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      Hengelo, 30 september 2020, 

 

 

Betreft: Steunbetuiging voor het besluit op grove mensenrechtenschendingen jegens Syrische 

burgers, 

 

 

Hooggeachte heer, Minister Stef Blok van buitenlandse zaken, 

 

Namens de European Syriac Union Nederland (ESU) uiten we onze steunbetuiging voor het 

besluit dat jullie als ministerraad hebben genomen om Syrië aansprakelijk te stellen voor de 

grove mensenrechtenschendingen. 

 

Syrië is al negen jaar verwikkeld in een bittere strijd tussen de regering onder leiding van 

president Bashar al-Assad, rebellen en jihadisten die strijden om de macht. In de oorlog zijn 

naar schatting honderdduizenden mensen omgekomen en miljoenen mensen dakloos geraakt. 

 

De Syrische burgers in het bijzonder de Suryoye zijn op grote schaal gemarteld, vermoord, 

verdwenen, aangevallen met gifgas of alles kwijtgeraakt toen zij op de vlucht sloegen. Tot 

vandaag de dag is er niets bekend over de twee gekidnapte bisschoppen Gregorios Yohanna 

Ibrahim en Boulos Yazigi, daarnaast is er na de verdwijning van de politieke activist en de 

Vice President van Syriac Union Party (SUP) Hanna Said Malke nog geen spoor bekend over 

zijn leven. 

 

Dit is een uitgelezen kans om juridische stappen te ondernemen teneinde Syrië een halt toe te 

roepen. Dit oordeel van de Ministerraad zal het Syrische regime ertoe dwingen om de 

mensen- en politieke rechten te erkennen. 

 

Het sociale contract dat de de Suryoye, Koerden en Arabieren samen hebben getekend zorgt 

voor een vreedzame samenleving van verschillende volkeren in de Self-Administration of 

North East Syria (Sanes) en is ook een voorbeeld voor de toekomst van de wederopbouw van 

Syrië. 

 

Wij, de European Syriac Union Nederland, zijn gevestigd in Hengelo. Wij worden 

vertegenwoordigd en ondersteund door de Suryoye (Syriacs) in het Midden-Oosten met als 

doel het bevorderen van de identiteit, saamhorigheid en integratie van de Suryoye in 

Nederland. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

European Syriac Union Nederland 

 


