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B9-0564/2022

Resolutie van het Europees Parlement over 90 jaar na de Holodomor: de massamoord 
door uithongering erkennen als genocide
(2022/3001(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn vorige resoluties over Oekraïne, met name zijn resolutie van 
23 oktober 2008 over de herdenking van de Holodomor, de kunstmatig veroorzaakte 
hongersnood in Oekraïne (1932-1933)1,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (het Europees Verdrag voor de rechten van de mens),

– gezien het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide,

– gezien de Oekraïense wet inzake de “Holodomor in Oekraïne van 1932-1933”, die op 
28 november 2006 is aangenomen,

– gezien de verklaring die op 5 december 2018 door de permanente vertegenwoordiger 
van Oekraïne werd toegezonden aan de secretaris-generaal van de VN, ter gelegenheid 
van het feit dat het toen 85 jaar geleden was dat de Holodomor plaatsvond in Oekraïne, 
en die door 38 VN-lidstaten is ondertekend,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 
een universele waarde is, en een van de grondbeginselen is waarop de EU is 
gegrondvest;

B. overwegende dat in het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van 
genocide handelingen strafbaar worden gesteld die gepleegd worden met de bedoeling 
om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een 
bepaald ras, geheel of gedeeltelijk te vernietigen, meer bepaald het doden van leden van 
de groep, het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de 
groep, het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op 
haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging, het nemen van maatregelen die 
bedoeld zijn om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig 
overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep; overwegende dat 
genocide zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede kan plaatsvinden;

C. overwegende dat de Holodomor-hongersnood van 1932-1933, waarbij miljoenen 
Oekraïners om het leven kwamen, door het regime van Stalin doelbewust werd gepland 
om het Sovjetbeleid van collectivisering van de landbouw tegen de wil van de 
Oekraïense plattelandsbevolking door te zetten, het Oekraïense verzet tegen de 

1 PB C 15 E van 21.1.2010, blz. 78.



RE\1269021NL.docx 3/5 PE738.893v01-00

NL

Sovjetoverheersing te breken en de Oekraïense nationale identiteit te onderdrukken; 
overwegende dat het in 2022 negentig jaar geleden is dat de Holodomor heeft 
plaatsgevonden;

D. overwegende dat de Sovjet-Unie systematisch heeft geprobeerd de onafhankelijke 
Oekraïense staat te vernietigen door middel van vormen van genocide, meer bepaald 
door het doelbewust veroorzaken van de Holodomor, de massale hongersnood die 
plaatsvond in Oekraïne en in door Oekraïense burgers bewoonde gebieden, zoals de 
regio Koeban, en door de deportatie van en culturele genocide op de Krim-Tataren 
(waarbij naar schatting 34 000 tot 110 000 mensen zijn omgekomen), grootschalige 
deportaties van Oekraïners en andere etnische groepen van Oekraïne naar Goelag-
kampen en Siberië (in de periode 1940-1953 minstens 600 000 mensen), en de brute 
onderdrukking van de anti-Sovjet-beweging (waarbij meer dan 155 000 mensen werden 
gedood en 130 000 tot 200 000 mensen werden gearresteerd); overwegende dat deze 
consequente en systematische genocide op Oekraïense burgers door de Sovjets onder 
Poetin wordt voortgezet;

E. overwegende dat de internationale gemeenschap nooit een duidelijke juridische of 
morele evaluatie heeft uitgevoerd van de misdaden die in de 20e eeuw door de Sovjets 
zijn gepleegd; overwegende dat de verheerlijking van het imperialistische verleden van 
de Sovjet-Unie, waarbij alle wandaden van het totalitaire communistische regime 
worden verdoezeld en Stalin weer als nationale held wordt vereerd, ertoe heeft geleid 
dat het Rusland van nu een staatssponsor van terrorisme is geworden en zich zelf ook 
schuldig maakt aan terroristische activiteiten, en er tevens toe heeft geleid dat ook in 
onze tijd wederom afschuwelijke misdaden tegen het Oekraïense volk worden gepleegd;

F. overwegende dat de Europese integratie gebaseerd is op de bereidheid om in het reine te 
komen met de tragische geschiedenis van de twintigste eeuw en dat verzoening met een 
pijnlijk verleden geenszins op een gevoel van collectieve schuld wijst, maar een stabiele 
basis vormt om te bouwen aan een Europese toekomst die steunt op 
gemeenschappelijke waarden en op onderlinge verbondenheid; overwegende dat het 
herdenken van misdaden tegen de menselijkheid die in de Europese geschiedenis 
hebben plaatsgevonden bedoeld is om een gemeenschappelijk Europees historisch besef 
te bevorderen en de weerbaarheid van democratische samenlevingen tegen 
desinformatie en propaganda te vergroten;

