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MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
Periodieke rapportage
Voor de vijfde keer brengt de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) een
jaarlijkse rapportage uit over de mensenrechtensituatie van Aramese christenen in het
Midden-Oosten. Vanwege een grote hoeveelheid activiteiten begin 2013 over Syrië,
heeft ABM deze traditie toen kort moeten onderbreken en vandaar dat de
Mensenrechtenrapportage die op 7 maart 2014 gepresenteerd zal worden zowel het
jaar 2013 als 2012 zal bestrijken.
Uit deze Mensenrechtenrapportage blijkt dat in de loop van die periode Aramese
christenen in met name Syrië van “gewoon” burgerslachtoffer in de daar woedende
oorlog steeds meer specifiek doelwit is geworden in een steeds religieuzer wordende
strijd.
Ook in buurlanden Irak en Turkije loopt specifiek geweld tegen de daar levende
Aramese christenen de laatste maanden erg op en nemen uitspraken van extreemislamitische leiders tegen christenen toe.
Deze rapportage zal worden gestructureerd aan de hand van een aantal artikelen uit
de ruim 65 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
artikelen 3, 17 18 en 27
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MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
INLEIDING

2012-2013
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 nietgouvernementele 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 65 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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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
Aramese (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 65 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
christelijk-Byzantijnse
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 0,2% 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 vervolgd. 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
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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. 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 Aramese 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 hebben beide
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 het 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.
Als Turkije geen halt wordt toegeroepen slaagt zij er binnenkort in om het land te ontdoen van de Aramese
bevolking. Helaas kijkt de rest van de wereld al jaren toe en stemt impliciet hiermee in.
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ARTIKEL 3: RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHENDBAARHEID VAN ZIJN PERSOON.
Ergenekon
In de vorige twee rapportages van ABM hebben wij uitgebreid verslag gedaan van een samenzwering van de
Turkse overheid/ officieren onder de code naam “Ergenekon”. Sinds de islamitische AK-partij van de Turkse
premier Erdogan in 2002 de parlementaire verkiezingen won, woedt er in Turkije een ideologische strijd
over de aard van de Turkse natie en het karakter van de Turkse staat. Daarbij spelen moordzaken op Turkse
christenen ook een rol.
Turkse seculieren en (ultra)nationalisten worden blijven onvermoeid regerende AK-partij ervan te
beschuldigen heimelijk de volledige islamisering van de Turkse staat na te streven en daarmee de principes
van diens stichtingsvader, de staatsman Kemal Atatürk, overboord te gooien. Turkse islamisten op hun beurt
beweren op hun beurt dat Turkse nationalisten, aangevoerd door kopstukken uit het Turkse leger, een
staatsgreep voorbereiden om de islamitische AK-regering ten val te brengen. In dit ideologisch strijdgewoel
neemt sinds 2006 de affaire-Ergenekon een centrale plaats in. Ergenekon verwijst naar het vermeende
bestaan van een zogeheten „diepe staat” binnen de Turkse staat. Een sinistere en geheimzinnige maffiaachtige wordt ze ook wel eens omschreven. Honderden generaals, officieren, journalisten en zelfs
hoogleraren zitten op dit moment vast, omdat ze verdacht worden van banden met Ergenekon.
Tur Abdin moorden in de jaren 80-90
De vraag is nu hoe deze verhitte
ideologische discussie zal uitpakken
voor
de
kleine
christelijke
minderheid in het land. Deze is de
afgelopen jaren opgeschrikt door een
aantal moorden. De gerechtelijke
onderzoeken hiernaar maken soms de
indruk onderdeel te zijn geworden
van het bovenvermelde ideologische
gevecht. Daarbij luidt de vraag of de
daders van deze moorden werden
gedreven
door
een
radicaal
islamitisch gedachtengoed of dat er
sprake was van dubieuze politieke
motieven. Uit de informatie die door
diverse Turkse kranten naar buiten is gelekt, blijkt dat de moorden op de leden van de Aramese Christenen
tussen de jaren 80 en 90 ook het werkt is geweest van de bovengenoemde organisatie Ergenekon.
Dat de beweging achter de moord op de leden van de Christelijke minderheden heeft gezeten, is bij toeval
aan het licht gekomen na een inval van de politie in het kantoor van major Bektay waar talrijke geheime
dossier en documenten werden 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
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.
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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 te
kloppen. 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?
Tijdens de invallen zijn diverse documenten bij
de politici maar ook hoge legerofficieren
gevonden die duiden op een georganiseerd plan
tegen de christenen. Tot heden is geen één
dader gevonden voor de ruim 70 moorden die
in de jaren tachtig en negentig tegen Aramese
christenen zijn gepleegd. Tot heden is geen een
dader opgepakt of vervolgd.
Om die reden heeft Erol Dora, parlementlid namens de pro Koerdische BDP, over bovenstaande de kamer
om een onderzoek gevraagd naar de onopgeloste moorden in de jaren tachtig.
http://www.demokrathaber.net/siyaset/suryani-cinayetlerinin-arastirilmasi-istendi-h28571.html

Trabzon moorden
Op 5 februari 2006 werd in het Turkse
Trabzon de Italiaanse priester Santoro
vermoord door een 16-jarige student,
die volgens getuigen tijdens zijn daad
„Allah akbar” –Allah is groot– riep.
Het bleek al snel dat de plaatselijke
politie op de hoogte was van het feit
dat priester Santoro veelvuldig
bedreigingen had ontvangen, omdat
hij ervan beschuldigd werd moslims
tot het christendom te bekeren. De
evangelische voorganger Ihsan Ozbek
vertelde de Turkse krant Hurriyet
destijds dat leden van zijn gemeente
in Trabzon zich bedreigd voelden en
soms zelfs op straat werden
aangevallen. Luigi Padovese, de pauselijke vicaris in Turkije, sprak na de moord over „de verhitte sfeer” die
in Turkije was ontstaan en die uiteindelijk dit soort daden mogelijk maakte. Padovese zelf werd op 3 juni
2010 vermoord door ene Murat. Zowel de Turkse als westerse autoriteiten verklaarden na de moord dat er
geen sprake was van religieuze motieven bij Murat, hoewel hij na zijn daad gezegd zou hebben dat hij de
satan had vermoord.
Malatya moorden
Het is echter vooral de moord op drie medewerkers van een evangelische boekenwinkel in Malatya op 18
april 2007, die door allerlei partijen ideologisch lijkt te worden uitgebuit. De hierop volgende rechtszaak zou
jaren duren. De openbare aanklagers stelden dat er overweldigend bewijs is dat de daders lid waren van
Ergenekon en de bedoeling hadden om met de moord op christenen, om de islamitische AK-partij te
destabiliseren. In april 2010 werd het zogenoemde Cage Plan toegevoegd aan de Malatyarechtszaak. De
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Turkse autoriteiten zouden tijdens een
huiszoeking een cd in beslag hebben genomen
waarop stond dat Ergenekon om politieke
doeleinden
prominente
christenen
wil
vermoorden. Dit Cage Plan bestempelde de
moorden op de christenen in Malatya
„succesvolle operaties. ”Hoezeer het onderzoek
naar de moordzaken op Turkse christenen
gepolitiseerd is, blijkt ook uit een artikel in de
krant Zaman van 27 juli. „Er regeert een
dubieuze religieuze partij”, stelde de krant.
„Radicale islamisten, heimelijk gesteund door
de AK, vermoorden seculieren en christenen.
Turkije kan ieder moment een tweede Iran
worden.” Leden van Ergenekon vermoorden
dus christenen om vervolgens de islamitische
AK-partij hiervan te beschuldigen en de Turkse islamisten in diskrediet te brengen.
Hierin wordt voorbij gegaan aan de berichten dat de moordenaar van Santoro en die van Padovese wel
degelijk gedreven leken te worden door religieuze motieven. Turkse christenen stellen hiervoor de AK-partij
niet aansprakelijk, maar vragen zich wel af of er door de politieke koers van deze partij niet een klimaat in
Turkije is geschapen waarin de vijandigheid tegen christenen toeneemt. Net als in Egypte wordt er
momenteel ook in Turkije gewerkt aan een nieuwe grondwet. Vooral voor de christelijke minderheid is de
uitkomst hiervan van groot belang. Zal de nieuwe grondwet zich oriënteren op een liberaal-seculier model of
een meer islamitische, op de sharia gebaseerd zijn?
