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z opiniami Ormiańskiej Federacji Rewolucyjnej i komentatorów pierwszej wersji raportu.
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STRESZCZENIE
Jest to raport końcowy Grupy Badawczej do spraw Odszkodowań za Ludobójstwo Ormian (GBOLO).
Raport stanowi pierwszą wszechstronną analizę prawnych, historycznych, politycznych i etycznych
aspektów sprawy odszkodowań za ludobójstwo Ormian w latach 1915–1923, a także przedstawia
szczegółowe rekomendacje w sprawie elementów całościowego pakietu odszkodowań.
Setna rocznica początku ludobójstwa, rok 2015, jest czasem optymalnym dla publikacji takiego
raportu, bo wzbudzi międzynarodowe i wszechstronne zainteresowanie tą kwestią –polityczne, naukowe,
medialne, artystyczne i społeczne. W ciągu kilku ostatnich lat kwestia odszkodowań za ludobójstwo
przestała być tematem marginalnym i znalazła się w centrum zainteresowania, zarówno opinii publicznej,
jak i kręgów naukowych. Wiele uwagi skupiło się na indywidualnych roszczeniach odszkodowawczych.
Raport jest zdecydowanym krokiem ku szerszemu i wieloaspektowemu procesowi należytego rozwiązania
ogromnych zaległości w kwestii odszkodowań za ludobójstwo. Ponadto w Turcji narasta odrzucanie
zakłamywania historii i naturalne zaangażowanie w odkrywaniu spuścizny ludobójstwa. Wreszcie, w
ciągu ostatniej dekady ukształtował się globalny ruch na rzecz odszkodowań, skupiający liczne grupy
ofiar masowego łamania praw człowieka.
GBOLO uznaje również Asyryjczyków i Greków za ofiary masowej przemocy i zaboru mienia w ramach
tych samych ludobójczych praktyk, jakie dotknęły Ormian. Z uwagi na specyfikę swych kwalifikacji
badawczych i politycznych, członkowie GBOLO nie podejmują się analizowania i rekomendowania w
kwestiach innych niż ormiańska, w przekonaniu, że to inni uczeni i analitycy, uzbrojeni w odpowiednią
wiedzę na temat specyfiki tych kwestii, będą tu o wiele bardziej kompetentni do podjęcia takiej pracy.
Kwestia odszkodowań jest skomplikowana z powodu wielu praktycznych przeszkód. Na przykład,
posiadanie zagarniętego mienia przez grupę, która dokonała jego zaboru, stało się już znormalizowanym
status quo, więc zwrot mienia i odszkodowanie wydają się nieuzasadnione. Ponadto, uświęcona zasada
„integralności terytorialnej” państw aktualnie istniejących jest dla odszkodowań terytorialnych przeszkodą
szczególnie istotną. Wspomniana zasada, uważana za podstawę globalnego porządku politycznego,
czyni prawie niemożliwymi zmiany granic państw, co GBOLO uznaje za kluczowe dla stworzenia
wszechstronnego i efektywnego pakietu odszkodowań.
GBOLO dostrzega również, że istnieją osoby starające się podważyć ten raport nie ze względu na
błędy lub niedokładności analizy, ale w przekonaniu, że uzyskanie odszkodowań za ludobójstwo Ormian,
zwłaszcza zwrotu terytoriów, jest bardzo mało prawdopodobne, a co za tym idzie – niepraktyczne.
Historia dostarcza sporo przykładów takich ludzi, którzy domagali się zasadniczej zmiany społecznej czy
politycznej i byli podobnie negowani, jako prezentujący postulaty niemożliwie do spełnienia, na przykład
liderzy ruchu praw obywatelskich w USA. Jednak po latach to owi negacjoniści okazali się być w błędzie,
a radykalna zmiana dokonywała się. Działania GBOLO wypływają z przekonania, że tam, gdzie prawo
i etyka wspierają zmianę, nawet najdalej idącą, staje się ona możliwa.

CZĘŚĆ 1: TŁO HISTORYCZNE
Podczas głównej fazy ludobójstwa Ormian (1915–1918), Komitet Jedności i Postępu (KJP), który przejął
władzę w Imperium Osmańskim, zaplanował i dokonał eksterminacji 1,5 miliona Ormian i rozproszył
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pozostały milion, tworząc światową diasporę uchodźców. Proces ludobójstwa pociągał za sobą olbrzymie
cierpienie, w tym masowe gwałty, jak również pozbawił Ormian praktycznie wszystkich zasobów
materialnych, od pieniędzy, biżuterii i ziemi, po garnki, patelnie i ubrania. W drugiej fazie (1918–1923),
tureckie siły nacjonalistyczne napadły zbrojnie na proklamowaną w 1918 roku Republikę Armenii, która
miała zapewnić odrodzenie ormiańskości, zagarniając większość jej terytorium na rzecz powstającej
Republiki Tureckiej i zmuszając kadłubową Armenię do wejścia w skład Związku Sowieckiego. Siły
nacjonalistów i ich poplecznicy uniemożliwiły również powrót Ormian na ich ziemie po zakończeniu I
wojny światowej.

CZĘŚĆ 2: KRZYWDY WYRZĄDZONE POPRZEZ LUDOBÓJSTWO
ORMIAN
Ludobójstwo zniszczyło każdy aspekt życia Ormian, zarówno zamieszkujących Imperium
Osmańskie, jak też, w późniejszym czasie, głęboko skrzywdziły Ormian w Rosji. Zaistniałe szkody
można podzielić na dwie kategorie, „trwałe” i „materialne”. Szkody trwałe nie będą mogły być nigdy
naprawione w pełni ani wprost. Obejmują one morderstwa, tortury i gwałty na Ormiankach, rozbicie
rodzin i struktur wspólnot lokalnych, a także traumę psychiczną zrodzoną z tych zdarzeń. Nie można
przywrócić zmarłych do życia, ani powołać do życia ich potencjalnych potomków, których by zrodzili.
Nie można też wymazać cierpienia spowodowanego gwałtem, gdy już został zadany. Pośrednie
i częściowe zadośćuczynienie za szkody trwałe jest możliwe, na przykład poprzez odszkodowanie,
które wpłynie na wzrost demograficzny ludności ormiańskiej. Szkody materialne obejmują utratę dóbr
ruchomych i nieruchomości, łącznie z przedsiębiorstwami. Te straty mogą być naprawione przez zwrot
lub odszkodowanie w gotówce z uwzględnieniem parametrów wzrostu wartości, inflacji oraz straty
wynikającej z niemożności korzystania z tychże dóbr (ususfructus). Istnieją również szkody mieszane,
takie jak niewola, którym w części da się zadośćuczynić (praca), a w części zadośćuczynić się nie da
(uszczerbek psychiczny).

CZĘŚĆ 3: PIĘĆ ELEMENTÓW ODSZKODOWAŃ ZA LUDOBÓJSTWO
Kompleksowy pakiet odszkodowań za ludobójstwo zawiera następujące elementy:
(1) Postępowania sądowe przeciwko wszystkim oskarżonym głównym sprawcom oraz ocena
odpowiedzialności pozostałych sprawców.
(2) Zwrot całego możliwego wywłaszczonego mienia, spłata korzyści wynikających z ubezpieczeń na
wypadek śmierci, odszkodowanie za śmierć i cierpienie ludzi, mienie zniszczone i niemożliwe do zwrotu,
oraz utratę instytucji kulturalnych, religijnych i edukacyjnych i możliwości ich rozwoju.
(3) Uznanie win i przeprosiny.
(4) Środki służące do wsparcia procesu odtworzenia i długookresowej zdolności do istnienia
poszkodowanej grupy.
(5) Rehabilitacja społeczeństwa, z którego wywodzili się sprawcy.
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CZĘŚĆ 4: ODSZKODOWANIA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM A
SPRAWA ORMIAŃSKA
Prawodawstwo międzynarodowe oraz normy określające prawa człowieka wymagają redukcji wpływu
powstałych szkód za pomocą kombinacji różnorodnych środków obejmujących śledztwo w sprawie
wydarzeń, rozpoznanie zbrodni, wyrażenie żalu za zbrodnie, ukaranie winnych, zwrot dóbr, system
rekompensat, przywrócenie godności ofiarom i ich potomkom.
Zgodnie z generalną zasadą prawa, zabraniającą „niesprawiedliwego wzbogacenia”, koniecznym jest
pozbawienie sprawców zbrodni i osób dziedziczących ich prawa owoców ludobójstwa. Ogólna zasada, że
odszkodowania są właściwe i wymagane w przypadkach masowego pogwałcenia praw człowieka, takich
jak ludobójstwo, została potwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w
rezolucji o podstawowych zasadach i wytycznych w sprawie prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania
dla ofiar poważnych naruszeń międzynarodowego prawodawstwa odnośnie praw człowieka i poważnych
naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego.
Prawny obowiązek materialnego odszkodowania za ludobójstwo Ormian nie wynika z faktu że było to
ludobójstwo. Już ogólna zasada prawa ubi ius ibi remedium (gdzie prawo, tam środek zaradczy) wskazuje,
że zbrodnia musi być naprawiona. Jest to pierwsza i fundamentalna prawna podstawa odszkodowań.
Co więcej, prawo międzynarodowe jednoznacznie stanowi, że nieuprawnione pozbawienie dóbr
ruchomych lub nieruchomości, poprzez lub w skutek naruszenia praw człowieka, nie jest akceptowalne
niezależnie od tego, czy ma charakter ludobójstwa. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
sformułował to w następujący sposób w odniesieniu do Sprawy fabryki w Chorzowie: „Jest zasadą
prawa międzynarodowego, a nawet ogólnej koncepcji prawa, że wszelkie naruszenie zobowiązań
wymaga odszkodowania”. To wymaganie zadośćuczynienia zależy od zobowiązania, którego naruszenia
dopuściło się państwo-sprawca. Imperium Osmańskie podjęło takie zobowiązanie wobec Ormian przed
ludobójstwem, akceptując porozumienia zawarte w drugiej połowie XIX wieku, które wymagały od
niego powstrzymania powszechnego łamania praw człowieka w stosunku do Ormian. To zobowiązanie
zostało potwierdzone (1) przez proces sądowy wytoczony przez Imperium wobec niektórych z głównych
sprawców ludobójstwa za pogwałcenie praw Imperium poprzez zagładę Ormian oraz (2) w wspierającym
orzeczenia sądu stanowisku przedstawiciela państwa osmańskiego z listopada 1918 roku, który stwierdził,
że to czego dokonano na Ormianach jest pogwałceniem „zasad prawa i człowieczeństwa”, obowiązujących
tak Turcję, jak też każdy inny kraj. Co ważne, inne kraje również są zobligowane do nieuznawania
nielegalnych wywłaszczeń, jak to które miało miejsce w sprawie Ormian. Artykuł 41 (2) przepisów
Międzynarodowej Komisji Prawnej (ILC) ds. Odpowiedzialności Państw za Międzynarodowe Działania
Bezprawne, przewiduje że „żadne państwo nie powinno uznawać za prawomocną sytuacji stworzonej
przez poważne złamanie” zobowiązania, które powstało na gruncie stanowczych norm ogólnych prawa
międzynarodowego (ius cogens).
Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa jest drugą prawną podstawą
usprawiedliwiającą odszkodowania. Poza zwrotem i odszkodowaniem za dyskryminującą konfiskatę
własności prywatnej i wspólnotowej, istnieje tam nakaz zadośćuczynienia za śmierć i oraz cierpienie
spowodowane ciężkimi zbrodniami popełnionymi na społeczności ormiańskiej Imperium Osmańskiego.
Jakkolwiek ludobójstwo Ormian miało miejsce przed wejściem konwencji w życie, a nawet powstaniem
określenia „ludobójstwo” w 1944 roku, konwencja jest wyrażeniem istniejących uprzednio norm
prawa międzynarodowego, które czyni ludobójstwo nielegalnym, wtedy gdy ma miejsce. Doktryna
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odpowiedzialności państwa za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości istniała już w czasie
osmańskiej masakry na Ormianach. Taka odpowiedzialność państwa pociągała za sobą obowiązek zwrotu
i rekompensaty, oraz osobistej odpowiedzialności kryminalnej sprawców.
Odpowiedzialność państwa nie przemija z czasem. Konwencja o braku zastosowania ustawowych
ograniczeń do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (Convention on the Non-Applicability of
Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity) jasno stanowi, że zbrodnia ludobójstwa
nie ulega zatarciu, niezależnie kiedy ludobójstwo miało miejsce, a obowiązek państwa do odszkodowania i
wypłaty rekompensat za pozyskane w związku z ludobójstwem mienie nie przemija z czasem.
Ważnym zastrzeżeniem wobec odpowiedzialności dzisiejszej Republiki Tureckiej za odszkodowania
jest twierdzenia, że jest to inne państwo niż to, które dokonało ludobójstwa. Nawet, gdyby pominąć fakt,
że to wojska Atatürka przeprowadziły drugą fazę ludobójstwa, jak opisano to powyżej, argument ten i
tak nie może się utrzymać. Raport profesora M. Cherifa Bassiouni, niezależnego eksperta w sprawach
prawa do zwrotów, odszkodowań i rehabilitacji ofiar ciężkich pogwałceń praw człowieka, wielokrotnie
podkreśla podstawową zasadę sukcesji:
Prawo międzynarodowe, doktryna prawnej ciągłości oraz odpowiedzialność
państwa, czynią sukcesorem rząd odpowiedzialny za respektowanie roszczeń
wynikłych z naruszeń popełnionych przez przeszłe rządy.
Śmierć ocalałych nie zamyka kwestii tego zobowiązania. Roszczenie osób, które przetrwały ludobójstwo
do uzyskania odszkodowań, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, przechodzi na ich spadkobierców, jak to
zostało wyjaśnione w pochodzących z 1997 roku Podstawowych zasadach i wytycznych ONZ na temat prawa do
odszkodowań dla ofiar [naruszanych w wielkiej skali] praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego:
Roszczenie odszkodowania może być zgłaszane indywidualnie, lub gdy to bardziej
na miejscu, zbiorowo, przez bezpośrednie ofiary naruszenia praw człowieka i
międzynarodowego prawa humanitarnego, lub przez inne osoby bądź grupy
blisko związane z bezpośrednimi ofiarami.
Możliwość dochodzenia odszkodowań obejmuje nie tylko międzynarodowe organy sądownicze,
takie jak trybunały celowe, Komisja ONZ do spraw Odszkodowań czy Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości (MTS), ale rozciąga się również na lokalne sądy, i opiera się zarówno na aktualnym
prawie dopuszczającym takie ich użycie, jak też na możliwości przechodzenia „przepisów delegujących”,
przyznających postanowieniom międzynarodowych trybunałów status w lokalnym systemie prawnym,
a to z kolei powoduje zaimplementowanie decyzji leżących u ich podstaw w obręb lokalnych systemów
prawnych.

