
Het ter discussie stellen van de Sayfo (Genocide) wordt niet op prijs gesteld. 

De afgelopen weken is het verhaal van studente Shayno Numansen en de Hogeschool Saxion veel 
in de media geweest. Hierbij willen wij als European Syriac Union onze steun betuigen aan 
Shayno. Tevens willen wij onze teleurstelling in de handelswijze van Saxion kenbaar maken. 

De directie van het Saxion heeft in het NPO radio programma “Dit is de Dag” van 9 juli 2018 een 
toelichting gegeven over het besluit betreffende het niet publiceren van het artikel van Shayno 
over de genocide op de Suryoye (Syrisch-Orthodoxen). Het besluit om niet te publiceren zou o.a. 
genomen zijn vanwege haar eigen veiligheid. Deze drogreden is al snel onderuit gehaald door 
CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt die deelnemer was aan het radio programma. De Saxion 
directie bevestigt in het radio programma dat de vrijheid van meningsuiting nooit ter discussie 
mag staan. Wij willen hier graag op inhaken: 

• De hogeschool Saxion is een officieel Nederlands onderwijsinstituut en dient als zodanig de 
waarden en normen van onze rechtstaat te onderwijzen en de jeugd hier in te vormen. Naar 
onze mening heeft het Saxion gefaald in haar taak en is zij gezwicht voor druk van buitenaf. 
Dit is zeer betreurenswaardig en zorgwekkend; 

• De genocide is een historisch feit – een feit dat zich nooit had mogen voordoen - en geen 
mening of punt van discussie. Het argument dat de Turkse gemeenschap het niet leuk vindt 
dat er een artikel gepubliceerd wordt waarin de persoonlijke (reis- en familie) ervaringen 
over de genocide van een Saxion studente uitgelegd worden, is natuurlijk geen sterk 
argument; 

• Nederland is een land waar je als burger mag zeggen wat je denkt. Het land waar de media 
en journalisten de vrijheid hebben om aan berichtgeving te doen. Het Saxion dient – binnen 
de stalen kaders van onze rechtstaat – als Nederlands onderwijsinstituut hierin het voorbeeld 
te geven. Zodra publicaties worden tegen gehouden juist vanuit een overheidsinstantie dan 
concluderen wij dat de democratische rechtstaat helaas aan het falen is; 

• Als ons buurland Duitsland het vervelend zou vinden dat de gebeurtenissen van de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust onderwezen worden in het Nederlands curriculum, zouden wij 
dan ook zwijgen en zwichten onder die druk? Zouden wij dan als maatschappij ook doen alsof 
de Joodse bevolking niet uitgemoord is onder het bewind van de Duitsers destijds? 

De European Syriac Union stelt het op prijs dat het Saxion publiekelijk haar excuses heeft 
aangeboden aan Shayno en alsnog zal meewerken aan publicatie van het artikel. Wij hopen ook 
dat het Saxion voortaan de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting respecteert zodat een 
dergelijke kwestie zich in de toekomst niet meer voor zal doen. 

Wij wensen Shayno Numansen veel succes en steun met haar studie en haar project om de 
genocide op de Suryoye breed erkend te laten krijgen. 
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