Christelijke voorgangers in Turkije wijzen in dit verband op een verplicht vak op alle Turkse scholen
waarbij ook christelijke leerlingen gedeeltes uit de Koran moeten leren memoriseren. In het kader van de
vrijheid van godsdienst en onderwijs zouden christelijke ouders graag zien dat in de grondwet wordt
opgenomen dat hun kinderen hiervoor vrijstelling verkrijgen.
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/turkije_kan_elk_moment_tweede_iran_worden_1_672342
Bovenstaande wordt ook door Diverse Turkse kranten beweert, dat een prominente ex-generaal verdenkt
wordt van de betrokkenheid bij de moord op drie christenen in Malatya (in 2007). Het betreft de voormalige
hoge militair, Hursit Tolon, meld de krant Today’s Zaman. Tevens wordt in de krant vermeld dat in 2009
een vermeend geheim plan opdook van Ergenekon, waarin moordcomplotten tegen chirstenen werden
beschreven die de regering van Premier Erdogan moesten destabiliseren. Met terreuracties zou het
maatschappelijk klimaat rijp moeten worden gemaakt voor een militaire staatsgreep tegen Erdogan. In het
plan werden de moorden op christenen in Malatya gekenschetst als “operatie”.
De krant weet verder te vermelden dat tussen 2003 en 2007 meer dan honderd aanvallen op de christenen
plaatsvonden, waaronder de moord op de Italiaanse priester Andrea Santoro in 2006 en de moord op de
journalist van Armeense afkomst, Hrant Dink. http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2190-turkijemilitair-verdacht-van-moord-op-christenen
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
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. 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
zijn de landerijen 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.
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. Wat de
laatste tijd veel aandacht heeft gekregen, is de
casus Mor Gabriel.
Er woedt al jaren – vanaf 2008 – een juridische strijd om de eigendommen van de landerijen rondom het
klooster, dat in 397 werd gesticht, één van de oudste christelijke klooster ter wereld. De Turkse staat eiste
grond op die het klooster onrechtmatig in gebruik zou hebben, hoewel het klooster kon bewijzen dat het
sinds jaar en dag belasting betaalt over zijn eigendommen, werd de staat uiteindelijk door de rechter in het
gelijk gesteld. Op deze wijze werd het klooster een symbool van hoe Turkije omgaat met de rechten van de
christenen in het land.
Mede op verzoek van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) hebben diverse parlementariërs
vragen over deze uitspraak van de Turkse rechtbank gesteld de aan de voormalige minister van Buitenlandse
Zaken, Uri Rosenthal (VVD) en de huidige minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, en over Turkse
plannen om de grond van een eeuwenoud Aramese klooster te onteigenen.
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In haar voorgaande mensenrechtenrapportages heeft ABM telkens 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 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. In alle landen en stadsbezoeken worden Erdogan en de leden van zijn politieke elite geconfronteerd
met de schending van mensenrechten en de onteigening van het klooster Mor Gabriel. In diverse westerse
landen maar ook in Rusland, Libanon en in Israël hebben de mensen en politici hun ongenoegen kenbaar
gemaakt; het mocht niet baten tot december 2013. Net voor de kerstdagen heeft de Turkse premie Recep
Tayyip Erdogan bepaald in het democratiseringspakket dat Mor Gabriel zijn landerijen definitief terugkrijgt.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3518826/2013/09/30/Erdogan-geeft-kloosterMor-Gabriel-grond-terug.dhtml
Het feit dat Mor Gabriel klooster haar landerijen niet onteigend zijn, betekend niet dat dit voor andere
kerken, klooster en privébezit geldt.
Tijdens de genocide van 1915 heeft maar 10% van de Arameeërs het overleefd. De overgebleven Aramese
en andere christelijke minderheden, hebben moeten
accepteren dat zij als tweede en derderangsburger
moeten leren leven en genoegen moeten nemen met
het assimilatieproces van Turkije: discriminatie op
grond van hun christelijke geloof, dreigementen,
moord, gedwongen islamisering ontvoeringen,
onteigening van eigendommen en onteigenen van
religieuze erfgoed. Een actueel voorbeeld wat op dit
moment veel aandacht heeft is de onteigening van
de landerijen van diverse klooster die wegens
vertrek van de christelijke bewoners onbewoond zijn gebleven en de eigendommen nu in handen zijn van de
islamitische bewoners van de omliggende dorpen. De titel van een Turkse krant luidt: “Kerken op zoek naar
de oorspronkelijke eigenaars. Zo zijn vele voorbeelden te benoemen van kerken, klooster die door de staat
onteigend zijn van de oorspronkelijk eigenaars en aan de lokaal islamitische bewoners toegewezen zijn.
http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=kiliseler-asil-sahipleriniariyor&haberid=5600&fb_action_ids=10200639618497854&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregat
ion&fb_aggregation_id=288381481237582
Mor Augin klooster is een voorbeeld uit honderden, waarbij de bewoners in de loop der tijd verdreven zijn
en de landerijen nu in handen zijn van de Islamitische bewoners van de omliggende dorpen. Het klooster
van Mor Augin, bevind zich in de Izlo Gebergte. Het klooster heeft een rijke historie en heeft eeuwenlang als
theologische hogeschool voor diverse leraren en geestelijken gediend. Het klooster is ook een van de oudste
kloosters in Tur Abdin en dateert uit de vierde eeuw. Mede door de inzet van de Arameeërs in de Diaspora is
het klooster opnieuw gerenoveerd en wordt heden door twee monniken bewoond. Echter, de landerijen
worden net als andere kerken en kloosters helaas door de Islamitische omliggende dorpen beheerd. Helaas
zal het klooster ook hier een lang juridische proces doormaken, wil het recht op eigen landerijen terug
krijgen. http://www.firatnews.com/news/guncel/mor-augin-manastiri-40-yilda-talan-edildi.htm
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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.
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
Arameeërs een kerk renoveren of een vervallen gebouw herbouwen worden wij door de autoriteiten
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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 Arameeërs 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.
Arboܵ-ܵ( ܵܐܪܒܐTasköy)
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
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 - (ܵܵܐܪܟܚUçköy)
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 ܵ-(ܵܥܪܢܣBaglarbasi)
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
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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.
Beth Zabdayܵ-ܵ ܵ–ܵܒܝܬܵܙܒܕܝ/ 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 Kustanܵܵ-ܵ( ܵܒܝܬܵܩܣܬܢAlagöz)
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.
Bsorinoܵ-ܵ( ܵܒܝܬܣܪܝܢܐHäberli)
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.
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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 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
In ons voorgaande rapportage hebben wij melding gemaakt van het feit dat de Turkse autoriteiten de bouw
van een eigen kerk in Istanbul tegenwerken. Later, in december 2012 hebben de autoriteiten zogenaamd weel
toestemming gegeven, maar de formele papieren ontbreken om een kerk te bouwen. Op deze wijze laat
Turkije zien dat het niet voor iedereen is weggelegd om
een eigen gebedshuis te bouwen. Integendeel, de bouw van
moskeeën wordt door de overheid gestimuleerd en
gefinancierd. Mocht tot een formele toestemming komen,
zal dit in de historie van de Turkije de eerste keer zijn, dat
na de stichting van het republiek in 1923 een kerk
gebouwd mag worden. Volgens de berichtgeving van NOS
van 11 december 2012 blijkt dat het stuk grond, dat aan de
Aramese christenen is toegewezen voor het bouw van een
kerk, eigendom is van de Italiaanse katholieke kerk. Het
eigendom dient eerst aan de rechtmatige eigenaar gegeven worden. Ondanks de beloftes die de Turkse
autoriteiten maken, blijft ABM sceptisch over de toezeggingen die Erdogan telkens maakt en niet nakomt.
http://nos.nl/artikel/450452-istanbul-staat-bouw-kerk-toe.html
Van die belofte is tot heden niets terecht gekomen, in
tegendeel. De bestaande gebouwen worden nu in
beslaggenomen en de kerken worden omgebouwd tot
moskeeën. 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 ch ristelijke 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.
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/historische_kerk_in_nicea_opnieuw_in_gebruik_als_moskee_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 de christelijke en joodse leiders beloofde dat de Turkse staat oneigenlijk en onrechtmatig
geconfisqueerde kerkelijke en joodse bezittingen zou teruggeven. Een uitspraak die vele christenen in
Turkije indertijd reeds eerder 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.
