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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 Ukraina ja Venemaa kohta, eelkõige oma 
23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni holodomori ehk Ukrainas 1932.–1933. aastal 
kunstlikult tekitatud näljahäda mälestamise kohta1,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, 
inimõiguste ülddeklaratsiooni ja ÜRO muid inimõigustealaseid lepinguid ja dokumente,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee täiskogu istungjärkudel vastu võetud ühisavaldusi 
holodomori aastapäeva kohta,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse Ukraina ülemraada 2003. aasta resolutsiooni, millega kuulutati tahtlik 
näljahäda genotsiidiks, Ukraina 28. novembri 2006. aasta seadust holodomori kohta 
Ukrainas 1932.–1933. aastal ning ülemraada 16. novembri 2022. aasta üleskutset 
parlamentidele kogu maailmas tunnistada 1932.–1933. aasta holodomor genotsiidiks 
Ukraina rahva vastu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsioon tunnistab 
kuritegelikuks rea tegusid, mis on toime pandud kavatsusega hävitada osaliselt või 
täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi rühmi: see hõlmab selliste rühmade 
liikmete tapmist, neile tõsiste kehavigastuste või vaimse kahju tekitamist, rühmale 
tahtlikult selliste elutingimuste pealesurumist, mis põhjustab rühma täielikku või osalist 
füüsilist hävimist, meetmete rakendamist rühmasisese sündimuse takistamiseks ja laste 
sunniviisilist ümberpaigutamist ühest rühmast teise;

B. arvestades, et 1932.–1933. aasta näljahäda ehk holodomor, mis põhjustas miljonite 
ukrainlaste surma, oli kommunistliku režiimi poolt küüniliselt kavandatud ja julmalt 
täide viidud selleks, et Nõukogude Liidu põllumajanduse kollektiviseerimine jõuga ellu 
viia ning Ukraina rahvas ja selle rahvuslik identiteet alla suruda; arvestades, et 
kommunistlik režiim kasutas sarnaseid julmi meetodeid ka Nõukogude Liidu teistes 
piirkondades, eelkõige Kasahstanis, Valgevenes, Põhja-Kaukaasias ja mujal; arvestades, 
et Ukraina rahvusliku identiteedi mahasurumine toimus ka Ukraina kultuurilise 
identiteedi kandjate suhtes terrori rakendamise teel;

1 ELT C 15E, 21.1.2010, lk 78.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008IP0523&from=ET
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C. arvestades, et on tõendeid selle kohta, et kommunistlik režiim konfiskeeris tahtlikult 
teraviljasaagi ja sulges piirid, et ukrainlased ei saaks nälja eest põgeneda; arvestades, et 
1932. ja 1933. aastal eksportis Nõukogude Liit Ukraina territooriumilt teravilja, kuigi 
samal ajal olid inimesed seal näljas; arvestades, et valdavalt maapiirkondades elavate 
ukrainlaste tapmisega kaasnes sageli poliitiline propaganda ehk agitprop, mis muutis 
põllumehed patuoinasteks ja näljahädas süüdlasteks;

D. arvestades, et Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukraina vastu, riigi energia- ja 
põllumajandustaristu hävitamine, Ukraina teravilja ekspordi takistamine ja miljonite 
tonnide teravilja vargus Venemaa poolt tekitab uut hirmu ulatusliku kunstliku näljahäda 
ees, eriti maailma lõunapoolsete piirkondades, mis sõltuvad taskukohasest Ukraina 
teraviljast;

E. arvestades, et rahvusvaheline üldsus ei ole andnud Nõukogude Liidu toime pandud 
kuritegudele selget õiguslikku ja moraalset hinnangut; arvestades, et totalitaarse 
kommunistliku režiimi süüst puhtaks pesemine ja ülistamine ning Stalini kultuse 
taaselustamine Venemaal on tänaseks viinud selleni, et Venemaa on muutunud riigiks, 
kes toetab terrorismi ja kasutab terroristlikke vahendeid, samuti on see kulmineerunud 
Ukraina rahva vastu selliste kohutavate kuritegude toimepanemise kordumises, nagu 
praegu toimuv nn Kholodomor ehk Venemaa katse lasta Ukraina rahvas talvel surnuks 
külmuda Ukraina tsiviilenergiataristu sihipärase hävitamise kaudu;

F. arvestades, et 2022. aasta detsembriks olid rohkem kui 20 riigi parlamendid või muud 
riigi tasandi esindusinstitutsioonid tunnistanud holodomori genotsiidiks või kuriteoks 
Ukraina rahva ja inimsuse vastu;

G. arvestades, et 2022. ja 2023. aastal tähistatakse holodomori toimepanemise 
90. aastapäeva;

1. tunnistab holodomori ehk 1932.–1933. aastal Ukrainas kunstlikult tekitatud näljahäda, 
mille põhjustas Nõukogude režiimi tahtlik poliitika, Ukraina rahva vastu suunatud 
genotsiidiks, kuna see pandi toime kavatsusega hävitada rühm inimesi, surudes neile 
tahtlikult peale elutingimused, mille eesmärk oli selle rühma füüsiline hävitamine;

