21. april 2015 – Verdensomspændende markering af 100-årsdagen for
folkemordet på armenierne
Berlins Internationale Litteraturfestival og Lepsiushaus Potsdam opfordrer til en
verdensomspændende markering af 100-årsdagen for folkemordet på armenierne den
21. april 2015.
Flere

hundrede

armenske

intellektuelle

herunder

digtere,

musikere,

parlamentsmedlemmer og præster blev arresteret den 24. april 1915 i Konstantinopel
(det nuværende Istanbul) og deporteret til den centrale del af Tyrkiet, hvor de fleste
blev myrdet. Dette blev optakten til en forbrydelse mod menneskeheden – optakten til
folkemordet på armenierne under første verdenskrig, som er det første systematisk
planlagte og gennemførte folkemord i nyere tid. Mere end en million armeniere fra Det
Osmanniske Rige blev ofre for folkemordet.
Hændelserne fandt sted for øjnene af hele verden og er entydigt dokumenteret af
tyske, østrig-ungarske, italienske, amerikanske, skandinaviske, armenske og
osmanniske kilder samt af talrig historisk forskning. Allerede i august 1915 omtalte
New York Times et metodisk planlagt udrensnings- og tilintetgørelsesprogram, som
man aldrig før havde oplevet i historien. Det Tyske Riges regering, som var allierede
med Det Osmanniske Rige, kom til det samme resultat uden at gøre noget ved det.
Selv den dag i dag fornægter de tyrkiske politikere masseudryddelsen af armenierne,
selvom dette har været en klar kendsgerning i snart hundrede år. Den indiske forfatter
Arundhati Roy har offentligt tematiseret denne skandale ved blandt andet Den
Internationale Litteraturfestival i Berlin i år 2009.
Talløse armenske stemmer blev i 1915 og årene derefter bragt til tavshed. Andre røster
er siden hen blevet mere højlydte og taler mod glemslen; herunder stadig flere røster
fra det demokratiske, tyrkiske civilsamfund. Til minde om ofrene og med kravet om
international anerkendelse af folkemordet, opfordrer vi til en verdensomspændende
oplæsning den 21. april 2015 med værker af armenske forfattere som blandt andre
Siamanto, Daniel Varujan, Krikor Zohrab, Rupen Sevag, Komitas, Yeghishe Tcharenz,
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William Saroyan, Hovhannes Shiraz, Paruyr Sevak, Hakop Mntsuri, Silva Kaputikian
og Hrant Dink.
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