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Abstract 

This essay is about use, misuse and non-use of history in politics. To recognize genocide is a 

use of history that has been established in politics, but also sparked debate. The position of 

non-use of history in international policy towards Turkey's denial policy has increasingly been 

replaced by recognition of genocide as a matter of making up with the story, moral consider, 

and where fundamental issues of culture, identity, history and morality has become guiding 

element in the discourse behind European expansion and integration policies. A breakthrough 

for this change is due to the Cold War's end; since the 1980s it has become possible to realize 

the humanitarianism which has its roots in the Enlightenment humanism underlying the 

United Nations, and later the EU conventions on human rights and genocide conventions. A 

genocide concept has become an important discourse in world politics that puts moral 

pressure on states to act. Parliamentary recognition of the genocide of the Armenians, 

Assyrians / Syrians / Chaldeans and Pontic Greeks, is partly redress for the victims and their 

descendants, but also an opportunity for reconciliation. 
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Inledning 
Nietzsche hävdade att den historiska kunskapen kan ges tre funktionsindelningar:  

Den monumentalistiska, den antikvariska och den kritiska.1 D.v.s. historien kan användas på 

olika sätt och i olika syften. Historien kan åberopas på olika sätt för att ge legitimitet till 

politiska strävanden. Nietzsche menade att glömskan kan vara mer till nytta än den historiska 

kunskapen i vissa situationer. Alf W. Johansson som skrivit förordet till Nietzsches bok Om 

historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse inleder med frågan ”Är historien 

farlig?”2 Johansson hävdar att när Israel och PLO förhandlade under norsk medling i början 

av 1990-talet i Oslo så fick ingen part tala om det förflutna, istället skulle framtiden 

diskuteras. Att samtalen blev framgångsrika berodde på att de lyckades bortse ifrån historien, 

menar Johansson. I Jugoslavien använde nationalister historien till att skapa hat och krig 

mellan olika etniska grupper under 1990-talet.3 Frågan vilken betydelse den historiska 

vetenskapen bör ha har aktualiserats vid olika tillfällen bl.a. när folkmordet på armenier, 

assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker blivit en politisk fråga. Nietzsche menade att när 

historievetenskapens mål är ”att fastställa sanningen, oberoende av konsekvenserna…” När 

devisen: ”Må sanningen segra även om livet går under” har blivit idealet. ”Då väller den 

moderna vetenskapen över människan som en väldig flod”, enligt Nietzsche.4  

    Svante Lundgren som skrivit boken I svärdets tid. Det osmanska folkmordet på kristna 

minoriteter hävdar att ”historia är politik. Också när dess uttryckliga strävan är att inte vara 

det”.5 Nietzsche hävdade att ”det ohistoriska lika väl som det historiska är i lika mått 

nödvändigt för en individs, ett folks och en kulturs hälsa”.6 Att politiken skulle kunna vara 

ohistorisk eller ahistorisk framstår allt mer som en utopi. Att historiska händelser, och 

tolkningen av dessa, blir politiska frågor väcker principiella frågor om politikens roll i 

samhället. Att folkmordet 1915-1917 kommit upp på den politiska agendan aktualiserar frågor 

om historiens plats i politiken. Syftet med det här arbetet är att problematisera fenomenet och 

ge en ökad förståelse av vilka argument som förs fram i debatten för och emot politiseringen 

av historien.  

1 Nietsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: en otidsenlig betraktelse, Stockholm: 1998, s. 11 
2 Nietsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, s. 5 
3 Nietsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, s. 12-13 
4 Nietsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, s. 16 
5 Lundgren, Svante, I svärdets tid: det osmanska folkmordet på kristna minoriteter, Sahlgrens förlag Ab, Estland: 
2009, s. 20 
6 Nietsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, s. 30 
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Bakgrund 

Turkiet anslöt sig till Tyskland och Österrike-Ungern (centralmakterna) i första världskriget 

mot Ryssland, Frankrike och Storbritannien (Ententen).7 Den tyske ambassadören greve 

Wolff-Metternich rapporterade under första världskriget om att ett folkmord var förestående i 

Anatolien under september 1916. Han hävdade att:  
Turkiet har bestämt sig för att, på sitt eget sätt, genomföra en politik som kommer att lösa den 

armeniska frågan genom att förinta det armeniska folket. Varken ingripanden från oss eller från 

den amerikanske ambassadören, eller ens hotet om fientlig styrkeinsats… har lyckats vända bort 

Turkiet från denna väg. Inte heller kommer det att lyckas vid ett senare tillfälle.8 

 

Sverige nåddes av rapporter om ”systematisk förintelse av armenier” genom den svenska 

ambassadören i Konstantinopel Cosswa Anckarsvärd och även av missionärer i Osmanska 

riket. Bl.a. uttalade den socialdemokratiske partiledaren Hjalmar Branting protester mot 

massvåldet gentemot armenierna.9 Redan så tidigt som 24 maj 1915 gjorde ententemakterna 

ett internationellt fördömande av ”brott mot mänskligheten och civilisationen” med avseende 

på ungturkarnas behandling av de osmanska armenierna.10 Den 24 maj 1915 gjorde de tre 

allierade makterna en proklamation med bl.a. följande lydelse:  
Samtidigt har den osmanska regeringen agerat skoningslöst mot den försvarslösa 
armeniska befolkningen i Konstantinopel. Med avseende på detta nya brott mot 
mänskligheten och civilisationen, kungör de allierade regeringarna öppet till Höga 
Porten att de kommer att hålla samtliga medlemmar i den turkiska regeringen, 
tillsammans med dem som har deltagit i dessa massakrer, för personligen 
ansvariga.11 
 

Enligt inrikesminister Talaat Paschas eget ministerium hade 924 158 personer deporterats på 

uppdrag av ungturkiska regeringen 1915-1916.12 När kapitulationsförhandlingarna skrevs 

under 31 oktober 1918 gavs segrarmakterna i första världskriget möjlighet att ingripa militärt i 

de armeniska provinserna av det besegrade Osmanska riket. De tre huvudansvariga till 

folkmordet Enver Pascha, Jemal Pascha och folkmordets chefsarkitekt Talaat Pascha tog sin 

tillflykt till Tyskland.13 Vid fredskonferensen i Paris 1919 samt i de dokument som 

7 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg - genom historien, Bokförlaget Atlantis, Stockholm: 2011, s. 324 
8 Karlsson, Klas-Göran, De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon: Det armeniska folkmordet och dess 
efterbörd, Bokförlaget Atlantis, Stockholm: 2012, s. 139 
9 Karlsson, Klas-Göran, s. 153 
10 Karlsson, Klas-Göran, s. 153 
11 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 327-328 
12 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 328 
13 Karlsson, Klas-Göran, s. 160 
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undertecknades i Sévres augusti 1920 förpliktigades den osmanska regeringen att utlämna de 

skyldiga för folkmordet i bl.a. paragraf 230 och att de ansvariga skulle ställas till svars.14 

    Emellertid utkämpade sedan turkarna under ledning av Mustafa Kemal, under åren 1919-

1922, ett segerrikt krig som ledde fram till att Turkiet utropades i november 1923 vilket ledde 

till att de huvudansvariga i ringa omfattning kunde ställas till svars. I ett fortsatt krig 

bekämpade armenier och turkar varandra men denna senare fasen brukar dock inte klassas 

som ett folkmord även om turkarna fortfarande var angriparna och den överlägset starkare 

parten.15 I den nya nationalstaten Turkiet fanns inte många armenier kvar.16 Segrarmakterna 

drev inte med någon större övertygelse ansvars- och skuldfrågorna efter första världskriget.17 

I Sovjet blev Armenien en republik som erhöll självständighet 1991.18  

    Vid fredförhandlingarna i Lausanne i juli 1923 existerade inte längre den armeniska frågan 

på ”den internationella politiska arenan”.19 En medveten politik av strafflöshet inleddes och 

det förflutna skulle glömmas.20 Detta innebar ett dubbelt trauma för det armeniska folket, dels 

folkmordet i sig, allt lidande och död som de upplevt, och att sedan stå utan ett hemland; men 

de fick i efterhand inte heller ett meningsfullt erkännande för den tragedi som drabbat dem. 

Däremot erkändes Turkiet som en självständig stat. Folkmordet förvandlades snabbt till en 

icke-fråga i fredförhandlingarna.21 Den nybildade staten Turkiet vägrade att ta något ansvar 

för de armeniska flyktingarna som fördrivits.22 Många armenier led av posttraumatiska 

symtom och de överlevande, och deras efterföljande generationer, har ärvt ett historiskt 

trauma.23 Den armeniska frågan dog i den internationella politiken med Lausannefreden och 

har återaktualiserats först nittio år senare när Turkiet vill bli medlem i EU.24 I Turkiet 

etablerades en förnekandets och tystnadens politik och många av de politiker och ämbetsmän 

som deltagit i folkmordet satt tryggt på sina poster i det nya Turkiet.25  

    Även andra folkgrupper drabbades av turkarnas krig. Bl.a. fördrevs 1,4 miljoner greker från 

Mindre Asien där de bott sedan urminnes tider.26 Hundratusentals kurder föll offer för 

ungturkarnas tvångsdeportationer 1916-1917 samt flera kristna grupper såsom t.ex. assyrier 

14 Karlsson, Klas-Göran, s. 140 
15 Karlsson, Klas-Göran, s. 143-144 
16 Karlsson, Klas-Göran, s. 206 
17 Karlsson, Klas-Göran, s. 172 
18 Karlsson, Klas-Göran, s. 206 
19 Karlsson, Klas-Göran, s. 207 
20 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 339 
21 Karlsson, Klas-Göran, s. 207 
22 Karlsson, Klas-Göran, s. 209 
23 Karlsson, Klas-Göran, s. 214 
24 Karlsson, Klas-Göran, s. 213 
25 Karlsson, Klas-Göran, s. 213 
26 Karlsson, Klas-Göran, s. 146 
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och syrianer.27 Icke-turkiska forskare beräknar att någonstans mellan 800 000 till en miljon 

armenier dog i folkmordet medan turkiska forskare hävdar att omkring 300 000 armenier dog 

under kriget p.g.a. olika umbäranden, krig, svält och dåligt väder.28 Forum för levande 

historia hävdar: 

Under folkmordet i det Osmanska riket mördades omkring en miljon armenier och 
hundratusentals assyrier, syrianer och kaldéer. Massmorden utfördes genom 
tvångsdeportationer, avrättningar, massakrer och framkallad hungersnöd. De flesta 
offren dödades under åren 1915-1916, men förföljelserna fortsatte fram till 1923. Det 
Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.29 

    En vanlig turkisk tolkning av vad som hände 1915-1916 är att armenierna i Osmanska riket 

förde krig mot sitt eget land, d.v.s. de gjorde sig skyldiga till landsförräderi. Enver Pascha 

hävdade i ett samtal med den amerikanske ambassadören Morgenthau angående armenierna, 

att ”om de allierar sig med våra fiender, som de gjorde i Vandistriktet, måste de förintas”.30 

Det argumentet brukar kallas för provokationstesen där upproret i Van spelar en avgörande 

roll. Den går ut på att de armeniska provokationerna i Van utgjorde ett hot emot hela den 

turkiska nationen. Bakom armeniernas uppror i det Osmanska imperiet tolkar somliga in 

kolonialistiska strävanden från väst som utifrån det synsättet utnyttjade de kristna armenierna 

till att splittra det Osmanska riket.31 I den turkiska tolkningen ligger inte skulden hos 

ungturkarna överhuvudtaget. En ytterligare tolkning som förekommer är att krig alltid skördar 

offer (krigstesen) och många blev offer både bland armenier och bland turkar m.fl. folk, men 

att det kan inte betraktas som ett folkmord.32  

Problemområde 

Världens länder etablerade efter första världskrigets slut diplomatiska förbindelser med den 

nybildade nationalstaten Turkiet. USA undertecknade 1927 ett ambitiöst handelsavtal med 

Turkiet och etablerade diplomatiska förbindelser.33 Kemal Ataturk framstod efterhand som 

den som moderniserat och sekulariserat Turkiet och frågan om folkmordet försvann från den 

internationella politiska och diplomatiska agendan. Den internationella hållningen blev med 

tiden vad som kan beskrivas som ett icke-bruk av historien, d.v.s. det framstod för 

västmakterna som viktigare att skapa goda relationer till Turkiet än att än att provocera 

turkiskheten genom att leta fram gamla lik ur garderoben, d.v.s. händelser som skett i en 

27 Karlsson, Klas-Göran, s. 148 
28 Karlsson, Klas-Göran, s. 151, 191 
29 Forum för levande historia, Folkmordet 1915, http://www.levandehistoria.se/1915, hämtat 2013-01-10 
30 Karlsson, Klas-Göran, s. 180 
31 Karlsson, Klas-Göran, s. 184-185 
32 Karlsson, Klas-Göran, s. 185 
33 Karlsson, Klas-Göran, s. 231 
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imperiestat som inte längre existerade.34 Det framstod som strategiskt fördelaktigt och mer 

konstruktivt att glömma krigets vidrigheter och istället satsa på att bygga en ny och bättre 

värld. Den frågan kvarstår än idag; d.v.s. om det förflutna riskerar att störa goda 

handelsförbindelser, fred och samarbete, är det då överhuvudtaget nödvändigt att ta ställning 

till huruvida ett folkmord har förövats eller inte? Om det underlättar att ha goda diplomatiska 

förbindelser med Turkiet genom att tona ned, eller förtiga folkmordshistorien, vad är då 

meningen med att åter föra fram denna tragedi på den internationella politiska agendan? Eller 

är det tvärt om så att en förutsättning för fred, samarbete och normala förbindelser mellan 

stater ligger i, för Turkiets del, att erkänna folkmordet?35 

    Fredsdokumentet från Lausanne 1923 utelämnar helt frågan om folkmordet på armenierna 

och sedan dess har den internationella tystnaden varit i det närmaste total.36 I vilken 

efterkrigstida historiebok som helst under 1900-talet, svenskspråkig eller i vilket land som 

helst, så lyser nästan undantagslöst all kunskap om det armeniska folkmordet med sin 

frånvaro.37 Frågan är då varför den historien förtigits och vilken betydelse detta icke-bruk av 

historien har/har haft? På senare år har historie- och minnespolitik blivit allt vanligare, d.v.s. 

att uttolkningen av historiska händelser inte längre bara är historikernas sak utan istället flyttat 

ut i samhällsdebatten och till den politiska sfären. Det har bl.a. lett till att förnekandet av 

folkmordet i Osmanska riket kriminaliserats i flera länder.38 Under 1980-talet skedde viktiga 

genombrott för att frågan om erkännande av folkmordet skulle hamna på den internationella 

politiska agendan. Då prövades det armeniska fallet juridiskt av en oberoende internationell 

domstol – Permanent Peoples´ Tribunal - som grundades i Bologna 1979. Den fann att den 

ungturkiska regeringen gjort sig skyldig till folkmord i enlighet med Förenta Nationernas 

konventionstext från 1948.39 1987 erkände Europaparlamentet i Strasbourg genom en 

resolution att det armeniska folkmordet är en historisk realitet. I resolutionen angavs att ”ett 

erkännande av det armeniska folkmordet av Turkiet därför måste betraktas som en djupt 

human handling av moralisk rehabilitering gentemot armenierna, vilket enbart kan hedra den 

turkiska regeringen”. Turkiets politik av förnekande bl.a. innebär, enligt resolutionstexten, ett 

hinder för Turkiets inträde i den europeiska gemenskapen.40 

34 Karlsson, Klas-Göran, s. 230-231 
35 Karlsson, Klas-Göran, s. 296 
36 Karlsson, Klas-Göran, s. 231 
37 Karlsson, Klas-Göran, s. 233 
38 Karlsson, Klas-Göran, s. 268 
39 Karlsson, Klas-Göran, s. 266 
40 Karlsson, Klas-Göran, s. 266-267 
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Syfte & Frågeställning 

Klas-Göran Karlsson beskriver ett fenomen som fångat mitt intresse som fått allt större 

betydelse för internationella relationer;  
den allmänt ökande upptagenheten med historiska frågor som gjort att 
historie- och minnespolitik under de senaste decennierna blivit viktig över 
hela världen, inte minst i Europa. Stora och gränssättande historiska 
händelser, som krig, folkmord och terror, tillhör inte längre bara 
historikernas och historielärarnas avgränsade värld, utan har flyttat ut i 
samhällsdebatten och den politiska sfären. Frågor om historia och moral, om 
historia och kollektiv identitet har fått stort genomslag överallt. De som 
blivit eller känner sig kränkta, förtryckta eller på annat sätt orättvist 
behandlade i det förflutna har trätt fram som aldrig förr, antingen själva eller 
via ombud, och åberopar historiska rättanspråk eller mänskliga rättigheter. 
På andra sidan i den historiska förhandlingen ber politiker om ursäkt, gör bot 
och betalar kompensation för fädernas missgärningar. I flera länder är det ett 
brott att förneka att armenierna i Osmanska riket utsatts för ett folkmord.41 
 

    För att förstå historiebrukets betydelse i den politiska sfären syftar den här undersökningen 

till att historiskt spåra konstruktionen av diskursen bakom praktiken att erkänna folkmord; att 

begripliggöra, synliggöra samt problematisera de bakomliggande orsakerna och argumenten 

till det politiska bruket, missbruket och icke-bruket av historia gällande folkmordet på 

armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Utgångspunkten är antagandet att det 

över tid konstruerats olika diskurser i relation till bruket av historia. För att synliggöra dessa 

analyseras olika förhållningssätt till frågan:  

 
1. Vilken roll bör den politiska makten inta till uttolkningen av historien enligt debattens 

argument? Skiljer sig argumentationen i EU-parlamentet från riksdagen? 
 
2. Vilken utveckling kan förklara att ställningstagandet till historiska händelser allt mer 

blivit ett politiskt ansvar?   
 
3. Hur kan bruket och icke-bruket av historia och förändringen över tid förklaras när det 

gäller folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, och pontiska greker? 
 

Förståelsen av den diskurs, att något uppfattas som det normala, som utvecklats i just det här 

fallet runt bruket av historia i politik kan sedan utgöra en grund till förståelse mer generellt av 

det politiska bruket av historia i allmänhet. 

Avgränsning 

Undersökningen utgår främst från den svenska debatten om erkännandet av folkmordet på 

armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, och pontiska greker. Den debatten måste förstås utifrån ett 

41 Karlsson, Klas-Göran, s. 268 
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sammanhang där Sverige är en aktör i den europeiska gemenskapen. Att jämföra den svenska 

debatten med de argument som förts fram i frågan på EU-nivå gör Sveriges agerande 

förståeligt i ett större sammanhang. Sveriges erkännande av folkmordet antas här vara toppen 

av ett isberg snarare än en isolerad unik företeelse. För att förstå företeelsen, det politiska 

erkännandet av folkmord, görs en historisk genealogisk diskursanalys för att begripliggöra 

denna praktik.   

Metod 

En jämförelse görs mellan den debatt som fördes i Sverige angående riksdagens beslut att 

erkänna folkmordet och den debatt som förts på EU-nivå som varit intimt sammanvävd med 

Turkiets eventuella medlemskap i EU, med Turkiets bruk av historia i frågan. Om EU-

debatten skiljer sig från den svenska debatten kan det generera intressanta frågor om varför, 

och på vilket sätt den skiljer sig åt. Sverige har en delvis annorlunda rättstradition, utpräglat 

rättspositivistisk, medan den kontinentala rättstraditionen haft mer konservativa 

utgångspunkter, vilket skulle kunna förklara eventuella skillnader. Utifrån Nietzsches tre 

funktionsindelningar: den monumentalistiska, den antikvariska och den kritiska av den 

historiska kunskapen analyseras debattens argument i den här studien.42 Diskursanalys gör det 

möjligt att begripliggöra en praktik och dess bakomliggande normer och betydelser i en social 

kontext.43 Förhärskande förhållningssätt och praktiker uppfattas som normala och självklara 

och kommer till uttryck i olika argument. Dessas hållbarhet kan prövas vilket innebär ett 

ställningstagande i debatten. Argumenten kommer nedan att prövas utifrån de perspektiv 

Nietzsche presenterat angående historievetenskapens funktioner, här i en politisk kontext. 

    Bruket av historia i politik är en praktik som förändrats utifrån en diskurs som konstruerats 

över tid. I den här undersökningen görs en diskursanalys med Foucaults genealogiska metod 

för att historiskt spåra den konstruktionen genom att analysera den debatt som förts angående 

den politiska maktens roll i ställningstagandet till folkmordet på armenier m.fl. folk 1915-

1917. Michael Foucault hävdar angående den genealogiska metoden: ”Och genealogi bör 

skriva tolkningarnas historia: en de moraliska föreställningarnas, idealens, de metafysiska 

begreppens historia, en frihetstankens eller det asketiska livets historia, nämligen som 

uppkomster av skilda tolkningar. Det gäller att bringa dem att framträda som skeenden på 

42 Nietzsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, s. 11 
43 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus, 
Stockholm: 2005, s. 38 
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procedurernas teater”.44 Foucault ställer frågan: ”Hur förhåller sig genealogin som härkomst- 

eller uppkomstforskning till det som brukar kallas historia?” Foucault stöder sig på Nietzsches 

resonemang från boken Om historiens nytta och skada: en otidsenlig betraktelse när han 

menar att Nietzsche kritiserade den typ av historieskrivning (teologisk eller rationalistisk) som 

utgår från ett överhistoriskt perspektiv som var förhärskande under 1800-talet, att försynen 

stakat ut historiens riktning, att det finns en logisk utveckling av historien, en ideal 

kontinuitet, från ett ”historiens Eden” till ett historiens ändamålsenliga slut. Enligt Nietzsche 

anammar en sådan historiesyn metafysiska perspektiv. ”Men om historiesinnet vägrar att 

försvära sig åt något absolut och obetingat kan det undfly metafysiken och istället bli ett 

utmärkt verktyg för genealogin”, menar Foucault.45  

Operationalisering 

Först görs en argumentations-analys av vilken betydelse bruket av historia ges i debattens 

argument, vid erkännandet av folkmord. Sedan görs en historisk genealogisk diskursanalys 

med syftet att förklara förändring över tid i bruket av historia i politik. Utifrån den diskurs 

som kommit fram kan därefter argumentationen i debatten analyseras och praktiken att 

erkänna folkmord tolkas. Representativa argument analyseras som hämtas från riksdagens och 

regeringens webbsidor samt EU-parlamentets dokumentationstjänst angående bruket av 

historia i politik när erkännandet av folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och 

pontiska greker diskuteras. Bruket av historia i politik analyseras utifrån de tre funktioner 

historia kan ha enligt Nietzsche.  

