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Stichting alvan tsarik 
 

 

 

 

 
 
  
Nieuwsbrief november 2020 
 
In Nederland heeft het aantal besmettingen met Corona hopelijk zijn piek bereikt en ieder houdt zijn 
adem in.  
In Armenië hetzelfde beeld, onze eigen Yester heeft Corona gehad, maar gelukkig in lichte vorm.  
 
Haast onvoorstelbaar, maar toch: nog meer dan door het coronavirus wordt Armenië op de proef 
gesteld door de oorlog in Nagorno-Karabach. Alle mannen tussen 18 en 50 zijn gemobiliseerd en 
staan klaar om de oorlog in te gaan. Onze Hovik en Gevorg ook. 
 
Zware tijden voor ons allemaal. En toch ook tijd voor een nieuwsbrief van onze kant.  
Want ondanks alles blijven we geloven in een tijd hierna en bereiden we ons ook voor om straks de 
kansen te pakken, die zich absoluut gaan voordoen. 
 
 
Onze thema’s: 

- Ons centrum in Coronatijd 
- Who is who in Alvan Tsarik door Yester (Engels) 
- Toerisme in Arpi 
- Hagel en storm en een nieuw dak en een nieuwe keuken 
- Ons centrum in oorlogstijd 
- Hoe gaat het verder met Alvan Tsarik op onderwijsgebied  
- Een artikel over achtergronden van de oorlog in Nagorno-Karabach 

 
 
Ons centrum in Coronatijd 
 
Zoals we schreven in mei, zijn we inderdaad weer opengegaan voor de preschoolkinderen. En wat 
waren ze blij, weer met elkaar en met de juffen aan het werk te mogen. De twee groepen met 
Arushak en Meri hebben weer verder gedraaid tot eind juli. Daarna was iedereen ook echt aan 
vakantie toe. 

 
Na de vakantie bleek dat Corona voor ons in zeker 
opzicht ook gunstig was. Door de beperking van het 
aantal leerlingen in andere kleuteropvangen, 
meldden zich in september veel meer ouders bij 
ons. Lilit heeft veel gesprekken met ouders gevoerd 
over onze aanpak en door mond-op-mondreclame 
kwamen gaandeweg ook steeds meer ouders 
speciaal daarvoor bij ons langs.  
 
Wij hebben tot aan de herfstvakantie al met 3 
groepen van 13 kinderen gewerkt. Nog steeds is de 
belangstelling zo groot, dat we nadenken, hoe we in 
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ons centrum een 4e groep kunnen onderbrengen.  
Ons oude kantoor is nu definitief verplaatst naar het nieuwe huis. De vrijgekomen ruimte wordt met 
spullen tot een volwaardig kleuterlokaal ingericht voor de derde groep. Voor een 4e groep wordt het 
nog goed zoeken binnen ons centrum. 
 
In ons centrum werken naast de stafleden ook vrijwilligers. Een van hen, Liza,  viel al langer op door 
haar rustige en gedegen inbreng bij de kleutergroepen. Ook in de bijeenkomsten over missie en visie 
afgelopen jaar oktober met Servaas was haar aandeel opvallend. Liza komt al twee jaar vanuit de 
nieuwbouwwijk District 58 (New Ani) met de bus naar ons centrum. Ze is vanaf september de 
groepsleidster van onze nieuwe, derde groep.  
Liza zal in de komende 4 jaar haar diploma als leerkracht gaan halen op de Shiraz universiteit. Dit is 
wettelijk noodzakelijk en het wordt ook door ouders gewenst. Daarvoor staan kosten van ongeveer 
€ 500 per jaar.  
Tot grote blijdschap van ons allemaal in Armenië en Nederland heeft Stichting Het Bosje aangegeven, 
dit voor haar rekening te nemen. 
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“Alvan tsaghik social-educational center” NGO 
Staff members, team members and volunteers 

November, 2020 

 

Beunk family members are founders and members of “Alvan tsaghik social-educational 

center” NGO. As a result of their unselfish efforts and dedicated work the organization plays 

a significant role in Shirak region civil society. 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Beunk is implementing “Tooth care project” for preschool children. The goal of the 

project is to raise the children’s awareness on tooth care and oral health. 

