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Persbericht         7-12-2008 
 
Omtzigt spreekt over Christenen in Turkije en Irak 
 
ENSCHEDE - CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt uit Hengelo ontvangt vrijdag 12 december een 
uitvoerig rapport – opgesteld door de Aramese Beweging voor Mensenrechten -  over mensenrechten 
en godsdienstvrijheid in Turkije en Irak. In het bijzonder de positie van de Christelijke 
minderheden in deze landen en de gevaren waaraan zij blootgesteld zijn, komen daarin aan de orde. 
Omtzigt zal dit rapport agenderen in de Raad van Europa en de mensenrechtenschendingen in 
Turkije en Irak in de Tweede Kamer op tafel blijven leggen. 
 
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)  organiseert op vrijdag 12 december op 19.30 een 
openbare bijeenkomst in de Mor Jacobkerk aan de Tromplaan 50 in Enschede. Zij heeft een fors aantal 
voorbeelden van mensenrechtenschendingen uit Turkije en Irak in kaart gebracht en overhandigt die aan 
parlementariër Omtzigt. Hij heeft de afgelopen jaren in de Kamer met grote regelmatig zulke schendingen 
in vragen onder de aandacht van de regering gebracht. Zo hebben zijn vragen na de ontvoering van  een 
Syrisch orthodoxe monnik in Turkije geleid tot directe actie van minister Verhagen en ingrijpen van de 
Turkse politie, waardoor de daders werden opgepakt. 
 
Omtzigt,  lid van de mensenrechtencommissie van de Raad van Europa in Straatsburg, draagt er tevens 
zorg voor dat deze nieuwe rapportage daar wordt meegenomen in het rapport over Turkije. Meest actueel 
is de dreigende onteigening door de Turkse Staat van één van de oudste Christelijke kloosters ter wereld.  
 
Omtzigt zegt hierover: “Juist omdat Turkije veel moeit doet de mensenrechtensituatie te verbeteren, 
moeten zij vanuit Europa en Nederland druk blijven uitoefenen om de godsdienstvrijheid voor alle geloven 
te garanderen. Zoals wij in ons land ruimte scheppen voor moskeeën, zo hoort in Turkije de eeuwenoude 
Christelijke gemeenschap niet onteigend maar beschermd te worden.” 
“Grote zorgen heb ik ook over de gecompliceerde situatie van de Christenen in Irak. Nu het geweld en de 
burgeroorlog daar gelukkig af lijken te nemen, is het des te meer noodzakelijk dat ook hun veiligheid en 
vrijheid worden gegarandeerd.” 
  
In Twente leeft de aandacht voor deze onderwerpen sterk, omdat de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop hier 
zetelt, alsmede vele duizenden Christenen uit Turkije, Syrië en Irak. 
 
ABM 
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 in het 
bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. Tevens werkt zijn samen met andere, zowel lokale 
als internationale, organisaties om de belangen van de Aramese gemeenschap te behartigen. De Aramese Christenen 
zijn in Nederlands ook bekend onder de naam: Syrische Christenen.  Meer informatie over de Arameeërs en de 
activiteiten van ABM vindt u op www.aramesebeweging.nl 
 
Voor meer informatie: 
 
Pieter Omtzigt, 06-18305974, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl 
Aziz Aygur, 06-16499336, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, 
a.aygur@orange.nl 
http://www.pieteromtzigt.nl (foto’s zijn beschikbaar op de site) 
http://www.aramesebeweging.nl/ 
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