MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
RECONEIXEMENT I LA COMDEMNA DEL GENOCIDI ARMENI AL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 2 DE MAIG DE 2012

Aquest any 2012 es compleix el noranta-setè aniversari del genocidi armeni
considerat el segon genocidi modern, després de l’extermini dels «hereros» de Namíbia.
Entre els anys 1915 i 1921 tingueren lloc un conjunt de matances i deportacions de la
població armènia de l’actual territori de Turquia, especialment durant el règim dels
Joves Turcs, que si bé en els seus inicis pretenien democratitzar l’estructura de
l’Imperi otomà, ben aviat derivaren cap a la consolidació d’un estat culturalment
homogeni i refusaren les reivindicacions armènies, tot iniciant un seguit de detencions
en massa, deportacions i assassinats d’aquesta població. Es calcula que al voltant de
800.000 armenis van poder arribar als centres de deportació de Síria, 300.000 a
l’Armènia russa, mentre que 1,5 milions van perdre la vida.
En aquest sentit el Parlament de Catalunya va aprovar el 14 d’octubre de 2009 va
aprovar una resolució de reconeixement del genocidi armeni aprovada per unanimitat
de tots els grups politics ; com ja ho va fer la Resolució del Parlament Europeu de
juny de 1987, reafirmada per posteriors resolucions de febrer de 2002 i 2004 en el
sentit que els fets patits per la població armènia entre els anys 1915 i 1921, tenen la
consideració d’un veritable genocidi ; d’acord amb la Convenció de les Nacions
Unides per a la prevenció i càstig del crim de genocidi, adoptada el 10 de desembre
de 1948.
Atès que a Santa Coloma de Gramenet existeix una important comunitat d’origen
armeni de prop de 500 persones i que des de fa 3 anys s’ha constituït l’associació
colomenca de Armènia a Catalunya Ararat que treballa activament per la promoció i la
integració social i cultural en collaboració amb diverses entitats i institucions locals i
que amb motiu de la data del 24 d’abril de commemoració del genocidi armeni s’ha
adreçat a la societat i a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per que
s’adhereixi a aquest reconeixement.
I atès, per sobre de tot, que aquesta declaració es fa des del record de totes les
víctimes del genocidi contra el poble armeni i el rebuig i la condemna d’aquest i de
qualsevol genocidi o abús sobre els drets humans en el present i el futur.
El grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords.
1.

Dur a terme les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per tal que
subscrigui el contingut de l’esmentada Resolució del Parlament Europeu.

2.

Donar suport al poble armeni en els seus esforços per consolidar el seu procés
democràtic, tot i collaborant amb les associacions installades a Catalunya i a
Santa Coloma de Gramenet amb aquest objectiu.
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3.

Recolzar els esforços d’Armènia i Turquia així com els de les diplomàcies
occidentals que han fet possible la signatura de l’acord signat a Zurich el 10
d’octubre de 2009, entre Armènia i Turquia, tot instant-los a què esdevingui el
punt de partida que culmini en l’estabilitat de la regió i faci del Caucas un
veritable espai de cooperació i llibertat.

4.

Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol i
comunicar-ho al Consell de Cooperació i Solidaritat de Santa Coloma de
Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet, 2 de maig 2012

Esteve Serrano Ortín
Portaveu GMS
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