Eva Beunk is implementing “Creative curriculum project”, which gives creative skills to 

preschool children, improve their imagination and thinking. 
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Lilit Gyunashyan is the chairman of “Alvan tsaghik social-

educational center” NGO. Lilit is an English language 

specialist and psychologist. Her professional skills as a 

psychologist are used in the works with the center’s 

beneficiaries. Lilit prefers the democratic way of the 

leadership; she is a coach for every staff member and 

volunteer in the center. The center is a second home for 

her, and that is why there is a warm and careful 

relationship between the people in the center. 

 

Yester Grigoryan is the coordinator. She is a pedagogue. 

Yester works in the center since 2018. She helps with PR, 

organizational works. Yester is a student now; she 

continues the education in Master’s degree in History. 

Yester is also a parent in the center. Her two sons are 

students of the center; they come to preschool group and 

other groups of out-of-school education. The center is a 

unique opportunity for Yester as a working mother. 

 

Arusyak Sargsyan is a preschool group teacher. She is a 

musician and has 20 years’ work experience as a preschool 

teacher. The parents trust her very mush. Arusyak 

organizes music classes for all three preschool groups, she 

teaches songs to preschool children. Arusyak has skills and 

experience to organize kids’ performances. The parents 

love such kind of events very much, and the children are 

also happy, as the events are great fests for them. 

Mery Tigranyan is a preschool group teacher. She is a 

pedagogue. Mery has participated in almost all training 

organized by the colleagues from The Netherlands. Mery’s 

methods and approaches give very good results, her 

students are organized and have good skills in counting, 

Armenian language and other subjects.  

 

 

 



Ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09152912. 

 

Liza Hayrapetyan is a preschool group teacher. This group has 

opened recently. Liza has worked in the center as a volunteer 

for two years. She participated in the trainings in the center 

and developed professional skills in the works with the 

preschool children.  During these two years Liza held 

handcrafting activities in the preschool groups, she worked as 

a volunteer in summer camp project and was actively involved 

in all projects of the center. The parents trust Liza very much, 

and the children love her. They fill self themselves with Liza, 

and this fact is a good platform for effective learning. That is 

why Liza became the new preschool group teacher. She is continuing her formal learning 

now; Liza is a student of Gyumri branch of European University, she studies Psychology. 

“Stichting Alvan tsarik” foundation adhering to its principles of supporting education helps 

Liza with the tuition fee. 

Bagrat Hovhannisyan is the dance group 

teacher. Bagrat has a great experience as a 

choreographer. He is specialized in Armenian 

national dances. The center’s dancing group 

participates in different festivals. There are 

many students from villages in the group.   

 

Vardevar Shamamyan is the painting group 

teacher. Vardevar’s students participate in 

different exhibitions and competitions with 

very good results. Vardevar has a good 

reputation in Shirak region as a painter and 

as a teacher. He is involved in “Technazium” 

project. 

 

 

Vardan Papikyan is  Yoga teacher. He is also a psychologist 

and a lecturer in Shirak State University. Vardan is a great 

enthusiast for the center. He works as a volunteer and 

involves other talented persons in the works of the center as 

volunteers.  
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Gagik Mkhitaryan is the head of the music studio. Gagik is a 

guitar teacher. He is also the head of the music band for 

adults. Gagik is involved in different works in the center, he 

is always ready to help with construction works and 

technical issues, as he has very good technical skills.  

 

 

Ashkhen Chilingaryan is the cleaner, but now, as all staff 

members and volunteers of the center, she is sewing 

raincoats and other useful accessories for the soldiers and 

volunteers in Artsakh. 

