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1. Առաջարկություն Խորհրդարանի որոշման համար 
1. Խորհրդարանը հայտարարում է իր որոշումը թե ինչ է ամրագրված Շվեդիայի՝ 1915 
թվականի հայերի, ասորիների, սիրիացիների, քաղդեականների և Պոնտոսի հույների 
դեմ կատարված ցեղասպանության վերաբերյալ միջնորդության մեջ: 
2. Խորհրդարանը հայտարարում է իր որոշումը առ այն, որ միջնորդության մեջ 
Շվեդիան պետք է գործի ԵՄ-ի և ՄԱԿ-ի շրջանակներում՝ 1915 թվականի հայերի, 
ասորիների, սիրիացիների, քաղդեականների և Պոնտոսի հույների դեմ կատարված 
ցեղասպանությունը միջազգայնորեն ճանաչելու համար: 
3. Խորհրդարանը հայտարարում է իր որոշումը առ այն, որ Շվեդիան պետք է գործի 
այնպես, որ Թուրքիամ ճանաչի 1915 թվականի հայերի, ասորիների, սիրիացիների, 
քաղդեականների և Պոնտոսի հույների դեմ կատարված ցեղասպանությունը 
2. Նախապատմություն 
«Կենդանի պատմության համար ֆորում է հանդիսանում այն իշխանությունը, որը 
Հոլոքոստի հիման վրա ունի առաքելություն աշխատելու այնպիսի հարցերի հետ, 
որոնք վերաբերում են հանդուրժողականությանը, ժողովրդավարությանը և մարդու 
իրավունքներին: Լուսավորելով մարդկային պատմության մութ մասերը՝ մենք 
ցանկանում են ազդել ապագայի վրա»: 
Այսպես կարելի է կարդալ մի գործակալության նկարագրությունը, որը Շվեդիայի 
կառավարության հրամանով 1915 թվականի ցեղասպանության մասին այլոց կրթելու 
առաքելություն ունի: Պատմության 
այս դասը այսօրվա ժողովրդավարության անկյունաքարերից մեկն է, որից մենք 
սովորել ենք մեր սխալները և մենք պայքարում ենք ավելի լավ ապագայի համար 
կանխելով վաղ ժամանակների սխալների կրկնությունը: 
Ամեն դեպքում հետագա սխալ քայլերը կանխումը չի կարող իրականացվել, եթե որևէ 
մեկը բացահայտորեն չի ճանաչում իր կատարած սխալները: Այպիսով, պատմության 
ռևիզիոնիզմը պատմության մութ էջերի կրկնությանը նպաստող վտանգավոր գործիք 
է: 
1915 թվականի ցեղասպանությունն առաջին հերթին կործանեց հայերին, 
ասորիներին, սիրիացիներին, քաղդեականներին և Պոնտոսի հույներին, բայց 
հետագայում նաև այլ փոքրամասնությունների համար հետևանքներ ունեցավ: Դա 
մեծ Թուրանական կայսրության՝ Մեծ Թուրանի երազանքն էր, որն իրականացվեց 
թուրք ղեկավարների կողմից, որոնք 19-րդ դարի սկզբին ցանկանում էին էթնիկապես 
զտել քայքայվող Օսմանյան կայսրության մնացորդը: Նրանք դրան հասան ընթացող 
համաշխարհային պատերազմի քողի տակ, երբ կայսրության հայ, ասորի, սիրիացի, 
քաղդեական և Պոնտոսի հույն բնակչությունը գրեթե ամբողջովին բնաջնջվեց: 
Հետազոտողների հաշվարկներով մոտավորապես 1,500,000 հայեր, 250,000-ից 500,000 
ասորիներ, սիրիացիներ, քաղդեականներ և մոտավորապես 350,000 Պոնտոսի հույներ 
սպանվել կամ ոչնչացվել են: 
1918 թվականի Թուրքիայի հաղթանակին հաջորդող կարճ ժամանակահատվածի 
ընթացքում՝ մինչև Մուստաֆա Քեմալի ղեկավարության ներքո գտնվեղ Թուրքական 
ազգայնական շարժման ժամանակները, ցեղասպանությունը բացահայտորեն 
քննարկվում էր: Քաղաքական և ռազմական առաջնորդները դատապարտվեցին՝ 
մեղադրվելով «պատերազմի հանցագործությունների» և «մարդդկության դեմ ուղղված 