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 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
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.

De resten van de Aramese beschaving; paleizen van Tadmor, residentie van de Aramese Koningin Zenobia

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.
In ons voorgaande rapportage hebben wij hier uitgebreid aandacht aan besteed en tevens de reactie van
Renate Sommer (EPV/DCU), Turkije deskundige in het Europese Parlement in ons rapportage opgenomen.
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Turkije heeft na vele protesten diverse malen de Arameeërs maar ook de Europese parlementariërs de
toezegging gedaan om de schoolboeken weg te halen en de inhoud van de boeken – waar nodig – aan te
passen. Ook dit is net als vele toezeggingen die zij nog niet waar hebben kunnen maken.
In de reeds verschenen schoolboeken worden de christelijke minderheden gedefinieerd als “schadelijk
gemeenschappen”, “spionnen” en “ongelovigen”. Op dezes wijze wordt een poging gedaan om de
schoolkinderen te indoctrineren naar de maatstaven van de islamitische wereldbeeld van de regeringErdogan.
In de Kamerbrief van Minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans d d.d. 3-10-2012 wordt opgemerkt, dat
Het godsdienstonderwijs in Turkije, de afgelopen jaren meer aandacht heeft gekregen. Zo is de lesstof
verbeterd en zijn er meer gespecialiseerde leraren opgeleid. In 1982 is in de Turkse grondwet vastgelegd dat
het vak ‘Religieuze Cultuur en Ethisch Onderwijs’ (RCEO) een verplicht onderdeel uitmaakt van de lesstof
in het primaire en voortgezet onderwijs.
In 2007 heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten (EHRM) geoordeeld dat het vak RCEO kritisch,
objectief en pluralistisch moet zijn en een niet discriminerende regeling voor vrijstelling dient te hebben.
Sinds de EHRMuitspraak in 2007 is het curriculum aangepast. Het Turkse directoraat-generaal voor
godsdienstonderwijs stelt dat het verplichte godsdienstonderwijs inmiddels gebalanceerd en pluriform is. Zo
bestaat de lesstof uit elf hoofdstukken, waarvan vier over ethiek en ethische kwesties vier over de Islam en
drie over andere religies waaronder christendom, Jodendom, Hindoeïsme en Boeddhisme, aldus de brief van
de minister.
Het tegendeel is het bewijs ! Zie de reactie van EU Turkije deskundige Renate Sommer.
http://www.renate-sommer.de/index.php?ka=1&ska=5&idn=109
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 Nederlandse overheid en de Europese Unie dienen de discriminatie van de christenen in Turkije aan
de orde stellen bij de onderhandelingen en in contact 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 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
Zoals wij ook in het begin van ons rapportage hebben vermeld is in verband met vele tekortkomingen in het
verouderde Turkse Kadastersysteem, in 2004 mede op aandringen van de Europese Unie besloten dat er een
nieuw Kadastersysteem ontwikkeld moest worden. 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 landerijen en hun bezittingen door de Islamitische dorpsbewoners of door de omliggende dorpelingen
onteigend.
In sommige gevallen zijn de onbewerkte landerijen door het verantwoordelijke ministerie als bosgrond
gedefinieerd, op deze wijze zijn de landerijen 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 of onder de islamitische
dorpsbewoners verdeeld.
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.
De Arameeërs die op eigen initiatief proberen hun landerijen via juridische weg terug te krijgen, worden zij
door de “nieuwe eigenaren ” met de dood bedreigd.
Dit laatste overkwam op 13 oktober 2013 de christelijke bewoners van het dorpje Zak (zie foto).
Op 13 oktober heeft een groep van 15 man, Mor Dimet kerk in Zaz (Mardin) aangevallen en de monniken en
de nonnen met de dood bedreigd. Ze hebben leuzen uitgeroepen van: “Arameeërs wij zullen u hier niet laten
leven”. De aanvallers waren bewapend, en de dreigementen zijn in verschillende talen geuit, Arabisch,
Turks en Koerdisch. De bewoners hebben de aanvallers niet kunnen herkennen. Wel hebben de dorpelingen
wegens de geuite dreigementen aangifte willen doen; zij werden door de autoriteiten terug gestuurd met de
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woorden als: “Wij kunnen jullie niet helpen”. Vervolgens hebben de dorpelinge zich gewend tot de
Mensenrechtenvereniging in Turkije. İnsan Hakları Derneği’ne (İHD)
De bewoners vermoeden wie uit welke hoek de dader komen. Het zijn hoofdzakelijk mensen die de
landerijen van de verdreven christenen geruime tijd in eigen bezit hebben gehad en geen afstand meer willen
doen
van
de
onteigende
landerijen.
http://www.radikal.com.tr/turkiye/izbirakip_giden_suryanilerin_isgal_cigligi-1103847#

. 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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Irak
De situatie van de Arameeërs in Irak is onophoudelijk het meest schrijnend van alle volkeren in Irak. Sinds
de invasie van de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten, in het voorjaar van 2003, hebben meer dan
800.000 Arameeërs (in Irak ook wel bekend als Syriërs (Syriacs), Chaldeeërs of Assyriërs), die de inheemse
bewoners van Mesopotamië zijn, het gebied verlaten. Aanvankelijk zochten zij hun toevlucht in Syrië en
Jordanië of in westerse landen, maar nu vluchten naar Syrië en Jordanië feitelijk onmogelijk is blijven alleen
het autonome Iraaks Koerdistan en het Westen over. Iraaks Koerdistan heeft de laatste jaren echter ook een
vooral de afgelopen maanden sterk groeiend aantal vluchtelingen uit Syrië op moeten vangen terwijl de
meeste Westerse landen hun grenzen hermetisch gesloten houden onder het adagium dat de vluchtelingen in
de regio opgevangen moeten worden. Een adagium dat wel aansluit bij de heersende opinies in het Westen,
maar volstrekt vreemd is aan de werkelijkheid in het Midden-Oosten waar landen zo langzamerhand
bezwijken onder de opvang van honderdduizenden Palestijnse, Iraakse en nu Syrische vluchtelingen. Voor
Aramese vluchtelingen die binnen al deze vluchtelingenstromen een (christelijke) minderheid vormen wordt
de situatie steeds nijpender.
Veel Iraakse christenen die binnen Irak gevlucht zijn zochten hun toevlucht in de omgeving van Mosul die
nog altijd kon bogen op een vrij omvangrijke christelijke bevolking. Veel dorpen en kleinere steden in de in
de nabijheid van Mosul gelegen zogenaamde Vlakte van Nineve bestaan zelfs in meerderheid uit christenen.
Het in verband met oliewinning en gastransporten strategisch gelegen Mosul is echter al jaren een twistappel
tussen de autonome Koerdische regio in Noord-Irak en de Arabische soennieten waarbij de christelijke
bevolking, samen met andere hier levende minderheden, speelbal zijn geworden in een machtsstrijd waarin
intimidatie door aanslagen en ontvoeringen een veel gebruikt middel zijn. In eerdere rapportages lag de
nadruk in het hoofdstuk over Irak dan ook vooral op de tegen Aramese christenen gerichte gewelddadigheden in en rond Mosul die aan deze machtsstrijd tussen de Koerdische regio, de centrale regering in
Bagdad en soennitische milities gekoppeld konden worden.
Onder invloed van de steeds verder escalerende en sektarischer wordende burgeroorlog in Syrië is dit beeld
aan het veranderen. Nu de oorlog in Syrië steeds meer langs sektarische scheidslijnen wordt gevoerd tussen
soennieten en met de sji’ieten verwante alawieten, raakt deze verbonden met de in 2011 nog nasmeulende
burgeroorlog tussen sji’itische en soennitische Arabieren in Irak. In deze Iraakse burgeroorlog hadden aan
Al-Qaida gerelateerde terroristische groepen al vaste voet aan de grond in Irak gekregen en de laatste
maanden is duidelijk geworden dat sommige van buiten het Midden-Oosten (Tsjetsjenië, Noord-Afrika en
West-Europa) afkomstige jihadistische Syrië-gangers in feite in Irak zijn gaan vechten in de daar weer sterk
opgelaaide strijd tussen sji’ieten en soennieten met bomaanslagen over en weer. Bij het oplaaien van deze
strijd gaat de door de sji’ieten gedomineerde centrale regering van premier al-Maliki beslist niet vrijuit. In
plaats van olie op de golven te gooien en zich verzoenend op te stellen naar soennieten die het geweld beu
zijn en bereid zijn te leven in een Iraakse staat die door de sji’itische meerderheid wordt geregeerd, gooit hij
olie op het vuur en verscherpt hij de tegenstellingen zodanig dat zelfs Muqtada al-Sadr, een belangrijke
leider van radicalere sji’ieten, zich hier tegen heeft uitgesproken.
