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Betreft:

Onmiddellijke stopzetting van de financiering voor Turkije voor activiteiten op het gebied
van cultureel erfgoed

De Hagia Sophia en het Chora-klooster zijn door de Unesco opgenomen op de lijst van
werelderfgoed. Hoewel Turkije lid is van de Alliantie van Culturen van de Unesco en dus mag worden
verondersteld zich in te zetten voor interreligieuze en interculturele dialoog en voor het bevorderen
van verdraagzaamheid en co-existentie tussen culturen, heeft het de musea van de Hagia Sophia en
het Chora-klooster omgevormd tot moskeeën. Deze stappen tonen duidelijk aan dat Turkije, zoals in
vele andere gevallen, niet voornemens is zijn internationale verplichtingen na te komen, zelfs niet op
het gebied van cultureel erfgoed.
Kan de Commissie, gezien het bovenstaande, antwoorden op de volgende vragen?
1.

Is de EU voornemens de financiering voor Turkije voor activiteiten op het gebied van cultureel
erfgoed, zoals het “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue
between Turkey and the EU” (subsidieregeling voor gemeenschappelijk cultureel erfgoed:
bescherming en dialoog tussen Turkije en de EU), te verlagen 1 ?

2.

Welke andere concrete gevolgen zullen er zijn als reactie op deze onaanvaardbare acties van
Turkije met betrekking tot cultureel erfgoed?

1

“Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU”
(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubli
List=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en
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