հանցագործությունների» համար: Նրանց մի քանիսը մեղավոր ճանաչվեցին և 
դատապարտվեցին մահապատժի կամ ազատազրկման: Այս դատավարությունների 
ժամանակ Օսմանյան կայսրության փոքրամասնությունների հետապնդումների 
վերաբերյալ սարսափելի մանրամասներ բացահայտվեցին: Այսպիսով Թուրքիան այն 
նույն փուլով անցավ, ինչ որ Գերմանիան՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 
ընթացքում: Այնուամենայնիվ, դատական վարույթը կարճ կյանք ունե-ցավ: 
Թուրքիայի ազգայնական շարժման առաջացումը և սուլթանության լուծարումը 
հանգեցրին դատավարությունների դադարեցմանը և մեղադրյալների մեծա մասը 
ազատ արձակվեց: Քրիստոնյա բնակչության գրեթե ամբողջ մնացած մասը՝ հայեր, 
ասորիներ, սիրիացիներ, քաղդեականներ և Պոնտոսի հույներ, աքսորվեցին այն 
վայրերից, որտեղ բնակվել էին հազարավոր տարիներ: 
3. ՄԱԿ-ի Ցեղասպանության մասին 1948 թվականի Կոնվենցիան, 
Եվրախորհրդարանը և պաշտոնական ճանաչումները Ռաֆայել Լեմկինը՝ լեհական 
հրեա իրավաբանը՝ ով 1940-ականների ընթացքում «ցեղասպանություն» տերմինի 
հեղինակը և ՄԱԿ-ի՝ Ցեղասպանություն հանցագործության կանխման և պատժման 
մասին Կոնվենցիայի հայրը, լիովի տեղյակ էր 1915 թվականի ցեղասպանության և 
միջազգային հանրության միջամտության ձախողման մասին: Իր մշակած 
սահմանումը ընդգրկվել է ՄԱԿ-ի Կոնվենցիայի մեջ, որն արտահայտում է հետևյալը՝ 
Հոդված 2. Սույն Կոնվենցիայում ցեղասպանություն նշանակում է հետևյալ 
գործողություններից ցանկացածը՝ կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ 
կրոնական որևէ խմբի, որպես այդպիսին, լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման 
մտադրությամբ 
• այդ խմբի անդամների սպանությունը, 
• այդ խմբի անդամներին մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս 
պատճառելը, 
• որևէ խմբի համար կյանքի այնպիսի պայմանների միտումնավոր ստեղծումը, որոնք 
ուղղված են նրա լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, 
• այդ խմբի միջավայրում մանկածնությունը կանխելուն միտված միջոցների 
իրականացումը, 
• երեխաների բռնի փոխանցումը մարդկային մի խմբից մյուսին: 
Ավելին՝ սահմանված է, որ ներկայիս ՄԱԿ-ի 1948 թվականի Կոնվենցիան նոր 
օրենսդրություն չէ, այլ միմիայն գոյություն ունեցող «մարդկության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների» մասին միջազգային օրենքների վավերացում է, որոնք 
շարադրված են 1920 թվականի Սևրի Պայմանագրի 230-րդ հոդվածում: Նույնիսկ 
կարևոր փաստ է այն, որ Պատերազմի Հանցագործությունների և Մարդկության Դեմ 
ուղղված Հանցագործությունների կանոնադրական սահմանափակումների 
անընդունելիության մասին ՄԱԿ-ի Կոնվենցիան՝ ընդունված 1968 թվականի 
նոյեմբերի 26-ին, ուժի մեջ սկած 1970 թվականի նոյեմբերի 11-ից վավերացնում է դրա 
հետադարձ ուժը և ոչ պարտադիր բնույթը: Հենց այս պատճառով, համաձայն ՄԱԿ-ի 
Կոնվենցիայի՝ և՛ Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ջարդերը, և՛ Հոլոքոստը 
ցեղասպանության դեպքեր են՝ չնայած այն փաստին, որ դրանք տեղի են ունեցել 
մինչև կոնվենցիայի սահմանումը: 
ՄԱԿ-ի պատմության ընթացքում ցեղասպանության մասին երկու խոշոր 
հետազոտություններ զեկույցներ են պատրաստվել: Առաջինը, այսպես կոչված, 1978 
թվականի Ռուհաշյանկիկոյի զեկույցն էր և երկրորդը՝ Ուայթաքերի զեկույցը, որը 
քննարկվել է 1985 թվականին, (Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Տնտեսական 



