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B9-0564/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o 90 rokoch od hladomoru: uznanie masového 
zabíjania hladom za genocídu
(2022/3001(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 23. októbra 2008 
o spomienke na Holodomor, veľký hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 19331,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky 
dohovor o ľudských právach),

– so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia,

– so zreteľom na ukrajinský zákon o hladomore na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 prijatý 
28. novembra 2006,

– so zreteľom na vyhlásenie stáleho zástupcu Ukrajiny pri generálnom tajomníkovi OSN 
z 5. decembra 2018 k 85. výročiu hladomoru na Ukrajine, ktoré podpísalo 38 členských 
štátov OSN,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je univerzálnou hodnotou 
a jednou zo základných zásad, na ktorých je EÚ založená;

B. keďže Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia kriminalizuje mnohé činy 
spáchané so zámerom zničiť, celkom alebo čiastočne, národnostnú, etnickú, rasovú či 
náboženskú skupinu vrátane vyvražďovania členov skupiny, spôsobovania vážnej 
telesnej či duševnej ujmy členom skupiny, zámerného pôsobenia na životné podmienky 
skupiny s cieľom spôsobiť celkové alebo čiastočné fyzické zničenie, presadzovanie 
opatrení zameraných na zabraňovanie pôrodom v skupine a násilné presúvanie detí 
z jednej skupiny do druhej; keďže ku genocíde môže dôjsť v čase vojny aj v čase mieru;

C. keďže hladomor v rokoch 1932 – 1933, ktorý zapríčinil smrť miliónov Ukrajincov, 
zámerne pripravil Stalinov režim, aby nanútil Ukrajine sovietsku politiku kolektivizácie 
poľnohospodárstva proti vôli ukrajinského vidieckeho obyvateľstva, potlačil národný 
odpor proti sovietskej vláde a zlikvidoval ukrajinskú národnú identitu; keďže v roku 
2022 si pripomíname 90. výročie hladomoru;

D. keďže ruské/sovietske impérium sa systematicky snažilo zničiť jadro nezávislého 
ukrajinského národa genocídnymi prostriedkami, konkrétne umelo vytvoreným 
masovým hladomorom Holodomor na Ukrajine a v oblastiach obývaných Ukrajincami, 
ako napríklad v Kubánskom regióne, ako aj deportáciami a kultúrnou genocídu 

1 Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 78.
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krymských Tatárov (s odhadovaným počtom 34 000 – 110 000 obetí), masovými 
deportáciami Ukrajincov a iných etnických skupín z Ukrajiny do gulagov a na Sibír 
(najmenej 600 000 v rokoch 1940 – 1953) a brutálnym vyhladzovaním protisovietskeho 
hnutia odporu (viac ako 155 000 zabitých a 130 000 – 200 000 zatknutých); keďže 
Putinovo Rusko pokračuje v rovnakom genocídnom útoku na Ukrajinu, aký ruské 
impérium dôsledne a systematicky uskutočňovalo voči ukrajinskému ľudu;

E. keďže sovietske zločiny v 20. storočí neboli medzinárodným spoločenstvom jasne 
právne a morálne zhodnotené; keďže glorifikácia sovietskej imperialistickej minulosti, 
ktorá očisťuje totalitný komunistický režim a oživila Stalinov kult v Rusku, vyústila do 
toho, že súčasné Rusko sa stalo štátnym sponzorom terorizmu a štátom využívajúcim 
teroristické prostriedky a v súčasnosti viedla k opakovaniu hrozných zločinov voči 
ukrajinskému ľudu;

F. keďže európska integrácia je založená na pripravenosti vyrovnať sa s tragickými 
dejinami 20. storočia a na uznaní, že zmierenie sa s ťaživou históriou nesymbolizuje 
pocit kolektívnej viny, ale namiesto toho tvorí pevný základ na budovanie spoločnej 
európskej budúcnosti založenej na zdieľaných hodnotách a uznaní spoločnej a vzájomne 
previazanej existencie, keďže spomínanie na zločiny proti ľudskosti v európskych 
dejinách by malo prispieť ku kultivovaniu spoločnej európskej pamäti a zvýšiť odolnosť 
demokratických spoločností voči dezinformáciám a propagande;

