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2014 was een druk jaar voor de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM). Met een tiental opinie-artikelen en
interviews in diverse kranten (met name het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en Trouw), een
soortgelijk aantal brieven aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer, deelname aan een drietal
hoorzittingen in de Tweede Kamer, deelname aan diverse protestacties in Enschede en Den Haag en de organisatie
van acht publieksbijeenkomsten heeft ABM geprobeerd de dramatische situatie van Aramese christenen in het
Midden-Oosten onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking en de Nederlandse politiek. Net als in
2013 ging de meeste aandacht daarbij uit naar Syrië, maar in 2014 hebben we daarnaast aandacht moeten vragen
voor de Aramese christenen in de buurlanden van Syrië die getroffen werden of dreigden te worden door het vanuit
Syrië overgeslagen geweld naar Irak, Libanon en Turkije. In het onderstaande activiteitenoverzicht zullen we ons
beperken tot de diverse bijeenkomsten waarbij we als ABM betrokken zijn geweest.
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen kwamen in januari al diverse
landelijke politici naar Enschede. ABM was bij de bezoeken aanwezig om
bij deze Kamerleden aandacht te vragen voor de situatie van Aramese
christenen in Syrië. Op 11 januari bood ze een petitie aan aan GroenLinksleider Bram van Ojik en op 26 januari aan PvdA-leider Diederik Samson.
Maar ook zelf gingen we op reis. Op 15 januari waren we aanwezig bij een
bijeenkomst van het Syrisch Comité in De Nieuwe Liefde in Amsterdam en
op 24 januari organiseerden we een publieksbijeenkomst van het Syria’s
Request Netwerk waar ook enkele Enschedese Syriërs vertelden over hun
bezoek aan de vredesonderhandelingen in Montreux.
Inmiddels werd steeds duidelijker dat de strijd in Syrië ook grote gevolgen
had voor de Aramese christenen in de diverse buurlanden van Syrië. Op 21
februari organiseerde ABM een bijeenkomst over “Libanon in de schaduw
van Syrië” waarbij een 40-tal aanwezigen het verhaal uit de eerste hand
kregen van Elia Barsoum die van 1987 tot 1997 in Twente heeft gestudeerd
en gewerkt en daarna naar Libanon is teruggekeerd waar hij nu aan de
Amerikaanse Universiteit van Beirout werkt. De oorlog in Syrië is niet
alleen merkbaar is vanwege de grote vluchtelingenstroom, maar door het
wegvallen van het Syrische achterland ook voor de Libanese economie
terwijl de strijd zelf de sektarische spanningen in Libanon laat toenemen.
Op 7 maart werd de jaarlijkse Mensenrechtenrapportage van ABM in het
gebouw van de Aramese vereniging in Oldenzaal overhandigd aanVVDKamerlid Han ten Broeke en ChristenUnie-Europarlementariër Peter van
Dalen waarbij ook aandacht werd gevraagd voor de Aramese christenen in
Turkije en Irak. Op 13 maart was ABM aanwezig bij een hoorzitting van de
ChristenUnie in de Tweede Kamer over de situatie in het noordoosten van
Syrië en op 17 maart organiseerde ABM een bijeenkomst met het oog op de
raadsverkiezingen over gemeentelijk vredesbeleid.

April was een drukke maand voor ABM. Op maandag 14 april was een delegatie van ABM uitgenodigd door het
ministerie van Justitie om met staatssecretaris Fred Teeven te spreken over de veiligheid van Aramese christenen in

