WAT DOEN WIJ?
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is in januari 2002 opgericht
om op te komen voor de mensenrechten van de Aramese christenen in het MiddenOosten, met name in Irak, Syrië en Turkije. Jaarlijks brengt ABM een
mensenrechtenrapportage uit die wordt aangeboden aan leden van de Tweede
Kamer en het Europees parlement. Daarnaast vraagt ABM regelmatig aandacht in
het parlement en in de media voor de diverse dreigingen waaraan Aramese
christenen blootstaan.
In april 2014, dus nog vóór de verdrijving door ISIS van Aramese christenen
uit Mosul en omgeving, sprak een
delegatie van ABM, samen met de uit
Mosul gevluchte Iraakse journalist Matti
Al-Shamani, meer dan een uur met
toenmalig staatssecretaris Fred Teeven
van asielzaken over de situatie van
Aramese christenen in het noorden van
Irak en in Iraaks Koerdistan.
In oktober 2014, dus na de verdrijving
van Aramese christenen uit Mosul en
omgeving, ontving ABM mgr. Yousif
Thomas Mirkis, aartsbisschop van
Kirkuk en Suleymaniya, die duizenden
Aramese en ook andere vluchtelingen
heeft opgevangen in de kerken en
kloosters van zijn bisdom. Bij die
gelegenheid schonk ABM € 1.300 als
kleine bijdrage in de kosten van deze
opvang.
U kunt ons helpen om de van huis en haard verdreven Aramese christenen in Irak
te helpen.
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ARAMESE CHRISTENEN IN IRAK

GEVLUCHT VOOR ISIS
VERGETEN DOOR HET WESTEN
In juni 2014 veroverde ISIS Mosul, in
omvang de tweede stad van Irak. In
Mosul woonden 130.000 Aramese
christenen die door ISIS voor de keus
werden gesteld: bekeren, vertrek of de
dood. De meesten besloten te vluchten.
Hun huizen en kerken waren door ISIS
en haar aanhangers al voorzien van de
Arabische letter ‘N’, voor ‘nasrani’,
nazarener, de Arabische aanduiding
voor ‘christen’. Het nasrani-teken werd
in korte tijd wereldwijd een teken voor
vervolgde christenen in Irak.
Onder de uit Mosul gevluchte christenen
was ook aartsbisschop Nicodemus
Daoud Matti Sharaf. Hij zegt: “We zijn
alles kwijtgeraakt: onze kerken, onze
kloosters, onze huizen, onze geschiedenis. De kathedraal van Mosul dateert
uit de vijfde en zesde eeuw na Chistus.
Mosul is onze stad, Irak ons land. Wie
ons ons land en onze geschiedenis
afneemt, neemt ons alles af. Zelfs onze
waardigheid.”

VERDREVEN DOOR ISIS

OPVANG DOOR ARAMESE CHRISTENEN
De meeste vluchtelingen uit Mosul en
omgeving worden opgevangen in andere
steden in Noord-Irak, zoals Kirkuk,
Erbil en Suleymaniya. Kerken en
kloosters zijn omgevormd tot vluchtelingencentra; nevenruimtes en gallerijen
herbergen gezinnen en in de kleine,
overgebleven ruimtes kan de mis nog
worden gecelebreerd, zoals de afbeelding rechts laat zien.

De bovenstaande foto’s van de SintGeorgekerk in Mosul maken duidelijk
dat ISIS-aanhangers het ook expliciet
op het christelijk erfgoed gemunt
hebben en erop gericht zijn alles wat
aan dit eeuwenoude erfgoed herinnert
te verwijderen of te verhullen. In “hun”
Mosul is geen plaats meer voor
christenen en het (Rooms-Katholieke)
klooster dat bij de kerk hoorde is thans
bij hen in gebruik als gevangenis.

De duizenden opgevangen gezinnen,
vaak nog met zeer jonge kinderen, zitten
hutje-mutje in met doeken afgescheiden
kleine ruimtes. De gezinnen en hun
kleine kinderen in de ruimte naast je zie
je misschien niet, maar je hoort ze wel
de hele dag. Het is een continue oefening
inschikken. En al deze vluchtelingen
hebben al zo verschrikkelijk veel achter
moeten laten.
Ook het interieur van diverse kerken in
Mosul, zoals dat van de hiernaast
afgebeelde kerk van de heilige Maagd
Maria, is ten prooi gevallen aan
“zinloos geweld”: blinde woede en
vernielzucht. Gebouwen van aanbidding, maar ook van onderwijzing en
hulp aan alle Irakezen, moslims en
christenen, zijn kort en klein geslagen;
de zorg- en hulpactiviteiten beëindigd.

Bovenstaande foto’s hebben we van internet ‘geplukt’. Daar zijn nog veel meer
foto’s te vernielde kerken, kloosters en christelijke objecten te vinden. De meeste
daarvan zijn niet door uit Mosul gevluchte christenen geplaatst, maar door ISISstrijders en hun medestanders als trofee van hun zuiveringsacties.

Door de kerken en kloosters in NoordIrak wordt van alles gedaan om het leven
van de uit Mosul en omgeving
afkomstige vluchtelingen een beetje
leefbaar te houden. Niet alleen met
voedsel, kleding en onderdak, maar ook
door evenementen te organiseren, zoals
een kinderkerstfeest, zodat de zinnen
even verzet, de ellendigheden even
vergeten kunnen worden.
Bovenstaande foto’s zijn afkomstig van de Nederlandse religieuze zr. Yosé HöhneSparborth die van november 2014 tot januari 2015 heeft geholpen bij de opvang
van vluchtelingen in Kirkuk en Suleymaniya.

