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MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
Periodieke rapportage
Voor de zesde keer brengt de
Aramese
Beweging
voor
Mensenrechten (ABM) een jaarlijkse
rapportage
uit
inzake
de
mensenrechtensituatie
van
de
Aramese christenen in het MiddenOosten. In het begin van de 20ste eeuw
- 1915 - is de Wereldgemeenschap
getuige geweest van de genocide op
de Arameeërs, de Armeniërs en de
Ponto Grieken onder het Ottomaanse
Rijk (het huidige Turkije).
Vanwege de vele activiteiten begin
2015 met betrekking tot 100 jaar
herdenking van de bovengenoemde
genocide, heeft ABM deze traditie
moeten onderbreken. Vandaar dat de
presentatie
van
de
Mensenrechtenrapportage op 16
januari betrekking heeft op het jaar
2014 en 2015.
Na de tweede wereldoorlog – op 10
december 1948 - is de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) door de VN aangenomen om
de basisrechten van de mens te waarborgen.
Artikelen 1-21 hebben betrekking op burgerrechten en politieke rechten, artikelen 2227 op economische, sociale en culturele rechten. Enkele artikelen van de UVRM
formuleren de hoofdlijnen van een stelsel van democratie: recht op o.a. inspraak in
bestuur, op gelijke benoeming in openbare functies
Precies 100 jaar na de hierboven genoemde genocide is de wereldgemeenschap in
begin 21ste eeuw opnieuw getuige van systematische verdrijving, pogrom, moorden,
grondonteigening, gedwongen volksverhuizing; en onteigenen van persoonlijk- en
culturele erfgoed.
Diverse wereldleiders en genocidedeskundigen, hebben de gebeurtenissen in Irak en
Syrië ten aanzien van de Aramese christenen en andere minderheden de genocide van
21ste eeuw genoemd.
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MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
De nazaten van de genocideslachtoffers een eeuw geleden, die deze genocide hebben
overleefd en gevlucht zijn naar o.a. Syrië en Irak, worden - vóór de ogen van de
wereldgemeenschap – opnieuw geconfronteerd met een genocide, terwijl de westerse
beschaving toekijkt.
De Aramese christenen zijn zich er nu van bewust geworden dat zij slachtoffer
worden van een geopolitiek spel dat ten koste gaat van de inheemse christelijke
bevolking en de tot op heden in stand gehouden pluriforme samenleving in het
Midden Oosten.
Voor ons – als nazaten van de genocideoverlevenden – is het moeilijk te bevatten, dat
Westerse landen hun ogen sluiten voor het leed dat de oorspronkelijke bewoners van
het Midden-Oosten – het Bijbelse Tweestromenland – wordt aangedaan.
Ze worden gedwongen het land van hun voorouders te verlaten en worden als
vreemdeling gezien in hun eigen woongebied. Net of het leed wat hen is aangedaan in
de voorgaande eeuwen niet genoeg was, wordt nu ook het culturele werelderfgoed
uitgewist. Het lijkt net of de beschaafde wereld geen waarde meer hecht aan
eeuwenoude culturele beschavingen.
Met name in de laatste periode laait in Irak, Syrië en Turkije in vrij extreme mate
specifiek geweld op tegen de daar levende Aramese christenen, mede door haat
zaaiende, stigmatiserende en polariserende uitspraken van extreem-islamitische,
politieke- en religieuze leiders, waaronder de Turkse premier Erdogan en het Turkse
Presidium voor Religieuze Zaken (Diyanet) bij monde van Mehmet Görmez. Recent
hebben de Alevieten in Turkije hiervan aangifte gedaan.
Deze rapportage zal worden gestructureerd aan de hand van een aantal artikelen uit
de ruim 68 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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INLEIDING

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich
geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
onderschrijvend, heeft de ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese
bevolking ( niet te verwarren met de Armeniërs) in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan
te kaarten. Tevens werkt zij samen met andere, zowel lokale als internationale, organisaties om de belangen
van de Aramese gemeenschap te behartigen.
Getalsmatig zijn de Arameeërs in de verschillende landen,
Turkije, Irak en Syrië, te gering om hun rechten zonder hulp
van buiten af te dwingen. Zij moeten kunnen vertrouwen op de
verantwoordelijkheid van de regeringen van deze staten om
hun mensenrechten als culturele minderheden te garanderen en
de aanhoudende bemoeienis van de internationale
gemeenschap om genoemde
regeringen
op deze
verantwoordelijkheid aan te spreken. Door middel van
periodieke rapportages, het beleggen bijeenkomsten en het
onderhouden van contacten daarover met politici en 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.

ARAMESE BEWEGING VOOR MENSENRECHTEN (ABM) ING BANK: NL25INGB0009280433

ܙܘܥܐ ܐܪܡܝܐ ܠܙܕܩܵܐ ܐܢܫܝܵܐ

PAGINA 4

4

MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
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. 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 Aramese christendom, met al zijn
verschillende kerken, heeft tot op heden een
moeilijk bestaan geleden. Rond 1500, toen
het Turkse rijk grote delen van het MiddenOosten 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 dat tot de meerderheid in het
Midden-Oosten werd gerekend, maar sinds de komst van de Islam heeft het veel leed moeten
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incasseren. Vrijwel altijd werden christenen gezien als handlangers van de westerse kruisvaarders
en werd hun loyaliteit in twijfel getrokken, wat aanleiding gaf voor de Turkse overheersers om in
1915 genocide te plegen tegen de christelijke minderheden (Arameeërs, Armeniërs en Ponto
Grieken).
Na de genocide in 1915 was de
Aramese bevolking bijna uitgeroeid
in Turkije. Na de laatste massale
vlucht van Arameeërs uit Turkije in
de jaren ’70 en ’80, bedraagt hun
aantal slechts twee à drieduizend in
de regio Tur Abdin, gelegen in de
zuidoostelijke provincie Mardin in
Turkije. 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 om tegenwoordig te moeten vaststellen dat het de Arameeërs nog steeds niet is
toegestaan om hun millennia oude
Aramese taal te doceren. Veelal
gebeurt dit in het geheim om zo te
waken dat hun eeuwenoude taal en
cultuur niet uitsterft. In 1997 heeft
de toenmalige gouverneur van
Mardin een verbod gelegd op het
doceren van de Aramese taal.
De voormalige Turkse 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. Anno 2015 heerst in Zuidoost
Turkije een ware burgeroorlog tussen de Koerdische strijders en het Turkse leger.
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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 mensenrechten, haar verantwoording neemt om de schendingen van de
universele rechten van de mens en in het bijzonder van de onderdrukte Aramese christenen in
Turkije, Irak en Syrië aan de kaak te stellen.
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. Kloosterlingen en
priesters worden met de dood bedreigd. Kerken met eeuwenoude geschriften worden grofweg
geplunderd, onteigend en de landerijen van in beslag genomen kerken en kloosters worden te koop
aangeboden.
Arameeërs die, na decennia in de diaspora hebben geleefd, een bezoek willen brengen aan hun
geboorteplaats worden bij aankomst mishandeld of zelfs vermoord. Daarnaast worden er
bomaanslagen gepleegd om de terugkerende Arameeërs een duidelijk signaal te geven dat ze niet
welkom zijn en om de 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.
Turkse “diepe staat”
In de vorige 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 blijven onvermoeid de regerende AK-partij ervan beschuldigen dat
zij heimelijk de volledige islamisering van de Turkse staat nastreeft en hiermee de principes van diens
stichtingsvader, staatsman Kemal Atatürk, overboord gooien. Turkse islamisten 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. Ergenekon
wordt ook wel als een sinistere, geheimzinnige en maffia-achtige organisatie omschreven. Honderden
generaals, officieren, journalisten en zelfs hoogleraren hebben vastgezeten. Intussen zijn de meeste politieke
kopstukken vrijgesproken met uitzondering van de journalisten. Dit laatste baart ons als Aramese
Mensenrechtenbeweging grote zorgen. Turkije is een open gevangenis geworden voor de journalisten en
intellectuelen.
De strijd die Erdogan heeft gevoerd tegen zijn politieke tegenstanders, in het kader van Ergenekon, wordt
vanaf de laatste verkiezingen in november 2015 overschaduwd door een nieuwe golf van geweld tussen de
Turkse staat en de Koerdische strijders in Zuidoost Turkije. Gezien de omvang van het geweld kan nu niet
meer gesproken worden van een opstand, maar eerder van een reële burgeroorlog in Zuidoost Turkije.
http://curiales.nl/2015/09/14/koerden-turkije-europa/

