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SOS mod Racisme forlanger, at Danmark anerkender folkemordet på 1½ mio. armeniere
SOS mod Racisme afholder et arrangement fredag kl. 16 for at mindes de 1½ million armeniere, der blev ofre
for folkemord for 100 år siden.
"Men vi afholder også arrangementet i et forsøg på at lægge pres på den danske regering. Folkemord er
racismen i sin yderste og mest bestialske konsekvens, og folkemordet på 1½ million armeniere må ikke
benægtes. Faktisk var det den begivenhed, der gav anledning til ordet genocide (folkemord), og det er
forkasteligt, at Danmark stadig ikke har anerkendt det," siger Jette Møller, formand for SOS mod Racisme.
"Vores ærinde er at mindes ofrene og ikke at forsøge at udpege skyldige. Folkemordet blev begået af Det
osmanniske Rige i sammenbrud, og 100 år efter giver det ingen mening at anklage nulevende for dette
forfærdelige folkemord, ligesom vi heller ikke kunne drømme om at bebrejde nutidens tyskere folkemordet på
de europæiske jøder. Men vi skylder de myrdede og deres efterkommere omsider at anerkende den
grusomhed, der blev begået for hundrede år siden."
Ordet genocide (folkemord) blev i 1944 opfundet af Raphael Lemkin, en polsk-jødisk advokat, der var optaget
af den forbrydelse, som var blevet begået mod armenierne, og som man ikke havde nogen betegnelse for. I
1948 vedtog FN folkemordskonventionen, men den dag i dag har Danmark stadig ikke anerkendt folkemordet
på det armenske folk på trods af, at vores nabolande Tyskland og Sverige har anerkendt det sammen med tyve
andre lande. I Frankrig, der har mere end 300.000 borgere af armensk afstamning, er det ulovligt at benægte
folkemordet på armenierne.
Den danske regering hævder, at historikerne skal afgøre, om der var tale om et folkemord, men allerede i 1997
fastslog den internationale forening af folkedrabseksperter the Association of Genocide Scholars i en
resolution (vedhæftet), at der var tale om folkemord i henhold til FN's folkemordskonvention.
Yderligere informationer:
Jette Møller tlf. 6063 3399

100 året for folkemordet
på 1½ million armeniere
fredag 24. april kl. 16-17.30
i Støberiets cafe på Blågårds Plads 5, Kbh. N

Kom og hør om, hvad det var der skete for 100 år siden, og lad os debattere, hvorfor Danmark ikke har
anerkendt det armenske folkemord, når fx Frankrig har gjort det til en lovovertrædelse at benægte det.
Hvad var det, der skete?
· De kolde facts v/historiker, journalist og forfatter Deniz Serinci
· The Humanitarian, Political and Legal Consequences of the Armenian Genocide by Sose Mailian, Armenian student in
Masters of Law programme,´University of Copenhagen
Hvorfor har Danmark ikke anerkendt folkemordet på armenierne?
Paneldeltagere:
· Klaus Mygind medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF
· Niels-Erik Hansen advokat og leder af Dokumentations- og Rådgivningscentretom Racediskrimination
· Marianne Olsen, redaktør for SOS mod Racismes nyhedsbrev
Ordstyrer: landsformand Jette Møller, SOS mod Racisme
Arrangører: SOS mod Racisme og Støberiet

