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PERSBERICHT 
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) 

veroordeelt Turkse invasie in Noordoost-Syrië 
 

Enschede, 11 oktober 2019 – Woorden schieten letterlijk te kort om de Turkse invasie in 

Noordoost-Syrië te veroordelen. De bevolking van dit gebied hunkert, na meer dan acht jaar oorlog 

en een voortdurende strijd tegen en terrorisering door ISIS, naar vrede en een einde van de geweld-

dadigheden om het normale leven weer op te pakken. In plaats daarvan ligt ze nu voluit onder vuur 

en gaat ze een onzekere toekomst tegemoet. 
 

De gewelddadigheden die afgelopen woensdag met de Turkse aanval op Noordoost-Syrië 

begonnen treffen niet alleen het laatstgenoemde gebied maar ook de grensregio in het zuidoosten 

van Turkije. Uitgerekend deze twee aan elkaar grenzen regio’s vormen het kerngebied van de 

Aramese gemeenschap in het Midden-Oosten en het herkomstgebied van de meer dan 10.000 

Arameeërs die de afgelopen decennia in Twente zijn komen wonen. Vrijwel allemaal hebben ze 

nog familie in deze regio’s van wie ze dagelijks berichten over aanslagen, beschietingen en 

bombardementen ontvangen en berichten over getroffen gebouwen en gewonde of gedode 

bekenden. 
 

“De gevolgen van deze Turkse aanval beperken zich echter niet alleen tot de Aramese, Koerdische 

en Arabische burgerbevolking in deze multiculturele en multireligieuze regio van Syrië,” zo 

benadrukt Aziz Beth Aho, voorzitter van de ABM. “Ook Europa en de rest van de wereld zullen 

de gevolgen merken, nu als gevolg van deze aanval door Koerdische milities vastgehouden ISIS-

strijders uit hun gevangenkampen weten te ontsnappen en vol extra vergeldingsdrang over de 

wereld uit zullen zwermen.” 
 

Beth Aho wijst in dit verband op de nalatigheid van de internationale gemeenschap om een 

oplossing te vinden voor de berechting en detentie van deze ISIS-strijders. Terwijl duidelijk was 

dat de bestaande situatie, waarin de Koerdische milities noodgedwongen de verantwoordelijkheid 

voor de gevangenkampen op zich namen, onhoudbaar bleef de internationale gemeenschap op de 

hete brei van een oplossing heen draaien en werd geen werk gemaakt van door ABM ondersteunde 

voorstellen om tot een internationaal tribunaal te komen dat deze verantwoordelijkheid van de 

Koerden zou overnemen. 
 

Ook ziet ABM tot haar leedwezen haar vele door de Nederlandse politiek in de wind geslagen 

waarschuwingen bevestigd dat Turkije feitelijk met jihadistische milities in Syrië en zelfs met ISIS 

samenwerkt. Vanuit Noordoost-Syrië komen thans volop berichten over het zij-aan-zij optrekken 

van het Turkse leger, jihadistische milities en vrijgekomen ISIS-strijders. Tot de jihadistische 

milities behoren ook milities die tot vrij recent door de Nederlandse regering werden ondersteund 

en van militair materiaal werden verzien terwijl de Nederlandse regering pas vandaag, na een door 

de Tweede Kamer aangenomen motie, tot een wapenembargo jegens Turkije heeft besloten. Een 

wapenembargo waar ABM al enkele jaren geleden om heeft gevraagd op basis van de informatie 
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die zij had en met Nederlandse politici deelde over de steun van Turkije aan jihadistische milities 

in Syrië. 
 

“Zelfs in het Kamerdebat donderdagmiddag wees de Nederlandse regering nog op de politieke en 

militaire samenwerking met Turkije,” benadrukt Beth Aho. “Daarmee heeft Nederland en heeft de 

Europese Unie zich feitelijk laten ringeloren door Turkije. De zogenaamde vluchtelingendeal is 

daarvan wel het meest bizarre voorbeeld en ook nu zie je weer dat Erdoğan de opzegging van de 

vluchtelingendeal of zelfs het naar Europea doorsturen van de in Turkije verblijvende 3,5 miljoen 

vluchtelingen als drukmiddel naar de EU gebruikt. De EU moet hier niet voor wijken.” 
 

Hij noemt het een schande dat Erdoğan uitgerekend vluchtelingen inzet als wapen tegen de EU en 

mogelijk ook straks in de zogenaamde bufferzone in Noordoost-Syrië om de daar thans levende 

bevolking te verdrijven. En dat terwijl de afgelopen woensdag begonnen oorlog inmiddels al weer 

100.000 burgers op de vlucht heeft laten slaan. Velen voor hen inmiddels voor de tweede of derde 

keer in acht jaar tijd. 

 

 

Nadere informatie bij Aziz Beth Aho, voorzitter ABM, 06-… 

 