G. keďže Austrália, Kanada, Kolumbia, Česko, Ekvádor, Estónsko, Gruzínsko, Maďarsko, 
Írsko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Ukrajina, USA a Svätá stolica uznávajú hladomor za genocídu; keďže nemecký 
parlament nedávno prijal uznesenie s rovnakým cieľom;

H. keďže Rusko svojou nevyprovokovanou, nezákonnou a neoprávnenou vojenskou 
agresiou proti Ukrajine pácha Kholodomor – pokus o zmrazenie ukrajinského ľudu 
úmyselným zničením ukrajinskej civilnej energetickej a elektrickej infraštruktúry 
v súvislosti s blížiacou sa zimou; keďže cieľom Ruska je zničiť ukrajinskú 
poľnohospodársku produkciu, pričom sa zameralo na obilné silá, zablokovalo prístavy 
a ohrozilo celosvetovú potravinovú bezpečnosť;

1. ľudu Ukrajiny, najmä žijúcim pamätníkom hladomoru, ako aj rodinám a príbuzným 
obetí venuje toto vyhlásenie:

a) uznáva Holodomor (umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933) 
za genocídu ukrajinského národa, ktorej cieľom bolo zničiť sociálne základy 
ukrajinského národa, jeho tradície, kultúru, národnú identitu a štátnosť,

b) rozhodne odsudzuje tieto činy, ktoré boli zamerané proti ukrajinskému roľníctvu 
a ukrajinskému ľudu ako celku a ktoré sa vyznačovali hromadným ničením 
a porušovaním ľudských práv a slobôd,

c) vyjadruje svoju solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý trpel počas tejto tragédie, 
a vzdáva úctu tým, ktorí zomreli v dôsledku umelo vyvolaného hladomoru v rokoch 
1932 – 1933,

d) vyzýva všetky príslušné krajiny, aby otvorili svoje archívy o hladomore na 
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Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 na dôkladný výskum, aby sa mohli odhaliť 
a dôsledne vyšetriť a preskúmať všetky príčiny a dôsledky,

e) vyzýva všetky krajiny a medzinárodné organizácie, ktoré ešte neuznali hladomor za 
genocídu, aby tak bezodkladne urobili,

f) vyzýva ruský ľud, aby zastavil imperialistickú, zločineckú tradíciu páchania 
rôznych foriem genocídy, ktorá sa začala hladomorom a pokračuje súčasnou 
zločineckou, teroristickou a genocídnou vojenskou agresiou s trvalým cieľom 
zničiť ukrajinský národ ako celok,

g) vyzýva na medzinárodný tlak na Ruskú federáciu ako právneho nástupcu 
Sovietskeho zväzu, aby prestala popierať existenciu hladomoru a oficiálne sa zaň 
ospravedlnila,

h) pripomína, že je dôležité zvyšovať povedomie verejnosti a pripomínať si poučenie 
z tejto genocídy, a vyzýva na historické a právne posúdenie hladomoru,

i) čo najdôraznejšie odsudzuje všetky formy totalitarizmu a s ním súvisiace zločiny, 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že zločiny spáchané sovietskym totalitným 
režimom neboli doteraz vyhodnotené z hľadiska medzinárodného práva, že 
páchatelia týchto zločinov neboli postavení pred súd a že tieto zločiny neboli nikdy 
jasne odsúdené medzinárodným spoločenstvom, vyzýva na právne a morálne 
zhodnotenie Stalinovej diktatúry a sovietskeho komunistického režimu 
a zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia, podpory vedeckého výskumu 
a vzdelávania mládeže, ktoré sú mimoriadne dôležité pre budovanie spoločnej 
európskej histórie a pamäti a pre posilnenie odolnosti našich spoločností voči 
moderným hrozbám pre demokraciu,

2. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, prezidentovi, 
vláde a parlamentu Ukrajiny, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených 
národov, generálnemu tajomníkovi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
a generálnemu tajomníkovi Rady Európy.


