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B9-0564/2022

Az Európai Parlament állásfoglalása 90 évvel a holodomor után: az éheztetéssel 
elkövetett tömeggyilkosság népirtásként való elismeréséről
(2022/3001(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, és különösen a szándékosan keltett ukrajnai 
éhínségről, a holodomorról (1932–1933) való megemlékezésről szóló, 2008. október 
23-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre (Emberi Jogok Európai Egyezménye),

– tekintettel a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló ENSZ-
egyezményre,

– tekintettel az 1932–33-as ukrajnai holodomorról szóló 2006. november 28-án elfogadott 
ukrán törvényre,

– tekintettel Ukrajna állandó képviselőjének az ENSZ-főtitkárhoz intézett, az ukrajnai 
holodomor 85. évfordulójáról szóló, harmincnyolc ENSZ-tagállam által aláírt 2018. 
december 5-i nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása egyetemes érték és 
az EU alapját képező egyik alapelv;

B. mivel a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló ENSZ-egyezmény 
bűncselekménnyé nyilvánít számos, egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport 
részének vagy egészének elpusztítása szándékával elkövetett cselekedetet, többek között 
a csoport tagjainak meggyilkolását, a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérülések 
okozását, a csoport olyan életkörülményekre való kényszerítését, amelyeket a csoport 
egészének vagy egy részének fizikai elpusztítása szándékával idéztek elő, a csoporton 
belüli születések megakadályozását célzó intézkedések elrendelését, valamint a 
csoporthoz tartozó gyermekek egy másik csoportba történő erőszakos áthelyezését; 
mivel népirtásra háború és béke idején egyaránt sor kerülhet;

C. mivel az 1932–1933-as holodomort, amely több millió ukrán halálát okozta, a sztálini 
rezsim szándékosan tervelte ki azzal a céllal, hogy az ukrán vidéki lakosság akarata 
ellenére erőszakkal végrehajtsák a mezőgazdaság kollektivizálására irányuló szovjet 
politikát, elnyomják a szovjet uralom elleni nemzeti ellenállást, és felszámolják az 
ukrán nemzeti identitást; mivel 2022-ben van a holodomor 90. évfordulója;

1 HL C 15 E, 2010.1.21., 78. o.
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D. mivel az orosz/szovjet birodalom módszeresen arra törekedett, hogy népirtás jellegű 
eszközökkel elpusztítsa a független ukrán nemzet gerincét, nevezetesen az Ukrajnában 
és az ukránok által lakott területeken, például a kubáni régióban szándékosan keltett 
éhínség révén, a krími tatárok deportálása és az ellenük irányuló kulturális népirtás 
révén (a becslések szerint 34 000–110 000 áldozat), ukránok és más etnikai csoportok 
Ukrajnából gulágokba és Szibériába való tömeges deportálása révén (1940–1953 között 
legalább 600 000 ember), valamint a szovjetellenes ellenállási mozgalom brutális 
megsemmisítése révén (több mint 155 000 halálos áldozat és 130 000–200 000 
letartóztatás); mivel Putyin Oroszországa ugyanazt a népirtás jellegű támadást folytatja 
Ukrajna ellen, amelyet az orosz birodalom eddig is következetesen és szisztematikusan 
végrehajtott az ukrán nép ellen;

E. mivel a 20. századi szovjet bűncselekményeket a nemzetközi közösség nem értékelte 
egyértelműen jogi és erkölcsi szempontból; mivel a szovjet imperialista múlt dicsőítése, 
amely tisztára mossa a totalitárius kommunista rezsimet és újjáélesztette Sztálin 
kultuszát Oroszországban, azt eredményezte, hogy a mai Oroszország államilag 
támogatja a terrorizmust, és terrorista eszközöket használó állammá vált, továbbá odáig 
vezetett, hogy napjainkban megismétlődnek az ukrán nép ellen elkövetett szörnyű 
bűncselekmények;

F. mivel az európai integráció a XX. század tragikus történelemével való megbékélésre 
való hajlandóságon alapszik, valamint azon a felismerésen, hogy e súlyos 
történelemmel való megbékélés a kollektív bűnösség helyett egy közös európai jövő 
felépítésének stabil alapját jelenti, amely a közös értékeken, és a közös és egymástól 
kölcsönösen függő létezésen alapszik; mivel az európai történelem során elkövetett 
emberiesség elleni bűncselekményekről való megemlékezésnek elő kell segítenie a 
közös európai emlékezet kialakulását, és növelnie kell a demokratikus társadalmak 
dezinformációval és propagandával szembeni ellenálló képességét;