CZĘŚĆ 5: HISTORYCZNE ZOBOWIĄZANIA I ODSZKODOWANIA
Pierwsza Republika Armenii, która obejmowała ziemie zarówno Imperium Osmańskiego, jak
i Imperium Rosyjskiego została proklamowana w 1918 roku. 26 kwietnia 1920 roku mocarstwa
sprzymierzone z czasów I wojny światowej przedłożyły prezydentowi USA Woodrowowi Wilsonowi
propozycję kompromisu, prosząc go o wyznaczenia granic pomiędzy Republiką Armenii a Turcją. Dnia
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17 maja 1920 roku sekretarz stanu USA poinformował amerykańskiego ambasadora we Francji, że zgodził
się wystąpić w roli arbitra. Artykuł 89 traktatu z Sèvres z 20 sierpnia 1920 roku potwierdził kompetencję
prezydenta Wilsona jako arbitra. W rezultacie arbitrażu Wilsona granica pomiędzy Armenią a Turcją
ustanowiona została na terytorium wilajetów Erzurum, Trebizonda (Trabzon), Wani i Bitlis, co wymagało
przekazania tych terytoriów Armenii i zapewniło jej tym samym dostęp do morza. Podczas gdy traktaty
jako takie wymagają ratyfikacji przez sygnatariuszy, aby weszły w pełni w życie, zgodnie z prawem
międzynarodowym wyniki arbitrażu po ich ogłoszeniu i zaakceptowaniu stają się wiążące dla stron,
niezależnie czy inne powiązane instrumenty, takie jak traktaty, wejdą w życie, tak długo jak proces
arbitrażu spełnia cztery kryteria ważnego i prawnie wiążącego arbitrażu. Arbitraż Wilsona spełniał je.
(1) Arbiter (arbitrzy) nie może być poddany żadnemu zewnętrznemu wpływowi, takiemu jak przymus,
przekupstwo lub korupcja. Bez wątpienia amerykański prezydent Wilson był wolny od nacisków,
przekupstwa lub korupcji.
(2) Proces zbierania dowodów musi być wolny do oszustw, a same dowody nie mogą zawierać żadnych
znaczących błędów. Analiza prac komitetu [który w tym przypadku zbierał dowody] wskazuje, że
to kryterium zostało spełnione. Prezydent USA powołał komitet ekspertów – Komitet Arbitrażowy
do spraw Granicy pomiędzy Turcją a Armenią. Przewodniczącym komitetu został William Linn
Westermann, profesor Uniwersytetu Wisconsin, a wkrótce potem do 1948 roku Uniwersytetu Columbia.
Był on specjalistą w dziedzinie historii i polityki Bliskiego Wschodu i w 1919 roku przewodniczył
Sekcji Azji Zachodniej w Amerykańskiej Komisji Rokowań Pokojowych w Paryżu. Wśród pozostałych
najistotniejszych członków komisji byli: major (i profesor) Lawrence Martin z amerykańskiego Sztabu
Generalnego, który uczestniczył wcześniej jako geograf w misji Harborda, oraz Harrison G. Dwight z
Wydziału Bliskiego Wschodu Departamentu Stanu USA. Wszyscy członkowie komisji byli ekspertami
kompetentnymi, doświadczonymi i bezstronnymi. Co więcej, ich praca w dalszym ciągu jest doceniana
przez międzynarodowych prawników jako wzór dla tego typu działań. Wzięli oni pod uwagę wiele
informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, chcąc uwzględnić
(…) potrzebę „naturalnych granic” [oraz] „geograficznej i ekonomicznej spójności
nowego państwa”, biorąc również pod uwagę to, aby wyznaczniki religijne
i etniczne ludności były zgodne; a bezpieczeństwo jak również dostęp do morza
były innymi istotnymi warunkami.
(3) Kompromis musi być obowiązujący. Jest to potwierdzone przez fakt, że wszystkie zaangażowane
strony, w tym rządy Armenii i Turcji, zgodziły się na arbitraż. Rząd turecki miał wprawdzie możliwość
formalnego zgłoszenia zastrzeżeń do arbitrażu jako części traktatu z Sèvres, ale tego nie zrobił. Kompromis
został podpisany przez upoważnionych przedstawicieli prawowitego rządu Imperium Osmańskiego.
(4) Arbiter nie może przekroczyć swoich uprawnień. Wniosek o kompromis stawiał przed arbitrami
zadanie (a) ustanowienia granicy pomiędzy Turcją a Armenią w wilajetach Erzurum, Trebizonda, Wan i
Bitlis, (b) zapewnienia Armenii dostępu do morza i (c) spisania postanowienia w sprawie demilitaryzacji
terytoriów tureckich przyległych do granicy turecko–armeńskiej. Komisja Arbitrażowa zrealizowała
dokładnie te zadania i nie odniosła się do żadnych innych kwestii terytorialnych.
Zatem postanowienia Wilsonowskiej Komisji Arbitrażowej w sprawie terytorium Republiki Armenii
były wiążące w tym czasie, mimo że Traktat z Sèvres nie został nigdy ratyfikowany.
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Z faktu ważności postanowień Komisji Arbitrażowej prezydenta Wilsona w owym czasie wynika, że
obecna turecka okupacja „Armenii Wilsona” powoduje naruszenie międzynarodowych zobowiązań i jest
prawnie podważalna, na przykład poprzez odwołanie się do MTS na podstawie artykułu 36(2) statutu MTS,
który uprawnia go do orzekania o „naturze i roszczeniu do odszkodowania spowodowanym naruszeniem
zobowiązań międzynarodowych”. W konsekwencji, mimo długotrwałej okupacji terenu będącego
przedmiotem arbitrażu, Turcja nie posiada prawnego tytułu do tychże ziem i jej de facto suwerenność jest
jedynie kontrolowaniem administracyjnym przy użyciu sił zbrojnych. Okupacja przez stronę konfliktu
nie przynosi prawomocnego panowania nad danym terytorium. Stała okupacja od 1920 roku, zmiany
demograficzne (wymuszone i inne) na przedmiotowym terytorium, wyeliminowanie zewnętrznych symboli
kulturowych i oznaczeń terytorium nie skutkuje legalnością tureckiej kontroli nad tym terytorium.
Traktat z Lozanny z 24 lipca 1923 roku jest często uważany za zastępujący nieratyfikowany traktat z
Sèvres. Jednakże nie to jest tutaj ważne. Traktat z Lozanny nie mógł być nowelizacją traktatu z Sèvres
ponieważ nie został podpisany przez tych samych sygnatariuszy, a traktat może zostać nowelizowany
jedynie przy udziale wszystkich jego sygnatariuszy. Co więcej nie był i nie jest wiążący dla żadnej
państwowości ormiańskiej, ponieważ żadna nie była jego stroną, pomimo ciągłego istnienia Delegacji
Ormiańskiej, która podpisała traktat z Sèvres. Ponadto zakres, cele i kontekst obu traktatów były całkiem
różne: traktat z Sèvres miał zakończyć I wojnę światową w odniesieniu do Turcji i ustanowić pokój,
podczas gdy traktat z Lozanny koncentrował się jedynie na konflikcie grecko–tureckim z lat 1919–1922.
Arbitraż Wilsona ma szczególne znaczenie dla kwestii odszkodowań za ludobójstwo Ormian. Jego
postanowienia mogą być rozpatrywane jako centralny element schematu odszkodowawczego, wypracowanego
przez odpowiednią reprezentację społeczności międzynarodowej w następstwie pierwszej fazy ludobójstwa
Ormian. Celem arbitrażu było przyznanie Ormianom terytorium odpowiedniego dla odrodzenia po
ludobójstwie i zapewniającego warunki do życia jako ludowi. Jeżeli odszkodowania za ludobójstwo Ormian są
usprawiedliwione, wówczas rozsądne będzie uznanie wcześniej wypracowanego schematu odszkodowawczego,
obejmującego arbitraż, za nadal ważny. Po drugie, obecne wyegzekwowanie postanowień arbitrażu może
być odebrane jako naprawienie szkód wyrządzonych przez siły tureckich nacjonalistów, którzy zablokowali
wdrożenie postanowień arbitrażu i brutalnie zagarnęli przyznane Armenii terytoria, wliczając w to
część już objęte przez suwerenność ormiańską. W tym znaczeniu wdrożenie postanowień arbitrażu jest
zadośćuczynieniem za tureckie pogwałcenie wiążących zobowiązań, pogwałcenie, które było częścią drugiej
fazy ludobójstwa Ormian, kontynuowanego przez siły nacjonalistyczne do 1923 roku.

CZĘŚĆ 6: WYMIAR ETYCZNY KWESTII ODSZKODOWAŃ
Odszkodowania nie tylko muszą być zgodne z prawem, ale powinny też uwzględniać kontekst
polityczny w którym roszczenia są podnoszone. Silny opór przed odszkodowaniami jest powszechny w
sferze geopolitycznej, której „realizm” uwarunkowany jest interesami dominujących potęg. Przy braku
zasadniczych zmian w hierarchii siły lub interesów graczy politycznych, zobowiązania etyczne stają się
kluczowym mechanizmem zmian. Rzeczywiście, ruchy motywowane etycznie odniosły w niektórych
przypadkach sukces, doprowadzając do głębokich pozytywnych zmian, pomimo oporu potężnych
grup interesów. Sukces indyjskiego ruchu niepodległości w dążeniu do uwolnienia się spod panowania
brytyjskiego, ruch praw obywatelskich w USA, ruch przeciw apartheidowi, to doskonałe przykłady
tego zjawiska. Prawo/polityka i moralność nie są siłami przeciwstawnymi sobie, odwrotnie, zobowiązania
etyczne mogą mieć decydujące znaczenie przy wprowadzaniu przepisów prawa, decyzji prawnych i
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politycznych zaleceń respektujących prawa człowieka. Nakazy etyczne są kluczem do zmiany nastawienia
grupy, która dopuściła się zbrodni. Zrozumienie, dlaczego odszkodowania za ludobójstwo Ormian są
moralnie słuszne może sprzyjać szerokiemu i skutecznemu wsparciu decyzji prawnych i politycznych,
które są konieczne do ich wdrożenia. GBOLO uwzględnia zatem etyczny aspekt ludobójstwa Ormian,
jako dopełnienie rozważań politycznych i prawnych.
Główne tradycje zachodniej etyki filozoficznej – arystotelizmu, kantyzmu, pragmatyzmu,
deontologizmu – wszystkie popierają sprawiedliwość odszkodowawczą. Teorie etyczne skupiające się na
ucisku idą często dalej, określając naprawienie szkód wyrządzonych przez naruszenie praw człowieka za
sprawę priorytetową. Zachodnia myśl filozoficzna, zwłaszcza w swych nurtach liberalnych, ma tendencje
do umniejszania lub odrzucania głównego aspektu zadośćuczynienia, zadośćuczynienia grupom. Ale
ludobójstwo jest skierowane na wyniszczenie grup jako konkretnych grup właśnie, a nie zwykłego
zbioru jednostek. Zatem całościowy i efektywny pakiet odszkodowań powinien skupić się bardziej
na zadośćuczynieniu poszkodowanym grupom – na przykład przez odtworzenie życia politycznego i
ekonomicznego oraz tożsamości zbiorowej – niż na indywidualnych odszkodowaniach. Podczas gdy te
ostatnie mogą mieć znaczenie w nadrzędnym procesie naprawy, tylko poprzez grupowe zadośćuczynienie
szkody wyrządzone przez ludobójstwo zostaną naprawione wprost i odpowiednio.
Mimo powszechnego wsparcia etycznego dla odszkodowań, istnieją też alternatywy, a zawiłości
narastają wraz z uszczegóławianiem analizy etycznej, zwłaszcza gdy ogólnym zasadom usiłuje się
przyporządkować konkretne przypadki, takie jak ormiański. Raport określa 10 takich komplikacji i
alternatyw, które mają odniesienie do sprawy ormiańskiej.
(1) Czy upływ czasu anuluje roszczenia odszkodowawcze? Jest to problem jedynie, jeżeli odpowiednie
grupy nie mogą już zostać zidentyfikowane, zaś szkody pierwotnie wyrządzone nie mają dającego się
prześledzić wpływu na teraźniejszość. Ormianie i Turcy, oraz przynależne im podmioty polityczne,
istnieją dziś dość jednoznacznie, i posiadają rodowód sięgający bezpośrednio okresu ludobójstwa. Krzywdy
wyrządzone przez ludobójstwo mają istotny wpływ na współczesnych Ormian, np. powszechne ubóstwo
Ormian w Republice Armenii, jej słabość polityczna, wojskowa i ekonomiczna oraz niestabilność, stały
rozpad tożsamości ormiańskiej i spójności wspólnot światowej diaspory ormiańskiej, brak fizycznego
bezpieczeństwa i uwrażliwienia różnych lokalnych diaspor na świecie oraz niewielka populacja Ormian w
odniesieniu do grup takich jak Turcy.
(2) Odtworzenie stanu stosunków sprzed ludobójstwa jest niemożliwe i niepożądane. Jest to prawda,
gdyż (a) nie ma możliwości wskrzeszenia zamordowanych w trakcie ludobójstwa lub ich potomków,
którzy żyliby dzisiaj, i (b) jest wysoce nieprawdopodobne, aby jakikolwiek Ormianin chciał żyć w takich
warunkach, w jakich żyli Ormianie przed ludobójstwem z roku 1915 lub nawet wcześniejszymi masakrami
w latach 1894–1896. Jednak nacisk na odszkodowania nie jest wezwaniem do całkowitego odwrócenia
krzywd lub niemożliwego i niepożądanego powrotu do stanu sprzed krzywd. Jest to domaganie
się środków, które w dniu dzisiejszym mogą złagodzić wciąż trwający wpływ szkód wynikających z
ludobójstwa, w sposób, który będzie wspierał odrodzenie Ormian jako grupy etnicznej, ich tożsamości i
politycznej żywotności w przyszłości.
(3) Pełne wyliczenie należnych Ormianom odszkodowań jest niemożliwe. Może być to prawdą z powodu
braku kompletnych list zabitych i tych, którzy ucierpieli, a także spisu zagrabionego mienia. Istnieją
jednak obszerne zapisy, na których bazując możliwe jest określenie wprost lub poprzez ekstrapolację
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większości tego, co jest należne. Przy niejasnych danych można odwołać się do ostrożnych szacunków.
To, że nie wszystkie straty lub szkody można naprawić, nie oznacza że nie należy naprawiać żadnych.
(4) Czy odszkodowania materialne nie będą uciążliwe w stopniu nie do zaakceptowania, krzywdząc
dzisiejszych Turków i jednocześnie przynosząc niezasłużoną korzyść Ormianom? Oczywiście dzisiejszych
Turków nie można winić za ludobójstwo. Jednak wiele rodzin, jednostek i firm nadal w dużym stopniu
korzysta z własności zagrabionej w trakcie ludobójstwa, gdy w skutek masowych konfiskat własności,
trafiała ona do władz, wojska i polityków, i nadal przynosi korzyść całości tureckiego społeczeństwa.
Współcześni Turcy są odpowiedzialni za odszkodowania w takim stopniu, w jakim ich państwo,
społeczeństwo i poszczególne jednostki do dziś z nich korzystają. Co więcej, dzisiejsi Turcy identyfikują
się z tą samą grupą narodową, która dopuściła się ludobójstwa. Jeżeli chcą zaakceptować i celebrować
pozytywne aspekty tej tożsamości, muszą również zaakceptować negatywne, wliczając w to ludobójstwo.
Grupowe odszkodowania nie mają na celu przyniesienie korzyści pojedynczym Ormianom, ale
wsparcie odbudowy i zapewnienie przyszłości Ormianom jako grupie, na co zasługują w obliczu spuścizny
ludobójstwa, które w dalszym ciągu ma negatywny wpływ na ich sytuację.
(5) Czy pojęcie „terytoriów ormiańskich” sprzed ludobójstwa jest zasadne? Chociaż sześć tradycyjnie
ormiańskich prowincji w ramach Imperium Osmańskiego posiadało ludność mieszaną etnicznie, były one od
dawna przypisywane Ormianom i w wielu ich regionach Ormianie stanowili większość. Co więcej, ludność
ormiańska została na tym obszarze zredukowana w wyniku celowej polityki. Ponadto Ormianie stanowili
istotną reprezentację demograficzną na innych terytoriach Imperium Osmańskiego w tym w regionie Cylicji
i w wielu obszarach miejskich. Przy określaniu obszaru ziem uwzględnionych w ostatecznym pakiecie
odszkodowań należałoby wziąć pod uwagę wyrównanie utraty przez Turcję terytoriów, stanowiących
przed ludobójstwem demograficzne splątanie, przez fakt, że z kolei inne terytoria ormiańskie pozostaną
przy niej. Opór przed określeniem tych ziem jako ormiańskich nie wynika z obiektywnej analizy faktów,
ale z trwałości ideologii leżącej u podłoża tragedii wykluczającej Ormian nawet teoretycznie z Imperium
Osmańskiego a później Republiki Tureckiej i uznającej turkizację ziem ormiańskich za uzasadnioną.
(6) Czy uznanie i/lub wyrażenie skruchy wystarczająco uwzględniają spuściznę ludobójstwa?
Wprawdzie oba te elementy są istotne dla całościowego pakietu odszkodowań, jednak gdy występują
pojedynczo (a) nie w pełnym stopniu odnoszą się do trwałych skutków wywołanych przez ludobójstwo,
szczególnie do jego kontekstu materialnego i (b) o ile nie wiążą się z odszkodowaniem materialnym, są
nietrwałe, gdyż pozostają zaledwie tylko retoryczną deklaracją, z której później można się wycofać.
(7) Czy dialog ormiańsko–turecki na temat pojednania nie jest lepszym wyjściem niż odszkodowania?
Choć dialog może przynieść pożyteczne skutki i GBOLO uznaje przydatność komisji prawdy jako drogi
ku dialogowi, będącej istotnym mechanizmem procesu odszkodowawczego, to jednak sam dialog nie może
podołać niezałatwionej spuściźnie ludobójstwa. Istnieje duża asymetria potencjału pomiędzy grupami, które
obciąża spuścizna ludobójstwa i jedynie środki materialne mogą ją złagodzić. Dialog nie tylko pozostawi
ową dysproporcję nietkniętą, ale być może jeszcze ją wyostrzy, na niekorzyść Ormian. O ile dialog może
skutkować poprawą relacji, to odbędzie się to kosztem Ormian, rezygnujących z materialnych, a nawet
symbolicznych roszczeń i uznających swoją służebną pozycję względem państwa i społeczeństwa tureckiego.
(8) Demokratyzacja Turcji spowoduje pozytywną zmianę. Jednakże, o ile demokratyzacja może
zmienić podejście do grup mniejszościowych w Turcji, w tym Ormian, a nawet rozpowszechnić uznanie
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roli Ormian w tureckiej historii, o tyle nie naprawi jako taka ogromu szkód wyrządzonych przez
ludobójstwo. Jedynie wyraźny proces zadośćuczynienia może tego dokonać. Co więcej, jak pokazuje
wiele przypadków w historii, demokratyczne instytucje polityczne i praktyki są niesprzeczne ze złym
traktowaniem mniejszości i grup wykluczonych. Sama demokratyzacja Turcji nie pociąga za sobą zmiany
nastawienia i stosunku do Ormian wewnątrz lub poza jej granicami.
(9–10) Czy przyznanie lub wezwanie do odszkodowania spowoduje reakcję zwrotną w Turcji? Czy
reparacje terytorialne są egzystencjalną napaścią na tureckie państwo i tożsamość nie możliwą dla nich
do zaakceptowania? Jeżeli w obydwu przypadkach odpowiedź brzmi „tak”, to powodem nie jest to, że
Ormianie domagają się prawa do zadośćuczynienia lub są w jakikolwiek sposób agresywni, ale fakt, że
polityczne i majątkowe status quo po ludobójstwie oraz ujarzmienie Ormian do tego stopnia zakorzeniły się
w kulturze i instytucjach społeczeństwa i państwa tureckiego, iż wezwanie do zaledwie zadośćuczynienia
jest odbierane negatywnie, jako znęcanie się lub agresywne grożenie Turkom.