Nietzsche och historiens funktioner  

Livet behöver stödet från historien men ett övermått av historia kan dock skada det levande, 

menar Nietzsche.46 Det finns enligt Nietzsche tre sorters historia, var och en av de tre typerna 

”kommer till sin rätt endast i en bestämd jordmån, i ett bestämt klimat; på varje annan plats 

blir de till ett skadligt ogräs”47:  
 

 Monumentalistisk; är historia för en verksam och strävande människa som behöver 

historien som förebild, lärare och tröstare.48 ”Hans mål är någon form av lycka, 

44 Foucault, Michel, Diskursernas kamp, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Eslöv: 2008, s. 111 
45 Foucault, Michel; Diskursernas kamp, s.112-113, 117 
46 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 40 
47 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 49-50 
48 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 40  
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kanske inte hans egen, oftare ett folks eller hela mänsklighetens”.49 Monumentalistisk 

historia handlar om att känna beundran för de enskilda människornas kamp genom 

historien, ”att jag i ett sådant sedan länge svunnet ögonblick kan uppleva det högsta 

som levande, ljust och stort – det är grundtanken i den tro på det allmänmänskliga som 

ligger uttalat i kravet på en monumentalistisk historia”.50 Ur historien hämtas 

vetskapen ”att det stora som en gång var – åtminstone en gång var möjligt - och därför 

ännu en gång kan komma att bli möjligt”. Ära är tron på samhörighet och kontinuitet i 

det stora genom tiderna; ”den är en protest gentemot släkternas växling och 

förgängligheten”.51 

 

Så länge historieskrivningens själ står att finna i de stora eggelser som en kraftfull varelse 

erhåller från den, så länge det förflutna måste skildras som något efterföljansvärt och än en 

gång möjligt, finns det alltid en fara att historien omtolkas i idealiserande riktning och 

därigenom närmar sig den fria dikten. Ja, det finns tider som inte kan skilja mellan ett 

monumentalistiskt förflutet och en mytisk fiktion, eftersom samma impulser kan mottas från 

båda.52 
 

 Antikvarisk; en bevarande historia för den vördande människan som vill ”förbliva vid 

det gamla och invanda”.53 Historien tillhör den människa ”som med trohet och kärlek 

blickar tillbaka på sitt ursprung”.54    

 

Den antikvariska historien förstår att bevara, vill hålla fast vid och vårda det gamla, men inte 

att skapa liv. Den vill ”fixera de kontinuiteter i vilka vårt nu är rotat: jordmån, språk, 

medborgarskap, att `med aktsam hand vårda det av gammalt bestående för att bevara de 

betingelser under vilka man har uppstått åt dem som ska uppstå efter en´”.55 Den underskattar 

det vardande vilket den monumentalistiska däremot inte gör.56  

    Med det kritiska perspektivet är det möjligt att göra upp med det förflutna för att skapa 

något nytt.57 

49 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 41 
50 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 42 
51 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 43-44 
52 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 46  
53 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 50 
54 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 51 
55 Foucault, Michel; Diskursernas kamp, s. 120 
56 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 56 
57 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 57 
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 Kritisk; för den lidande människan som plågas av något i samtiden, är i behov av 

befrielse och en dömande och fördömande historia.58 Det kritiska perspektivet kan 

befrämja livet eftersom människan för att kunna leva måste ha kraften att ”bryta 

sönder och lösa upp det förflutna; detta uppnår hon genom att hon drar det förflutna 

inför rätta, anställer pinliga förhör och slutligen fäller en dom. Allt förgånget är värt 

att dömas – ty, som det nu en gång är med de mänskliga omständigheterna, våld och 

mänsklig svaghet har alltid spelat en stor roll i dem”.59 

Teori 

Inom teoribildning om internationella relationer och säkerhetsstudier är utvecklingen av 

normer och praktiker viktiga studieobjekt.60 Vincent Pouliot beskriver en konstruktivistisk 

poststrukturalistisk ansats utifrån vilken det med en historiserande metod går att göra en 

genealogi med syftet att spåra brott och språng i utvecklingen av betydelser och praktiker. 

Tolkning av narrativer är vanlig bland IR konstruktivister med betoning på en hermeneutisk 

förståelse, diskurser och intersubjektivitet.61 En teoretisk utgångspunkt i det här arbetet är att 

det över tid har konstruerats en diskurs angående bruket av historia inom politik. Det har skett 

en förändring i synen på vilken roll uttolkningen av historien kan ha i politik. Nya betydelser 

och praktiker har konstruerats i brukandet av historia som blivit till en förpliktigande normativ 

diskurs i den politiska sfären. Med en historisk genealogi (härledning) för utvecklingen av en 

diskurs kan påvisa vilken mening bruket av historia ges i praktiken att "erkänna folkmord".62  

    I Foucaults tänkande är människan en del i ”ett komplex av historiska omständigheter och 

praktiker, hur tänka människan i detta nät av maktrelationer?”63 Hans Ruin (professor i 

filosofi vid Åbo Universitet) hävdar att det behövs filosofer som Foucault, ”filosofer med en 

kritisk historisk blick och en frigörande energi, som kan tyda nuet inom ett längre spel av 

skiftande sanningar och erfarenheter, och därmed öppna det för det nya”. Foucault hävdade 

själv i den sena texten Politisk individteknologi att hans projekt ”handlar om att förstå den 

moderna rationalitetens framväxt och natur, som den tar sig uttryck i en tilltagande politisk 

58 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 40, 50 
59 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 57 
60 Krause, Keith, “Critical Theory and security Studies: The Research Programme of `Critical Security Studies´”, 
Cooperation and Conflict, SAGE, 1998-09-1, s. 300 
61 Pouliot, Vincent, International Security in Practice. The Politics of NATO-Russia Diplomacy, Cambridge 
University Press, 2012: Cambridge, 72, 76 
62 Pouliot, Vincent, s. 76 
63 Foucault, Michel; Diskursernas kamp, s. 9 

 
 

12 

                                                                 



kontroll över livet i alla dess former, genom hälsovård, ekonomi, polisväsende, etc.”64 I 

Foucaults perspektiv kan politikens kontroll över användandet av historia problematiseras. 

    Nietzsche var en tidig konstruktivist och kritiker av moderniteten.65 Nietzsche ställde allt 

på sin spets och genomskådade förhärskande synsätt som hyckleri.66 Bl.a. Svante Nordin 

hävdar om Nietzsche, att: ”Dennes betydelse för 1900-talets idéliv, inte bara dess filosofi utan 

hela dess human- och samhällsvetenskap, litteratur och konst, politiska och religiösa debatt, är 

svårt att överskatta”.67 Nietzsche har haft stort inflytande över de postmoderna 

kulturvetenskaperna och de franska (post)strukturalistiska filosoferna. Michael Foucault, 

Edward Said m.fl. har tagit till sig Nietzsches sätt att tänka i en postmodern/postkolonial 

kritik av moderniteten.68 Att analysera debatten om bruket historia i politiken med hjälp av 

Nietzsche tillför en moralfilosofisk förståelse samt en maktaspekt. Nietzsche menar att 

människans grundinstinkt är viljan till makt.69 Politik handlar om utövande av makt. EU 

utövar makt gentemot Turkiet bl.a. och den svenska riksdagens beslut att övergreppen mot 

armenier m.fl. 1915-1917 var ett folkmord är ett utövande av makt i Nietzsches perspektiv. 

    Nietzsche ifrågasatte alla föregivet objektiva värderingar som han menade är baserade på 

subjektiva intressen, moralen måste stå i livets tjänst, sanningen är vad som tillgodoser 

perspektivet att livet skall bibehållas och stegras.70 Enligt Nietzsche är det viljan till makt som 

är förklaringsgrund till både sanningslidelse och moraliska värderingar.71 Det är härskarna i 

historien som definierat ont respektive gott och till och med utformat orden; språket utgör en 

manifestation av makt; härskarna tar språket i besittning vilket innebär att t.ex. ordet god inte 

nödvändigtvis måste ha en anknytning till ”osjälviska handlingar”.72 Idag är FN samt EU 

normgivare. Hela det västerländska upplysningsprojektet utgör ett hegemoniskt paradigm med 

universella anspråk. I ett postkolonialt tredjevärden perspektiv kan detta framstå som 

”kulturimperialism” och västvärldens hegemoni gentemot den övriga världen.73 För Turkiet 

framstår det som att segrarna i världskrigen skriver ”sin” historia. 

64 Ruin, Hans; ”Michel Foucault: Diskursernas Kamp: Viktig filosofi. Antologi presenterar en användbar Michel 
Foucault”, DN.se: bokrecensioner, Publicerad 2008-08-04, hämtad 2012-12-20 
65 Nordin, Svante, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund: 2003, s. 12 
66 Nietzsche, Friedrich, ”Bortom gott och ont: förspel till en framtidens filosofi”; ”Till moralens genealogi: en 
stridsskrift”; i Samlade skrifter. Band 7, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv: 2002, s. 218 
67 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 455 
68 Said, Edward W., Humanism and democratic criticism, New York: 2004, Columbia University Press, s. 9 
69 “Friedrich Nietzsche“, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/friedrich-nietzsche, hämtat 2013-01-10 
70 ”Friedrich Nietzsche“, http://www.ne.se/lang/friedrich-nietzsche, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-09. 
71 Nietzsche, Friedrich, ”Till moralens genealogi”, i Samlade skrifter, s. 345-346 
72 Nietzsche, Friedrich, ”Till moralens genealogi”, i Samlade skrifter, s. 201 
73 Nordin, Svante, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 657 
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    Foucault gör ingen hemlighet av att han har hämtat inspiration till sin genealogiska metod 

från Nietzsches bok Till moralens genealogi som Foucault hänvisar till i sin text.74 I Till 

Moralens genealogi gör Nietzsche en sorts historisk genealogisk diskursanalys utav moralens 

tillkomsthistoria allt sedan antikens Grekland, Platon via kristendomen till upplysningen, och 

allt framgent. ”Den moderna förståelsen av moral är enligt Nietzsches synsätt kristen, 

platonsk, slavmoralisk, alltså inte i enlighet med den ursprungliga herremoralen”.75 

Nietzsches framtidsutsikter var tämligen dystra; ”Nihilismen står för dörren: varifrån kommer 

denna kusligaste av gäster till oss?”76 hävdar Nietzsche i inledningen till Der Wille zur Macht  

(Viljan till makt), som publicerades först 1906 efter Nietzsches död, vilket syftar till en 

utveckling som Nietzsche ser som den europeiska civilisationens oundvikliga öde.77 Det 

problem som Nietzsche lyfte fram redan under 1800-talet aktualiserades efter andra 

världskriget när världen insåg vidden av de brott som människor varit i stånd att begå; världen 

framstod som moraliskt bankrutt: ”Framför allt hade Nietzsche för första gången med full 

kraft ställt den tänkande mänskligheten inför nihilismens problem. Givet att religionen tappat 

sin makt över sinnena, givet att vetenskapen inte har något att säga om gott och ont, rätt och 

orätt – varifrån skall människorna i fortsättningen hämta de värden på vilka de skall leva sina 

liv?”78 Värdenihilism handlar om att värdebegreppen endast är fiktioner och saknar objektiv 

grund; vi har den moral som är biologiskt gynnsam, värdena motsvaras inte av något faktiskt, 

objektivt.79  

    I det här arbetet hävdas att efterspelet till andra världskriget utgör ett viktigt brott och 

språng i utvecklingen av betydelser och praktiker vad avser utvecklandet av en diskurs som 

ligger till grund för praktiken att bekänna folkmord. Utifrån Nürnberg rättegångarna samt 

FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna 1948 har ett moraliskt patos utvecklats och 

en förpliktigande diskurs i de internationella relationerna som är en motreaktion till den totala 

värdenihilism och anarki som chockade världen när nazismens fasor blev kända. Den polsk-

judiske juristen Raphael Lemkin (1900-1959) hade redan 1933, samma år som Hitler kom till 

makten i Tyskland, argumenterat för att inrätta en internationell beredskap för ”brott som 

chockar samvetet”. Lemkin kämpade för att få gehör för en ny internationell rättsordning och 

förde fram det budskapet vid olika konferenser. 1945 fick det nya begreppet, som Lemkin 

74 Foucault, Michel; Diskursernas kamp, s. 105 
75 Tralau, Johan, ”Nietzsche bevarade sin hemlighet”, SvD Kultur, publicerad 8 juni 2003, uppdaterad 14 oktober 
2010, hämtad 2012-12-20, http://www.svd.se/kultur/understrecket/nietzsche-bevarade-sin-hemlighet_95950.svd 
76 Nordin, Svante, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 80 
77 Nietzsche, Friedrich, ”Till moralens genealogi”, i Samlade skrifter, s. 351 
78 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 462 
79 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 459  
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föreslagit, snabbt genomslag i det mediala språket.80 Vid Nürnbergrättegången användes 

begreppet genocide för att beskriva ”utplånandet av etniska och nationella grupper som `judar, 

polacker, zigenare och andra´”.81 Enligt Lemkin utgör folkmordskonventionen grundstenen i 

ett system av mänskliga rättigheter.82 Den 9 december 1948 röstades ”Convention on the 

Prevention and Punichment of the Crime of Genocide” igenom med 55 röster för och 0 röster 

emot vilket innebar ett genombrott för det Lemkin arbetat för. FN:s folkmordskonvention 

innebar att folkmord fick en juridisk definition och blev klassat som ett internationellt brott i 

linje med det Lemkin ivrat för.83 Dagen därpå antogs ytterligare ett epokgörande dokument av 

FN, den Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna.84 

    En tes i det här arbetet är: när ett parlament bekänner ett folkmord är det först och främst 

inte en uttolkning av historia utan snarare en värdering av en historisk händelse, d.v.s. ett 

moraliskt ställningstagande. Ett patos för sanningen måste grunda sig i ett normativt 

ställningstagande: 
nämligen att sanningen har ett högre värde än lögnen – och det är värt att begrunda 
för den vetenskap som tror sig vara ”värdefri”. Även den mycket trista, mycket 
positivistiska, mycket 50-talsmässiga drömmen om att vetenskapen bara skall mäta 
och väga saker, aldrig värdera dem, måste luta sig mot det sällan ifrågasatta 
ställningstagandet att det är sanningen som skall uttryckas, inte skenet eller lögnen. 
Drömmen om den fullkomliga värderingsfriheten var därför en ogenomtänkt sådan. 
Insikten om att också den grundar sig i ett normativt ställningstagande, alltså handlar 
om hur saker bör vara, borde vaccinera de ännu drömmande och sovande mot 
överdriven skepsis gentemot normativa politiska och moraliska frågor och 
sanningsanspråk i vetenskapliga sammanhang.85 

 

Behövs ”värdelös” historisk kunskap, eller värdelös politik? Ska det vara ett ideal att tala om 

nazismen, kommunismen eller övergreppen mot armenier ”neutralt” och objektivt utan 

värderingar? Själva tanken om en ”värderingsfri” historisk vetenskap måste ifrågasättas. Ett 

icke-bruk av historia, eller underlåtenhet att moraliskt förhålla sig, kan bli direkt omoraliskt 

och fegt, d.v.s. som att avsäga sig ansvaret att ta ställning. Adolf Hitler åberopade turkarnas 

utrotningspolitik för att legitimera Tysklands utrotningspolitik av judarna. Det var möjligt mot 

bakgrunden att Tyskland då inte hade gjort en moralisk värdering av landets hållning till 

1900-talets första folkmord i vilket tyskarna stred med turkarna.86 Redan under första 

80 Bring, Ove, Bring, Ove, ”Folkmordskonventionen 60 år: En historisk introduktion”, Forum för levande 
historia, http://www.levandehistoria.se/files/Folkmordskonventionen%2060%20år.pdf, s. 2 
81 Bring, Ove, Folkmordskonventionen 60 år: En historisk introduktion, s. 3 
82 Bring, Ove, Folkmordskonventionen 60 år: En historisk introduktion, s. 8 
83 Gaunt, David, Folkmordet på Assyrierna: Seyfo: När – Var – Hur, Assyriska ungdomsförbundet i Sverige, 
Stockholm: 2011, s. 49 
84 Bring, Ove, Folkmordskonventionen 60 år: En historisk introduktion, s. 9 
85 Tralau, Johan; ”Nietzsche bevarade sin hemlighet”, SvD Kultur, hämtad 2012-12-20, 
86 Yonan, Gabriele, Den glömda förintelsen av assyrierna i Turkiet, Södertälje: Assyriska riksförb. i Sverige, 
Danagårds grafiska, Jönköping: 2004, s. XXIV 
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världskriget försökte engagerade personer ”väcka en känsla av politiskt ansvar” för de kristna 

assyriernas öde, i bl.a. Storbritannien och USA.87  

Forskningsläge 

Ove Bring, som är professor i folkrätt på Försvarshögskolan, har skrivit boken De mänskliga 

rättigheternas väg. Ove Bring sätter in tänkandet om folkmord i ett sammanhang av 

mänskliga rättigheter tänkande som han spårar långt tillbaka i historien ända till skriftspråkets 

framväxt i Sumerien. Genom historien har en utveckling skett i synen på rättigheter, menar 

Bring, som låg till grund för den år 1948 antagna FN-deklarationen om universella mänskliga 

rättigheter.  

    Bring hävdar att armeniernas nationella uppvaknande under senare hälften av 1800-talet 

skapade spänningar i det dåvarande Osmanska riket. De turkiska myndigheterna slog ned 

armeniska upplopp och vissa fall fick olika förband ”licens att döda”. År 1894 skedde direkta 

massakrer på armenier och gång efter annan blossade oroligheter upp; några år senare 

dödades upp emot 100 000 armenier som svar på en armenisk politisk aktion. År 1908 tog 

ungturkarna makten som senare kom att genomdriva folkmordet på armenier, syrianer, 

assyrier m.fl. grupper. I en kupp avsatte ungturkarna sultanen som efterträddes av Mehmet V. 

som blev en nickedocka i den nya regimens händer.88 

    Professor David Gaunt är en av värdens främsta inom forskning om det assyriska 

folkmordet. David Gaunt avslutade sin doktorsexamen vid Uppsala universitet 1975 och är för 

närvarande professor i historia vid Södertörns högskola. Professor Gaunt utgav 2006 boken 

Massacres, resistance, protectors: muslim-christian relations in Eastern Anatolia during 

world war I som är ett banbrytande arbete om det assyriska folkmordet. Gaunt har också 

skrivit boken Folkmordet på Assyrierna. Seyfo: När – Var – Hur (2011).89 

    Donald Bloxham är professor i modern historia, som specialiserat sig på studier av 

folkmord, krigsförbrytelser och massakrer. Han är redaktör för Journal of Holocaust 

Education. Han har också skrivit boken The Great Game of Genocide: Imperialism, 

Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians, (2005). Bloxham menar att 

ungefär en million armenier mördades 1915-1916 i ett organiserat folkmord, vilket utgjorde 

87 Yonan, Gabriele, Den glömda förintelsen av assyrierna i Turkiet, s. XXII 
88 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 322-323 
89 Haweil, Joseph, “Prof. David Gaunt: Genocide scholars are more and more aware of the Assyrian genocide”, 
Assyrian Genocide Research Center, http://www.seyfocenter.com/index.php?sid=2&aID=321 
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hälften av den armeniska befolkningen före kriget och två tredjedelar av dem som 

deporterades genom att fördrivas från sina områden genom att bl.a. gå långa dödsmarscher.90 

    George A. Finch som bl.a varit director för Division of International Law och blivit känd 

bl.a. för boken The Sources of Modern International Law, har skrivit förordet till Lemkins 

bok Axis Rule in Occupied Europe. Detta förord skrevs 18 augusti 1944 före Tysklands 

kapitulation i andra världskriget i vilket det hävdas att Lemkins bok syftar till återupprättandet 

av fred baserad på rättvisa världen. Lemkin brann för att en internationell ordning skulle 

komma till stånd och en fredlig värld grundad på lag och ordning.91 

    Malin Isaksson har i sin avhandling, disputerad 2010-02-19 vid Göteborgs universitet, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för globala studier, Freds-och 

utvecklingsforskning, The Holocaust and genocide in history and politics: a study of the 

discrepancy between human rights med en historisk metod i kombination med element från 

diskursanalys, identifierat en Förintelsen- och folkmords-diskurs där olika tolkningar av 

Förintelsen gör det möjligt för det internationella samfundet att använda Förintelsen som ett 

politiskt verktyg. I Isakssons studie dras slutsatsen att Förintelsen har använts till att 

upprätthålla en norm om icke-ingripande i förhållande till fall av folkmord i den 

internationella politiken, eftersom det internationella samfundet har saknat politisk vilja att 

förhindra incidenter av detta slag.92 

     Göran Gunner och Sven Halvardson har skrivit boken Jag behöver rötter och vingar: om 

assyrisk/syriansk identitet i Sverige (2005), som handlar de assyriska och syrianska (araméer) 

folkens utsatta situation i historien och i Turkiet samt identitetsaspekter i relation till Seyfo 

(folkmordet 1915-1916) för de efterlevande generationerna varav många lever i diaspora här i 

Sverige. 

    Richard Ashby Wilson, professor vid Mänskliga rättigheter institutet och School of Law 

University of Connecticut, har skrivit boken Humanitarianism and Suffering. The 

Mobilization of Empathy, (2009) samt Writing History in International Criminal Trials. I den 

sistnämnda boken visar författaren på det intima förhållandet mellan juridik och historia i 

relation till folkmord. Richard Ashby Wilson har bedrivit forskning för att förstå hur domare, 

åklagare, försvarsadvokater och expertvittnen vid tre internationella brottmålsdomstolar 

90 Bloxham, Donald, The great game of genocide: imperialism, nationalism, and the destruction of the Ottoman 
Armenians, Oxford University Press, Oxford: 2005, s. 1 
91 Lemkin, Raphael, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for 
Redress (Foundations of the Laws of War), Washington, 1944,  s. vii-viii 
92 Isaksson, Malin, The Holocaust and genocide in history and politics: a study of the discrepancy between 
human rights, Gothenburg: School of Global Studies. Peace and Development Research, University of 
Gothenburg, 2010, s. Abstract 
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kombinerar juridik och historia i rättssalen. Sättet att veta inom rätten skiljer sig från 

historievetenskapen, men är två sätt som kan kombineras i internationella domstolar på ett sätt 

som ger nya perspektiv angående förhållandet mellan juridik och historia.93 I den första visar 

han hur humanitärianism utvecklats från 1700-talet, och hur ett humanitärt tänkande fått ett 

nytt genombrott, först efter andra världskriget, och i synnerhet efter det kalla krigets slut i den 

internationella politiken. 

    Kinotha Asmar har i en 30 poängsuppsats i internationell folkrätt Folkmordet 1915 på 

armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker – ett folkmord som idag kan medföra 

rättsliga konsekvenser för Turkiet? vid Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet, ställt 

frågor om detta folkmord idag kan medföra rättsliga konsekvenser för Turkiet, om 

folkmordskonventionen kan tillämpas på folkmordet 1915 samt om en succession av de 

rättsliga konsekvenser som härrör från folkmordet skett från det Osmanska riket till Turkiet. 

Asmar kommer fram till jakande svar på dessa frågor. Asmar drar slutsatsen att brottet 

folkmord existerade och var straffbart enligt den internationella sedvanerätten redan innan 

folkmordskonventionen skapades. Det förklarar segrarmakternas planer när Sèvres-avtalet 

undertecknades 1920, då fanns en uttalad plan att lagföra förövarna till folkmordet.94 

Källor 

Europaparlamentet tillhandahåller elektroniska dokument via Internet fr.o.m. den 3 december 
2001. För att få tillgång till tidigare dokument är det nödvändigt att vända sig till den enhet 
som ansvarar för Europaparlamentets historiska arkiv och i vissa fall besöka de historiska 
arkiven i Luxemburg. Europaparlamentet har historiska arkiv som rör dess lagstiftningsarbete 
och politik från 1952 fram till den fjärde valperioden 1994–1999, och även allmänheten har 
tillgång till arkiven (dock bara delvis via Internet).95 Den svenska riksdagsdebatten har 
studerats bl.a. på riksdagens webbsida - www.riksdagen.se. Som källor för diskursanalysen 
har historisk litteratur och tidigare forskning i ämnet använts. 
 

93 Wilson, Ashby, Richard; Writing History in International Criminal Trials, Cambridge Univertity Press, New 
York: 2011, s. vii 
94 Asmar, Kinotha, Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker - ett folkmord 
som idag kan medföra rättsliga konsekvenser för Turkiet?, Examensuppsats 30 poäng, Juridiska Intuitionen, 
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Ht 2010, s. 34 
95 EU-parlamentets dokumentationstjänst, 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=SV, dokumentregister, hämtat 2012-
12-17 

 
 

18 

                                                                 



Undersökning 

Den här undersökningen handlar om hur historia brukas vid det politiska ställningstagandet 

till folkmord. Därför är det viktigt att se hur folkmordsbegreppet historiskt har utvecklats. 

