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ЗБЕРЕГЛА 

День пам'яті жертв Голодоморів



За різними оцінками, жертвами Голодомору 1932–33 років стали 

від 5 до 10 млн українців. У червні 1933 року в Україні помирали:

щодоби – 34 170 осіб;

щогодини – 1 420 осіб;

щохвилини – 24 людини. Зникали не лише сім’ї, а й цілі села

Три великі Голодомори організувала в Україні злочинна сталінська влада.
Українська національна еліта й економічно незалежне селянство
сприймалося радянською владою як реальна загроза для існування усього
СРСР.

1921-1923 рр. – найбільш вразили південні області УСРР. У людей масово
конфісковували хліб та вивозили його в Росію. Голодомор вразив також
етнічні українські землі – Кубань та Поволжя;

1932-1933 рр. – визнані на міжнародному рівні геноцидом українського
народу. Найжахливіший, добре спланований злочин, щоб придушити
український національно-визвольний рух, упокорити українців та ліквідувати
частину українських селян;

1946-1947 рр. – цілеспрямована акція вбивства українців, причиною якої
були не важкі повоєнні роки. У селян забирали зерно, аби продати його, чи
подарувати «братнім» республікам соціалістичного табору.
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Більшість загиблих від голодомору – діти,
сотні тисяч! Українці віком від 6 місяців до 17
років становили близько половини всіх жертв
Голодомору.

Одними із передумов Голодомору була колективізація та розкуркулення.
Заможних селян позбавляли власності, піддавали жорстоким репресіям та
депортаціям. До середини 1930-х років майже 1 млн українців депортували за межі
України. Радянська влада ніяк не приживалася в Українській СРР, селяни
організовували рухи опору. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців,
був карально-репресивною акцією спрямованою на упокорення українського
селянства.

7 серпня 1932 р. вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення

суспільної (соціалістичної) власності», яка в народі отримала назву «Закон про п'ять колосків». Саме ця постанова остаточно позбавила

українських селян шансу вижити. Закон передбачав жорстокі репресії та покарання «за розкрадання колгоспного майна». За порушення

передбачалися розстріли із конфіскацією всього майна. Влітку 1933 року за цим законом було засуджено 150 тис осіб. Серед них і діти,

які просто намагалися вижити й у пошуках залишків зерна блукали полями. Закон діяв до 1947 року, однак пік його застосування припав

саме на 1932-33 рр.
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Жертви голоду. Харківщина, 1933 рік
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«Чорні дошки» сприяли геноциду українського народу. Занесення на такі дошки цілих районів,

населених пунктів, колгоспів означало повне блокування їх спецзагонами та військами, недопущення

виїзду населення за межі цих територій, вилучення всіх продуктів харчування, заборону торгівлі. У

1932-33 рр. 735 районів, сіл, хуторів, колгоспів в Україні було занесено на «чорні дошки». Окрім

України, система діяла також на Кубані, Поволжі, Донщині, Казахстані – територіях, де жило багато

українців. Найбільше українців загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Сумській,

Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Одеській областях та в

Молдові, яка тоді була складом УРСР. Свідки Голодомору розповідають про випадки, коли доведені

до відчаю селяни божеволіли та їли тіла своїх чи сусідських померлих дітей. За деякими даними, за

канібалізм під час Голодомору засудили понад 2500 людей.

Доктор Рафаель Лемкін, польський та американський науковець-

юрист, автор терміна «геноцид» и проєкта Конвенції ООН про геноцид. В

1953 р. в своєму зверненні «Радянський геноцид в Україні» до

тритисячної аудиторії, що зібралася в Мангеттен Центрі в Нью-Йорку

вшанувати 20-у річницю Великого Голоду в Україні, сказав, що

«винищення української нації» – це «класичний приклад геноциду».
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У листопаді 2006 р. Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років 
геноцидом українського народу.

Четверта субота листопада в Україні
визнана Днем пам'яті жертв голодоморів.
Меморіальні заходи проводяться як в
Україні, так і поза її межами. Щорічно, цього
дня проводиться всеукраїнська акція
«Запали свічку».

З 1983 р. за ініціативи української
діаспори у США та Канаді розпочалося
офіційне вшанування пам'яті жертв
Голодомору, в тому числі, визнання
його геноцидом українського народу.

Вшануймо спільною молитвою пам’ять усіх жертв Голодомору – тих, хто загинув, хто

терпів, хто постраждав. І нехай подібна біда на нашій землі ніколи не повториться знову!
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