CZĘŚĆ 7: PROCES ZADOŚĆUCZYNIENIA I ZADOŚĆUCZYNIENIE JAKO
PROCES
GBOLO proponuje nowe podejście do procesu odszkodowawczego – powołanie Komisji Prawdy i Naprawy
ds. Ludobójstwa Ormian (KPNLO). Taka komisja prawdy zwiększy prawdopodobieństwo dokonania
zadośćuczynienia, uczyni bardziej pewnym, że będzie ono prawdziwe i szczere, oraz zachęci do rehabilitacji
państwa i społeczeństwa Turcji, co nie jest brane pod uwagę w analizach prawnych lub traktatowych, a
w dyskusjach nad sprawami etycznymi zaledwie wzmiankowane. Daje to zatem ścieżkę naprawy tego stanu
rzeczy, obejmującą dobrodziejstwo uznania win i wyrażenia skruchy, dialog i demokratyzację Turcji, bez
poświęcania innych, w tym materialnych, elementów odszkodowań. KPNLO zaangażowałoby zarówno
tureckie instytucje jak i osoby prywatne do aktywnego udziału w procesie zadośćuczynienia, pozwalając w ten
sposób wejść swobodzie podejmowania decyzji etycznych w relację z prawnymi i etycznymi wymaganiami co
do odszkodowań. Zamiast nakładanych z zewnątrz na społeczeństwo tureckie środków odszkodowawczych,
sposoby zadośćuczynienia wyniknęłyby z doświadczeń komisji prawdy. KPNLO oferuje unikalną możliwość
zainwestowania odszkodowań materialnych we właściwy sposób, który jest często pomijany w procesie
prawnym i politycznym. Działania komisji prawdy nie tylko będą sprzyjały rozwojowi świadomości i
refleksji koniecznych dla rehabilitującego procesu transformacji społeczeństwa i państwa tureckiego, który je
zdystansuje wobec spuścizny ludobójstwa, ale same te działania będą oczyszczające. Komisja prawdy będzie
najlepszym mechanizmem doprowadzenia do rehabilitacji tureckiego państwa i społeczeństwa.
KPNLO nie ma intencji inicjowania uprawnionej dyskusji nad wydarzeniami jakie miały miejsce w
1915 roku w celu zaprzeczenia lub zaciemnienia. Wręcz przeciwnie, KPNLO opiera się na prawdziwości
faktu ludobójstwa Ormian. Nie jest to procedura ustalania, czy ludobójstwo miało miejsce – dowody
historyczne, że tak było, są niepodważalne – ale raczej (1) zbierania szczegółowych zapisów historycznych
w celu dokładnego odtworzenia wydarzeń i ich skutków, (2) dopomożenia współczesnej Turcji i
Turkom w dochodzeniu do pełnej i precyzyjnej wiedzy o ludobójstwie oraz (3) zaangażowania Ormian i
Turków w aktywny proces naprawy wyrządzonych szkód. Jest to mechanizm uporania się ze spuścizną
ludobójstwa, nie środek do kwestionowania czy ludobójstwo miało miejsce. Ma zatem to być coś całkiem
odmiennego od tego, czym była nieoficjalna Turecko–Ormiańska Komisja Pojednania (Turkish–Armenian
Reconciliation Commission – TARC), która działała w latach 2001–2014, i od tego, czym wedle obaw wielu
mogła się stać mimo oficjalnych zaprzeczeń „podkomisja historyczna”, zwołana na podstawie protokołów
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dyplomatycznych pomiędzy Armenią i Turcją z roku 2009. Jako działanie otwarte i jawne, KPNLO oferuje
tureckiemu społeczeństwu po raz pierwszy możliwość uporania się z historią ludobójstwa – a przez to z ich
własną historią – w otwarty, szczery i wyczerpujący sposób, wolny od presji zaprzeczania i egzekwowanego
przez prawo przestrzegania niesłusznej i niszczącej państwowej narracji historycznej. Jest to zatem
mechanizm oferujący „głęboko podzielonemu” społeczeństwu tureckiemu, z wciąż istniejącymi pęknięciami
i hierarchiami etnicznymi, możliwość nowego zrozumienia siebie, które może pomóc w przezwyciężeniu
podziałów. W tym znaczeniu KPNLO może być bardzo efektywnym motorem przemian demokratycznych
w Turcji, co nie będzie możliwe, jeżeli pominie się kwestię spuścizny ludobójstwa.
Impuls naprawczy rozwiązań długoterminowych jest potrzebny, ale często błędnie oceniany w
odniesieniu do komisji prawdy. Rozwiązanie kwestii ludobójstwa Ormian, jak wielu innych masowych
mordów i okrucieństw, musi skupić się w pierwszej kolejności na prawdzie, a nie na prostym pojednaniu. Cel
wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązania musi zogniskować się na ujawnieniu i zadośćuczynieniu. Nie jest
tak, że pojednanie nie jest istotne, ale poznanie pełni znaczenia pojednania nie nastąpi dopóty, dopóki strony
nie przejdą od kwestionowania ludobójstwa do wymierzenia sprawiedliwości za nie. Pojednanie poprzez
zaakceptowanie niesprawiedliwego status quo nie jest owocnym rozwiązaniem kwestii ludobójstwa, i zamiast
jednać, krzywdzi i dalej osłabia i marginalizuje ofiary. Właściwe pojednanie jest produktem ubocznym,
nie przedmiotem działania, lub ostatecznym celem lub koniecznym następstwem KPNLO. Jeżeli Komisja
osiągnie sprawiedliwość za ludobójstwo Ormian, ale nie dojdzie do pojednania ormiańsko–tureckiego, i tak
będzie to jej sukces, a przynajmniej otworzy to drogę dla dalszego procesu pojednania.
Praktyczna implementacja KPNLO nie będzie sprawą prostą. Upolityczniona i przewrotna natura
Turecko–Ormiańskiej Komisji Pojednania może być istotną nauczką. Sposób wyboru członków KPNLO
zawsze będzie bardzo kontrowersyjny. Powinni się w niej znaleźć Ormianie, Turcy i osoby niezwiązane z
żadną z tych grup. Istotne jest również, aby członkowie komisji reprezentowali szeroki przekrój interesów,
a nie byli zdominowani przez działaczy politycznych obu stron. Biorąc za punkt wyjścia dla KPNLO
uznanie faktu ludobójstwa Ormian i potrzebę podjęcia jego spuścizny – nie ma w Komisji miejsca dla osób
zaprzeczających ludobójstwu.
Uprawnienia i ograniczenia KPNLO muszą być jasno zdecydowane i określone oraz w pełni wspierane
zarówno przez Turków jak i Ormian. Generalnie komisje prawdy nie są organami sądowymi, zatem nie
mają uprawnień do wzywania świadków lub stawiania oskarżeń. Zazwyczaj przedstawiają zalecenia w
oparciu o swoje ustalenia i do tego tylko odnoszą się ich uprawnienia. Ponadto wszystkie komisje prawdy
muszą odpowiedzieć na pytanie, na kim będzie spoczywać odpowiedzialność za ich ustalenia i kto będzie
odpowiedzialny za wdrożenie ich rekomendacji.
Istotnym zadaniem KPNLO będzie ustalenie, kto zapewni środki na odszkodowania. Ten problem
może okazać się kontrowersyjny dla państwa i społeczeństwa tureckiego i wymaga dyskusji wewnątrz
tureckiej. KPNLO oferuje jawne procedury dla takiej dyskusji.

CZĘŚĆ 8: ZALECENIA W SPRAWIE CAŁOŚCIOWEGO PAKIETU
ODSZKODOWAŃ
GBOLO przedstawia następujące zalecenia w sprawie odszkodowań za ludobójstwo Ormian, bazując
na pięciu elementach całościowego pakietu odszkodowań:
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(1) Kara
Kara dla bezpośrednich sprawców ludobójstwa jest istotnym środkiem budującym godność i wartość
ofiar poprzez oficjalne uznanie krzywd im zadanych za niesprawiedliwe. Jednak, gdy chodzi o ludobójstwo
Ormian, nie żyje już dziś żaden z bezpośrednich sprawców, któremu można by przedstawić zarzuty, więc
ten aspekt zadośćuczynienia nie ma tu zastosowania.
(2) Uznanie, przeprosiny, edukacja i upamiętnienie
Rząd turecki i współodpowiedzialne podmioty pozarządowe powinny oficjalnie uznać i przeprosić za
ludobójstwo. Akty te powinny zawierać dokładne szczegóły ludobójstwa, w tym wyliczenie tego, kto
dokonał, jakich czynów i kto był ofiarą. Instancje te powinny też podkreślić związek współczesnej Turcji
z ludobójstwem i wytłumaczyć swoje zobowiązania wobec współczesnych Ormian. Obszerne inicjatywy
edukacyjne, włączając w to uczynienie z ludobójstwa głównego elementu w przebiegu edukacji
publicznej, powinny być wdrożone przez Turcję zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym,
na wszystkich poziomach. Wreszcie, Turcja powinna powołać sieć muzeów i zorganizować wydarzenia
upamiętniające ludobójstwo na całym swym terytorium, jak również wspierać takie wydarzenia w innych
miejscach, w tym w Republice Armenii. Historyczne ormiańskie nazwy miejscowości powinny zostać
przywrócone na terenach nieprzekazanych Armenii.
(3) Wsparcie Ormian i Armenii
Rząd turecki powinien zapewnić różnorodne, w tym polityczne, wsparcie dla długoterminowej
żywotności Armenii i tożsamości ormiańskiej w skali globalnej. Poza odszkodowaniami materialnymi i
zaprzestaniem kolejnych działań krzywdzących, takich jak dwudziestoletnia blokada obecnej granicy
ormiańsko–tureckiej, Turcja powinna wykonać kroki pozytywne, wliczając w to wsparcie Republiki
Armenii na arenie międzynarodowej i ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa.
(4) Rehabilitacja Turcji
Poza całkowitym zaprzestaniem działań negujących oraz promocją szacunku do Ormian i wszystkich
nietureckich grup w Turcji, państwo tureckie i jego społeczeństwo powinno wykorzenić wszystkie
instytucje, zachowania, elementy kultury etc., ślady praktyk i postaw związanych z ludobójczą ideologią
i procesem ludobójstwa Ormian, jak np. Art. 301 tureckiego Kodeksu karnego.
(5) Zwrot mienia i odszkodowanie za mienie, śmierć i cierpienie
Ziemie, budynki, przedsiębiorstwa i wszystkie obecnie dostępne przedmioty ruchome i nieruchomości
zagrabione w toku ludobójstwa powinny zostać zwrócone. Za mienie zniszczone lub z prawnego punktu
widzenia niedostępne należy się rekompensata. Odnośnie mienia zwróconego lub zrekompensowanego
powinno się również dokonać odszkodowania ususfructus za utratę możliwości użytkowania i korzyści
przynoszonych przez mienie podczas trwania jego zaboru. Wszystkie wspomniane wyżej, indywidualne
i grupowe odszkodowania powinny być tak określone, aby nie stanąć na przeszkodzie politycznemu
transferowi ziem należnych Ormianom. Powinny również zostać wypłacone odszkodowania za śmierć
i cierpienie ofiar ludobójstwa. Wszelkie mienie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, Ormiańskiego
Kościoła Ewangelickiego i Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, powinno być zwrócone, niezależnie od
jego lokalizacji.
Za wyjątkiem mienia posiadanego obecnie przez bezpośrednich spadkobierców osób, które zajęły je
w trakcie ludobójstwa, rząd Turcji jest odpowiedzialny za wypłatę kompensacji i stworzenie programu
zwrotu majątku tym obywatelom Turcji, których ziemie zostaną oddane Ormianom jako zadośćuczynienie.
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Obciążenia wynikające z tego procesu powinny zostać uczciwie rozłożone na całe tureckie społeczeństwo
w sposób, który może zostać określony podczas działań KPNLO.
Za wyjątkiem w pełni udokumentowanych przypadków zagrabienia konkretnego mienia, zwrot i
zadośćuczynienie, jak również zadośćuczynienie za śmierć i cierpienie, powinny zostać przekazane Ormianom
jako grupie. Rozdysponowanie tychże środków dla rządu Armenii, światowych i lokalnych instytucji
i organizacji ormiańskich oraz osób spośród populacji Ormian na całym globie, musi zostać dokonane w
uczciwym procesie przy zachowaniu priorytetu zaspokojenia natychmiastowych i długoterminowych
wymogów przetrwania całej grupy oraz potrzeb poszczególnych Ormian. Ormianie niezależnie od miejsca
pobytu i statusu powinni mieć pełny głos w tym procesie, a szczególny nacisk powinien zostać położony na
przeciwdziałanie przywłaszczeniu sobie korzyści z procesu odszkodowawczego przez grupy uprzywilejowane.
Do określenia terytoriów podlegających transferowi politycznemu może być zastosowanych wiele
metod. Zdaniem GBOLO, decyzje podjęte podczas arbitrażu Wilsona są optymalne, gdy chodzi o określenie
terytorium, które ma być zwrócone. Przy wytyczeniu tych terytoriów wzięto pod uwagę dokładnie
te czynniki zapewniające Armenii przyszłą zdolność do egzystencji, które są głównym przedmiotem
zainteresowania tego raportu. Co więcej, wydzielając cztery z sześciu tradycyjnie ormiańskich prowincji
wchodzących w skład Imperium Osmańskiego, dokonano rozsądnej redukcji całości terytorium
podlegającego arbitrażowi, złożonego z sześciu prowincji i Cylicji, przy uwzględnieniu mieszanego
etnicznie charakteru tych terenów przed ludobójstwem. O ile optymalnym jest zwrot wszystkich tych
ziem Republice Armenii, GBOLO dostrzega alternatywę w postaci demilitaryzacji strefy Wilsona i
umożliwienia tam Ormianom swobodnej działalności gospodarczej oraz statusu rezydentów.
Odszkodowania finansowe za własność nieosiągalną do zwrotu i powiązane z nią utracone korzyści
wynikłe z niemożliwości użytkowania (ususfructus) mogą być oszacowane na podstawie ekstrapolacji z:
(1) udokumentowanych strat własnościowych oraz (2) danych historycznych na temat ogólnego stanu
posiadania Ormian sprzed ludobójstwa na różnych obszarach. Ponieważ niezbędne są dla tej kalkulacji
dogłębne analizy i z uwagi na konieczność analizy materiałów, które są dopiero teraz ujawniane i studiowane,
GBOLO nie może obecnie przedstawić kwoty tego zadośćuczynienia. W odniesieniu do odszkodowania za
śmierć i cierpienie może być użyta jedna z dwóch metod związanych ze sprawą Marootian et al. v. New York
Life Insurance Company, dając odpowiednio kwoty w wysokości 33,358,953,125 USD i 10,450,000,000
USD. Poprzednia kwota może być zweryfikowana przy użyciu kalkulatora inflacji dolara Biura Statystyk
Pracy USA w stosunku do tej ze sprawy New York Life, dając kwotę 70,030,67,080 USD.
Alternatywnie można użyć kalkulacji utraty własności i odszkodowania za śmierć i cierpienie
określonych przez Paryską Konferencję Pokojową w 1919 roku. Używając metodologii New York Life,
kwota zweryfikowana do 2014 roku wynosi około 41,500,000,000 USD. Kalkulator inflacji dolara Biura
Statystyk Pracy USA wskazałby 87,120,217,000 USD. Jeżeli uaktualnić, dodając dodatkowe 20% za straty,
śmierć i cierpienie wynikłe w drugiej fazie ludobójstwa w latach 1919–1923, łączne kwoty wyniosłyby
odpowiednio 49,800,000,000 USD i 104,544,260,400 USD.
Poza metodami New York Life i Biura Statystyk Pracy USA możliwe są jeszcze inne sposoby obliczania
odszkodowania za straty materialne, śmierć i cierpienie w czasie ludobójstwa oraz jego waluacji. Dokładna
wartość odszkodowań powinna zostać określona poprzez wybór spośród opcji podanych w tym raporcie
lub na podstawie innej metody zgodnie z decyzją prawną, porozumieniem politycznym lub rekomendacją
KPNLO określającą ostateczny charakter pakietu odszkodowań.

xii

WPROWADZENIE
1. UTWORZENIE I MISJA GBOLO
Jest to raport Grupy Badawczej do spraw odszkodowań za ludobójstwo Ormian (GBOLO). Przed
utworzeniem GBOLO w 2007 roku, ograniczony dyskurs na temat odszkodowań za ludobójstwo Ormian
w latach 1915–1923 sprowadzał się do ogólnikowych wzmianek na temat zwrotu terytoriów1, rozważań
o wybranych zagadnieniach, takich jak pozwy sądowe z tytułu ubezpieczeń na życie2, prac naukowych
i innych, skupionych na pewnych aspektach problemu3, i niekiedy wartościowych szkiców, ujmujących
zagadnienie całościowo, ale bez wszechstronnej lub szczegółowej analizy4. GBOLO została powołana
w 2007 roku przez czwórkę ekspertów wyspecjalizowanych w różnych aspektach teorii i praktyki
odszkodowań. Ich zadaniem było stworzenie pierwszej usystematyzowanej, wszechstronnej i dogłębnej
analizy kwestii odszkodowań z tytułu ludobójstwa Ormian.
Po szybkim porozumieniu się, co do stanowiska, że forma odszkodowania jest odpowiednim środkiem
w odniesieniu do spuścizny ludobójstwa Ormian, gdy chodzi o chwilę obecną, GBOLO przygotowała
wstępny szkic raportu i rozdystrybuowała go w ograniczonym wymiarze w 2009 roku. Następnie odbyły
się trzy sympozja. Najpierw miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem trzech spośród autorów raportu,
15 maja 2010 roku na Uniwersytecie George’a Masona (USA), we współpracy z Instytutem Analizy i
Rozwiązywania Konfliktów tegoż Uniwersytetu5. Drugim było większe, całodzienne sympozjum goszczące
czworo spośród współautorów oraz wielu innych ekspertów od odszkodowań za ludobójstwo Ormian,
zorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles za pośrednictwem
działającego tam Towarzystwa Praw Człowieka w dniu 23 października 20106. Na koniec odbył się panel, z
udziałem dwóch autorów raportu, w Erywaniu (Armenia), 11 grudnia 2010 roku.7 GBOLO pracuje obecnie
nad szeroką dystrybucją swojego raportu końcowego oraz obszerną korektą i aktualizacją wstępnego
raportu z 2009 roku.
Raport końcowy GBOLO pozostaje jedynym usystematyzowanym, wszechstronnym i dogłębnym
podejściem do zagadnienia odszkodowań za ludobójstwo Ormian. Raport bada sprawę odszkodowań od
strony prawnej, historycznej i etycznej (odpowiednio części 4,5 i 6), oferuje plan produktywnego procesu
1

Por. przykładowo: Document Two: Four Questions to Vazgen Manukian, w: Gerard J. Libaridian (ed.), Armenia at the Crossroads:
Democracy and Nationhood in the Post-Soviet Era – Essay, Interviews and Speeches by the Leaders of the National Democratic
Movement in Armenia; Watertown, MA, USA: Blue Crane Books, 1991, s. 39–46 zwłaszcza s. 40–42; Monte Melkonian, The Right
To Struggle: Selected Writings of Monte Melkonian on the Armenian National Question, Markar Melkonian (ed.), San Francisco,
CA, USA: Sardarabad Collective, 1993, s. 13, 61–62.

