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Beste mevrouw Bergkamp, 
 
Wij benaderen u namens meer dan 15.000 Nederlanders met een Azerbeidzjaanse 
achtergrond en belangstellende van Azerbeidzjan, woonachtig in Nederland. Wij willen uw 
aandacht vragen voor het zeer trieste lustrum dat aanstaande is. Op 26 februari 2022 is het 
30 jaar geleden dat de Khodzjaly genocide heeft plaatsgevonden.  
 
Bij deze genocide zijn honderden onschuldige Azerbeidzjanen - zuigelingen, kinderen, 
ouderen, mannen en vrouwen, onschuldige zwangere vrouwen en tieners zijn op brute wijze 
vermoord door Armeniërs Deze tragedie staat ook bekend als de Khodzjaly genocide. De 
stad Khodzjaly werd op 26 februari1992 in het midden van de nacht aangevallen terwijl 
vreedzame burgers sliepen. De vreedzame inwoners van Khodzjaly die door de onverwachte 
aanval hals over kop moesten ontvluchten, werden gestopt door gewapende Armeense 
soldaten. Hierdoor konden ze niet konden passeren terwijl ze vanuit verschillende richtingen 
naar Agdam vluchten door het bevroren bos en rivier. Ze werden genadeloos gedood. 

Deze bloedige tragedie van de Armeniërs was een ongekende genocide in de geschiedenis 
tegen Azerbeidzjanen. 

De tragische gevolgen van de bezetting van Khodzjaly zijn als volgt: 613 mensen, waaronder 
106 vrouwen, 63 kinderen en 70 oudere mensen werden gedood: 8 families werden totaal 
uitgeroeid; 25 kinderen verloren beide ouders; 130 kinderen verloren een ouder; 60 mensen 
werden gedood met grote wreedheid; 487 mensen raakten gehandicapt; 1.275 mensen 
werden gegijzeld; het lot van 155 mensen is nu na 30 jaar nog steeds onbekend; 280 
lichamen konden niet worden meegenomen en begraven. 

De Nederlands Azerbeidzjaanse gemeenschap heeft enkele keren verzocht om deze kwestie 
in het Nederlandse Parlement te behandelen om zo te komen tot de erkenning van de 
Khodzjaly Genocide. Hiervoor zijn een aantal verzoeken verstuurd aan het Nederlandse 
Parlement, Politieke Partijen en andere Overheidsinstanties. Tot onze teleurstelling is het 
zonder resultaat gebleven.  

Een van deze verzoeken is in het begin van februari 2021 naar het Nederlandse Parlement 
gestuurd. Hierin is verzocht om de Genocide van Khodzjaly, die op 26 februari 1992 heeft 
plaats gevonden, te bespreken in de Commissie Buitenlandse Zaken. Tot onze spijt is dit 
verzoek niet beantwoord, niet ter sprake gebracht in de Commissie en helaas is hierdoor 
geen aandacht aanbesteed aan voor de Nederlandse Azerbeidzjaanse gemeenschap, zeer 
belangrijke kwestie. 

De Khodzjaly Genocide wordt elke jaar in meer dan 80 landen wereldwijd herdacht. Ook in 
Nederland wordt deze genocide herdacht. Elke jaar worden er manifestaties over dit 
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onderwerp gehouden zoals “Justice for Khodzjaly”. In deze manifestatie wordt aandacht 
besteed aan de tragedie van de stad Khodzjaly. Hoe vreedzaam slapende burgers, kinderen 
en zwangere vrouwen op bloederige wijze zijn vermoord door gewapende troepen. Dit wordt 
bekend gemaakt aan parlementen en de Internationale gemeenschap. 
 
Vandaag de dag wordt de Khodzjaly Genocide erkend door vele landen zoals Mexico, 
Columbia, Peru, Pakistan, Bosnia en Herzegovina, Roemenië, Slovenië, Tsjechië, Sudan, 
Jordanië, Honduras, Guatemala, Panama en Djibouti. Dit in overeenstemming met het 
internationale recht. 
 
In Amerika hebben meer dan 20 staten moties en/of resoluties ondertekend ter 
ondersteuning van de Khodzjaly kwestie. 
In 2008 is voor het eerst een monument opgericht ter nagedachtenis aan de Khodzjaly 
Genocide en wel hier in Den Haag. Dit is het 1e monument voor deze genocide in Europa.  
 
Ondanks het oprichten van dit monument hier in Den Haag heeft het Nederlandse parlement 
tot nu toe geen enkele discussie over dit onderwerp gevoerd en ook geen enkele motie 
hierover ingediend. 
 
Als je in aanmerking neemt dat Nederland bekend staat om zijn vooruitstrevende positie ten 
aanzien van bescherming van democratie, mensenrechten en gerechtigheid verzoeken we u, 
de Khodzjaly Genocide te bediscussiëren in het parlement. 
 
Omwille van de menselijkheid, gerechtigheid en gelijkheid vragen we u om niet stil te blijven 
wat betreft deze genocide op onschuldige burgers in Azerbeidzjan. Daarom vragen we u om 
de discussie over de erkenning van deze genocide op te nemen op de agenda van de 
volgende plenaire zitting van het parlement. 
 
Als het Nederlandse parlement zwijgt over een dergelijke genocide in de 20e eeuw, schept 
de ruimte voor nieuwe dergelijke misdaden in de toekomst. Wij hopen dat Nederland, dat 
een multiculturele samenleving kent, de belangen van de Nederlandse Azerbeidzjaanse 
gemeenschap wil beschermen en hun stem horen. 
 
Voor meer informatie over de genocide in Khodzjaly, een van de meest gruwelijke genocides 
van de 20e eeuw, zie www.justiceforkhojaly.org en https://khojalytoday.com.  
 
We vragen u vriendelijk met onze gemeenschap hierover in gesprek te gaan. Wanneer heeft 
u tijd om met onze gemeenschap af te spreken? 
 
En verder zouden we het zeer op prijsstellen als de bovenstaande kwestie in het 
Nederlandse parlement wordt besproken. 
 

In afwachting van uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Azerbeidzjaanse Gemeenschaap 
 


