Belgische Groep van de IPU
Sectie België – Turkije
24 mei 2022

Ontmoeting met een Turkse delegatie

Bezoekers:
-

Z.E. de heer Hasan Ulusoy, ambassadeur van Turkije;
De heer Abdullah Eren, Voorzitter van de organisatie voor de Turken in het Buitenland;
De heer Abdulhadi Turus, ondervoorzitter van de organisatie voor de Turken in het Buitenland;
De heer Adem Günaydin, departementshoofd;
De heer Mert Dogan, 1ste Raad van de Turkse ambassade.

Namen deel aan de ontmoeting:
-

De heer Joris Vandenbroucke, volksvertegenwoordiger, voorzitter van de bilaterale sectie BelgiëTurkije;

De heer Eren komt de werking van de gouvernementele organisatie voor de Turken in het buitenland
toelichten. De organisatie heeft tot doel de Turkse diaspora te steunen, op sociaal, cultureel en
economisch vlak, door de organisatie van verschillende activiteiten in landen waar Turken leven. De
organisatie staat open voor alle (culturele, politieke, religieuze) stromingen in de Turkse diaspora.

Er leven in België bijna 300.000 Turken, waarvan het grootste deel de Belgische nationaliteit heeft. Een
van de activiteiten is het aanbieden van Turkse taallessen in het weekend. Daarnaast wordt getracht om,
samen met de plaatselijke autoriteiten, oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen van Turken. Er
worden tevens gezamenlijke projecten op poten gezet met verenigingen in het buitenland. Deze
samenwerking moet worden versterkt.
Zo wijst de heer Eren erop dat van 23 t.e.m. 25 mei 2022 een driedaagse opleiding georganiseerd wordt
voor Turkse jongeren in België. Dit laat hen toe kennis te maken met de Europese instellingen en de NAVO.
De opleiding heeft tot doel hun toekomstperspectieven en carrièremogelijkheden uit te breiden.
De organisatie vindt het belangrijk dat de Turken in het buitenland werken aan integratie in het gastland
zonder hun cultuur en identiteit te verliezen. Maar ze wil bijvoorbeeld ook Turkije toegankelijker maken
voor Belgische jongeren.
De heer Vandenbroucke verwijst naar de Turkse gemeenschap in Gent, die hij kent als een ondernemende
en socio-cultureel geëngageerde gemeenschap, die ook trots is op haar culturele achtergrond. Hij kan zich
dan ook vinden in de doelstellingen van de vereniging om zowel de eigen identiteit als de integratie te
promoten. Toch uit hij zijn bezorgdheid over het feit dat politieke gebeurtenissen in Turkije soms de
relaties binnen en met de Turkse gemeenschap in België beïnvloeden.
Wat 60 jaar Turkse migratie in België betreft, zal worden bekeken welke activiteiten samen kunnen
worden georganiseerd. De heer Eren zou graag de focus leggen op de bijdrage, op wetenschappelijk,
economisch, politiek en cultureel vlak, van de nieuwe generatie Turken aan de Belgische maatschappij.
Tot slot nodigt de heer Eren de heer Vandenbroucke uit om, wanneer hij naar Ankara zou gaan, ook zeker
langs te komen op het hoofdkantoor van de organisatie.