G. overwegende dat Australië, Canada, Colombia, Tsjechië, Ecuador, Estland, Georgië, 
Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Mexico, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, 
Roemenië, Oekraïne, de Verenigde Staten en het Vaticaan de Holodomor als genocide 
erkennen; overwegende dat het Duitse parlement onlangs een resolutie heeft 
aangenomen waarin het de Holodomor ook als genocide erkent;

H. overwegende dat Rusland met zijn niet-uitgelokte, illegale en ongerechtvaardigde 
aanvalsoorlog tegen Oekraïne zich wederom schuldig maakt aan een Holodomor, in de 
vorm van een poging om door middel van opzettelijke verwoesting van de civiele 
energie- en elektriciteitsinfrastructuur van Oekraïne in de aanloop naar de winter te 
bewerkstelligen dat de Oekraïense burgers omkomen door de kou; overwegende dat 
Rusland zijn best doet om de Oekraïense landbouwproductie lam te leggen en 
graansilo’s heeft vernietigd, havens heeft geblokkeerd en de mondiale voedselzekerheid 
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in gevaar heeft gebracht;

1. richt de volgende verklaring tot het Oekraïense volk en met name tot de overlevenden 
van de Holodomor en de gezinsleden en overige familieleden van de slachtoffers:

(a) erkent de Holodomor (de opzettelijk veroorzaakte hongersnood van 1932-1933 in 
Oekraïne) als genocide op het Oekraïense volk, met als doel de sociale 
fundamenten, tradities, cultuur, nationale identiteit en onafhankelijkheid van de 
Oekraïense natie te vernietigen;

(b) spreekt zijn afschuw uit over deze handelingen, die gericht waren tegen de 
Oekraïense boeren en het Oekraïense volk als geheel en waarbij de mensenrechten 
en vrijheden op grote schaal werden genegeerd en geschonden;

(c) betuigt zijn medeleven met het Oekraïense volk, dat onder deze tragedie heeft 
geleden, en betuigt zijn respect aan degenen die zijn omgekomen ten gevolge van 
de doelbewust veroorzaakte hongersnood van 1932-1933;

(d) verzoekt alle betrokken landen om hun archieven over de Holodomor van 
1932-1933 in Oekraïne open te stellen voor een uitgebreid onderzoek, zodat alle 
oorzaken en gevolgen aan het licht kunnen worden gebracht en grondig kunnen 
worden bestudeerd en onderzocht;

(e) verzoekt alle landen en internationale organisaties die de Holodomor nog niet als 
genocide hebben erkend, dit onverwijld te doen;

(f) dringt er bij het Russische volk op aan een eind te maken aan de imperialistische en 
misdadige traditie die bestaat uit het plegen van diverse vormen van genocide en 
die begon met de Holodomor en die op dit moment, in de vorm van de huidige 
onrechtmatige, terroristische genocidale aanvalsoorlog, nog altijd wordt voortgezet 
en die ten doel heeft de Oekraïense natie van de aardbodem weg te vagen;

(g) dringt erop aan dat er op de Russische Federatie, als opvolger van de Sovjet-Unie, 
internationale druk wordt uitgeoefend om de Holodomor niet langer te ontkennen 
en officieel excuses voor de Holodomor aan te bieden;

(h) herhaalt dat het belangrijk is om het publiek bewuster te maken van deze genocide 
en om de lessen die eruit zijn getrokken niet te vergeten, en dringt aan op een 
historische en juridische beoordeling van de Holodomor;

(i) veroordeelt in de krachtigste bewoordingen alle vormen van totalitarisme en 
daarmee verband houdende misdaden; betreurt dat de misdaden van het totalitaire 
Sovjetregime nog niet zijn geëvalueerd vanuit het oogpunt van het internationaal 
recht, dat de daders van deze misdaden niet voor de rechter zijn gebracht en dat 
deze misdaden nooit duidelijk door de internationale gemeenschap zijn 
veroordeeld; dringt aan op een juridische en ethische beoordeling van de dictatuur 
van Stalin en het communistische Sovjetregime en wijst op het belang van 
bewustmaking, van bevordering van wetenschappelijk onderzoek en van 
voorlichting aan jongeren, omdat dit elementen zijn die van het grootste belang zijn 
voor het inzicht in onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis en het tot stand 
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brengen van een gemeenschappelijk Europees historisch besef en voor het 
vergroten van de weerbaarheid van onze samenlevingen tegen de huidige 
bedreigingen van de democratie;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de president, de regering en het parlement van Oekraïne, de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de Organisatie voor veiligheid en 
samenwerking in Europa en de secretaris-generaal van de Raad van Europa.


