9 november 2017

Ontmoeting met een Indonesische delegatie
in het kader van de “interfaith dialogue”
Op 9 november 2017 van 1530 tot 17:00 uur heeft de IPU sectie België-Indonesië, onder het
voorzitterschap van mevrouw An Capoen (N-VA) een Indonesische delegatie ontvangen, in het kader
van de zogenaamde interreligieuze dialoog.

Deze delegatie bestond onder meer uit:
1.
2.
3.
4.

de heer Dede Rosyada, Rector of the State Islamic University
de heer Armada Riyanto, Catholic religious leader
de heer Gomar Gultom, Secretary-general of Indonesia's Church Union
de heer Ferimeldi, Head of Center for Religious Harmony

Ze werd begeleid door de heren Simamora en Pratomo van de Indonesische ambassade.
Waren verder aanwezig:
1.
2.
3.
4.

mevrouw An Capoen, Kamerlid, voorzitster van de bilaterale sectie België-Indonesië
de heer Koen Metsu, Kamerlid, voorzitter van de commissie Terrorismebestrijding
de heer Gilles Foret, Kamerlid, ondervoorzitter van de sectie
mevrouw Rita Bellens, Kamerlid en ondervoorzitster van de commissie Buitenlandse
Betrekkingen.

- De Indonesische delegatie, die zowel bestond uit christenen als moslims, beklemtoonde dat hoewel
Indonesië het land is met de grootste moslimbevolking ter wereld (op een bevolking van 207 miljoen
mensen zijn er meer dan 80% moslims), het land geen islamitische staat is, maar daarentegen het
PANCASILLA- ideaal aanhangt. Dit houdt in dat Indonesië geen islamitische staat maar tegelijkertijd
ook geen seculier land is, omdat de religieuze waarden een grote rol spelen in het maatschappelijk
leven. Het ministerie voor religieuze zaken (onder andere "Centre for Religious Harmony",
vertegenwoordigd door de heer Ferimeldi), met vestigingen in alle 500 districten van de immense
archipel, evenals de verschillende religies zelf, doen vele inspanningen om het harmonieuze
samenleven tussen de verschillende religies te bevorderen .Hierbij wordt het belang van het
onderwijs en van de burgeropvoeding beklemtoond.
- De delegatie merkt op dat het in een multiculturele samenleving, zoals Indonesië maar ook België,
essentieel is om actief tolerantie, begrip en harmonie te bevorderen. De verschillende grote
godsdiensten in Indonesië werken op dit punt goed samen, onder de slogan "Diversity and Unity": zo
is het zeer courant dat de partners in een huwelijk elk een verschillende godsdienst belijden.
Anderzijds is er onmiskenbaar een toename van het fundamentalisme, zoals elders in de wereld, die
in de hand wordt gewerkt door armoede en ongelijkheid en die ook wordt beïnvloed door de
islamofobie in Europa en bijvoorbeeld ook het lot van de Palestijnen in het Midden-Oosten. Het is
essentieel om op dit punt samen te werken, ook tussen parlementen. Indonesië werkt op dit punt
momenteel reeds samen met 23 landen. Het Indonesische agentschap voor contraterrorisme heeft
trouwens contacten met zijn nationale tegenhangers in Europa en met Europol.
- De heer Koen Metsu (N-VA) evenals mevrouw Rita Bellens (N-VA) gaan in op de voorrang van de
rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en het onderscheid tussen co -existentie en integratie. De
heer Metsu nodigt de delegatie uit om kennis te nemen van het recente verslag van de
onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen waarvan België het slachtoffer is geworden
(DOC KAMER 54 1752/1 tot 12). Hij stelt voor dat beide landen ter zake van elkaar zouden leren en
best practices zouden uitwisselen. Hij voegt eraan toe dat immers onder meer gebleken is dat de
deradicalisering van individuen zeer moeilijk is.
-De voorzitster, mevrouw Anne Capoen (N-VA) stelt vast dat de Belgen dachten in een seculiere
maatschappij te leven omdat de meeste (autochtone) Belgen niet meer religieus zijn maar onze
moslimgemeenschap in België is wel (soms nog uitgesproken) praktiserend.