G. mivel Ausztrália, Kanada, Kolumbia, Csehország, Ecuador, Észtország, Grúzia, 
Magyarország, Írország, Lettország, Litvánia, Mexikó, Paraguay, Peru, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Ukrajna, az Egyesült Államok és a Szentszék népirtásként ismeri 
el a holodomort; mivel a német parlament nemrégiben hasonló állásfoglalást fogadott 
el;

H. mivel Oroszország az Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított, jogellenes és 
indokolatlan agresszív háborújával holodomort követ el, kísérletet téve az ukrán nép 
halálra fagyasztására azáltal, hogy a tél előestéjén szándékosan elpusztítja Ukrajna 
polgári energia- és villamosenergia-infrastruktúráját; mivel Oroszország arra törekszik, 
hogy tönkretegye Ukrajna mezőgazdasági termelését, és gabonasilókat célzott meg, 
kikötőket vett blokád alá, valamint veszélybe sodorta a globális élelmezésbiztonságot;

1. az ukrán nép és különösen a még életben lévő holodomor-túlélők, valamint az áldozatok 
családja és rokonai számára az alábbi nyilatkozatot teszi:

a) elismeri a holodomort (a szándékosan keltett 1932–1933-as ukrajnai éhínséget) 
mint az ukrán nép elleni népirtást, amelynek célja az ukrán nemzet társadalmi 
alapjainak, hagyományainak, kultúrájának, nemzeti identitásának és államiságának 
lerombolása volt;
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b) határozottan elítéli ezeket a cselekményeket, amelyek az ukrán parasztság és az 
ukrán nép egésze ellen irányultak, és amelyeket tömeges megsemmisítés, valamint 
az emberi jogok és szabadságok megsértése jellemzett;

c) részvétét nyilvánítja ki a tragédiát elszenvedett ukrán népnek, és tiszteleg az 1932–
33-as szándékosan kiváltott éhínségben elpusztultak emléke előtt;

d) felhívja az összes érintett országot, hogy tegyék lehetővé az 1932–33-as ukrajnai 
holodomorról őrzött történeti dokumentumaik átfogó átvilágítását, valamennyi ok 
és következmény feltárása és teljes körű kivizsgálása és kutatása céljából;

e) felszólítja azokat az országokat és nemzetközi szervezeteket, amelyek még nem 
ismerték el népirtásként a holodomort, hogy ezt haladéktalanul tegyék meg;

f) felszólítja az orosz népet, hogy hagyjon fel a népirtás különböző formáinak 
elkövetésével kapcsolatos imperialista és bűnös hagyományokkal, amelyek a 
holodomorral kezdődtek és a jelenlegi bűnös, terrorista és népirtás jellegű agresszív 
háborúval folytatódnak, azzal az állandó céllal, hogy az ukrán nemzet egészét 
tönkretegyék;

g) kéri, hogy gyakoroljanak nemzetközi nyomást az Oroszországi Föderációra mint a 
Szovjetunió jogutódjára annak érdekében, hogy hagyjon fel a holodomor 
létezésének tagadásával, és hivatalosan kérjen bocsánatot érte;

h) ismételten hangsúlyozza, hogy fel kell hívni a közvélemény figyelmét, és 
emlékezni kell az e népirtásból levont tanulságokra, és felszólít a holodomor 
történelmi és jogi értékelésére;

i) a leghatározottabban elítéli a totalitarizmus és az ahhoz kapcsolódó 
bűncselekmények valamennyi formáját; sajnálja, hogy a szovjet totalitárius rezsim 
által elkövetett bűncselekményeket még nem értékelték a nemzetközi jog 
szempontjából, hogy e bűncselekmények elkövetőit nem állították bíróság elé, és 
hogy ezeket a bűncselekményeket a nemzetközi közösség soha nem ítélte el 
egyértelműen; felszólít Sztálin diktatúrájának és a szovjet kommunista rezsimnek a 
jogi és erkölcsi értékelésére, és hangsúlyozza a tudatosság növelésének, a 
tudományos kutatás előmozdításának és a fiatalok oktatásának fontosságát, 
amelyek rendkívül fontosak a közös európai történelem és emlékezet felépítéséhez, 
valamint társadalmaink demokráciára leselkedő modern fenyegetésekkel szembeni 
ellenálló képességének erősítéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet főtitkárának és az Európa Tanács főtitkárának.


