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NIEUWSBRIEF JULI 2015
Het eerste halfjaar van 2015 stond voor de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)
vooral in het teken van de 100-jarige herdenking van de Armeense Genocide en Aramese
Seyfo. Reeds in het najaar van 2014 was met het oog hierop contact gezocht met Armeense
organisaties in Den Haag en in Almelo en in januari 2015 werd het Comité 1915 opgericht,
dat naast ABM bestond uit de Aramese verenigingen in Enschede, Hengelo, Oldenzaal en
Rijssen, de Armeense Kerk en de stichting Armeens Genocide Monument in Almelo. Omdat
de Aramese Federatie op dat moment zonder bestuur zat, heeft ABM de coördinerende rol
binnen dit Comité op zich genomen.
In februari en maart werden exposities over
de genocide georganiseerd in de openbare
bibliotheken van Enschede en Almelo en in
de verenigingsgebouwen in Oldenzaal en
Rijssen. Ook tijdens The Passion werd
aandacht gevraagd voor de genocide 100 jaar
geleden en het geweld waarmee de Aramese
christenen in het Midden-Oosten thans
worden getroffen. Op de foto hiernaast
poseert (het Aramese smaldeel van) het
Comité 1915 nadat de laatste hand gelegd is
aan de tentoonstelling in Enschede.
En op 24 april vond dan de eigenlijke
herdenking plaats, voorafgegaan door een
Stille Tocht van de Rooms-Katholieke
begraafplaats in Almelo naar het Armeense
Genocide Monument waar aansluitend in de
verenigingszaal naast de kerk door een groot
aantal sprekers werd stilgestaan bij de
betekenis van de genocide. Als vertegenwoordiger van de Aramese gemeenschap
sprak ABM-voorzitter Aziz Beth Aho de
aanwezigen toe (zie foto links)
Maar zoals gezegd besteedde ABM ook
aandacht aan de situatie van Aramese
christenen in het Midden-Oosten van 2015;
niet alleen in dat van 1915. Zo sprak de non
Yosé Höhne-Spartborth op 13 februari 2015
over haar verblijf van eind november 2014
tot januari 2015 onder uit Mosul gevluchte
Aramese christenen in Kirkuk en Erbil. Daar
had zij samengewerkt met bisschop Yousif
Thomas Mirkis die in oktober 2014 op
uitnodiging van ABM in Enschede was
geweest om over de situatie te vertellen.
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Rond het bezoek van bisschop Mirkis aan
Enschede, vertrok de Nederlandse minister
van Buitelandse Zaken, Frans Timmermans,
naar ‘Europa’ om opgevolgd te worden door
Bert Koenders. Deze bezocht precies een
maand na Yosé Höhne-Sparborth, namelijk
op 13 maart 2015, de Universiteit Twente en
kreeg daar een petitie aangeboden door het
bestuur van ABM. Minister Koenders
beloofde ABM uit te zullen nodigen voor een
uitgebreider gesprek dat half juli in Den
Haag zal plaatsvinden.
En op 27 mei 2015, dus na alle drukte rond
de genocide-herdenkingsactiviteiten, was SPfractievoorzitter Emile Roemer aan de beurt
om op de Universiteit Twente een petitie in
ontvangst te nemen. Daarnaast benaderde
ABM de minister en de Tweede Kamer
regelmatig met brieven over gebeurtenissen
in Syrië (zoals de ontvoering van de priester
Jacques Mourad of de verovering door ISIS
van delen van de stad Hassaka) en in reactie
op stukken van de Nederlandse regering
(zoals de jaarlijkse Mensenrechtenrapportage
of de Europese Raad Buitenlandse Zaken).
Dit alles doen we en blijven we ook het komende halfjaar doen. We doen dat onbetaald in
onze vrije tijd. De kosten voor reizen naar Den Haag, bijeenkomsten in Enschede etc.
proberen we zo laag mogelijk te houden en betalen we vaak ook uit eigen zak. Maar uw
financiële ondersteuning van onze activiteiten is bijzonder welkom om de situatie van
Aramese christenen in het Midden-Oosten onder de aandacht van de Nederlandse politici en
de Nederlandse bevolking te kunnen houden. ABM is door de Belastingdienst erken als
“Algemeen Nut Beogende Organisatie” (ANBI) en dus is uw gift aan ABM aftrekbaar van de
belasting.