 

 

Armine Grigoryan is the nurse, and she also helps in 

volunteer work in this difficult time. Armine has a high 

sense of responsibility, especially concerning with the 

organizational issues during Covid-19. She keeps all the 

rules in the work with preschool children, staff members, 

parents and visitors. She maintains the disinfection and 

temperature measuring registers, which are obligated in 

Armenia and follows hygiene rules maintenance in the 

groups. 

 

Syuzy Ghumashyan is our active volunteer. She is a dancer; 

she works with preschool groups and actively participates 

in all projects and works of the center. Syuzy is a talented 

young girl with high sense of responsibility. Syuzy teaches 

dance and organizes gymnastics exercises to preschool 

children. Syuzy is always ready to improve her skills and 

likes to participate in different trainings. By her own 

initiative Syuzy runs the center’s Instagram page. 
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Merry Ghazaryan is a volunteer, she teaches English to 

preschool children. Merry also helps now with sewing. She is a 

student and studies social work at the university. Merry is a 

talented girl. She is also a painter. She draws graphic portraits. 

 

 

 

Anahit Ghazaryan is a painter, poetess and singer. She is one of 

the most active volunteers in the center. She works with 

preschool children during the painting classes. Recently Anahit 

participated in one project within which she designed the bus 

stops in her own village Azatan. Her poems are very romantic, 

sometimes with real life stories as a reason.   

 

Varduhi Abrahamyan is a new volunteer in the center. She is a 

designer and sewing master. Now she helps with the raincoats 

sewing works. But she has other plans; to work with parents in 

the center and giving cooking classes. Varduhi is also a musician, 

she plays the piano. She is also a person with interesting ideas. 

She is an environmental activist, and is against to plastic bags. 

That is why she started to sew her eco-bags, each of them with 

unique design in national, music and eco motives. 

 

Arman Aleksanyan is one of the first volunteers in the center. He 

is a social worker, and actively participates almost in all project 

and activities in the center. Arman is also engaged in pottery. 

 

 

 

Melsida Papoyan helps with her volunteer work in different 

activities; she is a good translator of English language. 
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Artyom Davtyan is a volunteer in the center. Artyom is an 

English language specialist and his professional skills are in 

favor of center’s activities. Artyom is the adults English club 

leader; he develops the young students’ communicational skills 

in English.  

 

 

 

 

 

Anahit Vardanyan is our team member, now she comes to the 

center as a volunteer, and helps with different activities. 

 

 

 

 

 

Team members 

 

 

Hovik Papoyan is an active person, who has a great experience 

in civil society activities. Hovik tands at the origins of the 

center. 
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Edgar Manukyan is an IT specialist. He is a “Technazium” project 

member. Edgar is a lecturer in many educational organizations in 

Gyumri. He is a talented person with new IT ideas which are very 

important in educational processes. 

 

 

 

Armen Wardanyan is a director /filmmaker/, screenwriter, and 

artist. Armen has a great experience in filmmaking, also in tourism 

development projects.  
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Toeristisch onderkomen in Arpi 
 

Wij konden helaas niet naar Arpi met onze leerlingen, 
maar het werk moest wel doorgaan. Dat was 
afgesproken met de subsidiegevers van de Duitse DVV.  
Werklui uit Arpi hebben de verbouwing binnen en 
buiten het Station House uitgevoerd. Dit viel moeilijk te 
monitoren vanuit Gyumri en Lilit is er enige malen 
heengegaan.  
 
Uiteindelijk waren de opdrachtgevers niet helemaal 
tevreden met het resultaat en hebben aanvullende 
eisen gesteld. 

 
 Lilit heeft samen met een kunstenares de binnen- en buitenkant heel mooi vorm gegeven. Daarnaast 
heeft Armen van onze staf het idee van “landschapskunst” geïntroduceerd. Een groep vrijwilligers 
heeft versieringen in en rond het gebouw aangebracht. 
 