Door dit alles zijn de gewelddadigheden in Irak niet alleen weer in omvang toegenomen, maar hebben ze
zich ook weer uitgebreid naar Bagdad en naar het zuiden van Irak. In de periode 2012-2013 worden weer
steeds meer aanslagen gepleegd op met name sji’itische en soennitische doelen en ook op bijeenkomsten die
juist proberen beide groepen bijeen te brengen en met elkaar te verzoenen. Zo vond op 13 september 2013
een bomaanslag plaats op de Abu al-Qasimmoskee in Baquba, 60 kilometer ten noordoosten van Bagdad,
waar op dat moment soennieten en sji’ieten samen spraken over en baden voor verzoening en het stopzetten
van de gewelddadigheden over en weer. Ook veel christenen zijn juist op dit gebied actief. En juist aan het
eind van de in deze rapportage beschreven periode, op Eerste Kerstdag 2013, vonden ook aanslagen plaats
die gericht waren tegen de christelijke minderheid in Irak.
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ARTIKEL 3: RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHENDBAARHEID VAN ZIJN PERSOON.
Deze aanslagen op Eerste Kerstdag 2013 kwamen niet uit de lucht vallen. Een ruime week voor de
Kerstdagen van 2012, toen Iraakse christenen de heropening van de kathedraal van Bagdad vierden,
vaardigde de Iraakse sji’itische ayatollah Ahmad al Hassani al Baghdadi een fatwa af waarin deze aangaf dat
christenen over moeten gaan tot de islam of dat de dood het te wachten staat. Hij noemde christenen
“polytheïsten” en “vrienden van de zionisten”. De vrouwen en kinderen behoren toe aan de moslims, aldus
Al Baghdadi. Deze ayatollah is bepaald geen onbelangrijke randfiguur in Irak. Traditioneel bepaalt de
islamitische wetgeving dat joden en christenen, als “volkeren van het Boek”, in de wereld van de islam
mogen leven op voorwaarde dat ze zich houden aan de bepalingen van het “beschermingspact” dat hen wordt
aangeboden. Zowel in de soennitische als sji’ietische wereld zijn er echter radicale geestelijke leiders die dit
beschermingspact voor joden en christenen hebben geannuleerd.

Ravage na de bomaanslagen in de christelijke wijk Doura
Eén jaar later, vlak voor de Kerstdagen van 2013, vaardigt de soennitische geleerde Yussuf al-Qaradazi een
fatwa uit waarin deze een verbod op de viering van Kerstmis in Arabische en islamitische landen bepleit.
Ook deze, in Qatar levende, vooraanstaande moslimgeleerde is zeer invloedrijk. Hij was het die de oproep
deed om tegen de Deense cartoons te protesteren; een oproep die destijds veel navolging kreeg. Waar eerder,
ook door christelijke leiders in Irak, wel werd volgehouden dat het geweld in Irak zich tegen alle
bevolkingsgroepen richt en niet specifiek tegen christenen, maken deze twee fatwa’s duidelijk dat christenen
in Irak en elders in het Midden-Oosten juist ook doelwit zijn vanwege hun christen-zijn. Het aanvullend
bewijs voor deze stelling volgde op Eerste Kerstdag 2013 toen in christelijke wijken van Bagdad drie
bommen ontploften na afloop van de Kerstvieringen. Hierbij zijn tenminste 38 personen omgekomen;
waarvan tenminste 24 bij de aanslag met een autobom in de zuidelijke wijk Doura waar mensen die juist de
Kerstviering verlieten werden getroffen. De andere twee bommen gingen af op een drukbezochte
Kerstmarkt, eveneens in Doura en het zou het geluid van deze twee bommen zijn geweest die ervoor zorgde
dat een aantal kerkgangers de kerk verlieten waardoor zij door de derde bom werden getroffen. Naast de
doden zij er 52 mensen gewond geraakt. Volgens de Amerikaanse ambassade in Bagdad was dit de grootste
aanlag op christenen in Irak sinds 2010.
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Beveiliging van een kerk in Bagdad
Juist 10 dagen vóór deze aanslagen stond in de Britse krant “The Daily Telegraph” een artikel waaruit blijkt
dat de 2.000 overgeblevenen van de oorspronkelijk 30.000 zielen tellende christelijke gemeenschap in Doura
al jaren in angst leven van tegen hen gerichte aanslagen. Onder de kop “Christians are finished here” schrijft
Colin Freeman vanuit Bagdad dat de St. Shmoni-kerk, één van de twee nog fungerende kerkgebouwen van
het oorspronkelijk zevental in deze wijk, meer op een vesting dan op een kerk lijkt. Volgens de aartsdiaken
Temathius Esha is dat nodig gebleken na een decennium van berovingen, ontvoeringen en moorden door
islamistische extremisten die meer dan 90% van de christelijke bevolking uit deze wijk hebben verdreven.
Van de vijf overige kerken zijn er twee vernield door autobommen en zijn de andere drie gesloten ten
gevolge van de uittocht van de gelovigen en door de ontvoering van vier van Esha’s collega-priesters. Alleen
hij en een monnik zijn nog over als lokale geestelijkheid in Doura.
ARTIKEL 17: RECHT OP EIGENDOM, ALLEEN OF TEZAMEN MET ANDEREN
Van specifieke gevallen is ons niets onder ogen gekomen, maar waar, zoals in het bovenstaande, sprake is
van bomaanslagen en ontvoeringen tegen losgeld is ook sprake aantasting van eigendom.
ARTIKEL 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
De fatwa’s van geestelijk leiders van zowel sji’itische en soennitische moslims tegen de aanwezigheid van
christenen in Irak respectievelijk de mogelijkheid om Kerst te vieren zijn hierboven reeds aan de orde
gekomen als religieuze rechtvaardiging van het specifiek tegen christenen te hanteren geweld. In scherp
contrast hiermee liet de Koerdische gouverneur van Kirkuk, Naim Alddin Karim, eind 2012 weten dat vanaf
dat jaar Kerst een officiële feestdag zal zijn in Kirkuk en op zondag 22 december 2013 maakte de Iraakse
regering bekend dat Eerste Kerstdag in het hele land een officiële feestdag wordt uit solidariteit met de steeds
kleiner wordende christelijke minderheid. Ook was de Iraakse premier al-Maliki in december 2012 aanwezig
bij de heropening van de door de oorlog van 2003 getroffen Onze Lieve Vrouwekerk in Bagdad en werd in
november 2012 in een voorstad van Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio, de eerste steen
gelegd van de eerste katholieke universiteit van Irak die naar verwachting in 2015 haar deuren zou kunnen
openen.
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Van officiële zijde worden dus wel maatregelen genomen om de godsdienstvrijheid van de christelijke
minderheid in Irak te bevorderen, maar het blijft de vraag wat het effect van deze maatregelen is zolang deze
minderheid in angst voor aanslagen, ontvoeringen en steeds scherpere uitspraken van religieuze leiders
moeten leven. In april 2013 werd bekend gemaakt dat van de naar schatting 2 miljoen christenen die voor de
Amerikaanse invasie van 2003 in Irak woonde nog maar 200.000 christenen zijn overgebleven. De rest heeft,
ondanks oproepen van hun eigen geestelijk leiders en diverse regeringsfunctionarissen besloten het land te
verlaten. Daarmee duidelijk makend hoeveel geloof zij hechten aan de maatregelen die genomen worden om
hun geloofsvrijheid in Irak te bevorderen.

