
mit einer Stimme sprechen   Für Vereine/Organisationen und Einzelpersonen 
 

 

Anerkennung des Völkermords an den Armeniern, 
Assyrern/Aramäern/Chaldäern und Griechen 
 
2015 jährt sich der Beginn des Völkermords an den Armeniern, Assyrern/Aramäern/ 
Chaldäer und Griechen durch das Türkische Reich zum 100. Mal. 
 
Wir fordern die österreichische Bundesregierung auf, dieses Verbrechen als Genozid 
nach der UN-Konvention von 9. Dezember 1948 anzuerkennen und im Nationalrat 
geeignete Maßnahmen, Gesetze und Regelungen, zu beschließen,  
 

 dass in Österreich Genozide, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen in Wort, Schrift, Gebärden, Tätigkeiten oder in anderer 
Weise nicht geleugnet, verharmlost, gutgeheißen, befürwortet und/oder 
gerechtfertigt werden dürfen, da dies die schwerste Form der Diskriminierung 
ist (EU-Rahmenbeschluss 2008/913/JI)  

 
 dass Bücher, Medien (weder gedruckte noch in elektronisch verbreitete wie 

zum Beispiel; Zeitungen, Internet), Körperschaften (Firmen), Organisationen 
und/oder Vereine keine Förderung, öffentliche/politische Unterstützung oder 
sonstige Zuwendungen erhalten, wenn diese gegen den EU-
Rahmenbeschluss 2008/913/JI in der nahen Vergangenheit (beispielsweise 5 
Jahre) verstoßen haben und ein rechtskräftiges Urteil gegen diesen Verstoß 
vorliegt. 

 
 dass Personen keine Förderung, öffentliche/politische Unterstützung oder 

öffentliche/politische Positionen oder sonst eine Zuwendung erhalten, so 
gegen den EU-Rahmenbeschluss 2008/913/JI in der nahen Vergangenheit 
(Beispielsweise 5 Jahre) verstoßen haben und ein rechtskräftiges Urteil gegen 
diesen Verstoß vorliegt. 

 
 dass im Falle einer Zuwiderhandlung schnell(!) Maßnahmen ergriffen werden 

können, die nachhaltig zur Unterbindung der Vervielfältigungen, Verbreitung 
und Veröffentlichung dieser Art von Medieninhaltsdelikten geeignet sind 

 
 dass im österreichischen Schulunterricht generell Genozide und „Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit“ thematisiert werden. 
 

 dass Forschung und Symposien zu diesem Themenkomplex (Genozid, 
Menschenrechte) und deren Auswirkungen (Trauma) gemacht werden, wobei 
türkische Forschungseinrichtungen eingebunden werden können, jedoch 
keiner Organisation und/oder Person, die historische Tatsachen leugnet. 

 
 
 
 



mit einer Stimme sprechen   dernek, kurum ve sahislar için 
 
 

 

 
dernek, kurum ve şahıslar için 

 
 
Ermeni, Asuri/Arami/Keldani ve Rum soykırımının tanınması 
 
1915 yılında Türk İmparatorluğu tarafından başlatılan Ermeni, Asuri/ 
Arami/Keldani ve Rum soykırımının tanınması 
 
Avusturya Hükümetinin, 9 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna göre 
bu suçu soykırım olarak tanımasını ve parlamentonun bunun için gerekli aşağıdaki 
önlemleri, yasaları ve yasal düzenlemeleri karara bağlamasını talep ediyoruz. 
 

- Avusturya da soykırım,insanlığa karşı suçların ve  savaş suçlarının sözle, 
yazılı, işaret dillerinde, faaliyet ile veya başka bir şekilde inkâr edilmesi, 
önemsenmemesi, doğru bulunması, lehinde konuşulması ve/veya mazeret 
gösterilmesine izin verilmemesi (AB Çerçeve Kararı 2008/913/JI) 

 
-  Yakın geçmişte (örneğin son 5 yılda)  AB Çerçeve Kararına 2008/913/JI 

uymayan ve bu suçtan dolayı mahkeme kararı kesinleşmiş ceza alan 
kitapların, medyanın (basılı ve elektronik, örneğin gazete, internet gibi), kurum, 
şirket ve derneklerin teşvik edilmemesi, genel/politik veya başka türlü 
desteklenmemesi 

 
- Yakın geçmişte (örneğin son 5 yılda)  AB Çerçeve Kararına 2008/913/JI 

uymayan ve bu suçtan dolayı mahkeme kararı kesinleşmiş ceza alan 
şahısların teşvik edilmemesi, genel/politik alanlarda veya başka türlü 
desteklenmemesi 