   
 
 
Hagel en storm en een nieuw dak en een nieuwe plek voor de keuken 
 
Op 13 juli is er een hevig noodweer geweest in Gyumri. Hagel 
en onweer komen wel vaker voor in deze tijd van het jaar, 
maar ditmaal was het heel erg. Het hagelde gedurende twee 
uur en daarna kwamen er nog eens twee uur onweer met veel 
regen bij. Hele delen van de stad liepen onder water en door 
al het ijs van de hagel leek het wel op een smeltende 
Noordpool.  
Ons centrum kwam er niet onbeschadigd van af. We wisten 
dat het dak van het nieuwe huis niet erg goed was, en daar is 
ook veel water naar binnen gekomen. Vooral het 
keukengedeelte stond blank.  
 
 
Wij hebben met “onze Friezen” uit Achlum overlegd of zij nog 
eens konden bijspringen en met een particuliere donatie erbij 
konden we de €1500 overmaken, die volgens Gagiks begroting 
nodig waren om de schade te herstellen.  
 



Ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09152912. 

Gagik is echt goed. Met de €1500 heeft hij niet alleen het dak nieuw gemaakt, maar ook de keuken 
kunnen verplaatsen naar het gedeelte achter de oude ingang. Het ziet er allemaal weer strak uit, en 
ook beter ingedeeld dan voorheen. 
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Ons centrum in oorlogstijd 
 
Half september begonnen de vijandelijkheden tussen Armenië 
en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach opnieuw, maar op 
een veel grotere schaal dan de jaren voorheen.  
 
Alle Armeense mannen tussen en 18 en 55 jaar werden 
gemobiliseerd. De oorlog veroorzaakt grote verliezen aan 
mensenlevens, veel militairen en burgers zijn omgekomen. I 
n Gyumri zijn er dagelijks begrafenissen van gevallen soldaten. 
Daarnaast wordt de situatie in Gyumri ook steeds zorgelijker 
door de vele coronabesmettingen. Steeds meer zorg aan 
zieken kan niet meer geboden worden, omdat veel artsen naar 
het front zijn vertrokken. Ook komen er veel vluchtelingen uit 
het oorlogsgebied naar Gyumri. 
 
Vluchtelingkinderen uit Stepanakert en vrijwilligers aan het 
werk in ons centrum 
. 
 
 
Voor ons 

centrum betekent dit heel veel. Allereerst zijn de 
allernaaste familieleden van onze staf-medewerkers 
opgeroepen om naar het front te gaan. Echtgenoten, 
zonen en ook vaders. En ook onze eigen vrienden.   
 
Ik denk dat wij ons slecht kunnen voorstellen, wat voor 
een impact dat heeft. 
 
Momenteel zijn er geen kinderen in het centrum door 
verlenging van de herfstvakantie in verband met de 
coronapandemie. Onze vrijwilligers zijn bezig om 
warme jassen en slaapzakken te maken in de ruimte 
beneden. Met bijdragen van mensen in geld en materiaal willen onze vrijwilligers proberen iets te 
helpen. Wij houden veel contact met onze mensen, maar we voelen ons erg machteloos. 
 
Verderop in deze Nieuwsbrief nog een analyse over het conflict, geschreven door Marjelle Theunissen. 
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Hoe gaat het verder met Alvan Tsarik op onderwijsgebied 
 
Ondanks alles gaan we door met ons werk. Je kunt ook al haast niet anders, als je ziet hoe de mensen 
in Gyumri hun best doen om door persoonlijke inzet toch iets aan de situatie te doen. 
 
Preschool 
 
Een van onze doelstellingen is laten zien dat kleine kinderen heel goed verantwoordelijk kunnen zijn 
voor hun leerproces. Door een weektaak en de hulp van de leerkracht leren de kinderen hoe ze zelf 
taken kunnen aanpakken en uitvoeren. We leggen aan de ouders hoe het werkt en steeds meer 
ouders kiezen bewust voor ons centrum. 
 
