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Europos Parlamento rezoliucija „Praėjus 90 metų po Holodomoro: masines žudynes 
marinant badu pripažinti genocidu“
(2022/3001(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos ir Rusijos, ypač į savo 
2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl Holodomoro, Ukrainoje dirbtinai sukelto badmečio 
(1932–1933 m.), minėjimo1,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui 
ir baudimo už jį, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitas Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių sutartis ir dokumentus,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos plenarinių sesijų metu 
priimtus bendrus pareiškimus dėl Holodomoro metinių,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

– atsižvelgdamas į 2003 m. Ukrainos Aukščiausiosios Rados rezoliuciją, kurioje 
tikslingas badmetis paskelbtas genocido aktu, 2006 m. lapkričio 28 d. Ukrainos įstatymą 
dėl Holodomoro Ukrainoje 1932–1933 m. ir į 2022 m. lapkričio 16 d. Ukrainos 
Aukščiausiosios Rados raginimą pasaulio parlamentams pripažinti 1932–1933 m. 
Holodomorą ukrainiečių tautos genocidu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi, remiantis Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido 
nusikaltimui ir baudimo už jį nuostatomis, nusikaltimu laikoma tam tikros veikos, 
kuriomis siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę 
ar religinę grupę, būtent: nužudyti grupės narius, sukelti sunkų grupės narių fizinį ar 
psichinį žalojimą, tikslingai bloginti grupės gyvenimo sąlygas siekiant visiškai arba iš 
dalies fiziškai ją sunaikinti, taikyti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
gimdymui grupėje, ir prievarta perkelti grupės vaikus į kitą grupę;

B. kadangi sovietų režimas ciniškai suplanavo ir žiauriomis priemonėmis sukėlė 1932–
1933 m. Holodomorą, per kurį mirė milijonai ukrainiečių, siekdamas prievarta 
įgyvendinti Sovietų Sąjungos žemės ūkio kolektyvizacijos politiką ir sugniuždyti 
ukrainiečių tautą bei jų nacionalinį identitetą; kadangi panašius žiaurius metodus 
sovietinis režimas taikė ir kitose Sovietų Sąjungos dalyse, konkrečiai Kazachstane, 
Baltarusijoje, Šiaurės Kaukaze ir kitur; kadangi ukrainiečių identitetas taip pat buvo 
naikinamas vykdant terorą, nukreiptą prieš ukrainiečių kultūrinį identitetą turinčius 

1 OL C 15E, 2010 1 21, p. 78.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008IP0523&from=LT
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asmenis;

C. kadangi iš įrodymų matyti, kad sovietinis režimas tikslingai konfiskavo grūdų derlių ir 
uždarė sienas, kad ukrainiečiai negalėtų gelbėtis nuo bado; kadangi 1932 ir 1933 m. 
Sovietų Sąjunga eksportavo grūdus iš Ukrainos teritorijos, o žmonės badavo; kadangi 
ukrainiečių, daugiausia kaimo gyventojų, žudymas dažnai vykdavo kartu su 
propagandine agitacija: valstiečiai būdavo apkaltinami ir vaizduojami kaip bado 
kaltininkai;

D. kadangi dėl tebesitęsiančio Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą, jos energetikos ir 
žemės ūkio infrastruktūros naikinimo, Ukrainos grūdų eksporto blokavimo ir Rusijos 
įvykdytų milijonų tonų grūdų vagysčių vėl baiminamasi didelio masto dirbtinai sukelto 
badmečio, ypač pasaulio pietinėse šalyse, kurios priklauso nuo įperkamų ukrainietiškų 
grūdų;

E. kadangi tarptautinė bendruomenė nėra aiškiai įvertinusi sovietų nusikaltimų teisiniu ir 
moraliniu požiūriu; kadangi totalitarinio sovietinio režimo teisinimas ir šlovinimas bei 
Stalino kulto atgijimas Rusijoje privedė prie to, kad šiandieninė Rusija yra terorizmą 
remianti valstybė ir teroristines priemones naudojanti valstybė, ir prie to, kad šiais 
laikais kartojasi siaubingi nusikaltimai prieš Ukrainos žmones, pvz., tebesitęsia 
vadinamasis Cholodomoras – Rusijos mėginimas sušaldyti Ukrainos žmones iki mirties, 
žiemą tikslingai naikinant Ukrainos civilinę energetikos infrastruktūrą;

F. kadangi iki 2022 m. gruodžio mėn. daugiau kaip 20 šalių parlamentai ar kitos 
atstovaujamosios valstybės lygmens institucijos yra pripažinę Holodomorą genocidu 
arba nusikaltimu prieš ukrainiečių tautą ir žmoniją;

G. kadangi 2022 ir 2023 metais minimos 90-osios Holodomoro metinės;

1. pripažįsta Holodomorą, tikslingos sovietinio režimo politikos sukeltą dirbtinį badmetį 
Ukrainoje 1932–1933 m., ukrainiečių tautos genocidu, nes tai buvo padaryta turint 
tikslą sunaikinti žmonių grupę ir tikslingai sukėlus tokias gyvenimo sąlygas, kuriomis, 
kaip apgalvotai numatyta, ji turėjo būti fiziškai sunaikinta;