 
- İhlal durumunda acil önlemlerin alınabilmesi, bu önlemlerin yapılan ihlalin 

çoğaltılmasının, yaygınlaştırılmasının ve yayınlanmasının engellenmesi için 
kalıcı ve etkili olması (Medya Kanunu 33. Maddesi) 
 

- Avusturya okullarında,  derslerde genel olarak soykırım ve insanlığa karşı 
suçların konu edilmesi 
 

- Soykırım ve İnsan Hakları konuları ve bunların etki ve sonuçları ile ilgili 
araştırmalar ve sempozyumların yapılması, bu çalışmalara soykırımı inkar 
etmemek şartı ile Türk Araştırma Kurumlarının da katılması. 

 



ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ 

Մենք, Հայեր, Ասորիներ / Արամէացիներ / Քալտէացիներ եւ Յոյներ կը պահանջենք 

մեր դէմ եղած  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ: 

Այս տարի, 2015, 100-րդ տարելիցն է Ցեղասպանութեան, որ գործադրուեցաւ Թուրք 

- Օսմանական պետութեան կողմէ: 

Մենք կը պահանջենք Աւստրիոյ կառավարութենէն, այս յանցագործութիւնը 

ճանչնալ որպէս ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ, ըստ ՄԱԿ-ի, 9. Դեկտեմբեր 1948 թուականի 

պայմանագրին, եւ պէտք եղած որոշումները առնել Ազգային Խորհուրդին մէջ՝ 

օրէնքներու եւ  կարգաւորման:  

 Աւստրիոյ պետութեան մէջ պէտք չէ՝ ցեղասպանութիւնը, մարդկութեան դէմ 

յանցագործութիւնը եւ պատերազմական յանցագործութիւնը՝ խօսքով, 

տառով, մատնախօսութեամբ, գործունէութեամբ ու տարբեր կերպերով 

ուրացուի, չքմեղացուի, համաձայնուի, քաջալերուի ու արդարացուի, քանի 

այս գործողութիւնը ամենածանր  խտրութիւնն է Եւրոպական Միութեան 

համաձայնագրի որոշումին 2008-913JI: 

 Գիրքեր եւ հաղորդամիջոցներ (տպուած կամ ելեկտրոնային՝ օրինակ 

լրագիրներ, համացանց, եւայլն), ընկերութիւններ, կազմակերպութիւններ եւ 

կամ միութիւններ պէտք չէ նպաստ, աջակցութիւն  կամ ոեւէ օգնութիւն 

ստանան, երբ անոնք Եւրոպական Միութեան 2008/913JI համաձայնագրի 

որոշումը կը խախտեն, կ՛ոտնահարեն կամ կ՛արհամարհեն եւ  մօտ անցեալին 

(օրինակ հինգ տարի), օրինաւոր դատավճիռ մը խախտած են կամ խախտում 

(ոտնահարում)  մը գոյութիւն ունի:  

 Անձեր, որոնք նոյնպէս, վերը յիշուած համաձայնագիրը, կը խախտեն 

կ՛արհամարհեն, կ՛անգիտանան եւ կամ կ՛ուրանան պէտք չէ ոեւէ քաղաքական / 

հասարակական դիրք, պաշտօն, օգնութիւն, օժանդակութիւն, նպաստ ստանան 

եւ  մօտ անցեալին (օրինակ հինգ տարի) երբ անոնք օրինաւոր դատավճիռ մը 

խախտած են կամ խախտում (ոտնահարում)  մը գոյութիւն ունի:  

 Օրէնքի խախտման պարագային արագ միջոցներ առնուին՝ մնայուն եւ 

կապուած օրէնքին, որպէսզի բովանդակութեամբ իրաւախախտում ունեցող 

հաղորդամիջոցներ (մեդիա) չտարածուին, չհրատարակուին եւ չբազմացուին: 

 Աւստրիական դպրոցներու դասաւանդութիւններու ժամանակ 

Ցեղասպանութիւնն ու Մարդկութեան դէմ Յանցագործութիւնը պէտք է 

քննարկուի եւ քննարկման նիւթ դառնայ: 

 Հետազօտման ու գիտաժողովներու նիւթ պէտք է դառնայ Ցեղասպանութիւնն 

եւ Մարդկային Օրէնքները ու անոնց հետեւանքները (ջղացնցում), որոնց մէջ 

կարող ենք ներառնել թուրքական հետազօտական հաստատութիւնները, բայց  

ոչ թէ այս կամ այն կազմակերպութիւնը եւ կամ անձը, որ կ՛ուրանայ  

պատմական իրականութիւնը:  

   


