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zelfspot is een grote gave,
goed dat iemand gewoon de knuppel in het
hoenderhok gooit,
en naast wat blabla ook evidente dingen
zegt.
Ach, we hebben het Vlaming zijn afgeleerd,
en ja, ha in somber weer eens rondlopen!
En ja, vinden we onszelf niet zo verdrukt en
weet ik wat nog? Klagen, klagen klagen en
onszelf naar beneden halen, wel, mag hij
daar niet aan meedoen?
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‘De Belgen zijn verdrietig. En
onbelangrijk.’
Vuile straten, triestige mensen, onveilig en onbelangrijk ook.
Cuma Içten, het Turkse AKP-parlementslid dat onlangs in ons
land was, vindt België maar niets.
MOHAMED LAGHMOUCH, HET BELANG VAN LIMBURG
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Cuma Içten trok onlangs door Limburg om stemmen te ronselen voor zijn
partij bij de Turkse verkiezingen. Hij publiceerde een ‘Manifest tegen
België’ op Facebook, waarin hij ons land in 22 punten met de grond gelijk
maakt.
1. “De economie is er om zeep.”
2. “De armoede stijgt er met de dag en is verspreid over heel België.
”3. “Ondernemers en investeerders vluchten het land uit.”
4. “Misdaden waar men zich bij ons kapot voor zou schamen komen steeds
meer voor in België.”
5. “Er is geen gemeenschapsgevoel. De mensen zijn er niet met elkaar
verbonden.”
6. “De kerken lopen leeg. Het atheïsme verspreid zich.”
7. “De Belgen zijn verdrietig. Het sociale weefsel is er zeer zwak.”
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8. “Bij slecht weer wordt België een spookland. De straten lopen leeg.”
9. “De Belgen lappen elke verkeersregel aan hun laars.”
10. “Er is geen veiligheidsgevoel. Dreiging loert op elke straathoek.”
11. “De properheid op de openbare weg laat te wensen over. Het doet
denken aan het ‘oude Turkije’ (van voor Erdogan, red).”
12. “Belgische gebouwen staan op instorten. En toch zijn er in het land geen
historische gebouwen te vinden.”
13. “De vijandigheid tegenover de islam is overal aanwezig.”
14. “De islamitische gemeenschap in België hangt niet samen. De
verschillende gemeenschappen liggen continu met elkaar in conflict.”
15. “De Turken in België zijn niet één.”
16. “De voertaal in België is Frans. Tegelijk worden er nog twee andere
talen gesproken.”
17. “Het regent er vaak. België mist de zon.”
18. “De sterkste gemeenschap in België is de Turkse. Er is een grote Turkse
populatie.”
19. “De PKK behandelt de Koerden in België wreed en België negeert dit
compleet.”
20. “Alle mensen die in België leven popelen om het land te verlaten. Ze
grijpen de eerste opportuniteit die zich voordoet om er weg te gaan.”
21. “De Turken die er wonen zijn zich niet bewust van hun potentieel, van
wat ze kunnen verwezenlijken.”
22. “België is op Europees vlak onbelangrijk aan het worden.”
Het manifest van deze Turkse politicus kan alvast niet op veel bijval van de
Turken in Limburg te rekenen. ‘Dat manifest is belachelijk’, zegt Mete
Özturk, hoofdredacteur van Zaman Vandaag België.
‘Het is niet omdat hij hier een paar dagen heeft vertoefd, dat hij zulke
conclusies kan trekken. Het is denigrerend, niet alleen voor België maar
ook voor de Turken die hier wonen. Ach, soms verliest de AKP elke
realiteitszin.’

‘Turkije is altijd nummer 1’-retoriek
‘Er is een verschil tussen een kritische houding en een land compleet
zwartmaken’, zegt Alper Gel, VUB-student en medestichter van de website
dejongeturken.be. ‘Het is duidelijk wat Içten wil: stemmen ronselen via
Facebook. Ik heb niets tegen de AKP maar dit vind ik een laag staaltje
campagnevoeren van Içten. Sommige Turken dragen hem op handen. Hij
speelt in op de ‘Turkije is altijd nummer 1’-retoriek: daar is alles rozengeur
en maneschijn, hier in Europa gaat het met de dag slechter op economisch,
sociaal en religieus vlak. Turken moeten wat kritischer worden: niet alles is
wat het lijkt.’
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De Turkse Unie benadrukt dat andere politici een beter beeld van België
hebben dan Içten. ‘Uiteraard mag hij zijn eigen ideeën hebben over België.
Maar zijn indrukken, bij een eenmalig bezoek, stroken niet met de
werkelijkheid. Als burgers van België vinden we dat we in een goed land
wonen, met positieve en minder positieve kanten. Wij willen ons
verantwoordelijk gedragen en meewerken aan een positieve samenleving.
Er moet ook niet te veel aandacht gaan naar de kritiek van één Turkse
parlementair. We ontmoeten ook anderen die zeer positief zijn over België
en die de Turkse gemeenschap positief aansporen.’

Intussen wil Turkije nog steeds lid worden van de EU
Cuma Içten zelf was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Dat andere
Turkse politici Europa toch geen verloren zaak vinden, blijkt uit het feit dat
de Turkse buitenlandminister Davudoglu gisteren liet weten dat Turkije
werk zal maken van de toetreding tot de EU.

13/05/2015 21:18