Pedagogisch valt er nog best veel te doen. Onze leerkrachten worden door Karin Kriehn begeleid. 
Karin vraagt de leerkrachten voortdurend hoe en waar je nu kunt zien, dat kinderen zelfstandig 
beslissingen nemen. 
Wij vinden dat dat eerst heel duidelijk moet zijn in de dagelijkse lespraktijk van ons centrum, en we 
zijn goed op weg. Als dit binnenkort allemaal staat, willen we meer naar buiten treden en scholen om 
ons heen benaderen en uitnodigen. 
 
Liza gaat met de steun van het Stichting Het Bosje de opleiding tot leerkracht volgen. Een van de 
taken die zij van ons meekrijgt is een soort ambassadeurschap naar andere scholen.  
 
 
Technasium 
 
René wil vanaf nu gaan werken aan een businessplan voor de komende 15 jaar. Daarin komen de 
doelen en de wegen te staan die moeten leiden tot implementatie van het Technasium in Armenië. 
Heel concreet is het allemaal nog niet, maar er lijken een “aantal vogels in dezelfde richting te 
vliegen”. 
 
Ons staflid Edgar begeleidt met René een groepje studenten van de Polytechnical University met een 
Technasiumproject. Studenten en begeleiders lopen regelmatig tegen allerlei obstakels aan, van niet-
nagekomen afspraken tot onbegrip over het feit dat studenten geen vragen durven te stellen, uit 
angst dom of respectloos te lijken. Nu in oorlogstijd ligt dit project even stil, maar iedereen wil het 
tot een succes maken, zichtbaar voor buitenstaanders. 
 
Edgar heeft een team van mensen om zich heen verzameld om een ICT-start up te beginnen.  
Zij hebben nu contact met een van onze vrijwilligers, Luc. Luc is zelf ICT-ondernemer. René heeft 
bemiddeld, Yester heeft een eerste sessie prima vertaald en Luc is bereid mee te denken. 
 
Yester doet momenteel een master op de Shiragatsi universiteit, waarin ze onderzoek doet naar 
schoolmodellen in het buitenland. Ze kan hierbij terugvallen op haar ervaring met het Candea 
College en met name het Technasium. Het Candea College verleent van harte medewerking door 
documentatiemateriaal van haar eigen schoolhervormingen “Jouw school, jouw toekomst” met 
Yester te delen. Zij gaat in haar masterstudie ook zeker in op hetgeen we in ons centrum aan het 
ontwikkelen zijn. 
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Essay stichting Alvan Tsarik – Situatie Nagorno-Karabach – Marjelle Theunissen 
22 oktober 2020 
 

Ik ben Marjelle Theunissen, 24 jaar en woon in Nijmegen. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd aan de 

Radboud Universiteit, waar ik eerst de bacheloropleiding Bestuurskunde heb gevolgd en vervolgens 

de masteropleiding Politicologie. Tijdens mijn master heb ik mij gespecialiseerd in de onderwerpen: 

conflicten, macht en politiek. Ik heb me daarbij beziggehouden met verschillende conflicten in de 

wereld en politieke theorieën om deze conflicten te analyseren. Het intrigeert mij erg om te leren 

over conflicten, de redenen waardoor ze tot stand komen en, het meest belangrijk, hoe ze beëindigd 

kunnen worden.  

Ik vond het dan ook erg interessant om deze situatieschets te schrijven voor de stichting Alvan 

Tsarik over het conflict om Nagorno-Karabach.  

De situatieschets is gebaseerd op informatie van verschillende nieuwskanalen en op kennis die ik 

heb opgedaan tijdens mijn studie. Tijdens mijn bachelor heb ik namelijk een vak gevolgd over de 

Kaukasus, waarbij het conflict over Nagorno-Karabach een belangrijke rol speelde. 
 