De onopgeloste moorden op leden van de Arameeërs in de jaren 80-90
In voorgaande rapportages hebben wij de
moorden op de Arameeërs in Tur Abdin
in de jaren 80-90 uiteengezet met als
hoofdvraag: Hoe zullen de gebeurtenissen
voor de kleine christelijke minderheid in
Turkije uitpakken die in de afgelopen
jaren is opgeschrikt door tientallen
moorden. Waren de daders van deze
moorden gedreven door een radicaal
islamitisch gedachtegoed of was er sprake
van dubieuze politieke motieven?
Dat deze moorden op de leden van de
Aramese bevolking niet los te koppelen
zijn van de Turkse “diepe staat” is mede af te leiden uit deze informatie die door diverse Turkse kranten naar
buiten is gelekt.
Dat de Ergenekon 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 de Turkse majoor Bektay,
waarbij talrijke geheime dossiers en documenten werden gevonden. Deze beschrijven een sinister plan,
ondertekend door kolonel Kirectepe, om een bloedige eliminatiecampagne te beginnen tegen de christenen in
Turkije (Reformatorisch 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
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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 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.
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.
Om die reden heeft Erol Dora,
parlementlid namens de pro Koerdische
HDP, over bovenstaande de kamer om
een onderzoek gevraagd naar de
onopgeloste moorden in de jaren tachtig.
Met de nieuwe ontwikkelingen en de
politieke monopolie van AK-partij, is tot heden geen enige reactie vanuit de regering met betrekking tot een
onderzoek naar de onopgeloste moorden op de Arameeërs in de jaren tachtig en negentig.
http://www.demokrathaber.net/siyaset/suryani-cinayetlerinin-arastirilmasi-istendi-h28571.html
De moordenaars van Trabzon en Malatya komen vrij dankzij de nieuwe wet van “Erdogan”
Ook hebben wij in ons voorgaande
rapportage aandacht besteed aan de
Trabzon – en Malatya 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. Net als de
systematische moorden op de Arameeërs
in Tur Abdin, zijn de morgen in Trabzon
en Malatya niet los te koppelen van anti
christelijke sentimenten binnen het Turkse systeem. Luigi Padovese, de pauselijke vicaris in Turkije, sprak
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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.
Net als de moorden op de Arameeërs en de moord op de Syrisch Katholieke bisschop in Trabzon, hebben wij
ook in voorgaande rapportage aandacht besteed moord op de 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
Malatya-rechtszaak. De 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 als „succesvolle operaties. ”Hoezeer het
onderzoek naar de moordzaken op Turkse christenen gepolitiseerd is, blijkt ook uit een artikel in de krant
Zaman Vandaag.
Uit een andere artikel van de Nederlandstalig Turkse krant, Zaman Vandaag d.d. 14-03-2014 blijkt dat de
moordenaars van de christenen dankzij de nieuwe wet vrijkomen.
http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/turkije/3440/moordenaars-christenen-vrij-door-nieuwe-wet-turkse-akpregering\
De nieuw te ontwikkelen wet valt gunstig voor de moordenaars van de Malatya en Trabzon, Hrant Dink
(hoofdredacteur van de Armeense krant) en de onopgeloste moorden op de Arameeërs in Tur Abdin
(Zuidoost Turkije).
De huidige politieke koers ten aanzien van de christelijke minderheden is in Turkije een klimaat geschapen
waarin de vijandigheid tegen christenen toeneemt. Net als in Egypte wordt er momenteel ook in Turkije
gewerkt aan een nieuwe grondwet. De christelijke Arameeërs in Turkije kunnen en durven zich niet te uiten
als het gaat om het krijgen en opkomen voor hun rechten. Zij hebben in Turkije geen stem en vestigen hun
hoop op de Arameeërs in de diaspora om hun rechten via de politieke lobby vanuit Europa op te eisen.
Vandaar dat ABM middels contacten met diverse politici, publicaties, opinieartikels, schrijven van
rapporten, tracht de situatie van de Aramese christenen onder de aandacht te brengen. De vraag is of de
nieuwe grondwet zich zal oriënteren op een liberaal-seculier model of een meer islamitische, op de sharia
gebaseerd model? Gezien de huidige ontwikkelingen en de sterke positie van Erdogan’s AK-partij, maakt
ABM zich grote zorgen dat de nieuwe wet meer op de islamitische wetgeving (de sharia) gebaseerd zijn zal.
De vertegenwoordigers van de christelijke minderheden 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
Het is daarom van groot belang, dat de Nederlandse regering druk uitoefent op Turkije om in de nieuwe
grondwet de mensenrechten van iedere burger te prevaleren boven de wettelijke uitzonderingen voor
specifieke groepen van mensen.
Aanbeveling
Zowel vanuit het perspectief van mensenrechten als in het kader van de onderhandelingen over toetreding
van Turkije tot de Europese Unie is het van groot belang dat de positie van christelijke minderheden hoog
op de politieke agenda staat. Een christen in Turkije dient volgens de universele rechten van de mens zijn
of haar geloof kunnen uitoefenen net als dat geldt in de Westerse landen.
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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 verlaten hebben en
voornamelijk 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; bijvoorbeeld 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 onteigening van religieus erfgoed en 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
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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
Frans Timmermans, aangaande de Turkse plannen om de grond van het eeuwenoud Aramese klooster te
onteigenen.
Na veel lobbywerk door diverse Aramese organisaties en onder druk van de westerse landen, heeft Erdogan,
net voor kerstdagen van 2013 – in het kader van democratiseringspakket – besloten om de landerijen van
Mor Gabriel niet te onteigenen. Een soort gelijke casus geldt ook voor de eeuwenoude klooster, wat op de
werelderfgoed lijst van UNESCO staat, het klooster van Zafaran in Mardin. Ook hier heeft de regering na
een lange juridische strijd – een gedeelte – van de eigendommen van het klooster teruggeven.
http://www.suryaniler.com/haberler.asp?id=1232
In de 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 én 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. Intussen zijn ruim vijf jaar verstrekken en Turkije trekt
zich niets van de aangenomen resoluties. 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.
ABM benadrukt het belang dat de Europese Unie tijdens de onderhandelingen met Turkije, de rechten van de
mens hoog op de agenda zet, mede gelet op de huidige vluchtelingenproblematiek.
Door de onderhandelingen die nu gaande zijn inzake de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, hoopt
ABM dat Turkije aangesproken wordt op haar houding ten aanzien van de rechten van de christelijke
minderheden en in het bijzonder die van de Aramese christenen. Het feit dat de landerijen van Mor Gabrielen Zafaran klooster in Mardin – voor een gedeelte- niet onteigend zijn, betekend niet dat dit voor andere
kerken, klooster en privébezit geldt.
In voorgaande rapportage hebben wij behalve de onteigening van de culturele erfgoed en religieuze
eigendommen ook melding gedaan van de onteigening van persoonlijke bezittingen in diverse Aramese
dorpen. Aangezien de juridische procedures nog gaande zijn, willen wij dit nogmaals de revue laten passeren
en de nieuwe incidenten aan ons rapport toevoegen.