Aartsbisschop Louis Raphael I Sako
In zijn bijdragen aan conferenties in Rome en Georgetown in december 2013 liet de aartsbisschop van
Bagdad, tevens patriarch van Babylon, Louis Raphael I Sako, weten dat het Westen de overheden in het
Midden-Oosten moet ondersteunen in hun strijd tegen islamistisch extremisme. De politieke islam is één van
de belangrijkste tegenstanders van de kerk in het Midden-Oosten, aldus Sako, die er ook op wees dat de
Amerikaanse invasie van 2003 Irak heeft vernietigd waardoor het sektarisch geweld in het land om zich heen
kon grijpen. De regeringen in de landen die met dit sektarisch geweld te kampen hebben zijn niet in staat hier
een einde aan te maken, aldus Sako, en het Westen toont geen enkel begrip voor de moeilijkheden en angsten
van de christenen in het Midden-Oosten. Hij stelt dat het religieus extremisme groeiende is en steeds
agressiever wordt. Religieus geweld neemt toe in het hele Midden-Oosten, laat samenlevingen uiteenvallen
en vernietigt de relaties tussen bevolkingsgroepen die in verschillende religieuze tradities staan. Islamisten
maken gebruik van de huidige situatie in het Midden-Oosten waar diverse regeringen in diverse regio’s geen
gezag kunnen laten gelden en trachten de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten ten einde te
brengen om hun streven van een volkomen islamitische samenleving te kunnen verwezenlijken. Hij riep het
Westen op om zijn ogen voor deze realiteit te openen.
ARTIKEL 27: RECHT OM VRIJELIJK DEEL TE NEMEN AAN HET CULTURELE LEVEN VAN
DE GEMEENSCHAP
“Christenen in Irak zijn ontheemd, ontworteld en zonder perspectief” luidt de kop boven het artikel waarin
het Reformatorisch Dagblad van 19 maart 2013 de gevolgen van de toen precies tien jaar eerder begonnen
Amerikaanse invasie in Irak voor de christelijke minderheid beschrijft. De achtergebleven christenen in Irak
leven vooral in angst en zijn letterlijk gedecimeerd zodat ze nauwelijks in staat zijn om het kerkelijk en
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culturele leven gaande te houden. De Iraakse christenen die naar Jordanië zijn gevlucht krijgen geen kans om
daar weer een leven op te bouwen en blijven aldoende vreemdelingen in een vreemd land: terugkeren naar
Irak willen ze niet meer en doorreizen naar Syrië kunnen ze niet meer.
Het artikel gaat nog een kleine eeuw verder terug in de geschiedenis toen de Britten in het kader van de
Eerste Wereldoorlog Assyrische christenen opriep in opstand te komen tegen het Ottomaanse Rijk en hen als
beloning een eigen staat in de omgeving van Mosul in het vooruitzicht stelde. Ze kwamen daarop terug na de
vondst van grote voorraden olie in het noorden van het huidige Irak. Toen Irak in 1932 een onafhankelijke
staat werd, richtte het een jaar later een enorme slachtpartij aan onder de christenen in het noorden van het
land. Het naoorlogs Ba’athregime was gefundeerd op de ideologie van het Arabisch nationalisme en drong
de christenen te kiezen voor een Arabische of een Koerdische nationaliteit, waarmee de Aramese etnische
achtergrond van de Iraakse christenen in het gedrang kwam.
In een artikel dat op 25 oktober 2012 in het Duitse weekblad “Die Zeit” verscheen beschrijft de naar
Duitsland gevluchte Iraakse priester Sami Danka hoe de laatst overgebleven christelijke gemeenschappen
gedwongen worden Irak te verlaten. Onder de kop “Men valt de priesters aan zodat de gemeente vlucht”
vertelt hij hoe hij de laatste maanden van zijn verblijf in Irak niet meer in priesterkleding op straat durfde.
Hij werd in 2006 in Bagdad ontvoert en na acht dagen tegen losgeld vrijgelaten. Een jaar later vluchtte hij
naar Duitsland en diende daar eerst nu de Chaldeeuwse ballingen in Noordrijn-Westfalen en werkt thans
onder de 7.000 Iraakse christenen in Beieren. Hij realiseert zich echter dagelijks dat zijn gemeente in Irak
zonder priester zit en voelt zich daar schuldig over. “De Iraakse regering veroordeelt het geweld tegen de
christelijke minderheid wel, maar doet te weinig om de christenen in Irak te beschermen en hen een
daadwerkelijk veilig thuis in Irak te bieden, aldus Danka.

Voornamelijk vrouwen durven de Kerstviering van 2011 in Bagdad bij te wonen
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Syrië
Meer nog dan Irak en
het zuidoosten van
Turkije vormt Syrië
het kerngebied van de
Aramese christenen.
De namen “Syrië” en
“Aram”
zijn
uitwisselbaar.
Het
grondgebied van het
huidige Syrië omvat
de meeste Aramese
koninkrijkjes
en
stadstaten die in het
Oude
Testament
worden genoemd en waarvan ‘Aram Damascus’ de bekendste is. Na het Heilig Land vormt het huidige Syrië
en met name de steden Damascus en Antiochië (dat sinds 1939 als Antakya in Turkije ligt) bovendien de
bakermat van het christendom. De oudste kerken zijn hier ontstaan en de meeste Aramese kerken binnen en
buiten het huidige Syrië worden ook niet voor niets met het voorvoegsel ‘Syrisch’ aangeduid: SyrischOrthodox, Syrisch Katholiek, etc.
Sinds de vorming van de huidige Syrische staat, een kleine eeuw geleden, beschouwen de meeste Aramese
christenen in Syrië zichzelf ten gevolge van de Arabisch nationalistische regeringen die sindsdien vrijwel
onophoudelijk aan de macht zijn geweest als Arabier. De rol die honderd jaar geleden juist door christenen in
Syrië maar ook in andere op de puinhopen van het Ottomaanse Rijk gevormde staten in het Midden-Oosten
werd gespeeld in de ontwikkeling van een liberaal, seculier, Arabisch nationalisme is daaraan ook niet
vreemd. In een opinie-artikel in het Reformatorisch Dagblad van 16 november 2011 betoogt Martin Jansen
dan ook dat juist de christenen in het Midden-Oosten de vurigste pleitbezorgers van mensenrechten en
democratie waren en zijn. Helaas bleek deze ontwikkeling in de meeste Arabische staten niet opgewassen
tegen andere uitdagingen waarvan de vanuit het olierijke en door familiedynastieën geregeerde Arabisch
schiereiland gepropageerde traditionalistische en fundamentalistische islam de belangrijkste is. Deze richt
zich tegen ideeën als democratie, nationalisme en secularisme als westerse concepten die vreemd zijn aan de
eigen traditie. Hij schrijft: “De Arabische christenen kwamen hierdoor als de belangrijkste aanhangers van
deze ideeën in een toenemend isolement terecht en trokken zich net als andere groepen steeds meer terug
binnen de muren van de eigen gemeenschap. Een terugtrekkende beweging uit samenlevingen die hun
christelijke medebewoners wel degelijk veel verschuldigd zijn.”
Die terugtrekkende beweging en de vrees bij veel christenen in Syrië en elders in het Midden-Oosten voor
politieke veranderingen heeft ook veel te maken met de van buitenaf door het Westen afgedwongen
“democratische” omwenteling in Irak, die inmiddels letterlijk tot een decimering van de substantiële
christelijke minderheid in Irak heeft geleid en waarbij hetzelfde “christelijke” Westen vervolgens
onverschillig de andere kant op kijkt. Martin Jansen stelt: “Het versterkte de gevoelens van de christelijke
gemeenschappen in het Midden-Oosten dat ze er alleen voor staan. Wat weer de neiging versterkte om
veiligheid te zoeken in een zelfgekozen isolement.” Hij bepleit in zijn artikel dat als het Westen echt hoopt
dat 2011 vrijheid en respect voor mensenrechten in het Midden-Oosten zou brengen, Westerse politici
daartoe juist contact zouden kunnen zoeken bij de christenen in het Midden-Oosten die zich niet alleen reeds
eerder voor deze concepten hebben ingezet, maar die er feitelijk ook het meeste belang bij hebben. In plaats
daarvan zou de toenmalige Franse president Sarkozy in de zomer van 2011 tegen Bechara Ral, de nieuwe
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patriarch van de maronieten in Libanon, gezegd hebben dat er geen plaats meer was voor christenen in het
Midden-Oosten en dat deze beter massaal naar Europa zouden emigreren. Deze uitspraak deed grote
beroering ontstaan onder Libanese en ook Syrische christenen. Het bevestigde hun angstigste vermoedens,
niet alleen ten opzichte van de agenda van de islamisten, maar ook ten opzichte van die van het Westen.
