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Euroopa Parlamendi resolutsioon holodomorist 90 aasta möödumise ja massilise 
surnuks näljutamise genotsiidiks tunnistamise kohta
(2022/3001(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 23. oktoobri 2008. aasta 
resolutsiooni holodomori ehk Ukrainas 1932.–1933. aastal kunstlikult tekitatud 
näljahäda mälestamise kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

– võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (Euroopa inimõiguste 
konventsioon),

– võttes arvesse ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

– võttes arvesse Ukrainas 28. novembril 2006. aastal vastu võetud seadust holodomori 
kohta Ukrainas 1932.–1933. aastal;

– võttes arvesse Ukraina alalise esindaja ÜRO juures 5. detsembri 2018. aasta avaldust 
ÜRO peasekretärile Ukraina holodomori 85. aastapäeva kohta, millele kirjutasid alla 
38 ÜRO liikmesriiki,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et inimõiguste ja põhivabaduste austamine on universaalne väärtus ja üks 
ELi aluspõhimõtteid;

B. arvestades, et ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooniga 
kriminaliseeritakse mitmed teod, mis on toime pandud kavatsusega hävitada osaliselt 
või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi, sealhulgas üksuse liikmete 
tapmine, üksuse liikmetele tõsiste kehaliste vigastuste või vaimsete hälvete tekitamine, 
üksusele tahtlikult selliste elutingimuste pealesurumine, mis põhjustab üksuse täielikku 
või osalist hävimist, abinõude rakendamine üksusesisese sündimuse takistamiseks ja 
laste sunniviisiline ümberpaigutamine ühest üksusest teise; arvestades, et genotsiidi 
võidakse sooritada nii sõja kui ka rahu ajal;

C. arvestades, et holodomori ehk 1932.–1933. aastal miljonite ukrainlaste surma 
põhjustanud näljahäda kavandas tahtlikult Stalini režiim eesmärgiga suruda Ukraina 
maaelanikkonna tahte vastaselt läbi Nõukogude Liidu põllumajanduse 
kollektiiviseerimine, suruda maha rahvuslik vastupanu Nõukogude võimule ja 
likvideerida Ukraina rahvuslik identiteet; arvestades, et 2022. aastal möödub 
holodomori toimepanemisest 90 aastat;

D. arvestades, et Venemaa / Nõukogude impeerium on süstemaatiliselt püüdnud hävitada 

1 ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 78.
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sõltumatu Ukraina rahva vastupanu genotsiidsete vahendite abil, milleks on holodomor 
ehk kunstlikult tekitatud massiline näljahäda Ukrainas ja ukrainlastega asustatud aladel, 
näiteks Kubani piirkonnas, ning krimmitatarlaste küüditamine ja kultuuriline genotsiid 
(hinnanguliselt 34 000–110 000 ohvrit), ukrainlaste ja teiste etniliste rühmade massiline 
küüditamine Ukrainast Gulagi laagritesse ja Siberisse (vähemalt 600 000 inimest 
aastatel 1940–1953) ning Nõukogude-vastase vastupanuliikumise brutaalne hävitamine 
(üle 155 000 tapetu ja 130 000–200 000 kinnipeetut); arvestades, et Vene impeeriumi 
järjepidevat ja süsteemset genotsiidset rünnakut Ukraina rahva vastu jätkab Ukraina 
vastu nüüd Putini Venemaa;

E. arvestades, et rahvusvaheline üldsus ei ole andnud Nõukogude Liidu 20. sajandil toime 
pandud kuritegudele selget õiguslikku ja moraalset hinnangut; arvestades, et 
Nõukogude imperialistliku mineviku ülistamine, millega pestakse süüst puhtaks 
totalitaarne kommunistlik režiim ja mis on taaselustanud Stalini kultuse Venemaal, on 
kulmineerunud Venemaa muutumisega terrorismi toetavaks ja terrorismivahendeid 
kasutavaks riigiks ning põhjustanud Ukraina rahva vastu toime pandud kohutavate 
kuritegude kordumise;

F. arvestades, et Euroopa integratsioon on rajatud valmisolekule 20. sajandi traagilise 
ajaloo üle kokkuleppele jõuda ja äratundmisele, et selline leppimine keerulise ajalooga 
ei tähenda kollektiivset süütunnet, vaid moodustab selle asemel tugeva aluse ühise 
Euroopa tuleviku rajamiseks ühiste väärtuste toel ning jagatud ja sõltumatu eksistentsi 
tunnustamiseks; arvestades, et Euroopa ajaloos aset leidnud inimsusvastaste kuritegude 
mälestamine peaks aitama luua ühist Euroopa ajaloolist mälu ning suurendada 
demokraatlike ühiskondade vastupanuvõimet desinformatsioonile ja propagandale;

