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Ontmoeting met Z.E.H. Levent Gürümkçü, Ambassadeur van de
Republiek Turkije

Volksvertegenwoordiger Joris Vandenbroucke, voorzitter van de sectie BelgiëTurkije besprak de volgende thema’s met de Ambassadeur:
-

de Turkse gemeenschappen in België;

-

de toestand in Turkije: sinds 2017 waren er geen terroristische incidenten
meer, volgens de ambassadeur is het “back to normal”;

-

de impact van de spanningen op de Turkse gemeenschappen in België:
volgens de ambassadeur was er wel polarisatie en waren er spanningen,
maar nooit in die mate dat het tot conflicten zou kunnen leiden hebben;

-

de Gülen-beweging;

-

de 120.000 mensen die werden gearresteerd sinds de staatsgreep: de
ambassadeur liet weten dat 42.000 personen binnen het jaar werden
vrijgelaten en opnieuw hun positie in de maatschappij bekleden. Voor de
anderen is er een beroepscommissie/onderzoekscommissie. De
ambassadeur wenst te benadrukken dat het dus geen heksenjacht is.
Gezien de omvang van de dreiging vindt hij het niet zo verbazend dat er
40.000 tot 60.000 personen echt betrokken zouden geweest zijn bij de
staatsgreep. Het feit dat sommigen onder hen journalisten zijn, geeft hen
geen onschendbaarheid als ze misdrijven begaan hebben;

-

de inval in Syrië: de ambassadeur wees erop dat Turkije al sinds twee jaar
met zijn partners sprak over de aanwezigheid van terroristische
organisaties aan de andere kant van de grens, maar dat er niks gebeurde.
Na twee jaar kon Turkije niks anders meer doen om zich te beschermen;

-

de Diyanet-moskeeën: de ambassadeur zegt de ideeën en bezorgdheden
die in België leven te kennen. Volgens hem is dit niet terecht voor wat de
Turkse moskeeën betreft, maar de ambassade heeft de bezorgdheden
ernstig genomen en de imams erop gewezen dat de moskeeën dienen om
godsdienst te prediken, maar geen politiek. Hij wenst erop te wijzen dat
er nog geen enkel Turks IS-lid werd gevonden in België en dat de
Diyanet-imams een gematigde en apolitieke versie van de islam prediken.
Het is overigens niet omdat een imam rechtstreeks uit Turkije komt dat hij
radicaal is. Hij geeft toe dat zij misschien inderdaad beter van in het begin
hier imams hadden opgeleid, maar het zal vermoedelijk nog tien jaar
duren tot er hier genoeg zullen zijn die aan de vereiste kwalificaties
voldoen. De ambassadeur onderstreept ook dat zij vragen om enkel
imams naar erkende moskeeën te sturen en dat zij de 20 niet-erkende
moskeeën hebben gevraagd om een erkenning aan te vragen daar zij niks
te verbergen hebben. Hij laat weten dat hij ook een voorstander is van de
erkenningsprocedure. Er werd ook gevraagd aan de imams om een deel
van hun preek in het Nederlands of het Frans te houden en een
samenvatting op hun website te posten. Hij benadrukt dat de Turkse
bevolking hier in vrede en harmonie wenst te leven;

-

voorstellen van resolutie: de ambassadeur stelde vast dat er vier
resoluties m.b.t. Turkije werden ingediend in de Kamer. Hij dringt erop
aan dat hij zou gehoord worden indien ze effectief zouden besproken
worden.