և սոցիալական խորհուրդ, Խտրականության կանխման և փոքրամասնությունների 
պաշտպանության ենթահանձնաժողով, երեսունութերորդ նստաշրջան, 
ժամանակավոր օրակարգի նյութ 4 E/CN.4/Sub.2/1985/6): 1915 թվականի 
ցեղասպանությունը մի քանի տեղերում հիշատակվում է որպես 20-րդ դարի 
ընթացքում տեղի ունեցած ցեղասպանության օրինակ: 1985 թվականի օգոստոսին 
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում զեկույցը 
քվեարկվել է 14 կողմ, 1 դեմ (4 ձեռնպահ) կարգով: 1987 թվականի հունիսի 18-ին 
Եվրախորհրդարանը պաշտոնապես ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը: 1965 
թվականին՝ ցեղասպանության 50-րդ տարելիցին, մի քանի երկրներ և 
կազմակերպություններ պաշտոնապես ճանաչեցին 1915 թվականի 
ցեղասպանությունը, այդ թվում՝ Ուրուգվայը (1965 թ.), Կիպրոսը (1982 թ.), 
Ռուսաստանը (1995 թ.), Հունաստանը (1996 թ.), Լիբանանը (1997 թ.), Բելգիան (1998 
թ.), Ֆրանսիան (1998 թ.), Իտալիան (2000 թ.), Վատիկանը (2000 թ.), Շվեյցարիան (2003 
թ.), Արգենտինան (2003 թ.), Կանադան (2004 թ.), Սլովակիան (2004 թ.), 
Նիդերլանդները (2004 թ.), Լեհաստանը (2005 թ.), Վենեսուելան (2005 թ.), Գերմանիան 
(2005 թ.), Լիտվան (2005 թ.) և Չիլին (2007 թ.): 
4. 1915 թվականի Ցեղասպանության մասին հետազոտությունը և Շվեդիայի 
դիրքորոշումը 
Հոլոքոստից հետո 1915 թվականի ցեղասպանությունը համարվում է արդի 
ժամանակների ամենաուսումնասիրված գործը: Այսօր ցեղասպանագետների ճնշող 
մեծամասնության մեջ մի լայն և միջառար- կայական կոնսեսուս գոյություն ունի, 
որոնք Առաջին Համաշպարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան 
Կայսրությունում տեղի ունեցած զանգվածային ջարդերը ցեղասպանություն են 
համարում, և որը «ցեղասպանություն նախատիպ» է համարվում ( մինչդեռ 
Հոլոքոստը կոչվում է «ցեղասպանություն հարացույց»): Ցեղասպանագետների 
միջազգային ասոցիացիան (IAGS)՝այս ոլորտում անկախ համաշխարհային 
առաջատար և միջառարկայական մարմինը, մի քանի առիթներով 
ժամանակ այս հարցի շուրջ մի կոնսեսուս է վավերացրել՝ 1997 թվականի հունիսի 13-
ին, 2005 թվականի հունիսի 13-ին, 2007 թվականի հոկտեմբերի 13-ին և 2008 թվականի 
ապրիլի 23-ին: 2007 թվականի հուլիսի 13-ի բանաձևը շարադրված է հետևյալ կերպ՝ 
Հաշվի առնելով այն, որ ցեղասպանության հերքումը լայնորեն ճանաչված է որպես 
ցեղասպանության եզրափակիչ փուլ, որն ամրագրում է ցեղասպանության 
հանցագործների անպատժելիությունը և ակնհայտորեն ճանապարհ է հարթում 
ապագա ցեղասպանությունների համար; 
Հաշվի առնելով այն, որ Օսմանյան կայսրության՝ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ընթացքում կամ հետո փոքրամասնությունների դեմ իրագործած 
ցեղասպանությունը, որը սովորաբար անվանվում է որպես ցեղասպանություն միայն 
հայերի դեպքում՝ Օսմանյան կայսրության կողմից քրիստոնյա այլ 
փոքրամասնությունների դեմ որակապես քիչ տարբերվող ցեղասպանությունների 
առկայության ճանաչելը, 
ՈՐՈՇՎՈՒՄ Է, որ դա Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի 
դատապարտում է, որ քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ 1914 թվականից 
մինչև 1923 թվականը Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացվել է 
ցեղասպանություն հայերի, ասորիների և Պոնտոսի ու Անատոլիայի հույների դեմ: 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇՎՈՒՄ Է, որ Ասոցիացիան կոչ է անում Թուրքիային՝ ճանաչելու 
ժողովուրդների դեմ կատարած ցեղասպանությունները, խնդրելու պաշտոնական 



