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De ontkenning van de  

genocide op Armeniërs, Suryoye en Pontische Grieken  

in 1915 maakt schuldig 
 
 
Het is 104 jaar geleden dat de genocide op de Armeniërs, Pontische Grieken en Suryoye (Syrisch-

Orthodoxen, Arameeërs, Assyriërs, Chaldeeërs) heeft plaatsgevonden in Mesopotamië en 

Anatolië. De Turkse autoriteiten ontkennen deze gruweldaad tegen de mensheid nog steeds. Het 

is de ontkenning van de methodologische uitroeiing van de geschiedenis, cultuur en etniciteit van 

deze christelijke volken. Hoe langer deze mentaliteit en ontkenningspolitiek overheerst des te meer 

gelegenheid zij creëert voor nieuwe genocides en etnische zuivering. Wij als European Syriac Union 

stellen dat zolang deze daad van genocide en de uitvoerders van deze daad niet voor het 

internationaal gerecht komen, een samenleving zichzelf niet in de spiegel van de geschiedenis kan 

kijken. 

 

Waar de niet-uitvoerders zich niet onderscheiden van de uitvoerders van deze gruweldaden, waar 

een samenleving geregeerd blijft door chauvinisme, daar deelt de gehele samenleving een 

gedeelde verantwoordelijkheid voor genocide. In Turkije weerhoudt de chauvinistische en 

islamitische één-Turkije ideologie en politiek het Turkse volk van verdere democratisering en 

waarheidsvinding. 

 

De vijandige politiek van het Ottomaanse Rijk tegenover haar christelijke onderdanen en de gerichte 

moordpartijen in de jaren 40 van de negentiende eeuw en in de jaren 10 van de twintigste eeuw, 

schiepen de voedingsbodem voor de genocidale ideologie en de daaropvolgende Turkificerings-

politiek van het Turkse Comité voor Eenheid en Vooruitgang. In 1914 werd de genocide ingezet. 

Met de razzia’s van 24 april 1915 op honderden Armeense politici, intellectuelen en 

gemeenschapsleiders werd de genocide in de Ottomaanse gebieden ingeleid. De genocide 

verspreidde zich over het instortende Ottomaanse Rijk en duurde tot in de jaren 20 van de twintigste 

eeuw: méér dan 2 miljoen Armeniërs, Suryoye en Pontische Grieken werden vermoord; 

honderdduizenden moesten gedwongen huis en haard achterlaten en werden weggevoerd of 

vluchtten; confiscaties van bezittingen en historisch en cultureel erfgoed; tienduizenden moesten 

zich verplicht tot moslim bekeren; tienduizenden gezinnen en personen voelden zich gedurende en 

na de genocide genoodzaakt om hun christelijke identiteit en etniciteit te verbergen. 

 

Helaas bestaat de mentaliteit en politiek van etnische volkszuivering helaas nog tot op de dag van 

vandaag: 
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• Ten eerste, het Turkse regime is en blijft racistisch, chauvinistisch en antidemocratisch; 

• Ten tweede, de christelijke volken die de genocide moesten ondergaan lukte het enerzijds niet 

om zich intern goed te organiseren. Anderzijds lukt(e) het hen niet om een sterk, 

gemeenschappelijk platform van Armeniërs, Suryoye en Pontische Grieken te creëren van 

waaruit zij de gruweldaden bij de internationale (rechts-)gemeenschap aanhangig konden 

maken; 

• Ten derde, werd en wordt er vanwege (intra-)nationale belangen onvoldoende politieke en morele 

druk op Turkije gezet. Zo herhaalt zich heden de onwil van optreden van toen in 1915. Zoals 

landen destijds de ogen sloten voor de laffe gruweldaden en niet optraden, zo spreken zij zich 

nu onvoldoende en handelend uit vanwege hun eigen nationaal belang. 

 

Na een lange, intensieve nationale strijd van Armeniërs, Suryoye en Pontische Grieken is gelukkig 

de genocide op de Armeniërs, Suryoye en Pontische Grieken officieel erkend in een meerdere 

landen. Zo heeft Frankrijk de Armeense genocide gelukkig politiek volledig erkend – helaas noemt 

zij daarin niet officieel de Suryoye en Pontische Grieken. Naar onze mening is dit laatste een grove 

tekortkoming en geschiedkundige fout. 

 

Als wij als European Syriac Union (met haar neven-organisaties) terugkijken op onze nationale strijd 

is het belangrijkste resultaat het tegengaan van het in de vergetelheid raken van de genocide op 

de christenen. Vele landen erkennen nu hetgene 104 jaar geleden is gebeurd als een genocidale 

gruweldaad. Opdat ook andere landen de genocide van 1915 erkennen, roepen wij op tot een 

gezamenlijk Armeens, Suryoyo en Pontisch Grieks optreden inzake. Verder roepen wij de 

Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika en alle landen op, de christelijke genocide te 

erkennen zodat ook Turkije deze waarheid gaat erkennen en zij afstapt van haar chauvinistische 

ontkenningspolitiek. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van de Armeense genocide op 

24 april willen wij alle Armeense organisaties laten weten dat wij de samenwerking met hen zoeken 

om zo de genocide op de christelijke Armeniërs, Suryoye en Pontische Grieken verder erkent te 

krijgen. Samen staan wij sterker om dit voor elkaar te krijgen! 

 

Met vol respect herdenken wij de slachtoffers en martelaren van de christelijke genocide en 

veroordelen wij de moordenaars. 
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