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         Enschede 11 maart 2019 

Persbericht 

 
Aramese Beweging voor Mensenrechten weet weg naar het EU-parlement te vinden 

 
 

Enschede, 8 maart 2019 – Op dinsdagmiddag 12 maart a.s. zal het Europees Parlement het 

plenaire debat voeren over het Commissieverslag 2018 over Turkije dat door de Nederlandse 

Europarlementariër Kati Piri is opgesteld. 

Eén dag later vinden de stemmingen over dit verslag plaats. Op 20 februari jl. vond een eerste 

behandeling van het verslag in de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement 

en daarbij werd een aantal amendementen op het verslag aangenomen die ingediend waren op 

basis van een drietal aanbevelingen die de in Enschede gevestigde Aramese Beweging voor 

Mensenrechten aan het Europees Parlement had aangeboden. 

 

Na het uitkomen, afgelopen najaar, van het concept-verslag over Turkije heeft de Aramese 

Beweging voor Mensenrechten op 19 november jl. de bijgevoegde brief aan het Europees 

Parlement geschreven, met een drietal aanbevelingen ten aanzien van het rapport, namelijk: 

 

1. om recent door de Turkse overheid geconfisqueerd Aramees erfgoed (kerken, kloosters èn 

de bijbehorende landerijen) terug te geven aan de Aramese gemeenschap in Turkije; 

 

2. om het eeuwenoude werelderfgoed in Hasankeyf niet verloren te laten gaan door de bouw 

van de Ilisudam in het Turkse deel van de Tigris; 

 

3. om zorgen te uiten over de nieuwe Turkse veiligheidswet die de burgerrechten van 

culturele maar ook politiek minderheden ernstig aantast. 

 

Deze drie aanbevelingen zijn in de vorm van respectievelijk de amendementen 107, 112 en 

110 op 20 februari jl. door de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement 

overgenomen en de verwachting is dat dit ook komende week bij de definitieve vaststelling 

van het Commissieverslag zal plaatsvinden. 

 

Waar veelal wordt beweerd dat “Brussel” te ver weg is van de gemiddelde burger, toont deze 

actie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten aan dat burgerinitiatieven ook zonder 

uitgebreid lobbykantoor in Brussel heel goed invloed uit kunnen oefenen in de Europese 

besluitvorming. 

 

 

Noot voor de pers: 

Voor vragen of opmerkingen kunt bellen naar 
Aziz Beth Aho – voorzitter ABM 