ներողություն և ռեստիտուցիայի (փոխհատուցման) հրատապ ու բովանդակալից 
քայլեր կատարել: 
Հունիսի 8-ին ցեղասպանության ավելի քան 60 համաշխարհային առաջատար 
փորձագետներ դիմում են ստորագրել՝ ուղղված Խորհրդարանին, որտեղ նրանք 
ժխտել են 1915 թվականի ցեղասպանության վերաբերյալ գիտնակնների միջև եղած 
տարակարծությունը: Հետազոտությունը պետք է շարունակվի և թե՛ Թուրքիան, թե՛ 
աշխարհը բաց, անկախ և անխափան հնարավորություններ պետք է ապահովեն, 
Թուրքիան կողմից պետք է իր արխիվների լիարժեք ուսումնասիրման, 
գիտնականների, հեղինակների, լրագրողների և հրատարակիչների կողմից նման 
քննարկումներ կատարելու թույլտվություն տա՝ կրելով ցեղասպանության 
իրականության մասին մեկնաբանություններ կատարելու համար մեղադրվելու 
ռիսկը: 
Ուփսալայի համալսարանի նոր հետազոտությունը վկայում է նաև 1915 թվականի 
վերաբերյալ Շվեդիայի իրական գիտելիքի մասին: 
Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարը և Գլխավոր շտաբի աշխատակազմը 
լավատեղյակ էին ընթացող բնաջնջումների մասին Շվեդիայի դեսպան Պեր Գյուստավ 
Օգյուստ Կոսվա Անցկարսվարդի և Շվեդիայի Ռազմական կցորդ Էինար աֆ Վիրսենի 
(երկուսն էլ տեղակայված լինելով Կոստանդնուպոլսում)՝ Ստոկհոլմ ուղարկած 
զեկույցների միջոցով: Դրանց մեջ կարելի է ընթերցել հետևjալները՝ 
*Անցկարսվարդ, 1915 թվական, հուլիսի 6. «Պարո՛ն նախարար, հայերի 
հետապնդումները սարսափելի չափերի են հասել և ամեն ինչ մատնացույց է անում 
այն փաստը, որ երիտթուրքերը ցանկանում են օգտվել այդ հնարավորությունից, 
քանզի որոշ պատճառների ուժով արտաքին ճնշումներ չկան, որոնցից նրանք կարող 
են վախենալ՝ ընդմիշտ վերջ դնելու հայկական հարցին»: Սրա համար միջոցները 
բավականին պարզ են, և դրանք կիրառվում են հայ ժողովրդի բնաջնջման 
ճանապարհով»: 
* Անցկարսվարդ, 1915 թվական, հուլիսի 22. «Ոչ միայն հայ, այլև հույն ազգությամբ 
թուրքական սևբյելտներն են այժմ ենթարկվում դաժան հետապնդումների… Պրն. 
Ծամադոսի համաձայն՝ [հունական գործերի ժամանակավոր հավատարմատար] 
դրանք (տեղահանությունները) չեն կարող լինել այլ բան, քան Թուրքիայում 
բնաջնջման պատերազմ հույն ժողովրդի դեմ…»: 
* Անցկարսվարդ, 1915 թվական, սեպտեմբերի 2. «Վեց, այսպես կոչված, հայկական 
վիլայեթներ, թվում է, ամբողջովին մաքրվել են կաթոլիկ հայերից… Ակնհայտ է, որ 
թուրքերն օգտվում են այժմ՝ պատերազմի ժամանակ հայ ժողովրդին բնաջնջելու 
հնարավորությունից, այնպես որ, երբ խաղաղություն տիրի, հայկական հարցն այլևս 
գոյություն չունենա»: 
* Վիրսեն, 1916 թվական, մայիսի 13. «Առողջական վիճակն Իրաքում սարսափելի է: 
Տիֆի տենդը բազմաթիվ զոհեր է պատճառում: Հայերի տեղահանությունները 
զգալիորեն նպաստել են վարակի տարածմանը, քանի որ հարյուր հազարավոր 
արտաքսվածներ (հայեր) քաղցից կամ ճանապարհների զրկանքներից մահացել են»: 
* Անցկարսվարդ, 1917 թվական, հունվարի 5. «Իրավիճակը բոլորովին այլ կլիներ, եթե 
Թուրքիան հետևեր Կենտրոնական իշխանությունների խորհրդին՝ թույլ տալով 
նրանց կազմակերպելու պահուստավորման հարցը և այլն …Նույնիսկ ավելի վատ է 
այն, որ սա ամեն դեպքում հայերի բնաջնջումն է, որը, թերևս, կարող էր կանխվել, եթե 
գերմանական խորհրդատուները ժամանակին իշխանություն ստանային 



