
PROCLAMAÇÃO PANARMÊNIA POR OCASIÃO DO 
CENTENÁRIO DO GENOCÍDIO ARMÊNIO 

 
 

A Comissão Estatal de Coordenação dos Eventos Dedicados ao Centésimo Aniversário do 
Genocídio Armênio, em unanimidade com os comitês regionais que atuam na Diáspora, 
 
- Expressa a determinação unida do povo armênio; 
 
- Baseada na Proclamação da Independência da Armênia, de 23 de agosto de 1990, e na 
Constituição da República da Armênia; 
 
- Revoca a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948 das 
Nações Unidas, pela qual “O reconhecimento da dignidade inerente e a igualdade dos direitos 
inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento de liberdade, justiça e 
paz no mundo”;  
 
- Guiada pelos respectivos princípios e disposições da Resolução 96(1) da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 1946, Convenção das Nações Unidas sobre  
“Prevenção e Punição do Crime de Genocídio”, de 9 de dezembro de 1948, Convenção das 
Nações Unidas sobre a “Não aplicação de limitações Estatutárias para Crimes de Guerra e 
Crimes Contra a Humanidade”, de 26 de novembro de 1968, Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, bem como outros documentos 
internacionais sobre os direitos humanos;  
 
- Considera que ao adotar a Convenção sobre “Prevenção e Punição do Crime do Genocídio” a 
Organização das Nações Unidas sublinhou, especificamente, a importância da cooperação 
internacional na luta contra tal ofensa criminal;  
 
- Enfatiza a inadmissibilidade da impunidade dos elementos constituintes do crime de 
genocídio e a não-aplicabilidade da limitação estatutária aos mesmos;  
 
- Condena os atos genocidas contra o povo armênio, planejados e continuamente perpetrados 
pelo Império Otomano e por vários regimes da Turquia entre os anos de 1894 a 1923, a 
desapropriação da terra natal, os massacres e a limpeza étnica visando a exterminação da 
população armênia, a destruição da herança armênia, bem como a negação do Genocídio, 
todas as tentativas para consignar ao esquecimento os crimes cometidos e suas 
conseqüências ou justificá-los, como continuação deste crime e estímulo para cometer novos 
genocídios;  
 
- Considera, também, os veredictos das cortes-marciais do Império Otomano entre 1919 e 
1921 sobre esse grave crime perpetrado “contra o Direito e as leis humanas” como apreciação 
legal do fato;  
 
- Avalia a declaração conjunta de 24 de maio de 1915 das Potências Aliadas, que pela  
primeira vez na história definiu o mais hediondo crime perpetrado contra o povo armênio 
como “crime contra a humanidade e a civilização”, e enfatiza a necessidade de responsabilizar 



 2 

as autoridades Otomanas, bem como o papel e o significado do Tratado de Sèvres, de 10 de 
agosto de 1920, e o Laudo Arbitral de 22 de novembro de 1920 do Presidente dos Estados 
Unidos, Woodrow Wilson, para superar as consequências do Genocídio Armênio: 
 
1. Evoca a memória dos um milhão e meio das vítimas inocentes do Genocídio Armênio, e 
curvar-se em gesto de gratidão diante dos heróis martirizados e os sobreviventes que lutaram 
por suas vidas e pela dignidade humana; 
 
2. Reitera o compromisso da Armênia e do povo armênio de continuar a luta internacional 
para prevenção de genocídios, restauração dos direitos dos povos submetidos a genocídios e o 
estabelecimento da justiça histórica;    
 
3. Expressa gratidão aos Estados e organizações internacionais religiosas e não-
governamentais que tiveram coragem política para reconhecer e condenar o Genocídio 
Armênio como um terrível crime contra a humanidade, e ainda hoje continuam a tomar 
medidas legais com essa finalidade, para também prevenir as perigosas manifestações de 
negação;      
 
