


•  Nu de nederlaag van IS nakend is, willen de christenen graag naar hun bevrijde dorpen in
de Vlakte van Nineve terugkeren. Maar zonder externe hulp:

 •  zullen ze hun huizen en de infrastructuur in hun dorpen niet opnieuw kunnen
                 opbouwen;
 •  zal hun recht op terugkeer moeilijk kunnen worden afgedwongen gezien de
                 verschuivingen in de politieke constellatie in de Vlakte van Nineve;
 •  zouden hun huizen door andere groepen worden ingenomen of leeg blijven staan
                en zouden de resterende christenen geen andere keuze hebben dan te emigreren;
     •   zou dit heel waarschijnlijk het einde betekenen van het christendom in Irak.

• Aangezien ze erkennen dat de terugkeer van elke ontheemde persoon een universeel 
mensenrecht is, hebben de drie Christelijke Kerken in de Vlakte van Nineve (de Syrisch- 
Katholieke, de Syrisch-Orthodoxe en de Chaldeeuwse Kerk) met de hulp van Kerk in Nood 
het Comité voor de Heropbouw van Nineve (Nineveh Reconstruction Committee - NRC) 
opgericht om gezamenlijk:

             •  te lobbyen en fondsen te werven voor de heropbouw van de christelijke dorpen in
                 de Vlakte van Nineve en voor de terugkeer van de christenen naar die dorpen; de
                 kosten voor de renovatie van de huizen alleen al werden op 250 miljoen USD
                 geraamd;
              •   de wederopbouw te plannen, er toezicht op te houden en verslag uit te brengen over
                 de besteding van de ontvangen fondsen;
             •   het publiek op de hoogte te houden van de vooruitgang die wordt geboekt bij de
                 terugkeer van de christenen;
             •   alle regeringen en liefdadigheidsinstellingen dringend te verzoeken om de
                 noodzakelijke politieke actie door de internationale gemeenschap aan te moedigen
                 zodat het universele recht op terugkeer van de Iraakse christenen wordt
                 gewaarborgd.
           
•Kerk in Nood stelt haar middelen ten dienste van deze zaak. De hulporganisatie hee� al de 
renovatie van de eerste 100 huizen gefinancierd en blij� levensmiddelen en onderdak ter 
beschikking stellen van de resterende 95.000 christelijke intern ontheemden van de Vlakte 
van Nineve, met andere woorden van hen die aan het wachten zijn op hun kans om naar 
huis terug te keren.
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“Dit is een historisch moment 
voor de toekomst van het 
christendom in Irak.“
Fr. Andrzej Halemba

INLEIDING

Op dit ogenblik wonen nog altijd 12.000 geregistreerde christelijke gezinnen (ongeveer 
95.000 personen) die de oorlog in Mosoel en in de Vlakte van Nineve zijn ontvlucht als intern 
ontheemden (IDP’s) in Erbil en de naburige steden. Nu het conflict minder intens is en hun 
dorpen werden bevrijd, willen vele van die christenen terugkeren naar hun huizen en 
dorpen, waar ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De vernieling is echter aanzienlijk: nagenoeg 13.000 huizen in negen christelijke dorpen in 
de Vlakte van Nineve werden beschadigd, platgebrand of totaal verwoest. Ze werden 
zonder uitzondering geplunderd. De intern ontheemden komen langzaam terug om hun 
dorpen te bezoeken, de schade op te meten en te bekijken welke de mogelijkheden zijn om 
de draad van hun leven weer op te nemen.

Die sowieso al complexe situatie wordt nog verder bemoeilijk door andere uitdagingen: 
veiligheidsproblemen in de dorpen, Koerdisch-Iraakse politieke manoeuvres ter plekke, 
beschadigingen van de infrastructuur (water, elektriciteit, wegennet, scholen en 
ziekenhuizen) en vooral de overgangsperiode tussen de beëindiging van de maandelijkse 
financiële steun voor de huishuur en de verdeling van voedselpakketten – die 
tegenwoordig enkel en alleen door de Kerken worden bezorgd – en de start van een nieuw 
leven in de vlakte van Nineve.

Ondanks al die problemen hebben de lokale Kerken (de Syrisch-Katholieke, de Syrisch- 
Orthodoxe en de Chaldeeuwse Kerk) zich uit bezorgdheid voor deze intern ontheemde 
personen en voor de toekomst van het christendom in Irak verenigd in het Comité voor de 
Heropbouw van Nineve (Nineveh Reconstruction Committee - NRC) met het doel die dorpen 
herop te bouwen en de wens van die gezinnen om terug te keren naar hun wortels in 
vervulling te laten gaan.

Kerk in Nood ondersteunt het NRC door middel van communicatie, fondsenwervingscampagnes 
en pleitbezorging bij regeringen en vooraanstaande instellingen.
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ACHTERGROND

95.000 personen die voor hun onderkomen, 
voedsel, onderwijs en gezondheidszorg 
aangewezen waren op hulp.

Naast het intense mentale leed en de 
vrees voor hun leven, waarbij velen 
verscheidene gezinsleden hadden 
verloren in de handen van IS, werden 
die verdrevenen geconfronteerd met 
materiële ellende, aangezien ze vaak 
waren ontsnapt met amper meer dan 
de kleren die ze om het lijf hadden.

Voor de door het aartsbisdom van 
Erbil gecoördineerde hulpoperaties, 
was (en is nog steeds) zowat 50% van 
alle financiële middelen die werden 
gespendeerd om de overgebleven 
christelijke bevolking in Irak te 
houden – ongeveer 35 miljoen USD 
tussen 2014 en 2017 – afkomstig van 
de weldoeners van Kerk in Nood, een 
pauselijke stichting, terwijl de rest 
wordt geschonken door een groot 
aantal andere liefdadigheidsinstellingen 
en schenkers. 