 

i  

Afgelopen maanden zijn de spanningen rondom het conflict in de regio Nagorno-Karabach opnieuw 
opgelopen en is het conflict geëscaleerd tot meerdere geweldsuitbarstingen die worden gezien als de 
heftigste sinds de jaren 90ii. 
 
Nagorno-Karabach is internationaal erkend als regio in Azerbeidzjan, maar wordt van oudsher 
grotendeels bewoond door etnisch Armeniërs. Hoewel Azerbeidzjan claimt recht te hebben op het 
gebied, omdat ze het toegewezen heeft gekregen door Moskou na het uiteenvallen van de Sovjet 
Unieiii, zien de Armeniërs in Nagorno-Karabach het gebied als onafhankelijk. Eind jaren 80 hebben de 
Armeniërs in Nagorno-Karabach zichzelf uitgeroepen tot een onafhankelijke staat genaamd de 
Artsakh Republiek.  
De bewoners, gesteund door Armenië, beschouwen Nagorno-Karabach als onafhankelijk, zelfsturend 
gebied. Echter, dit is niet erkend door de internationale gemeenschap, waardoor het gebied ‘de 
facto’ onafhankelijk isiv.  
In 1988 is er een oorlog rondom de situatie in Nagorno-Karabach uitgebroken, waarbij meer dan 
30.000 mensen zijn omgekomenv. Ondanks dat er in 1994 een wapenstilstand is overeengekomen 
door Armenië en Azerbeidzjan, bemiddeld door Rusland, is er nooit een vredesakkoord gekomen. 



Ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09152912. 

De situatie in Nagorno-Karabach werd in de jaren die volgden beschouwd als een ‘bevroren 
conflict’vi. 
 
Dat het conflict nog niet is afgesloten, is de afgelopen tijd gebleken toen er, eerst in juli en 
vervolgens vanaf eind september, nieuwe geweldsuitbarstingen uitbraken. Het is onduidelijk wat de 
precieze aanleiding voor de nieuwe uitbarstingen was, maar zowel Armenië als Azerbeidzjan 
beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstandvii. De president van Azerbeidzjan, Ilham 
Aliyev, heeft aangegeven dat hij de controle terug wil krijgen over het gebied dat internationaal is 
erkend als van heni. Armenië zegt daarentegen dat de Armeniërs in de regio het recht hebben om te 
bepalen wat hun eigen lot isiii.  
 
Afgelopen juli zijn er gevechten uitgebroken langs de afgesproken scheidingslijn tussen Armenië en 
Azerbeidzjan, waarbij er minstens 16 mensen zijn omgekomenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.. 
Dit leidde tot demonstraties in Azerbeidzjan, waarbij duizenden mensen opriepen tot oorlogviii.  
In de ochtend van 27 september braken er opnieuw zware gevechten uit, wederom langs de 
afgesproken scheidingslijn tussen Armenië en Azerbeidzjan. Experts denken dat Azerbeidzjan de 
aanval heeft gestart aangezien zij hun territorium terug willen winnen en het niet aannemelijk is dat 
Armenië, die militair zwakker is dan Azerbeidzjan, wil vechten over territorium dat zij momenteel 
onder controle hebbenix. 
 
Beide partijen hebben toen een ‘staat van beleg’ toegepast, wat inhoudt dat er een noodtoestand 
heerst waarbij het leger de controle over (een deel van) het land overneemt van de burgerlijke 
overheidx. Ook hebben beide landen hun troepen gemobiliseerd. Sinds 27 september hebben er 
dagelijks zware gevechten plaatsgevonden waarbij Azerbeidzjan terrein probeerde te winnen in 
Nagorno-Karabach en Armeense troepen probeerden het terrein te beschermen en terug te winnen. 
De gevechten zijn tot vandaag de dag nog in volle gang. 
 