2. mälestab kõiki holodomori ohvreid ja väljendab solidaarsust selles tragöödias 
kannatanud Ukraina rahvaga, eelkõige holodomori üleelanute ja nende peredega; 
avaldab austust neile, kes surid totalitaarse kommunistliku režiimi poolt toime pandud 
kuritegude tagajärjel;

3. mõistab teravalt hukka Nõukogude Liidu totalitaarse režiimi genotsiidiaktid, mis 
põhjustasid miljonite ukrainlaste surma ja kahjustasid oluliselt Ukraina ühiskonna 
aluseid;

4. kutsub kõiki riike, eriti Venemaa Föderatsiooni ja teisi Nõukogude Liidu lagunemise 
järel tekkinud riike üles avama oma arhiivid ja tegema avalikuks Ukrainas 1932.–
1933. aastal kunstlikult tekitatud näljahäda käsitlevad tõendid;

5. palub kõigil riikidel ja rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes ei ole holodomori veel 
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genotsiidiks tunnistanud, seda viivitamata teha; kutsub Venemaa Föderatsiooni kui 
Nõukogude Liidu peamist õigusjärglast üles holodomori ametlikult tunnistama ja selle 
kuriteo eest vabandust paluma;

6. kutsub ELi liikmesriike ja kolmandaid riike üles suurendama teadlikkust nendest 
sündmustest ja muudest kommunistliku režiimi poolt toime pandud kuritegudest ja 
lisama neid käsitlevad ajaloolised teadmised haridus- ja teadusprogrammidesse, et 
sellised tragöödiad tulevikus ei korduks;

7. taunib asjaolu, et nüüd, mil holodomorist on möödunud 90 aastat, peab Venemaa 
endiselt agressioonisõda Ukraina vastu, rikub selle riigi suveräänsust ja territoriaalset 
terviklikkust ning püüab Ukraina kui rahvusriigi likvideerida ning hävitada selle rahva 
identiteedi ja kultuuri; mõistab lisaks hukka tõsiasja, et Venemaa agressioonisõda 
Ukraina vastu on tekitanud ülemaailmse toidukriisi, kuna Venemaa hävitab ja rüüstab 
Ukraina teraviljavarusid ja raskendab jätkuvalt Ukraina teravilja eksporti enim puudust 
kannatavatesse riikidesse;

8. mõistab hukka asjaolu, et Venemaa praegune režiim manipuleerib ajaloolist mälu 
selleks, et režiim püsima jääks; kordab sellega seoses, et mõistab hukka inim- ja 
kodanikuõiguste eest võitlevate organisatsioonide International Memorial Society ja 
Memorial Human Rights Centre sunniviisilise sulgemise Venemaa ametivõimude poolt, 
mis rõhutab Venemaa praeguse režiimi revisionistlikku ideoloogiat; nõuab, et EL ja 
selle liikmesriigid, avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud institutsioonid ning kõik 
kodanikuühiskonna esindajad mõistaksid otsustavalt hukka ja lükkaksid ümber kõik 
katsed moonutada ajaloolisi fakte või manipuleerida avalikku arvamust Euroopas valede 
ajalooliste narratiivide abil, mida kujundatakse ja levitatakse selleks, et toetada 
kuritegelike režiimide ideoloogiat ja püsimajäämist; kutsub kõiki ELi institutsioone ja 
liikmesriike üles toetama akadeemilisi ringkondi ja kodanikuühiskonda Nõukogude 
Liidu poliitiliste repressioonide ja totalitaarsete kuritegude dokumenteerimisel, 
uurimisel ja nende lisamisel õppekavadesse;

9. mõistab kõige karmimalt hukka kõik totalitarismi vormid; peab kahetsusväärseks, et 
Nõukogude totalitaarse režiimi toime pandud kuritegusid ei ole õiguslikust seisukohast 
veel hinnatud, nende toimepanijaid ei ole kohtu alla antud ja rahvusvaheline üldsus ei 
ole neid kuritegusid kunagi selgelt hukka mõistnud; nõuab Nõukogude režiimi 
põhjalikku, ajaloolist ja õiguslikku hindamist ning läbipaistvat avalikku arutelu selle 
kuritegude üle, mis on äärmiselt oluline Euroopa ühise ajaloo ja ajaloolise mälu 
loomiseks ning seeläbi ka meie ühiskondade vastupanuvõime tugevdamiseks 
kaasaegseid demokraatiat ähvardavaid ohte silmas pidades; rõhutab, et Nõukogude 
režiimi kuritegudele hinnangu andmine ning läbipaistev avalik arutelu nende üle on 
vajalikVenemaa enda jaoks, et suurendada üldsuse teadlikkust, tugevdada 
vastupanuvõimet desinformatsioonile ja moonutatud ajaloolistele narratiividele ning 
vältida sarnaste kuritegude kordumist;

10. teeb Euroopa Parlamendi vastutavatele teenistustele ülesandeks tõlkida käesolev 
resolutsioon viivitamata vene ja ukraina keelde; 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ülemraadale, Ukraina 
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presidendile ja valitsusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele 
ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile, ÜRO 
peasekretärile, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni peasekretärile ning 
Euroopa Nõukogu peasekretärile.


