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Относно: Агресивната политика на Турция за сплашване и отричане на арменския геноцид

През последните месеци турските власти възприеха особено агресивна политика на 
сплашване, наред с другото, спрямо групи, ангажирани с гражданска активност, които 
повишават осведомеността относно арменския, асирийския и гръцкия геноцид в османска 
Турция1.

През май 2020 г. арменска църква в Истанбул беше осквернена2.

През юни 2020 г. в Ливан бяха проведени антиарменски демонстрации по инициатива на 
подкрепяна от Турция група екстремисти, които бяха предизвикани от видеоклип, който 
възхвалява арменския геноцид3. На 15 юни 2020 г. беше свикано заседание на консултативния 
съвет на турското президентство в опит да се разработи предварително определена стратегия 
за насърчаване на отричането на арменския геноцид и за противопоставяне на онези, които се 
борят за признаването на арменския геноцид по света4.

Накрая, на 23 юни 2020 г., редица високопоставени турски длъжностни лица обявиха 
създаването на организация, чиято единствена цел ще бъде да изработва материали, 
отричащи арменския геноцид.

1. Каква е позицията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно 
агресивната политика на Турция за сплашване и отричане на арменския геноцид, като се 
има предвид, че отричането е последният етап на геноцид?

2. Как ЕСВД възнамерява да третира тези опасни събития?

1 https://greekcitytimes.com/2020/05/12/erdogan-vows-to-fight-greek-armenian-lobbies/
2 https://en.armradio.am/2020/05/27/armenian-church-in-istanbul-attacked-cross-ripped-off/
3 Видеоклипът съдържаше и смъртни заплахи и расистки обиди по адрес на ливански журналист поради 

арменския му произход. Връзка към видеоклипа ще намерите тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=nAh3xR_9S_M

4 Това петчасово заседание беше председателствано от самия президент Реджеп Тайип Ердоган. В 
допълнение към горепосоченото само един ден след консултативния съвет турският президент прие 
представителя на Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), турска екстремистка и фашистка партия. За 
допълнителна информация: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-presidency-discusses-
proper-response-to-groundless-claims-on-1915-events