2

Por. przykładowo: Henry Weinstein, Insurer Settles Armenian Genocide Suit: New York Life Will Pay $20 Million to Victims’
Heirs and to Nine Civic Organizations, „Los Angeles Times”, nr z 29 I 2004, http://articles.latimes.com/2004/jan/29/local/megenocide29 (dostęp: 9 IX 2014); Vince Lovato, Genocide Families to Receive $17M Payout, „The Burbank Leader”, nr z 15 X 2005,
http://articles.burbankleader.com/2005-10-15/news/blr-genocide15_1_armenian-genocide-armenian-americans-axa-group (dostęp:
9 IX 2014).

3

Por. przykładowo: Kevork K. Baghdjian, La Confiscation par le Governement Turc des Biens Arméniens Dits “Abandonnés”, Montreal, Quebec, Canada: K. K. Baghdjian, 1987.

4

Dickran Kouymjian, Confiscation of Armenian Property and the Destruction of Armenian Historical Monuments as a Manifestation of
the Genocidal Process, „Armenian Forum”, 1, 1998, nr 3, s.1–12.

5

Beyond the Protocols: The Armenian Genocide Reparations Study Group and Armenian–Turkish Relations, Institute for Conflict
Analysis and Resolution, George Mason University, Arlington Campus, 15 V 2010.

6

The Law, Ethics, and Politics of Making Amends, International Human Rights Law Association, School of Law, University of California, Los Angeles, 23 X 2010.

7

The Armenian Genocide Reparations Study Group, Erebuni Hall, Erywań, Armenia, 10 XII 2010.
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zadośćuczynienia, opierający się na połączeniu teorii sprawiedliwości oraz praktyki (część 7), oraz
proponuje konkretny pakiet odszkodowań (części 3 i 8). Raport nakreśla również kontekst ludobójstwa
Ormian (część 1), spowodowane nim szkody oraz ich wpływ na obecną sytuację (część 2). Ze względu
na szeroki zakres, raport ten wypełnia istotną lukę w pracach badawczych i dyskursie politycznym na
temat ludobójstwa Ormian. Analiza zawarta w raporcie nie tylko będzie przydatna dla środowisk spoza
kręgów tureckich i ormiańskich w celu określenia ich roli i polityki względem procesu rozwiązania tego
problemu. Da ona również jednostkom, społeczeństwom obywatelskim i instytucjom politycznym Turcji
i Armenii informacje, przemyślenia i narzędzia do zaangażowania się w kwestię ludobójstwa Ormian w
usystematyzowany sposób, który wspomoże znaczące rozwiązania.
Wstępna zgoda członków GBOLO, co do tego, że odszkodowania są kluczowe dla współczesnego
rozwiązania kwestii spuścizny ludobójstwa Ormian, opierała się na ich wspólnym przekonaniu,
że odszkodowania są istotną częścią naprawienia krzywd w przypadku każdego masowego pogwałcenia
praw człowieka, na porozumieniu w kwestii trzech powodów, dla których stwierdzenie to jest prawdą,
oraz na uznaniu, że sprawa Ormian spełnia te trzy kryteria. Po pierwsze, w wielu przypadkach z uwagi
na naturę krzywd i/lub dystans czasu, który upłynął pomiędzy pokrzywdzeniem a naprawieniem
szkód, odszkodowanie staje się podstawowym lub jedynym sposobem zadośćuczynienia. Tak wiele
czasu minęło już od masakry ludu Herero8 w latach 1904–1907, że żaden bezpośredni sprawca nie
przeżył do dziś, aby można go było oskarżyć. Jedyne, co pozostaje, to odszkodowanie, rozumiane jako
jako materialne (finansowe zadośćuczynienie i wsparcie, gwarancje bezpieczeństwa, inwestycje, etc.)
i symboliczne (przyznanie się, przeprosiny, edukacja, etc.) środki mające na celu powetowanie szkód
wyrządzonych przez ludobójstwo. W przypadku ludobójstwa Ormian sytuacja jest bardzo podobna.
Po drugie, szkody wyrządzone przez masowe pogwałcenie praw człowieka, takie jak ludobójstwo, są
nieuchronnie wyniszczające. Bez pewnych środków mających na celu dogłębną naprawę, poszkodowana
grupa staje przed wyzwaniami nie do pokonania ani na poziomie indywidualnym, ani zbiorowym.
Jednostki mogą zostać zepchnięte w biedę i zmagać się z długotrwałymi traumatycznymi skutkami
przeżyć, podczas gdy grupy stają się niezdolne do podtrzymania swojego dalszego bytu. Ludobójstwo
ma na celu unicestwienie danej grupy poprzez morderstwo i traumatyzację jednostek, ale również
zniszczenie jej samowystarczalnych instytucji oraz więzi społecznych, politycznych, kulturalnych i
duchowych. Siła tych niszczących procesów narasta z czasem. Szkody mogą być naprawione (częściowo)
tylko poprzez odszkodowania mające na celu odbudowę i wsparcie długookresowej żywotności
poszkodowanej grupy. Przegląd olbrzymich szkód, których doznali Ormianie jako zbiorowość (części
2 i 6) potwierdza odniesienie do tego kryterium. Po trzecie, poprzez zbiorowe pogwałcenie praw
człowieka, grupa dokonująca zbrodni nakłada na siebie obowiązek naprawienia szkód na tyle, na ile
to możliwe. Jak zostało to wspomniane w części 4, nie ma przepisów ograniczających odpowiedzialność
w odniesieniu do pogwałceń praw człowieka, takich jak ludobójstwo. Zobowiązania pozostają w mocy,
dopóki grupa sprawcza nie wypełni ich poprzez odszkodowania. Poza szybko przerwaną serią powództw
przeciwko małej grupie sprawców, która zaczęła się w 1919 roku,9 i miała miejsce przed drugą falą
ludobójstwa, państwo ani społeczeństwo tureckie nie podjęło żadnych kroków w celu zadośćuczynienia
8

O sprawie tego pierwszego ludobójstwa XX wieku zob.: Horst Drechsler, The Herero Uprising, w: Frank Chalk i Kurt Jonassohn
(eds.), The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, New Haven, CT, USA: Yale University Press, 1990, s.
231–248; Dominik Schaller, The Genocide of the Herero and Nama in German South-West Africa, 1904–1907, w: Samuel Totten i
William S. Parsons (eds.), Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, New York, NY, USA: Routledge, 2013, s. 89–114.

9 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Causasus, Providence, RI, USA: Berghahn Books, 1995, s. 303–343; Taner Akçam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question
of Turkish Responsibility, New York, NY, USA: Metropolitan Books/Henry Holt, 2006, s. 207–376; Vahakn N. Dadriani, Taner
Akçam, Judgmentat Istanbul: The Armenian Genocide Trials, New York: Berghahn Books, 2011.
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za ludobójstwo. Wycofano się nawet z uznania faktów historycznych, prowadząc szeroko zakrojoną,
długoletnią i systematyczną kampanię zaprzeczeń10.

2. SPRAWA ORMIAŃSKA W OGÓLNYM KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM
Aby oferowana analiza była wszechstronna i dogłębna, raport wielokrotnie odnosi się do prawa
międzynarodowego i przejściowego, teorii politycznej, literatury etycznej dotyczącej przypadków
masowego pogwałcenia praw człowieka, sprawiedliwości i odszkodowań. Nie traktuje ludobójstwa
Ormian jako specjalnego przypadku, ale sytuuje go w ramach ogólnych zasad prawnych, politycznych
i etycznych. Odniesienie ludobójstwa Ormian do kontekstu teoretycznego pokazuje jego miejsce w
historii powszechnej. Nie jest już możliwe odrębne traktowanie jakiegokolwiek przypadku masowego
naruszenia praw człowieka. Jak to zostało ujęte w określeniu „zbrodnia przeciwko ludzkości” – użytym
po raz pierwszy w znaczącym międzynarodowym kontekście politycznym właśnie w odniesieniu do
ludobójstwa Ormian11, masowe pogwałcenie praw człowieka dotyka nie tylko ofiary, ale całą ludzkość.
Tak, jak budzi podziw zasięg rozwoju politycznego, społecznego i technologicznego świata, w którym
dzisiaj żyjemy, dokonany w ostatnich pięciuset latach, tak też smuci rozległa skala masowego łamania
praw człowieka w tym samym okresie. Jakże bardzo dzisiejsza struktura i stan stosunków społecznych,
politycznych, ekonomicznych i militarnych jest efektem ubiegłych wieków nieprzerwanego ludobójstwa,
niewolnictwa, kolonializmu, apartheidu, handlu ludźmi, masowych gwałtów, wyzysku ekonomicznego,
sprzeniewierzenia zaciągniętych pożyczek zagranicznych, wojen zaczepnych, dyskryminacji ze względu
na płeć, rasę, wyznanie lub inną cechę. Zjawiska te dzisiaj bynajmniej nie słabną. Kolejne grupy zmagają się
z konsekwencjami dokonanych na nich nadużyć w kontekście struktur i instytucji ładu światowego, które
ucisk ten wzmagają. Demografia całego świata odzwierciedla te procesy, a wiele granic międzynarodowych
wynikło bezpośrednio z ludobójstwa, kolonializmu lub wojny zaczepnej. W przypadku pewnych grup, a
także w relacjach między nimi, jedna niesprawiedliwość rodzi kolejne, podczas gdy powszechna w historii
bezkarność stała się podstawą potęgi, dobrobytu i bezpieczeństwa innych. Współczesna sytuacja Ormian
jako spuścizna ludobójstwa jest porównywalna z wieloma innymi i łączy się z nimi w ogólnym procesie
historycznym.
Uznanie, że światowy porządek skupia i łączy szkody wyrządzone wielu grupom, zainspirowało
powstanie globalnego ruchu na rzecz odszkodowań12. Ruch ten umożliwił kontakty i solidarność wielu
innych, poza kwestią ormiańską, wysiłków na rzecz zadośćuczynienia, związanych z różnymi przypadkami
masowego łamania praw człowieka, od Holokaustu, przez ludobójstwa rdzennych mieszkańców Ameryk
10

Por. kilka przykładów spośród wielu prac naukowych na temat dziejów i poszczególnych epizodów wieloletniej kampanii
zaprzeczania ludobójstwu Ormian: Richard G. Hovannisian, The Armenian Genocide and Patterns of Denial, w: Richard G.
Hovannisian (ed.),The Armenian Genocide in Perspective, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1986, s. 111–133; Speros Vryonis
Jr., The Turkish State and History: Clio Meets the Grey Wolf, New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, 1993, s. 79–118; Roger W.
Smith, Eric Markusen, Robert Jay LiÂon, Professional Ethics and the Denial of the Armenian Genocide, „Holocaust and Genocide
Studies” 9, 1995, nr 1, s. 1–22; William H. Honan, Princeton Is Accused of Fronting for the Turkish Government, „The New York
Times”, nr z 22 V 1996, http://www.nytimes.com/1996/05/22/nyregion/princeton-is-accused-of-fronting-for-the-turkish-government.html (dostęp: 10 IX 2014); Eric Schmitt, House Backs Off on Condemning Turks’ Killing of Armenians, 20 X 2000, http://
www.nytimes.com/2000/10/20/world/house-backs-off-on-condemning-turks-killing-of-armenians.html (dostęp: 10 IX 2014); Kim
Willsher, Sam Jones, Turkey Warns France over Armenian Genocide Law, „The Guardian”, nr z 24 I2012, http://www.theguardian.
com/world/2012/jan/24/turkey-warns-france-armenian-genocide (dostęp: 10 IX 2014), artykuł ten opisuje negatywne reakcje
zarówno wobec francuskiego uznania ludobójstwa w 2001 roku jak i wprowadzenia w 2012 roku kar za zaprzeczanie mu.

11

Por.: Akçam, A Shameful Act, s. 221, przyp. 9.

12

Został on tak nazwany być może po raz pierwszy na sympozjum Czyj dług? Czyja odpowiedzialność? (Whose Debt? Whose Resonsibility?) zorganizowanym 10 grudnia 2005 roku w Worcester State University.
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i Australii, japońskiego niewolnictwa seksualnego, po niewolnictwo i segregację rasową w USA, apartheid
w RPA, zadłużenie społeczeństw Trzeciego Świata narzucone im przez skorumpowanych przywódców
i wyzysk międzynarodowych graczy13. Z perspektywy, na której zasadza się ten ruch, stało się jasne, że
samo zakończenie łamania praw człowieka, podejmowane okazjonalnie kroki do osądzenia, uświadomienie
przeszłych gwałtów w narracji historycznej, a nawet w ich następstwie ustanowienie lepszych rozwiązań
politycznych, nie zamazuje krzywd wyrządzonych konkretnym grupom i całej ludzkości. Jedynie
odszkodowania mogą zneutralizować wydarzenia, w których światowy porządek i lokalne uwarunkowania
zostały wypaczone, zmienione na niekorzyść słabszych i zaprzęgnięte w mechanizm ucisku i zniszczenia.
Realizm historii nie ujawnia się w sposobie jej opisu, ale w ciągłych strukturalnych i materialnych skutkach
zmian świata, jaki znamy. Odpowiednie odniesienie się do zadawnionych problemów dnia dzisiejszego
musi zawierać odniesienie do krzywd historycznych. Współczesna sprawiedliwość jest sprawiedliwością
historyczną. Odszkodowania jako globalny proces są potrzebne do zmiany niszczących i gnębiących
ludzi struktur i wzorców w ład promujący prawa człowieka, skupiony na międzynarodowych prawach
człowieka i najlepszych rozwiązaniach politycznych oraz etycznych.
Pomimo nikłych szans na natychmiastowe uruchomienie wszystkich procesów odszkodowawczych,
zadośćuczynienie poszczególnym grupom odgrywa istotną rolę. Każde odszkodowanie przybliża światowy
porządek coraz bardziej ku nadrzędnej sprawiedliwości i poprawia warunki dla uzyskania kolejnych
odszkodowań. Odszkodowania za ludobójstwo Ormian są zatem kluczowe dla globalnego procesu
sprawiedliwości. Bez nich proces ten pozostanie niekompletny. Dzięki nim, jako wstępnej i precedensowej
sprawie, zostanie stworzony model dla ruchów odwołujących się do innych masowych naruszeń praw
człowieka. Odszkodowania pełnią też funkcję procedury odwracania głębokich krzywd zakorzenionych
w globalnym status quo, a będącym rezultatem równoległych i często ze sobą powiązanych procesów
ludobójstwa i innych czynionych na wielką skalę naruszeń praw człowieka, jak to wymieniono powyżej.
Każdy konkretny grupowy proces odszkodowawczy jest częścią opisanego powyżej procesu naprawy i
przejścia od świata uformowanego przez te niszczące i gnębiące siły, w kierunku bardziej sprawiedliwego
i szanującego prawa człowieka porządku międzynarodowego14.
Rozumienie sprawy ormiańskie jako części szerokiego geograficznie i historycznie zestawu masowych
naruszeń praw człowieka ma istotne skutki dla Turcji. Uwaga postępowych Tureckich naukowców i
aktywistów jest skupiona przeważnie tylko na tej sprawie. Jest to podejście chwalebne, chroniące przed
rozmyciem odpowiedzialności tureckiej poprzez podkreślanie wielu innych aktów ludobójstwa, które
miały miejsce przez wieki. Jednakże, prezentując ten raport, GBOLO pragnie podkreślić, że sprawa
ormiańska jest jedną z wielu, a Turcja, gdy chodzi o odpowiedzialność za odszkodowania, nie jest
wyjątkiem w tej kwestii. Lista sprawców ludobójstwa tylko w XIX i XX wieku jest długa, by wymienić
tylko niektóre: Stany Zjednoczone Ameryki (rdzenni Amerykanie), Kanada (rdzenni Kanadyjczycy),
Australia (Tasmańczycy, Aborygeni), Argentyna (Mapucze, to jest Araukanie, i inne grupy), Niemcy
(Herero, Holokaust), Związek Radziecki (Ukraina), Japonia (masakra nankińska), Indonezja („komuniści”,
13

Por. przykładowo artykuły zebrane w: The Global Reparations Movement, „Armenian Review”, 53, 2012, nr ¼ (Henry C. Theriault, Introduction: The Global Reparations Movement, s.1–10; Jermaine McCalpin, Reparations and the Politics of Avoidance
in America, s. 11–32; Kibibi Tyehimba, Reparations at People of African Descent in the United States, s. 33–51; Haruko Shibasaki, Reparations and Comfort Women Victims of the Japanese Army, s. 53–61; Diana Lenton, Walter Delrio, Pilar Pérez, Alexis
Papazián, Mariano Nagy, Marcelo Musante, Argentina’s Constituent Genocide: Challenging the Hegemonic National Narrative
and Laying the Foundation for Reparations to Indigenous Peoples, s. 63–84; M. P. Giyose, The Debt to the Indebted: Reparations,
OdiousDebt, and Their Global Implications, s.167–191; Patrick K. Sargent, Debt Cancellation as Reparation: An Analysis of Four
Cases, s. 193–205.

