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Rezolucja Parlamentu Europejskiego: 90 lat po Wielkim Głodzie w Ukrainie – uznanie 
masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo
(2022/3001(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje, w szczególności rezolucję z 23 października 
2008 r. w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego w Ukrainie w 
latach 1932-19331,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(europejska konwencja praw człowieka),

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,

– uwzględniając ukraińską ustawę w sprawie Wielkiego Głodu w Ukrainie w latach 1932-
1933, przyjętą w dniu 28 listopada 2006 r.,

– uwzględniając oświadczenie stałego przedstawiciela Ukrainy skierowane do sekretarza 
generalnego ONZ z 5 grudnia 2018 r. w sprawie 85. rocznicy Wielkiego Głodu w 
Ukrainie, podpisane przez 38 państw członkowskich ONZ,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jest 
wartością uniwersalną i jedną z podstawowych zasad, na których opiera się UE;

B. mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa uznaje za przestępstwo szereg czynów popełnionych z zamiarem 
zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, w 
tym zabijanie członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków 
grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego 
zniszczenia fizycznego, stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w 
obrębie grupy, przymusowe przekazywanie dzieci jednej grupy innej grupie; mając na 
uwadze, że ludobójstwo może mieć miejsce zarówno w czasie wojny, jak i w czasach 
pokoju;

C. mając na uwadze, że Wielki Głód z lat 1932-1933, który spowodował śmierć milionów 
Ukraińców, został celowo zaplanowany przez reżim stalinowski, aby narzucić siłą 
politykę kolektywizacji rolnictwa Związku Sowieckiego wbrew woli ukraińskiej 
ludności wiejskiej, stłumić narodowy opór przeciwko rządom sowieckim i 
wyeliminować ukraińską tożsamość narodową; mając na uwadze, że w 2022 r. przypada 

1 Dz.U. C 15 E z 21.1.2010, s. 78.
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90. rocznica Wielkiego Głodu;

D. mając na uwadze, że imperium rosyjsko-sowieckie systematycznie dążyło do 
zniszczenia oporu niepodległego narodu ukraińskiego za pomocą działań ludobójczych, 
a mianowicie za pomocą sztucznie wywołanego przez Holodomor masowego głodu w 
Ukrainie i na obszarach zamieszkałych przez Ukraińców, takich jak region Kubań, a 
także deportacji i ludobójstwa kulturowego Tatarów krymskich (szacunkowo 34 000–
110 000 ofiar), masowych deportacji Ukraińców i innych grup etnicznych z Ukrainy do 
gułagów i na Syberię (co najmniej 600 000 osób w latach 1940–1953) oraz brutalnego 
niszczenia ruchu oporu antysowieckiego (ponad 155 000 zabitych i 130 000–200 000 
aresztowanych); mając na uwadze, że ludobójcza napaść putinowskiej Rosji na Ukrainę 
jest kontynuacją tych samych działań, które Imperium Rosyjskie konsekwentnie i 
systematycznie prowadziło przeciwko narodowi ukraińskiemu.

E. mając na uwadze, że zbrodnie sowieckie w XX wieku nie doczekały się jasnej oceny 
prawnej i moralnej ze strony społeczności międzynarodowej; mając na uwadze, że 
gloryfikacja sowieckiej imperialistycznej przeszłości, która wybiela totalitarny reżim 
komunistyczny i ożywiła kult Stalina w Rosji, doprowadziła do tego, że współczesna 
Rosja stała się państwem będącym sponsorem terroryzmu i państwem stosującym 
środki terrorystyczne, a także doprowadziła do powtórzenia w naszych czasach 
przerażających zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu;

F. mając na uwadze, że integracja europejska opiera się na gotowości do zamknięcia 
tragicznego rozdziału historii XX wieku oraz uznaniu, że pogodzenie się z trudną 
historią nie oznacza zbiorowego poczucia winy, lecz stanowi solidną podstawę do 
budowania wspólnej europejskiej przyszłości opartej na wspólnych wartościach i 
uznaniu wspólnej egzystencji, w której jesteśmy od siebie zależni; mając na uwadze, że 
upamiętnianie zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w historii Europy powinno 
przyczynić się do kultywowania wspólnej europejskiej pamięci i zwiększenia 
odporności społeczeństw demokratycznych na dezinformację i propagandę;