ARAMESE BEWEGING VOOR MENSENRECHTEN (ABM) ING BANK: NL25INGB0009280433

ܙܘܥܐ ܐܪܡܝܐ ܠܙܕܩܵܐ ܐܢܫܝܵܐ

PAGINA 13

13

MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
Naar schatting hebben ongeveer 10% van de Arameeërs de genocide van
1915 overleefd. De overgebleven Aramese en andere christelijke
minderheden, hebben moeten accepteren dat zij als derderangsburger door het
leven moesten gaan 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. Merendeel van de
onteigende eigendommen zijn aan personen toegekend die zich tijdens de
genocide in dienst hebben gesteld van de Turkse overheid.
Als voorbeeld noemen wij de situatie van twee bekende personen in Turkije.
Zij hebben Aramees erfgoed geërfd van hun grootvaders. Het eerste voorbeeld
is een bekende politicus, Ahmed Turk, de voormalige leiders van de proKoerdische partij in het Turkse Parlement en heden de burgemeester van
Mardin.. Hij heeft een kerk in eigendom. De kerk functioneert al enkele
generaties als woonhuis door de familie van Ahmet Turk. Hij zelf ontkent dat
het een kerk is geweest, maar de kruizen op de muren en op de voordeur
spreken boekdelen. http://www.internethaber.com/ahmet-turkun-evi-kale-gibi-530802h.htm

Het tweede voorbeeld is Fatih Altay, de hoofdredacteur van
een bekende TV zender Haber Turk. Hij is eigenaar van
“Yedi kerk” in Van district. Hij blijkt de eeuwenoud kerk net
als veel landgenoten van zijn opa geërfd te hebben; zie link:
Een actueel voorbeeld wat op dit moment veel aandacht heeft
is de onteigening van de landerijen van diverse klooster die
tijdens de genocide van 1915 onteigend zijn en toegeëigend
zijn onder de Koerden en Turken die zich verdienstelijk
hebben gemaakt.
http://www.gazeteciler.com/gundem/yedi-kilisenin-sahibifatih-altayli-cikti-56610h.html
Zo zijn er duizenden historische kerken, laat staan landerijen
van de Arameeërs, Armeniërs en Ponto Grieken onteigend en in bezit van “nieuwe eigenaar”. De “eigenaar”
die niet altijd weet dat daar ooit een andere volk heeft geleefd.
Kerk in Kayseri uit de 18e eeuw te koop aangeboden.
Uit een artikel van Miliyet / Turkse
Volkskrant d.d. 18-01-2016 blijkt dat de
eigenaar van de kerk, Omar Sicimoğlu, de
kerk via internet te koop heeft aangeboden.
Het blijkt te gaan om Grieks Orthodoxe
kerk in Talas (district van Kayseri). Het
klooster dateert uit de 18e eeuw een heeft
net als duizenden kerken en kloosters na de
genocide een “nieuwe” eigenaar gekregen.
Nu de eeuwenoude kerk teveel onderhoud
nodig heeft, heeft de ‘eigenaar de kerk met
een
woonoppervlakken
van
2000
vierkantemeter voor een bedrag van € 450.000. te koop aangeboden. Tevens wordt opgemerkt dat de kerk
voor een groot gedeelte door schatzoekers van binnen veel schade heeft opgelopen.
http://www.trthaber.com/videolar/sahibinden-satilik-kilise-22969.html
Turkse titel luidt: “Kerk wordt door de eigenaar te koop aangeboden”
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In Mudanya, district Bursa wordt St.
Johanneskerk te koop aangeboden voor een
prijs van één miljoen dollar.
Volgens bijgevoegde artikels betreft het een
nalatenschap
als
gevolg
van
bevolkingsuitwisseling tussen de Griekenland
en Turkije. Dit soort valse voorwendselen is
vaker door het Turkse staat gebruikt om de
culturele erfgoed van de inheemse christelijke
bevolking te onteigenen.
http://www.sabah.com.tr/yasam/2015/07/09/sa
hibinden-satilik-kilise

Historische kerk wordt in Kayseri te koop aangeboden voor 900.000 Turkse lira
De ‘nieuwe’ eigenaar merkt op, de kerk van
zijn grootouders geërfd te hebben. De
eigenaar wil de kerk verkopen in verband met
financiële situatie. Het betreft een historisch
kerk met ondergrondse ingang naar de stad.
Net als andere kerken is ook deze kerk
geplunderd
en
beroofd
door
de
gelukszoekers. Wel geeft hij de voorkeur aan,
om dit als een toeristische attractie te
behouden.
http://haber.sol.org.tr/turkiye/tarihi-kilise-veyeralti-sehrini-satisa-cikardilar-111036
1700 jaar oud klooster wordt door de nieuwe eigenaar voor 12,5 Turkse lira te koop aangeboden.
Een nog opmerkelijk onteigening van de culturele erfgoed, is een 17de eeuwen oude Syrisch Orthodoxe kerk,
in Mardin, St. Johannes kerk. De kerk heeft na de genocide al geruime tijd als opslagplaats gediend. De
nieuwe eigenaar blijkt dat kerk voor ruim 12,5 miljoen Turkse lira te koop hebben aangeboden. Het bestuur
van de Syrisch Orthodoxe kerk in Mardin heeft haar bezwaar bij de minister van Toerisme kenbaar gemaakt.
De gemeente van Mardin negeert
de bezwaren van het kerkbestuur
en zegt dat het verkoop van de
historische kerk niet tegen te
houden is, omdat de “nieuwe
eigenaar” - İbrahim Aycun over de eigendomsakte beschikt.
Daarom heeft het bestuur zich
gewend
tot
de
HDP
parlementslid, Erol Dora. Op zijn
beurt heeft hij in juli 2015
Kamervragen gesteld aan de
ministerie van Cultuur en
Toerisme, de heer Ömer Celik.
Tot heden heeft de minister geen
antwoord gegeven op de vragen
van de heer Erol Dora. http://yonhaber.com/manset/emlakcidan-az-kullanilmis-kilise

Landerijen van 1700 jaar oud klooster worden onteigend
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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. Ook in dit geval zal het klooster een langdurig
juridische proces moeten doormaken, wil het recht op eigen landerijen terug krijgen. De vereniging die over
het beheer en onderhoud van het klooster gaat, heeft zich gewend tot de leiders van politiek leiders van
HDP.
Kerken bouwen of restaureren is in Turkije onmogelijk
Het
onteigenen
van
grondeigendom beperkt zich
helaas
niet
alleen
eigendommen van kerken en
kloosters, maar ook het
onteigen van de door oorlog
verlaten dorpen in Tur
Abdin. Ondanks dat wij in
voorgaande
rapportage
melding hebben gemaakt van
de
onteigening
van
eigendommen van diverse
dorpen, willen wij in verband
met onveranderdere situatie,
wederom
een
aantal
voorbeelden de revue laten passeren.
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, voordat 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
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Middels onderstaande tracht ABM een beeld te schetsen van diverse andere incidenten met betrekking tot de
kadasterproblematiek en of onteigenen van Aramees christelijke erfgoed.
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 tegengewerkt en worden de
kerken bedreigd met onteigening en of sluiting. In plaats dat de Turkse autoriteiten ons stimuleren 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
probeert zuur te maken. http://www.soc-wus.org/2011News/317201193045.htm
Dat de onteigening van Aramese erfgoed 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 PKK-strijders 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
registreren. 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
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kunnen registreren 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. Meerdere dorpen in Tur Abdin ondervinden soortgelijke situaties.
Nog meer voorbeelden in een notendop:
 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 hier geen weet van hebben en daarom de fouten niet binnen 30 dagen ontdekken,
worden zij met onteigening van eigen bezit geconfronteerd.
 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 struiken 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 en worden hiermee eigendom van de staat.
 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.

ARAMESE BEWEGING VOOR MENSENRECHTEN (ABM) ING BANK: NL25INGB0009280433

ܙܘܥܐ ܐܪܡܝܐ ܠܙܕܩܵܐ ܐܢܫܝܵܐ

PAGINA 18

18

MENSENRECHTENSITUATIE CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË
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 zijn 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 verschillende 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” bestempeld.
In heel de wereld hebben de Aramese organisaties, tegen deze valse beschuldigingen geprotesteerd en de
valse beschuldigingen in opdracht van de Turkse regering bij diverse EU-parlementariërs onder de aandacht
gebracht. 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 te 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 christenen en van de discriminatie van niet-islamitische minderheden bij de vervulling van hoge
posten bij de Turkse overheid.



De Aramese Beweging voor Mensenrechten doet een dringend beroep op de Nederlandse regering en
de Europese Unie om de veiligheid van de inheemse Aramese bevolking in hun woongebied beter te
waarborgen.



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 kerken en kloosters te herzien.



De Aramese Beweging voor Mensenrechten doet opnieuw een appel op de Nederlandse regering en de
Europese Unie om in dit verband niet alleen naar toezeggingen van de Turkse overheid te luisteren,
maar ook effectieve uitwerking van toezeggingen te toetsen.