14

Por.: Henry C. Theriault, Against the Grain: Critical Reflections on the State and Future of Genocide Scholarship, “Genocide Studies
and Prevention”, 72012, nr 1, s. 123–44, zwłaszcza s. 141–42.

4

W

P

R

O

W A

D

Z

E

N

I

E

Timor Wschodni), Bangladesz (Bengalczycy), Paragwaj (plemię Aché), Czerwoni Khmerzy (Kambodża),
Gwatemala (Majowie), różne kraje Ameryki Południowej (rdzenne ludy regionu Amazonii), Chiny
(Tybet), Serbia (Bośniacy), Hutu (Rwanda), Rosja (Czeczenia) i Sudan (Góry Nuba, Darfur). Jedynie w
odniesieniu do Holokaustu i rdzennych Kanadyjczyków (bardzo wybiórczo) dokonano zadośćuczynienia.
Zarówno ten raport, jak i inne wysiłki nawołujące Turcję do rozliczenia za ludobójstwo Ormian dalekie
są od jej niesprawiedliwego demonizowania, natomiast dają szansę Turcji do objęcia przewodnictwa w
ustanawianiu nowego, bardziej sprawiedliwego porządku globalnego porządku, jako drogowskaz praw
człowieka.

3. RAMY CZASOWE OSTATECZNEGO RAPORTU
Publikacja raportu końcowego GBOLO właśnie teraz ma szczególne znaczenie. Najbardziej oczywistym
jest przypadająca na 2015 rok setna rocznica rozpoczęcia ludobójstwa Ormian. Rok ten podtrzyma wielkie
zainteresowanie sprawą wśród Ormian i Turków, jak również znacząco zwróci na nią uwagę świata. W
skutek tego rok 2015 przyniesie unikalną szansę na dokonanie realnych posunięć w tej materii. Ponadto
fakt, że cały wiek przeminął od początku ludobójstwa, podkreśla konieczność podjęcia zdecydowanych
kroków dla uporania się z jego spuścizną.
Zaistniała również obecnie okazja do wyjścia poza koncentrowanie się na uporczywej negacji. Przez
dekady kluczowym zagadnieniem w kwestii ludobójstwa było bowiem to, że się mu zaprzecza. Celem
większości podejmowanych działań było uznanie ludobójstwa za fakt historyczny. Poza arbitrażem
Wilsona rzadko wspominano o odszkodowaniach, a całościowe podejście do odszkodowań nie stało się
częścią oficjalnych programów organizacji ormiańskich, partii politycznych i tak dalej. Teraz sprawy uległy
zmianie. W trakcie przemian zapoczątkowanych ponad dekadę temu, ludobójstwo Ormian przeistoczyło
się z kontrowersji, podważanej przez agresywną kampanię zaprzeczeń, w sprawę będącą centralnym
punktem odniesienia dla studiów nad ludobójstwem, a nawet szerzej15. Jest teraz uznana na całym
świecie przez poważanych naukowców, działaczy i polityków, a także omawiana często w odniesieniu
do historii innych aktów ludobójstwa. Nie trzeba już skupiać się na drugorzędnej kwestii zaprzeczania, a
można zająć się samym ludobójstwem i tym, co musi zostać zrobione aby rozwiązać jego problem16. Tak
długo, jak zaprzeczanie pozostawało centralnym obiektem rozważań w aspekcie ludobójstwa, kwestia
odszkodowań była marginalizowana. W chwili obecnej środek ciężkości został przesunięty i to właśnie
odszkodowania są przedmiotem dyskusji. Wskazuje na to fakt, że jednym z głównych punktów krytyki
protokołów dyplomatycznych z 2009 roku17, pomyślanych jako kolejny krok w normalizacji stosunków
ormiańsko–tureckich, była klauzula potwierdzająca obecną granicę pomiędzy oboma krajami18. Jeśliby
15

Odbija się to w wieloraki sposób, od traktowania sprawy ormiańskiej jako znaczącej (około 10% tekstu) w standardowej pracy
na ten temat: Encyclopedia of Genocide (ed. Israel W. Charny, 1–2, Santa Barbara, CA, USA: ABC–CLIO, 1999) i w nagrodzonej
nagrodą Pulitzera publikacji Samanthy Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide (New York: Basic Books,
2002), do uruchomienia kursów akademickich na temat ludobójstwa Ormian i ustanowienia katedry profesorskiej w Strassler
Center for Holocaust and Genocide Studies na Clark University.

16

Henry C. Theriault, From Unfair to Shared Burden: The Armenian Genocide’s Outstanding Damage and the Complexities of Repair,
“Armenian Review”, 53, 2012, nr ¼, s. 121–166, zwłaszcza s. 125–127.

17

Te dwa protokoły to Protokół o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Turcji i Republiką Armenii i
Protokół o rozwoju relacji pomiędzy Republiką Turcji i Republiką Armenii http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/d-tr/dv/1006_10_/1006_10_en.pdf (dostęp: 16 IX 2012). Klauzula potwierdzająca „istniejącą granicę pomiędzy oboma
krajami” znajduje się w drugim z tych dokumentów.

18

Poll: Over 90% of Armenian Americans Oppose Protocols, „Asbarez”, nr z 2 X 2009, http://asbarez.com/71343/poll-over-90-ofarmenian-americans-oppose-protocols/ (dostęp: 10 IX 2014).
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Armenia ratyfikowała ten protokół, zamknęłoby to jej rządowi drogę do roszczeń w sprawie zwrotu
terytoriów. Wyraźnie sformułowany w protokołach warunek potwierdzenia obecnej granicy pomiędzy
Armenią i Turcją, pokazuje jak kluczową rolę w tureckim ujmowaniu spuścizny ludobójstwa Ormian
odgrywa kwestia odszkodowania. Próba zapobieżenia zwrotowi ziem w toku odszkodowań, podjęta w
formie omawianych protokołów, sugeruje strach tureckiego rządu przed tym, że roszczenia terytorialne
będą uznane za uzasadnione.
W następstwie roszczeń odszkodowawczych przeciwko bankom szwajcarskim, których przedmiotem
były środki należne ofiarom holokaustu i ich spadkobiercom19, po roku 2000 pojawiły się pozwy przeciwko
towarzystwom ubezpieczeniowym w sprawie wypłaty odszkodowań i uwolnienia środków z porzuconych
kont na rzecz spadkobierców ofiar ludobójstwa Ormian20. Wysiłki te wzbudziły zainteresowanie
społeczności ormiańskiej i spopularyzowały ideę odszkodowań za ludobójstwo. Wspomniane pozwy
skupiały się na stratach indywidualnych, ale pomogły ukształtować publiczne zaangażowanie w bardziej
wszechstronną kwestię odszkodowań zbiorowych.
W oficjalnym nastawieniu Republiki Armenii pojawiło się nowe otwarcie, co do kwestii odszkodowań.
Chociaż protokoły z 2009 roku, silnie wspierane przez prezydenta Serża Sarkisjana21, zawierały klauzule,
które wskazywały na wycofanie się z roszczeń terytorialnych i prezentowały historię ludobójstwa jako
wątpliwą oraz wymagającą dalszych badań we wspólnej ormiańsko–tureckiej „podkomisji historycznej”
działającej w strukturach „międzyrządowej komisji bilateralnej”, która miała zostać powołana na mocy
protokołów, jednak oświadczenia prezydenta wykazują na jego poparcie dla odszkodowań. (1) Broniąc
protokołów przed zastrzeżeniami w sprawie klauzuli potwierdzającej obecne granice, prezydent
powiedział: „Problem istniejących granic pomiędzy Armenią i Turcją zostanie rozwiązany na podstawie
obowiązujących norm prawa międzynarodowego. Protokoły nie wykraczają poza to”22. Jeżeli nawet
oświadczenie to może być odebrane jako sugestia, że klauzula protokołu jest prawną metodą określenia
granic, uznaje jednakowoż, że granica nadal nie jest kwestią nierozstrzygniętą, która ma zostać rozwiązana
przy użyciu międzynarodowych mechanizmów prawnych. (2) Dnia 11 listopada 2009 roku, w odpowiedzi
na zastrzeżenia podnoszone przez przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy
Ludobójstwa w odniesieniu do protokołów, prezydent Sarkisjan powiedział, że nie tylko „fakt ludobójstwa
jako taki […] w żaden sposób nie stanie się przedmiotem dyskusji w ramach agendy komisji [bilateralnej]”,
ale celem podkomisji historycznej powinno być „wyeliminowanie skutków ludobójstwa”, czyli proces
zadośćuczynienia23. (3) Rok później, podczas obchodów 90. rocznicy arbitrażu Wilsona przyznającego
Ormianom po raz pierwszy prawo do obszernych terytoriów w dzisiejszej wschodniej Turcji (patrz część
5 tego raportu), prezydent poszedł znacznie dalej, oceniając arbitraż jako
19

Por.: Michael J. Bazyler, Holocaust Justice: The Battle for Restitution in America’s Courts, New York, NY, USA: New York University Press, 2003.

20

W tej sprawie por.: Hrayr S. Karagueuzian, Yair Auron, A Perfect Injustice: Genocide and The¶ of Armenian Wealth, New Brunswick, NJ, USA: Transaction Publishers, 2009; Heirs of Armenian Genocide Victims Vile Lawsuit against German Banks, „Asbarez”,
nr z 17 I 2006, http://asbarez.com/53109/heirs-of-armenian-genocide-victims-file-lawsuit-against-german-banks/ (dostęp: 10 IX
2014).

21

Emil Sanamyan, President Sargsyan Promotes Turkey Protocols in Diaspora Meetings,“The Armenian Reporter”, nr z 6 X 2009,
http://www.reporter.am/go/article/2009-10-06-president-sargsyan-promotes-turkey-protocols-in-diaspora-meetings--updated(dostęp: 10 IX 2014).

22

Serzh Sargsyan, Address of the President of Armenia to the People of the Republic of Armenia and All Armenians, informacja prasowa, 10 października 2009, http://www.president.am/en/press-release/item/2009/10/10/news-751/& (dostęp: 10 IX 2014).

23

Serzh Sargsyan, The Letter of the President Serzh Sargsyan to Prof. William Schabas, Ph.D., President, International Association of
Genocide Scholars, 11 XI 2009, http://www.president.am/en/press-release/item/2009/11/13/news-824/ (dostęp: 14 IX 20014).
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Jedno z najdonioślejszych wydarzeń dla naszego narodu w XX wieku, które było
wezwaniem do przywrócenia historycznej sprawiedliwości i wyeliminowania
skutków ludobójstwa Ormian dokonanego przez Imperium Osmańskie. Decyzja
arbitrażu określiła i uznała na arenie międzynarodowej granice Armenii, w
których ramach Ormianie, którzy przeszli piekło Mec Jeghern [orm.: Wielkie
Nieszczęście, to jest ludobójstwo Ormian], zbudują swoją państwowość.24
Ziemie przyznane pierwszej Republice Armenii przez arbitraż były zatem środkiem zadośćuczynienia
za ludobójstwo, będącym odpowiedzią na wyrządzone przez nie szkody, czyniącym zadość sprawiedliwości
i wspierającym odrodzenie narodu ormiańskiego. Arbitraż dawał „moc prawną” dla „aspiracji narodu
ormiańskiego do utraconej ojczyzny”25. Prezydent podkreślił ponadto, że fakt utraty tych terytoriów
przez Armenię był skutkiem „[użycia] perfidnej i brutalnej siły”26, a nie prawomocnego procesu. W swoich
uwagach prezydent szedł dalej, twierdząc „badania naukowe i analizy tego procesu historycznego mają
ogromne znaczenie”27. Nie tylko sugerował tym stanowiskiem, że arbitraż posiada dziś odniesienie prawne,
ale że uważa jego ponowne zbadanie – jak ujęto to w tym raporcie – za niecierpiące zwłoki. Inni oficjalni
przedstawiciele Armenii również uwypuklają wagę odszkodowań. Dla przykładu prokurator generalny
Armenii, Aghwan Howsepian, przemawiając na Drugim Forum Prawników w Erywaniu, podkreślił, że
rozwiązanie kwestii ludobójstwa wykracza poza samo jego uznanie i obejmuje także zadośćuczynienie i
roszczenia terytorialne28.
Coraz większe zainteresowanie opinii publicznej, naukowców i polityków kwestią odszkodowań, a w
szczególności odszkodowań zbiorowych, uwidacznia się w organizowaniu w ostatnich latach sympozjów
naukowych, konferencji i paneli dotyczących po raz pierwszy odszkodowań za ludobójstwo Ormian,
a nie kwestii historycznych i zaprzeczania. Ważne przykłady tego zjawiska to światowa konferencja
na temat odszkodowań w 2005 roku29, na której przygotowano opracowanie o ludobójstwie Ormian30,
trzy programy prowadzone przez GBOLO w 2010 roku i konferencja z listopada 2010 roku poświęcona
badaniu arbitrażu prezydenta Wilsona31, rozpoczęta wystąpieniem prezydenta Sarkisjana, omówionym
w poprzednim akapicie. Następnie w grudniu 2010 roku miała miejsce konferencja zorganizowana w
Erywaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii, pt. Zbrodnia ludobójstwa: zapobieganie,
potępienie, usuwanie skutków, obejmująca również dyskusję na temat odszkodowań32. Odbyło się
również między innymi sympozjum Obecność przeszłości w ujęciu prawnym, zorganizowane przez
24

Serzh Sargsyan, Address of President Serzh Sargsyan to the Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Woodrow Wilson’s ArbitralAward,22 XI 2010, http://president.am/en/press-release/item/2010/11/23/news-1316(dostęp: 10 IX 2014).

25

Ibid.

26

Ibid.

27

Ibid.

28

Aghvan Hovsepyan, Recognition of the Armenian Genocide Shall Have a Perfect International-Legal Provision, 5 VII 2014, Drugie
Forum Prawników Ahead of the 100th Anniversary of the Armenian Genocide. Erywań, Armenia, 5-6 VII 2014, http://www.genproc.am/en/169/item/7894/ (dostęp: 14 IX 2014).

29

Por. przyp. 12.

30

Henry C. Theriault, Land-based Reparations: The Case of the Armenian Genocide and Its Comparison to Native American Land
Claims, sympozjum Whose Debt? Whose Resonsibliity?, Center for the Study of Human Rights, Worcester State University, 10 XII
2005.

31

90th Anniversary of Woodrow Wilson’s Arbitral Award, konferencja, Uniwersytet Państwowy w Erywaniu, 22 XI 2010.

32

Por.: Aram Harutyunyan, ed., The Crime of Genocide: Prevention, Condemnation and Elimination of Consequences – Proceedings
of International Conference, December 14–15, 2010 (Erywań, Armenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Armenii,
2011), http://mfa.am/u_files/file/the_crime_of_genocide.pdf (dostęp: 14 IX 2014).
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Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley33. Zorganizowana w lutym 2012 roku w Antilias w Libanie przez
Ormiański Kościół Apostolski Katolikosatu Wielkiego Domu Cylicji konferencja na temat ludobójstwa
Ormian, zgromadziła ekspertów prawa, którzy dyskutowali nad drogami do realizacji odszkodowań34.
Międzynarodowy zjazd naukowy w marcu 2013 roku, który miał miejsce w Erywaniu, zorganizowany
przez Instytut Muzeum Ludobójstwa Ormian, miał na celu pomoc w zaplanowaniu działań na rok 2015,
służących podkreśleniu znaczenia odszkodowań jako zagadnienia ważnego35. Wspomniane wcześniej
Drugie Pan–Ormiańskie Forum Prawników w lipcu 2013 roku, obradujące pod tytułem Przed 100.
rocznicą ludobójstwa Ormian, zaowocowało deklaracją stwierdzającą, że głównym celem ormiańskich
prawników w odniesieniu do ludobójstwa powinna być „eliminacja konsekwencji”, czyli kwestia
odszkodowań36.
Ponadto w przeciągu ostatnich pięciu lat ukazało się wiele publikacji na temat odszkodowań za
ludobójstwo Ormian. Praca Hrayra S. Karagueuziana i Yaira Aurona A Perfect Injustice: Genocide and
The¶ of Armenian Wealth (Doskonała niesprawiedliwość: ludobójstwo i grabież bogactwa Ormian) z 2009
roku37 skupia się na nierozliczonych roszczeniach spadkobierców ofiar ludobójstwa i zwraca również
uwagę na depozyty skonfiskowanych ormiańskich aktywów w zagranicznych bankach. Następne dwa
lata przyniosły dwie kolejne prace odnoszące się do tego tematu: Uğura Ümita Üngöra i Mehmeta Polatela
Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property (Konfiskata i zniszczenie:
młodoturecka grabież własności ormiańskiej)38, oraz Kevorka K. Baghdjiana The Confiscation of Armenian
Properties by the Turkish Government Said to be Abandoned (Konfiskata przez rząd Turcji mienia Ormian
uznanego za porzucone).39 Pierwsza jest punktem zwrotnym w badaniach historycznych nad konfiskatą
mienia na skalę ogólnokrajowa i lokalną (odnośnie dwóch rejonów: Adana i Diyarbakir). Druga jest
zaktualizowanym tłumaczeniem na angielski francuskojęzycznej pracy Baghdjiana z 1987 roku40 i zawiera
ważne szacunki mienia skonfiskowanego. Obie książki, zwłaszcza Confiscation and Destruction, wnoszą
istotny wkład historyczny do badań wywłaszczeń Ormian. Praca The Confiscation of Armenian Properties
zawiera pewne argumenty na poparcie tezy o zobowiązaniu dzisiejszej Turcji do zwrotu zagrabionej
własności. Żadna jednak z tych prac nie zawiera wszechstronnej analizy kwestii odszkodowań, obejmującej
zarówno straty i krzywdy, jak i aspekt prawny, polityczny i etyczny odszkodowań.
Ponad jedna trzecia specjalnego wydania czasopisma „Armenian Review” pod tytułem The New Global
Reparations Movement41, była poświęcona rozważaniom nad ludobójstwem Ormian w świetle artykułów
33

Presence of the Past in Legal Dimenions, sympozjum, Program Studiów Ormiańskich Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i
Komitet Organizacyjny Kongresu Ormian na Zachodzie, University of California w Berkeley, 2 X 2011.