4. Manifesta gratidão às nações, instituições e indivíduos que,  ao arriscarem muitas vezes 
suas vidas, proporcionaram ajuda humanitária distinta e resgataram muitos armênios que se 
encontravam na iminência de total aniquilação, criaram condições seguras e pacíficas aos 
sobreviventes do Genocídio Armênio, promovendo assim grande assistência e amparo aos 
órfãos e ao movimento internacional em prol dos armênios;    
 
5. Apela aos Estados membros da ONU, organizações internacionais e a todas as pessoas de 
boa vontade, independentemente de suas origens étnicas e convicção religiosa, a unirem seus 
esforços ao objetivo de restaurar a justiça histórica e prestar homenagens à memória das 
vítimas do Genocídio Armênio; 
 
6. Expressa a determinação unida da Armênia e do povo armênio visando alcançar o 
reconhecimento mundial do Genocídio Armênio e eliminar suas conseqüências, preparando, 
para tal finalidade, um dossiê com as reivindicações legais, como ponto de partida no 
processo de reparação dos direitos individuais, comunitários e os interesses legítimos 
panarmênios; 
 
7. Condena o bloqueio ilegal da República da Armênia imposto pela República da Turquia, a 
postura anti-Armênia revelada por esta última nos fóruns internacionais e a imposição de 
precondições para a normalização das relações interestatais, considerando-os como 
consequências do Genocídio Armênio, Medz Yeghern, impune até hoje; 
 
8. Conclama à República da Turquia para reconhecer e condenar o Genocídio Armênio 
cometido pelo Império Otomano, e através da evocação da memória das vítimas deste terrível 
crime cometido contra a humanidade encarar sua própria história, renunciando a política de 
falsificação, negação e banalização deste fato incontestável;  
Apoia os segmentos da sociedade civil turca cujos representantes hoje em dia demonstram 
coragem e se manifestam contra a posição oficial das autoridades;  
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9. Manifesta a esperança de que o reconhecimento e condenação do Genocídio Armênio por 
parte da Turquia servirão como ponto de partida importante para o processo de reconciliação 
histórica entre os povos armênio e turco; 
 
10. Registra, com orgulho, que durante os últimos cem anos, sobrevivendo o Genocídio, o 
povo armênio: 
 
- tem demonstrado uma determinação resoluta, autoconsciência nacional e restaurou seu 
Estado soberano, perdido há séculos;             
 
- Preservou e desenvolveu os valores nacionais, alcançou o renascimento da cultura nacional, 
das ciências e da educação, trazendo sua própria contribuição ao desenvolvimento do 
patrimônio mundial;  
     
- criou uma poderosa e efetiva rede de instituições civis e religiosas na Diáspora Armênia, 
contribuindo, assim, à preservação da identidade armênia nas coletividades espalhadas pelo 
mundo, a formação de uma imagem respeitada e estimada bem como à proteção dos 
legítimos direitos do povo armênio;  
 
- através de um amplo projeto de repatriação e cooperação Panarmênia, uniu e recriou o 
genético nacional que se encontrava à beira do perigo de extinção;  
 
- Trouxe sua valiosa contribuição à paz e segurança internacional durante as Primeira e 
Segunda Guerras Mundiais, e logrou gloriosas vitórias nas batalha heróica de Sardarabad e  
na guerra de Artsakh (Nagorno-Karabagh).  
 
11. Considera o 100º aniversário do Genocídio Armênio como marco importante para 
prosseguir no processo da luta em prol da justiça histórica, sob o lema “Lembro e 
Reivindico”;  
 
12. Faz um apelo às próximas gerações armênias para que protejam suaa consagrada herança 
nativa com postura patriótica, consciente e intelectual, e se dedicar à luta irreversível 
 
- por uma Pátria mais poderosa, a República da Armênia livre e independente;  
 
- pelo progresso e fortalecimento de Artsakh (Nagorno-Karabagh) independente;  
 
- pela união eficiente dos armênios espalhados pelo mundo;  
 
- pela efetivação dos objetivos sacramentados e seculares de todos os armênios.  
 
 

Yerevan, aos 29 dias do mês de janeiro de 2015.                                  