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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Irak
De situatie voor Aramese christenen in Irak (in dat land ook wel bekend als Syriërs / Syriacs, Chaldeeërs of
Assyriërs) is sinds het uitkomen van onze vorige Mensenrechtenrapportage in het voorjaar van 2014
dramatisch verslechterd. In juni
2014 viel de tweede stad van het
land, Mosul, in handen van de
terreurgroep
ISIS.
Bij
de
omvangrijke
christelijke
gemeenschap die daar al vanaf de
eerste eeuw van de christelijke
jaartelling woont, hadden zich juist
de afgelopen tien jaar vele
duizenden Aramese christenen
gevoegd die het zuiden en midden
van het land waren ontvlucht
omdat de situatie daar te onveilig
voor hen was. Huizen, kerken en
andere
gebouwen
van
de
christelijke bevolking werden door
ISIS-aanhangers van een rode,
rood-omcirkelde Arabische letter
'n' (van ‘nasrani’, nazarener, het
Arabische woord voor ‘christen’) voorzien en de christelijke bevolking werd voor de keus gesteld zich tot de
islam te bekeren, een hoge ‘beschermings’-belasting te betalen of te vertrekken.
Het leidde tot een massale en overhaaste uittocht van de vele tienduizenden Aramese christenen die in Mosul
woonden, inclusief zuigelingen, hoogzwangere vrouwen, hoogbejaarden en bedlegerigen. Velen van hen
hadden niet meer bij zich dan de (nacht)kleding die ze bij zich en waren niet in de gelegenheid meer mee te
nemen of wat ze verder nog bij zich hadden (inclusief identificatiebewijzen) werd hen door ISIS-aanhangers
afgenomen. Ze moesten niet alleen overhaast afstand doen van hun eigen privébezittingen, maar ook van de
eeuwenoude kerken en kloosters die tot het cultuurgoed van de stad behoren en door ISIS van hun
christelijke symbolen werden ontdaan en tot gevangenissen omgebouwd of erger.

Een maand later wachtte de zogenaamde Vlakte van Ninevé, waar veel christenen uit Mosul tijdelijk een
veilig onderdak gevonden dachten te hebben, hetzelfde lot. De Koerdische milities die deze hoofdzakelijk
door Aramese christenen bewoonde regio zouden beschermen trokken zich zonder slag of stoot terug toen
ISIS oprukte om pas aan de grens van de Koerdische Autonome Regio (KAR) in Noord-Irak daadwerkelijk
weerstand te bieden. Een ware exodus van Aramese christenen uit oude christelijke steden als Karakosh naar
de KAR en naar de Noord-Iraakse stad Kirkuk volgde waar ze vooral werden opgevangen door de daar de
aanwezige kerken en kloosters. Ook andere vluchtelingen uit de door ISIS veroverde gebieden rond Mosul
vonden daar onderdak omdat de internationale gemeenschap nauwelijks was voorbereid op deze plotselinge
en zo massale vluchtelingenstroom vanuit het veilig gewaande Mosul en omgeving naar de genoemde
gebieden.
Dat de internationale gemeenschap zich door deze gebeurtenissen liet verrassen, is vooral te wijten aan het
negeren van eerdere signalen die geruime tijd eerder onder andere vanuit de Aramese gemeenschap werden
afgegeven. Ook in onze Mensenrechtenrapportages hebben we deze signalen steeds duidelijk laten
doorklinken. In de rapportages tot en met die over 2011 vroegen we aandacht voor het feit dat het veilig
gewaande Mosul feitelijk een strategische twistappel is tussen de Koerdische Autonome Regio en de
soennitisch-Arabische stamleiders in het noordwesten van Irak. In onze vorige Mensenrechtenrapportage,
over de jaren 2012 en 2013, maakten we al duidelijk dat deze machtsstrijd van beide zijden ook sektarische
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karaktertrekken had gekregen. We schreven toen (in het vroege voorjaar van 2014) in het hoofdstuk over
Irak: “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.”
Een ander voorbeeld van het
ogen
sluiten
voor
de
werkelijkheid ervoeren we in
april 2014 toen het bestuur van
de Aramese Beweging voor
Mensenrechten een gesprek
had met staatssecretaris Fred
Teeven
die
het
vluchtelingenbeleid
in
portefeuille heeft en meende
dat Aramese christenen in het
noorden van Irak voldoende
veiligheid genoten en dus niet
als vluchteling tot Nederland
toegelaten hoefden te worden.
Hij bleek niet of nauwelijks
overtuigd te kunnen worden
van het feit dat de Aramese,
christelijke bevolking in Mosul
zich ook in die periode al
bedreigd voelde door de sterk
toegenomen aanwezigheid van jihadisten in en rond de stad en dat Aramese, christelijke vluchtelingen in de
Koerdische Autonome Regio in de praktijk tweederangs burgers zijn en ook als zodanig worden behandeld
omdat de KAR er in de eerste plaats voor de Koerdische bevolking is en de Aramese, christelijke bevolking
op z’n best als tijdelijke gasten in het land ziet. In onze Mensenrechtenrapportage over 2011 hadden we
bovendien al gerapporteerd over de gewelddadigheden die zich eind 2011 in de Koerdische provincie Dohuk
richtten tegen de huizen, kerken en winkels van daar wonende (en niet eens naartoe gevluchte) Aramese
christenen.