քաղաքացիական աշխատակազմի նկատմամբ, քանի որ գերմանացի սպաներն 
իրականում զբաղվում են բանակով և նավատորմով»: 
* Էնվոյ Ահլգրեն, 1917 թվականի օգոստոսի 20. «Բարձր գները շարունակում են 
աճել… Կան մի քանի պատճառներ: ... և, վերջապես, շատ է նվազում աշխատուժը, 
որը մասամբ պայմանավորված է մոբի- 
լիզացումով, բայց մասամբ էլ հայ ցեղի բնաջնջմամբ»: 
Իր հուշերում՝ «Խաղաղության և պատերազմի հուշեր» (1942), Wirsén-ը մի ամբողջ 
գլուխ նվիրել է ցեղասպանությանը: «Մի ազգի սպանություն» աշխատության մեջ 
Wirsén-ը գրում է. 
«Պաշտոնապես սրանք (տեղահանությունները) հայ բնակչությանը Հյուսիսային 
Միջագետքի և Սիրիայի տափաստանների շրջանները տեղափոխելու նպատակ 
ունեն, բայց իրականում դրանք ուղղված են հայերի բնաջնջմանը, որի արդյունքում 
մաքուր թուրքական տարրը Փոքր Ասիայում գերիշխող դիրքի կարող է հասնել… Հայ 
ժողովրդի բնաջնջումը Փոքր Ասիայում կարող է խախտել մարդկային բոլոր 
զգացմունքները: Այն ճանապարհը, որով հայկական հարցը լուծվեց, սարսափելի էր»: 
Բացի այդ, կան միսիոներների և դաշտային աշխատողների բազմաթիվ 
վկայություններ, ինչպիսիք են Ալմա Յոհանսոնի, Մարիա Անհոլմի, Լարս Էրիկ 
Հյոգբերգի, Է. Ջոն Լարսոնի, Օլգա Մոբերգի, Պեր Փեհրսոնի և այլ 
հրապարակումներում: Հյելմեր Բրենթինգը հենց առաջին մարդն է, ով Լեմկինից վաղ 
օգտագործեց ցեղասպանություն բառը («folkmord»), երբ նա 1917 թվականի մարտի 26-
ին հայության հալածանքները կոչեց «կազմակերպված և համակարգված 
ցեղասպանություն՝ավելի վատ, քան մի բան, որ մենք երբևէ տեսել ենք Եվրոպայում»: 
1915 թվականի ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն կարևոր է տուժած 
էթնիկական խմբերի ու փոքրամասնությունների փոխհատուցում ստանալու համար, 
որոնք շարունակում են ապրել Թուրքիայում, այլև խթանելու Թուրքիայի 
զարգացումը: Թուրքիան չի կարող ավելի ժողովրդավարական դառնալ, եթե իր 
անցյալի ճշմարտությունը հերքվում է: 
Հայ լրագրող Հրանտ Դինքը սպանվել է ցեղասպանության վերաբերյալ բացեիբաց 
արտահայտվելու համար և մի քանիսն էլ հետապնդվել են միևնույն տխրահռչակ 301-
րդ հոդվածով: Թուրքիայի կառավարության կողմից օրենքի վերջին 
փոփոխությունները զուտ կոսմետիկ բնույթ են կրում և որևէ փոփոխություն չեն 
ենթադրում: Ասում են՝ պատմությունը պետք է պատմաբաններին թողնել և մենք 
լիովին համաձայն ենք: Սակայն, դա քաղաքագետների պարտականությունն է՝ գործել 
պատմական փաստերին և պատմական հետազոտություններին համապատասխան: 
Բացի դրանից, Շվեդիայի՝ ճշմարտության և պատմական փաստի ճանաչումը չպետք 
է Թուրքիայի բարեփոխումների աշխատանքի կամ Թուրքիա-ԵՄ բանակցությունների 
համար որևէ խոչընդոտ ենթադրի: 
Վերոհիշյալ հիմքերով մենք համարում ենք, որ Շվեդիան պետք է ճանաչի 1915 
թվականի՝ հայերի, ասորիների /սիրիացիների/, քաղդեացիների և Պոնտոսի հույների 
ցեղասպանությունը: Սա խորհրդարանը Կառավարությանը պետք է ներկայացնի՝ 
որպես իր դիրքորոշում: 
Բացի դրանից, մենք կարծում ենք, որը Շվեդիան պետք է գործի միջազգայնորեն՝ ԵՄ և 
ՄԱԿ-ի շրջանակներում՝ ճանաչելու 1915 թվականի հայերի, ասորիների 
/սիրիացիների/ քաղդեացիների և Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը: Սա 
խորհրդարանը Կառավարությանը պետք է ներկայացնի՝ որպես իր դիրքորոշում: 