G. mając na uwadze, że Australia, Kanada, Kolumbia, Czechy, Ekwador, Estonia, Gruzja, 
Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Meksyk, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Ukraina, Stany Zjednoczone i Stolica Apostolska uznają Wielki Głód za ludobójstwo; 
mając na uwadze, że niemiecki parlament przyjął niedawno rezolucję w tej samej 
sprawie;

H. mając na uwadze, że w związku ze niczym niesprowokowaną, nielegalną i 
nieuzasadnioną wojną napastniczą przeciwko Ukrainie Rosja popełnia Kholodomor, 
próbując zamrozić naród ukraiński na śmierć przez celowe niszczenie cywilnej 
infrastruktury energetycznej i elektrycznej Ukrainy w przeddzień zimy; mając na 
uwadze, że Rosja dążyła do zniszczenia ukraińskiej produkcji rolnej i atakowała silosy 
zbożowe, blokowała porty i zagrażała bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie;

1. składa następujące oświadczenie na ręce mieszkańców Ukrainy, szczególnie żyjących 
świadków Wielkiego Głodu oraz rodzin i krewnych ofiar:

a) uznaje Wielki Głód (sztucznie wywołaną klęskę głodu w Ukrainie w latach 1932-
1933) za zbrodnię ludobójstwa dokonaną na ludności ukraińskiej w celu 
zniszczenia fundamentów społecznych, tradycji, kultury, tożsamości narodowej i 
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państwowości narodu ukraińskiego;

b) zdecydowanie potępia te akty skierowane przeciwko ukraińskim chłopom i całemu 
narodowi ukraińskiemu, wiążące się z masową zagładą oraz łamaniem praw i 
wolności człowieka;

c) składa wyrazy współczucia ludności Ukrainy, której dotknęła ta tragedia, i oddaje 
hołd pamięci zmarłych w wyniku sztucznie wywołanej klęski głodu w latach 1932-
1933;

d) wzywa wszystkie właściwe państwa do umożliwienia kompleksowego zbadania ich 
archiwów poświęconych Wielkiemu Głodowi w Ukrainie w latach 1932-1933, by 
możliwe było odkrycie oraz pełne wyjaśnienie i zbadanie wszystkich jego przyczyn 
i konsekwencji;

e) wzywa wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe, które jeszcze nie uznały 
Wielkiego Głodu za ludobójstwo, aby niezwłocznie to uczyniły;

f) wzywa naród rosyjski do położenia kresu kryminalnej imperialistycznej tradycji 
popełniania różnych form ludobójstwa, która rozpoczęła się od Wielkiego Głodu i 
jest kontynuowana w trwającej przestępczej, terrorystycznej i ludobójczej wojnie 
napastniczej prowadzonej w celu trwałego zniszczenia całego narodu ukraińskiego;

g) wzywa do międzynarodowej presji na Federację Rosyjską, jako następcę prawnego 
Związku Radzieckiego, aby przestała zaprzeczać Wielkiemu Głodowi i oficjalnie 
za niego przeprosiła;

h) ponownie podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości społecznej i pamiętania o 
nauce płynącej z tego ludobójstwa oraz wzywa do dokonania historycznej i prawnej 
oceny Wielkiego Głodu;

i) zdecydowanie potępia wszelkie formy totalitaryzmu i powiązane z nim zbrodnie; 
wyraża ubolewanie, że zbrodnie popełnione przez sowiecki reżim totalitarny nie 
zostały jeszcze ocenione z punktu widzenia prawa międzynarodowego, że sprawcy 
tych zbrodni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności oraz że zbrodnie te nigdy 
nie zostały wyraźnie potępione przez społeczność międzynarodową; wzywa do 
dokonania prawnej i moralnej oceny stalinowskiej dyktatury i sowieckiego reżimu 
komunistycznego i podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości, promowania 
badań naukowych i edukacji młodzieży, co jest niezwykle ważne dla budowy 
wspólnej europejskiej historii i pamięci oraz wzmocnienia odporności naszych 
społeczeństw w obliczu współczesnych zagrożeń dla demokracji;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, sekretarzowi generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie oraz sekretarzowi generalnemu Rady Europy.


