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100-årsminnet av folkmordet i Osmansk
Under folkmordet i det
Osmanska riket mördades omkring en 1½ miljon
armenier och 500 000
syrianer och greker. Massmorden utfördes genom
tvångsdeportationer, avrättningar, massakrer och
framkallad hungersnöd.
De flesta offren dödades under åren 19151916, men förföljelserna fortsatte fram till
1923. Det Osmanska riket tömdes i stort
sett på sin kristna befolkning.
Genom en statskupp 1908 tog ”Kommittén för union och framsteg”, de så
kallade ungturkarna eller Ittihadpartiet, makten i Osmanska riket. Idéer om
att skapa en etniskt homogen muslimsk
stat fick starkt fäste. Armenierna började alltmer ses som en illojal folkgrupp
som splittrade landet. När första världskriget bröt ut 1914 gick Osmanska riket
i krig på Centralmakternas (Tyskland,
Österrike-Ungern) sida. De kristna armenierna anklagades för att stödja Storbritannien, Frankrike och ärkefienden
Ryssland.
Den 24 april 1915 arresterades, deporterades, fängslades och mördades några
hundra armeniska intellektuella, som
bedömdes kunna bli kärnan i ett framtida motstånd. Under de efterföljande
veckorna mördades ytterligare flera tusen
ledande armenier. Detta markerade starten på massmorden och därför högtidlighålls minnet av folkmordet den 24 april
varje år.
I skuggan av första världskriget pågick ett systematiskt folkmord 1915 på
osmanska Turkiets kristna grupper: Armenier, syrianer och greker. Folkmordet
har fortfarande inte erkänts av den turkiska staten. Folkmordet utfördes genom
tvångsdeportationer,
avrättningar,
massakrer och framkallad hungersnöd.
Människor brändes till döds instängda
i byggnader och dränktes i floderna.
Hundratusentals dog av hunger, törst
och våld, under påtvingade dödsmarscher till de syriska och mesopotamiska
öknarna. Kvinnor våldtogs, fördes bort
och såldes på slavmarknader. Kvinnor
och barn tvångskonverterades till islam.
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Aleppo, Syrien, 1921: Föräldralösa armeniska barn som överlevt folkmordet 1915.
Barn togs från sina föräldrar för att uppfostras till muslimer. Kristna kyrkor och
monument förstördes. Offrens egendom
och ägodelar konfiskerade.
Folkmordet pågick åren 1914-1915.
Det drabbade armenier, syrianer och greker. På syrianska kallas det ”seyfo”, vilket
betyder ”svärd”. 4,5 miljoner av dessa var
kristna. Det innebär att 32 procent av befolkningen var kristen. I dagens Turkiet
uppgår de kristna endast till 0,1 procent
av befolkningen.

Internationella reaktioner
Omvärlden var inte helt ovetande om
vad som skedde. Ögonvittnesrapporter från utländska diplomater och missionärer ledde till att massakrerna fick
stor uppmärksamhet i både europeiska
och amerikanska massmedier. I Sverige
spreds information om händelserna av
missionärer som varit ögonvittnen. De
svenska diplomaterna i Konstantinopel
rapporterade kontinuerligt till utrikesdepartementet i Stockholm om den pågående utrotningen av armenierna. De
internationella reaktionerna var många,
men de skedde i det tysta. Efter första
världskrigets slut omgärdades folkmordet av tystnad och föll i glömska hos de
flesta.
Under de senaste årtiondena har intresset för folkmordet 1915 ökat, både
politiskt och vetenskapligt. Orsaken är
främst att det har relaterats till Förintelsen. Idag är massmorden i det Osmanska
riket ett av de mest utforskade folkmorden vid sidan av Förintelsen. Det finns
många likheter mellan utrotningen av
armenierna och Nazitysklands utrotning
av judar. Båda var ett resultat av en statsmakts medvetna och avsiktliga politik,
och kategorierna förövare och offer var

mycket tydliga. Men till skillnad från
Förintelsen var folkmordet 1915 inte rasideologiskt betonat, vilket visas av att
kvinnor och barn skonades om de konverterade till islam. Det finns dock en del
bevis för att även de tvångskonverterade
kunde bli avrättade efteråt.
