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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

572
Vragen van de leden De Roon, Maeijer en Wilders (allen PVV) aan de
Minister van Buitenlandse Zaken over een door de Europese Unie gefinancierd
Turks rapport over islamofobie (ingezonden 2 oktober 2019).
Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 30 oktober
2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het recent gepubliceerde rapport «European Islamophobia
Report 2018»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Klopt het dat de opsteller van het rapport (de Turkse denktank SETA) nauwe
banden onderhoudt met de regerende AK-partij van president Erdogan?2
Antwoord 2
De Turkse denktank SETA is formeel een onafhankelijke denktank. Uit
publicaties en de werkwijze van SETA kan wel worden geconcludeerd dat
deze organisatie qua gedachtegoed dicht staat bij de AK-partij.
Vraag 3
Bent u bekend met het feit dat deze dubieuze Turks-islamitische denktank
eerder een rapport heeft uitgebracht waarmee kritische journalisten werden
gecriminaliseerd?3
Antwoord 3
Ja.
Vraag 4, 5
Klopt het dat de Europese Unie dit propagandavehikel van president Erdogan
en zijn AK-partij financiert, zoals onder meer op de kaft van het rapport staat?
1
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http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/EIR_2018.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/turkish-journalists-legal-action-blacklisting-report190708085246239.html
https://www.voanews.com/press-freedom/turkish-think-tank-under-fire-journalist-profiling
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Zo ja, hoeveel EU-subsidie heeft deze «denktank» gekregen, uit welk potje
komt het geld en met welk doel is het naar Ankara overgemaakt?
Antwoord 4, 5
SETA ontving samen met het Leopard Weiss Institute for the Study of
Contemporary Muslim Life and Thought vanuit het EU-Turkey Civil Society
Dialogue (CSD) programma financiering voor het rapport genoemd in vraag
1.
Vanuit het CSD-programma worden in totaal 40 projecten gesteund die door
Europese en Turkse non-gouvernementele organisaties worden uitgevoerd. In
dit specifieke geval is 90% van het totaalbudget van € 126,951.81 voor deze
publicatie van SETA door CSD gefinancierd. Het Turkse Ministerie van
Buitenlandse Zaken beheert het CSD-programma. De EU stelt strikte
richtlijnen op voor de selectie van projecten, maar is niet betrokken bij de
uiteindelijke selectie. Dat gebeurt door het Turkse Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Zoals vermeld op de tweede pagina van de onderhavige publicatie, is
de EU niet verantwoordelijk voor de inhoud van rapportages en onderschrijft
de EU deze niet noodzakelijkerwijs.
Het CSD-programma wordt gefinancierd in het kader van de pretoetredingssteun aan Turkije.
Vraag 6
Deelt u de mening dat het rapport – waarin de PVV en FvD als extreemrechts
worden bestempeld en islampartijen als DENK en NIDA worden geprezen –
pure moslimpropaganda is, bedoeld om de slachtofferstatus van moslims op
te poetsen?
Antwoord 6
Ik kan mij voorstellen dat lezers het rapport als eenzijdig beschouwen. Ik kan
mij echter niet vinden in de woordkeuze in uw vraag. In het algemeen kan
gesteld worden dat het kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen
zichzelf kan zijn, vorm kan geven aan zijn of haar leven en kan geloven wat
hij of zij wil. Kennis die bijdraagt aan het beter kunnen aanpakken en
voorkomen van discriminatie is hiervoor van belang.
Vraag 7
Wilt u ervoor zorgen dat Brussel de absurde financiering van de Turkse
denktank SETA per direct stopzet? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 7
SETA ontving financiering uit het CSD-programma voor een specifieke
publicatie. Deze publicatie is inmiddels verschenen. Daarnaast geldt dat
Nederland in Europees kader reeds geruime tijd de opschorting bepleit van
preaccessiesteun aan Turkije, conform de motie Roemer/Segers (Kamerstuk
32 823, nr. 158) en de motie Van der Graaf (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2058).
Hier is echter onvoldoende draagvlak voor.
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