Syrië heeft een omvangrijke christelijke minderheid verdeeld over een groot aantal kerkgenootschappen en
verspreid over het hele land. Tot nu toe hebben christenen in Syrië in relatieve vrijheid hun geloof kunnen
belijden. Christelijke feestdagen hebben in Syrië een officiële status naast de islamitische feestdagen en voor
kerken gelden dezelfde ondersteunende faciliteiten als voor moskeeën of andere gebedshuizen. In z’n
algemeenheid is de regering van Syrië repressiever dan die van de omringende landen, maar de
godsdienstvrijheid is in Syrië groter dan die in de omringende landen. Dat geldt ook voor de soennitische
meerderheid, ondanks het verbod op de Moslim Broederschap en actieve vervolging van aanhangers van
deze beweging.

Naar verluid (bijvoorbeeld in een artikel van de Katholischer Nachrichtendienst van 7 mei 2011) zouden
christenen zich bij het uitbreken van de Syrische opstand in het vroege voorjaar van 2011 in Daraa hierbij
hebben willen aansluiten, maar werden ze daarvan weerhouden toen 20 zwaarbewapende en gemaskerde
mannen het vuur openden op een door christenen bewoond huis in de buurt van Daraa. Ook in andere steden
bleek dit het geval te zijn. Zo namen christenen deel aan de eerste protestdemonstraties in het voorjaar van
2011 in Homs, maar verlieten zij de demonstraties toen in toenemende mate salafistische leuzen werden
geroepen. Ook het feit dat veel protesten aansluitend op het islamitisch vrijdaggebed werden georganiseerd
vervreemde de christelijke bevolking van deze protestacties. Al in de zomer van 2011 werden christenen
aangevallen door demonstranten omdat ze niet aan de protesten deelnamen. Veel christenen vreesden vanaf
het begin van de opstand dat deze door radicaal-islamitische krachten gedomineerd zou gaan worden en dat
het resultaat van de opstand geen democratische rechtstaat zou zijn, maar een islamitische theocratie.
In juni 2011 schreef het Katholiek Nieuwsblad al onder de kop “Maak van Syrië geen Irak” dat het Westen
uiterst voorzichtig moet zijn bij het beoordelen van de huidige situatie in Syrië. “Dit religieus en etnisch
heterogene land vormt een potentieel kruitvat en er zijn aanwijzingen dat externe factoren dit vat tot
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ontploffing willen brengen. Het is volstrekt niet ondenkbeeldig dat dan de hele regio wordt meegesleurd in
een orgie van geweld en bloedvergieten. Terwijl binnen Syrië zelf ongetwijfeld de talloze religieuze
minderheden het gelag zullen betalen met hun bloed.” De ontwikkelingen in de in deze rapportage te
behandelen periode van 2012 en 2013 laten zien dat de strijd sindsdien inderdaad steeds sektarischer is
geworden waarin al-Qaida-gerelateerde jihadistische groepen de Syrische oppositie feitelijk hebben
overgenomen. Streng soennietische groeperingen strijden tegen alles wat in Syrië alawitisch, druzisch,
sji’itisch, christelijk, seculier of democratisch is. Met name in de loop van het jaar 2013 zijn christenen ook
als zodanig expliciet doelwit van hun acties geworden om het in etnisch en religieus opzicht Syrisch mozaïek
te veranderen in een homogene islamistische samenleving waarin geen plaats meer is voor andersdenkenden.
Bij een bezoek aan Berlijn, begin november 2011, vertelde de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Aleppo,
Mor Gregorium Hanna Ibrahim dat christenen in Syrië voor hun leven moeten vrezen en ontvoerd, gemarteld
en vermoord worden. Anderhalf jaar later was hij zelf het doelwit van ontvoering en al meer dan 250 dagen
is niets meer van hem gehoord.
ARTIKEL 3: RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHENDBAARHEID VAN ZIJN PERSOON.
In Homs is 90% van de 160.000 mensen tellende christelijke gemeenschap uit de stad verdreven door
militante islamisten van de Farouq Brigades die in de zomer van 2012 van deur tot deur gingen en de
christenen dwongen hun huis te verlaten en daarbij hun bezittingen achter te laten. Er zijn nu nog hooguit
zo’n 1000 christenen in Homs. Als reden voor de verdrijving van de christelijke bevolking uit Homs werd
gegeven dat ze loyaal waren aan het regiem, maar de islamisten verdreven niet alleen de christenen die
geweigerd hadden zich bij de demonstraties aan te sluiten, maar ook de christenen die zich wel achter de
oppositie hadden geschaart. Bij de strijd om Homs hadden de oppositionele strijders zich in de historische
kerken van de oude stad van Homs verschanst en namen van daaruit de gevechtsposities van het Syrische
regeringsleger onder vuur. In de hieruit voortvloeiende vuurgevechten liep vooral de kerk van Ste.Maria op
de Heilige Berg ernstige schade op. Dat deze schade veroorzaakt is door beschietingen vanuit het Syrische
regeringsleger wordt door de Syrische oppositie veelal naar voren gebracht dat niet zij maar de Syrische
regering verantwoordelijk zijn voor de verdrijving van de Syrische christenen. Zo berichtte de Saoedische
satellietzender Al-Arabiya op 26 februari 2012, een dag nadat de zojuist genoemde beschietingen hadden
plaatsgevonden dat Syrische christenen door Assad werden vervolgd. De voorbeelden die ze daarbij
aanhaalden als bewijs werden echter door de Syrische kerkleiding ontkracht en in een aantal gevallen
ondersteunen onafhankelijke bronnen de lezing van de kerkleiding tegenover die van de oppositie.
In de zomer van 2012 drong langzaam door dat het geweld tegen christenen in Syrië een catastrofale omvang
kreeg, zoals het Nederlands Dagblad kopte. Met ontvoeringen, verkrachtingen en dwangbevelen om hun
huizen te verlaten, wil de Syrische oppositie christenen verjagen. Het PvdA-Statenlid in Noord-Holland
Attiya Gemry stelde op 28 juni 2012: “De laatste tien dagen hebben Syrische strijders hun pijlen gericht op
de christelijke gemeenschap. Toen ik een maand geleden een bericht op Facebook plaatste over de
ontvoering van een Syrische man, kreeg ik gelijk reacties over nog meer ontvoeringen. Syrië dreigt dezelfde
kant op te gaan als Irak, waar christenen massaal op de vlucht zijn geslagen.” De meeste christenen die Syrië
ontvlucht zijn geven aan dat zij vooral de oppositionele groepen vrezen. Toen eind 2012 de in het
noordoosten van Syrië gelegen stad Ras-al-Ayn werd veroverd door islamistische strijders, vluchtte de
christelijke bevolking diezelfde nacht nog de stad uit. Een vluchteling vertelde: “Het zogenaamde Vrije
Syrische Leger of de opstandelingen of hoe jullie hen in het Westen maar willen benoemen, verdreef de hele
christelijke bevolking en binnen afzienbare tijd zal er geen enkele christen meer zijn in heel Syrië.”
Eind januari 2013 werd de christelijke enclave Yakubiyah in het noorden van de provincie Idlib (tussen
Aleppo en de Turkse grens) onder de voet gelopen door oppositionele groepen. De bevolking bestond deels
uit Armeens Apostolische christenen en deel uit Oosters-Katholieken. De meeste Armeniërs hadden samen
met het Syrische leger de stad verlaten uit angst voor de verdenking van collaboratie. Enkel een aantal
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Oosters-Katholieken bleven in het dorp achter omdat ze geweigerd hadden de wapens op te nemen. Toen de
rebellen de stad binnen getrokken werden de twee Armeense kerken in het dorp geplunderd, maar de enkele
Oosters-Katholieke kerk bleef dat lot aanvankelijk bespaard. De relatie van de achtergebleven christelijke
bevolking en de soennitische rebellen verslechterde echter in de daarop volgende maanden. Ze begonnen de
christelijke families aan te pakken, om te beginnen met de rijkste. In november 2013 berichtte een christen
uit het dorp nadat zij in de Turkse stad Midyat was aangekomen dat in Yakubiyah vrijwel geen enkele
christen meer was achtergebleven nadat zes van hen waren onthoofd en meer dan 20 van hen waren
ontvoerd. Ze benadrukte daarbij dat de verantwoordelijken hiervoor geen jihadisten waren. “Al Nusra kwam
niet naar ons dorp; de mensen die dit deden kwamen van de dorpen in de buurt en waren onderdeel van het
Vrije Syrische Leger.”

