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NIEUWSBRIEF JULI 2017
Het jaar 2017 begon voor het werk van de
Aramese Beweging voor Mensenrechten
(ABM) op 15 februari met een gesprek op het
ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag over de positie van Aramese christenen
in het Midden-Oosten en hoe de Nederlandse
overheid hen zou kunnen ondersteunen. Het
gesprek kwam voort uit de conferentie die
ABM in mei 2016 met de EVP/CDA-fractie
in het Europees Parlement organiseerde en
waar ook Severiyos Aydin (links op de foto
boven) van de in Zwitserland gevestigde hulporganisatie Aramaic Relief bij aanwezig was.
Na afloop van dit gesprek met ambtenaren van
de politieke, de juridische en de hulpafdeling
toog het gezelschap naar de Tweede Kamer
waar gesproken werd met Joël Voordewind
(ChristenUnie). Het ministerie komt namelijk
in actie als er druk is vanuit het parlement.
Twee maanden later spraken bestuurslid
Marcus Yalcin op zaterdag 22 april in
Amsterdam en voorzitter Aziz Beth Aho op
maandag 24 april in Assen namens ABM bij
de jaarlijkse herdenking van de genocide van
1915. In hun toespraken legden beiden de
relatie naar de huidige ontwikkelingen in
Turkije waar net als 100 jaar geleden weer
sprake is van een versterkt politiek nationalisme en islamisme. Dit openbaarde zich twee
maanden later toen de Turkse staat eind juni
een 50-tal Aramese kerken en kloosters confisqueerde in de onmiddellijke omgeving van
Mardin. ABM kwam meteen in actie en
schreef brieven aan de Tweede Kamer en aan
het Europees Parlement. De Tweede Kamer
stelde vragen; het Europees Parlement nam
een motie aan. Verder besteedden veel
kranten en weekbladen aandacht aan deze
actie. Op 19 juli organiseerde ABM hierover
een bijeenkomst waarbij via een bijdrage van
Elia Barsoum ook ingegaan werd op de
zorgwekkende situatie van Arameeërs in
Libanon.
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.