34

The ArmenianGenocide: From Recognition to Reparation, konferencja międzynarodowa, Ormiański Katolikostat Cilicji, Antilias,
Liban, 23–25 II 2012.

35

Armenian Genocide: Challenges on the Eve of the Centenary, konferencja międzynarodowa, Państwowa Komisja Koordynacji
Obchodów 100. rocznicy Ludobójstwa Ormian, Erywań, Armenia, 22–23 III 2013.

36

Ministerstwo Diaspory Republiki Armenii, 2nd Pan-Armenian Forum of Lawyers Draws to an End, http://www.mindiaspora.am/
en/News?id=2577 (dostęp: 14 IX 2014).

37

Op. cit., por. przyp. 20.

38

Uğur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property, London, UK:
Continuum International Publishing Group, 2011.

39

Kevork K. Baghdjian, The Confiscation of Armenian Properties by the Turkish Government said to be Abandoned, Antilias, Lebanon: Printing House of the Catholicosate of Cilicia, 2010.

40

Por. przyp. 3.

41

Por. przyp. 13.
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dwóch współautorów tego raportu42. Wcześniej tego samego roku czasopismo „International Criminal
Law Review” opublikowało wydanie specjalne pod tytułem Armenian Genocide Reparations, bazujący na
dokumentach z konferencji zorganizowanej przez katolikosat cylicyjski w 2012 roku. Artykuły omawiały
pełen zakres prawa międzynarodowego odnoszącego się do odszkodowań za ludobójstwo Ormian, jak
również badały zastosowanie tureckiego prawa krajowego i możliwości wykorzystania precedensów
wewnętrznych w innych krajach43.
Publikacje te zbudziły duże zainteresowanie. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do „Armenian
Review”, ponieważ oba artykuły zawierały materiały ze wstępnego raportu GBOLO z 2009 roku, które
są również częścią raportu końcowego.
Dnia 14 grudnia 2011 roku kwestia ludobójstwa Ormian znalazła wreszcie odzwierciedlenie na arenie
międzynarodowej, w postaci rezolucji nr 306 Izby Reprezentantów USA, wzywającej Turcję do zwrotu
mienia należącego do Kościołów chrześcijańskich, które zostało zagarnięte w czasie ludobójstwa i po
nim44. O ile rezolucja ta dotyczyła tylko pewnej części zagarniętej własności Ormian i nie wzywała
do zwrotu terytoriów, o tyle jednak mówiła o własności wspólnotowej, będącej rdzeniem tożsamości
ormiańskiej, bo należącej do instytucji historycznie definiującej narodowość Ormian. To wezwanie do
zadośćuczynienia zostało powtórzone przez Jego Świątobliwość Karekina II, Najwyższego Patriarchę
i Katolikosa Wszystkich Ormian, oraz Jego Świątobliwość Arama I, katolikosa Wielkiego Domu Cylicji,
którzy wezwali Turcję do zwrotu własności kościelnej, jak również zaangażowania się w szerszy proces
odszkodowawczy45.
Nawet w Turcji można zauważyć oznaki narastającego otwarcia na tą kwestię. W wystąpieniach
wygłoszonych w roku 2014 turecki premier Recep Tayyip Erdoğan podtrzymywał wprawdzie sprzeciw
państwa tureckiego wobec postulatu pełnego i uczciwego zaangażowania w kwestię ludobójstwa46,
rządowe i akademickie wysiłki na rzecz zaprzeczenia są nadal kontynuowane47, a wcześniejsza „kampania
przeprosin” za cierpienia Ormian nie sprostała szerokiej krytyce, jako nieadekwatna48. Jednak w tym
samym czasie podjęte zostały kroki warte odnotowania. Być może najbardziej znaczącymi wydarzeniami
konferencyjnymi dotyczącymi odszkodowań za ludobójstwo Ormian nie były te wspomniane wcześniej,
ale rozmaite panele na temat materialnych odszkodowań, włączone do programu konferencji na temat
42

Alfred de Zayas, The Genocide Against the Armenians 1915–1923 and the Relevance of the 1948 Genocide Convention, “Armenian
Review”, 53, 2012, nr ¼, s. 85–120; Henry C. Theriault, From Unfair to Shared Burden (por. przyp. 16). Inny ze współautorów
tego raportu, Jermaine McCalpin, również opublikował artykuł w tym wydaniu specjalnym, ale dotyczący odszkodowań dla
Afroamerykanów (por. przyp.13).

43

Wydanie specjalne: Armenian Genocide Reparations, „International Criminal Law Review“, 14, 2014, nr 2.

44

Izba Reprezentantów Kongresu USA, posiedzenie 112, Urging the Republic of Turkey to safeguard its Christian heritage and to
return confiscated church properties,13 XII 2013.

45

His Holiness Karekin II, His Holiness Aram I, We Urge Turkey to Return Confiscated Armenian Churches and Church Estates, 24
IV 2013, http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=2358&y=2013&m=3&d=24&lng=en (dostęp: 8 IX 2014).

46

Turkey Offers Condolences to Armenia over WWI Killings, „BBC News Europe:, 23 IV 2014, http://www.bbc.com/news/worldeurope-27131543 (dostęp: 14 IX2014).

47

M. Hakan Yavuzz Uniwersytetu Utah jest prawdopodobnie najbardziej aktywnym negacjonistą w środowisku akademickim w
USA. Por. przykładowo: M. HakanYavuz, Orientalism, the ‘Terrible Turk’ and Genocide, „Middle East Critique”, 23, 2014, nr 2. s.
111–126, http://www.academia.edu/7174427/Orientalism_the_Terrible_Turks_and_Genocide (dostęp: 14 IX 2014).

48

Ayda Erbal, From Democracy to Justice: Turks, Kurds, and Armenians in the 21st Century, panel, Center for Holocaust and Genocide Studies, Ramapo College of New Jersey, 11 XI 2010; Khatchadour Mouradian, wykład, PH 290-01/SO 299-01/UR 430-01,Violence, Peace, and Conflict Resolution, zajęcia warsztatowe, Worcester State University, 29 IV 2014.
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ludobójstwa 1915 roku, która miała miejsce w kwietniu 2010 roku w Ankarze, w Turcji49. Jak wyraźnie
wynika z tego faktu, a także z udziału autorskiego Pelatela w cytowanej wyżej publikacji50 i publicznych
oświadczeń51, niektórzy tureccy badacze, dziennikarze, czy jeszcze inni podeszli do kwestii odszkodowań
bardzo poważnie.

4. PRZEGLĄD RAPORTU
Prezentowany raport rozpoczynają podstawowe informacje o ludobójstwie Ormian (część 1). W dalszej
części zawiera on:
• szkicową charakterystykę krzywd wyrządzonych Ormianom w trakcie ludobójstwa (Część 2);
• przegląd różnych komponentów, właściwych dla wszechstronnego pakietu odszkodowań za masowe
pogwałcenie praw człowieka (część 3);
• analizę prawną kwestii odszkodowań za ludobójstwo Ormian, ze szczególnym uwzględnieniem
podstaw prawnych, zasad i precedensów (Część 4);
• analizę historii traktatów następujących po ludobójstwie, ich odniesienia do sprawy odszkodowań
materialnych, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu prezydenta Wilsona (część 5);
• omówienie etycznych aspektów odszkodowań, z uwzględnieniem różnorodnych problemów,
pojawiających się w świetle odszkodowań za masowe naruszenia praw człowieka w perspektywie
ogólnej i/lub ludobójstwa Ormian w szczególności (część 6);
• rozwój procesu odszkodowawczego w prawie przejściowym, które ma zachęcić do udziału osoby
prywatne i instytucje z Turcji, i charakterystyka złożoności odszkodowań wykraczających poza
odszkodowania materialne (część 7);
• określenie konkretnych ziem, które stanowić będą odpowiednie odszkodowanie, jak również opcji
dotyczących tego, co powinna zawierać część pakietu odszkodowań dotycząca ziemi (część 8);
• obliczenia ogólnych odszkodowań finansowych należnych Ormianom za utratę życia i cierpienia
podczas ludobójstwa (część 8);
• schemat obliczeń konkretnych dóbr ruchomych zagrabionych w trakcie ludobójstwa i innych
ekonomicznych jego skutków wymagających odtworzenia lub zadośćuczynienia (część 8);
• szczegółowy podział pozostałych komponentów pełnego pakietu odszkodowań (część 8).

5. ASYRYJCZYCY I GRECY
Asyryjczycy i Grecy, chociaż ich rozmieszczenie demograficzne w Azji Mniejszej było nieco inne
niż Ormian, byli podobnie jak Ormianie ofiarami szerszego procesu ludobójstwa52. Członkowie tych
49 1915 Within Its Pre– and Post–historical Periods: Denial and Confrontation, sympozjum, Ankara Freedom to Thought Initiative,
Princess Hotel, Ankara, Turcja, 24–25 IV 2010.
50

Por. przyp. 39.

51

Przykładowo: Ragip Zarakolu, The Armenian Genocide: Intersections of Scholarship, Human Rights, and Politics,” Greater Boston
Committee to Commemorate the Armenian Genocide, Armenian Cultural and Educational Center, Watertown, MA, USA, 24 IV
2007; Temel Demirer, The ‘Armenian Issue’: What Is and How It Is to Be Done?, panel, 1915 Within Its Pre– and Post–historical
Periods: Denial and Confrontation. sympozjum, Ankara, Turcja, 25 IV 2010.

52

Na temat tych kwestii porównaj np.: Hannibal Travis, Genocide in the Middle East: The OttomanEmpire, Iraq, and Sudan, Durham, NC, USA: Carolina Academic Press, 2010, s. 237–292; David Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors: Muslim–Christian
Relations in Eastern Anatolia During World War I, Piscataway, NJ, USA: Gorgias Press, 2006; Anahit Khosroeva, The Assyrian
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społeczności byli zabijani, niewoleni i torturowani, a ich mienie zostało zagrabione. O ile charakter
przemocy i zagarnięcia majątku w przypadku każdej z tych grup był niekiedy różny od tego
zastosowanego wobec Ormian, obydwie one mają uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. Jednakże
prezentowany raport skupia się wyłącznie na sprawie Ormian. Ze względu na charakter doświadczenia,
dorobku badawczego i kompetencji w zakresie analizy politycznej członków GBOLO, nie zakładali oni
analizowania ani przedstawiania rekomendacji odnośnie innych spraw niż ormiańska. Inni naukowcy
i analitycy polityczni, dysponujący doświadczeniem i szczegółową wiedzą o tych sprawach, będą o wiele
lepiej przygotowani do pracy nad nimi. Gdy taka praca zostanie już wykonana, w połączeniu z raportem
GBOLO i dalszymi materiałami, jakie najpewniej powstaną, pojawi się możliwość rozważenia relacji
pomiędzy potencjalnymi procesami odszkodowawczymi każdej z tych grup.

6. WYZWANIA
Niniejszy raport został opracowany w sposób znacząco inny, aniżeli robi to większość instytucji krajowych
lub międzynarodowych czy też organizacji pozarządowych. Przeważnie raporty autorstwa tego typu
podmiotów unikają w miarę możliwości kontrowersji i prezentują wyniki w jak najmniej prowokacyjnej
formie. Raport podejmuje i formułuje kwestie dotyczące odszkodowań za masowe naruszenie praw człowieka,
a w szczególności ludobójstwo Ormian, w sposób bezpośredni. Przykładowo, raport zadaje pytania typu: do
jakiego stopnia prawo Turków do terenów uprzednio ormiańskich uległo „wzmocnieniu” poprzez rozmiary
ludobójstwa na ziemiach objętych roszczeniami? W jakim stopniu sposób sprzeciw niektórych Turków, w
tym przywódców politycznych i religijnych53, wobec ludobójstwa ma wpływ na dzisiejszą odpowiedzialność
zwykłych Turków, jako obywateli państwa tureckiego i członków tureckiego społeczeństwa, zwłaszcza w
wypadku potomków tych, którzy się przeciwstawiali? (zobacz sekcja 6.2.4).
Zadośćuczynienie jest aspektem sprawiedliwości, ale nie jest jej zasadą prostą i łatwą. Uzasadnianie
potrzeby różnych form odszkodowania, jak to uczyniono w niniejszym raporcie, wymaga przy określeniu
tych form skomplikowanej i wyczulonej na szczegóły precyzji. Im dokładniej rozpatruje się detale,
tym bardziej zawiłe stają się rozważania teoretyczne. Taka jest jednak natura ludobójstwa i innych
niszczycielskich masowych naruszeń praw człowieka. Niszczycielski charakter ludobójstwa wykracza
daleko poza zabijanie a nawet niszczenie tkanki społecznej poszkodowanej grupy. Prowadzi do rozpadu
samej istoty świata, w którym toczyło się życie jednostki, w jednej chwili zmieniając go dogłębnie i
trwale, pozbawiając równowagi, tworząc napięcia i zniszczenie, które się utrzymuje w czasie. Ten skutek
zostaje trwale wbudowany w tkankę społeczną zarówno grupy sprawczej jak i poszkodowanej. Jeżeli
odszkodowania prezentują najlepszy (i zapewne jedyny) sposób na złagodzenie wyrządzonych szkód,
robią to jednak w wewnętrznie sprzeczny i niedoskonały sposób. Z uwagi na niszczycielski charakter
ludobójstwa, nie ma możliwości naprawienia jego skutków – poszkodowana grupa pozostanie pokrzywdzona
na zawsze. W najlepszym przypadku odszkodowania mogą złagodzić krzywdy, zapewnić poszkodowanej
Genocide in the Ottoman Empire and Adjacent Territories,w: Richard G. Hovannisian, ed., The Armenian Genocide: Cultural and
Ethical Legacies, New Brunswick, NJ, USA: Transaction Publishers, 2007, s. 267–274; George N. Shirinian, ed., The Asia Minor
Catastrophe and the Ottoman Greek Genocide: Essays on Asia Minor, Pontos, and Eastern Thrace, 1912–1923, Bloomingdale, IL,
USA: The Asia Minor and Pontos Hellenic Research Center, 2012; Speros Vryonis Jr., Greek Labor Battalions in Asia Minor, w:
Richard G. Hovannisian, ed., The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies, New Brunswick, NJ, USA: Transaction
Publishers, 2007, s. 275–290.
53

Por. np.: Racho Donef, Righteous Muslims during the Genocide of 1915,2010, http://www.atour.com/history/1900/20101105a.html
(dostęp: 10 IX 2014); Raffi Bedrosyan, The Real Turkish Heroes of 1915, “The Armenian Weekly”, 29 VII 2013, http://www.armenianweekly.com/2013/07/29/the-real-turkish-heroes-of-1915/ (dostęp: 10 IX 2014).
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grupa uleczenie na tyle, na ile to możliwe w takich okolicznościach, i wsparcie dla jej długoterminowej
zdolności do przetrwania.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że po dokonaniu ludobójstwa, i gdy członkowie społeczności
sprawców, ale też inni, stają się zależni od jego efektów – przykładowo muzułmańscy uchodźcy
przed prześladowaniami w Rosji zostali osiedleni na ziemiach zamieszkałych wcześniej przez Ormian
wymordowanych w czasie ludobójstwa – w takich okolicznościach każde korygujące łagodzenie będzie
niszczące. Odszkodowania są w swej istocie niszczące, ponieważ przewracają zaistniały po ludobójstwie
status quo – nieuprawniony status quo, który tym niemniej ma pozory prawomocności, ponieważ jest
istniejącym stanem rzeczy. Występuje pozornie rozsądny, jednak moralnie niesłuszny opór w stosunku do
niszczących efektów naprawiania szkód, który jest kluczową siłą utrzymującą te krzywdy i odmawiającą
ofiarom ulgi poprzez zadośćuczynienie.
Jeden z wielu elementów sytuacji, wytworzonych po ludobójstwie, wymaga szczególnego wspomnienia,
ponieważ opiera się na ważnym politycznym założeniu warunkującym porządek współczesnego świata.
Terytorium, przyłączone do państwa na drodze zewnętrznego podboju i wyniszczenia podbitej ludności
lub zagarnięte wewnętrznie poprzez wyniszczenie własnej mniejszości zamieszkującej wewnątrz państwa,
jest przeważnie szybko uznawane przez międzynarodowe instytucje polityczne i prawne oraz inne kraje
za integralną część kraju agresora, w imię zasady „integralności terytorialnej”. Zasada ta wprowadza
automatyczne usprawiedliwienie dla aktualnego stanu granic, niezależnie od sposobu, w jaki zostały
ustanowione, ani od roszczeń grup, które zostały poszkodowane. Nawet, jeżeli ich ustanowienie nastąpiło
w sposób skandalicznie niesprawiedliwy, przy użyciu przemocy, zasada integralności terytorialnej
chroni granice i przez to również państwo agresora. Poszkodowane grupy domagając się zwrotu ziem
muszą przezwyciężyć nie tylko potężniejszą siłę państwa agresora (dysproporcję sił, która pozwoliła na
dokonanie ludobójstwa, i która została później zwiększona w konsekwencji ludobójstwa), ale również
jedną z podstawowych zasad współczesnego światowego porządku politycznego54.
Jednym ze skutków normalizacji porządku wytworzonego po ludobójstwie jest wzmocnienie
argumentów przeciwko odszkodowaniom. Ponieważ odszkodowania podważają status quo
a „sprawiedliwość” jest mylnie rozumiana jako to, co nie podważa zastanego porządku, racjonalnymi
wydają się argumenty przeciwko zmianie. Status quo nie powinien być jednak uważany za sytuację
zasadniczą, a więc taką, która nie wymaga usprawiedliwienia, podczas gdy jego zmiana wymaga
niepodważalnego usprawiedliwienia. Zarówno status quo, jak i proponowane zmiany mające na celu
zadośćuczynienie, na równi wymagają usprawiedliwienia. Kwestia powinna być rozstrzygnięta
na podstawie wyważenia jednych i drugich racji, nie zaś poprzez osądzenie, czy istnieją racjonalne
zastrzeżenia wobec odszkodowań, bez uwzględnienia bardziej istotnych zastrzeżeń przeciwko
utrzymaniu status quo. Jeżeli proponowany sposób zadośćuczynienia jest bardziej usprawiedliwiony
niż pozostawanie przy status quo, i żaden inny pakiet odszkodowań nie jest obecnie lepiej uzasadniony
przez dowody i logikę, wówczas proponowane odszkodowania powinny być dokonane. Jedynie poprzez
uznanie, że status quo nie jest usprawiedliwiony z samej swej natury, istnieje możliwość zaproponowania
środków naprawczych i argumentów zapewniających ich obronę.
Fakt, że pakiet zadośćuczynienia jest usprawiedliwiony, nie oznacza, że niszczycielskie konsekwencje
ich wdrożenia mogą być ignorowane. Powinny być one ograniczone do stopnia zapewniającego
54

