. U kunt u opgeven via het mailadres elise.vandoorn@
ep.europa.eu; aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wij zien uit naar uw komst en naar een interessant symposium!
Namens het SGP-team,
Bas Belder

Programma:
9:00-9:30
9:30
9:45
10:25-10:55
11:00
11:40-12:25
12:25
12:30

Ontvangst met koffie en thee
Opening
Bijdragen opperrabbijn J.S. Jacobs
en ds. K. Kant
Koffie/theepauze
Bijdragen mevr. E.H. Voet en dr. B. Wallet
Paneldiscussie met sprekers en EP-lid
B. Belder
Sluiting
Koshere Lunch

