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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015
Nadat het eerste halfjaar van 2015 voor de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)
vooral in het teken had gestaan van de 100-jarige herdenking van de Armeense Genocide en de
Aramese Seyfo, richtten wij ons in het tweede halfjaar voornamelijk op de vluchtelingenproblematiek. Niet het probleem dat de Europese Unie met vluchtelingen uit Syrië zegt te
hebben, maar op de problemen waar de Aramese vluchtelingen uit en binnen Syrië en Irak zelf
voortdurend tegenaan lopen. Onze Aramese broeders en zusters die besloten hebben in Syrië,
Irak of Turkije te blijven of die niet in staat zijn om deze landen te verlaten. Een door velen
helaas en ten onrechte vergeten groep die onze hulp hard nodig heeft.
Op 14 juli had een delegatie van het bestuur
van de ABM een gesprek op het ministerie van
Buitenlandse zaken over de mensenrechtensituatie van Aramese christenen in het
Midden-Oosten waarbij ook de situatie van
vluchtelingen en ontheemden aan de orde
kwam. Het gesprek vloeide voort uit de
aanbieding van de petitie aan minister
Koenders toen deze afgelopen 13 maart in
Enschede was. Vanuit het ministerie waren de
beleidsmedewerker godsdienstvrijheid en het
hoofd de afdeling Mashreq (zie foto rechts).
In de zomer kwam de ABM in contact met een
viertal jonge filmmakers die in het noorden
van Irak indringende portretten hadden
gemaakt van vier vluchtelingen die de omgeving van Mosul voor IS hadden moeten
verlaten. Terwijl Europa zich enkel richtte op
vluchtelingen die hierheen kwamen, vroeg
deze film aandacht voor de achterblijvers.
ABM, die in de aftiteling van de film wordt
genoemd, was aanwezig bij de première op 14
en bij de vertoning in het Europees Parlement
op 15 september jl. (zie foto links).
Ook in het najaar van 2015 werd op diverse
plaatsen nog wel aandacht besteed aan de
Armeense Genocide en Aramese Sayfo. Nu
veelal door andere organisaties die de boodschap van het Aramees-Armeense Comité
1915 hadden opgepakt. Enschede voor Vrede
wilde een bijeenkomst organiseren met de
“Bloedbroeders” Sinan Can en Ara Halici. Via
bemiddeling door ABM kwam men in contact
met beide heren en op 23 september vond de
bijeenkomst plaats (zie foto rechts).
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Ook in Deventer vond een Vredesweekprogramma plaats en via de herdenking van de
genocide was men zich daar bewust geworden
van het feit dat men de provincie Overijssel
deelde met vele duizenden Aramese christenen. Op zondagmiddag 27 september was
ABM-voorzitter Aziz Beth Aho te gast in het
Deventer Kerkcafé en vertelde daar niet alleen
over de geschiedenis van de Arameeërs maar
ook over de huidige situatie waaronder zij
thans moeten leven. Zo werkt ABM ook aan
het vergroten van de bekendheid van de
Arameeërs in Nederland (zie foto links).
Op 17 november jl. bood ABM, samen met
SAFN en de WCA, een petitie aan aan de
Tweede Kamer over de situatie van Aramese
christenen in het Midden-Oosten en met name
van de ontheemde Aramese christenen die
vaak door hun geloofsgenoten opgevangen
worden en nauwelijks toegang hebben tot de
officiële hulpprogramma’s. De petitie werd
ondersteund door het bezoek van de SyrischOrthodoxe bisschop van Homs en Hama die
door de Tweede Kamer ‘in bijzondere
procedure’ werd ontvangen (zie foto rechts).
Op zaterdag 19 december, tenslotte, was een
delegatie van ABM aanwezig bij een bijeenkomst van de ChristenUnie met vertegenwoordigers van diverse bevolkingsgroepen
afkomstig uit Syrië en Irak. Met elkaar werden
in een open gesprek dromen, ideeën en
mogelijke daden uitgewisseld over de
politieke toekomst van beide landen, met
name waar het de vredesonderhandelingen, en
de wederopbouw betreft en de rol van de
diverse bevolkingsgroepen daarin. Een zinvolle en leerzame ervaring (zie foto links).
Daarnaast benaderde ABM de minister en de Tweede Kamer regelmatig met brieven over
gebeurtenissen in Syrië en in reactie op stukken van de Nederlandse regering. Ook komt ABM
regelmatig met opinie-artikelen in Nederlandse kranten. U kunt deze lezen op onze website.
Dit alles doen we en blijven we ook het komende halfjaar doen. We doen dat onbetaald in onze
vrije tijd. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden, maar uw financiële ondersteuning
van onze activiteiten is bijzonder welkom om de situatie van Aramese christenen in het MiddenOosten onder de aandacht van de Nederlandse politici en de Nederlandse bevolking te kunnen
houden. ABM is door erkend als “Algemeen Nut Beogende Organisatie” (ANBI) en dus is uw
gift aan ABM (IBAN: NL25INGB0009280433) aftrekbaar van de belasting.