Toen we vanuit de Aramese Beweging voor Mensenrechten in juli 2014 de eveneens gevluchte SyrischOrthodoxe bisschop van Mosul, Mor Nicodimus Dawood Sharaf (zie foto boven), benaderden om samen met
hem een bandbrief naar de Verenigde Naties te sturen, weigerde hij beslist. Hij zei zwaar teleurgesteld in de
internationale gemeenschap te zijn en in de jaren, maanden en dagen voorafgaand aan de val van Mosul
meermalen gewaarschuwd te hebben voor wat komen ging. Er werd niet naar hem geluisterd en nu was het te
laat. Na 2000 jaar was er onder de ogen van de internationale gemeenschap in zijn ogen definitief een einde
gekomen aan de Aramese christelijke aanwezigheid in Mosul en er was niemand die geprobeerd had om dat
te voorkomen.
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ARTIKEL 3: RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHENDBAARHEID VAN ZIJN
PERSOON
De verdrijving in de zomer van 2014 van, volgens de
patriarch van de Chaldeeuws-Katholieke kerk te Bagdad,
Raphael Louis Sako, 120.000 christenen door ISIS uit
Mosul en de Vlakte van Ninevé naar de Koerdische
Autonome Regio en andere plaatsen in het noordoosten
van Irak, is zonder twijfel de grootste schending van het
recht op leven en de vrijheid en onschendbaarheid van
personen. Er zijn veel persoonlijke verhalen te vertellen
van het onbeschrijvelijke leed dat deze mensen is
overkomen. In zijn kerstboodschap van 2014 stelde de
patriarch “Hun kruis is bijzonder zwaar om te dragen.
(…) ze werden als honden weggejaagd door de
Islamitische staat.” Dat laatste geeft ook treffend aan hoe
mensonwaardig de eis veelal was om te vertrekken en
welk offer sommigen moesten brengen wanneer zij aan
hun menselijkheid wilden vasthouden. Zo werden in
Mosul de enige twee overgebleven vrouwelijke
religieuzen samen met drie wezen waarvoor zij zorgden
door ISIS ontvoerd. Het vijftal werd ontvoerd uit het
weeshuis, vlakbij de kathedraal van Mosul, nadat de
zusters weigerden de weeskinderen achter te laten. Twee
weken later werden zij, zuster Atur, zuster Miskinte en
drie jonge kinderen – twee meisjes en een jongen – vrijgelaten. Het ging om twee Chaldeeuws-Katholieke
zusters van de Congregatie van de Dochters van Maria Onbevlekt. De meeste wezen uit het weeshuis waren
al voor de val van Mosul naar de stad Dohuk in de Koerdische Autonome Regio overgebracht.
Voor hen liep het goed af, maar andere christelijke en ook jezidi-vrouwen worden nog steeds vastgehouden
door ISIS en ondergaan veelal het lot van seksslavin voor de ISIS-strijders. Daar valt niet aan te ontkomen,
want als zij zich tot de islam bekeren moeten ze met één van de strijders trouwen en als ze dat niet willen
worden ze als seksslaaf gehouden. Tot ze gedumpt worden als oud vuil. Sommigen weten te ontvluchten en
vertellen de gruwelijke verhalen van gevangenschap en (groeps)verkrachtigen waarbij de vrouwen niets
bespaard blijft. Velen vervallen
hierdoor tot een lichamelijk en
geestelijk wrak en worden dan met niet
meer dan een boerka aan gedumpt.
Overgeleverd aan de goede of kwade
intenties van wie haar vindt. Volgens
schattingen gaat het om ongeveer
vijfduizend vrouwen die door ISIS
gevangen worden gehouden. Ook
houdt ISIS kinderen vast. Niet zelden
de (jonge) kinderen van deze gevangen
vrouwen.
In februari 2015 wist het ChaldeeuwKatholieke bisdom van Kirkuk in totaal
zestig christenen en jezidi’s, die in
Mosul gevangen werden gehouden, vrij te kopen. Het ging daarbij om vrouwen en kinderen die op een markt
als slaaf zouden worden verkocht. Volgens de Chaldeeuws-Katholieke bisschop van Kirkuk, Yousif Thomas
Mirkis, blijkt dat IS zich vermoedelijk op grote schaal bezighoudt met mensenhandel. Ondanks de nadelen
die hieraan kleven, omdat “de handel” hierdoor in stand wordt gehouden, betaalt de kerk regelmatig losgeld
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om gevangenen vrij te kopen. Ook toen ISIS vooral nog in Syrië huis hield, richtte de kerk zich op de opvang
van de vluchtelingen nadat deze hardhandig waren beroofd en verjaagd uit hun woongebieden door ISIS. "Ze
namen alles in beslag. Zelfs de oorbellen rukten ze de kinderen af en ze namen de vluchtelingen de
identiteitspapieren af," aldus Mirkis.
Ook in de nabijheid van de door
ISIS beheerste gebieden zijn de
meeste Aramese christelijke
dorpen en steden nagenoeg
ontvolkt.
De
gevluchte
bevolking durft veelal niet terug
te keren en bovendien zijn veel
van deze dorpen en steden
afhankelijk van (elektriciteitsen water-)voorzieningen die in
handen zijn van ISIS. Zo
berichtte Tilly Dodds in het
Nederlands Dagblad van 13
maart 2015 over de christelijke
stad Tel Eskof die acht maanden
eerder nog enkele duizenden
inwoners had, maar nu nog maar
twee. Het gaat om twee ruim
zestig jaar oude vrouwen, Sarya
Matto en Madi Salim, die in een
kamer leven zonder water en elektriciteit. Zij bleven achter, toen hun stadsgenoten op de vlucht sloegen voor
de oprukkende terreurbeweging ISIS. De vluchtelingen vertrokken overhaast te voet, met de bus of met de
auto naar veiliger oorden, zoals Erbil of Duhok. Deze twee vrouwen hadden echter geen directe familie en
waren niet in staat te vluchten. Ook de grote stad Karakosh, waar inmiddels weer Aramese christelijke
bewoners naar zijn teruggekeerd, is voor haar watervoorziening afhankelijk van een installatie die nu in
ISIS-gebied ligt en moet zich behelpen met een put.
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ARTIKEL 17: RECHT OP EIGENDOM, ALLEEN OF TEZAMEN MET ANDEREN
Dat ISIS de meeste kerken en
kloosters in Mosul en andere
steden en dorpen die het heeft
ingenomen heeft vernield of
zelfs compleet vernietigd zal
geen verbazing wekken. Zo
werd in november 2014 een
kerk uit de zeventiende eeuw
en het klooster van de zusters
van
het
Heilige
Hart
opgeblazen.
Tijdens
de
explosie werd door de strijders
en vanuit een nabijgelegen
moskee
“Allahu
akbar”
geroepen. De ChaldeeuwsKatholieke zusters van het
klooster bekommerden zich destijds om de armenzorg in de stad, ongeacht de geloofsovertuiging van
degenen die voor hulp in aanmerking kwamen. De kerk was het symbool van de christelijke aanwezigheid in
de stad. De strijders van IS vernietigden al bij hun intocht in de stad verschillende gebedsplaatsen en antieke
sites, ook van yezidi en de sjiïtische gemeenschap. De nieuwe vernielingen zijn wellicht het resultaat van de
frustratie van IS-strijders wegens recente, ernstige verliezen. De buurtbewoners werden vooraf aangemaand
hun woningen te verlaten. Er vielen geen doden. Een nabijgelegen klooster bleef voorlopig nog gespaard.
Eind september 2014 blies ISIS bovendien
de Groene Kerk van Tikrit op. Deze ruïne
van één van de 12 kerken die de Romeinen
in Tikrit bouwden, geldt als één van de
oudste christelijke monumenten in het
Midden-Oosten. Door de 12 Romeinse
kerken verwierf Tikrit in de klassieke
oudheid de bijnaam "christelijke hoofdstad
van het oosten". Tikrit werd gekerstend
door de nestorianen en diende het OostRomeinse Rijk als bolwerk tegen de Perzen.
De jihadisten hebben het bijna 1700 jaar
oude kerkgebouw ,,volledig vernield'' met
explosievenSommige kerken en kloosters
worden namelijk door ISIS als gevangenis
gebruikt, dat geldt bijvoorbeeld voor de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis waar in november 2014
geboeide gevangen naar werden overgrachte, terwijl vrouwelijke gevangenen opgesloten zitten in het
Chaldeeuws-Katholieke Sint-Jorisklooster. Er zijn aanwijzingen dat de vrouwen er seksueel worden
misbruikt. In andere kerken zijn logistieke centra van IS ondergebracht. De kans lijkt gering dat nog
resterende, belangrijke historische kerken kunnen worden gered.
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ARTIKEL 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
In september 2014 deden verschillende kerkleiders uit het Midden-Oosten een oproep aan de Verenigde
Naties om de religieuze minderheden in Irak en Syrië te beschermen tegen de terreur van ISIS. Onder hen
bevond zich ook de patriarch van
de Chaldeeuws-Katholieke Kerk,
Raphaël Louis Sako, en dat is
opmerkelijk omdat de ChaldeeuwsKatholieke kerkleiding zich tot die
tijd vaak op het standpunt stelde dat
alle bevolkingsgroepen in Irak te
lijden
hadden
onder
het
voortdurende geweld en dat voor de
christelijke
minderheid
geen
uitzonderingspositie
gecreëerd
moest worden. In hun gezamenlijke
verklaring stelden de kerkleiders:
"Christelijke
gemeenschappen
wonen
bijna
2.000
jaar
ononderbroken in deze regio.
Vandaag worden ze wegens hun
religieuze overtuiging, in het bijzonder in Irak en Syrië, door IS in 'naam van God' vervolgd. Dat is een
duidelijke schending van de godsdienstvrijheid. De ideologie van IS leidt tot genocide, moord op
onschuldigen en andere ernstige misdaden. Die slachtpartijen en misdaden van IS in Irak en Syrië blijven
ongestraft en vormen een misdaad tegen de mensheid."
De kerkleiders benadrukken dat de internationale gemeenschap op basis van haar eigen wetten de plicht heeft
om tussen te komen en de getroffen gemeenschappen en individuen te beschermen. "Die verplichting is van
toepassing als staten – zoals in Irak – niet in staat zijn de eigen burgers te beschermen." Christenen in deze
regio kan het recht niet ontzegd worden om hun geloof te beleven en als gelijke burgers behandeld te
worden. De kerkleiders vragen humanitaire, financiële en maatschappelijke steun voor de religieuze
minderheden en garanties voor hun veiligheid. Zij vragen maatregelen om hen naar hun verlaten woningen
en eigendommen te helpen terugkeren. "Maar meest dringend is de nederlaag van IS en de heropbouw van
een vreedzame samenleving, waarin de waardigheid en rechten van elke burger zijn gegarandeerd."
Patriarch Louis Sako lanceerde in de marge van de toespraak tot de VN nog een oproep tot de belangrijkste
islamitische leiders van de Arabische landen. Hij vroeg hen een fatwa uit te vaardigen. "Niet alleen tegen het
doden van moslims, maar van alle mensen." De patriarch betreurt dat islamitische leiders uit de regio zich tot
op heden nauwelijks uitspraken tegen het genocidaire optreden van IS. "Voor de oorlog waarbij de dictator
Saddam Hoesein werd verdreven, woonden er 1,5 miljoen christenen in Irak. Vandaag zijn er dat nog
400.000. Leiders van Arabische landen en de Arabische Liga moeten opstaan en handelen."
Voorafgaand aan de inname van Mosul en omgeving door ISIS werd vaak nog gesproken over 800.000
christenen die in Irak waren achtergebleven.
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ARTIKEL 27: RECHT OM VRIJELIJK DEEL TE NEMEN AAN HET CULTURELE
LEVEN VAN DE GEMEENSCHAP
Het zijn niet alleen – tot voor
kort nog bij de Aramese
christenen in Irak in gebruik
zijnde – al dan niet historische
kerken en kloosters die door
ISIS worden vernield en
vernietigd. Ook ouder cultureel
erfgoed moet eraan geloven. Zo
begon ISIS in maart 2015 aan de
verwoesting van de antieke stad
Nimrod, waar mogelijk de toren
van Babel heeft gestaan. Unesco
noemt
de
sloop
een
oorlogsmisdaad. De verwoesting
is door het Iraakse ministerie
van Archeologie gemeld op zijn
Facebookpagina. ISIS heeft
donderdag met zware militaire
voertuigen en bulldozers de
ruïnes van Nimrod doelbewust
platgewalst. De vernietiging is volgens de directeur van werelderfgoedorganisatie Unesco, Irina Bokova, een
oorlogsmisdrijf. Bokova deed vrijdag een oproep aan de wereld, met name aan jongeren, het erfgoed van de
hele mensheid te beschermen. Zij heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de aanklager van
het Internationaal Strafhof ingelicht over de vernielingen.
Hoewel van een andere orde, hebben we bij het schrijven van deze Mensenrechtenrapportage over 2014 en
2015 moeten constateren dat we de daders van mensenrechtenschendingen ten aanzien van Aramese
christenen in Irak helaas niet alleen in kringen van ISIS moeten zoeken. Zoals we in onze vorige rapportage
al kritiek uitoefenden – voordat de internationale gemeenschap dat deed en de politicus onder Amerikaanse
druk het veld moest ruimen – op de Iraakse president Al-Maliki en zijn sektarische politiek, zo moeten we in
deze Mensenrechtenrapportage ook melding maken van een aanval van Koerdische peshmergastrijders begin
februari 2015 op christelijke universiteitsstudenten in de buiten de eigenlijke Koerdische Autonome Regio
gelegen Iraakse oliestad Kirkuk.
Zij dwongen de Aramese
christelijke studenten om proKoerdische volksliederen te
zingen en vervingen ondertussen
de Assyrische vlag van de
studenten door een Koerdische
vlag. Enkele Arabisch-sprekende
studenten werden door de
milities gearresteerd en naar
Erbil (de hoofdstad van de KAR,
waar Kirkuk formeel niet onder
valt) gebracht voor nader
onderzoek. Aramese christelijke
leiders
en
ook
gemeentebestuurders van Kirkuk
wendden zich daarop naar de
Iraakse regering in Bagdad om
hulp.
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Terwijl de internationale gemeenschap de handen ineen geslagen zou hebben om ISIS te bestrijden, hebben
verschillende milities kennelijk andere prioriteiten en proberen hun eigen machtsgebied te vergroten ten
koste van hun officiële bondgenoten. Wat dit voorbeeld nog extra schrijnend maakt, is dat de meeste van
deze door de peshmerga’s belaagde Aramese christelijke studenten enkele maanden eerder voor ISIS naar
Kirkuk waren gevlucht.

