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B9-0564/2022

Europa-Parlamentets beslutning om 90 år efter Holodomor: anerkendelse af 
massedrabene som følge af hungersnød som folkedrab
(2022/3001(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig sin beslutning af 23. oktober 2008 til 
minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933)1,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (den europæiske menneskerettighedskonvention),

– der henviser til FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab,

– der henviser til den ukrainske lov om Holodomor i Ukraine i 1932-1933, som blev 
vedtaget den 28. november 2006,

– der henviser til erklæringen af 5. december 2018 fra Ukraines faste repræsentant til FN's 
generalsekretær om 85-året for Holodomor i Ukraine, som blev undertegnet af 38 FN-
medlemsstater,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder er en universel værdi og et af de grundlæggende principper, som EU 
bygger på;

B. der henviser til, at FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab 
kriminaliserer en række handlinger, der begås med det formål helt eller delvist at 
ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe, herunder at dræbe 
medlemmer af gruppen, forårsage alvorlig legemsbeskadigelse eller psykisk skade på 
gruppens medlemmer, forsætligt påføre gruppen livsbetingelser, der har til hensigt at 
medføre dens fysiske ødelæggelse helt eller delvist, indføre foranstaltninger, der har til 
formål at forhindre fødsler inden for gruppen, og tvangsoverføre gruppens børn til en 
anden gruppe; der henviser til, at folkedrab kan finde sted i både krigstider og 
fredstider;

C. der henviser til, at hungersnøden i 1932-1933 (Holodomor), som forårsagede millioner 
af ukraineres død, var forsætligt planlagt af Stalins regime for at gennemtvinge 
Sovjetunionens politik, der skulle kollektivisere landbruget på trods af den ukrainske 
landbefolknings modvilje, for undertrykke modstand mod det sovjetiske styre og for at 
udslette den ukrainske nationale identitet; der henviser til, at det i 2022 er 90-året for 
Holomodor;

1 EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 78.
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D. der henviser til, at det russiske/sovjetiske imperium systematisk har bestræbt sig på at 
ødelægge rygraden i den uafhængige ukrainske nation ved hjælp af folkedrabsmidler, 
nemlig den kunstigt skabte Holodomor-massehungersnød i Ukraine og ukrainsk 
befolkede områder såsom Kuban-regionen samt deporteringen af og det kulturelle 
folkedrab på krimtatarerne (med anslået 34 000-110 000 ofre), massedeportationer af 
ukrainere og andre etniske grupper fra Ukraine til Gulaglejre og Siberien (mindst 
600 000 mellem 1940 og 1953) og den brutale udslettelse af den sovjetiske 
modstandsbevægelse (mere end 155 000 dræbte og 130 000-200 000 anholdte); der 
henviser til, at Putins Rusland fortsætter det samme folkedrabsangreb på Ukraine, som 
det russiske imperium konsekvent og systematisk har udført mod det ukrainske folk;

E. der henviser til, at det internationale samfund ikke har foretaget en klar juridisk og 
moralsk vurdering af det 20. århundredes sovjetiske forbrydelser; der henviser til, at 
forherligelsen af en sovjetisk imperialistisk fortid, som renvasker det totalitære 
kommunistiske regime og har genoplivet Stalins kult i Rusland, har kulmineret i, at 
Rusland i dag er blevet en statssponsor af terrorisme og en stat, der anvender 
terrormidler, og har ført til en gentagelse af forfærdelige forbrydelser mod det ukrainske 
folk i vor tid;

F. der henviser til, at europæisk integration har været baseret på viljen til at forsone sig 
med det 20. århundredes tragiske historie, og erkendelse af, at det at forsone sig med en 
vanskelig historisk fortid ikke er noget udtryk for en følelse af kollektiv skyld, men i 
stedet udgør et solidt grundlag for skabelsen af en fælles europæisk fremtid baseret på 
fælles værdier og anerkendelsen af fælles tilværelse, hvor vi er afhængige af hinanden, 
der henviser til, at erindring om forbrydelser mod menneskeheden i europæisk historie 
bør bidrage til at dyrke en fælles europæisk historiebevidsthed og øge de demokratiske 
samfunds modstandsdygtighed over for desinformation og propaganda;