De flesta forskare är idag eniga om
att massakrerna var ett folkmord, som
planerades och beslutades av den ungturkiska ledningen i syfte att utrota den
armeniska folkgruppen i det Osmanska
riket. Undantagen är främst turkiska
historiker som, på ett eller annat sätt,
är knutna till den turkiska staten. Turkiet har hela tiden förnekat att det var ett
folkmord och har, bland annat genom
diplomatiska hot, försökt förmå andra
länder att göra detsamma. I Turkiet är
det förbjudet och straffbelagt att hävda
att folkmordet har ägt rum.

Viktigt erkänna det som hänt
Erkännandet av sanningen om
Folkmordet 1915 är inte endast en
viktig fråga för de berörda minoriteterna, utan även ett steg i rätt riktning i arbetet för demokrati i ett Turkiet som vill bli medlem i EU. Sverige
borde värna om sanningen och inte
förneka den.
Ett erkännande skulle, förutom dess
internationella värde, även välkomnas
oerhört mycket av decirka 150 000 syrianer, armenier och greker bosatta i
Sverige. De flesta av oss är ättlingar till
folkmordets offer och har under alla
dessa år strävat efter att åtminstone få en
moralisk upprättelse i frågan genom att
folkmordet erkänns som en realitet. Att
få rätt till sin historia är grundförutsättningen för en försoning. För att kunna
gå vidare måste man göra upp med sitt
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ka Turkiet
förflutna. Ett erkännande av folkmordet
möjliggör en försoning i en demokratisk
anda.
I de flesta konflikter kommer man
fram till någon form av fred och försoning mellan förövare och offer, så har
ännu inte skett i armeniernas och de
andra kristna minoriteternas fall. Flera
andra länder har erkänt att folkmordet
ägt rum, däribland Sverige, Frankrike
och Tyskland.
Den 24 april varje år infaller årsdagen
för det armeniska folkmordet och under
denna dag hedras folkmordets offer av
armenier och syrianer över hela världen.
Armenier och syrianer lever idag med
minnet folkmordet som drabbade deras
familj och släkt. Kunskapen om vad
som hände under folkmordet är viktig
för alla människor i hela världen så att vi
aldrig ska tillåta det att hända igen. Det
är nästan 100 år sedan och nu vill vi ha
ett erkännande av folkmordet, vi vill ha
rättvisa för de en och en halv miljoner
människor som dödades. En tragedi för
mänskligheten.
Idag, nästan 100 år senare, är förnekandet av folkmordet anmärkningsvärt.
Dagens politiker i Turkiet kan givetvis
inte lastas för vad som hände 1915, men
däremot för förnekandet av historien.
Trots att FN, EU-parlamentet, EU-länder som Tyskland, Frankrike, Belgien,
Sverige m fl och ett flertal andra länder
i världen har gjort erkännande av Folkmordet 1915, så fortsätter den turkiska
staten att förneka folkmordet. När Sveriges riksdag 2010-03-11 erkände folkmord
svarade Turkiet med att kalla hem sin
ambassadör. Så brukar Turkiet göra när
länder erkänner folkmordet, men det är
vanligtvis kortvarigt. Turkiet är, som vi
andra, beroende av relationer med omvärlden.
Att erkänna övergreppen på kristna i det
Osmanska riket som folkmord handlar
om respekten för minoriteter. Det handlar om rätten att få utöva sin religion. Det
handlar om yttrandefrihet. Det handlar
om alla människors lika värde. Det handlar om att stå upp för att de mänskliga rättigheterna inte får kränkas. Det som hänt
en gång kan alltid hända igen.
Kommittén för minnet
av folkmordet 1915
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Är demokratiseringen i
Burma bara en parantes?
