België
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/België
België is een federaal koninkrijk in West-Europa en telt 10.379.067 (2006 schatting) inwoners. De hoofdstad
is Brussel.

(De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)
Antwerpen is een belangrijke havenstad. België is lid van de Europese Unie.
Van de bevolking is 70% katholiek gedoopt (in 2000). 10% van de katholieken is praktiserend (2007), tegen
ca. 50% in 1950. Naar schatting zijn er ruim 60.000 protestanten. Protestanten zijn verenigd in de Verenigde
Protestantse Kerk België (VPKB).
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België
In Belgie wonen naar schatting 50.000 tot 60.000 Joden (2009), vooral verspreid over Antwerpen (20.000 in
het jaar 2013) en Brussel[1]. De Franstalige Joodse organisaties zijn verenigd in de Joodse koepelorganisatie
CCOJB (Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Joden in België vervolgd en weggevoerd. De militaire
bestuurders waren bevreesd dat een meedogenloze vervolging de katholieken tegen hen in het harnas zou
jagen. Daarom werden eerst de uit Duitsland en Polen gevluchte joden op transport gezet, daarna ook
Belgische joden. Ook Belgen die de vervolgde Joden hielpen bij het onderduiken, werden afgevoerd naar
concentratiekampen. In België vond 50 procent van de joden de dood vond (in Frankrijk 25 procent, in
Nederland ruim 75 procent). Van de 24.906 mensen die naar Auschwitz werden weggevoerd, keerden
slechts 1.207 terug. Van alle in België woonachtige geregistreerde joden overleefde ruim 54 procent de
Holocaust, zo’n 30.600 personen[3].
Het aantal moslims wordt geraamd op 300.000. Ongeveer 20% van de Belgen is vrijzinnig of religieus
onverschillig (2007)[2].
Op 3 april 1990 werd een wet aangenomen die onder bepaalde voorwaarden toestaat om ongeboren
kinderen te doden (abortus).
België is de grootste Europese exporteur van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten, in 2010 voor
bijna 63 miljoen euro, dat is 56 procent van de totale export van vuurwapens door de Europese Unie naar
dat gebied. België doet bijna een kwart van de totale Europese export van militaire vuurwapens, en staat
daarmee op een tweede plaats na Duitsland[4].

Meer informatie
Artikel Belgie op Wikipedia

Voetnoten
1. ? Bron: Joods Actueel
2. ? Bron: Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007 s.v. België.
3. ? Bron: De Shoah in België, nieuwsartikel op Kerknet.be, 11 juni 2011.
4. ? Bron: Vlaams Vredesinstituut, januari 2012.
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