Uitnodiging rapportpresentatie:
‘BETROKKENHEID TURKIJE BIJ WANDADEN SYRIË

Geachte leden van het parlement,
Nederland moet de militaire steun aan Turkije serieus heroverwegen en internationaal onderzoek bepleiten
naar de rol van het land bij het steunen van radicale rebellen in Syrië en omgeving. Met die dringende
aanbeveling presenteren de mensenrechtenorganisaties Jubilee Campaign en de Aramese Beweging voor
Mensenrechten (ABM) op 30 juni het rapport ‘De betrokkenheid van Turkije bij wandaden in Syrië’ aan de
Tweede Kamer. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De beide organisaties zijn uitgenodigd door Pieter Omtzigt, Kamerlid namens het CDA, die al eerder heeft
verklaard grote zorgen te hebben over het onderwerp. Dhr. Omtzigt nodigde daarom in april de Turkse
onderzoeksjournalist Erkan Metin uit om zijn bevindingen te presenteren over de actieve en directe
betrokkenheid van Turkije bij de Syrische oorlog.
Helaas was de reactie van de Nederlandse regering op de schokkende bevindingen ronduit teleurstellend.
Voor Jubilee Campaign en ABM was dit de aanleiding om een rapport samen te stellen, waarin op basis van
talloze documenten, publicaties en artikelen wordt aangetoond dat er sterke bewijzen bestaan voor de
betrokkenheid van Turkije bij de gruwelijkheden die plaatsvinden in Syrië.
Het rapport heeft extra urgentie gekregen door de berichten die ons bereiken vanuit Irak. Zoals u weet, is
de radicaal-extremistische groepering ISIS daar bezig aan een opmars met het doel om er een
moslimkalifaat te vestigen. Turkije heeft vanaf het begin van de oorlog in Syrië handen en voeten gegeven
aan de steun vanuit het Midden-Oosten en het Westen voor strijders in Syrië. Daar zien we nu het resultaat
van; vanuit Irak bereiken ons vreselijke berichten over ISIS, die massaexecuties en onthoofdingen uitvoert
en christenen kruisigt.
De organisaties achter het rapport zijn daarom van mening dat een grondig inzicht in de militaire en financiële
steun aan de extremisten via Turkije prioriteit moet krijgen. Dit zou de sleutel kunnen zijn tot de ontwikkeling
van een passend beleid ten opzichte van dit conflict. Minister Timmermans heeft meerdere keren verklaard
dat er geen indicaties zijn om verder onderzoek te doen naar de positie van Turkije. Met dit rapport hopen
Jubilee Campaign en ABM aan te tonen dat daarvoor wel degelijk voldoende aanwijzingen zijn.
U bent van harte welkom bij de rapportpresentatie in bijzondere procedure op maandag 30 juni 2014 vanaf
16.15 uur in de Klompézaal, gebouw Tweede Kamer.
Hopende u te zullen ontmoeten en met hartelijke groet,
Jubilee Campaign
Aramese Beweging voor Mensenrechten
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