Patrz sekcja 6.2.10 – znajduje się tam pełna analiza i odpowiedź na problem wynikający z bezwarunkowego przestrzegania
zasady integralności terytorialnej w następstwie ludobójstwa.
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oddanie sprawiedliwości ofiarom. Zatem ciężar tych ograniczeń spada głównie na grupę realizującą
zadośćuczynienie, jako spadkobierców sprawców i stronę odpowiedzialną za naprawę przeszłych krzywd.
Nieporządek istniejący zawsze w sytuacji po ludobójczej oznacza, że każde rozwiązanie będzie złożone
i niedoskonale. Sposobem na uniknięcie nieporządku jest niepomijanie żadnej szansy na zadośćuczynienie,
ale i troska o to, aby uporządkować wszystkie sprawy wynikające z ludobójstwa. Droga do odszkodowań
nie wiedzie od świata niedoskonałego do doskonałego, ale od status quo niezwykle krzywdzącego dla
ofiar, do sytuacji mniej je krzywdzącej i poniżającej. Stwierdzenie, że ostateczny stan stosunków będzie
niedoskonały, nie może być usprawiedliwieniem do odrzucenia jakiegokolwiek sposobu naprawienia
szkód, jeżeli skutkiem jest lepszy (choć wciąż niedoskonały) stan stosunków.
Uznanie złożoności kwestii odszkodowań w odniesieniu do ludobójstwa Ormian nie powstrzymało
GBOLO od przedstawienia konkretnych rekomendacji, co do sposobu zadośćuczynienia. Zaowocowało
natomiast decyzją o nie tylko odniesieniu się do wyrządzonych krzywd i podaniu stosownych sposobów
odszkodowania wraz z uzasadnieniem, ale również przedstawieniu planu procesu politycznego, mającego
na celu przejście od niesprawiedliwego status quo, do bardziej sprawiedliwego stanu stosunków (część 7).
Omawiany proces polityczny ma służyć nie tylko jako środek do zakończenia zadośćuczynienia, ale jako
zadośćuczynienie samo w sobie. Co równie istotne, spowoduje proces rehabilitacji społeczeństwa stojącego
za zbrodnią, pogrążonego wciąż w zaprzeczeniach i wywołanym przez ludobójstwo stosunkiem dominacji
wobec potomków ofiar. Promowanie Komisji Prawdy i Sprostowania do spraw Ludobójstwa Ormian jako
centralnego mechanizmu tej przemiany jest ryzykowne, ponieważ wcześniej tworzone komisje prawdy
oraz komisje prawdy i pojednania – nawet tak często przywoływana Południowoafrykańska Komisja
Prawdy i Pojednania – były krytykowane za wypaczanie, niesprostanie i podważanie oczekiwań ofiar na
sprawiedliwość55. Jednakże mimo to, jak podkreślała Margaret Urban Walker, w niektórych przypadkach
komisje prawdy były istotnym ułatwieniem procesu odszkodowawczego56. Istotne jest to, aby nie
zakładać sprzeczności pomiędzy komisjami prawdy a sprawiedliwością (odszkodowawczą czy jakąkolwiek
inną), lecz wręcz przeciwnie, stworzyć wzorzec komisji prawdy wspierającej zadośćuczynienie57. Celem
GBOLO jest przeorientowanie ogólnego modelu komisji prawdy na taki, którego zasadniczą funkcją jest
odszkodowanie.

7. POTENCJALNE PRZEINACZENIA I NADUŻYCIA RAPORTU
Pomimo starań o wszechstronny proces i pakiet odszkodowawczy, istnieje ryzyko nadużycia lub
obalenia tego raportu przez osoby zaangażowane w zapobieżenie sprawiedliwemu rozwiązaniu spuścizny
ludobójstwa Ormian. Takie podważenie jest prawdopodobne w przypadku niezrozumienia charakteru
wsparcia, jakie GBOLO udziela komisji prawdy, i odebrania go jako nawoływanie do powołania czegoś
podobnego do wadliwej i nieudolnej Turecko–Ormiańskiej Komisji Pojednania (TARC)58, lub „wspólnej
55

Por.: Emily H. McCarthy, Will the Amnesty Process Foster Reconciliation among South Africans, w: Roy L. Brooks, ed., When
Sorry Isn’t Enough: The Controversy over Apologies and Reparations for Human Injustice, seria Critical America, New York, NY,
USA: New York University Press, 1999, s. 487–491, zwłaszcza s. 488–490; Eric K. Yamamoto, Susan K. Serrano, Healing Racial
Wounds? The Final Report of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission, w: Roy L. Brooks, ed., When Sorry Isn’t
Enough: The Controversy over Apologies and Reparations for Human Injustice, s. 492–500, zwłaszcza s. 493–494, 496–497.

56

Margaret Urban Walker, Restorative Justice and Reparations, „Journal of Social Philosophy“, 37, 2006, nr 3, s. 377–395, zwłaszcza
s. 384–386, 390.

57

Por. przykładowo: Amy Gutman, Dennis Thompson, The Moral Foundations of Truth Commissions, ,w: Truth v. Justice: The
Morality of Truth Commissions, Princeton: Princeton, 2000, s. 22–44.

58

Por.: Theriault, From Unfair to Shared Burden, op. cit., przyp. 16, s. 27–47.
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komisji historycznej”, skupiającej tureckich i ormiańskich naukowców, która została zapisana w
protokołach dyplomatycznych z 2009 roku pomiędzy rządami Armenii i Turcji59. Mimo to, warto podjąć
ryzyko zaprezentowania nowej ścieżki.
Poza problemem komisji prawdy, także otwartość raportu wobec stopnia skomplikowania tematu,
stanie się dla niektórych powodem do przeinaczania go wbrew jego duchowi, w celu sprowadzenia
pakietu odszkodowawczego do jak najskromniejszych wymiarów. Jednym ze sposobów ku temu, byłoby
wybranie najmniej istotnych składników proponowanych odszkodowań, a zignorowanie pozostałych,
trudniejszych, typowo materialnych. Efekt takich odszkodowań mógłby potem zostać zaprezentowany
jako zgodny z rekomendacjami GBOLO, ale tak naprawdę będzie ich podważeniem i będzie miał na
celu upozorowanie tych rzekomych odszkodowań jako prawdziwych. Innym jeszcze podejściem może
być zacieranie różnicy pomiędzy zadośćuczynieniem symbolicznym i materialnym w sposób tworzący
wrażenie, ale niedający efektów prawdziwego odszkodowania. Taktyka taka może posłużyć się
manipulacją złożonym stosunkiem raportu do kwestii relacji pomiędzy tym co symboliczne i materialne,
zwłaszcza opinią, że odszkodowania symboliczne mogą się stać w efekcie materialnymi, gdy na przykład
inicjatywy edukacyjne (patrz część 3) zaspokoją oczekiwania odszkodowań materialnych. Możliwe jest
również przeinaczenie w innym kierunku, poprzez na przykład twierdzenie, że wypłata Ormianom
gotówki zaspokoi ich roszczenia symboliczne60. Niektórzy będą prawdopodobnie eksploatować kontekst
rozważania przez GBOLO kwestii współczesnych mieszkańców zturkizowanych ziem ormiańskich, w
celu zablokowania odszkodowań terytorialnych. Inni zaś będą insynuować, że dyskusja nad środkami,
które należy podjąć by zapobiec korupcji przy rozdysponowywaniu odszkodowań po stronie grupy
poszkodowanej, jest dowodem na brak wiarygodności ofiar i ich roszczeń. Chociaż każde takie nadużycie
jest bezpodstawne, retoryczne manipulacje w tym gatunku mogą spowodować, że uzyskanie przez ofiary
odszkodowania stanie się trudniejsze.
Pomimo ceny, którą trzeba zapłacić, bez uczciwego oszacowania wszystkich aspektów procesu
odszkodowawczego rośnie prawdopodobieństwo, że droga wytoczona w tym raporcie – jak ewentualnie
każda inna – nie doprowadzi do prawdziwego zadośćuczynienia. Zamiast zatem wykluczać próby nadużycia
tego studium, GBOLO skłania się do przyjęcia takiego jego kształtu, który zachęci do odpowiedzialnej
refleksji i debaty. Jedynie poprzez uczciwe zbadanie wszystkich aspektów kwestii odszkodowań, wliczając
w to omylność ofiar, ci, którzy czują niepokój z powodu kwestii, tak z natury nieuregulowanej jak
odszkodowania za ludobójstwo, mogą mieć nadzieję na zbudowanie podejścia, znacząco przybliżającego
osiągnięcie sprawiedliwego rozwiązania.

8. CZY ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST MOŻLIWE?
GBOLO dostrzega, że roszczenia i inicjatywy odszkodowawcze spotykają się ze sceptycyzmem osób
spoza poszkodowanej grupy, w tym tych współczujących cierpieniu ofiar. Wysiłki na rzecz zadośćuczynienia
są często odrzucane jako nierealistyczne. Sprawa Ormian nie jest tu wyjątkiem. Wielu ma zastrzeżenia
59

Protokół o rozwoju stosunków pomiędzy Republiką Turcji i Republiką Armenii http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-tr/dv/1006_10_/1006_10_en.pdf (dostęp: 16 IX 2012).