Op maandag 22 april 2013 werden de Grieks-Orthodoxe aartsbisschop van Aleppo Boulos Yagizi en zijn
Syrisch-Orthodoxe collega Yohanna Ibrahim ontvoerd. Hun chauffeur, diaken Fatha’Alla Kabboud werd bij
deze ontvoering doodgeschoten. De ontvoering vond 8 kilometer ten westen van Aleppo plaats. De
bisschoppen waren op de terugweg van een bezoek aan het Turks-Syrische grensgebied waar zij bemiddeldn
in de vrijlating van twee paters: Michael Kayyal en Maher Mahfouz die op 9 februari 2013 waren ontvoerd.
Het is nog steeds onduidelijk wie beide aartsbisschoppen heeft ontvoerd, waar zij verblijven en of ze
überhaupt nog in leven zijn. Een woordvoerder van het Grieks-Orthodoxe aartsbisdom van Aleppo
verklaarde op 29 april 2013, dus een week na de ontvoering: “Er worden op het ogenblik veel christenen
ontvoerd, maar dit is de eerste keer dat we geen idee hebben wat er is gebeurd en ook dat niemand
verantwoordelijkheid voor deze ontvoering heeft opgeëist. Dit is natuurlijk uiterst verontrustend.” De
woordvoerder verklaarde verder dat de kerkleiders onder druk van hun bedreigde en angstige christelijke
gemeenschappen staan die oproepen tot demonstraties om de vrijlating van de aartsbisschoppen te eisen. De
kerkleiding vreest echter dat een dergelijke actie de ontvoerders alleen maar zou aanmoedigen om nog harder
op te treden. “We moeten oppassen met wat we doen en bedenken hoe de ontvoerders zullen reageren.” Hij
sprak de verwachting uit dat de internationale gemeenschap druk zou willen uitoefenen om de vrijlating van
de aartsbisschoppen te bewerkstelligen, maar hiervan is tot op heden bitter weinig gebleken. Hun
Melkitische Grieks-Katholieke collega, aartsbisschop Jean-Clément Jeanbart, ontvluchtte Aleppo al op 23
augustus 2012 nadat zijn bureau was geplunderd. Hij week samen met andere priesters uit naar Libanon.
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Pater Frans van der Lugt
Op 2 juli 2013 liet het Vaticaan weten dat de Syrisch-Katholieke priester François Murad op 23 juni, terwijl
hij toevlucht zocht in een Franciscaans convent, gedood is door een rebellengroep in de christelijke stad
Ghassaniyah ten zuiden van Homs. Hij was pastor van het Simon-klooster in Ghassaniyah en werd
aangevallen door een groep van het oppositionele leger die geleid werd door drugshandelaar Ahmed al-Asi.
Volgens ooggetuigen zei François Murad, terwijl hij omsingeld was door gewapende mannen: “De
gewapende mensen omringen het dorp. We kunnen niet naar buiten. Ze hebben de kerk in brand gestoken.
Het heiligdom is vernietigd en leeggeroofd. Ze hebben alle kloosters verwoest. Maar ik zal mijn geest geven
met een goed gevoel.” Anderhalve maand later lieten de Nederlandse Jezuïeten weten zich zorgen te maken
over het lot van de Nederlandse pater Frans van der Lugt die al maanden vastzit in een belegerde wijk in de
Syrische stad Homs. Contact met hem is al lange tijd nauwelijks mogelijk. De pater vertrok bijna 50 jaar
geleden naar Syrië om de banden tussen mensen van verschillende religies te versterken. Hij opende er een
spiritueel centrum. De laatste tijd was hij vooral bezig met het mee helpen organiseren van de
voedselvoorziening in de omsingelde stadsdelen van Homs. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse
zaken zegt niets voor hem te kunnen doen.
Begin september hebben islamitische extremisten ten noordoosten van de Syrische hoofdstad Damascus de
historische christelijke enclave Maaloula enige tijd ingenomen. Stijders van onder meer het Al-Nusrafront
vielen op 4 september militairen aan de rand van Maaloula aan en doodden daarbij acht soldaten. De
volgende dag hebben ze de stad alweer verlaten. Het dorp omvat tweede zeer oude kloosters en de bevolking
spreekt nog Aramees, de taal die door Jezus en de eerste christenen werd gesproken. Op 6 september nam het
Syrisch regeringsleger de stad weer in, maar op 8 september keerden de jihadisten terug. Bij de daarop
volgende gevechten zouden de jihadisten huizen van christenen hebben aangevallen en verschillende mensen
hebben vermoord. Ze hebben een kerk in brand gestoken, plunderden een andere en dreigden verschillende
christelijke dorpsbewoners te onthoofden als deze zich niet tot de islam zouden bekeren. Veel inwoners van
Maaloula vluchtten de stad uit. Van de 3300 inwoners van het dorp waren er nog maar 50 in de stad
overgebleven.Op 9 september begon het Syrisch regeringsleger weer een nieuw offensief op het dorp
opnieuw in te nemen. Op 15 september had het leger het hele dorp weer in bezit. Het is onduidelijk hoeveel
burgers bij dit alles zijn omgekomen. De tijdelijke verovering van Maaloula heeft echter vooral grote
symbolische betekenis voor de Syrische christenen.
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Maaloula
Een maand later, van 21 tot 28 oktober, was een ander christelijk dorp in Syrië aan de beurt: Sadad, dat al in
het Bijbelboek Ezechiël wordt genoemd. Op 21 oktober werd het dorp onder de voet gelopen door Al-Nusra.
De veroveraars plaatsten luidsprekers op op het centrale plein en riepen de inwoners op om naar hun huizen
terug te keren. Tenminste 9 mensen werden gedood toen ze toch nog op straat werden aangetroffen, mogelijk
door sluipschutters vanaf de daken van huizen in het dorp. Eén dag later leken de rebellen zich al weer uit het
dorp teruggetrokken te hebben, maar toen het regeringsleger het dorp binnentrok bleken ze een hinderlaag
gelegd te hebben. Op 23 oktober wisten de rebellen de posities van het leger rond Sadad in te nemen. Het
leger zette daarop de luchtmacht in. Op 25 oktober bracht Associated Press het bericht naar buiten dat enkele
honderden burgers, naar schatting 1500 families, vast zaten in Sadad. Het dorp had in de maanden vóór de
aanval namelijk ook veel, met name christelijke vluchtelingen uit de omliggende dorpen opgevangen.
Aartsbisschop Selwanos Boutros Alnemeh van Hama en Homs geeft in dit bericht aan een massaslachting
onder de burgerbevolking te vrezen. Op 28 oktober had het regeringsleger het dorp weer in handen. In het
dorp werden de levenloze lichamen van 46 burgers aangetroffen onder wie 15 vrouwen. 30 van hen waren in
twee massagraven begraven, zeven anderen, namelijk drie kinderen, hun moeder en drie grootouders, lagen
in een put en van 10 burgers ontbreekt nog ieder spoor. Bisschop Alnemeh bestempelde deze gebeurtenissen
als de “ernstigste en grootste massamoord op Syrische christenen sinds het begin van het conflict in Syrië.
Wat de christelijke gemeenschap in Syrië vooral schokte was dat zij Sadad zagen als een stad die veilig was,
in ieder geval vergeleken met soortgelijke enclaves zoals Homs waar christelijke gemeenschappen
regelmatig onder vuur liggen. Meer dan 2500 families vluchtten echter nu met niet meer dan de kleren die zij
droegen bij zich vanuit Sadad naar geloofsgenoten in het 60 kilometer verderop gelegen Homs.
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Achtergelaten sporen bij de ontvoering van de 12 nonnen uit Maaloula
Op 2 december 2013 was Maaloula weer aan de beurt. Bij een aanval van Al-Nusra op het dorp zijn twaalf
nonnen weggevoerd. Ze drongen het klooster waar de nonnen verbleven binnen en brachten hen volgens de
leiding van de Grieks-Orthodoxe kerk waartoe de nonnen behoorden over naar het 20 kilometer noordelijker
gelegen Yabroud. Daar zouden ze worden vastgehouden in het Grieks-Orthodoxe klooster Mar Thecla.
Inwoners van Maaloula zeiden dat door de gevechten diverse kerken zijn beschadigd. Veel huizen zijn in
brand gestoken.