Folkrättsprofessor Ove Bring menar att en protest mot ett då pågående folkmord i Belgiska 

Kongo, som avslöjades av en journalist i en ögonvittnesskildring, publicerad i en pamflett 

1890 blev ”en milstolpe i de mänskliga rättigheternas litteratur”. I en uppföljningspamflett 

hävdar journalisten att Belgiens kung Leopold gjort sig skyldig till ”brott mot 

mänskligheten”; det är ett tidigt exempel på användningen uttrycket.96 Övergreppen av 

kolonialmakten mot den kongolesiska befolkningen har kallats för ”det första moderna 

folkmordet” som innebar en befolkningsförlust på upp emot tio miljoner människor för 

Kongo.97 Enligt Bring började ordet folkmord sedan att användas under första världskriget för 

att beskriva övergreppen mot olika kristna grupper i det sönderfallande Osmanska riket. 1917 

använde Hjalmar Branting ordet när han talade om armeniernas fruktansvärda situation, med 

syftet att skapa opinion mot den turkiska politiken, om ett ”systematiskt folkmord”.98 

Branting hävdade:  
Det är fråga om ett organiserat och systematiskt folkmord, värre än vad vi någonsin 
sett maken till i Europa. Det har gällt att utrota hela stora områdens befolkning, att 
massakrera dem, driva ut de överlevande i öknen under förhoppning, att de ej skola 
uthärda utan att deras ben skola vitna i ökensanden. Detta folkmord står bland krigets 
alla ohyggligheter, beträffande offrens antal och den systematiska vildheten i dess 
utförande, utan motstycke. När vi läst därom har det isat våra hjärtan, verkligen på 
allvar isat våra hjärtan.99 

 

    I Malin Isakssons avhandling The Holocaust and Genocide in History and Politics är 

huvudfrågan “what role has the Holocaust played in interpreting `genocide´ in post-war 

genocide politics?” Isaksson hävdar att Förintelsen legitimerade etablerandet av 

folkmordskonventionen.100 Den 11 december 1946 förklarades folkmord (genocide) vara ett 

brott enligt internationell sedvanerätt. Bl.a. innehöll resolutionen rekommendationen till att 

internationellt samarbete skulle organiseras mellan stater i syfte att underlätta en snabb 

förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Ett ytterligare steg mot att erkänna 

folkmord togs när brottet folkmord kodifierades från internationell sedvanerätt till ett fördrag 

när FN:s folkmordskonvention trädde i kraft 1951. Enligt FN:s folkmordskonvention är 

parterna i fördraget skyldiga att förhindra och bestraffa brottet folkmord oavsett om det sker i 

96 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 315 
97 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 318 
98 Bring, Ove, Folkmordskonventionen 60 år: En historisk introduktion, s. 1 
99 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 336 
100 Isaksson, Malin, s. 14 
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krig eller fredstid.101 Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord 

(genocide) antogs den 9 december 1948 och trädde i kraft den 12 januari 1951: 
De fördragsslutande parterna, som tagit under övervägande den förklaring, som 
Förenta Nationernas generalförsamling antog genom sin resolution 96 (I) den 11 
december 1946 av innehåll, att folkmord är ett brott enligt folkrätten, strider mot 
Förenta Nationernas anda och syftemål samt fördömes av den civiliserade världen;102 
 

Enligt Isaksson är syftet med FN:s folkmordskonvention att både juridiskt och politiskt straffa 

förövare och att underlätta fastställandet av konflikter som folkmord, så att med FN:s 

myndighet, det internationella samfundet kan organisera insatser för att förhindra folkmord. 

Isaksson menar att vilken konflikt som faktiskt definieras som folkmord är en godtycklig affär 

som beslutas genom ett politiskt maktspel bl.a. i FN.103  

    Det som med folkmordskonventionen 1948 blev fördrag var redan innan ett internationellt 

brott mot mänskligheten enligt etablerad sedvanerätt.104 Enligt Asmar är den internationella 

sedvanerätten bindande även för de stater som inte har undertecknat traktat angående de 

aktuella reglerna. Innan folkmordskonventionen rubricerades folkmord som brott mot 

mänskligheten. I Nürnbergrättegången dömdes de nazistiska förbrytarna utifrån andra lagar än 

de som var gällande i Tyskland under det nazistiska styret. Det har diskuterats om detta 

utgjorde ett brott emot legalitetsprincipen, d.v.s. principen att ingen kan dömas för brott 

retroaktivt, d.v.s. för brott som då de begicks inte var straffbara enligt lag. Enligt Asmar utgör 

legalitetsprincipen dock inte ett hinder eftersom folkmord då det skedde var straffbart enligt 

den internationella sedvanerätten som var rådande när brotten begicks.105 Asmar menar också 

att Turkiet har ett ansvar och skyldighet att rättsligt göra upp med de brott som begicks av det 

Osmanska riket.106 

    I dagens Turkiet har den medvetna politiken att glömma gått över till en politik av 

förträngning av den egna historien, vilket lett till att varje påpekande om dessa grymheter 

1915 betraktas som en förolämpning mot den turkiska nationen, fortfarande idag. Historien är 

politiserad. Från turkiskt håll hävdas att endast domstolar kan avgöra om det var ett folkmord, 

d.v.s. jurister. Ove Bring menar istället att ”en rättsordning tillhör inte enbart juristerna, den 

tillhör oss alla och vi kan alla i demokratisk anda diskutera rättens innehåll och betydelse”.107 

Bring menar att frågan om det armeniska folkmordet framförallt är en fråga om moral och 

101 Isaksson, Malin, s. 15 
102 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, http://www.humanrights.se/wp-
content/uploads/2012/01/Konvention-om-folkmord.pdf 
103 Isaksson, Malin, s. 22 
104 Asmar, Kinotha, s. 23 
105 Asmar, Kinotha, s. 24 
106 Asmar, Kinotha, s. 34 
107 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 339 
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upprättelse. De efterlevande önskar försoning genom erkännande av deras anförvanters 

lidande. Därför bör Turkiet göra upp med sitt historiska förflutna.108 

Argumentations-analys 

Redan i början av 1990-talet togs frågan om folkmordet upp i den svenska 

riksdagen, i en riksdagsmotion 1991/1992 uppmanade två 

riksdagsledamöter den svenska regeringen att uppmärksamma 

assyriernas/syrianernas situation i Turkiet, både då och nu: 
Under första världskriget, före det ottomanska väldets sammanbrott, förde 
ottomanerna ett utrotningskrig mot egna minoriteter. Det folkmord som 
begicks 1915 riktade sig mot armenierna, men kom även att omfatta den 
assyriska befolkningen och ca en halv miljon assyrier dödades. 
Hundratusentals tvångsdeporterades till Grekland, Syrien och Libanon.109 
 

I slutet av 1990-talet sammanfattade riksdagens utrikesutskott i sitt betänkande 1999/2000 sin 

uppfattning av vad som hänt 1915: 
Den stora massakern genomfördes 1915. Det finns ingen exakt statistik när det gäller 
denna tragedi. Vanligen brukar man räkna med att mellan 1 och 1,5 miljoner armenier 
mördades, direkt eller genom svåra förhållanden under de deportationer som 
genomfördes. 250 000 lyckades fly till Ryssland, 200 000 tvingades att bli muslimer och 
400 000 flydde till Syrien. När Kaukasus invaderades av Turkiet 1918 dödades ytterligare 
50 000-100 00 armenier.110 

 
    Sedan 1990-talet har folkmordet diskuterats och behandlats i motioner, 

utskottsbetänkanden, interpellationer, skriftliga frågor, svar på skriftliga frågor i 

utrikesutskottet samt i riksdagen gång efter annan. En viktig utgångspunkt har varit att: ”en 

regim som önskar en utveckling i demokratisk riktning måste göra upp med sitt förflutna”.111 

I en motion 1999/2000:U651 yrkade sex riksdagspartier för att Sverige skulle verka för ett 

turkiskt erkännande av folkmordet. 

    I den svenska riksdagen väckte frågan om vad som hände armenierna under första 

världskriget debatt under 2008. Bl.a. lades en Motion 2008/09:U332 fram som var ett förslag 

till riksdagsbeslut av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp) angående folkmordet 1915 på 

armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.112 Riksdagen ansåg att det var ett 

folkmord som begicks 1915. Regeringen och den borgerliga majoriteten överröstades av 

108 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 339 
109 Gunner , Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon , Artos, Skellefteå: 2012,  s. 347 
110 Gunner , Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon , s. 348 
111 Gunner , Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 349 
112 Motion 2008/09:U332, ”Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker”, 
Inlämnat: 2008-10-07, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Folkmordet-1915-pa-
armenier-a_GW02U332 
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riksdagen i erkännandet av folkmordet. De borgerliga partierna avvisade förslaget med 

hänvisning till att politiker inte ska skriva historia. De flesta icke-turkiska historiker och 

folkrättsexperter är överens om att massakrerna var ett folkmord i enlighet med 1948 års 

folkmordskonvention. Turkiet förnekar att det var ett folkmord, och att över huvud taget 

diskutera behandlingen av armenierna och andra folkgrupper under den här perioden var 

länge tabubelagt i Turkiet. ”Det är inte riksdagens sak att göra folkrättsliga bedömningar. Det 

är historiker, inte politiker som ska skriva historia”, hävdade bl.a. Gustav Blix (M). Han 

hänvisade till att det är viktigt att i stället understödja den försoningsprocess mellan Turkiet 

och Armenien som inletts. ”Vi politiker ska inte skriva historia, men vi har ett ansvar att 

förhålla oss till historiska fakta och kalla saker vid dess rätta namn”, sade Vänsterpartiets 

Hans Linde. Folkpartiets Erik Ullenhag påminde om att det tidigare även var 

Socialdemokraternas linje att inte politiskt fastslå att det var ett folkmord. ”Jag tycker också 

att det var ett folkmord men anser att riksdagen inte ska göra folkrättsliga bedömningar” 

menade han.113 Carl Bildt menade att en politisering av historien kan skada 

försoningsprocessen mellan Turkiet och Armenien.114  

    Många länder har erkänt att händelserna 1915 var ett folkmord. 1985 erkände 

Europaparlamentet och FN att händelserna 1915 var att betrakta som ett folkmord utfört av 

det ottomanska riket. Ett flertal länder, till exempel Tyskland, Frankrike, Grekland, Argentina, 

Schweiz, Litauen, Italien, Canada, Belgien, Polen, Nederländerna och Uruguay, har officiellt 

uttryckt att morden på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker 1915 var ett 

folkmord. Turkiet kallar dock fortfarande händelsen för en massaker eller ett massmord. 

Sveriges riksdag beslutade 2010-03-11 att erkänna att det begåtts ett folkmord mot armenier, 

assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker.115 

    Ingmar Karlsson hävdar i en debattartikel att ”Något folkmord drabbade således inte de 

pontiska grekerna som riksdagen påstår”.116 Ingmar Karlsson har varit chef för UD:s idé- och 

analysgrupp. Åren 1996-2001 var han ambassadör i Prag och Bratislava och senare har han 

113 Nilsson, Owe, TT, ”Folkmordet på armenierna: Riksdagen erkände folkmord på armenier”, DN, Uppdaterad 
2010-03-11, Publicerad 2010-03-11, hämtat 2013-01-10, http://www.dn.se/nyheter/politik/riksdagen-erkande-
folkmord-pa-armenier 
114 Bildt, Carl, ”Folkmordet på armenierna: Carl Bildt: Politisering av historien skadar försoning”, DN, hämtat 
2012-11-02, http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/carl-bildt-politisering-av-historien-skadar-forsoning 
115 Forum för levande historia, Vilka länder erkänner att händelserna 1915 var ett folkmord?, Publicerad 2007-
09-24, Ändrad 2010-03-18, hämtat 2013-01-10, http://www.levandehistoria.se/node/298 
116 Karlsson, Ingmar, Folkmordet som aldrig ägde rum, SvD, Under strecket, 3 april 2010, uppdaterad: 3 april 
2010, hämtad 2012-11-04, http://www.svd.se/kultur/understrecket/folkmordet-som-aldrig-agde-
rum_4514557.svd 
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tjänstgjort som generalkonsul i Istanbul. Karlsson är välinitierad i Mellanösterns och, inte 

minst, i Turkiets historia. Karlsson hävdar: 
För första gången tar riksdagen på sig uppdraget att skriva historia och kräver att en stat, Turkiet, 

skall ta ansvar för händelser som inträffade innan denna stat bildades. Inte nog med detta. Krav 

ställs inte bara på att den svenska regeringen skall erkänna utan även verka för ett internationellt 

erkännande av ett folkmord som aldrig ägt rum. Den 11 mars skrev därmed den svenska riksdagen 

historia på ett sätt som i dag annars bara är möjligt i totalitära stater som Kuba eller Nordkorea.117 

Sveriges erkännande av folkmordet 

Torsdagen den 11 mars 2010 hölls en debatt som följdes av omröstning varpå beslut fattades 

med utgångspunkt i Betänkande 2009/10:UU9. Riksdagen beslutade med 131 röster för och 

130 röster emot för att erkänna folkmordet. Beslutet finns sammanfattat, publicerat och 

tillgängligt på Sveriges riksdags webbsida under Debatter & beslut (se nedan). 
 

Sverige ska erkänna folkmord (UU9) 
Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som bland annat innehåller krav på att Sverige 
ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska 
greker. Riksdagen uppmanar därför regeringen att erkänna folkmordet. Riksdagen sa 
samtidigt nej till övriga motioner i ärendet. Dessa handlar om Israel och de 
palestinska områdena, Iran, Irak, Turkiet, kurderna, Västsahara och religion i 
internationella relationer.118 
 

Protokoll 

Protokollet från den långa debatten finns publicerat på riksdagens sida med alla inlägg, som 

nedan analyseras.  

Anf.1 Carina Hägg (S): 
Folkmord är ett brott mot folkrätten och medför ett vittgående ansvar. Det är 
väsentligt att denna fråga kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt som kan främja en 
hållbar utveckling och inte minst vara stödjande mellan folket i Turkiet och 
Armenien och människor i diasporan runt om i världen, så också i Sverige. Ett 
erkännande i modern tid av ett historiskt folkmord måste prövas noga och 
omsorgsfullt. Vi anser att riksdagen borde tillkännage för regeringen sin mening att 
regeringen noggrant ska undersöka de moraliska, politiska och rättsliga aspekterna 
på ett erkännande av folkmordet 1915. Vi känner med alla dem som mist nära och 
kära under denna oroliga period i det osmanska rikets mäktiga historiska upplösning 
där det moderna Turkiet som vi känner det kom att födas och strax tog vid - ett land 
som vi har goda och nära relationer med och som vi vill välkomna till EU. Men den 
diskussionen hör hemma i ett senare arbete, i ett EU-betänkande, och jag stannar 
därför här i den delen. Jag vill bara nämna att vi understryker återigen och välkomnar 
de närmanden som finns mellan Armenien och Turkiet… Sverige tillhör de stater 
som, i enlighet med Romstadgans principer för ICC119, anser att internationella 

117 Karlsson, Ingmar, Folkmordet som aldrig ägde rum, SvD 
118 Protokoll med debatt, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt 
och beslut, Debatterades: 11 mars 2010. Beslutades: 11 mars 2010, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet 
119 ”ICC”, Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court, Haag, internationell domstol vars 
statuter, efter förberedelser i FN-systemet, förhandlades fram på en diplomatkonferens i Rom 1998. ICC började 

 
 

23 

                                                                 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet%23pos=0%23pos=0


jurisdiktioner endast bör träda in i fall där det nationella rättssystemet saknar vilja 
eller förmåga att åtala misstänkta förövare… Vi välkomnar att dessa händelser har 
erkänts som folkmord.  
 

Anf.2 Hans Linde (V): 
För bara ett par veckor sedan stod Sveriges utrikesminister i denna talarstol och 
välkomnade vad han kallade den demokratiska omvandlingen av Turkiet, samtidigt 
som politiska partier förbjuds och demokratiskt valda politiker arresteras i samma land. 
I Iran deltog den svenska ambassadören vid presidentinstallationen för Ahmadinejad, 
samtidigt som oppositionella misshandlas i landets fängelser. Retoriken i väst om 
demokrati och mänskliga rättigheter har alltför ofta offrats, och offras fortfarande, när 
tillgången till olja ska säkras eller när nya allierade i USA:s så kallade krig mot 
terrorismen ska vinnas. Saudi-Arabien kan därför fortsätta med sin könsapartheid, 
Tunisien kan fortsätta fängsla oppositionella och makten i Egypten koncentreras i 
familjen Mubaraks händer med västs tysta medgivande. Det Mellanöstern vi i dag ser 
är inte vårt eget samhälles antites eller motsats utan i hög grad resultatet av en politik 
vi har fört i Europa och USA, där de egna ekonomiska och politiska intressena alltför 
ofta gått före folkens frihet i regionen. Vill vi därför bidra till politisk förändring i 
Mellanöstern, demokratisering och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna börjar 
arbetet här hemma, på vår egen hemmaplan. Fru talman! Utrikespolitik beskrivs ibland 
som en politik av ord, och det är helt sant att utrikespolitik i stor utsträckning handlar 
just om att förhålla sig till och beskriva sin omvärld. Vår möjlighet i denna kammare är 
ofta begränsad när det gäller att fatta beslut som har direkt påverkan på människor som 
lever utanför vårt lands gränser. Men det finns också tydliga undantag. Vi äger 
möjligheten att i vissa fall i denna kammare fatta beslut som kommer ha långtgående 
och direkt påverkan på människor långt bortom vårt lands gränser. På riksdagens bord i 
dag ligger flera sådana möjligheter… Men jag vill ändå använda min talartid här i dag i 
denna debatt till att fokusera på en fråga, nämligen folkmordet 1915 i Turkiet. År 1915 
mördade den dåvarande turkiska ledningen kanske så många som 2,5 miljoner 
armenier, assyrier/syrianer, kaldéer, pontiska greker med flera. Syftet var uppenbart 
och medvetet: att utrota dessa folk, utplåna deras kulturer och skapa ett etniskt och 
religiöst homogent Turkiet. Den dåvarande svenska ambassadören i Istanbul skrev hem 
till Stockholm i en rapport "att ungturkarna vilja begagna tillfället, då av olika skäl 
ingen effektiv påtryckning utifrån behöver befaras, för att en gång för alla göra slut på 
den armeniska frågan. Sättet härför är enkelt och består i den armeniska nationens 
utrotande".  

 
Det som Hans Linde vidare säger nedan framstår som den avgörande skiljelinjen i debatten: 

”Att det som skedde 1915 var ett folkmord har det egentligen aldrig rått något tvivel om i vårt 
land. Det som saknats har varit den politiska viljan att också ta konsekvenserna av denna 
insikt och erkänna detta folkmord. Det vanligaste argumentet som vi har mött mot ett 
erkännande är att vi som politiker och riksdagsledamöter inte ska skriva historia. Det är ett 
helt sant argument. Vi som politiker ska inte skriva historia.”120 
 
    Det som Linde säger här skiljer sig från moderaternas och Carl Bildts argument senare i 

debatten (se nedan). Enligt Linde föreligger inte svårigheter i själva historietolkningen, det 

finns källmaterial och tillförlitlig historieforskning som visar att brottet folkmord begicks; det 

sin verksamhet 1 juli 2002 och kompletterar därmed Internationella domstolen i Haag, som i FN:s regi existerar 
sedan 1945. Medan den äldre domstolen dömer i mellanstatliga tvister dömer den nya domstolen individer som 
begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller varit medskyldiga i folkmord. Internationella 
brottmålsdomstolen. http://www.ne.se/lang/internationella-brottmålsdomstolen, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-12-26. 
120 Protokoll med debatt, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt 
och beslut, Debatterades: 11 mars 2010. Beslutades: 11 mars 2010 
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som har saknats, menar Linde, är den politiska viljan att ta konsekvenserna av den redan 

befintliga kunskapen. Linde ger nedan argument också varför det är viktigt att erkänna 

folkmordet: 

 
Världen är i dag full av exempel där regimer försöker slå fast olika 
historiebeskrivningar. Dagens Turkiet är tyvärr ett sådant exempel. Precis som vi 
som är riksdagsledamöter och politiker inte ska skriva historia har vi ett ansvar, jag 
skulle sträcka mig så långt som att kalla det en plikt, att förhålla oss till historiska 
faktum, att kalla saker för deras rätta namn och att kalla ett folkmord för just ett 
folkmord. Varför är då ett erkännande så viktigt? Världens mörka historia visar med 
tydlighet att vi måste ta lärdom av det som har skett för att förhindra att liknande 
förfärliga händelser inträffar på nytt. Arbetet med att förhindra folkmord måste börja 
med att vi gör upp med dem som redan har begåtts och lär av historien. Frågan om 
folkmordet är också intimt förknippad med många av de problem som vi i dag ser i 
Turkiet och dagligen får rapporter om. Det handlar om trakasserier mot etniska och 
religiösa minoriteter, det exkluderande politiska systemet som utestänger dessa 
grupper från möjligheten till påverkan och den mörka statens långa skuggor. Ska 
Turkiet fullt ut kunna bli en demokratisk stat måste man också göra upp med sin 
historia. Fru talman! Frågan om folkmordet handlar också och kanske nästan framför 
allt om att ge offren och deras ättlingar upprättelse. För de drabbade och för deras 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varav många bor här i Sverige, är folkmordet 
fortfarande ett levande trauma och ett öppet sår. Utan att offren får upprättelse och 
får sitt lidande bekräftat riskerar detta trauma att leva vidare generation efter 
generation. Vi som inte själva drabbades av folkmordet 1915 och saknar släktingar 
som drabbades kanske aldrig fullt ut kan förstå detta trauma. En av de många 
armenier, syrianer, kaldéer och pontiska greker som har hört av sig de senaste 
veckorna beskrev det mycket väl i sitt mejl till mig. Så här skrev Suzanne: "Vi kan 
inte gå vidare med våra liv, utan sitter fast i destruktionens minne. Min högsta 
önskan är att mitt land, Sverige, någon gång inom snar framtid ska visa vägen och 
skipa rättvisa. Hjälp oss att sörja klart. Befria oss från smärtan. Jag vill tro att vi har 
kraften för att stå emot förnekandet." Jag delar Suzannes förhoppning. Jag tror att vi i 
Sverige har kraften att stå emot förnekandet. Jag tror att vi i Sverige har modet att i 
dag vid voteringen erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer 
och pontier. Jag vill därför yrka bifall till reservation 4. Fru talman! Låt mig kort 
avsluta med följande. Vi ser i dag två allt tydligare alternativ i svensk utrikespolitik. 
Det understryks av det betänkande vi har på bordet framför oss. Mot en borgerlighet 
som har lutat sig tillbaka på Utrikesdepartementet för att betrakta sin omvärld och 
låta andra föra vår talan ser vi i dag en rödgrön utrikespolitik. Vi ser att vårt land 
fortfarande kan spela en roll i världen, att arbete för demokrati, rättvisa, frihet och 
fred varken börjar eller slutar vid Gibraltar sund, Uralbergen eller för den delen 
Bosporen. Vi behöver inte vänta till valet i september för att vårt land ska spela roll 
och för att vi ska göra skillnad. Det kan vi göra redan i dag genom att rösta för ett 
erkännande av Västsahara, genom att rösta för ett erkännande av Anfalkampanjen 
som ett folkmord på kurderna och genom att tillsammans rösta för ett erkännande av 
folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier. I detta 
anförande instämde Kalle Larsson (v).  
 

