
 
 

PRESS STATEMENT  
 

Stigmatiserende en beledigende uitspraken van Belgische Minister Jan 
Jambon zaaien verdeeldheid 

 
Brussel, 18 april 2016 – Het Europees Netwerk Tegen Racisme (ENAR) veroordeelt ten strengse de 
recente uitlatingen van de Belgische Minister van Binnenlandse zaken, die bijdragen tot de 
stigmatisering van bepaalde gemeenschappen, en roept op tot meer aansprakelijkheid van 
politici en regeringsleden.  
 
De Belgische minister van Binnenlandse zaken verklaarde dit weekend dat “een significant deel van 
de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen in Brussel van 22 maart”, terwijl 
er slechts weet is van één geval waarbij enkele personen aan de autoriteiten werden gesignaleerd 
en later vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs. Vorige week vergeleek de Minister eveneens de 
terroristen die zich in Brussel schuilhielden met “de Joden die onderdoken tijdens de nazi-
bezetting”, om later te verduidelijken dat zijn uitspraken betrekking hadden op “de mechaniek van 
onderduiken.” 
 
Sarah Isal, voorzitster van ENAR: “Beledigende en stigmatiserende uitlatingen zijn symptomatisch 
voor een politiek discours dat in veel Europese landen zoals Frankrijk, Slovakije en het Verenigd 
Koninkrijk domineert. Het draagt niet bij tot constructieve oplossingen voor hedendaagse 
uitdagingen en voedt in de plaats een klimaat van intolerantie en wantrouwen jegens etnische en 
religieuze minderheden en migranten in Europa. Het versterkt beleidsmaatregelen en –praktijken 
die inspelen op emoties en de valse notie van het wij-zij denken in een context waar we nood 
hebben aan solidariteit en inclusiviteit.” 
 
Dergelijke verklaringen zijn in het bijzonder bezwarend wanneer ze van politici komen. ENAR roept 
Jan Jambon op zich te verontschuldigen. Als verkozen vertegenwoordigers hebben politici de 
verantwoordelijkheid aanvaard de veiligheid van alle inwoners op gelijke basis te garanderen en 
mogen ze niet toegeven aan gevaarlijke, ongefundeerde en verdeeldheid zaaiende verklaringen. 
 
Voor meer informatie, contacteer: 
Georgina Siklossy, Senior Communication and Press Officer 
Tel: +32 (0)2 229 35 70 - Mobile: +32 (0)473 490 531 - Email: georgina@enar-eu.org - Web: 
www.enar-eu.org 
 
Note voor de redactie: 
1. Het Europees Netwerk Tegen Racisme (ENAR aisbl) verzet zich tegen racisme en discriminatie en 

pleit voor gelijkheid en solidariteit voor iedereen in Europa. Wij verbinden lokale en nationale 
anti-racisme NGOs doorheen Europa en vertegenwoordigen de belangen van etnische en 
religieuze minderheden in Europa en in nationale beleidsdiscussies.  
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