MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, SYRIË EN IRAK

BE
ܵܙܘܥܐܵܐܪܡܝܐ
ܠܙܕܩܐܵܐܢܫܝܐ

4DE PERIODIEKE RAPPORTAGE MENSENRECHTENSITUATIE
CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, SYRIË EN IRAK

ONTWIKKELINGEN VAN JANUARI 2011 TOT DECEMBER 2011

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)
ܙܘܥܐ ܐܪܡܝܐ ܠܙܕܩܵܐ ܐܢܫܝܵܐ
Vliestraat 93, 7544 GG Enschede
info@aramesebeweging.nl – Giro 92 80 433
www.aramesebeweging.

ARAMESE BEWEGING VOOR MENSENRECHTEN (ABM) Giro 92 80 433

ܙܘܥܐ ܐܪܡܝܐ ܠܙܕܩܵܐ ܐܢܫܝܵܐ

PAGINA 0

0

MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, SYRIË EN IRAK
INLEIDING

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich
geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
onderschrijvend, heeft de ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese
bevolking ( niet te verwarren met de Armeniërs) in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan
te kaarten. Tevens werkt zij samen met andere, zowel lokale als internationale, organisaties om de belangen
van de Aramese gemeenschap te behartigen.
Getalsmatig zijn de Arameeërs in de verschillende landen, Turkije, Irak en Syrië, te gering om hun rechten
zonder hulp van buiten af te dwingen. Zij moeten kunnen vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de
regeringen van deze staten om hun mensenrechten als culturele minderheden te garanderen en de
aanhoudende bemoeienis van de internationale gemeenschap om genoemde regeringen op deze
verantwoordelijkheid aan te spreken. Door middel van periodieke rapportages, het beleggen bijeenkomsten
en het onderhouden van contacten daarover met politici en niet-gouvernementele organisaties wil de
Aramese Beweging voor Mensenrechten de positie van de Aramese christenen in het Midden-Oosten
ondersteunen. De Aramese christenen die nog in de regio leven, moeten zwijgen over deze diep zwarte
bladzijden in hun geschiedenis en het leed dat hen is aangedaan en nog dagelijks aangedaan wordt. Zelfs in
Europa lopen mensen gevaar voor intimidatie en serieuze bedreigingen wanneer zij al te zeer op de situatie in
het land van herkomst wijzen.
De afgelopen jaren heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) keer op keer de noodklok
geluid over mensenrechtenschendingen tegen christenen in Turkije en Irak. Moorden, bedreigingen,
ontvoeringen en tal van overheidsmaatregelen in beide landen ten aanzien van deze minderheden.
In verband met veranderende situatie in het Midden-Oosten zullen wij dit jaar behalve de actuele situatie
inzake mensenrechten in Turkije en Irak, zullen wij in ons jaarlijkse ABM rapportage dit jaar ook een
hoofdstuk aan Syrië uitbestede
Naar aanleiding van onze meldingen werden regelmatig Kamervragen gesteld, werd overleg gevoerd met
leden van het Europees Parlement en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en deed de
Nederlandse ambassade in Turkije onderzoek naar door ABM gerapporteerde incidenten.
Het bleef echter bij het melden van en reageren op incidenten. Met ingang van deze periodieke rapportage
proberen we deze incidenten meer in te kaderen in ontwikkelingen ten goede of ten kwade en deze te
vergelijken met de internationale afspraken die (ook) ten aanzien van Turkije en Irak gelden. De ruim 63 jaar
geleden vastgestelde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij het belangrijkste
document; daarnaast baseren wij ons op de criteria die de Europese Unie in diverse documenten hanteert met
betrekking tot etnische, culturele en religieuze minderheden.
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In 2012 is het vierhonderd jaar geleden dat Nederland en het Turks-Ottomaanse sultanaat diplomatieke
betrekkingen aangingen. De Nederlandse én de Turkse regering willen dat feestelijk herdenken. President
Abdoellah Gül is uitgenodigd voor een staatsbezoek aan ons land. Er worden tal van activiteiten voorbereid
die Turkije in een positief daglicht moeten stellen. De viering richt de blik nadrukkelijk op de toekomst en
beoogt de bilaterale betrekkingen een impuls te geven. Daarbij ligt de nadruk op economische diplomatie en
zogenaamde people-to people.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog oorlog werd een genocide gepleegd op de christelijke Arameeërs, Armeniërs
en de Ponto- Grieken in Turkije, waarbij ruim twee miljoen doden vielen. Deze bloedige jihad wordt tot de
dag door het regime van Gül en Erdogan ontkend. De Turkse staat heeft consequent geweigerd de
verantwoordelijkheid voor al deze misdaden te erkennen. Wie in Turkije de historische feiten erkent, riskeert
vervolging.
In de Mensenrechtenrapportage 2011 wordt opgemerkt, dat vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een
van de beleidsprioriteiten in het mensenrechtenbeleid en dat Nederland zich opnieuw heeft ingespannen om
vervolging van christelijke en andere godsdienstige minderheden tegen te gaan en de Nederlandse regering
in 2011 meerdere malen ernstige schendingen van mensenrechten heeft veroordeeld.
ABM is van mening dat het alleen veroordelen van ernstige schendingen van mensenrechten niet toereikend
is en tot heden niet tot zichtbare verbetering heeft geleid. Integendeel, de Arabische lente is een barre winder
geworden voor vele christenen wat tot Exodus uit de bakermat van de christenen heeft geleid.
De Aramese- en andere christelijke minderheden zijn tot de dag van vandaag ontdaan van hun al hun
universele rechten en vrijheid en worden als tweede- en derderangsburgers behandeld. Tevens dient vermeld
te worden, vanaf de aangenomen genocidewet in Frankrijk, is in Turkije een “publieke haatcampagne” tegen
de christenen gaande; zie:
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1080101&CategoryID=77
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is geen tegenstander van het bezoek van de Turkse
president Gul aan Nederland om de 400 jarige betrekkingen tussen Nederland en Turkije te vieren. Als
Aramese mensenrechtenbeweging maken wij juist gebruik van de gelegenheid.
Aangezien minister Rosenthal de mensenrechten als een van de speerpunten in zijn buitenlandbeleid heeft
opgenomen, verwachten wij van de minister dat hij zijn worden in daden gaat omzetten. Ons aanbevelingen
aan de minister Rosenthal betreffende de Aramese mensenrechten in Turkije:
Aanbeveling aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal:
1. Turkije erop aandringen om de Aramese minderheid beter te beschermen door als minderheid te
erkennen; ruimte te scheppen voor de vrijheid van meningsuiting; respect te tonen voor hun religie, taal
en culturele waarden en normen;
2. verzoekt Turkije het cultureel erfgoed van de Arameeërs en andere christelijke minderheden te
eerbiedigen en tot zijn recht te doen komen, als een onderdeel van de Turkse nationale identiteit, waar
onder het eigenen van het historische klooster Mor Gabriel.
3. spreekt zijn verontrusting uit over het nieuwe geschiedenisboek, die de Arameeërs uitgemaakt voor
verraders wat kan leiden tot acties in de richting van opruiing.
4. eveneens moet worden aangedrongen op onmiddellijke beëindiging van de „publieke haatcampagne”
tegen Aramese en andere Christelijke minderheden bij de vervulling van hoge posten bij de Turkse
overheid.
5. in de Koerdisch- en Aramese dorpen een einde te maken aan de bezetting door gewapende
dorpswachters A5-0160/2003 - Rapporteur: Arie M. Oostlander 26/05/2003/ 9
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6. roept de Turkse autoriteiten op alle niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) om per direct alle
discriminerende activiteiten te beëindigen die het leven van de religieuze minderheden in Turkije
frustreren, onder andere op het gebied van eigendomsrechten, donaties, bouw en instandhouding van
kerken en handelingsbevoegdheid van schoolbesturen; dringt erop aan dat alle christelijke denominaties
in Turkije wordt toegestaan theologische scholen en seminaries te onderhouden voor het opleiden van
hun geestelijken en dat daartoe de afgifte van visa en van verblijfsvergunningen wordt vergemakkelijkt.
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KORTE GESCHIEDENIS VAN DE ARAMEEËRS
Alvorens de mensenrechtensituatie van de
Arameeërs ( )ܐܪܡܝܐin het Midden-Oosten te
schetsen, zal in deze paragraaf kort de
geschiedenis van het volk worden beschreven.
Hierdoor is de hedendaagse situatie van de
Arameeërs beter te begrijpen. Het Aramese (niet
te verwarren met Armeniërs) volk leeft ruim vier
millennia in het Midden-Oosten, in het gebied
dat bekend staat als Mesopotamië, of – zoals de
Hebreeuwse
naam
of
Bijbelse
Tweestromenland: Aram-Naharin. De culturele
bijdrage van het Aramese volk aan de
wereldbeschaving is zeer groot geweest. In de antieke oudheid stonden de Arameeërs bekend als prominente
handelaren en verspreiders van cultuur en alfabet. Ze domineerden de handel langs de oude “Zijde Route”.
Hun relatief eenvoudige taal, het Aramees, verspreidde zich samen met het 22-letterig alfabet snel over het
gehele Midden-Oosten en grote delen van Azië. Veel andere talen werden in deze periode geschreven in het
Aramese alfabet. Veel van de schriften die vandaag de dag gebruikt worden vinden hun oorsprong in het
Aramese alfabet.
In de eerste eeuw na Christus bekeerde het grootste deel van de Arameeërs (oude Syriërs) zich tot het
christendom. In deze periode werd door de Arameeërs zelf de benaming Syriër steeds vaker gebruikt om aan
te tonen dat zij geen heidenen waren zoals hun voorvaderen. Echter auteurs gebruikten nog vaak de dubbele
