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Vec: Agresívna turecká politika zastrašovania a popierania arménskej genocídy

V posledných mesiacoch začali turecké orgány uplatňovať obzvlášť agresívnu politiku zastrašovania 
namierenú okrem iného proti skupinám občianskeho aktivizmu, ktoré zvyšujú informovanosť 
o genocíde Arménov, Asýrčanov a Grékov v Osmanskej ríši1.

V máji 2020 bol znesvätený arménsky kostol v Istanbule2.

V júni 2020 sa v Libanone na základe iniciatívy skupiny extrémistov podporovaných Tureckom 
uskutočnili protiarménske demonštrácie vyvolané videozáznamom, ktorý glorifikuje arménsku 
genocídu3. 15. júna 2020 sa uskutočnilo zasadnutie poradnej rady kancelárie tureckého prezidenta 
s cieľom vypracovať vopred definovanú stratégiu na presadzovanie popierania genocídy Arménov 
a postaviť sa proti tým, ktorí bojujú za uznanie genocídy Arménov na celom svete4.

Napokon 23. júna 2020 viacerí vysokopostavení tureckí funkcionári oznámili vytvorenie organizácie, 
ktorej jediným cieľom bude vyrobiť materiál popierajúci genocídu Arménov.

1. Aký je postoj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k agresívnej politike zastrašovania 
a popierania genocídy Arménov, ktorú Turecko vedie, vzhľadom na to, že popieranie je 
poslednou fázou genocídy?

2. Ako plánuje ESVČ reagovať na tento nebezpečný vývoj?

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 Videozáznam obsahoval aj vyhrážanie smrťou a rasistické urážky adresované libanonskému novinárovi 

pre jeho arménsky pôvod. Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=nAh3xR_9S_M
4 Tomuto päťhodinovému zasadnutiu predsedal samotný prezident Recep Tayyip Erdoğan. Okrem toho 

turecký prezident hneď na druhý deň po zasadnutí poradnej rady prijal zástupcu tureckej extrémistickej 
a fašistickej Strany národného hnutia (MHP). Ďalšie 
informácie: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-presidency-discusses-proper-response-to-
groundless-claims-on-1915-events


