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Ondergetekenden, vertegenwoordigers van de Joodse jongeren in Nederland, willen langs deze weg 
hun diepe bezorgdheid uiten over het dreigende feitelijke verbod op de koosjere slacht in Nederland. 

Een dergelijk verbod vormt een drastische belemmering van de mogelijkheden die wij als jongeren 
hebben om een toekomst in Nederland op te bouwen. Een toekomst waarin de ruimste beleving van 
het Jodendom mogelijk is. Het wetsvoorstel strekt verder dan een feitelijke onmogelijkheid van de 
consumptie van koosjer vlees: jongeren zullen deze ontwikkeling vooral ervaren als een inbreuk op 
hun vrijheid zich naar eigen levensovertuiging te ontwikkelen. Het betreft hier een vrijheid die in dit 
land eeuwenlang  gewaarborgd is geweest. Inperking daarvan zal Joodse jongeren doen twijfelen aan 
de overtuiging dat er voor hen in Nederland een toekomst is weggelegd. Een toekomst om in volledige 
vrijheid hun Joodse identiteit vorm te geven en in die vrijheid een gezin, een carrière, een leven op te 
bouwen. 

Wij vragen u om niet te breken met een verleden van tolerantie en begrip, waar wij met z’n allen zo 
trots op mogen zijn. Deze generatie Joodse jongeren – bezield, ondernemend en betrokken – verlangt 
het behoud van die verworvenheden die de Nederlandse cultuur en de Joodse gemeenschap mede 
hebben gevormd. 

Wij roepen u op om de verbondenheid die Joodse jongeren voelen met de Nederlandse samenleving, 
die onze ouders en grootouders hebben helpen vormgeven, niet op het spel te zetten. Ontneem ons  
niet de mogelijkheid om het Jodendom te kunnen beleven op de manier zoals wij dat willen, met een 
eigen Joodse identiteit, ongeacht ieders persoonlijke invulling: van vroom tot vrij. Het is juist die 
mogelijkheid die Nederland maakt tot ons thuis. 
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