naam Syrisch-Aramees om (de afkomst van) het volk en de taal aan te duiden. Alle Syrisch-Aramese (maar
ook andere) historici stellen dat de Syriërs eerder bekend stonden als Arameeërs en dat de Syrische taal
afstamt van het Aramees. De termen Syriër en Arameeër worden vandaag de dag dan ook als synoniemen
beschouwd.
Vanaf de vierde eeuw ontbreekt het de Arameeërs aan een eigen staat. Gedurende het uiteenvallen van het
Ottomaanse Rijk, na de Eerste Wereldoorlog, creëerden de overwinnende staten een nieuw Midden-Oosten.
Koloniale grootmachten Frankrijk en Groot-Brittannië verdeelden het gebied zonder enige achting voor
etnische groepen. Een nieuwe kaart werd getekend waardoor nieuwe landen ontstonden, zoals Turkije, Irak,
Syrië, Libanon, etc. De nieuw getekende grenzen hielden geen enkele rekening met bestaande naties. Sterker
nog, ze werden dwars door etnische groepen getrokken in plaats van ertussen. De huidige grenzen hebben
het leefgebied van Arameeërs verdeeld en zij leven nu dan ook, vaak onder moeilijke omstandigheden,
verdeeld over verschillende landen. Het religieuze hartland van de Arameeërs, Tur Abdin, kwam bij deze
verdeling in Zuidoost Turkije te liggen.
In 1920 werd een Aramese delegatie naar de vredesconferentie in Sèvres gezonden in de hoop hun
historische rechten terug te krijgen. Echter de grootmachten weigerden de Arameeërs deze rechten toe te
kennen. Sindsdien proberen de nieuwe staten in het Midden-Oosten de Arameeërs te dwingen hun cultuur,
taal en etnische achtergrond op te geven. Als voorbeeld hiervan dienen de duizenden Aramese namen van
steden, dorpen, rivieren en regio’s die door de betreffende overheden zijn veranderd in Turkse of Arabische
namen. Het overgrote deel van de Arameeërs is Christelijk en behoort tot een van de volgende kerken van de
Syrische traditie:
West-Syrische Kerken: Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië; Syrisch Katholieke-, Syrisch Melkitischen Syrisch Maronitische Kerk.
Oost-Syrische Kerken: Oude Kerk van het Oosten; Assyrische Kerk van het Oosten (vanaf 1964) en
Chaldeeuws Katholieke Kerk.
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UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Deze rapportage zal worden
gestructureerd aan de hand van
een aantal artikelen uit de ruim 63
jaar
geleden
vastgestelde
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Aan de
hand van enkele van deze
artikelen zal de situatie per land
geëvalueerd
worden.
De
mensenrechten die per land
belicht zullen worden stammen
uit de volgende artikelen:
ARTIKEL 3:
Een ieder heeft het recht op leven,
vrijheid en onschendbaarheid van
zijn persoon.
ARTIKEL 17:
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
ARTIKEL 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om
van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in
het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
ARTIKEL 27:
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te
genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een
wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
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Turkije
Turkije was ooit een christelijk land. Al in het jaar 650 na Christus veroverden islamitische troepen
Christelijke gebieden. Twee groots opgezette Arabische aanvallen op Constantinopel (nu Istanbul) konden in
het jaar 655 echter door de christelijk-Romeinse troepen worden afgeweerd. Van 674-678 en in 717/718
belegerden de moslims Constantinopel opnieuw, zonder dat het hen lukte de stad in te nemen. De definitieve
verovering van Constantinopel door
de moslims vond plaats in 1453
door de Ottomanen (Turken).
Daarmee eindigde het christelijkByzantijnse rijk. Tegelijkertijd
begon de systematische uitroeiing
en het tot slaaf maken van de
christenen door islamieten. In 1914
waren er nog 25% christenen in
Turkije, nu zijn het nauwelijks nog
0,2%. De Turkse moslims hebben
dus in de 461 jaar tussen 1453 en
1925 75% van alle christenen verdreven, vermoord of gedwongen geïslamiseerd. Er vond een bijna voltooide
uitroeiing en verdrijving van christenen op het huidige gebied van Turkije plaats. Turkije is eigenlijk een
enorm christelijk kerkhof, waarschijnlijk ook het bekendste ter wereld. Daar wordt het christendom al ruim
16 eeuw tot op de dag van vandaag vervolgd. Bijna 100% van de inheemse bevolking op het huidige Turkse
grondgebied was christen, voordat ze door de Jihad (heilige oorlog), door verovering, vervolging,
massamoord, verdrijving, kerkenverwoesting of gedwongen bekering tot de islam bijna helemaal werden
uitgeroeid. Nu zijn het nog maar 0,03% en ook zij worden in Turkije niet verdragen.
Het Aramees christendom, met als zijn verschillende kerken, heeft tot heden een moeilijk bestaan moeten
leiden. Rond 1500, toen het Turkse rijk grote delen van het Midden-Oosten bezette, kregen christenen de
officiële status van dhimmis (tweederangsburgers). Vandaag de dag worden de christenen in Turkije feitelijk
weer of nog steeds als dhimmis behandeld. De aparte status die de minderheden in Turkije is toegewezen
heeft alleen in hun nadeel gewerkt.
De Aramese Christenen zijn gedurende de
geschiedenis zwaar onderdrukt en vervolgt. Het was
vroeger een volk die tot de meerderheid in het
Midden-Oosten werd gerekend, maar sinds de komst
van de Islam heeft het veel leed moeten incasseren.
Vrijwel altijd werden christenen gezien als
handlangers van de westerse kruisvaarders en werd
hun loyaliteit in twijfel getrokken, wat aanleiding gaf
voor de Turkse overheersers om in 1915 genocide te
plegen tegen de christelijke minderheden
(Arameeërs, Armeniërs en Ponto Grieken).
Na de genocide in 1915 was de Aramese bevolking
bijna uitgeroeid in Turkije. Na de laatste massale
vlucht van Arameeërs uit Turkije in de jaren ’70 en ’80, bedraagt hun aantal slechts twee à drieduizend in de
regio Tur Abdin, gelegen in de zuidoostelijke provincie Mardin in Turkije.
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Na de eerste wereldoorlog, werd de Turkse staat de facto gesticht in het verdrag van Lausanne in 1923. In het
verdrag staat dat minderheden rechten krijgen. Echter, de Turkse staat erkent die rechten alleen voor Joden,
Armeniërs en Grieks-Orthodoxen. Zij erkent de Arameeërs expliciet niet. En bescherming van rechtswege
genieten zij ook niet en daardoor zijn ze als religieuze minderheid volkomen vogelvrij.
Reeds vanaf het eind van de negentiende eeuw wordt het de Arameeërs vanwege hun Christelijke geloof
onmogelijk gemaakt een rustig en vreedzaam bestaan op te bouwen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw
woonden er circa 90.000 Arames christenen in het zuidoosten van Turkije.
Het is triest heden ten dage te moeten vaststellen dat het de Arameeërs nog steeds niet is toegestaan hun
millennia oude taal, het Aramees, te doceren. Veelal gebeurt dit in het geheim om zo te waken dat hun
eeuwenoude taal en cultuur niet uitsterven. In 1997 heeft de toenmalige gouverneur van Mardin een verbod
gelegd op het doceren van de Aramese taal. (katholisches, 4-10-2007)
De voormalige premier Ecevit en de huidige premier Erdogan; beide hebben tijdens hun premierschap
aangegeven, dat de Arameeërs welkom zijn, om terug te keren naar hun verlaten dorpen. Dit blijkt in de
praktijk niet van harte te zijn. Arameeërs genieten nog steeds
geen wettelijke bescherming als minderheid. Het gebied is
onveilig en in politieke zin erg onstabiel. Koerdische
clanleiders zien de Arameeërs als bedreiging en laten geen
middel onbenut om ze te intimideren en te verdrijven.
Het is daarom van groot belang, dat de Nederlandse regering
conform haar beleid betreffende de mensenrechten haar
aandacht daarop richt en haar verantwoording neemt, om de
schendingen van de universele rechten van dit Aramese volk
in het Midden-Oosten, voornamelijk in Turkije, Irak en Syrië
niet te tolereren.
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)
ontvangt regelmatig ernstige berichten uit Tur Abdin.
Grondgebied van Arameeërs wordt zonder enige reden
onteigend en pas tegen hoge betalingen kan men aanspraak
doen op de eigen landerijen en bezittingen. Kloosters en
priesters worden met de dood bedreigd en kerken met
eeuwenoude geschriften worden grofweg geplunderd. Arameeërs die, na decennia in de diaspora te hebben
geleefd, een bezoek willen brengen aan hun geboorteplaats worden bij aankomst mishandeld en of zelfs
vermoord. Daarnaast worden er bomaanslagen gepleegd om de terugkerende Arameeërs een duidelijk signaal
te geven en om de nog overgebleven Aramese christenen angst in te boezemen. Turkije slaagt er binnenkort
om haar te ontdoen van de Aramese bevolkingsgroep. De rest van de wereld kijkt al jaren toe
In 2009 kwamen Turkse kranten met het bericht dat Turkse officieren tot in detail een plan hadden
uitgewerkt – “operatie kooi” geheten – om definitief af te rekenen met de christenen in Turkije. Ze worden
ervan verdacht lid te zijn van Ergenekon, een duistere organisatie die als doel zou hebben de Turkse ten val
brengen. De zaak kwam aan het licht na een inval van de politie in het kantoor van major Bektay waar
talrijke geheime dossier en documenten worden gevonden. Deze beschrijven een sinister plan, ondertekend
door kolonel Kirectepe om een bloedige eliminatiecampagne te beginnen tegen de christenen in Turkije
(reformatorische dagblad d.d. 24-12-2009).
Het plan was opgezet in vier fases. Tijdens de eerste fase, “voorbereiding”, zouden persoonlijke gegevens
van christenen worden verzameld en in kaart gebracht. Onderzocht zou worden naar welke scholen ze hun