2. pagerbia visų Holodomoro aukų atminimą ir reiškia solidarumą su Ukrainos žmonėmis, 
kurie nukentėjo per šią tragediją, visų pirma su Holodomorą išgyvenusiais asmenimis ir 
jų šeimomis; reiškia pagarbą tiems, kurie mirė dėl šių totalitarinio sovietinio režimo 
įvykdytų nusikaltimų;

3. griežtai smerkia šiuos totalitarinio sovietinio režimo vykdytus genocido aktus, dėl kurių 
žuvo milijonai ukrainiečių ir kurie labai pakenkė Ukrainos visuomenės pamatams;

4. ragina visas šalis, visų pirma Rusijos Federaciją ir kitas po Sovietų Sąjungos žlugimo 
susikūrusias šalis, atverti savo archyvus, kuriuose laikoma informacija apie dirbtinai 
sukeltą badmetį Ukrainoje 1932–1933 m.;

5. ragina visas šalis ir tarptautines organizacijas, kurios dar nepripažino Holodomoro 
genocidu, tai padaryti; ragina Rusijos Federaciją, kuri yra tiesioginė Sovietų Sąjungos 
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įpėdinė, oficialiai pripažinti Holodomorą ir atsiprašyti už šiuos nusikaltimus;

6. ragina ES valstybes nares ir trečiąsias šalis didinti informuotumą apie šiuos įvykius ir 
kitus sovietinio režimo įvykdytus nusikaltimus, įtraukiant istorijos žinias apie juos į 
švietimo ir mokslinių tyrimų programas, kad panašioms tragedijoms ateityje būtų 
užkirstas kelias;

7. apgailestauja dėl to, kad 90-osios Holodomoro metinės minimos tuo metu, kai Rusija 
tęsia agresijos karą prieš Ukrainą, pažeisdama šios šalies suverenitetą ir teritorinį 
vientisumą ir siekdama likviduoti Ukrainą kaip tautinę valstybę bei sunaikinti jos 
žmonių identitetą ir kultūrą; taip pat smerkia tai, kad dėl Rusijos agresijos karo prieš 
Ukrainą kyla pasaulinė maisto krizė, Rusijai naikinant ir plėšiant Ukrainos grūdų 
sandėlius ir toliau trukdant Ukrainai eksportuoti grūdus į skurdžiausias šalis;

8. smerkia dabartinio Rusijos režimo manipuliavimą istorijos atmintimi tam, kad režimas 
išsilaikytų; atsižvelgdamas į tai, dar kartą smerkia tai, kad Rusijos valdžios institucijos 
prievarta uždarė žmogaus ir pilietinių teisių organizacijas – tarptautinę bendriją 
„Memorial“ ir žmogaus teisių centrą „Memorial“ – šiuo veiksmu dar labiau išryškėjo 
dabartinio Rusijos režimo revizionistinė ideologija; ragina ES ir jos valstybes nares, 
viešąsias ir privačiąsias institucijas bei visą pilietinę visuomenę aktyviai pasmerkti ir 
atmesti visus bandymus iškreipti istorijos faktus arba manipuliuoti viešąja nuomone 
Europoje naudojantis melagingais istorijos naratyvais, klastojamais ir platinamais 
siekiant paremti ideologiją ir padėti nusikalstamiems režimams išsilaikyti; ragina visas 
ES institucijas ir valstybes nares remti akademinę bendruomenę ir pilietinę visuomenę, 
dirbančią politinių represijų ir totalitarinių nusikaltimų Sovietų Sąjungoje 
dokumentavimo, mokslinių tyrimų ir švietimo srityje;

9. griežčiausiai smerkia visų formų totalitarizmą; apgailestauja dėl to, kad sovietinio 
totalitarinio režimo nusikaltimai iki šiol dar neįvertinti tarptautinės teisės požiūriu, jų 
vykdytojai dar nepatraukti atsakomybėn ir kad šie nusikaltimai niekuomet nebuvo 
aiškiai pasmerkti tarptautinės bendruomenės; ragina atlikti išsamų istorinį ir teisinį 
sovietinio režimo vertinimą ir surengti skaidrias viešas diskusijas apie jo nusikaltimus, 
nes tai itin svarbu norint sukurti bendrą Europos istoriją ir atminimą ir taip sustiprinti 
mūsų visuomenių atsparumą šiuolaikinėms demokratijai kylančioms grėsmėms; 
pabrėžia, kad sovietinio režimo įvertinimas ir skaidrios viešos diskusijos apie jo 
nusikaltimus yra svarbiausi pačiai Rusijai, siekiant padidinti visuomenės informuotumą, 
įgyti atsparumą dezinformacijai bei iškreiptiems istoriniams naratyvams ir neleisti, kad 
panašūs nusikaltimai pasikartotų;

10. paveda atsakingoms Europos Parlamento tarnyboms nedelsiant išversti šią rezoliuciją į 
rusų ir ukrainiečių kalbas; 

11. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Ukrainos Aukščiausiajai Radai, Ukrainos 
prezidentui ir vyriausybei, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir 
parlamentui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos generaliniam sekretoriui ir Europos Tarybos 
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generaliniam sekretoriui.