Anf.3 Bodil Ceballos (Mp): 
 

I de brev som har kommit står det bland annat att det inte är riksdagens uppgift att 
besluta eller lagstifta om folkmord. Det är det heller ingen som har påstått. Att 
folkmord sker beslutas av den som utför det. Folkmordet på armenierna beslutades 
av någon. Det var inte Sveriges riksdag som gjorde det. Ibland beslutas det om 
folkmord via dekret och lag. Så var fallet under Anfalkampanjen i Irak. Ibland kan 
det vara militära beslut. Sveriges riksdag beslutar inte om folkmord, och vi lagstiftar 
absolut inte för något folkmord men däremot emot. Det som vi gör i dag är att vi tar 
ställning till ett antal motioner som har lämnats in till riksdagen och som uppmanar 
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vår regering att agera för att få Turkiet att erkänna en historisk händelse som 
inträffade för snart 100 år sedan. Det sker i syftet att landet ska kunna gå vidare i den 
försoningsprocess som landet behöver och som vi menar är nödvändig för att 
förbättra relationerna mellan olika grupper i Turkiet och mellan Turkiet och 
Armenien och för att underlätta Turkiets EU-medlemskap. Det har skett många 
folkmord och brott mot mänskligheten genom historien, och de allra flesta nämns 
sällan. Vissa har förtigits helt, och andra har uppmärksammats av olika skäl. Den 
mest uppmärksammade av de alla är folkmordet på judarna under andra världskriget. 
Det var också det som ledde till att en internationell rättsregel tillkom för att straffa 
och förebygga folkmord. Historien skulle inte få upprepa sig. Nu har vi sedan 1948 
en konventionstext som definierar vad ett folkmord är. Det står så här: "I denna 
konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt 
eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom 
sådan nämligen, a) att döda medlemmar av gruppen; b) att tillfoga medlemmar av 
gruppen svår kroppslig eller själslig skada; c) att uppsåtligen påtvinga gruppen 
levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis; 
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen; e) 
att med våld överföra barn från gruppen till en annan grupp." Med grund i den 
formuleringen menar vi att det som hände i det dåvarande osmanska riket 1915 
utifrån den forskning som finns otvivelaktigt skulle ha bedömts som folkmord om 
det hänt i dag. På samma sätt har Anfalkampanjen mot kurderna i Irak av irakisk 
domstol år 2007 bedömts som folkmord. Många andra grymheter under olika krig, 
under olika flagg där olika etniska grupper drabbats under seklernas gång skulle 
kunna bedömas som brott mot mänskligheten. Just i dag är det dock bara två av 
dessa folkmord som vi diskuterar här i kammaren. Det gäller folkmordet mot 
armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker samt Saddam Husseins 
Anfalkampanj mot kurder. Fru talman! Få är nog de länder som har helt rent mjöl i 
påsen, och inte heller våra länder i Norden och övriga EU-länder. 
 

Ovan hävdades att ett erkännande bör ske för att Turkiet ska kunna gå vidare i en 

försoningsprocess. Det som Ceballos hävdar nedan visar på en annan syn på hur försoning 

kan komma till stånd än den som Carl Bildt senare ger utryck för: 
”Det som har hänt har hänt och kan inte göras ogjort. Däremot kan vi erkänna gamla oförrätter och be 
om ursäkt. Det är varje lands ansvar att göra det gentemot sin egen befolkning. Det är svårt att i dag 
ställa nuvarande makthavare eller medborgare i ett land till svars för vad deras förfäder har gjort. 
Däremot kan de ge de drabbades efterlevande den upprättelse det innebär att erkänna det som faktiskt 
skett. Att förneka ett historiskt skeende leder inte till försoning utan vidgar snarare klyftorna.”  
 

Turkiet har, precis som Carina Hägg tog upp tidigare, tagit steg mot en större 
öppenhet i den här frågan. Det är någonting som vi ser mycket positivt på och som vi 
också uppmuntrar. Alla partier i Sveriges riksdag är för ett turkiskt medlemskap i 
EU. Som EU-land är vi kanske det som allra mest driver på i den riktningen. Den 
uppfattningen förändras inte av att vi anser att Turkiet bör erkänna det osmanska 
rikets historia som jag tidigare sade i syfte att nå en försoning mellan folkgrupperna. 
Att Sveriges riksdag, USA:s kongress, Italien etcetera erkänner folkmordet är inte 
det som de drabbade är allra mest betjänta av eftersom upprättelse nås när 
förnekelsen upphör på hemmaplan. Våra beslut kan däremot tjäna som en 
påtryckning på Turkiet att tänka om i frågan. Fru talman! Vi håller därför inte med 
utskottsmajoriteten om att vi för att inte stöta oss med Turkiet ska låta bli att kalla 
denna 95 år gamla händelse som i dag skulle ha kallats folkmord just för folkmord. 
Sverige och Turkiet har nära förbindelser och ett ömsesidigt förtroende. Om å ena 
sidan en uppmaning från Sveriges riksdag att Sveriges regering ska erkänna 
folkmordet skulle störa det förtroendet är det naturligtvis beklagligt. Å andra sidan 
får inte politiska hänsynstaganden innebära att man inte vågar kalla saker vid deras 
rätta namn. Jag är övertygad om att det moderna Turkiet kan skilja mellan äpplen 
och päron. På kort sikt kommer ett beslut att röra upp känslor, men på lång sikt är jag 
övertygad om att det bidrar till den försoning vi alla eftersträvar… Då är vi tillbaka i 
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samma resonemang som när det gällde Turkiet. Ska vi låta politiska hänsyn styra hur 
vi tolkar folkrätten, eller ska vi kalla saker vid deras rätta namn? 
 

Intressant är att Ceballos motiverar ett erkännande med att: ”Våra beslut kan däremot tjäna 

som en påtryckning på Turkiet att tänka om i frågan”, d.v.s. ett erkännande sätter tryck på 

Turkiet vilket utgör en grundförutsättning för att åstadkomma försoning. Den motsatta 

ståndpunkten som förfäktas nedan är att ett erkännande istället kan skada 

försoningsprocessen. 

 

    Anf.4 Gustav Blix (M): 
Den kanske mest uppmärksammade frågan som vi har att ta ställning till i dag är om 
riksdagen ska erkänna folkmord på dels kurder i Irak 1988, dels armenier, 
assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker i samband med det osmanska imperiets 
sönderfall och upplösning. Vi har här hört, och kommer sannolikt att få höra, mycket 
starka vittnesmål och ohyggliga berättelser från tiden runt första världskriget och mer 
nutida exempel från dagens Irak. Jag håller med om mycket av det som har sagts och 
kommer att sägas här. Det är en otrolig tragedi som har inträffat i denna del av 
världen, och jag och Moderaterna känner väldigt starkt för detta. Dessa massakrer 
har inte bara drabbat de direkta offren utan slagit sönder familjer, gemenskaper - ja, 
hela folk och länder. Om det var så enkelt att vi kunde läka såren genom enkla beslut 
i politiska församlingar vore det bra, men så enkelt är det inte. Först och främst är det 
inte - lika lite som i fallet Västsahara - denna riksdags uppgift att göra den typ av 
folkrättsliga ställningstaganden som efterfrågas. Därför föreslår utrikesutskottets 
majoritet, där Moderaterna ingår, att vi ska avslå motionerna om erkännande av 
folkmord. Det som krävs är inte voteringar som söndrar utan försoning och 
förlåtelse. Det kan vi aldrig rösta fram här i Sverige, hur mycket vi än skulle vilja. 
Ska vi få försoning är det viktigaste som kan ske att de massakrer som drabbat bland 
annat kurder, armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker kan diskuteras 
öppet. Om detta ska bli möjligt krävs, förutom öppenhet, förutsättningslös historisk 
forskning. Det internationella forskarsamfundet måste ges bästa möjliga 
förutsättningar för oberoende studier och diskussion om etniska och religiösa 
minoriteter i Irak, Turkiet, Armenien och andra berörda länder. Folkmord definieras 
främst i folkmordskonventionen från 1948. Frågan om brott begåtts mot denna och 
andra konventioner ska avgöras av juridiska instanser genom saklig prövning och 
bevis, men inte av folkvalda politiker i ett parlament. När det gäller krav på att 
erkänna de militära attackerna 1988 på kurder i Irak som folkmord konstaterar 
utskottet att irakisk domstol 2007 meddelade fällande dom gällande folkmord och 
brott mot mänskligheten. Även om Sverige, precis som många talare har varit inne 
på, valt att inte stödja denna domstol på grund av kvarvarande brister bland annat 
vad gäller dödsstraff är detta ett tecken på den pågående försoningsprocess som finns 
i Irak - en process om vi moderater både välkomnar och aktivt försöker stödja. I dag 
anser många ledande historiker att det sannolikt var ett folkmord som ägde rum 
1915, och det skulle antagligen ha klassats som sådant om folkmordskonventionen 
från 1948 varit på plats vid den tidpunkten. På senare år har det dock tagits viktiga 
steg framåt för att åstadkomma försoning mellan folk från olika delar av det 
osmanska imperiet. Att diskutera behandlingen av armenierna och andra folkgrupper 
under det osmanska rikets sista år var länge tabubelagt i Turkiet. Exempel på detta är 
rättsprocessen mot Orhan Pamuk 2005 och mordet på Hrant Dink 2007. Under 
senare år har dock en positiv utveckling skett. Bland annat har konferenser 
arrangerats i ämnet och en rad böcker publicerats. Frågan har vidare debatterats i 
medierna och uppmärksammats av turkiska enskilda organisationer. Fru talman! 
Turkiet och Armenien träffade dessutom i oktober 2009 en överenskommelse om att 
upprätta diplomatiska förbindelser samt att tillsätta en historiekommission för att 
granska de historiska källor som beskriver händelseförloppet i samband med det 
osmanska rikets sönderfall. Vi moderater ger vårt fulla stöd till denna process. 
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Däremot befarar vi att krav från andra länder på Turkiet om ett erkännande om 
folkmord mot armenier och liknande beslut riskerar att störa en begynnande och 
ömtålig nationell process i Turkiet och kan skapa problem för den försoningsprocess 
som nyligen påbörjats mellan Armenien och Turkiet. Fru talman! Om detta fanns det 
tidigare en bred samsyn i Sveriges riksdag, tills den socialdemokratiska 
partiledningen förlorade i denna fråga på sin partikongress i höstas. Men vi 
moderater står fast vid vikten av försoning, och att denna sker framför allt genom 
försoning mellan människor och inte genom att politiker ska skriva historia. Vi 
kommer därför att rösta på utrikesutskottets förslag till beslut när det kommer till 
omröstning i dag. Det är, som sagt, inte politiker som ska skriva historien. Vår 
uppgift är mer att se framåt och se vad vi kan bidra med för att en verklig försoning 
och förändring kan komma till stånd. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till 
utskottets förslag till beslut i betänkande UU9 om Mellanöstern och Nordafrika.  
 

Blix argumenterar emot ett erkännande med motiveringen att ”Det är, som sagt, inte politiker 

som ska skriva historien”, Blix menar att ”Frågan om brott begåtts mot denna och andra 

konventioner ska avgöras av juridiska instanser genom saklig prövning och bevis, men inte av 

folkvalda politiker i ett parlament”. Blix anser också att det behövs mer ”oberoende” 

forskning. Det är tydligt att det i debatten råder olika meningar om huruvida det redan finns 

tillräcklig kunskap eller om det behövs säkrare grund för att hävda att det var ett folkmord 

som skedde. Blix menar att det ”sannolikt var ett folkmord som ägde rum 1915”, men tycker 

inte att politiker ska skriva historien. 

 

    Anf.5 Hans Linde (V): 
Varför är det så att Moderaterna så hårdnackat motsätter sig ett erkännande av 
folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier? Det är inte bara 
så att ni själva säger nej, utan ni har också tvingat era tre samarbetspartier att vika sig 
och rösta emot sina kongressbeslut. Det måste någonstans finnas ett oerhört starkt 
skäl till att man så tydligt driver denna linje. Frågan till Gustav Blix är: Vad är det 
egentligen Sverige har att förlora på att vi röstar ja till ett erkännande senare här i 
dag? Det kommer inte att skapa några kostnader för Sverige. Vi kommer inte att 
bryta mot någon internationell lagstiftning. Redan har ett 20-tal länder runt om i 
världen erkänt folkmordet utan att det har fått några konsekvenser för de länderna. 
Det finns ingenting som förhindrar denna kammare att rösta för ett erkännande. Vi 
har som riksdagsledamöter makten att motionera och rösta för våra motioner. Det 
enda skäl jag kan se som är legitimt för att vi skulle säga nej är att det skulle bli lite 
obekvämt och lite obehagligt för Carl Bildt när han åker till Ankara och dricker 
cocktailar med den turkiska ledningen. Men är inte det ett pris som vi borde vara 
beredda att betala för att ge de drabbade upprättelse, för att de ska kunna läka sina 
sår? Vad tycker Gustav Blix, som säger att ett beslut här i kammaren skulle skapa 
söndring? Varför lyssnar du inte på de drabbade? Det är ju de som driver detta krav. 
Det är inte vi från oppositionen som tydligast har drivit kravet på erkännande. Det är 
assyrier/syrianer, kaldéer, pontier och armenier själva.  

 

Linde anser att ett erkännande kan ”ge de drabbade upprättelse, för att de ska kunna läka sina 

sår”. 

 

    Anf.8 Gustav Blix (M): 
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Vilka är det som ska skriva historien - är det historiker eller politiker? Jag är 
beredd att stå upp för den princip som vi har haft hittills. Jag vill med detta 
också säga att det här är en viktig och svår fråga, men ibland måste man 
också stå upp för det man tror på. Det handlar om en princip: Ska det vara 
politiker eller andra som prövar detta? Det finns en folkmordskonvention 
som vi håller högt och som också är tydlig om vad som är ett folkmord. Men 
den är också tydlig om vilka som ska avdöma detta. Är det politiker i 
parlament, eller är det oberoende domstolar med juridiska experter som ska 
göra en prövning av bevisen? Carina Hägg, är folkmordskonventionen viktig 
för dig också när det gäller hur den implementeras och inte bara när det 
gäller vad som står i den om vad som är ett brott? 121 
 

Det är tydligt att debatten handlar om ansvarsfördelningen mellan domstolar, politikers möjligheter i 

parlamenten respektive historikers ansvar. Blix tar upp frågan hur folkmordskonventionen bör 

implementeras, d.v.s., enligt Blix i domstolar och inte i ett politiskt parlament eller i riksdagen. 

 

Anf.13 Bodil Ceballos (Mp): 
Fru talman! Vi nämner här ordet försoning flera gånger om. Det är det som 
det handlar om, men vi har väldigt olika bilder av hur vi ska nå den 
försoningen. Den bild som jag upplever kommer från Gustav Blix är att man 
tar förövarens utgångspunkt. Det finns två sätt att se på saken. Försoning kan 
man nå genom att man lägger locket på och glömmer bort. Om några 
generationer är det då ingen som längre kommer ihåg det här. Eller så kan 
man nå försoning om man faktiskt diskuterar frågan, om man är öppen med 
den och om man erkänner att det som har skett har skett. Segraren i olika 
krig, som oftast också är förövaren, vill ju hellre lägga locket på och hoppas 
att saker och ting så småningom går över. Det andra sättet är just att erkänna. 
Men det som Gustav Blix säger är att man stöttar modellen som innebär att 
man ska lägga locket på genom att inte försöka trycka på Turkiet. Vi har 
under många år sett att Turkiet vill lägga locket på i den här frågan. Att andra 
länder utanför faktiskt erkänner folkmordet som ett sådant kan få Turkiet att 
ändra uppfattning, så att man faktiskt får till stånd den här dialogen med de 
grupper som det handlar om, för det handlar om dialogen däremellan. Jag 
sade i mitt förra inlägg att det inte är vårt erkännande som leder till 
försoning, men ett erkännande från omvärlden kan få Turkiet att vilja 
fördjupa den dialog som man ändå har påbörjat lite grann. Det är väl det som 
vi måste nå. Jag skulle vilja veta på vilken grund Gustav Blix menar att 
försoningen nås genom att inte erkänna folkmordet.122 
 

Debatten tycks handla om huruvida försoning kan uppnås; Ceballos invänder emot 

inställningen att: ”Försoning kan man nå genom att man lägger locket på och glömmer bort”. 

 

Anf.15 Bodil Ceballos (Mp): 
 

121 Protokoll med debatt, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt 
och beslut, Debatterades: 11 mars 2010. Beslutades: 11 mars 2010, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet 
122 Protokoll med debatt, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt 
och beslut, Debatterades: 11 mars 2010. Beslutades: 11 mars 2010, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet 
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Fru talman! Jag menar att Gustav Blix i det här fallet utgår från nuvarande Turkiets 
bild av läget men inte från de drabbades bild av läget. Ska man nå en försoning 
måste man naturligtvis också utgå från de drabbades bild. Det är inte bara Turkiet det 
handlar om, utan om många ställen i världen. Forskningen säger också att det sista 
steget i folkmordet är förnekelsen av folkmordet. Därför behöver vi se till att vi 
också får de drabbades bild. Det ska inte vara segraren i det som hände för snart 
hundra år sedan som ska diktera villkoren för hur processen ska vara eller för hur 
dialogen ska föras. Vi kan ta ställning för att de drabbade ska ha samma möjlighet att 
föra den här dialogen och lyfta fram frågan. Det är de drabbade som till stor del har 
lyft fram frågan runt om i världen. Och vi som parlamentariker, här och i andra 
länder där man också diskuterar frågan, kan vara en påtryckare för att de faktiskt ska 
få den upprättelse som de måste få för att kunna gå vidare. Jag tror inte på någon 
annan modell för försoning. Jag kan se ett nära exempel, nämligen inbördeskriget i 
Spanien. Just nu gräver man upp massgravar för att de drabbade ska kunna begrava 
sina döda. Det behövs och det krävs för att man ska kunna nå den nationella 
försoningen. Det är inte långt ifrån oss. Man har gjort det här.  
 

Ceballos tycker att ”Man gör upp med sin historia. Och det bör varje land göra som har betett sig illa 

mot sin egen befolkning. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Försoning nås bara när man har fått en 

upprättelse, ett erkännande. Något annat sätt finns inte” enligt Ceballos.123 

 

Anf.24 Hans Linde (V): 

”vi också ett ansvar att förhålla oss till det faktum att det som hände 1915 var ett folkmord på 

armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier.” Det råder olika meningar om vad ansvaret 

består i, och vems ansvar det är att förhålla sig till historien.  

 
Både Kerstin Lundgren och Gustav Blix har tidigare här talat om det 
internationella rättssystemet. Man pratar gång på gång om 1948 års 
folkmordskonvention. Men vad som aldrig nämns från majoritetens sida är 
FN-konventionen om icke tillämpbarhet av lagstadgade begränsningar för 
krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter som skrevs under 1968 och 
trädde i kraft 1970. Där slår man oerhört entydigt fast att det inte finns någon 
preskriptionstid när det gäller folkmord. I denna FN-konvention sägs det 
tydligt att det går att fastställa folkmord retroaktivt. Varför denna tystnad om 
denna FN-konvention från Kerstin Lundgren som jag vet har ett stort 
engagemang för det internationella rättssystemet? Slutligen måste jag trots 
allt fråga Kerstin Lundgren följande. Hon säger att detta är en uppgift för 
domstolar och inte för politiker. Det är drygt 20 länder som har erkänt 
folkmordet, bland andra Tyskland och Frankrike. Det senaste erkännandet 
gjordes från representanthusets utrikesutskott i USA. Tycker Kerstin 
Lundgren att dessa länder och dessa institutioner har fattat fel beslut och 
agerat på ett felaktigt sätt?124  
 

Anf.31 Erik Ullenhag (Fp): 

Nedan hävdas att det inte är riksdagens uppgift att göra rättsliga bedömningar: 

123 Protokoll, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt och beslut, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet#tab=decision 
124 Protokoll, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt och beslut, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet#tab=decision 

 
 

30 

                                                                 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet%23pos=5375%23pos=5375
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet%23pos=6138%23pos=6138


Det som diskuteras intensivast i dag handlar om folkmordet på armenier, 
assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker 1915. I princip alla folkrättsforskare är 
tydliga med att det som skedde 1915 var ett folkmord. De övergrepp och det 
mördande som drabbade människorna - och det drabbar fortfarande efterlevande till 
armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker - var ett folkmord. Ändå 
landar Folkpartiet i att inte vilja att vi ska rösta i Sveriges riksdag om huruvida detta 
är ett folkmord. Varför inte? Därför att det är viktigt att värna folkrätten. 
Folkrättsliga bedömningar ska göras i internationella organ och den internationella 
domstolen. Allra bäst fungerar det när domstolar i de enskilda länderna tillämpar 
folkrätten, snarare än Sveriges riksdag. Vi ser den förvirring som uppstår bland 
vänsterpartierna. När Socialdemokraterna helt plötsligt har blivit pressade av Lars 
Ohly och de andra att byta ståndpunkt, vad händer då? Ja, i Sveriges riksdag ska de 
erkänna folkmordet 1915, men de tänker inte erkänna det folkmord och brott mot 
mänskligheten som Anfalkampanjen innebar, där bland annat 5 000 kurder gasades 
ihjäl i Halabja.125 
 

Anf.30 Kerstin Lundgren (C): 
 

Givetvis är det som hände armenier, assyrier/syrianer och grekiska pontier en 
historisk situation. Precis som Bodil Ceballos säger är det inte möjligt att föra någon 
enskild person till brottmålsdomstolen för att dömas som enskild. Men att döma 
mellan stater i tolkningen av folkmordskonventionen är ändå en väg som det vore 
värdefullt att pröva om och när frågan har hanterats vidare i Turkiets och Armeniens 
relationer. Det viktiga, fru talman, är också här att man i berört område kommer 
vidare - detta för att kunna uppnå upprättelse och försoning och för att kunna gå 
vidare både som land och som enskild människa.  
 

Att uppnå upprättelse och försoning tycker alla är viktigt men åsikterna går isär hur vägen dit 

ser ut. 

