
De Assyriërs wereldwijd, maar vooral de Assyriërs in Assyrië hebben zware tijden 
meegemaakt, ook in 2016. Dit bracht de noodzaak voor het versterken van de Assyrische 
stem vanuit de diaspora. 2016 was het jaar van de oprichting van de Assyrische Federatie Ne-
derland en het jaar van de oprichting van de Assyrische Confederatie van Europa.
 
De AFN is opgericht met een tijdelijk bestuur, met de ondersteuning van de vele Assyrische 
verenigingen, die in Nederland gevestigd zijn. Het tijdelijk bestuur bestaat uit de volgende 
leden: Attiya Gamri, Dani Dabbous, Jacob Yousef, Grety Khoshaba, Fikri Coskun, Daniël Cengiz 
en Benyamin Olcar. 

Al vanaf het prille begin van de oprichting is de Fe-
deratie in beweging gekomen. Naar aanleiding van 
de illegale landonteigeningen op Assyrische gronden, 
uitgevoerd door de Koerden, heeft de AFN al in juli 
aan de bel getrokken om dit bespreekbaar te maken 
in de Nederlandse politiek. Hierbij zijn er gesprekken 
geweest met verschillende Kamerleden en de minister 
van Buitenlandse Zaken. In september is er wederom 
een “vervolg” gesprek georganiseerd met Michiel Ser-
vaes, de woordvoerder Buitenlandse Zaken (BuZa). 
Dit geschiedde met betrekking tot de illegale landont-
eigeningen. Door zoveel mogelijk de Assyrische kwes-
tie onder de aandacht te brengen in politiek Den Haag probeert de AFN ervoor te zorgen, dat 
de Assyriërs in Nederland een stem krijgen voor de Assyriërs in Assyrië.

In het kader van de problematiek rondom de Nineveh Vlakte mocht de AFN een aantal 
Assyrische prominenten ontvangen uit Assyrië. De AFN had in oktober een manifestatie geor-
ganiseerd, waarbij, onder andere, de prominenten in gesprek zijn gegaan met de Commissie 
van Buitenlandse Zaken. Hierbij heeft de Assyrische kwestie de aandacht getrokken van vele 
Kamerleden. Deze manifestatie is een groot succes gebleken, gezien de interesse in de AFN 
hierna fors toenam. 

In dezelfde maand werd er voor het 
eerst, op zo een schaal, een Assyri-
sche Conventie gehouden in Europa. 
Vanuit Nederland was de AFN hierbij 
aanwezig met twee vertegenwoordi-
gers. Tijdens dit unieke evenement is 
er, door het bestuur van de Assyrische 
Confederatie van Europa, de voorzit-
ter van de ACvE gekozen. Voor de 
komende drie jaar wordt deze functie 
ingevuld door Attiya Gamri.
 

Naast de gesprekken met politiek Den Haag heeft de AFN ook een Assyrische stem willen 
zijn in de media. Door middel van verscheidene contacten in de journalistiek heeft 
de AFN bijgedragen aan het tot stand komen van een aantal reportages, die 
gepubliceerd zijn in verscheidene Nederlandse bladen. O.a. de 
fotoreportages van de heer Jaco Klamer en het filmpje onlangs 
uitgebracht door Richard Groenenboom.
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2016 is alweer aan ons voorbijgegaan en de Assyriërs in Assyrië hebben het ontzettend zwaar. 
Om het leed te verzachtten tijdens de kerstdagen, heeft de AFN de actie “A Christmas Gift For 
Nineveh” weer opnieuw geïnitieerd.
  
Ook in 2017 staat er veel op de agenda van de AFN. De Federatie hoopt op een toenemende 
steun vanuit de Assyrische gemeenschap in Nederland, zodat ook de Assyrische beweging, in 
het algemeen, sterker kan worden. Voor de AFN zal de strijd voor de Assyrische kwestie vol 
enthousiasme zijn vervolg vinden in 2017. 

De Assyrische Federatie in Nederland wenst de gehele Assyrische gemeenschap een 
voorspoedig 2017 toe.
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