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NIEUWSBRIEF JULI 2016
Het eerste halfjaar van 2016 heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) vooral
besteed aan het aandacht vragen voor de situatie van Aramese christenen in het Midden-Oosten
bij leden van het Europees Parlement. De afgelopen jaren hebben we indringend gesproken met
Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen, ze uitgenodigd voor bijeenkomsten
bij de Aramese verenigingen in Twente en zelf gesproken op verschillende hoorzittingen over
godsdienstvrijheid en mensenrechten in de Tweede Kamer, maar de diverse Kamervragen en
moties die mede op ons initiatief zijn ingediend leidden, door hardnekkigheid van de
Nederlandse regering, niet tot het gewenste resultaat. Verder bleek ons dat het buitenlands
beleid in toenemende mate niet in Den Haag maar in Brussel wordt bepaald. Vandaar dat wij
het dit jaar ook maar een treedje hoger hebben gezocht.
Zo werd de zesde jaarlijkse Mensenrechtenrapportage die ABM heeft opgesteld op
zaterdag 16 januari 2016 voor het eerst niet
aangeboden aan Tweede Kamerleden, maar
aan leden van het Europees Parlement. Dat
gebeurde in het verenigingsgebouw van Abgar
in Rijssen. Europarlementariër Kati Piri
(PvdA), die binnen het Europees Parlement is
aangewezen als rapporteur over Turkije bleek
op het laatste moment verhinderd, maar sprak
de aanwezigen met een videoboodschap toe.
Europarlementariër Peter van Dalen (Christenvan Dalen en Aziz Beth Aho overhandigen elkaar hun
Unie) was wel aanwezig en getuigde van zijn Peterrapportages
over de situatie in het Midden-Oosten
eigen ervaringen in Tur Abdin.
Inmiddels hadden we al ABM ook een uitnodiging op zak van Europarlementariër Annie
Schreijer-Pierik (CDA) om onze Mensenrechtenrapportage in het Europees Parlement
te komen presenteren. Op 25 mei 2016 vond
deze bijeenkomst plaats waarbij de inhoud van
het ABM-rapport werd ondersteund door de
Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Mosoel,
Mor Nicodemus Daoud Sharaf, de SyrischOrthodoxe pastoor Zuhri Khazaal uit Homs,
Severiyos Aydin van de Aramese hulporganisatie Aramaic Relief, genocide-deskundige
Anthonie Holslag en onderzoeksjournalist
Arnold Karskens. De zaal was goed gevuld en
Aziz Beth Aho, Annie Schreijer-Pierik en Mor Nicodemus
ook de Nederlandse minister van Buitenlandse
Daoud Sharaf voor de ingang van het Europees Parlement
Zaken, Bert Koenders, kwam nog even langs.
in Brussel
Deze bijeenkomst zal het komend halfjaar
zeker nog een vervolg krijgen.
Deze activiteiten kunnen we alleen blijven organiseren dankzij uw financiële ondersteuning.
ABM is erkend als “Algemeen Nut Beogende Organisatie” (ANBI) en dus is uw gift aftrekbaar.