 

Anf.127 Agneta Berliner (Fp): 

Ett erkännande innebär upprättelse hävdas nedan; att erkännande är motsatsen till förnekande: 
 

Fru talman! Motsatsen till att förneka är att erkänna. Att erkänna är att acceptera att något 
existerar. Att erkänna är att offentligt berätta att man har en viss ståndpunkt. Fru talman! 
Massmordet på kristna minoriteter i samband med första världskriget i det osmanska riket 
drabbade främst armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker. Det var en 
systematisk förföljelse då mer än en miljon armenier och någonstans mellan 250 000 och 
500 000 assyrier/syrianer och kaldéer och ungefär 350 000 pontiska greker mördades eller 
försvann. De flesta dödades under åren 1915-1916. Men förföljelserna och morden fortsatte 
ända fram till 1923. Större delen av det lilla fåtal som överlevde flydde landet. Folkmordet 
utfördes genom avrättningar och tvångsdeportationer. Människor brändes till döds, 
instängda i byggnader. Hundratusentals dog av hunger, törst och våld under påtvingade 
dödsmarscher. Kvinnor våldtogs, fördes bort, såldes på slavmarknader. Barn togs ifrån sina 
föräldrar, kyrkor och kristna monument förstördes. Offrens egendom och ägodelar 
konfiskerades. Människor blev systematiskt förföljda och mördade. De behöver få ett 
erkännande av att det var så. Förnekandet av folkmordet 1915 är anmärkningsvärt. Att 
erkänna övergreppen på de kristna i det osmanska riket som folkmord handlar för mig om 
respekt för minoriteter, om rätten att få utöva sin religion, om yttrandefrihet. Det handlar om 
alla människors lika värde, och det handlar för mig om att stå upp för att de mänskliga 

125 Protokoll, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt och beslut, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet#tab=decision 
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rättigheterna inte ska kränkas. Vi har hört många uttala sig i kammaren i dag om att ledande 
forskare inom historia och internationell rätt har kommit fram till att övergreppen på de 
kristna minoriteterna utgör folkmord enligt de kriterier som FN har ställt upp. Sveriges 
riksdag ska inte döma några skyldiga, och Sveriges riksdag ska inte pröva detta juridiskt. 
Nej, det ska vi inte. Det är inte det vi talar om i dag. Vi talar om att erkänna att folkmordet 
har ägt rum. Fru talman! Folkmord kan inte bara ses som en historisk händelse. Folkmord är 
brott mot mänskligheten, och det är allas vårt ansvar att minnas. Historien har betydelse för 
hur vi lever våra liv i dag. Förnekande är det sista steget i ett folkmord, och ett förnekande 
bereder vägen för framtida förtryck. Därför är det viktigt med officiella erkännanden. Att 
gömma och glömma begångna misstag är en väg mot att upprepa dem. Det gjorda kan aldrig 
göras ogjort, men vi kan erkänna det. Vi kan minnas, vi kan berätta och vi kan undervisa om 
det för att det inte ska upprepas. Fru talman! Det handlar inte om skuld. Det handlar om 
ansvar. Dagens politiker i Turkiet kan inte lastas för vad som hände 1915. De har ingen 
skuld i det som hände, men de har ett ansvar att inte förneka att det hände, för genom 
förnekande av folkmord förnekar man också det lidande som massmorden, deportationerna 
och utplånandet orsakade. Man förnekar den smärta som folkmordet 1915 fortfarande 
orsakar offrens barn och barnbarn, och förnekandet bäddar för nutida och framtida förtryck. 
Det finns också ett tydligt samband mellan erkännande och försoning. Utan erkännande är 
vägen till försoning svår. Fru talman! Vi är Sveriges folkvalda representanter. Vi kan välja 
att ta ställning i utrikespolitiska frågor eller välja att låta bli. Ett erkännande handlar i första 
hand, tycker jag, om de medmänniskor som utsattes för folkmordet, om deras ättlingar som 
bär folkmordets lidande med sig. Men det handlar också om oss, om vi väljer att ta ställning 
eller om vi väljer att inte göra det. Jag har för min del kommit fram till att just erkännandet 
är så viktigt att jag har bestämt mig för att ta ställning. Jag kommer därför i dag att rösta för 
att Sverige ska erkänna folkmordet på kristna minoriteter i Osmanska riket 1915 och åren 
framåt. Jag vill ge det ringa bidraget här från Sveriges riksdag till armenierna, syrianerna 
och de pontiska grekerna. Jag vill säga: Ja, jag har sett det brott som ni har utsatts för. Jag 
vill säga: Jag har sett ert lidande. Jag vill säga: Jag kan förnimma er smärta. Jag vill säga: 
Det här är inte ett brott bara mot er utan mot hela mänskligheten. Vi kan göra motsatsen till 
att förneka. Vi kan erkänna folkmordet 1915. I detta anförande instämde Gulan Avci (fp), 
Annelie Enochson (kd) och Marianne Berg (v).126 

 
 

Anf.128 Esabelle Dingizian (Mp): 

Esabelle Dingizian hävdar nedan att det inte går att komma undan ifrån sanningen och att det 

är en fråga om rättvisa: 
 
Fru talman! Det har varit en lång och smärtsam eftermiddag, speciellt för mig 
som är svenskarmenier. Det har varit många kloka ord och resonemang, 
speciellt från mina kolleger på den rödgröna sidan, och jag har inte så mycket 
mer att tillägga än att instämma i vad de har sagt om att det faktiskt är dags 
att erkänna folkmordet i dag. Historien har gång på gång lärt oss att vi aldrig 
kan komma undan obehagliga sanningar genom att vara tysta. Sanningen har 
kommit ikapp oss och det är dags att se den. Jag vill vända mig till alla 
anhöriga och lyssnare och säga: Om det mot förmodan skulle bli så att det i 
dag, den 11 mars 2010, inte går igenom att folkmordet erkänns, så ge inte 
upp kampen för rättvisa. Snart ser vi också en ny regering. I detta anförande 
instämde Siv Holma och Amineh Kakabaveh (båda v) samt Bodil Ceballos 
(mp).  

126 Protokoll, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt och beslut, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet#tab=decision 
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Anf.109 Hans Linde (V): 

Nedan är det intressant att notera hur Linde stöder sig på Ove Brings forskning. 
 
Fru talman! Holger Gustafsson upprepar här ett argument som vi har hört 
flera gånger under debatten. Det är folkrättsjurister och historiker som ska 
avgöra frågan. Folkrättsjuristerna och historikerna, de oberoende och seriösa 
folkrättsjuristerna och historikerna, säger världen över i stort sett enigt en 
och samma sak. Det var ett folkmord 1915. Visa mig den seriösa, oberoende 
folkrättsjurist eller historiker som betvivlar att det som skedde 1915 mot 
armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier var någonting annat än ett 
folkmord. Jag skulle rekommendera Holger Gustafsson: Bjud in den svenske 
folkrättsjuristen Ove Bring som har forskat och tittat på den här frågan. Han 
har tydligt sagt och skickat ett budskap: Historikerna har gjort sitt. Nu är det 
dags för politikerna att agera. Så är det. Forskningen är till stora delar gjord. 
Folkrättsjuristerna har tittat på frågan och kommit till sina slutsatser. Nu är 
det vårt ansvar, och som jag sade i mitt anförande, också vår plikt att reagera 
och agera utifrån deras slutsatser. Holger Gustafsson efterfrågar en juridisk 
process. Jag hade önskat att vi för länge sedan hade haft en juridisk process i 
denna fråga och redan 1915 hade fått en juridisk process i Turkiet där man 
ställde de ansvariga inför rätta, dömde de skyldiga, och gav offren 
upprättelse. Men vi vet att Turkiet varken då eller i dag är berett att 
medverka till en sådan juridisk process. När Turkiet sviker blir det också vårt 
ansvar att agera utifrån de fakta som finns på bordet…127 
 

Anf.129 Lennart Sacrédeus (Kd): 

Inlägget nedan visar på Kd:s dilemma, att tvingas vara lojal mot den borgerliga alliansen men 

emotser ett erkännande. 
Fru talman! Jag tillhör motionärerna i denna synnerligen viktiga fråga. Jag 
sade här i denna kammare för något år sedan att debatten kommer att 
upprepas år efter år tills Sveriges nationella parlament, vår riksdag, slutgiltigt 
kommer att göra som många andra länder och erkänna folkmordet. Sverige 
har en utrikespolitisk tradition att utrikespolitiken ska drivas med bred 
förankring bland de folkvalda i Sveriges riksdag. Jag är fullständigt 
övertygad om att om ett år kommer det att finnas en överväldigande majoritet 
som inte finns i dag. Det kanske finns en majoritet redan i dag, men det 
skulle inte vara den bredd, den tyngd, den bärighet och den långsiktighet som 
ett beslut skulle innebära om ett år. Holger Gustafsson, Kristdemokraternas 
utrikespolitiske talesperson, sade i sitt kloka inlägg tidigare denna 
eftermiddag att Sverige som nation är på väg att erkänna folkmordet. När 
Sverige som nation erkänner folkmordet är det en styrka om minst fem och 
gärna ännu fler partier i bred enighet kan ställa sig bakom detta… Fru talman 
och riksdagsledamöter! Det är svårt att stå i en talarstol när man önskar ett 
politiskt beslut så snart som möjligt. Samtidigt är jag fast övertygad om att 
för det armeniska folket, för de syrianska, assyriska, kaldeiska och pontiska 
folken blir Sveriges röst, Sveriges stämma och Sveriges påverkan i denna 
fråga mycket starkare, tyngre och mer långsiktig om det finns en bred 
parlamentarisk majoritet i vår kammare. Det finns det inte i dag, men om ett 

127 Protokoll, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt och beslut, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet#tab=decision 
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år. Sverige som nation, fru talman, är på väg att erkänna folkmordet. I detta 
anförande instämde Eva Johnsson (kd).128 

 

Interpellationsdebatt  

Interpellation 2007/08:41 av Mats Pertoft (MP) från den 15 oktober angående erkännande av 

folkmord på armenier och assyrier/syrianer besvaras sedan av utrikesminister Carl Bildt (m) 

fredagen den 26 oktober 2007, nedan. 

    Pertoft, Mats (mp) 
Erkännandet av folkmordet på armenier och assyrier/syrianer har fått ökad aktualitet 
i samband med att den amerikanska kongressen erkänt folkmordet på armenier 
1915–1919. 
    Frågan har även debatterats ett antal gånger i Sveriges riksdag och nu borde det 
äntligen vara dags att erkänna existensen folkmord på armenier och assyrier/syrianer 
även i Sverige. 
    Detta folkmord genomfördes under Osmanska rikets sista år och drabbade 
armenier och assyrier/syrianer, kaldéer med flera. Folkmordet skedde i skuggan av 
ett brinnande första världskrig i östra Anatolien i dagens Turkiet. Detta var kulmen 
på en lång rad attacker och massakrer på kristna, och de närmast utplånade den 
kristna civilisationen i området. 
    Folkmordet skapade stora flyktingströmmar, och i dag bor ättlingarna till de 
armeniska offren i en diaspora som sträcker sig från dagens Armenien över 
Frankrike till USA. Många barn och barnbarn till den assyrisk/syrianska 
befolkningen som en gång byggde kyrkor och kloster i Mesopotamien och sydöstra 
Turkiet lever i dag i Sverige. Under hela Turkiets existens har frågan om folkmordet 
varit förbjuden att diskutera. Rättsliga processer och offentliga mobbningskampanjer 
har väntat den som vågar ta bladet från munnen. Den 18 januari 2001 antog den 
franska nationalförsamlingen en lag som slog fast att ”Frankrike erkänner det 
armeniska folkmordet år 1915”. Det var ett viktigt erkännande inte minst för 
Frankrikes stora armeniska befolkning. Även Sveriges regering och riksdag bör 
erkänna folkmordet på armenier och assyrier/syrianer i Turkiet 1915–1919. 
Ett erkännande är oerhört viktigt för att få en upprättelse för armeniers och 
assyrier/syrianers situation och deras identitet och en förbättrad grund för framtida 
dialog. 
    Jag vill därför ställa följande fråga till utrikesminister Carl Bildt: 
När avser ministern att ta initiativ till att Sverige och Sveriges riksdag ska erkänna 
folkmordet på armenier och assyrier/syrianer?129 

 

    Pertoft, Mats (mp) besvaras av Anf.17 Carl Bildt (M):  
Fru talman! Mats Pertoft har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att Sverige 
och Sveriges riksdag ska erkänna folkmordet på armenier och assyrier/syrianer. Jag 
vill inledningsvis hänvisa till det svar jag gav Hans Linde på en likartad 
interpellation i ett likartat ämne i december förra året. Det jag sade då gäller i dag, 
och det blir litet av en upprepning. Väsentligt i sammanhanget är att grunden till en 
dialog kan läggas som på sikt kan leda till försoning mellan berörda parter. Samtidigt 
är det endast parterna själva som kan enas om utformningen av en sådan process. I 
det avseendet är oberoende historisk forskning och fri debatt avgörande. Från turkisk 

128 Protokoll, ”Mellanöstern och Nordafrika: Betänkande 2009/10:UU9”, Sveriges riksdag, Debatt och beslut, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet#tab=decision 
129 Interpellationsdebatt, ”Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer”, Sveriges riksdag, 
Interpellation 2007/08:41 av Mats Pertoft (MP), 2007-10-26, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GV1041&doctype=ip 
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sida har i denna fråga bildandet av en internationell historikerkommission föreslagits, 
med medverkan från såväl Armenien som Turkiet. Det är en tanke som vi från 
Sveriges och EU:s sida har uppmuntrat. En sådan process måste förstås präglas av 
oberoende och full öppenhet. Politiska beslut i andra länder som fastslår en viss 
historieskrivning främjar inte ett närmande mellan de grupper, såväl i som utanför 
Turkiet, som faktiskt söker en dialog. I värsta fall kan det rentav leda till 
uppblossande intolerans mot religiösa minoriteter i Turkiet. Jag noterar att den 
armenisk-ortodoxa kyrkans överhuvud i Turkiet, Mesrob II, har uttryckt sig i samma 
anda. I Turkiet var det under lång tid inte tillåtet att öppet diskutera vad som 
drabbade armenier och assyrier/syrianer för snart ett sekel sedan. Landets 
reformprocess har dock medfört ett ökat utrymme för fri debatt, också om landets 
historia, även om det fortsatt förekommer betydande inskränkningar i 
yttrandefriheten. För att ett medlemskap i EU ska kunna bli möjligt för Turkiet är det 
naturligtvis avgörande att yttrandefriheten stärks, så att även etablerade uppfattningar 
kan ifrågasättas på samma sätt i Turkiet som inom Europeiska unionen. Regeringens 
uppgift är inte att slå fast ett historiskt händelseförlopp. Den saken är en fråga för 
historiker och för parterna själva. Jag kommer dock fortsatt att uppmuntra till dialog, 
till gemensam forskning och till att alla relevanta historiska dokument görs 
tillgängliga samt starkt betona vikten av öppen debatt och respekt för olika åsikter i 
Turkiet.130 
 

Inlägget ovan klargör Carl Bildts inställning som handlar om att ”Politiska beslut i andra 

länder som fastslår en viss historieskrivning främjar inte ett närmande mellan de grupper” 

som behöver försonas. Carl Bildt vill lägga över ansvaret på historiker samt parterna själva, 

som, enligt Bildt, är Turkiet och Armenien. 

 

Anf.19 Fredrik Malm (Fp): 
Jag tror att om Sverige erkände folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer, 
pontiska greker, romare och andra - det folkmord som inträffade långt bortifrån 
omvärldens strålkastarljus under första världskriget - skulle vi lyfta en mycket tung 
börda från de anhörigas axlar. Många av de anhöriga lever i dag i Sverige. Jag tror 
att de följer den här debatten mycket noga för att se om Sverige vågar visa detta 
erkännande. Ett erkännande skulle dessutom bidra till att öka trycket på Turkiet. Det 
kan man diskutera. En del menar att det skulle dämpa trycket på Turkiet och forcera 
in Ankara i ett hörn. Men jag tror på längre sikt att om fler länder diskuterar frågan 
måste också Turkiet till slut öppna sig alltmer. Men även om vi i Sverige kommer till 
slutsatsen att regeringen eller riksdagen inte vill erkänna detta folkmord innebär det 
att vi kan göra saker i alla fall. Vi kan lyfta upp den assyrisk/syrianska frågan i 
Förenta nationerna. Den har nämligen inte varit högt uppe på dagordningen där 
sedan avtalet i Sèvres. Då fanns inte ens FN, utan då hette det Nationernas förbund. 
Vi kan på olika sätt bidra till att minska dödandet i Irak i dag, till exempel genom att 
argumentera för en säkerhetszon på Nineveslätten i norra Irak.131 
 

Malm menar att ett erkännande skulle lyfta en tung börda från de anhörigas axlar, att ett 

erkännande bör göras för de efterlevandes skull. 

 

Anf.20 Jacob Johnson (V): 

130 Interpellationsdebatt, 2007-10-26, ”Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer”, 
Interpellation 2007/08:41 av Mats Pertoft MP, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GV1041&doctype=ip 
131 Interpellationsdebatt, ”Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer”, Sveriges riksdag, 
Interpellation 2007/08:41 av Mats Pertoft (MP), 2007-10-26 
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I betänkandet, som alltså även Moderaterna stod bakom, sägs bland annat i 
övervägandena: "Utskottet menar att det är angeläget och nödvändigt med en 
officiell redovisning och erkännande av folkmordet på armenierna. 1985 fastslogs i 
FN och i Europaparlamentet att det ottomanska riket begått folkmord på det 
armeniska folket i början av detta sekel." Jag tror att det var detta som Forum för 
levande historia refererade till. Utskottet menade även att Turkiets demokratiska 
identitet skulle stärkas om Turkiet visade större öppenhet om sitt förflutna och att det 
var viktigt med förutsättningslös, oberoende internationell forskning om folkmordet. 
Detta av riksdagen antagna betänkande år 2000 menar jag måste tolkas som ett 
erkännande från riksdagens sida av folkmordet på armenier. Motionen var dock 
begränsad till den armeniska folkgruppen. Följande år väcktes en ny motion som 
inkluderade övriga folkgrupper. I kommande betänkande från utrikesutskottet 2002 
formulerade man sig något annorlunda, nämligen så här: "Utskottet menar att det 
som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer under det ottomanska rikets tid 
sannolikt skulle betraktas som folkmord enligt 1948 års konvention, om den hade 
varit i kraft vid den aktuella tidpunkten." Detta senare uttalande har en tydligt 
juridisk prägel. Utskottet ville markera att ingen skulle kunna dömas retroaktivt till 
exempelvis återlämnande av egendom för vad som skedde 1915 långt före FN:s 
folkmordskonvention. Vänsterpartiet reserverade sig då mot denna skrivning och 
dess juridiska tolkning. Det handlar inte, som vi ser det, om ett juridiskt erkännande 
utan om ett politiskt. Men sammanfattningsvis erkände riksdagen år 2000 folkmordet 
på armenier och gjorde i sak ett politiskt erkännande även av folkmord på de övriga 
folkgrupperna. Därför borde det vara naturligt att ånyo kunna fastslå detta i enlighet 
med Pertofts interpellation. Jag har en kommentar till utrikeministerns svar. Carl 
Bildt betonar vikten av oberoende historisk forskning och fri debatt - egentligen på 
samma sätt som utrikesutskottet år 2000. Dock anser jag att det är tveksamt om den 
internationella historikerkommission som Turkiet föreslagit med medverkan från 
Turkiet och Armenien kan anses vara tillräcklig. En sant internationell, oberoende 
kommission bör bestå av forskare inte bara från de direkt inblandade staterna utan ha 
en bredare sammansättning, bland annat för att undvika att kommissionen förvandlas 
till något slags förhandlingsdelegation.132 

 
I detta inlägg hänvisas till 1948 års FN:s folkmordskonvention, Johnson hävdar också att ”Det 

handlar inte, som vi ser det, om ett juridiskt erkännande utan om ett politiskt”.  

 

Anf.21 Yilmaz Kerimo (S): 

I inlägget nedan betonas vikten av att göra upp med sin historia, och att det är grunden till 

försoning och gör det möjligt för de efterlevande att kunna gå vidare. 

 
För mig är frågan om svärdets år, eller seyfo på assyrisk/syrianska, mer än så. För 
mig handlar det om mina egna dödade förfäder. Jag är ett levande bevis. För mig och 
mina landsmän är det inte bara fråga om politik utan också om en punkt där politiken 
direkt berör själ och hjärta. I dag finns det bara några tusen kvar i hela Turkiet 
jämfört med en miljon vid sekelskiftet. Den stora utrensningen skedde under den 
period som går under namnet seyfo , 1915-1919. Sverige måste göra ytterligare 
ansträngningar för att de turkiska myndigheterna ska tvingas till en annan hållning i 
frågan än vad som nu gäller. Till att börja med gäller det det självklara att man måste 
ha rätten att över huvud taget kunna tala om frågan. Den rätten gällde inte den 
syrisk-ortodoxa prästen fader Yusuf Akbulut i Diyarbakir, inte heller den armeniske 
journalisten Hrant Dink, hans son Arat Dink, Nobelpristagaren Orhan Pamuk 
etcetera. Fader Yusuf Akbulut åtalades för statsfientlig verksamhet och förräderi, 
bara för att han i en intervju sade att man inte får glömma att även många 

132 Interpellationsdebatt, ”Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer”, Sveriges riksdag, 
Interpellation 2007/08:41 av Mats Pertoft (MP), 2007-10-26 
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assyrier/syrianer mördades under samma folkmord som armenierna. Det var inte så 
länge sedan. Mina förfäder överlevde inte folkmordet. På samma sätt som för många 
av mina landsmän föll de också offer för en hänsynslös utrensning under åren 1915-
1919. På det sätt som jag har fått höra av mina släktingar har också mina landsmän 
hört om folkmordet. Fru talman! Olof Palme uppmanade oss i Hanoitalet julen 1972 
att kalla saker vid dess rätta namn, det vill säga folkmord och ingenting annat. Jag är 
väl medveten om vikten av att så djupgående juridiska begrepp som folkmord kräver 
varsamhet när man använder dem. För mig, med min bakgrund, min kunskap och 
min historia, som förmedlats genom årtionden, är det ett historiskt faktum att ett 
folkmord i vår nuvarande definition begicks under svärdets år, Seyfo, 1915 i Turkiet. 
Fru talman! Man måste göra upp med sin historia för att kunna blicka framåt och gå 
vidare. Jag vill här passa på att ge några kommentarer till utrikesministerns 
anförande och samtidigt passa på att få några svar från honom. Utrikesministern 
pratar om dialog och försoning. Visst låter det bra, men man måste göra upp med sin 
historia först för att kunna föra en dialog med respekt. Utrikesministern pratar om en 
reformprocess. Visst låter det bra, men tyvärr står mycket på papper, det vill säga ord 
utan handling. Fortfarande åtalas människor enligt artikel 301 för sina åsikter i 
Turkiet, till exempel Akbulut, Orhan Pamuk, Hrant Dink och nyligen, för någon 
månad sedan, Arat Dink. Utrikesministern säger att denna fråga är för historikerna, 
men vad anser utrikesministern om de 19 länder som har erkänt folkmordet? Gjorde 
de fel?133 

 

Jämförande analys 

I debatten ovan framfördes frågan: ”Vilka är det som ska skriva historien - är det historiker 

eller politiker?” Nedan jämförs riksdagens argument med vilka argument som framförs i EU-

parlamentet, och vilken syn på bruket av historia som framkommer. Intressant är hur gruppen 

för europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och europademokrater nedan motiverar ett 

erkännande av ett folkmord. Europaparlamentets rekommendation till rådet är att holodomor, 

den framtvingade hungersnöden i Ukraina 1932–1933, bör erkännas som ett folkmord mot 

den ukrainska nationen. Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation: 

med beaktande av EU-fördraget, 
med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, 
med beaktande av FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet 
folkmord, 
med beaktande av det gemensamma uttalande om 70-årsdagen av holodomor i Ukraina 
som gjordes vid FN:s generalförsamlings 58:e session och som understöddes av 63 stater, 
däribland alla EU:s (då) 25 medlemsstater, 
av följande skäl: 

A. Respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
är en av EU:s grundprinciper. 
B. I FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord 
definieras folkmord som någon av följande gärningar förövad i avsikt att helt 
eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös 
grupp: att döda medlemmar av gruppen, att tillfoga medlemmar av gruppen 
svår kroppslig eller själslig skada, att uppsåtligen påtvinga gruppen 
levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller 

133 Interpellationsdebatt, ”Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer”, Sveriges riksdag, 
Interpellation 2007/08:41 av Mats Pertoft (MP), 2007-10-26 
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delvis, att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom 
gruppen och att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp. 
C. Folkmordet i Ukraina 1932–1933, som kostade miljoner ukrainare livet, 
syftade till att utrota samhällsskikt som utgjorde fundamentet i den ukrainska 
nationens kultur och egenart. 
D. Den framtvingade hungersnöden organiserades av den dåvarande 
sovjetiska kommunistregimen. 
E. Med hänvisning till folkrättsliga akter och principer vädjar Ukraina till 
världssamfundet om att historisk rättvisa ska skipas. 
F. Fördömande av folkmord som ägt rum bör bidra till att förhindra liknande 
brott i framtiden. 
1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet: 
(a) Rådet uppmanas att erkänna holodomor (den framtvingade hungersnöden 
i Ukraina 1932–1933) som ett folkmord mot det ukrainska folket. 
(b) Rådet uppmanas att kraftfullt fördöma de gärningar som den dåvarande 
sovjetiska kommunistregimen begick mot den ukrainska nationen i form av 
massförintelse och brott mot de mänskliga rättigheterna och friheterna. 
(c) Rådet uppmanas att uttrycka sin medkänsla med det ukrainska folket, 
som drabbades av denna tragedi, och att visa sin aktning för de ukrainare 
som dog till följd av den framtvingade hungersnöden 1932–1933. 
2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna 
rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och till 
Ukrainas regering och parlament, FN:s generalsekreterare, OSSE:s 
generalsekreterare och Europarådets generalsekreterare.134 
 

    När Europarådet bildades 1949 var huvuduppgiften att främja de mänskliga rättigheterna. 

