PRESSEMEDDELELSE
Vi vil først og fremmest udtrykke vores dybfølte sorg og kondolere over for de pårørende til vores
muslimske brødre og søstre, som mistede livet under terrorangrebet mod de to moskeer i New
Zealand og til dem, som døde under angrebet i Utrecht. Vi fordømmer på det kraftigste enhver form
for terror, der tager uskyldige menneskers liv, ligegyldigt hvilket formål den end måtte tjene.
Vores stiftelse består af 29 medlemsforeninger, som alle er godkendt af Kirkeministeriet. Vi er en
non-profit civil organisation med 32.000 medlemmer og har til formål at tilvejebringe for herboende
muslimer, herunder muslimer med tyrkisk baggrund, adgang til religiøs service og vejledning.
Ud fra grundprincipper som fred, fordragelighed og tryghed i samfundet, tilskynder vi til enhver tid
vores medlemmer til aktiv deltagelse i det danske samfundsliv og søger at fremme respekten for de
danske samfundsinstitutioner. Vi fungerer indenfor rammerne af dansk lovgivning og grundlovens
bestemmelse om religions- og forkyndelsesfrihed, og sætter stor pris på det danske samfunds
grundlæggende værdier, og heraf udspringende friheder og rettigheder.
Det er imidlertid dybt bekymrende, at Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse i disse dage bliver hængt ud
under falsk anklage og urimelig kritik. Den seneste udvikling, hvor adresserne til vores moskeer
bliver delt på de sociale medier og gjort til skydeskive for krænkelser af diverse art, er et
alarmerende eksempel derpå. Det har nu nået så alvorlige proportioner, at moskeforeningernes
sikkerhed er i fare.
Især visse nyhedsmediers påstande om, at vores moskeer skulle være modtagere af "systematisk
økonomisk støtte fra den tyrkiske stat" og at vores medlemsforeningers byggeprojekter skulle være
udtryk for en ”større tyrkisk religiøs ekspansion”, med Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse i centrum
og den tyrkiske stat som drivkraft, finder vi dybt problematiske og aldeles uacceptable. Heri ser vi
en tydelig tendens til at ville skabe et negativt billede i den danske offentlighed omkring vores
stiftelse.
Sagen er, at der i henhold til de respektive menigheders skiftende behov naturligvis kan være tale
om nye byggeprojekter for at forbedre de fysiske forhold omkring moskeerne, herunder
renovationer i større eller mindre omfang, eller endda bygge nyt. At noget så konkret som
forbedring af moskeernes fysiske forhold bliver fremstillet som storpolitik og som en del af et
nærmest konspiratorisk projekt, vidner tydeligvis om ikke særligt velmente intentioner. Til påstande
om ”ekspansion” og ”flere nye moskeer” skal det blot siges, at Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse,
eksempelvis for ti år siden, havde knyttet til sig 29 moskeer - og i dag er dette tal stadig 29. Der er
således ingen ændringer i antallet af moskeer tilhørende Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse det sidste
årti.
Stiftelsens virke, herunder dens byggeaktiviteter, er finansieret lokalt. Det er medlemmerne selv,
der gennem kontingent, donationer og velgørenhedsgaver betaler for de pågældende renovationer
eller fornyelser af moskebygningerne. Alle aktiviteter under vores stiftelses regi foregår indenfor
rammerne af dansk lovgivning og de til enhver tid gældende regler på området.
Dertil skal det understreges, at stiftelsen vil naturligvis gå videre med den fornødne retslig skridt
imod disse usande beskyldninger.
Slutteligt vil vi udtrykke vores forhåbning om, at denne krænkende og fordomsfulde tilgang, vores
stiftelse i dag bliver udsat for, ikke vil lykkes med at skabe det misvisende billede, der tydeligvis
tilsigtes, og at de fire årtiers positive omdømme, vi hidtil har nydt i det danske samfund, ikke lider
skade, således at vi ufortrødent kan fortsætte vores arbejde for gensidig tillid, tryghed og respekt.
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