
 
 

Vrijheid voor onze kameraad Said Malke! Een oproep om te handelen! 

 

Als vooraanstaand lid van de Bethnahrin National Council (MUB) streed Said Malke voor de vrijheid, 

identiteit en rechten van ons Suryoyo volk (Chaldeeërs-Arameeërs-Assyriërs). Al in zijn jonge jaren 

nam Said Malke actief deel aan onze nationale, politieke en sociale activiteiten in Europa en in onze 

thuislanden. Met zijn patriottische moeder en drie kinderen zette hij zich in de jaren 90 in voor de 

nationale rechten van ons volk. Hij gaf in de jaren 2000 vervolg aan zijn liefde voor zijn volk door 

toe te treden tot onze nationale beweging. Met zijn dadendrang en moed was hij een lichtend 

voorbeeld.  

 

Op 12 augustus 2013 echter werd onze kameraad en vicevoorzitter van de Syriac Union Party, op 

klaarlichte dag door regeringstroepen op Qamishli Airport in Noord-Syrië opgepakt. Als mede-

initiatiefnemer van de Self-Administration of North- and East-Syria (SANES), zijn wij een groot 

voorstander van democratisering in Syrië. Wij zullen te allen tijde de bij een democratie passende 

normen en waarden verdedigen. Des te schrijnender is het dat de man die ons hierin een voorbeeld 

was, nu al zes jaar spoorloos lijkt te zijn na een schijnbaar willekeurige arrestatie. Enkele dagen na 

zijn arrestatie in Qamishli werd hij overgebracht naar Damascus. Gedurende zijn detentie in 

Damascus hebben noch zijn familieleden noch zijn kameraden informatie verkregen over zijn 

situatie en gezondheid. 

 

Van het Syrische regime kregen wij en familieleden van Said Malke, nooit concrete informatie. Voor 

zijn arrest is door het Syrische regime tot op de dag van vandaag nog geen plausibele reden 

aangevoerd. De Syrische autoriteiten treiterden informatieverzoeken, probeerden te manipuleren 

en om de tuin te leiden met valse documenten. Wij stellen hier dat wij geen van deze verklaringen 

van het regime - een regime dat misdaden tegen de menselijkheid pleegt – voor waar aannemen. 

Wij eisen concrete antwoorden en geen loze woorden. 

 

De situatie van onze kameraad Said Malke is door ESU en zusterorganisaties meerdere malen 

aangekaart bij verschillende overheidsinstanties en internationale mensenrechtenorganisaties. Tot 

op de dag van vandaag helaas zonder succes. Zes jaar na de arrestatie van onze kameraad Said 

Malke doen wij daarom een klemmend beroep op ons Suryoyo volk en doen wij een dringende 

oproep aan de internationale gemeenschap en democratische organisaties om zich voor de vrijheid 

van onze kameraad Said Malke in te zetten. Tevens roepen wij hen op zich in te spannen voor de 

bevrijding van de twee ontvoerde bisschoppen van Aleppo Yohanna Ibrahim (Syrisch-Orthodoxe 

kerk) en Boulos Yaziji (Grieks-Orthodoxe kerk). 

 

ESU en haar zusterorganisaties roepen ons volk op om openbare acties en bijeenkomsten naar 

hun situatie te organiseren en bij te wonen. Hoe meer acties hoger de druk wordt op overheden, de 

Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties om onze zaak bij het Syrische regime aan te 

kaarten en zo de verblijfplaats van onze kameraad Said Malke en de bisschoppen te achterhalen. 
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