Aanbevelingen


Als de internationele gemeenschap eerdere signalen vanuit de Aramese christelijke gemeenschap in
het noorden van Irak serieus had genomen, was de opmars van ISIS en de verovering van Mosul en
omringende gebieden door deze terreurorganisatie geen verrassing geweest en had ze zich hier op
kunnen voorbereiden en de dramatische gebeurtenissen van de zomer van 2014 mogelijk hebben
kunnen voorkomen.



Erken als internationale gemeenschap dat het geweld van ISIS onder andere is gericht op een
volledige verdrijving of uitroeiing van ooit in deze regio volop bloeiende Aramese christelijke
gemeenschap en hun cultuurgoederen en dat het tegen hen gerichte geweld niet ‘slechts’ bijkomende
schade is.



Dring er bij de Koerdische en Iraakse bondgenoten in de strijd tegen ISIS op aan om in de door hen
beheerste gebieden (de Koerdische Autonome Regio respectievelijk de overige provincies van Irak) de
mensenrechten van de daar levende minderheden waaronder de Aramese christenen te respecteren en
deze inwoners of vluchtelingen net zo te behandelen als de Koerdische respectievelijk Arabische
inwoners en vluchtelingen.
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Syrië
In onze vorige Mensenrechtenrapportage, over 2012 en 2013, berichtten we voor het eerst over Syrië. We
stelden vast dat 10% van de Syrische bevolking tot één van de vele Syrische kerkgenootschappen behoort en
over het hele land zijn verspreid. Dat de identificatie tussen Aramese christenen en het land Syrië ook erg
groot is (de benamingen ‘Aram’ en ‘Syrië’ worden in de geschiedenis regelmatig door elkaar gebruikt) en
veel Aramese christenen in Syrië zich ook in het verleden en het heden hebben ingezet voor de