Irak en met name in Iraaks Koerdistan. We vertelden hem het verhaal van diverse Aramese vluchtelingen uit Irak dat
het in Iraaks Koerdistan weliswaar relatief veilig was, maar dat niet-Koerdische vluchtelingen daar als tweederangs
burgers worden aangemerkt. De volgende dag, op dinsdag 15 april, organiseerden we in Enschede een
publieksbijeenkomst met de Turks-Aramese journalist Erkan Metin die bewijzen had verzameld over de Turkse
betrokkenheid bij wandaden in Syrië waaronder de ontvoering van de twee bisschoppen van Aleppo, een jaar eerder,
en op donderdag 17 april bezochten wij met hem de Tweede Kamer waar vijf Kamerleden van vijf verschillende
politiek partijen zijn verhaal aandachtig aanhoorden. Precies één week later, op 24 april, was ABM aanwezig bij de
onthulling van het Armeense genocidemonument in Almelo waar ze als enige Aramese organisatie een krans
neerlegde voor de Aramese slachtoffers van deze genocide op christenen in het Ottomaanse Rijk.
Zowel Irak, Turkije als de genocide-herdenking stonden ook centraal in de
maand juni. Samen met een aantal niet-Aramese organisaties in Twente nam
ABM publiekelijk stelling in het Twentse weekblad “De Roskam” tegen de
demonstratie van nationalistische Turken op 1 juni tegen het genocidemonument. Toen later die maand Mosul door ISIS werd veroverd,
organiseerde ABM op 27 juni een publieksbijeenkomst met de uit Mosul
gevluchte journalist Mattie al Shamany die in april ook al mee was geweest
naar staatssecretaris Teeven. Ook dit keer weer een verhaal uit de eerste
hand. Mattie stond voortdurend in contact met christenen die de stad waren
ontvlucht en met bevriende moslims die zich nu gedeisd moesten houden.
Bij het bezoek met Erkan Metin aan de Tweede Kamer was al afgesproken
om de bevindingen van deze onderzoeksjournalist kort samengevat op papier
te zetten en daar ook de bewijzen van de betrokkenheid van Turkije bij een
aantal andere wandaden in Syrië aan toe te voegen. Op het laatste moment is
daar ook nog een zeer actueel hoofdstukje over de steun van de Turkse
regering aan ISIS aan toegevoegd en op 30 juni is het rapport dat samen met
de Jubilee Campaign tot stand is gekomen aan de Tweede Kamer
aangeboden, na afloop van een Kamerdebat over de mensenrechtennota van
de Nederlandse regering waarbij de christelijke partijen al een aantal moties
hadden ingediend over Turkije en geloofsvervolging.
Toen eind juli, begin augustus de Aramese christenen ook nog door ISIS uit
de vlakte van Nineve werden verdreven heeft ABM een buttonmachine
aangeschaft en heeft meer dan duizend buttons gemaakt en verspreid met het
bekende “N” of “nasrani” symbool. Vanzelfsprekend was ABM aanwezig
bij de Stille Tocht op 3 augustus en heeft ze gesproken bij de actie van de
Hongerstakers op het Stationsplein, maar daarnaast heeft ABM zich als
enige Aramese organisatie aangesloten bij de Nederlandse christelijke
coalitie “We Are N” en was ze medeorganisator van een demonstratie op 30
augustus die georganiseerd werd vanuit een verontrusting over het lot van
christenen wereldwijd. In het Midden-Oosten, Pakistan en Nigeria.

ABM heeft het hele jaar de situatie van de Aramese christenen in het Midden-Oosten onder de aandacht gebracht
van Nederlandse en Europese politici. Pas toen de Koerdische Autonome Regio in het noorden van Irak door ISIS
bedreigd werd, besloot het Westen militair in te grijpen. Kerkelijke leiders in Irak en Syrië waarschuwden dat deze
bombardementen ISIS en de sektarische strijd eerder zouden versterken dan verzwakken. In navolging van hen en
van Aramese organisaties elders in Europa heeft ABM tegen de Nederlandse bijdrage aan de bombardementen
geprotesteerd. Met een brief en op 2 oktober met een kleine protestactie. Een week later, op 10 oktober, was Yousif
Thomas Mirkis, aartsbisschop van Kirkuk te gast en hem konden we ruim € 1.300 overhandigen voor de
vluchtelingen die zijn kerk opvangt. Op 24 oktober hadden we Anthonie Holslag te gast voor een inleiding over het
genocidaal proces. Het startpunt naar de 100ste genocideherdenking op 24 april 2015 waartoe ABM in november en
december met Aramese en Armeense organisaties het “Comité 1915” heeft opgericht en plannen uitwerkt.

