Uttalande av Lars Adaktusson angående konferensen "En framtid för kristna i Irak",
som hölls i Bryssel den 28-30 juni 2017.
Under min tid som ledamot av Europaparlamentet har en fråga dominerat mitt arbete:
överlevnaden för det kaldeiska/syrianska/assyriska folket och andra ursprungsbefolkningar i Irak och
Syrien.
Jag är stolt över att ha drivit igenom resolutioner som krävde en fredad zon (2015), erkände ISISfolkmordet (2016) och krävde självständighet, inom ramen för den irakiska konstitutionen, för
Nineveslätten och invånarnas rätt att återvända (2016).
Den 28 oktober undertecknade alla kaldeiska/syrianska /assyriska partier, inklusive Zowaa - den
assyriska demokratiska rörelsen, ett brev till stöd för ovannämnda resolution från
Europaparlamentet om autonomi för Nineveslätten. Dessa partier uppmanade mig också att vara
värd för en internationell konferens om framtiden för de kristna i Irak, med målet att belysa möjliga
långsiktiga lösningar för norra Irak och Nineveslätten.
Jag gick med glädje på att göra det.
Och jag är väldigt glad att konferensen kommer att äga rum. Cirka 60 deltagare är registrerade, en
stor majoritet av dem kommer från det kaldeiska/syrianska /assyriska folket.
För en enda ledamots kontor är det allt annat än ett litet projekt. Att ta emot 60 deltagare från Irak
är en ganska stor apparat. Därför är jag otroligt glad och tacksam att organisationer och
intressegrupper har varit redo att stödja denna viktiga konferens genom att gå in som partner eller
sponsor.
Alla större irakiska kyrkor har blivit inbjudna, bland de som tackat ja finns syrisk-ortodoxe patriarken
Afram Ignatius II och syrisk-katolske ärkebiskop Yohanna Petros Mouche av Mosul.
Nio kaldeiska/syrianska/assyriska partier, inklusive alla partier med parlamentarisk representation
utom ett, kommer att skicka partiledare och/eller höga representanter.
Högnivårepresentation från både EU och USA är bekräftad.
Representanter från Iraks centralregering har blivit inbjudna och påminda flera gånger om inbjudan.
KRG har också fått inbjudan och accepterat.
Världsmedia är medveten om att de kaldeiska/syrianska /assyriska folken genom sina partier
kommer att vara i Bryssel för att försöka göra sina legitima krav hörda.
Slutligen är jag mycket tacksam för den konstruktiva atmosfär som de nio deltagande parterna har
arbetat före denna konferens. Jag är också överväldigad av stödet till mina insatser för att hjälpa
kaldeerna/syrianerna/assyrierna att säkra sin rätt till en framtid i Beth-Nahrin.
Efter att ha besökt regionen många gånger under de senaste tre åren inser jag att vi närmar oss sista
möjligheten för dessa invånare att stanna kvar i sitt hemland. För mig personligen är frågan om
vilken stat Nineveslätten ska tillhöra i framtiden ett beslut som måste vara i händerna på den

ursprungliga befolkningen i byarna och städerna. Jag kommer att stödja deras vilja och jag uppmanar
alla som bryr sig om detta folks öde att göra detsamma.
Låt mig vara tydlig: Jag har ingen annan agenda än den som uttrycks av företrädarna för det
kaldeiska/syrianska/assyriska folket. Syftet med denna konferens är folkets återkomst till
Nineveslätten, och jag uppmanar alla kaldéer/syrianer/assyrier att komma samman för att se till att
deras bröder och systrar kan återvända hem.