Sverige har en lång tradition av att stödja jämlikhet
och konfliktlösning i sin
utrikes- och biståndspolitik.
Nu finns det en möjlighet
att använda den kunskap
och det engagemang som
finns om detta för att
aktivt stödja en positiv
utveckling i Burma.
Under det senaste året har Sverige
ökat sin närvaro i landet genom en ambassadsektion samt deltagit i ett EU-beslut om att stödja landet med nästan 700
miljard euro under den närmaste sexårsperioden. Frågan är vad det är för land
som pengarna ska gå till?
De goda nyheterna som kom som
en strid ström från Burma för några år
sedan verkar ha stannat upp. Istället för
optimistiska prognoser om investeringar
och semesterparadis så ser vi nu en militär som klamrar sig kvar vid makten, ett
inbördeskrig där striderna förvärras, och
ett land där den muslimska minoriteten rohingyas förvägras medborgarskap
och lever i fruktan för sina liv. När FN:s
speciella sändebud för mänskliga rättigheter nyligen uppmärksammade det sistnämnda så protesterade nationalistiska
munkar i Yangon och kallade henne en
”hora.” Trots att den typen av uttalanden
tillåts så minskar yttrandefriheten i landet som helhet. Enligt Freedom House
genomgång av politiska och civila rättigheter världen över så var förbättringen
som skedde i Burma 2013 bara tillfällig,
och landet är nu ”inte fritt” i samma utsträckning som till exempel Ryssland,
Iran, och Etiopien.
Landet befinner sig, kort sagt, just nu
vid ett vägskäl. Det finns dock fortfarande möjligheter att påverka utvecklingen
i en positiv riktning, men då behövs en
förståelse för de olika utmaningar som
finns i Burma och att de hanteras som
olika symptom på ett grundläggande
problem. På lång sikt gäller det att aktivt arbeta för jämställdhet i landet så att
makt, utveckling, och individuella möj-

ligheter inte baseras på etnisk tillhörighet, religion, eller kön.
Det finns tre stora utmaningar för
Burma som alla måste hanteras under
de kommande månaderna. Den första
handlar om diskrimineringen av etniska
minoriteter i landet, vilket i första hand
betyder att rohingyas precis som andra
invånare ska garanteras sina mänskliga
rättigheter. Den andra handlar om att
få stopp på inbördeskriget, som inte bara
innebär lidande i form av strider utan
även sexuellt våld och tortyr mot civila
samt användande av barnsoldater. Den
tredje handlar om att ta fortsatta steg
mot demokratiskt styre, vilket innebär
att de planerade val senare i år – både för
en ändring av konstitutionen samt till
parlamentet – blir rättvisa.
Sedan 2012 har våldsamma attacker
mot rohingyas i Arakan-staten i västra
Burma skapat hundratusentals flyktingar inom och bort från landet. Motsättningarna i området är en kvarleva från
tiden av direkt militärstyre 1962-2010.
Trots att muslimer och buddhister bevisligen samexisterat i området under
många sekel, så beslutade militärregimen
att områdes skulle etniskt rensas under
1970-talet. När en ny medborgarlag antogs 1982 så ansågs inte rohingya som
en ”nationell minoritet” och deras status jämställdes med illegala migranter.
Att militären samtidigt också förtryckte
buddhistiska rakhine i området har gjort
att de sistnämnda nu ser varje försök att
hjälpa rohingya som ett angrepp mot
dem.
Att etnisk tillhörighet har blivit politiserad är inte unikt för rakhine och
rohingya, utan gäller även relationerna
mellan Burmaner och övriga minoriteter oavsett religion. Många av dessa har
under de senaste decennierna fört både
obeväpnad och väpnad kamp för sina
rättigheter. Den 12 februari 1947 – ett
knappt år före självständigheten – slöts
ett avtal i Panglong som delade makten
mellan folkgrupperna i det nya landet.
Under militärstyret så frångicks dessa
principer, och de etniska minoritetsledarna vill se ett Panglong-liknande fredsavtal. Fredsprocessen som pågått i snart
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