kinderen sturen, van welke verenigingen ze lid zijn en welke kerken ze bezoeken. Fase twee zou bestaan uit
het sturen van dreigbrieven. De derde fase, “het bewerken van de publieke opinie”, beoogde het verzwakken
van positie van de AKP-regering door deze ervan te beschuldigen te kort te schieten in de bescherming van
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de christenen in Turkije. De laatste fase, “de concrete uitvoering van het plan”, betrof de moord op de
prominente christenen. Christelijke zakenlui en artiesten zouden worden ontvoerd en hun huizen in brand
gestoken. Kerken zouden doelwit worden van aanslagen. De campagne diende twee doelen. Naast het
verzwakken van de positie van de AKP-regering beoogden de opstellers de christelijke gemeenschappen in
Turkije in een permanente toestand van angst te brengen. Dat laatste is overigens ook zonder uitvoering van
het plan al gelukt.
De onrust onder Aramese christenen staat niet op zichzelf. In november 2007 werd in Tur Abdin de Aramese
monnik Daniel Savci ontvoerd en enkele dagen later zwaar mishandeld terug gevonden. De Aramese
christenen zien dit voorval als een direct dreigement aan hun adres. De mensenrechtensituatie in Turkije is
om nog een andere reden zeer actueel, namelijk vanwege de toetredingsdiscussie tot de Europese Unie.
Turkije klopt vanaf de jaren zestig op de deur van de Unie. Turkije moet onder meer bewijzen dat het een
lidstaat kan zijn met respect voor de Europese waarden. Heeft Turkije bewezen een lidstaat te kunnen zijn
met respect voor de Europese waarden? Hoe belangrijk zijn democratie, rechtstaat, mensenrechten en
vrijheid van godsdienst voor Turkije, een land met een overwegend Islamitische bevolking?
Anno 2012, willen Christenen in Turkije af van de uitzonderingspositie die het bijna honderd jaar oude
Verdrag van Lausanne hen gaf. Een grondwet moet iedere burger gelijk behandelen in plaats van speciale
uitzonderingen creëren. Er moet een nieuwe grondwet komen, gebaseerd op de mensenrechten, sociale
gerechtigheid én die mensen het recht geeft naar hun geloofsovertuiging te leven.
Het is daarom van groot belang, dat de Nederlandse regering conform haar beleid betreffende de
mensenrechten haar aandacht daarop richt en haar verantwoording neemt, om druk op Turkije uitoefent om
in het nieuwe wet iedere burger gelijk te behandelen in plaat van speciale uitzonderingen creëren om hen van
hen van de universele mensenrechten te ontdoen.
Aanbeveling
 Zowel vanuit het perspectief van mensenrechten als van de onderhandelingen met de Europese Unie is
het van groot belang dat de positie van christelijke minderheden hoog op de politieke agenda staat. In de
kern komt het erop neer dat het voor een christen in Turkije net zo makkelijk moet zijn om zijn geloof te
beleven als het in Westerse landen voor een moslim mogelijk is om dat te doen.
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ARTIKEL 17: RECHT OP EIGENDOM, ALLEEN OF TEZAMEN MET ANDEREN
ARTIKEL 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
Onteigening Aramees religieus erfgoed
Aramese- en andere Christelijke minderheden in
Turkije ervaren aanhoudende problemen bij het
uitoefenen van hun geloof. Het stichten van
kerken
wordt
bovendien
systematisch
tegengewerkt. Vanuit de Raad van Europa, is er
al geruime tijd verscherpte aandacht voor de
positie van minderheden en het naleven van de
mensenrechten in Turkije. De Aramese en
andere Christelijke minderheden worden
bedreigd, kloosters en religieuze gebouwen
worden door de staat ingenomen, en er dreigt
onteigening van de gronden van het oudste
christelijke klooster in Turkije.
Het Aramese klooster, Mor Gabriel - opgericht
in het jaar 397 na Christus – is een van de
oudste christelijke kloosters ter wereld en thans
de zetel van één van de twee overgebleven
Aramese bisschoppen in Tur Abdin, wordt in
zijn voortbestaan bedreigd.
Tur Abdin als bakermat van de Aramese
christenen steunt nog op een aantal pilaren van
de oude christelijke beschaving. Door de nieuwe
kadasterregeling in Turkije, worden deze pilaren
van een oud christelijke beschaving opnieuw
bedreigd en de wereld kijkt toe.
In deze bijdrage wil de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) de onteigening en discriminatie
betreffende het Aramese erfgoed met betrekking tot de nieuwe kadasterregistratie in Turkije aan de hand van
een aantal voorbeelden schetsen. Aangezien de Aramese christenen door diverse vormen van systematische
onderdrukking, gedwongen verhuizing en allerlei vormen van discriminatie tot een marginale groep zijn
gereduceerd en hierdoor erg kwetsbaar zijn geworden, zullen wij ons hierbij beperken tot het religieuze
hartland van de Arameeërs in Tur Abdin.
In ons voorgaande periodieke rapportage hebben wij telkens melding moeten doen van het schijnproces en
de touwtrekkerij door de Turkse overheid betreffende de rechtszaken tegen het onteigenen van het
eeuwenoude klooster, Mor Gabriel. Sinds 2008 is een stroom rechtszaken tegen dit meer dan 1616 jaar oude
klooster aangespannen. Het klooster wordt onder meer beticht van „onwettige vestiging”. Sommige zaken
zijn aangespannen door naburige dorpen, die vertegenwoordigd worden door prominente politici van de AKpartij.
Aangezien het historische klooster Mor Gabriel (397) met diverse onteigeningrechtszaken te maken heeft
gehad en internationaal veel aandacht heeft gekregen, zullen wij ook in ons stuk deze meer belichten,
hetgeen niet betekent dat de andere rechtszaken onbelangrijker zijn of de onteigeningspolitiek van de Turkije
jegens Aramese- en andere minderheden minder ernstig is.
Turks Kadastersysteem en onteigening Aramese erfgoed
In verband met vele tekortkomingen in het verouderde Turkse Kadastersysteem, is in 2004 mede op
aandringen van de Europese Unie besloten dat er een nieuw Kadastersysteem ontwikkeld moest worden. In
mei 2008 heeft de Wereldbank ingestemd met een lening aan de regering van Turkije voor het Kadaster en
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het Kadaster Modernisering Project. De doelstelling van het project was om de effectiviteit en efficiëntie van
het Kadaster en de kadastrale dienstverlening te verbeteren. Door de nieuwe landmetingen hebben de
overheid en de Koerdische bewoners van Tur Abdin kans gezien om op een “legale” manier de particuliere
landerijen en het religieuze erfgoed van de Arameeërs te onteigenen.
Aangezien de meeste Arameeërs Tur Abdin ontvlucht zijn, is het voor hen meestal juridisch onmogelijk
gemaakt om hun bezittingen kadastraal vast te leggen. Dat is in het bijzonder bij de christelijke Aramese
dorpen een probleem, omdat veel christenen hun woningen en landerijen wegens diverse vormen van
onderdrukking al decennia lang hebben verlaten en naar West-Europa zijn vertrokken. Als gevolg hiervan
zijn de onbewerkte landerijen door het verantwoordelijke ministerie als bosgrond gedefinieerd, op deze wijze
aan de oorspronkelijke bewoners ontnomen en eigendom geworden van de Turkse schatkist. In sommige
gevallen hebben de in beslag genomen landerijen een andere bestemming gekregen; een bestemming om
door de overheid gefinancierde moskeeën te bouwen. De historisch Aramese dorpen Anywerdo en Bote zijn
levende bewijs van de onteigeningspolitiek van de Turkse overheid en Islamisering van de nog overgebleven
christelijke dorpen.
Veel christenen hebben hun zaak aan Turkse rechtbanken voorgelegd, maar deze zaken worden veelal
doorkruist door de machtspositie van plaatselijke Koerdische stamleiders die vaak goede banden hebben met
politici in Ankara. Veel Arameeërs kochten de Koerden met grote geldbedragen af om hun dorpen te redden.
Om hun bezittingen kadastraal vast te leggen, zijn diverse Aramese dorpen, maar ook individuen in een
vicieuze juridische machtsstrijd binnen het Turkse rechtssysteem beland. Om een beeld te kunnen schetsen
van de problemen die zijn ontstaan als gevolg van de nieuwe landmetingen, zullen wij hieronder een aantal
actuele situaties met betrekking tot religieus erfgoed en tot individuele gevallen uiteenzetten.
Het klooster Mor Gabriel
Aramese- en andere Christelijke
minderheden in Turkije ervaren
aanhoudende problemen bij het
uitoefenen van hun geloof. Het
stichten van kerken wordt bovendien
systematisch tegengewerkt. Vanuit de
Raad van Europa, is er al geruime tijd
verscherpte aandacht voor de positie
van minderheden en het naleven van
de mensenrechten in Turkije. De
Aramese en andere christelijke
minderheden
worden
bedreigd,
kloosters en religieuze gebouwen
worden door de staat ingenomen, en
er dreigt onteigening van de gronden
van het oudste christelijke kloosters in
Turkije. Het Mor Gabriel klooster is een voorbeeld van een onteigeningpolitiek, waar ook diverse Europese
landen zich mee hebben bemoeid en Turkije op haar inhumane handelswijze jegens de christelijke
minderheden hebben aangesproken. Ook in de Raad van Europa zijn diverse moties ter bescherming van het
Aramese erfgoed aangenomen. In plaats van gehoor te geven aan deze resoluties van de Raad van Europa,
heeft het Turkse Hooggerechtshof na een periode van vier jaar in januari 2011de landerijen buiten de
kloostermuren toegewezen aan de Turkse staat. Dat is het antwoord van Turkije op de oproep van Raad van
Europa, toen deze Turkije opriep om vóór 11 februari 2011 een verslag uit te brengen aan de Raad.
Door middel van dit soort politieke processen tracht de Turkse overheid de nog overgebleven inheemse