modernisering èn het behoud van de Syrische staat. Zo ook in 2011 toen ook veel Aramese christenen zich
aanvankelijk wel aangetrokken voelden tot de oppositiebeweging voorzover deze democratische hervormingen voorstond, maar waarvan de meesten zich al snel van deze beweging afkeerden toen bleek dat een
sektarische agenda binnen deze beweging de overhand had gekregen. We haalden in de vorige Mensenrechtenrapportage over 2012 en 2013, die in het vroege voorjaar van 2014 uitkwam, de volgende voorspelling
van de ontwikkelingen aan uit het nummer van het Katholiek Nieuwsblad dat in de zomer van 2011 verscheen:“Dit religieus en etnisch heterogene land vormt een potentieel kruitvat en er zijn aanwijzingen dat
externe factoren dit vat tot 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, zo stelden we
vervolgens, laten zien dat de strijd sindsdien inderdaad steeds sektarischer is geworden waarin al-Qaidagerelateerde 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.
We haalden toen de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Aleppo, Mor Gregorium Hanna Ibrahim, aan die
tijdens een bezoek aan Berlijn in november 2011 had verteld 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 ook nu, bijna drie jaar later is niets meer van hem of van zijn bij dezelfde gelegenheid
ontvoerde Grieks-Orthodoxe collega Mor Boulos Yazigi gehoord. Sinds hun ontvoering zijn nog talloze
geestelijken en andere Aramese christenen in Syrië ontvoerd. Door “gematigde” Al-Qaida-gerelateerde
groepen en de afgelopen jaren steeds vaker door ISIS.
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ARTIKEL 3: RECHT OP LEVEN, VRIJHEID EN ONSCHENDBAARHEID VAN ZIJN
PERSOON
Terwijl de meeste mensen tot de verovering van Mosul nog nooit van ISIS hadden gehoord, was de Syrische
stad Raqqa in het voorjaar van 2014 al geruime tijd in haar bezit. In februari 2014 eiste ISIS “beschermingsbelasting” van de in Raqqa woonachtige christen. De rijkste christenen werden aangeslagen voor 4,25 gram
goud; de armsten voor 1,62 gram. Ook als ze belasting betalen, wordt het christenen verboden om onder
meer kerken op te knappen en om in het openbaar te bidden. Ook biedt het betalen van belasting kennelijk
geen bescherming tegen de kruisigingen van talloze christenen in Raqqa. Een verschijnsel dat door ISIS
wordt gepropageerd omdat het zo in de Koran zou staan. Op videobeelden zijn in ieder geval vijf
kruisigingen van jonge Syrische christenen in Raqqa te zien.
Begin april 2014 werd de wereld
opgeschrikt door de moord op de 75jarige, Nederlandse pater Frans van der
Lugt die al enkele decennia in Syrië
woonde en zich daar vooral inzette voor
de dialoog tussen moslims en
christenen. In het strijdgewoel in en
rond Homs besloot hij bij “zijn mensen”
te blijven, hoewel de binnenstad waar
ook hij verbleef lange tijd van de
buitenwereld was afgesneden en zich
daar grote voedseltekorten voordeden.
Hij
kwam
niet
om
bij
oorlogshandelingen, maar werd met
twee kogels in het hoofd geëxcecuteerd
door gemaskerde mannen die hem uit
zijn woning haalden. Ook volgens
Westerse bronnen ging het daarbij om
leden van Syrische rebellengroepen.
Een maand later waren zij door het Syrische regeringsleger uit Homs verdreven en kan het werk van pater
Frans van der Lugt voortgezet worden door de Syrische pater Ziad Hilal die lange tijd met hem had
samengewerkt.
Begin oktober 2014 werd de priester Hanna Jallouf door Syrische rebellen van het Al-Nusra-front ontvoerd,
samen met 20 jonge parochianen van zijn klooster van Qunyeh. De priester werd na enkele dagen alweer
vrijgelaten door zijn ontvoerders, maar van de jonge parochianen ontbrak nog elk spoor. “Ontvoeringen in
het noorden van Syrië zijn schering en inslag”, zo meldt het nieuwsbericht.
Een paar maanden later, eind februari 2015, lanceert ISIS een groot offensief in de omgeving van de stad
Hassaka in het noordoosten van Syrië. In een aantal door Aramese christenen bewoonde dorpen in de vallei
van de rivier de Khabour (een zijrivier van de Eufraat) worden daarbij 150 tot 300 Aramese christenen
ontvoerd, waaronder vrouwen, kinderen en ouden van dagen. Dat gebeurde tijdens een aantal razzia’s die
ISIS in deze dorpen hield en waarbij duizenden inwoners hun dorpen ontvluchtten. Kerkelijke leiders maar
ook VN-experts spraken in dit verband over genocide, nota bene in het jaar waarin de precies 100 jaar
geleden in deze regio plaatsvindende Armeense Genocide en Aramese Seyfo werden herdacht. De ontvoerde
vrouwen zouden worden verkracht of als seksslavin worden misbruikt. Begin maart worden 19 ontvoerde
Aramese christenen vrijgelaten, maar worden nog circa 300 gijzelaars vastgehouden.
Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zegt te vrezen dat deze zullen figureren in een “op camera
vast te leggen slachtpartij van grote omvang”. Voor de vrijgekomenden zou losgeled zijn betaald. Een paar
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dagen later kwamen nog eens enkele tientallen gevangen vrij, die vertelden de dood recht in de ogen te
hebben gekeken. “Telkens vroegen ze of we ons tot de islam wilden bekeren. We weigerden.” In augustus
2015 bleek ISIS nog steeds 200 van de, naar uiteindelijk bleek, 253 ontvoerde christenen vast te houden.
Hoewel ISIS al weer uit de dorpen is verdreven die ze eind februari innam, durven de gevluchte inwoners
nog steeds niet naar huis terug te keren. In
oktober 2015 begon ISIS met het
executeren van de door haar gevangen
gehouden Aramese christenen. Op video is
vastgelegd hoe zij, gekleed in een oranje
overall, hun christelijke namen moeten
noemen waarna ze door het hoofd worden
geschoten.
Bij een aanval op de in de omgeving van
Homs gelegen christelijke Syrische stad
Qaratayn in april 2015 werd priester
Jacques Mourad samen met 150
parochianen door ISIS ontvoerd. In
oktober 2015 weet hij te ontsnappen in de
vermomming van een islamitisch strijder. Hij werd daarbij geholpen door een vriend, die banden had met
ISIS en die onder de indruk was van de humanitaire hulp die pater Mourad in Qaratayn organiseerde.
Volgens Mourad heeft het humanitaire werk van de christelijke gemeenschap in Qaratayn ervoor gezorgd dat
ISIS tot dusverre ook clementie betoonde aan de 150 parochianen die ze gegijzeld houdt. Zelf heeft hij 84
dagen gevangen gezeten op het hoofdkantoor van de terreurgroep in Raqqa, waarna hij door ISIS terug werd
gebracht naar Qaratayn waar hij onder huisarrest werd geplaatst maar wel in de gelegenheid werd gesteld het
humanitaire werk voor de
moslimbevolking te hervatten.
Volgens getuigen zou de twee
jaar eerder in Syrië ontvoerde
Italiaanse pater Paolo Dall’Oglio
ook nog in leven zijn. De
geestelijke zou in handen zijn van
ISIS. In 2012 werd hij door de
Syrische regering het land
uitgezet nadat hij kritiek op hen
had geuit. Hij zou zich
vervolgens in het door de
rebellen beheerste gebied hebben
opgehouden en daar in de zomer
van 2013 zijn ontvoerd toen hij tussen verschillende rebellengroepen trachtte te bemiddelen. En vlak vóór de
jaarwisseling werd de Syrische priester Dhiya Azziz ontvoerd. Hij was al eerder ontvoerd en had eind juli
2015 uit de handen van een groep jihadisten weten te ontsnappen. De 41-jarige priester was net bij zijn uit
Karakosh naar Turkije gevluchte familie op bezoek geweest en onderweg naar Latakia toen hij, met een
aantal medepassagiers werd ontvoerd.
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ARTIKEL 17: RECHT OP EIGENDOM, ALLEEN OF TEZAMEN MET ANDEREN
In september 2014 vernietigde ISIS
de Armeense kerk van Deir el Zor.
De kerk was van groot belang voor
de Armeense gemeenschap, omdat
hier duizenden slachtoffers van de
genocide door de Ottomanen
werden begraven. De kerk werd in
1991
uitgeroepen
tot
herdenkingsmonument van de
genocide. Bij de kerk in Deir el Zor
was er ook een museum, met
beelden, documenten over de
genocide en eigendommen van
slachtoffers van de volkerenmoord
van een eeuw geleden. Deze sporen
zijn 100 jaar na dato alsnog
uitgewist.
Rond de jaarwisseling van 2014 op 2015 konden zo’n 250 christelijke gezinnen terugkeren naar Maaloula in
het zuiden van Syrië. Het christelijke stadje, één van de weinige plaatsen waar nog het door Jezus gesproken
West-Aramees werd gebruikt, was ruim een jaar eerder door jihadisten veroverd en compleet geplunderd en
verwoest. Het doel van de verwoesting van het historisch, cultureel en religieuze erfgoed is tweeledig.
Allereerst puur financieel gewin: de vele christelijke (kunst)objecten worden voor vaak hoge geldbedragen
verkocht op de zwarte markt in omringende landen. De tweede reden is ideologisch van aard: door de
zichtbare uitingen van tweeduizend jaar christendom te verwijderen willen radicale moslim de laatste sporen
van christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten definitief uitwissen. In dit verband wordt ook wel
gesproken van “culturele genocide”.
Ondanks de massale verwoesting begonnen gevluchte christenen vanaf dat moment terug te keren naar
Maaloula. Een familie die naar Damascus was gevlucht, had op videobeelden gezien hoe het ouderlijk huis