Den universella deklarationen som FN hade antagit skulle vidareutvecklas inom 

Europasamarabetet. Den 4 november 1950 undertecknades Europakonventionen.135 

Erkännandet av holodomor motiveras med stöd av de mänskliga rättigheterna som de uttrycks 

i FN:s samt EU:s konventioner. Det är tydligt även i den svenska debatten att 1948 års 

folkmordskonvention är en avgörande diskurs och referens i argumentationen. I bl.a. 

utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU9 hävdas att ”det som drabbade armenier, 

assyrier/syrianer och kaldéer under det osmanska rikets tid sannolikt skulle betraktas som 

folkmord enligt 1948 års konvention, om den hade varit i kraft vid den aktuella tidpunkten”, 

dock hävdas vidare att ”utskottet anser att det inte ankommer på riksdagen, som är ett 

representativt organ, att göra folkrättsliga bedömningar”.136 Ett argument i EU-parlamentet 

ovan handlar om att ett fördömande av ett folkmord som ägt rum bidrar till att förhindra 

liknande brott i framtiden. Europaparlamentets rekommendation handlar inte om vem som ska 

skriva historien utan istället hänvisas till respekten för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna som en av EU:s grundprinciper. Det antas att holodomor är ett 

134 EU, Europaparlamentet, P6_B(2007)0480 , 20.11.2007,  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2007/0480/P6_B(2007)
0480_SV.doc 
135 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 472 
136 Gunner , Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon , s. 353 
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historiskt faktum som bör erkännas politiskt samt att det handlar om medkänsla och aktning 

för de ukrainare som dog till följd av den framtvingade hungersnöden 1932–1933. 

Diskussion om debatten 

Bloxham visar vad som är pudelns kärna och en vattendelare i debatten, d.v.s. ”The notion of 

states passing resolutions on the character of historical events is undoubtedly an odd one in 

any circumstances. Whether in something qualifies as an instance of genocide is a matter for 

scholars of history and the law, not politicians”.137 Dock menar Bloxham att just i det 

armeniska fallet finns det betydande förmildrande omständigheter till det märkliga med 

officiella uttalanden som erkänner folkmordet. Den turkiska staten har aktivt försökt att driva 

sin ståndpunkt av förnekelse på den internationella politiska arenan och har därför inbjudit till 

en respons från omvärlden. Politiska erkännanden kan mot den bakgrunden förstås ha 

betydelsen att sätta tryck på Turkiet till att liberalisera utbildningarna samt den akademiska 

och politiska diskussionen i Turkiet angående händelserna 1915-1916. Bloxham menar att 

officiella erkännanden kan ha en vidare betydelse, att lyfta fram, inte bara Turkiets utan 

dessutom, de europeiska nyckelmakternas svarta register över imperialismens historia. ”The 

key European powers in the recognition game all have black records of imperialism that have 

yet to be addressed” hävdar Bloxham.138 I en turkisk parlaments resolution 2001 föreslogs att 

Frankrikes handlingar i Algeriet skulle erkännas som folkmord t.ex. På ett liknande sätt har 

USA en historia av slavhandel, slaveri samt fördrivning och utrotning av urbefolkningen. 

Bloxham menar att för att ge genuin moralisk tyngd till konfrontationen med Turkiets 

förnekelsepolitik är en global omvärdering av den tidigare förda internationella politikens 

prioriteringar nödvändig, som innebar ett icke-bruk av historien i relation till Turkiet och 

folkmordet. Med erkännandets politik etableras universella normer med grund i hävdandet av 

mänskliga rättigheter snarare än nationella rättigheter, menar Bloxham.139 

    Svante Lundgren besitter djupgående kunskap om händelserna 1915 och framgent som 

presenteras i boken I svärdets tid; den redogör inte bara för armeniernas öden utan också om 

Seyfo, d.v.s. assyriernas, syriernas öden, samt kaldéernas och de pontiska grekernas 

katastrofer. Lundgren hävdar att i den svenska debatten så är Ingmar Karlsson ”Turkiets bäste 

vän”.140 Vahagn Avedian menar att Ingmar Karlssons förfalskar historien.141 Avedian undrar 

137 Bloxham, Donald, s. 226 
138 Bloxham, Donald, s. 226 
139 Bloxham, Donald, s. 227 
140 Lundgren, Svante, I svärdets tid: det osmanska folkmordet på kristna minoriteter,  
Sahlgrens förlag Ab, Estland: 2009, s. 180 
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varför Turkiet, Bildt och Karlsson m.fl. insisterar på ännu en ny historiekommission och mer 

oberoende forskning eftersom det redan finns. Karlsson underkänner dock tillgängliga källor 

och befintlig kunskap om folkmordet. Enligt Karlsson är den brittiska blåboken bl.a. ”en 

smädesskrift mot turkarna”.142 Enligt Lundgren finns det tillförlitligt källmaterial och 

forskning som bevisar att ett noga övervägt beslut togs av en inre krets inom det ungturkiska 

partiet om att förinta armenierna. Huvudaktör var en specialorganisation som stod direkt 

under partiets kontroll. Hemliga order skickades ut om att döda armenier m.fl. kristna grupper 

och att det var Talaat som från huvudstaden koordinerade åtgärderna vilka syftade till 

förintelse samt även till stöld av egendom.143 Den blå boken innehåller, enligt Lundgren och 

Gunner, seriös historisk dokumentation av bl.a. Arnold Toynbee som var historiker och 

professor vid King’s College i London; han har i flera böcker skrivit om massakrerna på 

armenier.144 Toynbee har spelat en viktig roll eftersom han reste runt i de drabbade områdena 

och dokumenterade vad han såg.145 Karlsson vill inte kännas vid att ett folkmord på pontiska 

greker skedde överhuvudtaget. Enligt Lundgren hävdade en tysk militärattaché att 

krigsminister Enver i oktober 1915 uttryckligen sagt att det grekiska problemet ville han lösa 

på samma sätt som det armeniska. D.v.s., enligt Lundgren handlade det om ett folkmord. 

Områden tömdes på de grekiska invånarna, i t.ex. byn Birk förintades 500 familjer 1916 och 

bl.a. områdena Tirebolu samt Giresun tömdes på sin grekiska befolkning. Den österrikiske 

ambassadören i Konstantinopel, Johann Markgraf von Pallavicini (1848-1941), betänkt att 

Österrike slogs på Turkiets sida i kriget, beskrev terrorn så här: 
11 december 1916: Fem grekiska byar plundrades och stacks därefter i brand. 
Invånarna deporterades. 12 december 1916: I närheten av staden brändes ytterligare 
byar. Hela byar samt skolor och kyrkor sattes i brand. 17 december 1916: I distriktet 
Samsun har de bränt ner elva byar. Plundringen fortsätter ännu. Byinvånarna 
misshandlas. 31 december 1916: Ungefär 18 byar har bränts ner helt och hållet. 15 
delvis. Ungefär 60 kvinnor har våldtagits. Till och med kyrkor har de plundrat.146 
 

    En skillnad mellan folkmordet på kristna under första världskriget jämfört med Förintelsen 

av judar under andra världskriget är att den judiska Förintelsen utfördes i hemlighet vilket inte 

var fallet med den turkiska armens slakt på syrianer, assyrier och armenier 1915. Det fanns 

många vittnen till det som skedde. Bl.a. blev en slakt på armenier och assyrier en världsnyhet 

i mars 1915 i samband med en invasion i nordvästra Iran vid Haftevan, då uppemot 800 

141 Avedian, Vahagn; ”Ingmar Karlssons understreckare i SvD förfalskar historien”, Newsmill, Publicerad: 2010-
04-09 13:04, Uppdaterad: 2012-01-07, hämtad 2013-01-02, http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/09/ingmar-
karlssons-understreckare-i-svd-f-rfalskar-historien 
142 Lundgren, Svante, s. 180 
143 Lundgren, Svante, s. 180 
144 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 26 
145 Lundgren, Svante, s. 114 
146 Lundgren, Svante, s. 109 
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obeväpnade personer mördades genom halshuggning. Frankrike, Ryssland och Storbritannien 

framförde den 24 maj 1915 en offentlig varning till den osmanska regeringen i vilken det 

påpekades att de ansvariga till de brott osmanska armen gjort sig skyldiga till, vilka inte 

benämndes som krigsbrott utan istället ”brott mot mänsklighet och civilisation”, skulle ställas 

till svars inför domstol.147 Även Tyskland protesterade, som var Turkiets allierade, under 

sommaren 1915. Talaat Pasha svarade på protesterna att deportationerna var en inre 

angelägenhet som ingen främmande makt hade rätt att lägga sig i.148 Svenska missionärer 

blev folkmordsvittnen och rapporterade vad som höll på att hända. Alma Johansson reste som 

21-åring ut som missionär bland armenier i Kilikien från 1910-1915, och senare i 

Konstantinopel. Hon tjänstgjorde vid ett barnhem som tog hand om föräldralösa armeniska 

barn. Hon beskrev i tidskriften När och fjärran hur hon bevittnat massakrer. ”I tre dagar 

härjade turkarna i de armeniska kvarteren där folk dödades och hus brändes ner. En styrka 

trängde in i barnhemmet och beordrade att alla skulle deporteras”. Alma hade då proteserat till 

”en artig och belevad officer av hög rang” och bett honom att låta barnen vara. Senare fick 

hon veta att barnen blivit instängda i ett hus som sedan bränts ned, endast några lärarinnor och 

en flicka överlevde.149 Den svenska ambassaden skrev också utförliga rapporter, liksom 

många länders ambassader och andra genomresande, bl.a. diplomat Wirsén hävdade:  
Dessa (deportationerna) hade officiellt till mål att flytta hela den armeniska 
befolkningen till steppområdena i norra Mesopotamien och i Syrien, men i 
verkligheten avsågo de att utrota armenierna, varigenom det rent turkiska 
elementet i Mindre Asien skulle erhålla en dominerande ställning…150 
 

    Flera kristna organisationer blev vittnen till massakrerna, bl.a. Förbundet för kristet 

samhällsliv FKS som leddes av Natanael Beskow. Vid en konferens 1920 för Armenien 

diskuterades hur problemet med 100 000 föräldralösa barn skulle lösas.151 Insamlingar 

gjordes till förmån för flyktingarna. Vittnena uppfattade att massakrerna skedde på befallning 

av den dåvarande turkiska regeringen.152 Beskow sammanfattade händelseutvecklingen 1927: 
Vad som faktiskt har skett är detta: Under 1915, delvis även senare, har den 
turkiska regeringen under skydd av en censur, som hindrade Europa från att 
se vad som tilldrog sig, genomfört ett planmässigt utrotningskrig mot den 
armeniska befolkningen i det turkiska riket, med det resultat, att av 
1 800 000 människor, som denna befolkning utgjorde vid världskrigets 
början, omkring en miljon människor blivit dödade och de övriga nästan all 
nu leva i landsflykt, spridda omkring i världen.  

147 Gaunt, David, Folkmordet på Assyrierna. Seyfo: När – Var – Hur, s. 49 
148 Gaunt, David, Folkmordet på Assyrierna. Seyfo: När – Var – Hur, s. 50 
149 Lundgren, Svante, s. 134-135 
150 Lundgren, Svante, s. 150-151 
151 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 322 
152 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 329 
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    Det vanligaste tillvägagångssättet var, att den manliga befolkningen 
slaktades och kvinnor och barn ”deporterades”, d.v.s. drevos ut på vandring 
på ändlösa vägar, i köld och hetta, under hunger och törst, under slag och 
misshandel med öknen som mål. Otaliga stupade under vägen. Barn och 
unga kvinnor såldes till kurder eller araber. 
    Vittnesbörden om detta utrotningskrig äro många och så tillförlitliga, att 
det icke lönar sig att försöka förneka fakta.153 
 

Detta skrevs 1927, men hade berättats muntligen tidigare i samband med när det skedde. 

Rapporter om vad som höll på att hända läckte ut till allmänheten redan då, insamlingar 

gjordes, tidningarna skrev reportage och politiker protesterade.  

    Folkmordet på armenier och andra kristna minoriteter är väldokumenterat, det finns 

rapporter skrivna av diplomater, diskussioner i politiska fora, ögonvittnesberättelser både från 

överlevande samt utländska representanter, bl.a. missionärer, hjälparbetare, korrespondenter, 

resenärer, militärer, och politiker. En omfattande rapport på 700 sidor tillkom 1916 på 

initiativ av det brittiska utrikesdepartementet som då överlämnades till utrikesministern, den 

beskriver ingående massakrer som drabbade de kristna grupperna.154 Sedan 1990-talet har de 

osmanska arkiven också börjat användas, men delar av de turkiska arkiven har först öppnats 

efter 2006. Vahagn Avedians masteruppsats i historia från 2008 The Armenian Genocide 

1915. From a Neutral Small State’s Perspective: Sweden visar att det i Sverige fanns en klar 

uppfattning om massakrernas karaktär och en medvetenhet om den humanitära katastrofen i 

det osmanska riket.155 Idag finns omfattande forskning av det digra materialet.156 Mot denna 

bakgrund är det märkligt att idag påstå att det inte går att veta, och att det först behövs mer 

forskning innan det går att erkänna folkmordet.  

Förnekandets politik 

Enligt paragraf 301 i den turkiska kriminallagen är det förbjudet att nämna det armeniska 

folkmordet. Över 7000 personer har åtalats med stöd av paragrafen och 750 har dömts sedan 

2003. EU har krävt att paragrafen ska strykas helt, men istället omformades den i maj 2008 

till att ett förbud mot att förolämpa Turkiet som nation.157 Fortfarande på 2000-talet drivs 

förnekandets politik aktivt, d.v.s. organiserat av staten, bl.a. genom att den turkiska 

nationalförsamlingen år 2003 lagstiftade att elever i Turkiets skolor ska lära sig att förneka 

massakrerna på armenier. År 2005 ställdes den turkiska nobelpristagaren Orhan Pamuk inför 

rätta efter ett uttalande om att folkmordet hade ägt rum och journalisten Hrant Dink, som 

153 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 330 
154 Gunner , Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 26 
155 Gunner Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 31 
156 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, s. 22-23 
157 Lundgren, Svante, s. 201 
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skrev kritisk om det turkiska förnekandet, blev i januari 2007 mördad efter att tidigare tre 

gånger blivit åtalad för brott mot paragraf 301.158  

    Ingmar Karlsson menar att efter den svenska riksdagens beslut så är armenierna de stora 

förlorarna. Riksdagens Armenienbeslut är ett hugg i ryggen på alla dem som kämpar för en 

försoning mellan Armenien och Turkiet. De stora förlorarna är armenierna som redan i dag 

drabbas av att gränsen till Europa är stängd. Det skriver Ingmar Karlsson, generalkonsul i 

Istanbul mellan 2001 och 2008.  

    Enligt Karlsson finns det en officiell historietolkning av vad som hände. I turkiska 

skolböcker har generationer av turkar fått lära sig följande om den armeniska befolkningens 

öde under det första världskriget: ”I tron att de kunde uppnå självständighet attackerade de 

sina oskyldiga turkiska grannar. De armeniska "kommittéerna" massakrerade tiotusentals 

turkiska män, kvinnor och barn. Detta gjorde det svårt att föra krig mot ryssarna. Därför 

beslöt den osmanska staten 1915 att med tvång deportera armenierna från slagfälten till 

Syrien. Det var ett riktigt beslut. Under migrationen förlorade några armenier sina liv på 

grund av väderförhållandena och osäkerhet … Den turkiska nationen är förvisso inte ansvarig 

för vad som hände under den armeniska migrationen. Tusentals armenier anlände till Syrien 

och levde sedan där under den turkiska statens beskydd.” Denna version fick inte ifrågasättas. 

Den som gjorde så riskerade omedelbart åtal och långa fängelsestraff.  

    Det dröjde ända till början av 2000-talet innan detta tabu gradvis började luckras upp. Detta 

skedde av två skäl, dels uppkomsten av allt fler privata universitet i Turkiet, vilket ledde till 

en friare akademisk diskussion, dels regimskiftet hösten 2002 då det religiöst färgade 

Rättvise- och utvecklingspartiet AKP ersatte en nationalistisk trepartikoalition. 

    Kontakterna mellan turkiska och armeniska historiker, intellektuella och journalister är nu 

livliga och för alla dem som strävar efter en försoning och att turkarna äntligen skall bearbeta 

sin egen historia kommer den svenska riksdagens beslut som ett knivhugg i ryggen, menar 

Karlsson.  

    Enligt Karlsson innebär resolutioner i europeiska parlament som entydigt fastslår Turkiets 

skuld för dåd begångna under det osmanska riket bara att hos många turkar djupt rotade 

föreställningar förstärks, om att EU:s syn på Turkiet präglas av double standards och ger 

därmed de krafter som vill förhindra Turkiets närmande till Europa vatten på sina 

nationalistiska kvarnar.  

158 Karlsson, Klas-Göran, s. 249 
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    Medan Ove Bring hävdar att de efterlevande önskar försoning genom erkännande av deras 

anförvanters lidande menar Karlsson att riksdagens erkännande skadar försoningsprocessen.    

Den svenska riksdagens beslut blev framför allt en seger för de extrema nationalistiska 

krafterna i Turkiet som nu går till en ny offensiv och för Sverigedemokraterna som redan före 

valet kan se ett av sina främsta utrikespolitiska krav tillgodosedda, hävdar Karlsson. Enligt 

Karlsson är förlorarna ”inte bara alla de i Turkiet som kämpar för en försoning med Armenien 

och för en uppgörelse med den egna historien utan framför allt de som det borde handla om i 

första hand, nämligen de omkring 50 000 armenierna som är turkiska medborgare och 

republiken Armenien. Sedan 1992 har gränsen mellan Turkiet och Armenien och därmed 

armeniernas väg ut i Europa varit stängd, vilket är huvudorsaken till den ekonomiska kris 

landet befinner sig”.159 Karlsson argumenterar för en väg till försoning, inte genom politiska 

erkännanden och resolutioner i europeiska parlament ”som entydigt fastslår Turkiets skuld”, 

utan istället att försiktigt invänta en succesiv förändring i Turkiet.  

    Bloxham hävdar att Turkiet har ljugit ständigt om sitt förflutna, förtryckt och hotat sina 

egna minoriteter och andra stater för att främja sina osanningar, skrivit armenierna ut ur sina 

historieböcker och systematiskt förstört armenisk arkitektur och monument för att radera alla 

fysiska spår av en armenisk historisk närvaro. Det skulle mot den bakgrunden vara moraliskt 

och historiskt ohållbart att Turkiet helt befriades från något reellt ansvar för folkmordet.160 

Erkännande är, enligt Bloxham, ett ställningstagande till förmån för historisk rättvisa.  

Varje försoning är omöjlig utan bekräftelse av historiska missgärningar och inrättandet 

därmed av en gemensam utgångspunkt för dialog.161  

    Vahagn Avedian är redaktör för organisationen Armenica och anser också att ”Det är inte 

politikers uppgift att leka historiker. Inte heller ska man inskränka yttrandefriheten och fri 

forskning. Men precis som i klimat- och miljöfrågor bör politiker kunna ta beslut baserade på 

sakkunnigas uttalande. Hade det inte varit för Turkiets förnekelse för att komma undan 

ansvarstagande skulle inga parlament behöva fatta liknande beslut. Den gyllene frågan blir då 

vem är det som ska förmå den turkiska staten att sluta med sin förnekelse?”162 De som är för 

ett erkännande av folkmordet anser att den historiska uttolkningen är gjord av forskare och 

historiker och att politiker har att handla utifrån befintlig kunskap. I det perspektivet handlar 

159 Karlsson, Ingmar, ”Armenierna de stora förlorarna efter riksdagens beslut”, Europaportalen, 
http://www.europaportalen.se/2010/03/armenierna-de-stora-forlorarna-efter-riksdagens-beslut,, Publicerad 15 
mar 2010, Uppdaterad 17 mars 2010, hämtat 2013-01-09 
160 Bloxham, Donald, s. 228 
161 Bloxham, Donald, s. 234 
162 Avedian, Vahagn, ”Turkiets fel att det armeniska folkmordet politiserats”, Newsmill, Publicerad: 2012-01-07, 
hämtat 2012-12-28, http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/06/turkiets-fel-att-det-armeniska-fo lkmordet-
politiserats 
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erkännande av folkmord, som Vahagn Avedian uttrycker saken: ”om att bekräfta ett historiskt 

fakta, baserat på en konsensus hos sakkunniga”.163 ”Frågan om armeniska folkmordets 

erkännande är inte längre en fråga om akademisk forskning. Den biten har avklarats sedan 

länge. Nu är det upp till regeringar och parlament världen över att ta sitt ansvar och erkänna, 

fördöma och förebygga liknande brott mot mänskligheten”.164 

    Internationella Föreningen för Folkmordsforskare (International Association 

of Genocide Scholars, IAGS), en oberoende världsledande och tvärvetenskaplig auktoritet 

inom området, har erkänt både det assyriska och det armeniska folkmordet och hävdar att det 

var minst en miljon människor som fick sätta livet till mellan 1915-1923.165 IAGS har 

formulerat följande resolutionstext: 

 
medan förnekandet av folkmord anses allmänt som sista steget i ett 
folkmord och såtillvida skrinlägger bestraffningen av folkmordets 
förövare, breder det bevisligen vägen för framtida folkmord; 
medan det osmanska folkmordet mot minoritetsbefolkningen 
under och efter första världskriget anges allmänt som ett folkmord 
endast mot armenierna, med litet erkännande av de kvalitativt 
likvärdiga folkmorden mot andra kristna minoriteter i det 
osmanska imperiet; 
låt det klargöras att det är övertygelsen hos den Internationella 
Föreningen för Folkmordsforskares övertygelse att den osmanska 
kampanjen mot kristna minoriteter i imperiet mellan 1914 och 
1923 utgjorde ett folkmord mot armenier, assyrier och pontiska och 
anatoliska greker. 
låt det vidare klargöras att Föreningen påkallar Turkiets 
regering att erkänna folkmordet mot dessa grupper, att utfärda 
en officiell ursäkt och åtaga snara och meningsfulla steg mot 
upprättelse.166  
 

Samma budskap framfördes i ett upprop som ett 60-tal världsledande folkmordsforskare 

undertecknade inför riksdagens votering den 12 juni 2008, bland dem finns bl.a. Ove Bring. 

Uppropets text samt en fullständig lista över forskare som undertecknade uppropet finns på 

http://detvarfolkmord.armenica.org. 

163 Avedian, Vahagn, ”Turkiets fel att det armeniska folkmordet politiserats”, Newsmill, Publicerad: 2012-01-07, 
hämtat 2012-12-28 
164 Avedian, Vahagn, ”Turkiets tomma hotelser har förlorat sin mening”, Armenica.org: History of Armenia, 
http://www.armenica.org/editorial/se/ledare071011.html 
165 Petrén, Alice, ”Att förneka folkmordet på armenier blir brottsligt”, Nyheter/Ekot,  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4925453; Gaunt, David, Folkmordet på 
Assyrierna. Seyfo: När – Var – Hur, s. 47 
166 Armeniska Riksförbundet i Sverige i samarbete med Armenica.org, Frågor och svar: Armeniska folkmordet 
1915, http://www.folkmordet1915.se/folkmordet1915_faq.pdf, s. 22 
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Diskurs-analys 

Med Foucaults genealogiska metod identifieras nedan historiska brott och språng i 

utvecklingen av betydelser och praktiker vad avser bruket av historia i politik. 