Arameeërs uit Tur Abdin te verdrijven en meer dan 1600 jaar oud kloosters en een christelijk Aramese
traditie te laten verdwijnen.
Mede op verzoek van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) hebben diverse parlementariërs
vragen over deze uitspraak van de Turkse rechtbank gesteld de aan minister van Buitenlandse Zaken, Uri
Rosenthal (VVD), en over Turkse plannen om de grond van een eeuwenoud Aramese klooster te onteigenen.
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Europese Hof voor de Rechten van de Mens
In haar mensenrechtenrapportages over 2009 en 2010 heeft ABM melding gemaakt van de door Raad van
Europa aangenomen resolutie, waarin zij een oproep doet aan de Turkse autoriteiten om het grondeigendom
van belangrijke religieuze en culturele centra NIET onder valse voorwendselen met onomkeerbare gevolgen
te onteigenen. Pieter Omtzigt (CDA) was woordvoerder namens de tweehonderd christendemocraten van de
Europese Volkspartij in de Raad. Hij benadrukte in Straatsburg dat Turkije de rechten van de Aramese
Christenen moet erkennen en beschermen en het verbod op het onderwijs in het Aramees moet opheffen. De
Algemene Vergadering heeft door middel van de aangenomen resolutie Turkije opgeroepen vóór 11 februari
2011 verslag uit te brengen aan Raad van Europa. Tot op heden heeft Turkije zich niets aangetrokken van de
eerdergenoemde motie en heeft ook weinig of niets gedaan met de aanbevelingen van Raad van Europa.
In haar jaarlijkse rapportage inzake mensenrechtensituatie van de Aramese christenen in het Midden-Oosten
heeft ABM telkens melding moeten doen van het schijnproces en de touwtrekkerij door de Turkse overheid
betreffende de rechtszaken tegen het onteigenen van het eeuwenoude klooster, Mor Gabriel.
Juridische problemen van het klooster Mor Gabriël
Het Aramese klooster, Mor Gabriel - opgericht in het jaar 397 na Christus – is een van de oudste christelijke
kloosters ter wereld en thans de zetel van één van de twee overgebleven Aramese bisschoppen in Tur Abdin,
wordt in zijn voortbestaan bedreigd.
Het Mor Gabriel klooster is met haar 1615 jaar oude geschiedenis niet alleen een van de oudste kloosters van
Turkije maar ook van de hele wereld en is het religieuze en culturele hart van de Aramese minderheid. Het
klooster vervult een bijzonder belangrijke rol bij het in stand houden van het Aramees, de taal die volgens de
overlevering door Jezus gesproken werd. Het klooster is gelegen in de streek van Tur Abdin, de streek waar
de Syrisch-Orthodoxe Kerk omstreeks de vierde eeuw ontstaan is. In de regio van het klooster wonen
vandaag nog 3.000 Arameeërs, merendeel ouderen die liever in land van hun voorouders willen sterven,
ondanks alle vormen van onderdrukking en vernedering.
Nadat in 2008 in de regio waar het klooster zich bevindt werkzaamheden van het "Eigendomsregister” en
van het Kadaster begonnen, zijn ernstige problemen voor de Stichting Mor Gabriël Klooster met de naburige
dorpen, het Ministerie van Financiën en Bosbeheer begonnen. Deze problemen zijn voor de rechter gebracht,
maar helaas is er tot op heden geen rechtvaardige oplossing gevonden.
De problemen van de Stichting Mor Gabriël Klooster zijn hieronder samengevat weergegeven onder vier
kopjes.
De ontwikkelingen van de zaak van Ministerie van Financiën
In 2008 zijn er in het dorp Güngören (Fofyath / Keferbe) in het district Midyat, waar ook het klooster ligt,
werkzaamheden van het “Eigendomsregister” en van het Kadaster uitgevoerd. Bij die werkzaamheden zijn er
2440 are (244.265 m2) bestaande uit 12 percelen op naam van de Stichting Mor Gabriël Klooster vastgelegd.
Het Ministerie van Financiën is hier tegen een rechtszaak begonnen bij de Kadastrale Rechtbank van Midyat
onder het dossiernummer 2009/11. Zoals nu bekend, is bij de behandeling van de zaak door de Kadastrale
Rechtbank van Midyat op 24 juni 2009 uitgesproken dat de onderhavige grond eigendom van de Stichting
Mor Gabriel Klooster is en daarmee is de zaak van het Ministerie van Financiën afgewezen.
Maar helaas is na het hoger beroep van het Ministerie van Financiën bij het Hooggerechtshof de uitspraak
van de Kadastrale Rechtbank van Midyat dat in het voordeel van het klooster was gevallen VERNIETIGD.
Er wordt als motivering van deze uitspraak aangevoerd dat krachtens de nieuwe Kadasterwet, personen
zonder documenten maximaal 1000 are (100.000 m2) onroerend goed op naam kunnen registreren. erwijl het
klooster in het proces twee heel belangrijke documenten, die de eigendomsrechten met betrekking tot deze
onroerende zaken aantonen, aan de Kadastrale Rechtbank van Midyat heeft overlegd. De Kadastrale
Rechtbank van Midyat had dan ook op grond van die documenten de zaak, die het Ministerie van Financiën
tegen het klooster had aangespannen, afgewezen. Een van deze documenten is de verklaring die destijds van
de Stichting en van de minderheden werd gevraagd en “de verklaring van 1936” wordt genoemd. Hierin
werd verklaard dat het klooster sinds 17 juli 1935 eigendomsrechten had.
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Het andere document is gedateerd op 1 september 1937 en bevat de gegevens van de Herwaardering die in
het kader van Wet Herwaardering van Grond werden opgesteld, waaruit blijkt dat het klooster voor 21
percelen belasting betaalde.
Deze twee documenten tonen aan dat het klooster in juridisch opzicht op schriftelijke bewijzen gebaseerde
en dus onvoorwaardelijk eigendomsrecht op de onderhavige grond heeft. Dit toont, in tegenstelling tot de
bewering in de uitspraak van het Hooggerechtshof, aan dat het eigendomsrecht van het klooster niet louter op
mondelinge verklaringen is gestoeld maar op documenten is gebaseerd. Maar in de uitspraak van het
Hooggerechtshof zijn deze twee documenten genegeerd en is met klem benadrukt dat de zaak in het voordeel
van het Ministerie van Financiën zou moeten worden toegewezen omdat eigendomsrechten van het klooster
met betrekking tot de onderhavige grond niet op documenten zouden berusten. Het is zelfs zo dat in de
beroepsprocedure bovengenoemde belastingstukken op de een of andere manier uit het dossier zijn gehaald
en waarmee grond werd gegeven aan de uitspraak van het Hof zijn die nu in het nadeel dan het klooster was.
Het klooster heeft wederom tegen deze uitspraak een beroepsprocedure bij het Hooggerechtshof
aangespannen en heeft daarbij zijn recht op herziening van de uitspraak gebruikt. Hierin is gesteld dat het
Hooggerechtshof een verkeerde uitspraak heeft gedaan en dat het Hof de uitspraak van het Kadastrale
Rechtbank van Midyat dient te herstellen die in het voordeel van het klooster was uitgevallen.
Maar afdeling 20 van het Hooggerechtshof heeft in zaaknummer 2011/3720 en uitspraaknummer 2011/8237
op 28 juni 2011 de afwijzing van het herzieningsverzoek uitgesproken. Na deze uitspraak is door de
Kadastrale Rechtbank van Midyat weer onderzoek gedaan en is op 10 oktober 2011 met uitspraaknummer
2011/38 en 2011/87 HANDHAVEN uitgesproken en daarmee is nogmaals aangetoond dat de Stichting in
zijn recht staat.
Problemen met betrekking tot de grenzen van het klooster
Aan de andere kant is de zaak die de Stichting Mor Gabriël Klooster tegen de dorpen Yayvantepe (Kartmin)
en Eğlence (Zinol) had aangespannen, om, in overeenstemming met de wens van het dorp Güngören, de
bestuurlijke grenzen tussen de dorpen feitelijk vast te leggen in het voordeel van het klooster uitgevallen.
Maar vervolgens zijn de dorpen Yayvantepe en Eğlence in hoger beroep gegaan. In hoger beroep is door het
Hof de uitspraak van de Rechtbank van Midyat VERNIETIGD en uitgesproken dat het dossier onder de
bestuursrechter valt en daarom de rechter in eerste aanleg niet ontvankelijk verklaard. Toen ook Verzoek om
Herziening werd afgewezen, is er een zitting bij de Rechtbank van Midyat gehouden. In die zitting is
besloten dat de Rechtbank van Midyat niet bevoegd is. Toen de hoge beroepsprocedures tegen deze
beslissing werden afgewezen, is een verzoek bij de Bestuursrechter van Mardin gedaan. Maar de
Bestuursrechter van Mardin heeft onze verzoekschriften met zaaknummer 2011/872 en 2011/873 afgewezen
en heeft samengevat benadrukt dat Bestuursrechter niet bevoegd is om relevantie van belangen vast te stellen
en dat wanneer men om voorlopige voorzieningen vraagt er ook feitelijk een aan te houden zaak aanwezig
dient te zijn.
Het gaat de Stichting Mor Gabriel Klooster in deze zaak om de handelingen van de dorpen op de grond die
in 1930’er jaren zijn vastgesteld. Er is niet een bestuursrechtelijke zaak waar de stichting de aanhouding van
kunnen vragen. De geschillen tussen dorpen onderling zijn in de Art. 4 en 5 van de Dorpenwet en in het
Reglement Grensgeschillen en Civiele Herindeling en Vorming en het Reglement voor het Oprichten en
Opheffen van Dorpen Art.4-13 tot in detail geregeld.
Volgens deze wet en regelgeving zal vastgesteld moeten worden waar de feitelijke grens loopt van de dorpen
Eğlence, Yayvantepe en Çandarlı die binnen de grenzen van het klooster vallen. Omdat er veel officiële
documenten aanwezig zijn die de door het klooster geclaimde grens bevestigen, is de Stichting Mor Gabriël
Klooster bezig om verzoeken voor te bereiden om door de bevoegde bestuursorganen de feitelijke grens
tussen het klooster en naburige dorpen vast te laten vaststellen.
De problemen van de Stichting met Bosbeheer
Bij de werkzaamheden van het Kadaster in het dorp Güngören is besloten de 2760 are (276.000 m2) grond
die binnen de buitenmuur van het klooster valt, met de motivering dat het BOSGROND zou zijn, op naam