G. der henviser til, at Australien, Canada, Colombia, Tjekkiet, Ecuador, Estland, Georgien, 
Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Mexico, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumænien, 
Ukraine, USA og Den Hellige Stol anerkender Holodomor som folkedrab; der henviser 
til, at det tyske parlament for nylig vedtog en beslutning, der gør det samme;

H. der henviser til, at Rusland med sin uprovokerede, ulovlige og uberettigede angrebskrig 
mod Ukraine begår en Kholodomor – et forsøg på at lade det ukrainske folk fryse ihjel 
ved bevidst at ødelægge Ukraines civile energi- og elinfrastruktur umiddelbart før 
vinteren; der henviser til, at Rusland har haft til hensigt at ødelægge Ukraines 
landbrugsproduktion og har gået målrettet mod kornsiloer, blokeret havne og bragt den 
globale fødevaresikkerhed i fare;

1. fremsætter følgende erklæring over for det ukrainske folk, navnlig de overlevende efter 
Holodomor og ofrenes familier og slægtninge:

a) anerkender Holodomor (den kunstigt fremkaldte hungersnød i 1932-1933 i 
Ukraine) som et folkedrab mod det ukrainske folk, der havde til formål at ødelægge 
det sociale grundlag for den ukrainske nation, dens traditioner, kultur, nationale 
identitet og status som stat;

b) fordømmer på det kraftigste disse handlinger, som var rettet mod den ukrainske 
landbobefolkning og det ukrainske folk som helhed og var kendetegnet ved 
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masseudslettelse og krænkelser af menneskerettighederne og frihedsrettighederne;

c) giver udtryk for sin medfølelse med det ukrainske folk, som led under denne 
tragedie, og for sin agtelse for de personer, der mistede livet som følge af den 
kunstigt fremkaldte hungersnød i 1932-1933

d) opfordrer alle relevante lande til at åbne deres arkiver om Holodomor i Ukraine i 
1932-1933 for omfattende kontrol, således at alle årsager og konsekvenser kan 
afsløres og undersøges fuldt ud;

e) opfordrer alle de lande og internationale organisationer, der endnu ikke har 
anerkendt Holodomor som folkedrab, til at gøre dette hurtigst muligt;

f) opfordrer det russiske folk til at standse den imperialistiske, kriminelle tradition for 
at begå forskellige former for folkedrab, som startede med Holodomor og fortsætter 
med den nuværende kriminelle, terroristiske angrebskrig med karakter af folkedrab, 
med det permanente formål at ødelægge den ukrainske nation som helhed;

g) opfordrer til, at der lægges internationalt pres på Den Russiske Føderation, som er 
Sovjetunionens retlige efterfølger, til at ophøre med at benægte eksistensen af 
Holodomor og til officielt at undskylde for den;

h) gentager betydningen af at øge offentlighedens bevidsthed og minde om 
erfaringerne fra dette folkedrab og opfordrer til en historisk og juridisk vurdering af 
Holodomor;

i) fordømmer på det kraftigste alle former for totalitarisme og relaterede forbrydelser; 
beklager, at de forbrydelser, der er begået af det sovjetiske totalitære regime, endnu 
ikke er blevet evalueret ud fra et folkeretligt perspektiv, at gerningsmændene til 
disse forbrydelser ikke er blevet retsforfulgt, og at disse forbrydelser aldrig er 
blevet klart fordømt af det internationale samfund; opfordrer til en juridisk og 
moralsk vurdering af Stalins diktatur og det sovjetiske kommunistiske regime og 
understreger betydningen af at øge bevidstheden, fremme videnskabelig forskning 
og tilbyde ungdomsuddannelse, hvilket er af allerstørste betydning for opbygningen 
af en fælles europæisk historie og historiebevidsthed og for at styrke vores 
samfunds modstandsdygtighed over for moderne trusler mod demokratiet;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines 
præsident, regering og parlament, FN’s generalsekretær, generalsekretæren for 
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Europarådets generalsekretær.