 
Though our brother is on the rack, as long as we ourselves are at ease, our senses 
will never inform us of what he suffers… It is by the imagination only that we can 
form any conception of what are his sensations… It is the impressions of our senses 
only, not those of his, which our imaginations copy. (Adam Smith, The Theory of 
Moral Sentiments, London, 1759/2002, s. 11-12)167  

 

För att förstå vad bruket av historia innebär vid parlamentens erkännande av folkmord är det 

nödvändigt att inse den moraliska aspekten. Ett erkännande innebär ett moraliskt 

ställningstagande för det goda emot det onda och är ett uttryck för empati och respekt för de 

drabbade. Folkmord, och i synnerhet Holocaust, har blivit symbolen för ondska, och att 

reagera emot detta ett utryck för tron på människans godhet, möjligheten till rättvisa och en 

bättre värld. Wilson & Brown diskuterar betydelsen av ”mobilisering av empati” i boken 

Humanitarianism and Suffering. The Mobilization of Empathy. Wilson & Brown menar att det 

är sent i världshistorien som folk har gått samman med syftet att lindra andras människors 

lidande när och fjärran, och försökt samordna lindring genom lokala, statliga och 

transnationella institutioner. Ett fenomen som bara till fullo utvecklades i Europa och 

Amerika först i slutet av sjuttonhundratalet med upplysningens idéer som grund.168  

    Från och med fredsavtalet i Sèvres rådde ett storpolitiskt klimat av strafflöshet, menar Ove 

Bring, och tanken att de som var skyldiga till brotten mot mänskligheten skulle lagföras 

övergavs efterhand.169 En som tidigt reagerade över den rådande internationella ordningen 

och den armeniska frågan var den juristen Raphael Lemkin. Redan under 1920-talet var han 

engagerad för att ställa ansvariga politiker till svars för massakrer på armenier och andra 

kristna grupper i det Osmanska Riket. De allierade hade under första världskrigets slutskede 

talat om brott mot mänskligheten och aviserat kommande rättegångar.170 Han menade att 

”brott mot mänskligheten”, som de allierade benämnt övergreppen mot armenier och andra 

kristna grupper, borde bli föremål för internationella förhandlingar och att målet borde vara 

att inrätta en juridisk regim med syftet att förhindra strafflöshet.171 Winston Churchill skulle 

få rätt när han hävdade 1941 angående nazisternas framfart att ”We are in the presence of a 

167 Wilson, Ashby, Richard; Brown, Richard D.; Humanitarianism and Suffering. The Mobilization of Empathy. 
University of Connecticut, New York: 2009, s. 1 
168 Wilson & Brown, s. 1 
169 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 340 
170 Bring, Ove, Folkmordskonventionen 60 år: En historisk introduktion, s. 1 
171 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 341 
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crime without a name”.172 Lemkin började 1942 att dokumentera det nazistiska förtrycket 

utöver Europa i en bok som utkom 1944 med titeln Axis Rule in Occupied Europe där han 

introducerar begreppet folkmord med ett nyskapat engelskt ord ”genocide” för att täcka in 

nazisternas brott. Genocide, enligt Lemkin, innefattade ”avsiktlig eliminering av en kulturell 

identitet”.173 Tanken var att ett sådant brott skulle bli föremål för universell jurisdiktion, vilket 

innebär att misstänkta förövare ska kunna ställas till svars i alla länder i en rättegång. 

Begreppet fick snabbt ett stort genomslag i språket.174 

    En utav upplysningens stora filosofer vars idéer fått genomslag i det internationella arbetet 

under 1900-talet är Immanuel Kants (1724-1804). ”Hans tre villkor för att freden skulle 

förverkligas – gemensamma författningar, våldsförbud och fritt mellanmänskligt utbyte – har 

idag i ganska stor utsträckning uppfyllts” genom FN:s och EU:s arbete som bygger på 

fredstanken som Kant hävdade. Genom FN-stadgan är krig redan förbjudet som medel för 

stater att tillgripa på eget bevåg. I och med att samtliga världens stater, med enstaka undantag, 

har anslutit sig till stadgan är FN som frivillig överenskommelse det allmänna fredsförbund 

Kant förutsåg.175 Wilson & Brown menar att under 1700-talet utvecklades sekulär liberal 

humanism vars inställning till lidande skiljer sig från de moraliska skyldigheter som tidigare 

motiverades på religiösa grunder.176 Humanismens innebörd förändrades efter andra 

världskriget till att förknippas med upplysning, demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 

(vilket innebar ett uppbrott från 1800-talets humanism och en återgång till 1700-talets 

humanism).177 Idéerna om de mänskliga rättigheterna har sina rötter i den västerländska 

upplysningstraditionen. Tänkare som Immanuel Kant, John Locke (1632-1704) samt Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) formulerade grunderna till den livsåskådning som idag 

benämns humanism. Dessa idéer har haft en avgörande roll för tankarna om mänskliga 

rättigheter. Enligt Wilson & Brown är det moderna mänskliga rättigheter systemet en 

utvidgning av en äldre ram humanitär rätt med rötter i upplysningstänkandet med inslag av 

naturrättsligt tänkande.178 Wilson & Brown menar att den sekulära humanitärismen hävdar 

tron på individens potential, en inställning som bl.a. härrör från Kants moralfilosofi. Kants 

grundläggande argument för respekt mellan rationella agenter och mot dominans av en 

172 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 346 
173 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 346 
174 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 347 
175 Bergquist, Henrik, ”Kants fredliga spådom allt närmare”, SvD, är kansliråd i Utrikesdepartementet och 
skribent, http://www.svd.se/kultur/understrecket/kants-fredliga-spadom-allt-narmare_2163657.svd 
176 Wilson & Brown, s. 1 
177 Hansson, Jonas, Humanismens kris: bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933, B. Östlings bokförl., 
Symposion, Eslöv: 1999, s. 212 
178 Wilson & Brown, s. 5 
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människa över en annan innebar en sekularisering av den kristna läran om universellt 

broderskap.179 

    Edward Said hävdar om de franska strukturalisterna, att de visade att det finns hegemoniska 

system för att tänka och uppfatta verkligheten, strukturer, som överskrider de enskilda 

subjektens befogenheter. Enskilda människor som befinner sig inom systemets strukturer 

(system såsom Freuds omedvetna eller Marxs kapital), har därför inte någon makt över dem. 

Den anti-humanism som bl.a. Foucault fört vidare från Nietzsche, Marx och Freud, som är en 

del av det postmoderna tänkandet, handlar om det Jean-Francois Lyotard påvisade, att 

människor innesluts i grand narratives, d.v.s. upplysningens berättelse om människans 

frigörelse t.ex.180 Den vetenskapliga rationaliteten ses av Foucault, i Nietzsches efterföljd, 

som ”en vilja till makt”.181 Även Derrida var inspirerad av Nietzsche i kritiken av ”förnuftets 

och vetenskapens hegemoni”.182 Filosofen Derrida menar att i den västerländska 

upplysningstraditionen har principer utvecklats, som getts universella anspråk, vilka dock 

innebär en uppsättning normer som gynnat vissa men varit till nackdel för andra.183  

    Det finns en befogad kritik av humanismen i humanismens namn, enligt Said. Det handlar 

om tron på förnuftets förmåga att kritisera och korrigera sig självt. Said menar att det går att 

utveckla en kosmopolitisk humanism, som bejakar tron att det hos alla folk finns ideal om 

rättvisa och jämlikhet - inte bara västvärlden, i motsats till en eurocentrisk humanism där 

västvärlden utgör den självklara normen.184 ”̀ The Orient´, as Edward Said famously argued, 

`has helped to define Europe… as its contrasting image, idea, personality, experience´”.185   

Den mycket tvetydiga inställningen från väst gentemot Turkiet och Armenien har format de 

internationella reaktionerna på Förintelsen av armenierna, och uppfattningar om folken, 

menar Bloxham. Bloxham menar att det finns ett inslag av Orientalism i västs attityd, som 

förklarar uppkomsten av det specifika fenomenet Turkiets förnekande samt västs accepterande 

av detta. ”Denial has thus been accepted externally because Turkey simply mattered more in a 

material sense than Armenia or the Armenians”.186 

    Humanism har sporrat människor till solidaritet som kommit till uttryck på många olika 

sätt, från 1800-talets rörelser för slaveriets upphävande till skapandet av internationell 

179 Wilson & Brown, s. 2 
180 Said, Edward W., Humanism and democratic criticism, s. 9-10 
181 Nordin, Svante, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 556 
182 Nordin, Svante, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 562 
183 Borradori, s. 15 
184 Said, Edward W., Humanism and democratic criticism, s. 10-11 
185 Bloxham, Donald, s. 8 
186 Bloxham, Donald, s. 9 
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humanitär rätt.187 Humanismen är klart politiskt i sina konsekvenser av solidaritet, men är 

också en etisk grundsyn inbäddad i det civila samhället, den kan vara drivkraften bakom 

sekulära och religiösa sociala och kulturella rörelser, samt rättsliga och politiska 

institutioner.188 Förespråkare för humanitärism uttrycker djup indignation mot dem som 

avsäger sig ansvar för vad som händer med andra, särskilt statliga tjänstemän, som förkastar 

samordnade åtgärder som syftar till att förhindra människors lidande.189 Forskare hävdar att 

antislaveri rörelsen utgör en prototyp för den moderna människorättrörelsen. Det har växt 

fram en praktik av att skapa uppmärksamhet om övergrepp mot mänskliga rättigheter genom 

att formulera rapporter alltsedan kampen mot slavhandeln.190 

    Stormaktspolitiken i början av nittonhundratalet innebar en nedgång för humanitärismen. 

Efter andra världskriget etablerades ett narrativ som formades mot bakgrund av att fasorna i 

de nazistiska dödslägren när de blev kända, och som efter hand etablerades i den 

internationella politiken. Den berättelsen blev ett grundläggande motiv för skapandet av den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.191 Användningen av narrativer, 

”humanitarian narratives” framstår som avgörande för mobiliseringen av empati. Det sena 

nittonhundratalet var en period då fördelarna av ”public narration” (offentligt 

tillkännagivande) och erkännande blivit allmänt gångbart. Idén om den reparativa kraften i 

berättelser har spelat en central roll i etableringen av sannings- och försoningskommissioner 

utöver världen. Sanningskommissioner ses konventionellt som en reaktion på 

begränsningarna för rättsliga och byråkratiska processer att tillvarata och värdera offrens 

subjektiva vittnesbörd.192 Utmaningen är att begripa faktiska konflikter och att samtidigt se 

och tillvarata individernas subjektiva berättelser om lidande i de politiska och rättsliga 

sammanhangen.193  

Utvecklingen av en ”erkänna folkmords-diskurs” 

Året var 1948 då det nybildade FN samlades i Paris för att under några månader slipa på och 

slutligen anta först en konvention mot folkmord och sedan det dokument där alla människors 

lika rättigheter antogs. December 1948 är ett viktigt datum i den moderna historien för 

187 Wilson & Brown, s. 2 
188 Wilson & Brown, s. 2 
189 Wilson & Brown, s. 3 
190 Wilson & Brown, s. 248 
191 Wilson & Brown, s. 18 
192 Wilson & Brown, s. 20-21 
193 Wilson & Brown, s. 26 
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konstruktionen av diskursen bakom praktiken att ”erkänna folkmord”.194 Folkmordet på 

armenier har varit tämligen ouppmärksammat utanför den armeniska världen. Den 22 augusti 

1939 höll Hitler ett tal till sina generaler i Obersalzberg i vilket han hävdade att det behövdes 

hård och skoningslös politik när Tyskland skaffar sig livsutrymme (Lebensraum) i öster. Han 

menade att hårdheten glöms snart av omvärlden medan det är framgången som räknas för 

eftervärlden. ”Vem talar i dag om armeniernas utplåning?” frågade Hitler.195 Ordet 

Holocaust användes förmodligen för första gången om ett massmord 1895 i New York Times: 

”Another Armenian Holocaust” löd rubriken.196 Dock är förmodligen ganska många folkmord 

i historien mer eller mindre okända med undantag för Förintelsen. Att Förintelsen har fått en 

särställning kan förklaras på flera olika sätt. En förklaring kan vara att judarna efter 1948 har 

en stat och dessutom har judar i diasporan, inte minst i USA utgjort en stark lobbygrupp.197 

Om den förklaringen är godtagbar så kan bildandet av Armenien som stat 1991 förklara det 

nyvakna intresset för det armeniska folkmordet nittio år för sent. Olika förklaringar kan ges 

till exkluderandet av folkmord från det kollektiva medvetandet. Bloxham beskriver en 

utveckling där det inte fanns plats för den armeniska frågan på den politiska agendan under 

det kalla krigets dagar. Dock innebar högtidlighållandet av femtioårsdagen av folkmordet, i 

den armeniska republiken i Sovjet, den första officiella åminnelsen av händelsen, en möjlighet 

till att kulturellt uttrycka den armeniska identiteten. Detta berodde på den större öppenheten i 

Sovjet som Nikita Chrusjtjovs politik medförde i början av 1960-talet.198 1966 lade en 

Delegation of the Armenian Republic fram ett memorandum till det amerikanska utrikes 

departementet samt till Generalsekretariatet för FN med uppgifter om folkmordet och med 

förfrågan om möjligheter för armenier att återvända till sitt hemland och tillåtas 

självbestämmande i linje med det som sagts vid fredsuppgörelsen i Sèvres den 10 augusti 

1920.199 Bloxham menar att det skedde ett uppvaknande angående den armeniska frågan och 

kampen för folkmordets erkännande från 1965.200 1974 avslog FN ett förslag att erkänna det 

armeniska folkmordet efter invändningar från Turkiet. Ett kongressförslag 1975 om att göra 

24 april en nationell minnesdag för människans grymhet mot människan med särskild 

hänvisning till händelserna 1915 avslogs också.201   

194 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 315 
195 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 344 
196 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 345 
197 Bloxham, Donald, s. 7 
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    I den hegemoniska västvärlden dikterar politiker internationella normer och historiker 

skriver det kollektiva minnet.202 Historia och politik är oupplösligt sammanflätade i 

formandet av den rådande diskursen. Bloxham menar att den Turkiska förnekelsen 

accepterades av omvärlden eftersom Turkiet betydde mer i materiellt avseende än Armenien 

och armenierna.203 Och eftersom förnekande i det armeniska fallet är explicit, kan alla dess 

rötter, sammanhang, språk och dess mottagande analyseras, vilket också gör det till en särskilt 

tydlig illustration av hur det kollektiva minnet manipuleras av maktrelationer.204 Bloxham 

menar att de ottomanska armenierna drabbades hårdare än andra grupper som dock förvisso 

också led, bl.a. p.g.a. att mördandet av den armeniska gruppen var mer systematiskt och 

noggrant planerat, än t.ex. attackerna mot assyrierna och syrianerna.205 På grund av dessa 

unika kombinationer av omständigheter har fenomenet förnekelsen, eller erkännandet, av det 

armeniska folkmordet blivit ett lackmustest på moral i den västerländska utrikespolitiken, 

menar Bloxham.206 Att erkänna det armeniska folkmordet handlar enligt det synsättet om en 

värdering av en historisk händelse snarare än att ta ställning till om den har skett. Det leder 

till frågan om det är politiker, historiker eller folkets opinion representerad i ett parlament som 

bör ta ställning till vad som är moraliskt respektive omoraliskt, vad som är ont och gott, rätt 

och fel. En historiker kan beskriva historien utan att moraliskt ta ställning, historiker bedömer 

dessutom historiska händelser moraliskt olika; i parlamenten stiftas lagar som utgör grunden 

för rättsamhället och juridiken. Det är parlamenten som har makten att kriminalisera 

handlingar. Det handlar om moraliskt mod till att våga kalla saker vid dess rätta namn; d.v.s. 

det är en hederssak att värdera det som skedde i det sönderfallande Osmanska Riket som ett 

folkmord eftersom det var ett fasansfullt brott som begicks och någon var ansvarig. 

Eftervärlden har ett moraliskt ansvar att ta ställning. 

    Efter folkmordskonventionens antagande 1948 har det internationella samfundet, de länder 

som skrivit under, förbundit sig att ta ansvar. Folkmords begreppet har blivit en viktig diskurs 

i världspolitiken som sätter moralisk press på FN och stater att agera. I 1949 års 

Genèvekonvention, första artikeln hävdas: ”Alla stater förbinder sig `under alla förhållanden´ 

att sörja för att den internationella humanitära rättens regler iakttas”.207 

    Avgörande händelser som bidragit till praktiken att erkänna folkmord är först 

folkmordskonventionen 1948, som sedan i steg utvecklats, men senare blev 1987 års 

202 Bloxham, Donald, s. 6 
203 Bloxham, Donald, s. 9 
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erkännanderesolution av EU en viktig signal att det inte bara är ekonomi som räknas utan 

frågor om folkmord och mänskliga rättigheter är avgörande för medlemskap.208 Idag finns 

även turkiska historiker, bl.a. Taner Akcam, som från sin exil i USA uppmanat den turkiska 

staten att erkänna händelserna 1915 som folkmord: ”Att tala öppet om att ett folkmord på 

armenier ägde rum främjar direkt Turkiets strävan att bli en verkligt demokratisk stat.”209 

Analys med Nietzsches funktionsindelningar av historia 

Nietzsche menade att historia kan ha tre funktioner: den monumentalistiska, den antikvariska 

och den kritiska. Nietzsche diskuterar hur historien kan användas; ”Det tycks nästan som om 

uppgiften vore att vakta historien, så att ingenting kan komma ur den annat än just historier 

men inte något skeende! Det är som det gällde att förhindra att personligheterna genom 

historien blir ”fria”, d.v.s. sanningsenliga gentemot sig själva och andra i ord och handling. Ty 

det är först genom en sådan uppriktighet som den moderna människans nöd och elände 

kommer i dagen”. Nietzsche värjer sig mot en konventionell och tillrättalagd historieskrivning 

som blir till vandringssägner som döljer. Genom att istället ärligt göra upp med historien blir 

det möjligt att gå vidare och ”forma en ny kultur”, enligt Nietzsche.210  

    Monumentalistisk historia handlar om att känna beundran för de enskilda människornas 

kamp genom historien. Den monumentalistiska funktionen av historia sätter en ära i ”tron på 

samhörighet och kontinuitet i det stora genom tiderna”. Det har sagts ”att nationalisterna 

skapade nationalismen, inte tvärtom. Man `uppfann traditioner´ för att skapa enighet i det av 

industrialisering och urbanisering splittrade moderna samhället. Andra har hävdat att 

nationalismen tillfredsställer behov av närmast evig natur – en känsla av tillhörighet och 

ursprung.211 Om historiens funktion är att ge folket något att vara stolt över så blir det 

nödvändigt att tona ned historiska övergrepp. Nietzsche hävdade att ” så länge det förflutna 

måste skildras som något efterföljansvärt och än en gång möjligt, finns det alltid en fara att 

historien omtolkas i idealiserande riktning och därigenom närmar sig den fria dikten. Ja, det 

finns tider som inte kan skilja mellan ett monumentalistiskt förflutet och en mytisk fiktion, 

eftersom samma impulser kan mottas från båda”. Turkiets bruk av historia kan förklaras som 

en monumentalistisk historia som gagnar turkisk nationalism. För den turkiska staten, som 

uppstod ur askan av första världskriget, blev det viktigt att inte ärva den moraliska 

stigmatiseringen från sina föregångare och att inte bli tvungen att kompensera sina forna offer 

208 Karlsson, Klas-Göran, s. 272 
209 Karlsson, Ingmar, ”Armenierna de stora förlorarna efter riksdagens beslut” 
210 Nietsche, Friedrich, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, s. 76 
211 ”Nationalism”, Bonniers multimedia lexikon 1999 
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i mark och pengar; det ledde till en politik av förnekande som västmakterna svarade på med 

tystnad, d.v.s. ett icke-bruk av historien.212 Bloxham menar att det väst-ledda internationella 

systemet har ignorerat det känsliga ämnet som det armeniska folkmordet, och även kurdernas 

svåra situation i Turkiet, utgör. Detta syniska icke-bruk av historia ser Bloxham som en 

konsekvens av stormakternas realpolitik.213 

    Göran Gunner menar att det är viktigt att hålla minnet av folkmordet vid liv för dagens 

armeniska identitet i Sverige.214 Gunner beskriver hur det finns en schism angående orden 

assyrier alternativt syrianer för att benämna de kristna grupperna med rötter i dels norra Irak 

men framförallt en provins som heter Tur Abdin i Turkiet, det området är syrianernas 

traditionella bosättningsområde. D.v.s. det är vanligt ett de som kommer från Turkiet vill kalla 

sig syrianer medan den östkristna kyrkan, som ser sina rötter i Mesopotamien mellan floderna 

Eufrat och Tigris, föredrar att kalla sig assyrier.215 Att identifiera sig har blivit viktigt 

eftersom det handlar om hur en minoritetsgrupp söker att bevara sin särart genom att knyta an 

till historien.216 Det historiska arvet blir viktigt som grund till en identitet. Gunner menar att 

det skett ett nationellt uppvaknande som handlar om att en utsatt grupp använder historien 

som tolkningsram för ett framtida agerande. ”Det handlar om att i identitetsbevarande syfte 

kunna bevara betydelsen av historien, religionen och kyrkan, traditioner och seder liksom 

språk”.217  

    Assyrier ser sig som ättlingar till det forntida Assyrien, medan Syrianerna hävdar att de är 

ättlingar till Aram, som var son till Sem (en utav Noaks söner: Sem, Ham och Jafet enligt 

gamla testamentet), och Arams ättlingar araméerna. Sems ättlingar tänks vara semiter, därav 

benämningen semitiska språk och t.ex. antisemitism. Jesus talade det arameiska språket som 

fortfarande används som assyrier/syrianernas liturgispråk i gudstjänsterna, som är ett semitiskt 

språk (semitiska språk; hebreiska, arabiska, arameiska, assyriska och tigrinja).218 Det är 

vanligt i Sverige att använda benämningen assyrier/syrianer inom gruppen; så marknadsfördes 

t.ex. Suroyo TV med redaktion i Södertälje med satellitsändningar i över 80 länder: ”världens 

första kanal som sänder på arameiska för assyrier/syrianer”.219 
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    Historia ”kommer till sin rätt endast i en bestämd jordmån, i ett bestämt klimat; på varje 

annan plats blir de till ett skadligt ogräs” hävdade Nietzsche.220 Det verkar som att när 

historieskrivningen hamnar i en nationalistisk jordmån tenderar den att bli ett ogräs, när den 

blir chauvinistisk, medan historia, i rätt jordmån, kan ha funktionen att, för en etnisk, kulturell 

eller religiös grupp, bevara sin identitet, och behöver därmed inte vara nationalistiskt 

chauvinistisk.221  

  
    Den antikvariska historien förstår att bevara, vill hålla fast vid och vårda det gamla, men 

inte att skapa liv.   
Europaparlamentet finner det oacceptabelt att ett antal personer fortfarande förföljs 
för brott mot artikel 301 i strafflagen och anser att ett land där yttrandefrihet och 
tryckfrihet inte är fullständigt garanterade inte är någon rättsstat. Parlamentet 
understryker att man i den pågående processen för att utforma en grundlag inte får 
kringgå eller skjuta upp avskaffandet av artikel 301 i strafflagen, såsom vissa 
turkiska makthavare redan har antytt.222 
 

Det framstår som att det för Turkiets del är viktigast att omhulda en historieskrivning som 

gagnar den Turkiska nationalismen, att till varje pris hålla fast vid en historia som kan hålla 

samman det turkiska folket. En annan historieskrivning hotar att splittra nationen vilket kan 

uppfattas som ett hot om Turkiets undergång och sönderfall. Därför finns artikel 301, en 

”felaktig” historia uppfattas av turkiska nationalister, som vill bevara det gamla, som ett hot. 

Turkiet behöver en historisk nationalistisk berättelse som kan hålla invånarna i den turkiska 

staten samman, för att bevara och värna det turkiska arvet. Gaunt menar att motiven till våldet 

mot de kristna i osmanska riket redan innan första världskriget var sammansatt. ”De var en 

livsfarlig blandning av nomadstammars jordhunger, turkisk politisk och kulturell nationalism 

samt religiös fientlighet”.223 I jämförelse med armenierna, som talade ett gemensamt språk 

armeniska och tillhörde en gemensam ortodox kyrka, så var den assyriska gruppen svagare, 

mindre och mer splittrad i olika trossamfund, olika territorier och även olika språk. Trots detta 

utmålades assyrierna som ett hot mot den turkiska nationen. När författaren Orhan Pamuk, 

som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2006, åtalades i Turkiet för att han i en intervju med en 

schweizisk tidning talat om en miljon dödade armenier, hävdade en nationalistisk advokat, 

Kemal Kerincsic, att detta, enligt honom, är ett bevis för att en internationell konspiration mot 

Turkiet föreligger:  

220 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 49-50 
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54 

                                                                 



Detta pris är belöning för lögnerna han säger om det så kallade folkmordet… Det är allt 
en del av Europas plan att dela upp Turkiet, så som de gjorde för 90 år sedan. De vill ge 
bort vårt land till armenier, kurder och greker. Pamuk och européerna som han älskar så 
mycket är Turkiets fiender.224 
 

    Så sent som 2009 beskrevs i turkiska skolböcker assyrier och armenier som förrädare och 

västmakternas marionetter.225 

 
    Genocide, enligt Lemkin, innefattade ”avsiktlig eliminering av en kulturell identitet”.226 Att 

hålla fast vid och vårda en viss kulturell identitet anses av många som något livsviktigt. 