van het Ministerie van Financiën te registreren. Hierop heeft het Klooster bij de Kadastrale Rechtbank van
Midyat een bezwaar en belanghebbendenprocedure tegen Bosbeheer en het Ministerie van Financiën
aangespannen. Als zaaknummer van deze procedure is 2008/30 geregistreerd.
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Het klooster heeft een geschiedenis van 1615 jaar en heeft altijd al zeggenschap en beschikking over deze
gronden gehad. Een ander belangrijk aspect van deze zaak is het feit dat 2/3 van de grond die binnen de oude
muren van het klooster valt, onder het stuk grond valt waarvan men beweert dat het bosgrond zou zijn. De
strafzaak die naar aanleiding van deze eeuwenoude muur tegen de voorzitter van de Stichting Mor Gabriël
Klooster is aangespannen bij de Rechtbank van Midyat is geregistreerd onder parketnummer 2008/251. De
zaak bij de Kadastrale Rechtbank van Midyat, zaaknummer 2008/30 is inmiddels AANGEHOUD. Dit
betekent dat als de zaak die het klooster heeft aangespannen om haar onroerende goederen terug te krijgen
die als bosgrond op naam het Ministerie van Financiën waren geregistreerd in haar nadeel uitvalt, de
voorzitter van de Stichting in de strafzaak schuldig bevonden en de buitenmuur van het klooster
geconfisqueerd kan worden.
In 1935 is door het Klooster zoals in Art. 44 van de oude Wet op Stichtingen was voorzien, aan het
Algemene Directoraat voor Stichtingen aangifte gedaan en ook in 1937 is er belasting betaald over de grond
die nu bosgrond wordt genoemd. Door de strenge regelgeving in Turkije met betrekking tot bosgrond heeft
de Kadastrale Rechtbank van Midyat na dossieronderzoek op 24 juni 2009 onder vonnisnummer 2009/30
uitgesproken dat de onroerende goederen als bosgrond op naam van het Ministerie van Financiën dienen te
worden geregistreerd.
Het klooster heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend. Maar afdeling 20 van het Hooggerechtshof heeft
het beroep van het Klooster afgewezen en bepaald dat het onroerend goed, als zijnde bosgrond, op naam van
het Ministerie van Financiën moeten worden geregistreerd. Ook in deze zaak zijn als motivering voor de
uitspraak, net zoals in de zaak van het Ministerie van Financiën, en om soortgelijke redenen de
belastingstukken en -aanslagen van het klooster buiten beschouwing gelaten; er wordt beweerd dat het gaat
om onroerende zaken met een totale oppervlakte van 275.469 m2 dat bosgrond zou zijn en dat men krachtens
Kadaster Wet Art. 14, ongeacht of het rechtspersonen of natuurlijke personen betreft, maximaal 100.000 m 2
onroerend goed volgens mondelinge verklaringen op naam mag registreren, terwijl de betreffende
onroerende zaken bosgrond zijn die nooit door op basis van mondelinge verklaringen verkregen kunnen
worden.
Tegen deze uitspraak is door het klooster een herzieningszaak aangespannen maar ook deze zaak is recent
afgewezen. Zodoende is de uitspraak van de Rechter onherroepelijk geworden. Met deze uitspraak van het
Hof zijn de eigendomsrechten van het Klooster en ook de eigendomsrechten die voortvloeien uit
internationale rechtsbeginselen geschonden. Het nationale recht heeft uiteindelijk de onroerende zaken,
waarvan het Klooster al ruim 1600 jaar over gebruik- en eigendomsrechten beschikt, in een klap ontnomen.
Tegen de uitspraak is een zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangespannen, maar deze
is nog steeds in behandeling.
Als het klooster al zijn landerijen kwijtraakt, betekent dat het einde voor het klooster, hetgeen een grote klap
zal betekenen voor zowel de in Tur Abdin overgebleven Aramese christenen, als voor de Aramese christenen
in de diaspora, omdat het klooster van Mor Gabriel een grote symbolische betekenis heeft voor de Aramese
gemeenschap.
De zaak die bij de Strafrechter van Midyat loopt met betrekking tot de “bezetting van bosgrond”
Ook in de aanklacht die door de bestuurders (Muhtars) van de dorpen Yayvantepe en Eğlence, met wie het
klooster een geschil heeft over de grond, tegen de voorzitter van de Stichting Mor Gabriël Klooster bij
Hoofdofficier van Justitie van Midyat is ingediend en waarbij gesteld wordt dat de muur rond het klooster op
bosgrond is gebouwd en dat er dus sprake zou zijn van “ bezetting van bosgrond”, wordt het klooster ernstig
benadeeld. Want deze muur bestaat al eeuwenlang. Ongeveer 15 jaar geleden is de muur om
veiligheidsredenen breder en hoger gemaakt. Indien het bestuur van de Stichting in verband met deze muur
gestraft zou worden en de muur geconfisqueerd en gesloopt wordt, dan is het klooster geheel onbeschermd
tegen druk en aanvallen van buitenaf. Toen de muur gebouwd werd was er geen enkel officieel stuk of
document van eigendomsregisters aanwezig waaruit bleek dat het bosgrond betrof. Doordat men stelt dat de
eeuwenoude muur op bosgrond is gebouwd, en doordat men eist dat het bestuur van de Stichting Mor
Gabriël Klooster gestraft dient te worden en dat ook nog de muur geconfisqueerd moet worden, zou in een
dergelijk geval een onherstelbare benadeling van de Stichting kunnen ontstaan. Bovendien zou het
aanleiding kunnen geven voor de schending van de fundamentele rechten en vrijheden. De strafzaak die
onder de Rechtbank van Midyat is, loopt nog steeds.
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Hof voor de Rechten van de Mens.
Mede op verzoek van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) hebben diverse parlementariërs,
over de uitspraak van de Turkse rechtbank vragen gesteld de aan minister van Buitenlandse Zaken Uri
Rosenthal (VVD) over Turkse plannen om de grond van een eeuwenoud Aramese klooster te onteigenen.
Tevens is de minister verzocht de Turkse ambassadeur te ontbieden en dat de minister bezwaar maakt tegen
de grondonteigening van het klooster. Ook moet de minister de zaak in de Raad van Europa aankaarten.
Naar aanleiding van bovenstaande gaat
het klooster in beroep bij het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens.
`
Tijdens een conferentie in februari
2011 hebben de vertegenwoordigers
van twee grootste Christelijke kerken
in Duitsland, aartsbisschop Robert
Zollitsch, de voorzitter van de Duits
katholieken in Duitsland en de EKD
Congresvoorzitter Präses Nikolaus
Schneider, Raadvoorzitter hun ernstige
bezorgdheid geuit over het onteigenen
van de christelijke landerijen door de Turkse regering.
Ook Turkije deskundige en EU-parlementariër Dr. Renate Sommer(EVP), heeft de onteigening van het
Aramese klooster Mor Gabriel scherp bekritiseerd. Het vonnis van het Hooggerechtshof in Ankara is niet
alleen een ernstige tegenslag voor het klooster, maar ook een grote bedreiging voor de gehele Aramese
minderheid in Turkije. Naar aanleiding van het vonnis zal het klooster ruim 24 hectare grond aan de schatkist
moeten toestaan. "We moeten de werkelijkheid onder het hogen zien, dat de Turkse regering op deze wijze
de Christelijke invloed in het land probeert te “reinigen”. Het is een schande dat Turkije in het kader van EUonderhandelingen de godsdienstvrijheid met voeten betreed. Europa kan niet langer toekijken en dient in
actie te komen!”, aldus Renate Sommer.
Kerken bouwen of restaureren is in Turkije onmogelijk
Het onteigenen van grondeigendom beperkt zich helaas niet alleen tot het klooster Mor Gabriël. Er is
substantieel bewijs aanwezig (waaronder documenten van de Turkse autoriteiten) waaruit blijkt dat ook
gronden van andere dorpen van Aramese christenen in Zuidoost Turkije worden afgenomen.
De Aramese geloofsgemeenschap wordt in Turkije niet als religieuze- etnische minderheid erkend.
Gemeenschappen die in Turkije niet als minderheid worden erkend, mogen zich niet op minderheidsrechten
beroepen. Voor het Aramese volk is daarom van uiterst belang dat zij niet alleen als religieus maar ook als
etnische minderheid erkend worden. Aramese Beweging voor Mensenrechten is van mening dat dit geen
gunst is, maar eerder een recht, omdat
de Arameeërs de oorspronkelijk
bewoners zijn van het gebied en
wonen al duizenden jaar, voor dat de
Turken en Koerden zich met geweld
in het gebied van de Arameeërs
hebben gevestigd. Na eeuwenlang
onderdrukking
en
discriminatie
hebben de meeste Arameeërs in de
jaren tachtig hun gebied moeten
verlaten en zijn naar West-Europa
vertrokken.
Historische St. Maria Kerk te Beth Zabday (Idil) wordt bedreigd gesloopt te worden
Middels onderstaande tracht ABM een beeld te schetsen van diverse andere incidenten met betrekking tot de
kadasterproblematiek en of onteigenen van Aramees christelijke erfgoed.
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Er is substantieel bewijs aanwezig waaruit blijkt dat ook gronden van andere dorpen van Aramese christenen
in Zuidoost Turkije wordt onteigend. Veel christenen hebben hun zaak aan Turkse rechtbanken voorgelegd,
maar deze zaken worden veelal doorkruist door de machtspositie van plaatselijke, Koerdische stamleiders die
vaak goede banden hebben met politici in Ankara. Veel Arameeërs kochten de Koerden met grote
geldbedragen af om hun dorpen te redden. Veel zaken betreffende de onteigening van de Aramese landerijen
liggen nu bij de rechter, maar de hele kwestie doet tot dusverre vraagtekens rijzen bij het vermogen en de
bereidheid van de Turkse overheid. Uit een uitgebreid rapportage van de Aramese Wereldorganisatie (Syriac
Universal Alliance) blijkt dat 90% van alle dorpen in Tur Abdin met diverse problemen te kampen hebben,
waardoor de Arameeërs het recht op hun eigendomsbezit verliezen. De meest voorkomende problemen zijn
onder andere:

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) ontvangt regelmatig ernstige berichten uit Tur Abdin.
Grondgebied van Arameeërs wordt zonder enige reden onteigend en pas tegen hoge betalingen kan men
aanspraak doen op de eigen landerijen en bezittingen. Arameeërs die, na decennia in de diaspora te hebben
geleefd, een bezoek willen brengen aan hun
geboorteplaats of de historische kerken of kloosters
willen restaureren worden bij aankomst mishandeld en
tegengewerkt door de plaatselijke autoriteiten. Zoals de
meeste Arameeërs hebben ook de bewoners van Beth
Zabday (Idil) in de diaspora de historische St. Maria
Kerk te willen restaureren en de vervallen
ontmoetingsruimte opnieuw – op bestaande fundamenten
– te herbouwen. Het gebouw werd mede door de giften
van Idil’se stichting van de Aramese Christenen in
Europa gefinancierd en in 2008 op bestaande
fundamenten herbouwd. Het historische kerkgebouw valt
onder de Culturele en Natuur Zorg van Diyarbakir. Het
besluit om de ontmoetingsruimte te slopen is een grote teleurstelling voor de leden van St Maria kerk. In
Turkije worden dagelijks moskeeën gebouwd en tevens mede gefinancierd door de overheid. Willen wij een
kerk renoveren of een vervallen gebouw herbouwen worden wij door de autoriteiten tegengewerkt en worden
de kerken bedreigd met onteigening en of sluiting. In plaats dat de Turkse autoriteiten ons bedanken dat wij
ons historische gebouwen zelf financieren, worden wij bedreigd met onteigening en slopen van ons
historische gebouwen, aldus Şemon Gösteriş de voorzitter van de stichting St. Maria Kerk. Dit is het
zoveelste bewijs dat de Turkse autoriteiten de Aramese- en andere christelijke minderheden het leven zuur
maakt. http://www.soc-wus.org/2011News/317201193045.htm
Dat de onteigening van Aramese erfgoed zich niet alleen betrekking heeft op religieuze erfgoed, maar dat de
meeste dorpen in Tur Abdin met onteigeningspolitiek van Turkije te kampen hebben blijkt uit onderstaande
voorbeelden.
Arbo (Tasköy)
Het dorp Arbo kent een rijke historie en maakt een
onderdeel van de omliggende dorpen van Izlo gebergte.
Het Izlo gebergte heeft tijdens de genocide op de
Arameeërs in 1915 als een vluchthaven gediend voor de
omringende dorpen. Net als andere Arameeërs zijn de
bewoners van Arbo naar Europa gevlucht en is het vanaf de
jaren tachtig verlaten en tot paar jaar terug als verboden
gebied verklaard wegens problemen tussen de PKKstrijders en het Turkse leger.
Een zevental gezinnen heeft vanuit diverse Europese landen
getracht – in het kader van de nieuwe Kadasterregistratie - hun bezittingen op naam te krijgen. De bewoners
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hebben nu met diverse problemen te kampen: eigendomsaktes die op verkeerde personen geregistreerd
worden, verkeerde grensaanduidingen met de omliggende dorpen en het niet op naam kunnen krijgen van de
eigendomsaktes omdat het hoofd van het gezin is komen te overlijden. Als gevolg van bovenstaande zijn de
bewoners van Arbo in diverse rechtszaken verwikkeld wat gigantische kosten met zich meebrengt.
Arkah (Uçköy)
Net als Arbo, maakt ook Arkah een onderdeel uit
van de dorpen in het Izlo gebergte. Arkah ligt op een
afstand van ongeveer 18 km van de stad Midyat en is
een van dorpen in Tur Abdin dat nog bewoond is en
waarvan de bewoners niet naar Europa zijn gevlucht.
Dit heeft mede te maken met het feit dat in het dorp
een militaire post gestationeerd is dat enige
veiligheid bood aan de bewoners. Het dorp telt
ongeveer 50 gezinnen (rond 310 personen).
Slechts 20% van de bewoners beschikt echter
eigendomsaktes. De resterende 80% van de
eigendommen is door het Bosbeheer onteigend. De enige bewijzen die zij hebben zijn de huizen die zij
bewonen. Tevens komen er heel veel onjuistheden in de eigendomsaktes voor, die de bewoners dwingen om
dit juridisch recht te zetten. Als gevolg hiervan zijn de bewoners van Arkah noodgedwongen in een juridisch
molen terechtgekomen
Arnas (Baglarbasi)
Het dorp Arnas ligt op een afstand van ongeveer 10 km van Midyat. Tot 1980 woonden er 30 gezinnen. In
het dorp wonen geen Arameeërs meer; er wonen op dit moment rond 25 islamitische gezinnen in het dorp.
Driekwart van de landerijen van Arnas behoort tot de
Aramese bewoners van het dorp. Aranas is een van de
weinige dorpen waar de bewoners hun eigendomsakte
in orde hebben. De mogelijkheid om in het dorp te
kunnen wonen of leven is wegens dreigementen en
intimidaties door de Koerdisch-islamitische bewoners
niet mogelijk. Dit laatste komt vaker voor in dorpen
waar een gedeelte van de inwoners uit islamitische
bewoners bestaat.
Badibe (Dibek)
Het dorp Badibe maakt onderdeel uit de dorpen van
Izlo gebergte en ligt op een afstand van ongeveer 20
km van de stad Nusaybin, aan de grens met Syrië. Tot
de jaren tachtig woonden ruim 100 gezinnen. Vanaf de
jaren tachtig zijn de bewoners naar Europa gevlucht en
is het dorp ruim 30 jaar onbewoond gebleven. De
laatste jaren hebben een aantal gezinnen getracht om
hun huizen te renoveren of de vervallen huizen
opnieuw te bouwen. Het hele jaar door wordt het dorp
beurtelings door twee gezinnen permanent bewoond.
Net als andere dorpen in het Izlo gebergte, zijn de
bewoners in een juridische strijd verwikkeld
betreffende de onteigening van hun landerijen. Ook
hier zijn de eigendomsbewijzen op verkeerde namen gezet of op namen van de overledenen. De bewoners
krijgen 30 dagen de tijd om op de wijzigingen te reageren. Aangezien de bewoners allemaal uit Europa
moeten komen om hun bezittingen op naam te krijgen is het onmogelijk om dit op correctheid te controleren
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wat achteraf veel problemen met zich meebrengt. Het probleem van Badibe is niet anders dan dat de
omliggende dorpen.
Beth Zabday / Azekh (Idil)
De historische stad Beth Zabday beschikte tot de jaren
tachtig over een gebiedsomtrek van ruim tien duizend
hectare
grond.
Het
gebied
is
door
de
onteigeningspolitiek van de Turkse overheid
ineengekrompen tot 400 hectare bosgrond. Het aantal
van de honderden gezinnen dat Beth Zabday rijk was,
is nu gereduceerd tot een vijftal gezinnen. De
overgebleven gezinnen worden heel vaak door de
Koerdische bewoners geïntimideerd en bedreig om
Beth Zabday te verlaten. Dat de dreigementen serieus
zijn, blijkt uit een aanslag op de plaatselijke Aramese
vereniging door gewapende mannen op 13 februari
2012.
Beth Kustan (Alagöz)
Het dorp ligt op een kleine afstand van het dorp Hah.
Net als Arkah, is Beth Kustan permanent bewoond
gebleven. Op dit moment wonen er 15 Aramese
gezinnen (110 personen). De dorpsbewoners
beschikken
over
eigendomsaktes
en
Kadasterregistratie. Uit de ingewonnen informatie
blijkt dat ruim 25% van de landerijen in beslag is
genomen door Bosbeheer. Net als andere dorpen is ook
Beth Kustan in diverse rechtszaken verwikkeld.
Bsorino (Häberli)
Bsorino ligt op een afstand van ongeveer 40 km ten
oosten van de stad Midyat en is een van de vijf dorpen
in Tur Abdin, waarvan de bewoners niet totaal
vertrokken zijn. Net als andere bewoonde Aramese
dorpen heeft de beschikking over een militaire post
enige veiligheid geboden ten opzichte van andere
dorpen. De aanwezigheid van een militaire post is
mede de reden waarom de Bsorine tot heden bewoond
is gebleven. Tot de jaren tachtig telde Bsorino meer
dan 500 bewoners. Heden zijn er nog 150 bewoners in
Bsorino gevestigd.
Net als andere Aramese dorpen heeft ook Bsorine met onteigening van haar landerijen te kampen. De
omliggende islamitische dorpen hebben diverse rechtszaken tegen Bsorine ingespannen om Bsorino van haar
landerijen te ontdoen. Ondanks dat de bewoners over eigendomsaktes beschikken, hebben de bewoners met
problemen te kampen. De bewoners van Bsorine lijden onder corrupte Kadasterambtenaren en vervalsing in
geschriften met betrekking tot eigendomsaktes. Om dit recht te zetten moeten zij binnen 30 dagen bezwaar
maken tegen de beschikking van het kadaster. Uit de informatie die wij ter beschikking hebben, zijn de
bewoners van het dorp Bsorino in 35 rechtszaken verwikkeld. Net als andere dorpen is veel grond (ruim 60
hectare) door het ministerie van Financiën en Bosbeheer als bosgrond verklaard.
Een aantal voorbeelden van valse onteigeningtactieken inzake de eigendomsrecht
 Tijdens het opmaken van een eigendomsakte worden door de verantwoordelijke ambtenaar onjuistheden
in deze akte opgenomen. Heel vaak wordt de eigendomsakte op de naam van de buurman gezet. De
mensen krijgen 30 dagen de gelegenheid om op de eigendomsakte te reageren. Omdat veel eigenaren in
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Zuidoost Turkije geen onderwijs hebben gehad en daarom de fouten niet binnen 30 dagen ontdekken,
worden zij met onteigening van eigen bezit geconfronteerd of volgt een lange juridische procedure die
veel tijd en geld kost.