Քանի դեռ երկրները, ինչպիսին Շվեդիան է, ձեռքում ունեցած ճշմարտությամբ և 
փաստերով չեն դիմագրավում Թուրքիային, Թուրքիան չի կարող առաջ տանել իր 
ճանապարհը դեպի ավելի բաց հասարակություն, ավելի լավ ժողովրդավարություն և 
լիովին բացել ԵՄ-ին անդամակցելու իր հնարավորությունները: Հետևաբար, 
Շվեդիան պետք է գործի այնպես, որ Թուրքաին ճանաչի 1915 թվականի հայերի, 
ասորիների /սիրիացիների/ քաղդեացիների և Պոնտոսի հույների 
ցեղասպանությունը: Սա խորհրդարանը Կառավարությանը պետք է ներկայացնի՝ 
որպես իր դիրքորոշում: 
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Swedish Parliament Resolution 

March 11, 2010 

1 Proposal for Parliament Decision 

1. The Parliament announces to the government its decision in reference to what is 
stated in the motion regarding Sweden recognizing the 1915 genocide against 
Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans and Pontic Greeks. 

2. The Parliament announces to the government its decision in reference to what is 
stated in the motion that Sweden should act within EU and UN for an international 
recognition of the 1915 genocide against Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans and 
Pontic Greeks. 

3. The Parliament announces to the government its decision in reference to what is 
stated in the motion that Sweden should act for Turkey to recognize the 1915 genocide 
against Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans and Pontic Greeks. 

2 Background 

"Forum for living history is an authority which has the mission to – with basis in the 
Holocaust - work with issues which concern tolerance, democracy and human rights. By 
illuminating the darkest pieces of the human history we want to affect the future." 

So reads the description of an agency which works on mission by order of the Swedish 
Government and educates, among others, about the 1915 genocide. The lesson of 
history is one of the cornerstones of the present-day democracies where we have 
learned of our mistakes and by preventing repetition of earlier errors we strive for a 
better future. 

However, a prevention of future missteps, especially if these are known from the history, 
can not be implemented if one does not openly recognizes committed errors. Thus, 
history revisionism is a dangerous tool for facilitating repetition of the dark pages of the 
history. 

The 1915 genocide foremost engulfed Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans and 
Pontic Greeks, but later came to also affect other minorities. It was the dream of a large 
Turanic Empire, Great Turan, which caused the Turkish leaders wanting to ethnically 
homogenize the remains of the decaying Ottoman Empire at the turn of the 19th 
century. This was achieved under the cover of the ongoing world war, when the 



Armenian, Assyrian/Syrian/Chaldean and Pontic Greek population of the empire were, 
almost entirely, annihilated. Researchers estimate that about 1,500,000 Armenians, 
between 250,000 and 500,000 Assyrians/Syrians/Chaldeans and about 350,000 Pontic 
Greeks have been killed or disappeared. 

During the short period following the Turkish defeat in 1918 until the time when the 
Turkish nationalistic movement, under the leadership of Mustafa Kemal, the genocide 
was discussed openly. Political and military leaders stood on trial, accused for "war 
crimes" and "committed crimes against humanity". Several of them were found guilty 
and sentenced to the death or prison. During these trials horrible details about the 
persecution of the minorities in the Ottoman Empire were reveled. Thus, Turkey went 
through the same phase as the one Germany experienced after the Second World War. 
However, the process was short-lived. The emergence of the Turkish nationalistic 
movement and the dissolution of the Sultanate resulted in the discontinuation of the 
trials and the majority of the accused were set free. Almost, the entire remaining 
Christian population - Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans, and Pontic Greeks - 
were expelled from areas they had inhabited for over thousands of years. 

3 UN Genocide Convention 1948, the European Parliament and Official Recognitions 

Raphael Lemkin, the Polish-Jewish lawyer who coined the term "genocide" during the 
1940s and was the father of the UN Convention of Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide, was fully aware of the 1915 genocide and the failure of the 
international community to intervene. His revision of the definition was adopted in the 
UN Convention which reads as follows: 

Article 2) In the present Convention, genocide means any of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or 
religious group, as such: 

- Killing members of the group; 

- Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

- Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its 
physical destruction in whole or in part; 

- Imposing measures intended to prevent births within the group; 

- Forcibly transferring children of the group to another group. 

