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Op 22 februari heeft het Nederlandse parlement, op initiatief van 

de ChristenUnie, de massamoorden van 1915 op de Armeniërs, 

Suryoye en Pontus-Grieken als genocide erkent. Deze genocide 

werd begaan door de Ottomaans-Turkse autoriteiten en 

Koerdische stammen tegen de christelijke volken van de 

Armeniërs, Suryoye en Pontus-Grieken. De genocide van 1915, in 

het Suryoyo Sayfo, leidde tot de systematische en voorbedachte 

moord op meer dan 2 miljoen onschuldige christenen-martelaren, 

honderdduizenden slachtoffers van doodsmarsen en vele 

tienduizenden gedwongen bekeringen tot de islam van verweesde 

kinderen en vrouwen. De met de genocide beoogde economische, culturele, sociale en 

demografische verwoesting van de christenen werd met het vloeien van christelijk bloed behaald. 

 

Hoewel door de Nederlandse regering niet als zodanig erkend – die spreekt slechts van een 

“kwestie” – is de erkenning door het Nederlandse parlement toch een cruciale stap tot verdere 

acceptatie van de wreedheden van het verleden en brengt het aan het licht dat wat er heden in het 

Midden-Oosten gebeurt met kwetsbare minderheden niets minder is dan een nieuwe genocide. 

 

ESU Nederland ziet de erkenning door het Nederlandse parlement als een duidelijk signaal naar 

de Turkse staat en Koerdische politieke partijen om ook de wreedheden van het verleden te 

erkennen. En te stoppen met de huidige Turkse politiek van ontkenning, 

mensenrechtenschendingen en verdere verdrukking van minderheden – denkt u bijvoorbeeld aan 

de huidige pogingen tot onteigening van Suryoyo kloostereigendommen in Tur Abdin – een gebied 

wat vóór de genocide van 1915 voor een groot deel Suryoyo leefgebied was (nu Zuidoost Turkije). 

 

De European Syriac Union Nederland spreekt haar dankbaarheid uit over de moed van de 

Nederlandse Tweede Kamerleden. ESU Nederland prijst hun standvastige zoektocht naar 

rechtvaardigheid en waarheidsvinding. 
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