De meeste Arameeërs hebben in de jaren 80 regio Tur Abdin verlaten. Hierdoor zijn de landerijen 30 tot
40 jaar onbewerkt gebleven met als gevolg: verwildering waarbij de stuiken de landerijen in een bos
hebben veranderd. Van het Bosbeheer krijgen zij te horen dat het onbewerkte land derhalve niet in de
eigendomsakte opgenomen kan worden en op deze wijze komen de landerijen onder het Bosbeheer te
vallen.



De ambtenaren van de Kadasterregistratie baseren de eigendomsakte heel vaak op basis van subjectieve
mondelinge getuigenverklaringen. Dit laatste veroorzaakt vaak een juridische strijd tussen de
dorpelingen onderling wat ook veel tijd en geld kost.



De Arameeërs die in de diaspora verblijven, daar genaturaliseerd zijn en afstand hebben gedaan van de
Turkse nationaliteit, worden uitgesloten van het recht om een eigendomsakte op hun naam te zetten. Als
gevolg van deze onteigeningspolitiek worden veel mensen gedupeerd en worden hun bezittingen hen
ontnomen.



Bij Arameeërs die decennialang Turkije ontvlucht en intussen overleden zijn, wordt het de nabestaanden
onmogelijk gemaakt om de eigendomsakte op hun naam te krijgen.



In verband met de nieuwe kadasterregistratie heeft de Turkse overheid in het kader van de zogenoemde
monumentenbeschermingen (“Sit Alani”) de meeste kerken en kloosters tot monument verklaard die
vervolgens niet zonder toestemming van de overheid gerestaureerd of onderhouden mogen worden. Die
toestemming wordt door de overheid zelden gegeven. Als gevolg hiervan zijn veel historische kerken en
kloosters vervallen waaronder Mor Gabriel, Mor Yakub, Mor Hzozoel in Kfarze, Mor Quryaqus in
Arnas, Mor Stefanus in Keferbe (Fofyath), Mor Dodo in Bsorino en het historische dorp Hah.

En zo zijn er meer voorbeelden te noemen van hoe de overgebleven Arameeërs in de diaspora op een
onrechtmatige manier van hun culturele erfgoed ontnomen wordt.
Met het bovenstaande heeft ABM getracht een beeld te schetsen hoe de Turkse autoriteiten omgaan met hun
inheemse bewoners. Door de nieuwe kadasterregistratie heeft Turkije kans gezien om op een ‘legale’ manier
de Arameeërs te ontdoen van hun historische erfgoed.
Onder druk van de Europese Unie is in 2011 in Turkije ingestemd met een wet waardoor eigendommen van
religieuze minderheden (in Turkije officieel Grieks- en Armeens-Orthodoxen en Joden) aan de
oorspronkelijke eigenaars worden teruggegeven. Religieuze minderheden raakten in de jaren zeventig door
een nieuwe interpretatie van de registraties uit 1936 alle onroerend goed kwijt dat ze na 1936 aankochten of
door schenking in handen kregen.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deed de afgelopen jaren verschillende uitspraken die
Turkije dwongen religieuze groepen hun onroerend eigendom terug te geven. Religieuze minderheden
kregen twaalf maanden om hun eigendomsrechten te claimen.
Omdat de Arameeërs in het vredesverdrag van Lausanne uit 1923 niet expliciet zijn aangemerkt als
minderheid, moeten zij het stellen met minder rechten dan de erkende minderheden als Joden, Grieken en
Armeniërs die wel expliciet in het verdrag van Lausanne worden genoemd. En bescherming van rechtswege
genieten zij ook niet waardoor ze volkomen vogelvrij zijn.
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Aramese christenen in Istanbul krijgen geen toestemming voor de bouw van eigen kerk
Een kerk voor 20.000 SyrischOrthodoxen luidt de titel van een
krantenartikel van 24 november
2010 in het Nederlandse
Dagblad. Een noodkreet van de
Aramese Metropoliet Yusuf
Çetin van de Syrisch-Orthodoxe
kerk in Istanbul. Het bouwen van
een kerk is erg moeilijk in
Turkije. Het beeld in het Westen
is vaak dat vooral kleine
evangelische kerken in het land
moeite hebben vergunningen te
krijgen van de overheid om een
kerk te bouwen. Maar oude
orthodoxe kerken die soms al
honderden jaren aanwezig zijn,
lopen tegen dezelfde regels aan, aldus de bisschop.
De Aramese gemeenschap omvat meer dan twintigduizend mensen, maar in de mega stad is welgeteld één
Syrisch-Orthodox kerkgebouw. Voor het bouwen van een kerk krijgt de gemeenschap geen vergunning. De
gesprekken met de overheid hebben tot op heden nog steeds niet tot een resultaat geleid. De bisschop trekt
een parallel met het Westen. 'Onze moslimbroeders wordt in Europa weinig in de weg gelegd om moskeeën
te bouwen. En zelfs in Arabische landen als Syrië, Libanon en Jordanië is het niet zo moeilijk om een kerk te
bouwen als in Turkije. Ik snap het niet,‟ aldus bisschop Yusuf Çetin, Metropoliet van de Syrisch-Orthodoxe
kerk in Istanbul.
De Aramese Beweging voor Mensenrechten is bijzonder verheugd over deze noodkreet van de bisschop. Hij
heeft tot heden gezwegen over de onderdrukking van de Aramese christenen in Istanbul; mede door de valse
beloftes van de overheid om hem op deze wijze stil te houden.
Historische kerk in Nicea opnieuw in gebruik als moskee
Uit diverse Turkse bronnen heeft Aramese
Beweging voor Mensenrechten helaas moeten
vernemen, dat Turkije het historische kerk –
De Aya Sofia in Izmit (het oude christelijke
Nicea) als Moskee in gebruik heeft genomen.
Dat het nieuwe islamitische gebedshuis een
historische kerk in het oude christelijke Nicea
is, stemt de christelijke gemeenschap in het
land niet vrolijk.
Op 10 november 2011 klonk voor de eerste
keer sinds de stichting van de Turkse republiek
in 1923 weer de oproep van de islamitische
muezzin vanaf de voormalige Aya Sofia in het Turkse stadje Izmit (het oude christelijke Nicea). In het
Westen bleef de opening van de nieuwe moskee vrijwel onopgemerkt, maar voor de christelijke
gemeenschap in Turkije is ze reden tot zorg. Dat de omgedoopte kerk juist tijdens het islamitische Offerfeest
in gebruik werd genomen, is niet zonder betekenis.
Bron:http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/historische_kerk_in_nicea_opnieuw_in_gebruik_als_mosk
ee_1_603642
Dat de oude Aya Sofia in Nicea nu weer als moskee zal worden gebruikt roept bij de christenen in Turkije
veel vragen op over de intenties van premier Tayyib Erdogan en zijn islamitische AK-partij. Vooral omdat
Erdogan enkele maanden geleden aan het einde van de ramadan christelijke en joodse leiders beloofde dat de
Turkse staat oneigenlijk en onrechtmatig geconfisqueerde kerkelijke en joodse bezittingen zou teruggeven.
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Een uitspraak die vele christenen in Turkije indertijd reeds met de nodige scepsis aanhoorden. De recente
gebeurtenissen in Nicea lijken hun achterdocht te bevestigen. De christelijke gemeenschappen in Turkije ten
slotte zien de nieuwe moskee vooral als een weinig bemoedigend signaal voor de nabije toekomst.
Het opnieuw in gebruik nemen van de Aya Sofia als moskee is ook binnen Turkije niet onomstreden.
Kunsthistorici wijzen op het unieke karakter van deze kerk en haar belangrijke plaats binnen de geschiedenis
van het christendom. Professor Selmuk Mülayin van de universiteit van Marmara sprak bovendien de vrees
uit dat het zou kunnen leiden tot een golf van protesten in het Westen. Dat laatste betwijfelen wij ten zeerste,
omdat de economische belangen op dit moment voor de Westerse landen zwaarder wegen dan de belangen
van de onderdrukte minderheden in Turkije.
Aanbeveling:
 De Aramese Beweging voor Mensenrechten roept de leden van de Nederlandse regering en de Europese
Unie op om de reeds aangenomen motie door de Raad van Europa kracht bij te zetten en draagt op de
onteigening van de landerijen van het klooster te herzien.
Aanbeveling:
 De Europese Unie de discriminatie van de christenen in Turkije aan de orde stelt bij de
onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU;


