
` 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) 

 
            Vlierstraat 93, 7544 GG Enschede – NL. E-mail: info@aramesebeweging.nl 

www.aramesebeweging.nl 
 

 

 

 

 

PERSBERICHT 
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Vredesconferentie over Syrië niet compleet zonder Christenen en andere 

minderheden 
 

ENSCHEDE - Terwijl het gevecht is Syrië steeds heviger wordt, zou op 22 januari de 

vredesconferentie over Syrië moeten beginnen in Montreux (Zwitserland). 

 

Er is een felle strijd onder de strijdende partijen wie wie kan vertegenwoordigen, zeker nu er massale 

strijd uitgebroken is tussen de radicaalislamitische groepen onderling. Ook is er een felle strijd over 

de vraag of Iran, dat soldaten op de grond heeft in Syrië, mag aanschuiven. Daarmee lijkt de 

vredesconferentie een conferentie over Syrië te worden en niet van Syrië. Dat is vanuit geopolitiek 

oogpunt begrijpelijk, omdat veel staten een proxy-oorlog aan het voeren zijn in Syrië, door strijdende 

partijen te bewapenen en te voorzien van informatie. 

 

Maar voor een wapenstilstand en een duurzame vrede in Syrië is het van het allergrootste belang dat 

alle inwoners van Syrië vertegenwoordigd zijn en een plek hebben en houden. 

In 1923 kwam vlak bij Montreux, in Lausanne de moderne Turkse staat in het verdrag van Lausanne 

tot stand. In dat verdrag werden minderheden niet expliciet benoemd en dat gaf de Turkse staat het 

excuus om bijvoorbeeld de Syrisch-Orthodoxe christenen niet als minderheid te zien. Het resultaat 

was rampzalig. Van de honderdduizenden die de genocide in 1915 overleefd hadden, zijn er vandaag 

nog slechts een paar duizend over. De rest is verdreven, weggejaagd en gevlucht. De meeste van hen 

vonden uiteindelijk een plek in het Westen. Zo wonen er meer Syrisch-Orthodoxen in Twente dat in 

Zuid-Oost Turkije, waar oorspronkelijk de grootste groep woonde. 

 

Syrië kent ook een rijk geschakeerde samenleving met veel minderheden, waaronder vele 

Christelijke kerken, Druzen en Alevieten. Indien zij niet expliciet erkend worden als onderdeel van 

Syrië, zullen Soennitische moslims de kans aangrijpen om de minderheden ook na een vrede te 

verdrijven of gewoon niet toe te laten. Pessimistische schattingen gaan er al vanuit dat de helft van 

de Christenen gevlucht zijn. Zij kunnen dan niet terugkeren en zullen ergens opgevangen moeten 

worden. Dat zal uiteindelijk niet in de Arabische wereld gebeuren, zoveel is wel duidelijk. 

 

Het zou bijzonder wrang zijn, als de uitkomst van de Syrische oorlog er wederom toe zou leiden, dat 

minderheden uit hun land verdreven zouden worden. En dat van de Christelijke kerk, die daar al 

2000 jaar bestaat, de christenen geen onderdeel meer uit zouden maken van Syrië. Daarom pleiten 

we ervoor om religieuze minderheden, en met name Christenen, een plek aan tafel te geven en hen 

expliciet te noemen in elk verdrag en elke grondwetstekst, die zal ontstaan. Verder dient er een 

terugkeermogelijkheid te komen voor alle vluchtelingen uit Syrië.  
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Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen Aziz Beth Aho (voorzitter ABM) op nr.  of 

info@aramesebeweging.nl 
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