Furthermore, it is established that the present-day UN Convention from 1948 is not a 
new legislation, but merely a ratification of existing international laws on "crimes against 
humanity" which were stated in the Sèvres Treaty, Article 230 (1920). Even more 
important is the fact that the UN Convention on the Non-Applicability of Statutory 
Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, adopted on November 26, 
1968, in power since November 11, 1970, which ratifies its retroactive an non-
prescriptive nature. Of this very reason, both massacres in the Ottoman Empire and the 
Holocaust are cases of genocide in accordance to the UN Convention, in spite the fact 
that both occurred before the Convention was established. 



During the history of UN two larger studies/reports have been conducted on the crime of 
genocide. The first was the so-called Ruhashyankiko Report, from 1978, and the 
second was the Whitaker Report, conducted by Benjamin Whitaker in 1985 (Economic 
and Social Council Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, Thirty-eighth session, Item 4 of the 
provisional agenda, E/CN.4/Sub.2/1985/6). The 1915 genocide is mentioned in several 
places in as an example of committed genocides during the 20th century. The report 
was voted on in the Subcommittee of the UN Committee for Human Rights with the 
voices 14 against 1 (4 abstentions) in August, 1985. On June 18, 1987, the European 
Parliament officially recognized the Armenian genocide. Since 1965, that is, the 50th 
anniversary of the genocide, several countries and organizations have officially 
recognized the 1915 genocide, among others Uruguay (1965), Cypress (1982), Russia 
(1995), Greece (1996), Lebanon (1997), Belgium (1998), France (1998), Italy (2000), 
The Vatican (2000), Switzerland (2003), Argentina (2003), Canada (2004), Slovakia 
(2004), Netherlands (2004), Poland (2005), Venezuela (2005), Germany (2005), 
Lithuania (2005), and Chile (2007). 

4 The Research on the 1915 Genocide and Swedish Knowledge 

Second to the Holocaust, the 1915 genocide is regarded as the most studied case in 
the modern time. Today a broad and interdisciplinary consensus exists among an 
overwhelming majority of genocide scholars who regard the massacres in the Ottoman 
Empire during World War I as genocide and which is referred by the scholars as the 
"genocide prototype" (while the Holocaust is called the "genocide paradigm"). The 
International Association of Genocide Scholars (IAGS), an independent world leading 
and interdisciplinary authority within the area, has in several occasions ratified a 
consensus in this matter, namely: June 13, 1997, June 13, 2005, October 5, 2007 and 
April 23, 2008. The resolution from July 13, 2007 reads as follows: 

WHEREAS the denial of genocide is widely recognized as the final stage of genocide, 
enshrining impunity for the perpetrators of genocide, and demonstrably paving the way 
for future genocides; 

WHEREAS the Ottoman genocide against minority populations during and following the 
First World War is usually depicted as a genocide against Armenians alone, with little 
recognition of the qualitatively similar genocides against other Christian minorities of the 
Ottoman Empire; 

BE IT RESOLVED that it is the conviction of the International Association of Genocide 
Scholars that the Ottoman campaign against Christian minorities of the Empire between 
1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians, Assyrians, and Pontian and 
Anatolian Greeks. 

BE IT FURTHER RESOLVED that the Association calls upon the government of Turkey 
to acknowledge the genocides against these populations, to issue a formal apology, and 
to take prompt and meaningful steps toward restitution. 

ON June 8, more than 60 world leading genocide experts signed an appeal directed to 
the members of the Parliament where they dismissed the claims about disunity among 
scholars regarding the 1915 genocide. The research must continue and both Turkey 
and the world must secure the possibilities for an open, independent and undisturbed 
atmosphere, among others by Turkey having to give full access to its archives as well 



as allowing similar discussions without scientist, authors, journalists and publishers 
risking prosecution for having commented on the reality of the genocide. 

New research at Uppsala University witnesses also about a genuine Swedish 
knowledge of the 1915 genocide. Swedish Foreign Ministry and General Staff Head 
Quarters were fully informed about the ongoing annihilation through reports which the 
Swedish Ambassador Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd and the Swedish Military 
Attaché Einar af Wirsén (both stationed in Constantinople) sent to Stockholm. Among 
others one can read the following: 

* Anckarsvärd, July 6, 1915: "Mr. Minister, The persecutions of the Armenians have 
reached hair-raising proportions and all points to the fact that the Young Turks want to 
seize the opportunity, since due to different reasons there are no effective external 
pressure to be feared, to once and for all put an end to the Armenian question. The 
means for this are quite simple and consist of the extermination of the Armenian 
nation." 