Turkije moet rechtspersoonlijkheid verlenen aan alle religieuze gemeenschappen. Dat is een
"elementaire voorwaarde" voor de realisatie van vrijheid van godsdienst;
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ARTIKEL 27: RECHT OM VRIJELIJK DEEL TE NEMEN AAN HET CULTURELE LEVEN VAN DE
GEMEENSCHAP
Turkse intimidatie van Christenen, in de geschiedenisboeken christenen als verraders bestempeld
De Aramese gemeenschap heeft een geschiedenis van achtervolging,
verdrukking en etnische zuivering achter de rug. Ooit was het een
bloeiend volk, bestaande uit verscheidene koninkrijken en stadsstaten,
dat in de loop der tijd uitgedund en afgeslacht is waardoor het
teruggebracht is tot een uiterst kleine gemeenschap. Een van de vele
droevige constateringen is dat dit christelijke, staatloze volk zelfs haar
humanitaire bestaansrecht in Turkije en andere landen wordt ontzegd.
Dit heeft erin geresulteerd dat de Arameeërs uiteindelijk hun vaderland
Aram Nahrin (Mesopotamië) hebben moeten ontvluchten en thans
ongewild in diaspora leven.
Net of de systematische, vervolging, discriminatie, onderdrukking en
etnische zuivering tijdens de genocide in 1915 tegen de christelijke
minderheden in Turkije niet genoeg was, , worden de Arameeërs en andere christelijke minderheden in
recent verschenen schoolboeken van verraad uitgemaakt. Om de waarheid te ontkrachten, wordt hun
verdrijving uit Turkije als “economisch motief” naar het westen genoemd.
In heel de wereld hebben de Aramese organisaties, tegen deze valse beschuldigingen geprotesteerd en de
valse beschuldigingen in opdracht van de Turkse regering bij de diverse EU-parlementariërs onder de
aandacht gebracht. Ook de Aramese Beweging voor Mensenrechten heeft diverse Nederlandse-en Europese
parlementariërs op de hoogte gebracht. Diverse parlementariërs hebben hierover Kamervragen gesteld aan de
Minister van Buitenlandse Zaken en diverse kranten hebben hier de nodige aandacht aan besteed.
Volgens Renate Sommer (EPV/CDU), Turkije deskundige in het Europese Parlement, is het niet alleen
schenden van -het fundamentele recht op vrijheid op godsdienst, maar is ook sprake in de richting van
opruiing
"In recent verschenen schoolboeken, staat zwart op wit, dat de Turkse regering niet de intentie heeft om de
discriminatie tegen religieuze minderheden te beëindigen en te tolerantie tussen de bevolkingsgroepen te
stimuleren. De christelijke minderheden definiëren als “schadelijk gemeenschappen”, “spionnen” en
“ongelovigen” wordt een poging gedaan om de schoolkinderen om te indoctrineren schoolkinderen naar de
maatstaven van de islamitische wereldbeeld van de regering-Erdogan. Een onbeschrijflijk proces voor
toetreding tot de EU kandidaat-lidstaten", aldus Sommer.
In het bijzonder, worden de Arameeërs in Turkije nog steeds vijandig behandeld. Na de genocide op de
Arameeërs, Armeniërs en Ponte Grieken in 1915, worden de overgebleven christenen in Turkije voortdurend
onderdrukt en gediscrimineerd. Het verbod van de institutionele religie, de bouw van kerken en het opleiding
van priesters in de afgelopen decennia heeft geleid tot een uittocht van christenen uit Turkije.
Aanbeveling
 De Europese Unie moet de discriminatie van de christenen in Turkije aan de orde stellen bij de
onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU;


Eveneens moet worden aangedrongen op onmiddellijke beëindiging van de "publieke haatcampagne"
tegen Turkse christenen en van de discriminatie van niet-islamitische minderheden bij de vervulling van
hoge posten bij de Turkse overheid. Turkije moet ook optreden tegen het groeiende antisemitisme in het
land,
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ARTIKEL 3: RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHENDBAARHEID VAN ZIJN PERSOON.
Explosieven tussen twee Aramese dorpen Sederi en Arkah in Tur Adin
Aramese Beweging voor Mensenrechten maakt zich zorgen om het
toenemende geweld en intimidaties tegen de nog overgebleven
Aramese en andere christelijke minderheden. Door het plegen van
aanslagen tegen de prominente leden van de Aramese Christenen is
de angst bij de rest van de nog overgebleven Arameeërs erg groot en
de kans dat zij op deze wijze gedwongen worden om de bakermat
van het Aramese christendom te verlaten erg groot. Op zaterdag 11
juni 2011 is een berm bom tussen Sederi (Turks: Ücyol) na Arkah
(Turks: Ücköy) gevonden en onschadelijk gemaakt. Dit is natuurlijk
niet de eerste keer dat tussen diverse Aramese dorpen bermbommen
geplaats worden. Reeds in voorgaande ABM rapportage hebben wij melding gedaan van soort gelijke
incidenten.
De bom werd onschadelijk gemaakt door experts op dezelfde dag met een luide ontploffing. De explosie, die
een grote hoeveelheid grond in de lucht gooide, werd gezien door Arkah uit. Bron:SuryoyoNews
Opzettelijke bosbranden en systematische verdrijving
Reeds in ons voorgaande rapport (in 2010) hebben wij gewezen op
onderstaande problematiek. Net als voorgaande jaar, heeft het
Turkse leger ook dit jaar door middel van explosies de bossen op de
Izlo-gebergte in brand gezet. Izo-gebergte is een streek in Tur
Abdin, waar alleen Aramese dorpen gevestigd zijn. Het doel van de
bosbranden zou de verdrijving van zich daar verbergende PKKstrijders zijn geweest. Volgens de in dit gebied wonende christelijke
bevolking begeven PKK-strijders zich echter slechts sporadisch in
dit gebied. En zelfs als deze er wel regelmatig zouden zijn, dan is een dergelijke tactiek van verschroeide
aarde volstrekt buitenproportioneel. Het vermoeden bestaat dan ook dat deze grootschalige brandstichting
niet tegen de PKK maar tegen de christelijke bevolking in de dorpen Badibe, Harabemishka, Sederi, Ihwo en
Arbo is gericht. Dorpen waar de laatste jaren juist steeds meer Arameeërs naar terug keren. Iets wat het
Turkse leger kennelijk wil ontmoedigen.
De Aramese Beweging voor Mensenrechten heeft eerder gerapporteerd over schendingen van mensenrechten
door het Turkse leger en paramilitaire dorpwachters jegens Arameeërs. Deze bosbranden in de Izlo-gebergte
hebben grote consequenties voor Arameeërs omdat alle druivenstruiken, amandel- en vijgenboomgaarden
zijn verdwenen. Daar de meeste Arameeërs in Tur Abdin afhankelijk zijn van de landbouw, hebben zij hun
gehele oogst, de primaire bron van inkomsten, letterlijk in vlammen zien opgaan. De Turkse overheid is
hiervoor aansprakelijk, temeer vanwege het feit dat er geen enkele actie is ondernomen om de
dagenaanhoudende bosbranden te blussen of binnen de perken te houden. Dit maakt duidelijk de
dubbelhartigheid van de Turkse overheid zichtbaar. Voor de bühne en in allerlei politieke verklaringen
verzekert zij het recht op terugkeer van in de loop van de laatste eeuw gevluchte christelijke Arameeërs naar
Tur Abdin, maar tegelijkertijd maakt zij het de daadwerkelijk terugkerende Arameeërs het leven praktisch
onmogelijk.
Aanbeveling
 De Aramese Beweging voor Mensenrechten doet een dringend verzoek aan de Nederlandse regering
en de Europese Unie op het aandringen de veiligheid van de inheemse Aramese bevolking in hun
woongebied beter te waarborgen.
Aanbeveling
 De Aramese Beweging voor Mensenrechten doet opnieuw een appel op de Nederlandse regering en de
Europese Unie op om in dit verband niet alleen naar toezeggingen van de Turkse overheid te
luisteren, maar ook effectieve uitwerking van toezeggingen te toetsen.
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Epiloog
Het overzicht van de mensenrechtensituatie van de Arameeërs in het Midden-Oosten dat door middel van dit
rapport is geschetst, toont de deplorabele staat waarin de mensenrechten van de Arameeërs verkeren. De
Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) roept de lezers dan ook op om in actie te komen voor deze
kwetsbare groep. Immers de schenders van de mensenrechten doen dit vrijuit juist omdat zij rekenen op de
desinteresse en nonchalance van de rest van de wereld. Het is betreurenswaardig te moeten concluderen dat
dit tot nog toe terecht is gebleken. Zonder de inzet van, met name westerse politici, media en organisaties
dreigt het Midden-Oosten haar oudste bevolkingsgroep te verliezen.
Om te voorkomen dat Arameeërs als etnische en religieuze minderheid dreigen te verdwijnen uit dit fraaie
Bijbelse land tussen Eufraat en Tigris, doet ABM een appel op de wereldgemeenschap, de Nederlandse- en
de Europese politici en in het bijzonder op de Ministers van Buitenlandse zaken om gehoor te geven aan de
noodkreet van alle Arameeërs wereldwijd om de situatie van de christenen en in het bijzondere van de
Aramese christenen in Turkije, Irak en andere landen in het Midden-Oosten op de Internationale agenda te
zetten.
Aramese Beweging voor Mensenrechten - ABM
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