60

Dobrym przykładem takiej taktyki jest ustanowienie Asian Women’s Found, jako prywatnej organizacji charytatywnej
zapewniającej opiekę socjalną byłym kobietom do towarzystwa, bez oficjalnego uznania lub odpowiednich przeprosin ze strony
rządu Japonii za niegodziwość popełniona względem tych kobiet. Por.: Yoshimi Yoshiaki, Comfort Women: Sexual Slavery in the
Japanese Military During World War II, New York, NY, USA: Columbia University Press, 2000, s. 23–25.
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co do raportu nie w płaszczyźnie błędnych analiz lub niedokładności, ale ponieważ uważa, że zadanie
uzyskania odszkodowań za ludobójstwo Ormian, zwłaszcza zwrotu ziemi, ma bardzo znikome szanse na
powodzenie. Zastrzeżenia te nie dotyczą moralnej słuszności, konieczności czy możliwości oszacowania
odszkodowań, ale raczej możliwości powodzenia, niezależnie od tych kwestii. Pokazuje to poziom
prawnego i politycznego zawikłania jakiegokolwiek programu dążącego do uzyskania odszkodowań, w
starciu z układami geopolitycznymi, ekonomicznymi, wojskowymi i wieloma innymi, wspierającymi
aktualny status quo. Chociażby zawieszenie wykonania decyzji arbitrażowej komisji Wilsona pokazuje,
że polityka siły często przezwycięża to, co zostało ustalone, to, co jest prawomocne, to, co jest słuszne.
Taka jest rzeczywistość. Rozumowanie jest tu następujące: uczciwość w polityce międzynarodowej ma
bardzo małe znaczenie. Ormianie mierzą się nie tylko z o wiele większą i potężniejszą Turcją, ale i z
jej poplecznikami, jeszcze bardziej potężniejszymi, myślącymi geopolitycznie i biznesowo. Ormianie
muszą działać zgodnie z wymogami rzeczywistości, nie opierać swych programów politycznych na
bezpodstawnych wyobrażeniach o idealnym świecie. Ormianie sprzed ludobójstwa zapłacili wysoką cenę
gorzkiego rozczarowania i bezbronności za obstawanie przy fantazjach o interwencji Europy w obliczu
ich cierpienia.
Budzi uznanie tego typu realistyczne myślenie. Ormianie muszą rozpoznać to, z czym się mierzą
i zdecydować się, czy wolą jednak skierować swoje wysiłki na programy polityczne mające większe
szanse na sukces. Jednocześnie rozpaczliwość sytuacji Ormian, szczególnie bezbronność oraz przyszła
wydolność polityczna ormiańskiego państwa i tożsamości oznacza, że zaniechanie walki o odszkodowania
to rozwiązanie nie dla Ormian. Co więcej, smutny (dla poszkodowanych) obraz prezentowany jako
rzeczywistość przez zwolenników myślenia „realistycznego”, może wcale nie musi być prawdziwy, a
rzeczywistość może być bardziej zawiła niż przypuszczają zgłaszający te zastrzeżenia. Ten sposób myślenia
bierze pod uwagę zaledwie powierzchnię rzeczywistości politycznej, ekonomicznej czy wojskowej,
i pokazuje tak na prawdę jedynie ograniczony obraz prawdziwej charakterystyki wielkich mocarstw
w starciu z wyzwaniami słabszych. Po pierwsze, błędnie zakłada trwałość aktualnej sytuacji politycznej
i geopolitycznej. Przykładowo, jak już wcześniej wspomniano, uważa granice za niezmienne tak obecnie
jak i w przyszłości, więc odszkodowania terytorialne za nieosiągalne. Jednak w historii, wliczając w to
XX wiek, granice były regularnie zmieniane w toku praworządnych procesów politycznych, takich jak
dekolonizacja, rozpad Związku Sowieckiego i inne postępowe zmiany ewolucyjne. Samo państwo tureckie
miało granice niezwykle płynne. W latach 80. XX wieku niewielu przewidywało, a nawet nie wyobrażało
sobie rozpadu Związku Sowieckiego. A jednak do 1992 roku rozpad ten był już zakończony. Zawsze
wydaje się nam, że aktualny status quo jest ostateczny i nienaruszalny – ale jest tak tylko do chwili, gdy
wichry dziejów dramatycznie go zmienią.
Geopolityczne korekty, takie jak zmiana międzynarodowych sojuszy i związków, zmiany w światowej
hierarchii władzy i temu podobne, mogą skłonić do zadośćuczynienia finansowego lub innego, np. do
wyrażenia żalu. Jest też możliwe, że wewnętrzne zmiany w państwie tureckim, w społeczeństwie, ekonomii
i kulturze, odegrają swoją rolę. Jak zaznaczono powyżej, w ostatnim czasie pojawili się w Turcji naukowcy
i aktywiści skłaniający się ku postulatowi materialnego odszkodowaniom dla Ormian. Ich motywacja
jest skomplikowana i opiera się na czymś, co wydaje się szczerą chęcią uporania się z dziedzictwem
ludobójstwa Ormian. Szczególnie w toku opisanego wyżej procesu politycznego staje się możliwe, że będą
oni mieli wpływ na rozpowszechnienie się pozytywnego nastawienia Turków do odszkodowań.
Nawet, jeżeli zmiany polityczne i geopolityczne nie wchodzą w rachubę, nadal faktem pozostaje, że
bez podejmowania prób osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania kwestii ludobójstwa Ormian, nie będzie
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żadnego sprawiedliwego rozwiązania. Jeżeli nic się nie robi, to niczego się nie osiągnie. Oczywiście, pełne
prawa obywatelskie ziściły się długo po walce stoczonej przez tych, którzy się ich domagali w Stanach
Zjednoczonych w latach 50. XX wieku, ponieważ rasizm był trwale wbudowany w tkankę społeczną.
Jednakże w następnej dekadzie aktywiści ci poczynili olbrzymie kroki we właściwym kierunku. Gdyby
w procesie tym brakowało wytyczenia celu ostatecznego, to jest wyeliminowania nierówności rasowych,
wynik nie byłby imponujący. Należy również pamiętać, że ci, którym zależy na utrzymaniu aktualnego
stanu rzeczy, zawsze będą wmawiać tym, którym zależy na zmianie, że jest ona niemożliwa, tak jak to
się dzieje wobec tych, którzy dziś domagają się zwrotu ziem zagrabionych w trakcie ludobójstwa Ormian.
Gdyby była to prawda, nie byłoby powodu aby tak mocno się przy tym upierali. Jest wręcz inaczej:
nawet zadośćuczynienie możliwe do osiągnięcia zostanie zablokowane, jeżeli jego przeciwnicy przekonają
zwolenników, że jest niemożliwe i niewarte wysiłków. Jedynie poprzez te wysiłki można określić, czy
odszkodowania są osiągalne. Niniejszy raport proponuje drogę dla ukierunkowania tych wysiłków.
GBOLO działa z przekonaniem, że tam gdzie prawo i etyka wspierają zmianę, choćby największą, jest
ona osiągalna,
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TERMINOLOGIA
Oryginalna wersja tego raportu powstała w języku angielskim i wyjaśnienia terminologii odnoszą się
do angielskiego kontekstu językowego.
O ile naukowcy używają określenia „odszkodowania” i wielu powiązanych terminów, raport stara
się być spójny z powszechnie uznanym prawnym użyciem tego terminu i terminów pokrewnych.
„Odszkodowanie”, „odszkodowawczy” określa działania i płatności mające na celu powetowanie szkód
poniesionych przez ofiary, które mogą sięgać od strat w ludziach po utratę mienia i poniżenie godności
ludzkiej. Odszkodowanie nie ogranicza się do przywrócenia stanu utraconego, wyrównania finansowego
lub innego materialnego, ale może zawierać akty symboliczne odnoszące się do krzywd i nierówności
(pogwałcenie statusu) spowodowanych przez te krzywdy. To ostatnie rozróżnienie jest ważne, ponieważ
ludobójstwo nie tylko zabiera członków czy mienie pokrzywdzonej grupie, ale również ma negatywny
wpływ na tożsamość pokrzywdzonych, brutalnie poniżając ich status polityczny i etyczny. Zatem
podniesienie statusu członków pokrzywdzonej społeczności poprzez wymuszenie równouprawnienia i
różnego rodzaju akcje afirmatywne może być rodzajem odszkodowania i powinno być rozumiane jako
potencjalne znaczenie tego terminu.
Wynika z tego, że odszkodowanie jest określeniem ogólnym, podczas gdy „wynagrodzenie” to termin
szerszy, opisujący w ogóle środki stosowane w przypadku krzywd, który obejmuje odszkodowanie za
szkodę, ale nie musi się koniecznie ograniczać do niego.
„Środek” to kategoria ogólna, obejmująca wiele sposobów, na które konkretne szkody mogą zostać
powetowane w celu złagodzenia ich skutków. Należy zauważyć, że jedynie niektóre krzywdy, jak straty
finansowe, mogą być odwrócone lub zbilansowane, ale nawet wówczas skutek krzywdy nie może być w
całości wymazany. Odszkodowanie za bezprawną śmierć podczas ludobójstwa nie odwraca tego faktu,
ale spełnia inną rolę, jak na przykład odstraszanie albo środek służący odbudowie grupy, dla której
jest przeznaczone. „Naprawa” jest szczególnym sposobem naprawy krzywd, który je anuluje. Podobnie,
„odtworzenie” albo restitution in integrum oznacza zapewnienie ofiarom tego, co zostało utracone. Może
to oznaczać odtworzenie stanu stosunków odpowiadających temu, które istniały przed wyrządzeniem
szkody, ale może to w nowym kontekście wymagać innych parametrów (skutkiem tego, odtworzenie
godności nie oznacza koniecznie powrotu do uprzedniego stanu, ale raczej stworzenie nowego porządku,
w którym ofiary są traktowane w sposób, który je rehabilituje i promuje ich godność). Dla uniknięcia
nieporozumień z dość szerokim terminem „sprawiedliwości odtworzeniowej”, sprawiedliwość rozumiana
jako powrót do status quo ante będzie określana jako „sprawiedliwość naprawcza”.
„Odtworzenie” jest zwrotem własności bezprawnie zagrabionej, „wyrównanie” jest gotówkową lub
inną płatnością w celu (częściowego) wyrównania zadanych krzywd. „Ususfructus” to kwota należna
ofiarom z tytułu niemożności użytkowania mienia, w tym ziem i obiektów kultury.
Należy zauważyć, że raport taktuje te pojęcia jako elementy ogólnego pojęcia „sprawiedliwości”,
która wymaga wynagrodzenia krzywd. Część raportu odnosząca się do ogólnych filozoficzno-etycznych
podstaw odszkodowań zakłada to fundamentalne znaczenie pojęcia sprawiedliwości za krzywdy i
udowadnia, że jest ono powszechne w głównym nurcie etyki Zachodu, przywoływanej zazwyczaj we
współczesnej dyskusji prawnej i politycznej. O ile niektóre teorie i doktryny etyczne mogą redefiniować
omawiane tutaj terminy, w tym „sprawiedliwość” jako taką, w ramach swojego procesu konceptualizacji,
wszystkie części raportu używają tych terminów w sposób zgodny z ich prawnymi znaczeniami.
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„Sprawiedliwość” więc oznacza konkretny wynik procesu odniesienia się do krzywd wyrządzonych
ofiarom w sposób, który wspiera różnorodne wymiary ich naprawienia i windykuje je – to jest podkreśla
uznanie ludzkiego statusu ofiar i ich bezpiecznego pozostawania w nim - a to nakłada istotne obowiązki
na grupę sprawczą.
„Potomkowie ofiar” i „potomkowie sprawców” to ci członkowie grup tożsamościowych –
w analizowanej sprawie Ormianie i Turcy – którzy są sukcesorami pokolenia (pokoleń) odpowiednio
ofiar i sprawców. Nie muszą być potomkami bezpośrednimi, ale w czasie obecnym (1) są postrzegani
powszechnie jako podzielający tożsamość grupową ofiar61, oraz (2) obciążają ich w jakiejś części pozytywne
lub negatywne konsekwencje ludobójstwa. Oczywiście, tożsamości ormiańska i turecka oraz ich wzajemna
relacja do ludobójstwa Ormian są bardzo złożone. Przykładowo, wielu Ormian osiedlonych na terytoriach
kontrolowanych przez Rosję, a potem Związek Sowiecki, które dziś zajmuje Armenia, to uchodźcy z
obszarów objętych ludobójstwem, podczas gdy wielu innych uchodźców znalazło się w diasporze
ormiańskiej z dala od tradycyjnej ziemi Ormian w Imperium Osmańskim lub Rosji. Inni zaś (rosyjscy)
Ormianie nie byli bezpośrednio dotknięci przez ludobójstwo, ale ich los polityczny był zdeterminowany
przez kolejną inwazję Atatürka. Można dowodzić, że niektórzy Ormianie w obecnej Republice Armenii i w
diasporze ukształtowanej jeszcze przed ludobójstwem nie powinni być uważani za „potomków jego ofiar”,
ponieważ nie można prześledzić ich związku z żadną częścią społeczeństwa ormiańskiego bezpośrednio
nim dotkniętego. Jednocześnie położenie Republiki Armenii jest dzisiaj po części, w odniesieniu do Turcji,
dziedzictwem ludobójstwa, co wpływa na wiele aspektów ormiańskiej polityki zagranicznej i sytuacji
wewnętrznej. Byłoby zatem trudno znaleźć w dzisiejszej Armenii osoby niedotknięte w jakiś sposób
spuścizną ludobójstwa. Co do Ormian z diaspory można powiedzieć, że dzielą spuściznę ludobójstwa w
stopniu w jakim identyfikują się z Ormianami w związku z nim. Poza tym wszelkie tego typu zastrzeżenia
można odeprzeć, przywołując inwazję Atatürka na Republikę Armenii i jej zniszczenie w 1918 roku, oraz
współczesną agresywną polityką Turcji względem Armenii w tym blokowanie jej granic od wczesnych lat
90. XX wieku. Pomimo tych złożoności i wyjątków, jest oczywiste, że praktycznie wszyscy Ormianie na
świecie zostali dotknięci w pewien sposób przez ludobójstwo.
Ponieważ państwo tureckie istniało nieprzerwanie i promowało turecką tożsamość, sytuacja Turków
jest mniej skomplikowana. Lecz i Turcja ma swoją rozrastającą się diasporę, która obejmuje wielką
społeczność „gości” w Niemczech i rosnącą społeczność emigrantów w USA. Biorąc pod uwagę to, że
natężenie migracji tureckiej miało miejsce po ludobójstwie, również Turcy poza swym krajem wciąż
posiadają tożsamość narodową pozostającą w relacji z ludobójstwem. Ponieważ państwo tureckie jest
główną stroną odpowiedzialną za odszkodowania, zarówno jego obywatele zamieszkujący w granicach,
jak i ci utrzymujący formalne związki z krajem, ponosić będą ciężar odszkodowań.

61

W praktyce określenie stopnia utożsamienia się konkretnej osoby z daną grupą może być skomplikowane, jak to opisuje w odniesieniu to tożsamości rasowej Charles W. Mills w pracy Blackness Visible: Essays on Philosophy and Race (Ithaca, NY, USA: Cornell
University Press, 1998, s. 41–66). O ile zazwyczaj uwzględniane są łącznie subiektywna identyfikacja i obiektywne cechy takie
jak pochodzenie, w sytuacji konfliktowej różne czynniki muszą zostać porównane we wzajemnych relacjach, a i tak może się
okazać, że w niektórych szczególnych przypadkach takie określenie nie będzie możliwe (ibid., s. 54–66).

18

O GRUPIE BADAWCZEJ DO SPRAW
ODSZKODOWAŃ ZA LUDOBÓJSTWO
ORMIAN
Grupa Badawcza do spraw Odszkodowań za Ludobójstwo Ormian, stworzona pierwotnie dzięki
grantowi Ormiańskiej Federacji Rewolucyjnej (Dasznakcutiun) przeznaczonemu dla zbadania i opisania
kwestii odszkodowań za ludobójstwo Ormian, zebrała się po raz pierwszy w 2007 roku. Jej członkami
są: Alfred de Zayas, Jermaine O. McCalpin, Ara Papian, i Henry C. Theriault (przewodniczący). George
Aghjayan uczestniczył w pracach jako specjalny konsultant. GBOLO opublikowała wstępny raport w
2009 roku, po którym zrealizowano w 2010 trzy programy dotyczące raportu z odziałem członków
GBOLO, na George Mason University w USA (15 maja), w Szkole Prawa University of California w Los
Angeles (23 października) i w Erywaniu, w Armenii (11 grudnia).
Pytania dotyczące GBOLO i jej raportu można kierować do Henry’ego Theriaulta na adres htheriault@
worcester.edu, +1 (508) 929-8612, lub Department of Philosophy, Worcester State University, 486
Chandler Street, Worcester, MA 01602, USA.

ALFRED-MAURICE DE ZAYAS
Alfred de Zayas ukończył prawo na Uniwersytecie Harwarda, a doktorat w
zakresie historii obronił w Getyndze. Jest członkiem izb adwokackich Nowego
Jorku i Florydy. Jest emerytowanym starszym prawnikiem w Urzędzie
Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ w Genewie; byłym sekretarzem
Komitetu Praw Człowieka ONZ i byłym szefem Departamentu Petycji Praw
Człowieka. Części tego studium napisane przez dr de Zayasa zostały
przygotowane w latach 2009 –2012, przed powołaniem go w maju 2012 roku na
stanowisko pierwszego Niezależnego Eksperta do spraw Promocji Demokracji i
Sprawiedliwego Ładu Międzynarodowego przy Radzie Praw Człowieka. Na
tym stanowisku dr de Zayas był autorem wielu raportów, wielokrotnie zeznawał
i przedstawiał regularnie publiczne rekomendacje na temat demokracji i
sprawiedliwości. W latach 2006-2010 i od 2013 do chwili obecnej pełni funkcję prezydenta PEN
International, Centre Suisse Romand. Jest autorem: Nemesis at Potsdam: The Anglo–Americans and the
Expulsion of the Germans (London: Routledge and Kegan Paul, 1977, wielokrotnie wznawiana), A Terrible
Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans, 1944–1950, 2 ed. (New York, NY, USA:
Palgrave Macmillan, 2006), oraz The Genocide against the Armenians and the Relevance of the 1948
Genocide Convention (Beirut: Haigazian University Press, 2010); współautorem z Jakobem Möllerem
książki United Nations Human Rights Committee Case Law (Kehl am Rhein, Germany: N. P. Engel
Publishers, 2009); oraz współredaktorem International Human Rights Monitoring Mechanisms
(Amsterdam: Kluwer, 2001, 2 zrewidowana edycja 2009). Dr de Zayas regularnie publikuje artykuły i
eseje w prasie europejskiej, w tym w „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, był wielokrotnym gościem
programów telewizyjnych, w tym w stacjach CNN i RT. Publikacje i dalsze informacje na temat
dr de Zayasa można znaleźć na jego stronie, www.alfreddezayas.com. Można również odwiedzić jego
blog http://dezayasalfred.wordpress.com/.
Dr de Zayas był głównym autorem sekcji Terminologia, części 4. oraz Podsumowań i wniosków.
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JERMAINE O. MCCALPIN
Jermaine McCalpin jest obecnie zastępcą dyrektora Center for Caribbean
Thought i wykładowcą prawa przejściowego w Departamencie Rządu na
University of the West Indies, Mona. Tam też otrzymał najpierw licencjat z nauk
politycznych, a następnie magisterium ze stosunków międzynarodowych.
Uzyskał ponadto magisterium, a później doktorat w zakresie nauk politycznych
na Brown University. Dr McCaplin specjalizuje się w afrykańskiej filozofii
polityki, karaibskiej myśli politycznej i sprawiedliwości okresów przejściowych.
Jego zainteresowania skupiają się wokół komisji prawdy, odpowiedzialności
politycznej, jak również odpowiedzialności za niewolnictwo, ludobójstwa
rdzennych Amerykanów i Ormian. McCalpin pisał na temat
Południowoafrykańskiej Komisji Prawdy i Pojednania i zapoczątkowanego przez
nią podejścia określanego jako sprawiedliwość odtworzeniowa w południowoafrykańskich sprawach
związanych ze sprawiedliwością okresu przejściowego, jak również o moralnym usprawiedliwianiu
odszkodowań za niewolnictwo i ludobójstwo Ormian. Jego najnowsze publikacje to: Written into Amnesia?
The Truth and Reconciliation Commission of Grenada, „Journal of Social and Economic Studies”(62, 2013,
nr 3/4), Reparations and the Politics of Avoidance in America, „Armenian Review” (53, 2013, nr 1/4), oraz
Truth and Freedom in Haiti: An Examination of the 1995 Haitian Truth Commission, „The Global South”
(6, 2012, nr 1). W roku 2011 był głównym autorem sponsorowanego przez Program Rozwoju Narodów
Zjednoczonych stadium na temat rządu i mechanizmów prawdy na Jamajce zatytułowanego No Truth, No
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profesorem języka i literatury ormiańskiej w Melkonian Educational Institute w
Nikozji na Cyprze, a także uczył historii Armenii i historii Iranu na Państwowym
Uniwersytecie w Erywaniu, odpowiednio w latach 1987–1989 i 1998–2000.
Papian ukończył Wydział Studiów Orientalnych Uniwersytetu w Erywaniu
(1984) oraz studia podyplomowe z zakresu historii Armenii na tej samej uczelni
(1989), Akademię Dyplomatyczną Federacji Rosyjskiej (1994, Moskwa) oraz
NATO Defense College (1998, Rzym). Ukończył również studia z zakresu dyplomacji publicznej (1999,
Oxford). W latach 1981–1982 i 1984–1986 służył jako tłumacz wojskowy w Afganistanie. Był siedmiokrotnie
odznaczony medalami wojskowymi.
Ambasador Papian był głównym autorem części 5 i współautorem części 8.

20

O GRUPIE BADAWCZE

J

D O

S P R AW

ODSZKODOWAŃ

Z A

LUDOBÓJST

W O

ORMIAN

HENRY C. THERIAULT
Henry Theriault jest obecnie profesorem i dziekanem Wydziału Filozofii Worcester
State University w USA, gdzie uczy od 1998 roku, a w latach 1999–2007
koordynował Uniwersyteckie Studium Praw Człowieka. Uzyskał licencjat z
anglistyki na Uniwersytecie Princeton, a doktorat z filozofii na University of
Massachusetts, specjalizując się filozofii społecznej i politycznej. Jego badania
skupiają się na odszkodowaniach, relacjach ofiara – sprawca, zaprzeczaniu
ludobójstwom, przeciwdziałaniu ludobójstwom oraz na masowej przemocy wobec
kobiet i dziewcząt. Opublikował wiele artykułów i rozdziałów w zakresie studiów
nad ludobójstwem, w tym między innymi: Repairing the Irreparable: ‘Impossible’
Harms and the Complexities of ‘Justice’, w: Prácticas Genocidas y Violencia Estatal:
en Perspectiva Transdiscipinar (2014), Hell Is for Children: The Impact of Genocide
on Young Armenians, „Genocide: A Critical Bibliographic Review” (10, 2014); Reparations for Genocide:
Group Harm and the Limits of Liberal Individualism, „International Criminal Law Review” (14, 2014, nr 2),
Yüzyıl Türkiye’ İçin Ermeni Soykırımı Sorunu: Sorumlulukve ÇözümeYönelik Tazmin w: Öncesive Sonrası Ile
1915: Inkârve Yüzleşme: Inkârve Yüzleşme Sympozjum 24-25 Nisan 2010 (2013), Shared Burdens and
Perpetrator – Victim Group Conciliation, w: Genocide, Risk and Resilience: An Interdisciplinary Approach
(2013), oraz Denial of Ongoing Atrocities as a Rationale for Not Attempting to Preventor Intervene, „Genocide:
A Critical Bibliographic Review” (9, 2013). Wykładał i publikował podczas paneli na całym świecie, w tym
w Armenii, Turcji, Górskim Karabachu, Libanie, Australii, Japonii, Korei Południowej, Rwandzie, Wielkiej
Brytanii, Francji, Belgii, Włoszech, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. Jest założycielem i współredaktorem
recenzowanego czasopisma „Genocide Studies International” i został ostatnio mianowany współredaktorem
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