Till Sveriges riksdag
Till Sveriges regering

Uppmaning till Sverige att erkänna Holodomor
som folkmord
Vi undertecknade vädjar till Sveriges regering och riksdag att erkänna Holodomor, den stora
svälten i Ukraina 1932–1933, som ett folkmord. Uppskattningen av antalet döda varierar
mellan 3 och 7 miljoner.
Den utopiska idén om tvångskollektivisering i Ukraina misslyckades. Så ett folkmord
iscensattes av den sovjetiska kommunistiska regimen genom att medvetet framkalla massvält
som hämnd för det ukrainska motståndet. Begreppet Holodomor kommer av
sammansättningen av de ukrainska orden ”holod” (hunger, svält) och ”moryty” (framkalla
lidande, att mörda).
Ukraina har varit ett jordbruksland och är känt för sin bördighet över hela världen sedan
Bysantiska riket. Landets skördar räckte alltid för att mätta minst 20–30% av hela Sovjets
befolkning. Holodomor orsakades inte av dåliga skördar eller torka. Samtidigt som svälten
pågick exporterade Sovjetunionen stora mänger spannmål. 1932 exporterades 1,6 miljoner ton
spannmål och 1933 exporterades 2,1 miljoner ton.
Under tidigt 30-tal svalt Moskvastyrda Sovjetunionen med Stalin i spetsen med vilje ihjäl
miljontals ukrainare genom att beslagta deras mat och se till att de inte fick tillgång till någon.
Landsbygden kontrollerades strikt och förflyttningsförbud gällde. Många av de överlevande
skickades till arbets- och koncentrationsläger i Sibirien om de inte avrättades på plats för att
till exempel ha gömt undan mat. Många barn dog en plågsam död eller blev föräldralösa och
placerades på sovjetiska barnhem där deras nationella identitet suddades ut.
Alla rapporter om svält förnekades officiellt och utländska erbjudanden om hjälp avvisades av
Moskva.
Holodomor har berört de flesta ukrainska familjer. Hela byar och orter utplånades. Det finns
forskning och samlade minnen samt vittnesmål från de överlevande offren. Ett erkännande av
detta förfärliga övergrepp mot det ukrainska folket är mycket viktigt för dessa människor och
dess anhöriga samt för Ukraina som nation. Det är även viktigt för att minnas de som inte
överlevde.
Folkmordskonventionens artikel 2 definierar folkmord som:
a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess
fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;

e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.
Många länder har erkänt detta som ett folkmord. Bland de Australien, Kanada, Litauen, Polen,
USA m.fl. Idag när Ukraina kämpar mot Ryssland för sin överlevnad ber vi Sverige att
erkänna Holodomor som ett folkmord.
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