Bij een bijeenkomst van verschillende Libanese bisschoppen op 5 december 2013 veroordeeldede Libanese
vice-premier Samir Moqbel het geweld tegen heilige plaatsen en leden van de geestelijkheid. Hij stelde dat
het ieders plicht is om een eind te maken aan het religieus-gerelateerde geweld en alle gegijzelden
onmiddellijk vrij te laten. Hij riep met name buitenlandse grootmachten en de Verenigde Naties op om hun
verantwoordelijkheid te nemen. De voorzitter van de betreffende bijeenkomst, Michel Tueini, onderschreef
deze oproep aan de internationale gemeenschap. “De aanval op christenen in deze regio is in 1948 begonnen
en gaat maar door,” zo zei hij.
ARTIKEL 17: RECHT OP EIGENDOM, ALLEEN OF TEZAMEN MET ANDEREN
Eind januari 2013 publiceerde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch de resultaten van een
onderzoek naar incidenten in november en december 2012 in de Syrische provincies Latakia en Idlib. Uit het
onderzoek bleek dat Syrische rebellen bewust heiligdommen van religieuze minderheden hebben geplunderd
en vernield in het noorden van Syrië. Dit geweld richtte zich tegen kerken en een sji’itisch heiligdom. Het
geldt als een oorlogsmisdaad om religieuze gebouwen aan te vallen die niet voor militaire doeleinden worden
gebruikt, volgens het internationaal recht. Sommige rebellenleiders hebben beloofd om kerken en moskeeën
te beschermen. In de praktijk blijkt echter dat ze daartoe niet in staat zijn. Human Rights Watch roept alle
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partijen op om het vernietigen van heiligdommen niet onbestraft te laten. De organisatie vraagt aan de
oppositie om met gewelde groepen de plekken te beschermen en om rebellen die plunderen en ontvoeren
onder controle te houden.

In het kader van het onderzoek bezocht Human Rights Watch onder andere twee mede door christenen
bewoonde dorpen in de door de Syrische oppositie beheerste delen van de provincie Latakia: Ghassaniyeh en
Jdeideh waar zij vernielingen aan kerken aantrof. Inwoners van deze dorpen vertelden de onderzoekers van
Human Rights Watch dat gewapende strijders een aantal huizen hebben geplunderd nadat ze het dorp hadden
ingenomen en twee inwoners van Ghasaniyeh en Jdeideh hebben ontvoerd. In beide dorpen zijn vrijwel alle
religieuze minderheden weggevlucht. Alle partijen in het conflict moeten zorgen dat burgers in hun huizen
kunnen blijven wonen, zo stelde Human Rights Watch, waarbij ze met name de oppositie opriep
bescherming te beiden aan alle burgers in de door hen beheerste gebieden, ook de leden van religieuze
minderheden, zowel tegen vergeldingsacties als tegen criminaliteit. Bovendien moeten alle partijen de
verlening van humanitaire hulp in de door hen beheerste gebieden mogelijk maken.
In Jdeidah hoorden de onderzoekers van Human Rights Watch dat toen de strijders het dorp op 11 december
2012 veroverden zij zich met geweld toegang verschaften tot de dorpskerk, kostbaarheden wegroofden en
geweren leegschoten in de kerk waardoor het interieur zwaar beschadigd raakte. Toen het onderzoeksteam de
kerek op 18 december bezocht constateerde dat de deuren waren ingetrapt en de ramen waren ingegooid.
Ook het naast de kerk gelegen huis van de priester was door de strijders vernield en het tot de kerk
behorende ziekenhuis was van haar medicijnen beroofd. Huizen van dorpelingen waren geplunderd en een
paar dorpelingen waren ontvoerd. Bij een eerder ontvoering, in de zomer van 2012, heeft een familie een
bedrag van ongeveer € 40.000 moeten betalen om het ontvoerde familielid vrij te krijgen. De kerk in
Ghasaniyeh was wel van haar energievoorraden ontdaan, maar was verder, behoudens de ingetrapte deuren,
vrij onbeschadigd gebleven. Wel waren huizen van dorpelingen geplunderd en ook hier was een dorpeling
ontvoerd. Van hem ontbrak nog ieder spoor.
ARTIKEL 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
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Eind december 2012 stelde de onafhankelijke Britse denktank Civitas in het
door haar uitgebrachte rapport “Christianophobia” dat het christendom uit
het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Door de opkomst van de militante
islam in Egypte, Irak en Syrië hebben christenen het zwaar te verduren. Het
rapport stelt dat Westerse politici en media de christenvervolging in het
Midden-Oosten negeren uit angst om van racisme te worden beschuldigd.
Anti-Amerikanisme en de gedachte dat het christelijk geloof iets specifieks
Westers is, dragen bij aan de onderdrukking van christenen in het MiddenOosten. In de loop van het jaar 2013 hebben kerkleiders in Syrië en elders
meerdere malen de alarmbel geluid over het verdwijnen van christenen uit
Syrië. Op 25 juli 2013 verstuurden de leiders van 15 Orthodoxe kerken
vanuit de hele wereld een gezamenlijke verklaring over de dreiging dat de
christelijke aanwezigheid in Syrië zou verdwijnen. “Dat zou een ramp voor
de beschaving zijn.
aartsbisschop Selwanos Boutros Alnemeh van Hama en Homs

Onze wortels liggen daar, daar komt ons geloof vandaan”, aldus de leider van de Russisch Orthodoxe kerk,
patriarch Kirill. Indrukwekkend was ook de oproep van de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop Selwanos
Boutros Alnemeh van Hama en Homs van oktober 2013 “aan alle religieuze instanties en organisaties, aan
alle mensen die een menselijke rol vervullen in de wereld, aan alle mensen die van goede wil zijn en goede
daden verrichten in de wereld”. Hij deed zijn oproep aan hen “aan jullie namens alle onschuldige mensen; de
ouderen, de vrouwen en kinderen, jongens en meisjes die zijn omsingeld. Ze zijn machteloos en kunnen geen
kant op. In mijn kleine dorp Sadad kunnen we met niemand contact maken. Niemand kan bij ons komen en
we kunnen er niet uit.
Ik roep jullie op om toch te proberen in contact te komen met de groepen die hen/ons omsingelen. Probeer
een dialoog met hen te voeren, zodat onschuldige burgers het dorp kunnen verlaten en opgevangen worden in
kerken in Deratya of Homs. Alsjeblieft, iedereen die in verbinding staat met een internationale organisatie,
laat hen iets doen. Laat ze een dialoog voeren met de leiders van de strijdende groepen, zodat de
onschuldigen ongedeerd kunnen vertrekken. Laat iemand die macht heeft in internationale betrekkingen op
een goede manier een gesprek voeren zodat onschuldige burgers ongedeerd de belegerde gebieden kunnen
verlaten.
Ongeveer 3000 mensen zitten nu 4 dagen zonder stroom, zonder water of telefoon en met weinig voedsel.
Kinderen hebben melk nodig, er zijn mensen die medicijnen nodig hebben. De mensen worden gedwongen
in hun huizen te blijven. Ze mogen niet weg. Aan alle organisaties en broeders en zusters in de wereld:
alsjeblieft, help ons, ondersteun ons door jullie vriendelijkheid en doe geen uitspraken die leiden tot wraak of
die negatieve invloed hebben op de mensen in het dorp. Verspreid deze oproep alsjeblieft op Facebook of via
welke media dan ook, opdat het in contact brengt met mensen die positieve invloed hebben om een geschikte
oplossing te kunnen vinden. Namens God roepen wij jullie op zodat die mensen hen die geen schuld hebben
barmhartigheid schenken; dat ze goed behandeld worden tot ze weg kunnen gaan. We bidden dat God met
hen is en dat het hen de kracht geeft en hoop en de moed en gezondheid tot ze kunnen vertrekken. God, blijf
bij hen, verlaat hen niet.”
ARTIKEL 27: RECHT OM VRIJELIJK DEEL TE NEMEN AAN HET CULTURELE LEVEN VAN
DE GEMEENSCHAP
Onder de hierboven beschreven omstandigheden kun je nauwelijks meer spreken over het “vrijelijk deel
nemen aan het culturele leven van de gemeenschap”.
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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 (Aram Nahrain), 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 – ABMܵܵܵܵܵܵ-ܵܵܵܵܵܙܘܥܐܵܐܪܡܝܐܵܠܙܕܩܐܵܐܢܫܝܐ
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