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FOR IMMEDIATE RELEASE 

Remembrance of the Armenian Genocide 

The Hague, Netherlands, 24 April 2018 – After the outbreak of the First World War, the Ottoman 
Empire carried out a campaign of genocide against Armenians and other Christian peoples such as 
Chaldean-Syriac-Assyrians and Pontic Greeks. The result was the systematic deaths of millions and the 
forced displacement of hundreds of thousands. The initial stages saw the arrest and execution of 
prominent academics, writers, artists, and religious and local leaders of the targeted communities. The 
violence then spread to the broader civilian populations. 

As we mark the 103rd anniversary of these mass crimes, we do so while witnessing the worsening 
situation of minority and vulnerable groups throughout the Middle East. It is important to, at the least, 
recognize the crimes of the past in the hopes of making it easier to recognize and prevent the crimes of 
the present and future. 

The Representation Office of the Democratic Federation of North Syria in Benelux expresses the deepest 
sympathies for the Armenian, Chaldean-Syriac-Assyrian, and Pontic Greek peoples for the suffering and 
hardship they have faced. Let all the world remember the innocents whose lives were cut short by these 
horrific crimes and the devastation caused to the communities of survivors. 

 

VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE 

Herdenking van de Armeense Genocide 

Den Haag, Nederland, 24 april 2018.  Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog pleegde het 
Ottomaanse Rijk genocide op Armeniërs en andere christenen zoals Chaldeans, Syriac, Assyriers en 
Pontische Grieken. Dit leidde tot de dood van miljoenen en de gedwongen verhuizing van 
honderdduizenden. In de beginfase werden prominente academici, schrijvers, kunstenaars en religieuze 
en lokale leiders van de voornoemde groepen gearresteerd en geëxecuteerd. Het geweld verspreidde 
zich vervolgens naar de burgerbevolking. 

Terwijl we, nu 103 jaar later, deze massamisdaden herdenken, zijn we getuige van de verslechterende 
situatie van minderheden en kwetsbare groepen in het hele Midden-Oosten. Het is belangrijk om 
minimaal de misdaden uit het verleden te erkennen in de hoop het gemakkelijker te maken de 
misdaden van het heden en de toekomst te herkennen en te voorkomen. 

Het vertegenwoordigingsbureau van de Democratische Federatie van Noord-Syrië in de Benelux spreekt 
haar diepste sympathie uit voor de Armeense, Chaldeeuwse-, Syrische, Assyrische en Pontisch Griekse 
volkeren voor het lijden en de ontberingen waarmee zij te maken hebben gehad. Laat de hele wereld de 
onschuldigen herinneren wiens leven werd ingekort door deze gruwelijke misdaden en de verwoesting 
die werd veroorzaakt binnen de gemeenschappen van overlevenden. 
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