Na de invasie van Mosoel door IS in de 
zomer van 2014, vluchtten de 
christenen en andere
minderheden met alles wat ze konden 
dragen weg uit de stad. Eerst zochten 
ze beschutting in Qaraqosh, maar 
toen IS een maand later ook die stad 
innam, trokken ze verder naar Erbil, 
Alqosh, Duhok, Zakho, Suleimaniya 
en andere steden waar het veiliger 
was.

Die twee golven van verdreven 
christenen en andere minderheidsgroepen 
zorgden ervoor dat het aantal mensen 
dat onder de rechtstreekse zorgen van 
de Kerken in die regio’s kwam op 
enkele dagen tijd tot ongeveer 150.000 
steeg.

Na enkele maanden en nadat velen 
hun weg hadden verder gezet naar 
andere steden en landen, stabiliseerde 
het aantal gezinnen dat onder de 
hoede van de Kerk stond zich op 
ongeveer 12.000 gezinnen of ongeveer 
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HET PROJECT

Het doel van het Project voor de Heropbouw van Nineve (Nineveh 
Reconstruction Project) bestaat erin de huizen herop te bouwen die 
toebehoren aan de intern ontheemden die hun christelijke dorpen in de Vlakte 
van Nineve zijn ontvlucht.

Met de bevrijding van de Vlakte van Nineve uit de greep van IS en de relatieve 
stabiliteit die in sommige van die christelijke dorpen nu heerst, begonnen de 
christelijke intern ontheemden hun terugkeer te plannen en deden een oproep 
tot de lokale kerkleiders om hen bij hun terugkeer naar huis te helpen.

Die kerkleiders (voornamelijk van de Chaldeeuws-Katholieke, Syrisch-Katholieke 
en Syrisch-Orthodoxe Kerk) richtten hun blik dan weer op Kerk in Nood – de 
stichting die de christelijke intern ontheemden meer dan twee jaar lang had 
geholpen om te overleven in Erbil en in andere steden in de buurt.

Dit betekende de start van een uitzonderlijke actie, het zogenaamde 
“Marshallplan” voor de christenen in Irak, dat niet alleen de wederopbouw 
beoogde, maar daarnaast ook de creatie van werk door de bouwwerkzaamheden 
en de diensten die daarmee verband houden. De eerste stap was de noodzaak om 
te kunnen bouwen op het engagement en de expertise van praktijkspecialisten.

In februari 2017 werd het Comité voor de Heropbouw van Nineve (Nineveh 
Reconstruction Committee - NRC) opgericht, een instantie die negen leden telt 
en bestaat uit zes vertegenwoordigers van de drie Kerken 
(Chaldeeuws-Katholieke, Syrisch-Katholieke en Syrisch-Orthodoxe Kerk) en 
drie leden met een specialisatie in diverse domeinen (communicatie, 
financieel beheer en rapportering, en interne coördinatie), ondersteund door 
lokale architecten, ingenieurs en bouwteams.

Het is belangrijk op te merken dat de stem en de rol van de lokale kerkleiders 
in de Vlakte van Nineve sterker is dan in de andere regio’s van Irak. De patriarch 
van de Chaldeeuwse katholieken, de Syrisch-katholieke aartsbisschop en de 
Syrisch-orthodoxe metropoliet worden niet alleen nauwlettend gevolgd door 
hun eigen gelovigen maar ook door de burgerlijke autoriteiten.
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Z.E. Timothaeus Moussa Al Shamany, aartsbisschop van de Syrisch- Orthodoxe 
Kerk van Antiochië; Z.E. Yohanna Petros Mouche, Syrisch- katholieke 
aartsbisschop van Mosoel; pater Andrzej Halemba, Kerk in Nood, Afdeling 
Midden-Oosten; Z.E. Nicodemus Daoud Matti Sharaf, Syrisch - orthodoxe 
metropoliet van Mosoel, Kirkoek en Koerdistan en Z.E. Mikha Pola Maqdassi, 
Chaldeeuws-katholieke bisschop van Alqosh.

De leiding van het Comité voor de Heropbouw 
van Nineve. De oprichters van het Comité zijn, 
van links naar rechts:
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Naast de studie voor de raming van de beschadigingen gaf Kerk in Nood ook nog de 
opdracht tot uitvoering van twee enquêtes om te peilen naar de intenties van de 
christelijke gezinnen die uit de getro�en regio’s naar Erbil waren gevlucht: een in 
november 2016 en een tweede in februari 2017. In de enquête van november 2016 
gaven slechts 3,28% van de respondenten aan dat ze naar hun thuisdorpen wilden 
terugkeren. Op dat ogenblik was de veiligheidssituatie in de bevrijde regio nog broos 
en vonden er nog altijd gevechten plaats. In een opvolgingsenquête in februari 2017 
vermeldden 41% van hen dat ze naar hun thuisdorpen wilden terugkeren en zeiden 
46% dat ze overwogen om dit te doen. Kerk in Nood verwacht dat het voornemen om 
terug te keren nog verder zal toenemen naarmate de ontheemde gezinnen in Erbil 
zien dat er vooruitgang wordt geboekt in een aantal dorpen waar al met de 
heropbouwwerkzaamheden werd begonnen.
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Van de collectie “Hoop en Dromen”, 
een verzamelbundel van tekeningen
gemaakt door kinderen van ontheemde
gezinnen uit de Vlakte van Nineve
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