Belangrijk is om te vermelden is dat er, naast het mobiliseren van de troepen, sprake is van nieuwe 
manieren van oorlog voeren. Zo wordt er door beide partijen gebruik gemaakt van gewapende 
drones, sensors, cyberaanvallen, propaganda via sociale media, langeafstandsartillerie en ballistische 
rakettenxi. Voornamelijk Azerbeidzjan is haar dronecapaciteit aan het versterken met behulp van 
Turkije en slaagde erin om zware verliezen toe te brengen bij de tegenpartij. Verder heeft 
Azerbeidzjan een technologische en daarmee militaire voorsprong op Armenië omdat hun militaire 
budget een stuk hoger ligt dan dat van Armeniëxii. Ze hebben meer en beter materiaal en beter 
beschermd en getraind personeel.  
 
Het conflict is erg geïnternationaliseerd. Voornamelijk Turkije en Rusland zijn nauw betrokken. Zo 
steunt Turkije Azerbeidzjan en heeft de Turkse president Erdogan aangegeven dat hun rol in het 
steunen van Azerbeidzjan deel uitmaakt van hun strijd om hun plaats in de wereldorder. Turkije 
levert wapens en training aan Azerbeidzjan en er gaan geruchten dat Turkije actief betrokken is bij de 
gevechtenxiii.  
Verder wordt door zowel Armenië als Azerbeidzjan Russische wapens gebruikt. Rusland heeft banden 
met beide landen, kiest geen kant in het conflict en pleit voor een staakt-het-vuren en verdere 
onderhandelingen. Toch heerst er bezorgdheid dat het conflict over Nagorno-Karabach kan leiden tot 
een groter conflict tussen Rusland en Turkije als het conflict zich verplaatst naar een oorlog tussen 
Armenië en Azerbeidzjan. Rusland en Turkije zijn namelijk al langere tijd bezig met een machtsstrijd 
in omliggende landen zoals Libië en Syrië.iii  
 
Hoewel geen van beide partijen de echte omvang van hun verliezen wil toegeven, en ze hun eigen 
verliezen bagatelliseren en de verliezen van de tegenpartij overdrijven, schatten bronnen in dat er al 
duizenden doden zijn gevallen, onder wie ook honderden burgersxii. Grote steden zoals Ganja en 
Stepanakert zijn geraakt, waardoor er veel gebouwen en huizen zijn vernietigd xiv en er al ongeveer 
70.000 mensen zijn gevluchtxv. Door dit alles heerst er grote angst voor een humanitaire crisis in de 
regio.   
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Eind september is de VN Veiligheidsraad bijeengeweest en heeft opgeroepen tot het beëindigen van 
het geweldxvi. Voornamelijk Rusland, de VS en Frankijk pleitten hiervoorxvii. Op 9 oktober zijn Armenië 
en Azerbeidzjan in Moskou een staakt-het-vuren overeengekomen, dat na een paar minuten alweer 
verbroken werd omdat beide partijen elkaar beschuldigden van het schenden van het verdragxviii. Een 
week later, op 19 oktober, zijn de partijen opnieuw akkoord gegaan met een staakt-het-vuren, maar 
ook deze heeft nog weinig invloed gehad op de geweldsuitbarstingen. Een paar dagen na de nieuwe 
afspraak zijn er namelijk alweer artilleriegevechten gemeld in het conflictgebied. ii 
 
Ondanks de vele oproepen en pogingen van de internationale gemeenschap om de gevechten te 
stoppen, is er nog weinig veranderd. Armenië en Azerbeidzjan lijken elkaar niet te begrijpen en zijn 
geen van beide bereid om concessies te doen. Het conflict wordt gestuurd door haat en het 
zwartmaken van de andere partij. Er heersen grote zorgen dat het conflict zich zal voortzetten en 
misschien zelfs uit zal lopen op een nieuwe oorlog die de hele regio kan destabiliserenxix. Zoals de 
Armeense minister-president Nikol Pashinyan het verwoordde: “We staan aan de vooravond van een 
grootschalige oorlog in de zuidelijke Kaukasus die onvoorspelbare gevolgen kan hebben”xx. 
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