


Holodomor é um massacre pela fome, organizado
deliberadamente nos anos 1932 – 1933 pelo
regime totalitário de Stalin no território da
Ucrânia soviética para destruir uma parte do
grupo nacional ucraniano, que levou mais de 7
milhões de vidas.



Ucranianos no início do século XX



▪ No final de 1920, as forças bolcheviques ocuparam a maior parte do território da Ucrânia.

▪ Os bolcheviques implementaram uma política de “comunismo militar”, a qual previa
nacionalização da propriedade privada, redução das relações de mercado, e sua

substituição pela regulamentação estatal, ditadura alimentar, alcançando seus objetivos

usando métodos de terror.

▪ No final de 1927, o regime adotou uma decisão de coletivizar a agricultura. Em janeiro de

1928, foi introduzida a coleta de cereais forçada.

Tanques em um desfile militar,
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 Os fazendeiros foram afastados da terra e deportados. Em 1931, mais de 352 mil

fazendas “desapropriadas” foram liquidadas na Ucrânia. No total, cerca de 1,5 milhão

de pessoas foram roubadas pelo regime comunista.

 Aumentou-se a pressão sobre o clero e os intelectuais, onde o governo via a ameaça à

existência de um regime totalitário comunista.

 As ações do regime causaram insatisfação com a população em várias regiões da

URSS, especialmente na Ucrânia. A resistência do campesinato ucraniano cresceu de

forma sincronizada com a aceleração da taxa de coletivização. O pico foi alcançado

em março de 1930, quando mais de dois terços das fazendas foram obrigadas a

entrarem para as empresas agrícolas coletivas (kolgosp).

Sinos tirados das igrejas, 
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 No verão de 1932, uma enorme onda de protestos camponeses e tumultos de fome

estavam surgindo novamente. Os camponeses que já começavam a sofrer de fome em

massa, lutaram não só por suas terras, mas também por suas próprias vidas. Durante sete

meses, em 1932, mais de 56% dos protestos na URSS ocorreram na Ucrânia.

 Stalin exigiu que todos os problemas - superar a resistência dos camponeses,

intelectuais e comunistas nacionais no poder, punir os desobedientes e transformar

aqueles que restarem no povo «soviético» - deveriam ser resolvidos de uma vez só.

Coisa que só poderia ser feita através do extermínio em massa.

Joseph Stalin

Armas dos rebeldes, 

Vinnytsia, março de 

1930

Polícias com cereais confiscados 

dos camponeses, região de 

Kherson, 1932 



▪ Confisco em massa de todos os alimentos da aldeia, que exigia um recurso humano

significativo.

▪ Proibição da saída dos afetados para fora da Ucrânia, interrupção de venda de bilhetes para

transporte ferroviário e aquático para os camponeses.

▪ Bloqueio consciente de informações sobre a fome.

Busca dos estoques de comida dos 
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rua

Confisco de gado

Os pratos alternativos no periodo

do Holodomor



▪ O Holodomor, que se tornou em uma arma

na destruição biológica em massa de

ucranianos, levou aproximadamente 7

milhões de vidas humanas.

▪ Como resultado do crime de genocídio,

aconteceu a destruição do estilo de vida

tradicional ucraniano. Para muitas décadas

seguidas o Holodomor enfraqueceu o

fundo genético do povo, e levou a

mudanças morais e psicológicas na

consciência dos ucranianos.

▪ Nos anos 1985 – 1988 a Comissão do

Congresso dos EUA, que investigou a

fome na Ucrânia, em suas conclusões

sublinhou que "Joseph Stalin e sua

comitiva cometeram um ato de genocídio

contra o povo ucraniano em 1932-1933".
London Evening Standard, 31 de março

de 1933



 Talvez se o mundo tivesse conhecimento, e noção de tamanha tragédia, as 

pessoas poderiam ter reagido com indignação ao Estado totalitário qur suprimia 

os ucranianos, e condenado as ações do regime de Stalin, e se educado de uma 

forma que pudesse ter evitado o Holocausto. 

 A partir do ano de 2003, o Holodomor foi condenado como o crime do regime 

totalitário e reconhecido, a nível nacional e local em Argentina, Áustria, 

Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Eslováquia, Geórgia, os 

Estados Unidos da América, Estônia, Itália, Hungria, Letônia, Lituânia, México, 

Polônia, Paraguai, Peru, Portugal, República Checa e Santa Sé. 

 No Brasil a tragédia do Holodomor como genocídio foi reconhecida também 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nas Câmaras Municipais do 

Rio de Janeiro, Curitiba, Prudentópolis, Iratí, Campo Mourão, Antônio Olinto e 

Mafra – Santa Catarina. 

 Esta condenação também teve lugar na ONU (novembro de 2003), UNESCO 

(outubro de 2007), OSCE (julho de 2008) e Parlamento Europeu (outubro de 

2008). 





▪ O terceiro ponto da supracitada Resolução da UNESCO
contém o apelo aos países membros desta organização,
que eu cito em inglês: “to consider promoting
awareness of the Great Famine (Holodomor)
remembrance by means of incorporating this
knowledge into the educational and research
programmes to inculcate forthcoming generations with
the lessons of this tragic page”.

▪ Artigo 506 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja
Católica diz que “as tentativas de eliminação de inteiros
grupos nacionais, étnicos, religiosos ou linguísticos são
determinados como delitos contra Deus e contra a
própria humanidade, e os responsáveis de tais crimes
devem ser chamados a responder diante da justiça”.
Nesse mesmo documento, essa tragédia contra o povo
ucraniano é reconhecida como GENOCÍDIO.



http://editoraespacoacademico.com.br/pr
oduct/holodomor-1932-1933-repercussoes-
no-jornal-ucraniano-brasileiro-pracia/

https://holodomortour.ca/product/stalin
s-secret-genocide-dvd/



Holodomor é um dos eventos mais importantes da história 
não somente da Ucrânia, mas também no contexto mundial 
do século XX. Sem entendê-lo, não seria possível entender a 
natureza do totalitarismo e dos crimes cometidos tanto pelo 
totalitarismo soviético comunista, quanto nazista.