G. arvestades, et Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Colombia, Ecuador, Eesti, Gruusia, 
Iirimaa, Kanada, Leedu, Läti, Mehhiko, Paraguay, Peruu, Poola, Portugal, Püha Tool, 
Rumeenia, Tšehhi, Ukraina ja Ungari on tunnistanud holodomori genotsiidiks; 
arvestades, et Saksamaa parlament võttis hiljuti vastu sellesisulise resolutsiooni;

H. arvestades, et Venemaa paneb provotseerimata, ebaseaduslikus ja põhjendamatus 
agressioonisõjas Ukraina vastu toime Kholodomori, hävitades enne talve sihipäraselt 
Ukraina tsiviilkasutuses olevat energia- ja elektritaristut ning püüdes sel moel Ukraina 
rahvast surnuks külmetada; arvestades, et Venemaa on üritanud hävitada Ukraina 
põllumajandustootmist ning sihtinud rünnates teraviljahoidlaid, blokeerinud sadamaid ja 
seadnud ohtu ülemaailmse toiduga kindlustatuse;

1. esitab järgneva deklaratsiooni Ukraina rahvale, eelkõige veel elavatele holodomorist 
pääsenutele ning ohvrite perekondadele ja sugulastele:

a) tunnistab holodomori (1932.–1933. aasta kunstlikult tekitatud näljahäda Ukrainas) 
kui Ukraina rahva vastu suunatud genotsiidi, mille eesmärk oli hävitada Ukraina 
rahva ühiskondlikud alused, tema tavad, kultuur, rahvuslik identiteet ja omariiklus;

b) mõistab sügavalt hukka need teod, mis olid suunatud Ukraina talurahva ja Ukraina 
rahva kui terviku vastu ning mis väljendusid rahva massilises hävitamises ning 
inimõiguste ja vabaduste rikkumises;

c) avaldab kaastunnet selles tragöödias kannatanud Ukraina rahvale ning mälestab 
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1932.–1933. aasta kunstliku näljahäda tagajärjel hukkunuid;

d) kutsub kõiki asjaomaseid riike üles avama oma 1932.–1933. aasta Ukraina 
holodomori käsitlevad arhiivid põhjalikuks kontrolliks, et saaks päevavalgele tuua 
kõik põhjused ja tagajärjed ning neid põhjalikult uurida;

e) palub kõigil riikidel ja rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes ei ole holodomori 
veel genotsiidiks tunnistanud, seda viivitamata teha;

f) kutsub Venemaa rahvast üles tegema lõpu genotsiidi eri vormide toimepanemise 
imperialistlikule ja kuritegelikule traditsioonile, mis algas holodomoriga ja jätkub 
praegu käimasoleva kuritegeliku, terroristliku ja genotsiidse agressioonisõjaga, 
mille püsiv eesmärk on hävitada Ukraina rahvas tervikuna;

g) nõuab, et Venemaa Föderatsioonile kui Nõukogude Liidu õigusjärglasele 
avaldataks rahvusvahelist survet, et ta lõpetaks holodomori toimumise eitamise ja 
esitaks selle pärast ametliku vabanduse;

h) kordab, kui oluline on suurendada üldsuse teadlikkust ja pidada meeles sellest 
genotsiidist saadud õppetunde, ning nõuab holodomori ajaloolist ja õiguslikku 
hindamist;

i) mõistab kõige karmimalt hukka kõik totalitarismi vormid ja nendega seotud 
kuriteod; peab kahetsusväärseks, et Nõukogude totalitaarse režiimi toime pandud 
kuritegusid ei ole rahvusvahelise õiguse seisukohast veel hinnatud, nende 
toimepanijaid ei ole kohtu alla antud ja rahvusvaheline üldsus ei ole neid 
kuritegusid kunagi selgelt hukka mõistnud; nõuab Stalini diktatuuri ja Nõukogude 
kommunistliku režiimi õiguslikku ja moraalset hindamist ning rõhutab, kui oluline 
on suurendada teadlikkust, edendada teadusuuringuid ja anda noortele haridust 
Euroopa ühise ajaloo ja ajaloomälu loomiseks ning selleks, et tugevdada meie 
ühiskondade vastupanuvõimet tänapäevastele demokraatiat ähvardavatele ohtudele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
peasekretärile, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni peasekretärile ning 
Euroopa Nõukogu peasekretärile.