* Anckarsvärd, July 22, 1915: "It is not only the Armenians, but also the Turkish subjects 
of Greek nationality who at the present are subjected to severe persecutions... 
According to Mr. Tsamados [Greek chargé d'affaires]it [the deportations] can not be any 
other issue than an annihilation war against the Greek nation in Turkey..." 

* Anckarsvärd, September 2, 1915: "The six so-called Armenian vilayets seem to be 
totally cleansed from, at least, its Armenian-Catholic Armenians... It is obvious that the 
Turks are taking the opportunity to, now during the war, exterminate the Armenian 
nation so that when the peace comes no Armenian question longer exists." 

* Wirsén, May 13, 1916: " The health situation in Iraq is horrifying. Typhus fever claims 
numerous victims. The Armenian persecutions have to a large degree contributed to the 
spreading of the disease, since the expelled [Armenians] in hundred thousands have 
died from hunger and deprivation along the roads." 

* Anckarsvärd, January 5, 1917: " The situation would have been different if Turkey had 
followed the advice of the Central Powers in letting them organise the question of 
provisioning etc...Even worse than this is, however, the extermination of Armenians, 
which, perhaps, could have been prevented if German advisers had in time received 
authority over the civilian administration as the German officers actually practise over 
army and navy." 

* Envoy Ahlgren, August 20, 1917: "The high prices continue to climb... There are 
several reasons:... and finally the strong decreasing of labour power, caused partly by 
the mobilisation but partly also by the extermination of the Armenian race". 

In his memoirs "Memories from Peace and War" (1942), Wirsén dedicated an entire 
chapter to the genocide. In "The Murder of a Nation", Wirsén writes that: 

"Officially, these [the deportations] had the goal to move the entire Armenian population 
to the steppe regions of Northern Mesopotamia and Syria, but in reality they aimed to 
exterminate the Armenians, whereby the pure Turkish element in Asia Minor would 
achieve a dominating position.... The annihilation of the Armenian nation in Asia Minor 
must upset all human feelings. The way in which the Armenian issue was solved was 
hair-raising." 



In addition to these, there are numerous eyewitness accounts which missionaries and 
field workers such as Alma Johansson, Maria Anholm, Lars Erik Högberg, E. John 
Larson, Olga Moberg, Per Pehrsson and others published. Hjalmar Branting was the 
very first person, who long before Lemkin, used the term genocide ("folkmord") when 
he, on March 26, 1917, called the persecutions against the Armenians as "an organized 
and systematic genocide, worse than what we ever have seen in Europe". 

A recognition of the 1915 genocide is not only important in order to redress the affected 
ethic groups and minorities which still live in Turkey, but also for the promotion of 
Turkey's development. Turkey can not become a better democracy if the truth about its 
past is denied. 

The Armenian journalist Hrant Dink was murdered for having openly expressed himself 
regarding the genocide and several others have been prosecuted by the same infamous 
Paragraph 301. The latest changes of the law by the Turkish Government are purely 
cosmetic and do not imply any changes what so ever. It is said that history should be 
left to historians and we completely support that. However, it is the responsibility of the 
politicians to act in accordance to historic facts and historic research. 

Furthermore, a Swedish recognition of the truth and a historic fact should not imply any 
hinder for either the reform work in Turkey or Turkey's EU negotiations. With basis in 
what we have stated above, we consider that Sweden should recognize the 1915 
genocide against Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans, and Pontic Greeks. This 
should the Parliament present as its consideration to the Government. 

Furthermore, we do consider that Sweden should act internationally, within the 
framework for EU and UN, for an international recognition of the 1915 genocide against 
Armenians, Assyrians/Syrians/Chaldeans, and Pontic Greeks. This should the 
Parliament present as its consideration to the Government. 

As long as countries such as Sweden does not confront Turkey with the truth and the 
facts which are at hand, Turkey can not go further on its path to an more open society, a 
better democracy and fully open up its possibilities for a membership in EU. Thus, 
Sweden should act for Turkey to recognize the 1915 genocide against Armenians, 
Assyrians/Syrians/Chaldeans, and Pontic Greeks. This should the Parliament present 
as its consideration to the Government. 
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