Den Haag 26 November 2013,

De leden van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken,

Wij, de Suryoyo Aramese Federatie Nederland en de Aramese Beweging voor de
Mensenrechten, maken ons ernstige zorgen over de positie van de Aramese en andere
christenen in Syrië. Zij zijn de inheemse bewoners van het land en dreigen nu door het
voortslepende conflict verdreven te worden. Met name jihadistische groeperingen hebben het
op kleine christelijke dorpen gemunt en hebben recent grote verwoestingen en moordpartijen
aangericht in onder andere Sadad, Maloula en Saidnaya. Het cultureel erfgoed (Maloula is in
haar geheel benoemd tot UNESCO Werelderfgoed) is enorm beschadigd en kan alleen weer tot
bloei komen als de Arameeërs in vrijheid en veiligheid in Syrië kunnen blijven wonen.
Echter, door constante aanvallen en moordpartijen zien mensen zich steeds meer genoodzaakt
om te vluchten naar buurlanden als Libanon, Irak, Jordanië en Turkije. Ook proberen velen het
Westen te bereiken, en leveren zich in die pogingen over aan mensensmokkelaars. Zelfs in
kampen worden zij gediscrimineerd en hulp bereikt hen hierdoor nauwelijks. Tevens zitten zij in
kloosters en kerken in Tur Abdin, Zuid Oost Turkije, die het op hun beurt al heel zwaar hebben.
Wij willen daarom de Nederlandse overheid deze petitie aanbieden. De Aramese christenen
hebben geen eigen staat en zien alle landen waarin zij wonen als een thuis, ook Nederland.
Een nieuwe exodus of erger nog genocide moet voorkomen worden en dat kan alleen als het
Westen zich krachtig uitspreekt tegen de schendingen van de mensenrechten die nu aan de
gang zijn en de slachtoffers van dit geweld helpt. De Aramese christenen hebben geen schuld
aan het conflict maar dreigen wel als groep het grootste slachtoffer te worden.
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Wij constateren
●

Dat steeds meer Aramese en andere christenen Syrië ontvluchten als gevolg van het
voortdurende geweld en gerichte acties om hen uit Syrië te verdrijven;
● Dat kerken en kloosters verwoest worden en de eeuwenoude christelijke wijken van
Aleppo, Homs, Damascus en andere steden in puin liggen;
● Dat christelijke dorpen zoals Sadad en Maloula (oktober 2013) en Saidnaya (november)
aangevallen en gegijzeld worden door extremistische rebellen;
● Christenen Syrië ontvluchten als zij de mogelijkheid krijgen, maar in weinig landen
welkom zijn;
● Christelijke vluchtelingen de toegang tot kampen in de regio ontzegt wordt of dat zij
kampen uit angst mijden;
● De Nederlandse Staat geen vluchtelingen uitnodigt, en als beleid heeft mensen in hun
regio te helpen.
Wij verzoeken de Nederlandse Staat
●
●
●
●
●

Om hulp aan de Aramese en andere christenen in Syrie te waarborgen;
Om maximale inspanning te leveren om tot een internationaal wapenembargo te komen;
Om daden van barbarisme en schendingen van de mensenrechten tegen de inheemse
bewoners van Syrië scherp te veroordelen;
Om bij vredesonderhandelingen en ronde tafels over Syrië er voor te waken dat
godsdienstvrijheid en de rechten van minderheden nadrukkelijk op de agenda staan;
De VN te verzoeken christelijke organisaties uit te nodigen voor deelname aan de
vredesconferentie in Genève op 22 januari 2014.

Hoogachtend,

Namens SAFN

Namens ABM

N. Yilmaz

A. beth Aho
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Over de organisaties
De Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN), is sinds 1989 het landelijk
vertegenwoordigend orgaan van de Arameeërs in Nederland. Naast de politieke verantwoording
heeft de Federatie zich ook ten doel gesteld om het Aramese erfgoed in Nederland te
waarborgen voor de komende generaties. Onder de federatie vallen vier verenigingen in Twente
en de Nederlandse tak van SuryoyoSat, een internationale satellietzender. Op internationaal
niveau valt de SAFN onder de World Council of Arameans, een NGO met speciale
consultatieve status bij de Sociaal Economische Raad van de VN.
De Aramese Beweging voor de Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke organisatie en
werkt met een ieder samen die zich geweldloos inzet voor vrede, veiligheid en recht. ABM
onderschrijft de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens en zet zich in het bijzonder
in voor de rechten van de Arameeërs in hun thuislanden. In Nederland organiseert zij
bijeenkomsten voor politieke bewustwording en biedt zij informatie over de stand van zaken
betreffende de mensenrechten in het Midden Oosten.

Over de Arameeërs
In Bijbelse tijden, dit wordt bevestigd door de huidige wetenschappers, zien we dat de
Arameeërs in grote getale geconcentreerd zijn in het gebied, dat in de Hebreeuwse Bijbel Aramnaharaïm wordt genoemd en waar hoogstwaarschijnlijk de oorsprong van dit volk gezocht dient
te worden; in het Syrisch-Aramees kent men deze regio onder de namen Aram-nahrin en bethnahrin. Dit gebied is na de 20e eeuw verdeeld door de Westerse mogendheden over
verschillende groepen, die een claim op (delen van) dit grondgebied deden. Het gebied werd
uiteindelijk onderverdeeld in de respectievelijk pasgeboren onafhankelijke landen Syrië (v.a.
1922, 1946), Turkije (v.a. 1923), en Irak (v.a. 1932). Aram-naharaïm/Mesopotamië is dus
verdeeld over Noord-Irak, Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië. Hierdoor zijn de Arameeërs/Syriërs
niet alleen hun oorspronkelijk thuisland kwijtgeraakt. Ze zijn tevens als volk ongewild verdeeld
en overgelaten aan de genade van islamitische heersers, die de inheemse Christenen niet
gunstig gezind waren/zijn. Deze geschiedenis heeft zich in Irak herhaald en is nu gaande in
Syrië. In de Diaspora leven de Arameeërs in West-Europa, Noord en Zuid Amerika en Australië.
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