in Maaloula totaal was afgebrand. Ze wisten dat ze zouden terugkeren naar de ruïnes van hun eens gelukkige
leven. Begin 2015 moment woonden er weer 250 families in het stadje. Hun huizen zijn meestal verwoest.
Iedere familie is begonnen om één kamer opnieuw op te bouwen en in te richten. Deze wordt hun voorlopige
verblijf. De droefheid van doorstane ellende vermengt zich sindsdien met de vreugde van het gevoel weer
thuis te zijn gekomen uit een gedwongen ballingschap.
Er was feest toen begin 2015 een kostbare deur van een kerk terug in de
kerk kwam. De 1700 jaar oude houten deur van de kerk van de Heilige
Serkis was van grote historische en archeologische waarde. De jihadisten
hadden deze deur echter uit de kerk gesloopt en naar later bleek verkocht
op een illegale markt in Libanon. Bij toeval kreeg de burgemeester van
de Ras Baalbek-regio in het noorden van Libanon hier lucht van en hij
slaagde erin de deur terug te kopen. In Libanon is een vereniging ontstaan
van gevluchte Syriërs, die zich ervoor inzet zo veel mogelijk uit Syrië
gesmokkelde kunstwerken die in Libanon opduiken, op te kopen. Dit
alles met de bedoeling ze voor toekomstige generaties Syriërs te bewaren.
De vereniging nam contact op met de burgemeester van Ras Baalbek, met
als resultaat dat afgelopen Kerst de beroemde kerkdeur naar Maaloula
werd teruggebracht.
Op dezelfde wijze werd inmiddels ook een aantal kostbare iconen en
gouden kruisen die uit het stadje waren gestolen, geretourneerd naar hun
rechtmatige eigenaren. Voor de bewoners van Maaloula vormde de
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beroemde deur van de Mar Serkiskerk hierbij een absoluut hoogtepunt. De vreugde was enorm. Er werd een
grote dankviering gehouden, geleid door patriarch Gregorius III Laham. Het werd een dienst die voor het
eerst sinds jaren weer druk werd bezocht door pelgrims en andere belangstellenden, onder wie enkele
Syrische ministers. De patriarch stelde in zijn preek onder meer dat de terugkeer van de deur van de Mar
Serkiskerk bevestigt dat ook Maaloula in de toekomst zijn deuren weer zal openen voor de wereld.
In augustus 2015 verspreidde ISIS echter beelden van de verwoesting van een klooster uit de vijfde eeuw bij
Homs. Het graf met de resten van Sint Elian, naar wie het klooster is genoemd, werd vernield. Met
bulldozers sloopten de jihadistische militanten het klooster Mar Elian uit de vijfde eeuw. ISIS heeft foto’s
verspreid waarop is te zien dat het gebouw in puin ligt. Het 1600 jaar oude klooster stond in het stadje
Qaryatain, dat begin augustus door ISIS veroverd werd. Voor de inval woonden er circa tweeduizend
christenen in Qaryatain.
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ARTIKEL 18: RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST
Begin 2014 maakte Open Doors bekend dat Syrië in 2013 de koppositie van Nigeria had overgenomen als
het om het aantal vanwege hun geloof gedode christenen gaat. In Syrië werden volgens de door Open Doors
gepubliceerde ranglijst in 2013 tenminst 1213 christen om hun geloof gedood; in Nigeria, dat in 2013 op de
tweede plaats kwam te staan, 612. Pakistan is derde met 88 doden. De lijst en ook de positie van Syrië hierop
maakt duidelijk dat het bij de omgekomen Aramese christenen in Syrië niet “slcchts” om slachtoffers van de
oorlogsituatie in het land gaat, maar om gerichte doelwitten van een sektarische strijd.
Diezelfde maand beklemtoonde de Wereldraad van Kerken, mede namens de kerken in Syrië, het belang bij
de onderhandelaars over Syrië die bijeen waren in het Zwitsere Montreux dat Syrië een onafhankelijk,
multireligieus land zou moeten blijven waarin ook plek is voor christenen die er al sinds het begin van het
christendom wonen. Er is geen militaire oplossing voor het conflict in Syrië, stelt de Wereldraad van Kerken,
en daarom moet alle geweld direct worden gestaakt. De toestroom van buitenlandse strijders moet ook
worden gestopt.
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ARTIKEL 27: RECHT OM VRIJELIJK DEEL TE NEMEN AAN HET CULTURELE
LEVEN VAN DE GEMEENSCHAP
Zoals we hierboven ook al naar
aanleiding van de terugkerende
burgerbevolking van Maaloula
schreven,
zijn
de
oude
heiligdommen in Syrië een
gewild doelwit. Ze zijn zwaar
beschadigd
geraakt
en
plunderaars slaan hun slag. De
antieke tempels in Palmyra en
moskeeën in Homs laten littekens
zien van de oorlog. De Syrische
heiligdommen staan prominent op
de UNESCO-lijsten. Syrië ligt in
de regio waar het schrift en
complexe samenlevingen gestalte
kregen. Dit erfgoed maakt deel
uit van de identiteit van haar
burgers. Ook de binnenstad van
Aleppo is volledig verwoest door de oorlog.
Theo de Feyter (67) werkte decennia in Syrië als kunstschilder, schrijver, reisleider en archeoloog. Hij is
staflid van Heritage for Peace (HfP), een jonge organisatie die strijdt voor behoud van cultureel erfgoed in
oorlogsgebied.
Duizenden scherven en botvondsten lagen in een opslagplaats in Heraklea bij Raqqa, de hoofdstad van de
regio waar ISIS de macht heeft. Die opslag is geplunderd, opgravingswerk van jaren is vernietigd. Het had
geen waarde voor kunstrovers, maar was van groot belang voor de wetenschap. De dorpelingen verdedigden
het depot, ze haalden zelfs alle spullen eruit en bewaarden het in het dorp. Weken later kwam een gewapende
groep alle dozen omkieperen, in vrachtwagens. Wetenschappers kunnen er dan nooit meer iets mee, omdat je
de herkomst niet meer kent.
Op een geheime plek in Turkije, niet ver van de grens met Syrië, instrueert een archeoloog uit Damascus een
groep collega’s. Hij leert hun hoe ze in strijdgebied ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk cultureel
erfgoed geroofd of vernietigd wordt. De leraar, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, vertelt zijn
leerlingen hoe ze op belangrijke locaties kunnen komen en hoe ze kunnen documenteren wat daar aan
antiquiteiten en kunst nog aanwezig is en wat er al verdwenen is. Is dat gebeurd, dan is het zaak snel weer te
verdwijnen gevaarlijk werk, aldus de archeoloog, die zich met talloze vakbroeders inzet voor het behoud van
het Syrische of Aramese culturele erfgoed.
De bovenstaande berichten verschenen al in de media, toen eind augustus 2015 de wereld pas opschrok van
de publicatie door ISIS van foto’s waaruit bleek dat zij een tempel in de in eeuwenoude ruïnestad Palmyra
heeft vernietigd. De tempel werd door strijders met een grote hoeveelheid explosieven opgeblazen. Het gaat
om de tempel van Baal-Shamin, die in de eerste eeuw na Christus is gebouwd en gold als een van de
bestbewaarde gebouwen in de historische stad. De VN-organisatie UNESCO noemt dat een oorlogsmisdaad.
Overigens maakt niet alleen ISIS zich schuldig aan kunstroof. Ook andere rebellengroepen en zelfs het
Syrsiche regeringsleger en ook de Koerdische YPG grijpen wat ze kunnen en verkopen hun buit op de zwarte
markt.
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Ook dit hoofdstuk moeten
we tot onze spijt, net als
het hoofdstuk over Irak,
afsluiten met een kritische
opmerking
over
de
Koerdische autoriteiten in
het noordoosten van Syrië
waar
de
Koerdische
milities eenzelfde vorm
van automie nastreven als
de Koerdische Autonome
Regio in het noorden van
Irak.
In
deze
qua
bevolkingssamenstelling
heel gemengde regio (veel
meer nog dan in de KAR
in Irak het geval is) lijken
de Koerdische milities de
Koerdische taal en cultuur
ook aan de daar levende
Aramese en Arabische
bevolking op te willen
leggen. Dat leidde in
oktober 2015 al toe een gezamenlijke verklaringen van kerkelijke en civiele Aramese organisaties tegen
dergelijke maatregelen en in de loop van 2015 ook tot een aantal gewelddadige botsingen tussen Koerden,
Arameeërs en Arabieren in met name de grensstad Qamisli. Zo is het voor ons en ook voor in de stad zelf
woonachtige Arameeërs geen uitgemaakte zaak dat de bomaanslag bij de jaarwisseling van 2015 naar 2016
in Qamisli, waarbij 16 Aramese doden en 30 gewonden waren te betreuren, door ISIS is gepleegd.

Aanbevelingen


Erken als internationale gemeenschap dat het geweld van ISIS onder andere is gericht op een
volledige verdrijving of uitroeiing van ooit in deze regio volop bloeiende Aramese christelijke
gemeenschap en hun cultuurgoederen en dat het tegen hen gerichte geweld niet ‘slechts’
bijkomende schade is.



Neem, na jaren van lippendienst, als internationale gemeenschap eindelijk maatregelen om de
lucratieve handel in cultureel erfgoed tegen te gaan, die de strijdende partijen, waaronder ISIS,
van financiële middelen voorziet om hun terreur tegen de Syrische burgerbevolking voort te
zetten.



Dring er bij de Koerdische bondgenoten in de strijd tegen ISIS op aan om in de door hen
beheerste gebieden de mensenrechten van de daar levende minderheden waaronder de Aramese
christenen te respecteren en deze inwoners of vluchtelingen net zo te behandelen als de
Koerdische respectievelijk Arabische inwoners en vluchtelingen.
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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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