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UPDATE CD&V'er Hassan Aarab excuseert zich dan toch voor zijn anti-joodse uitlatingen op
Facebook, nadat hij eerder liet verstaan achter zijn uitspraken te blijven staan. "Mijn
uitspraken passen niet bij de waarden van CD&V, die ik zelf wil uitdragen", stelt Aarab in een
persbericht van de partij.
Een uitspraak van de Deurnese CD&V'er Hassan Aarab zorgde vandaag voor commotie.
"Volgens mij hebben de Duitsers destijds met opzet niet alle Joden omgebracht, zodat wij nu
wel beseffen waarom hij (Hitler, red.) de Joden aan het uitroeien was", schreef Aarab op
Facebook.
Aan Gazet van Antwerpen verduidelijkte de Deurnese CD&V'er dat hij uiting wilde geven
aan zijn woede over wat Israël doet in Gaza. "Als het om Joden gaat, reageert plots iedereen.
Ondertussen worden Palestijnen uitgemoord, maar doet niemand iets, ook mijn eigen partij
niet trouwens."
"Verbinding tussen gemeenschappen"
Nu neemt Aarab toch gas terug. "Ik wil mij verontschuldigen voor mijn uitspraken. Steeds
zoek ik naar samenwerking en verbinding tussen gemeenschappen. Ik besef nu dat mijn
uitspraken hiertoe niet bijdragen, integendeel", zegt Aarab, die zich ook in een persoonlijk
gesprek met de Joodse gemeenschap wil verontschuldigen. "Ik kan mijn uitspraken niet
ongedaan maken, maar ik zal de gevolgen ervan dragen."
Nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke nam al afstand van de uitspraken van zijn
partijgenoot en blijft daarbij. CD&V toont zich in het persbericht "verontwaardigd" over de
uitlatingen van Aarab. Zodra hij terugkeert uit het buitenland volgt een gesprek, stellen
voorzitter Wouter Beke, Antwerps voorzitter Ariane Van Dooren en schepenen Philip Heylen
en Marc Van Peel nog. Volgens Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal
Gelijkekansencentrum, riskeert Aarab vervolging en een veroordeling.
Klacht
Ondanks de excuses besliste het Forum der Joodse Organisaties toch om een klacht in te
dienen tegen Aarab. Het gaat om een klacht voor negationisme, antisemitisme, oproep tot haat
en racisme, zo weet het tijdschrift Joods Actueel.