Människor är, och har genom historien varit beredda att dö för sitt folk.  

Antikvarisk historia kan ge livet mening enligt Nietzsche: 
Det som man skulle vilja utnämna till den verkliga historiska känslan är motsatsen till det 
kosmopolitiska jagandet: trädets förnöjdhet med sina rötter, lyckan att veta att man inte är helt 
godtycklig och tillfällig utan har uppväxt som arvtagare, blomma och frukt ur ett förflutet och 
därigenom vara ursäktad och rättfärdigad i sin existens.227  
 

För många upplevs tanken att assimileras och bli en helt kosmopolitisk människa, att tappa sin 

kulturella identitet, som ett hot. Människan har ett behov av att vara ”någon”, ”en blomma 

och frukt ur ett förflutet”.  Att förneka ett folks historia innebär att sudda ut dess identitet. 

Göran Gunner & Sven Halvardson hävdar i Jag behöver rötter och vingar: om 

assyrisk/syriansk identitet i Sverige att många inom den assyrisk/syrianska gruppen lever i en 

krock mellan två kulturer, den svenska och den fäderneärvda. De bär med sig ett tvåtusenårigt 

arv genom sin kristna tradition och sina folks historiska öden men riskerar att assimileras som 

svenskar. De bär med sig en historia av förföljelse, umbäranden, fördrivning och ett liv i 

diaspora. För dessa innebär ett erkännande av Seyfo (folkmordet), som är ett kollektivt trauma 

som ärvts över generationerna, en upprättelse av stor vikt.228 Historien tillhör den människa 

”som med trohet och kärlek blickar tillbaka på sitt ursprung” hävdade Nietzsche.229 För 

assyrier/syrianer som identifierar sig med sitt folks respektive historia blir det viktigt att delar 

av den inte döljs. Gabriele Yonan hävdar i boken Den glömda Förintelsen att den assyriska 

katastrofen dolts av den armeniska. På samma sätt som uppmärksamheten av Förintelsen av 

judarna skett på bekostnad av andra grupper, såsom att sinti och romer (zigenare) också 

224 Karlsson, Ingmar, ”Armenierna de stora förlorarna efter riksdagens beslut” 
225 Yamo, Tiglath, ”Turkiska skolböcker fortsätter sprida hat”, Seyfo Center 1915, Assyrian Genocide Research 
Center, http://www.seyfocenter.com/index.php?sid=2&aID=321 
226 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg, s. 346 
227 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 53 
228 Gunner, Göran; Sven Halvardson (red.), Jag behöver rötter och vingar: om assyrisk/syriansk identitet i 
Sverige, Artos & Norma, Malmö: Prinfo/Team offset & media, Skellefteå: 2005, s. 12 
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drabbades, så har folkmordet på armenier dolt den assyriska katastrofen. Två tredjedelar av de 

kristna assyrierna omkom under samma tid och i samma geografiska rum som armenierna.230   

    Under, och efter, första världskriget skedde ett politiskt spel om Mellanösterns, och de 

olika gruppernas, framtid där. 1922-1923 fördrevs alla assyrier, som återvänt efter kriget, igen 

från Turkiet. Vid Versaillesfreden lovades först, i enlighet med nationalitetsprincipen som 

USA:s president Wilson talade för, alla folkens rätt till nationellt självbestämmande. D.v.s. 

kurder, assyrier, araber och judar o.s.v. skulle alla ha ett land att bo i, ett folk – ett land. 

Nationernas Förbund hade tillsatt en särskild kommission för Armenien och Wilson hade fått 

uppdraget att medla och bestämma gränserna för en Armenisk republik.231 Efterhand så gick 

detta inte att infria och genom ett politiskt spel av västmakterna, och genom Nationernas 

Förbund, samt de olika gruppernas representanter bestämdes gränsdragningen för de nya 

statsbildningarna och mandaten. I detta politiska spel, skådespelet ”med konferenser och 

fördrag”, förlorade assyrierna för alltid det mesta av sina forna bosättningsområden i Mellan 

Östern; medan turkarna kunde förverkliga en turkisk nationalstatsbildning.232 När England 

1930 beslöt att avsluta sitt mandat över Mesopotamien, där Irak sedan bildades, skedde nya 

massakrer på den assyriska befolkningen. Många assyrier flydde Irak 1937. En känd 

historiker och diplomat sammanfattade assyriernas öde 1972: 
Efter månader och år av bemödanden, som grundades på en märkvärdig 
blandning av god vilja, klokhet, listiga kombinationer, människokärlek, 
nationell utveckling och Gud vet vad, rann den assyriska frågan ut i sanden, 
delvis i Iraks öknar, delvis i Syriens och delvis i Nationernas förbunds 
akter.233 

 
Assyrierna har fortfarande inte, i motsats till armenierna, fått ett eget land att bo i och den 

”glömda Förintelsen” är ett öppet sår för många. Efter första världskriget var den assyrianska 

gruppen än mer utspridd och splittrad än någonsin, och decimerad; byarna i det innan kriget 

kristna Tur Abdin var efter kriget i stort sett tömda på sin kristna befolkning. Den turkiska 

statens inställning till icke-turkiska grupper och icke-muslimska minoriteter har fortsatt varit 

negativ och dessa har utsatts för ett stort assimileringstryck.234 

230 Yonan, Gabriele, Den glömda förintelsen av assyrierna i Turkiet, s. 2004, s. xx 
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233 Citat av den spanske historikern Salvador de Madariaga (1886-1978), i Yonan, Gabriele, Den glömda 
förintelsen av assyrierna i Turkiet, s. 369-370 
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    Historia kan ha den funktion som enligt Nietzsche är antikvarisk, ”som med trohet och 

kärlek blickar tillbaka på sitt ursprung”.235 Att få sin historia bekräftad, genom erkännande, är 

i det perspektivet en identitetsfråga, d.v.s. historien får en funktion att bekräfta vem man är.    
 

    Den kritiska historien syftar till att göra upp med det förflutna. I ett förslag till resolution i 

Europaparlamentet 2009-03-29 angående Europas samvete och totalitära ideologier betonas 

att ”Rättvisa är en av de grundläggande europeiska värderingarna, och goda historiska 

kunskaper är nödvändiga för utövandet och främjandet av rättvisa”.236 I detta uttalande i EU-

parlamentet anses historia kunna användas för att skapa rättvisa. 

    ”Europaparlamentet anser att nutida uppfattningar om övergrepp och grymheter i det 

förflutna är en viktig del av den moderna demokratidebatten”. Europaparlamentet menar att 

”nutida uppfattningar”, d.v.s. tolkningar av historiska händelser har betydelse för utvecklandet 

av demokrati idag och i framtiden.237  

    Europaparlamentet motiverar utfärdandet av resolutionen angående Europas samvete och 

totalitära ideologier med hänvisning till FN:s generalförsamlings resolution 260 (III) A av 

den 9 december 1948 om folkmord.238 Den 9 december 1948, i resolution 260, uppmanade 

generalförsamlingen FN:s kommission för internationell rätt (ILC) att undersöka huruvida det 

är önskvärt och möjligt att upprätta ett internationellt juridiskt organ för att åtala personer för 

folkmord och brott mot mänskligheten. ILC slog fast att en internationell brottmålsdomstol 

som kunde åtala personer för folkmord eller andra liknande allvarliga brott både var önskvärd 

och möjlig att upprätta. Generalförsamlingen utsåg en kommitté som skulle förbereda ett 

förslag till hur man skulle upprätta en sådan domstol. en konvention antogs i Rom i juni -juli 

1998 för att upprätta en internationell brottmålsdomstol. Fördraget trädde i kraft den 1 juli 

2002, 60 dagar efter det att mer än de nödvändiga 60 staterna hade ratificerat det. 

Romfördraget hade undertecknats av 139 länder och ratificerats av 77 länder den 5 augusti 

2002. Internationella brottmålsdomstolens mandat är noggrant beskrivet i Romfördraget.   

    Brottmålsdomstolen kan åtala individer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och 

folkmord. Länder som ratificerat Romfördraget förbinder sig att själva åtala personer som 

235 Nietzsche, Friedrich; Om historiens nytta och skada, s. 51 
236 Europaparlamentet, Förslag till resolution om Europas samvete och totalitära ideologier, plenarhandling 
B6-0170/2009, s. 3/6 
237 Europaparlamentet, Förslag till resolution om Europas samvete och totalitära ideologier, plenarhandling 
B6-0170/2009, s. 5/6 
238 Europaparlamentet, Förslag till resolution om Europas samvete och totalitära ideologier, plenarhandling 
B6-0170/2009, s. 2/6 
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anklagats för de aktuella brotten, eller att överlämna dem till domstolen.239 Europa 

parlamentet anser att ”Endast ett starkt och historiskt medvetet Europa kan skapa de 

förutsättningar som är nödvändiga för att komma till rätta med de avskyvärda handlingarna i 

det förflutna”. Det är tydligt att det finns en stark övertygelse inom EU av vikten att 

medvetandegöra innebörden av händelser begångna i historien, att göra upp med det 

förflutna.240 

    Inlägget nedan av Georgios Karatzaferis visar att Europaparlamentet uppmanar Turkiet till 

en kritisk historia. Även folkmordet på de turkiska grekerna borde erkännas av 

Europaparlamentet och Turkiet uppmanas att be de drabbade grupperna om ursäkt på ett 

liknande sätt som Tyskland gjort gentemot judarna, hävdas nedan. 
MÅNDAGEN DEN 15 MAJ 2006, Talman: ORDFÖRANDESKAP: BORRELL 
FONTELLES. Georgios Karatzaferis (IND/DEM). – (EL)  
 
Herr talman! I maj månad i år var det 61 år sedan slutet för Hitlers grymheter mot 
européer och judar. Det har emellertid gått 87 år sedan det grymma folkmordet på 
turkiska greker av Kemal Atatürk. Den 19 maj 1919 gick han in i staden och slaktade 
490 000 människor. Svarta havet blev rött. Dåtida vittnen sa att torgen var fyllda 
med oskyldiga människors huvuden. Den enda skillnaden är att Tyskland efter Hitler 
bad om ursäkt. Turkiet har aldrig bett om ursäkt, vare sig för folkmordet på turkiska 
greker eller för folkmordet på armenierna. Å andra sidan tvingade man häromdagen 
det franska parlamentet att dra tillbaka lagförslaget om det armeniska folkmordet, 
och för tre dagar sedan i Wien generade Recep Tayyip Erdogan den grekiske 
premiärministern, eftersom vi vill erkänna folkmordet på de turkiska grekerna. 
Folket glömmer inte historien, de återupplever den. Jag vill därför att 
Europaparlamentet tar ett initiativ för att erkänna minnet av folkmordet på de 
turkiska grekerna.241 

 
Europaparlamentet utfärdar denna resolution (2007-10-18) 

– med beaktande av sin resolution av den 18 juni 1987 om en politisk lösning på den armeniska 
frågan, 

– med beaktande av resolution 106 av den 10 oktober 2007 från det amerikanska 
representanthusets utrikesutskott i vilken folkmordet på armenier erkänns, 

 
Europaparlamentet uppmanar Turkiet att äntligen göra rejäla framsteg när det gäller 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt religionsfrihet och skydd 
av religiösa minoriteter. Parlamentet förväntar sig att kommissionen nu prioriterar 
denna fråga och att man om Turkiet inte ställer upp på en konkret tidsplan vidtar 
lämpliga juridiska och politiska åtgärder. 
 

Europaparlamentet fördömer kraftigt morden på den armeniske författaren Hrant Dink, 
den kristne prästen Andrea Santoro, de tre kristna i Malatya samt terroristdådet i 
Ankara och anser att dessa händelser hänger samman med en intolerans mot religiösa 

239 Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa, Internationella brottmålsdomstolen (ICC), 
http://www.unric.org/sv/folkraett/25747 
240 Europaparlamentet, Förslag till resolution om Europas samvete och totalitära ideologier, plenarhandling 
B6-0170/2009, s. 3/6 
241 Europaparlamentets session, ”Sammanträde”, Protokoll 1-053, 2006-05-15, hämtat 2012-12-17, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2006/05-15/P6_CRE(2006)05-
15_DEF_SV.pdf, s. 13 
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minoriteter. Parlamentet förväntar sig att turkiska myndigheter skyddar grupper och 
enskilda som tillhör religiösa minoriteter och att den turkiska regeringen stoppar all 
officiell diskriminering av personer som tillhör religiösa minoriteter eller något av 
deras samfund. 

Parlamentet kräver att Turkiet officiellt erkänner folkmordet på armenierna och ber 
Armenien och dess folk om förlåtelse. Parlamentet betonar att ett sådant erkännande 
krävs för att en verklig försoningsprocess mellan Turkiet och Armenien ska kunna 
påbörjas. Parlamentet beklagar det sätt på vilket Turkiets president, premiärminister, 
utrikesminister och överbefälhavare reagerade på den resolution som den 10 oktober 
2007 antogs i utrikesutskottet i USA:s representanthus där man erkänner folkmordet 
på armenierna. Parlamentet fördömer också det politiska tryck från Turkiets sida som 
föregick antagandet av denna resolution.242 

Europaparlamentet ser med oro på att den yngre generationen i vissa medlemsstater är 
uppenbart delad, med helt olika och motsatta uppfattningar och åsikter om Europas 
historia, vilka de ärvt från sina familjer. Detta riskerar att leda till möjliga 
motsättningar mellan dessa samhällsgrupper i framtiden. Det är också en källa till 
oro att det finns en allvarlig brist på kunskap om de kommunistiska totalitära 
regimerna i många delar av det västeuropiska samhället, särskilt bland ungdomarna. 
Europaparlamentet efterfrågar större medvetenhet bland allmänheten om Europas 
historia och begär att information om detta område av historien införs i skolornas 
läroplaner.  

Europaparlamentet anser att en genomgripande omvärdering av Europas historia och ett 
erkännande i hela Europa av samtliga historiska aspekter av det moderna Europa 
behövs för att det historiska minnet ska kunna bevaras på rätt sätt, kommer att stärka 
den europeiska integrationen – eftersom en bättre framtid endast kan byggas på en 
bättre förståelse av det gemensamma förflutna – och utesluta möjligheten att 
totalitära regimer uppstår åter.243 

Debatten påverkar relationen mellan Turkiet och EU   
Både den svenska riksdagen och utrikesutskottet i USA:s representanthus har antagit 

resolutioner om att den turkiska massakern på armenier under första världskriget ska 

betecknas som folkmord. Som en reaktion på dessa resolutioner om Armenien, som Turkiets 

premiärminister Erdogan ordagrant betecknade som ”komedi”, ”parodi” och ”resultatet av en 

misslyckad politik”, meddelade han att de kommer att bli en belastning för de mellanstatliga 

förbindelserna. Erdogan menade ordagrant: ”Låt mig tydligt säga att denna resolution inte 

kommer att skada oss. Men den kommer att belasta de mellanstatliga förbindelserna, de båda 

ländernas intressen och deras föreställningar inför framtiden. Vi kommer inte att vara 

242 Europaparlamentet, ” FÖRSLAG TILL RESOLUTION: Europaparlamentets resolution om förbindelserna 
mellan Europeiska unionen och Turkiet”, plenarhandling, P6_B(2007)0398, 2007-10-18, hämtad 2012-12-17  
243 Förslag till resolution om Europas samvete och totalitära ideologier, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2009_P6/0170/P6_B(2
009)0170_SV.doc 
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förlorarna.” I en ytterligare reaktion hotade Erdogan med att omedelbart utvisa 100 000 

armenier utan giltigt uppehållstillstånd.244 

    Somliga befarade att relationen mellan Frankrike och Turkiet skulle gå in i en djup kris, 

efter det franska beslutet att det ska bli kriminellt i Frankrike att förneka att armenierna 

utsattes för ett folkmord 1915 av det turkottomanska riket. Turkiet varnade för 

konsekvenserna, men omröstningen gick igenom med 127 röster för och 86 röster mot. 

”Beslutet visar en total brist på respekt för Turkiet”, sa den turkiske justitieministern. ”En 

historisk skandal”, var budskapet från Turkiets utrikesminister och från vice 

premiärministern. Båda varnade för att göra det olagligt att förneka att armenierna utsattes för 

ett folkmord. Nu riskerar varje fransman ett års fängelse och 45 000 euro i böter om han eller 

hon förnekar folkmordet. Endast Förintelsen och judeutrotningen under andra världskriget är 

också belagt med förbud att förneka.245  

Bruk av historia i politik 

Göran Gunner hävdar att när riksdagen den 11 mars 2010 erkände folkmordet 1915 så 

handlade ”det inte om att politiker blandat sig i en fråga för forskare och historiker. Beslutet 

kan ses som ett politiskt erkännande till de folk som blivit utsatta för folkmordet”. Dessutom 

menar Gunner att det signalerar en fordran till Turkiet att ta ansvar för att det Osmanska 

Turkiet var delaktigt i ett folkmord genom att erkänna ett historiskt faktum.246 Det massiva 

trauma som drabbat det kollektiva medvetandet av det armeniska folket är ett öppet sår, som 

ständigt förvärrats av Turkiets förnekelse, samt omvärldens förvägran att erkänna detta som 

ett folkmord.247 I Bildts, Karlssons argument och i debatten i Sveriges riksdag finns en 

föreställning om att historien kan utgöra ett hinder till fred och försoning, medan i EU-

parlamentet finns en tydlig betoning av betydelsen att göra upp med historien som en 

förutsättning för en demokratisk utveckling byggd på respekt för mänskliga rättigheter.  

Angående mänskliga rättigheter hävdas i Nationalencyklopedin följande:  
Erfarenheterna av det andra världskrigets folkmord och förföljelser, som i Nazityskland ägt rum 
med den nationella rättsordningens stöd, ledde till en reaktion till förmån för okränkbara fri- och 
rättigheter och en renässans för gamla naturrättsliga tankegångar med ursprung i upplysningstidens 

244 Obermayr, Franz, ”E-2225/10”, Europaparlamentet, 2010-04-09, Senaste uppdatering: 22 april 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-
2225+0+DOC+XML+V0//SV 
245 Petrén, Alice, ”Att förneka folkmordet på armenier blir brottsligt”, Nyheter/Ekot,  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4925453; Gaunt, David, Folkmordet på 
Assyrierna. Seyfo: När – Var – Hur, s. 47 
246 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon , s. 21 
247 Bloxham, Donald, s. 234 

 
 

60 

                                                                 



filosofi. De rättighetsförklaringar som intagits i enskilda staters nationella lagstiftning bestod inte 
alltid proven under de "mörka åren" 1933–45.248  

 
    FN:s allmänna förklaring, den första artikeln hävdar att ”Alla människor är födda fria och 

lika i värde och rättigheter” vilket är uttryck för naturrättslig humanism.249 I Sverige har 

funnits en starkt rättspositivistisk tradition som ställer sig kritisk till tron på universella 

mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Tron ”på personlighetens värde i sig 

själv” var enligt bl.a. professor Axel Hägerström och Uppsalaskolan ren vidskepelse och rätt 

och fel är enligt den rättpositivistiska skolan helt meningslösa ord. Hägerström var övertygad 

motståndare till alla sorter av värdeobjektivistiska eller naturrättsliga föreställningar. 

Moraliska värderingar var enligt Hägerström uttryck för subjektiva känslor.250 Med 

utgångspunkt i det rättspositivistiska tankesättet blir värderandet av historiska händelser 

uttryck för känslor snarare än vetenskap. Etablerandet av mänskliga rättigheter tänkandet 

genom FN och EU i de internationella relationerna, samt en erkänna folkmords diskurs, har 

inneburit en uppgörelse med den rättspositivistiska värdenihilismen. Utifrån ”erkänna 

folkmords-diskursen” är det en moralisk plikt för ett parlament att moraliskt ta ställning, att 

etablera värderingar som kan utgöra grund för fred och samarbete i framtiden. En erkänna 

folkmords diskurs innebär en uppgörelse med värdelös (i betydelsen värderingsfri) historia 

och politik. Politik är det demokratiska fördelandet av värden och ställningstagandet för goda 

värderingar, enligt Aristoteles ”ett samhälles gemensamma strävan efter `ett gott liv´”.251 Ett 

samhälle måste stå upp för värden, frågan i debatten tycks vara om det är parlamenten, 

rättsväsendet eller historievetenskapen.  

  

248 ”Mänskliga rättigheter”, http://www.ne.se/lang/mänskliga-rättigheter, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-
01-10. 
249 Gunner, Göran; Namli, Elena; (red.), s. 87  
250 Nordin, Svante, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 187 
251 ”Politik”, http://www.ne.se/lang/politik, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-01-10. 
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Slutsats 

Politiska beslut fattas med stöd av vetenskap på olika områden. T.ex. tas beslut om åtgärder 

för att söka begränsa miljöförstöring och växthuseffekten med stöd av vetenskapliga rön om 

att växthuseffekten är ett reellt problem. Men den ståndpunkten står inte oemotsagd, andra 

menar att växthuseffekten är nonsens med förespeglad vetenskaplig dignitet. Att politiska 

beslut görs på grundval av historievetenskap är som sig bör, d.v.s. att historiker hävdar att 

vissa händelser har skett på ett specifikt sätt leder till politiska åtgärder. Som inom alla 

vetenskaper finns det dock olika tolkningar och åsikter men politiken är nödgad att vidta 

åtgärder efter den befintliga kunskapen inom varje område. Att politiken med stöd av 

historievetenskapen drar moraliska slutsatser och står för specifika värderingar lägger en 

grund till samhällets värderingar. Att folket demokratiskt kan vara med och bestämma vilka 

värden som ska råda i ett samhälle representerade genom parlament eller riksdag ger 

människor normer att leva efter. Mot den bakgrunden kan erkännande av folkmord förstås 

som att moraliskt ta ställning, d.v.s. att bruka historien politiskt i syfte att etablera normer och 

rättvisa för att skapa en bättre framtid och värld.  

    Att en regering erkänner historiska brott innebär dels upprättelse för de drabbade och deras 

efterkommande men också en möjlighet till försoning. Förnekande av brott som begåtts av 

hädangångna generationer, som är döda och därför inte kan ställas till svars, omöjliggör 

upprättelse för offren. Dock kan ett erkännande vara en viktig åtgärd för att ge offrens barn, 

barnbarn o.s.v. upprättad identitet och möjlighet att läka ett nedärvt trauma. Dessutom är det 

viktigt att göra upp med historien, och lära av historien, av skälet att förhindra att inte samma 

tragedier återupprepas. 

    En ståndpunkt av icke-bruk av historia i den internationella politiken gentemot Turkiets 

förnekelsepolitik har allt mer ersatts med en erkänna folkmordspolitik som handlar om att 

göra upp med historien, att moralisk ta ställning, och där principiella frågor om kultur, 

identitet, historia och moral blivit vägledande inslag i diskursen bakom den europeiska 

expansions- och integrationspolitiken.252 Ett genombrott för denna förändring beror på det 

kalla krigets slut, d.v.s. sedan 1980-talet har det blivit möjligt att förverkliga den 

humanitarism som med rötter i upplysningens humanism låg till grund för FN:s, och senare 

EU:s konventioner om mänskliga rättigheter och folkmordskonventioner. 

  

252 Karlsson, Klas-Göran, s. 153 
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