
1



Темата за глада в СССР е бил повдигнат
по времена на "перестройката" - в края на
1980-те  години.  От  средата  на  1990-те
години  на  ХХ  век  популярност  добива
понятието "Гладомор" в смисъл на смърт
предизвикана от глада. 

Последните  данни  за  точния  брой  на
жертвите на глада в Украйна бяха цитирани в
обвинителния  акт  от  присъдата  на
Апелативния съд на Киев на 13 януари 2010
г. В делото срещу организаторите на масовия
глад на територията на СССР, Сталин и други
членове  на  правителството  на  СССР  и  на
украинския  ССР  са  назовани  като  главни
виновници.  (общо  обвиненето  е  срещу  7
души,  всеки  от  които  е  бил  осъден  от
съда)Общите  загуби  Гладомора  се  оценяват
на  от  4  до7  000  000  души.  По  оценка
направена 2002 г.  от съвременни демографи
на  INED,  загиналите  от  глада  в  Украински
ССР е 4,6 милиона души. 

Пикът на глад идва през първата половина на
1933. Според историците, гладът в 1932 г. е
резултат  от  завишените  зърни  поръчки  от
страна на Москва. 
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Те  са  довели  до  всеобщ глад  в  СССР през
1932-1933  г.  Трябва  да  се  има  предвид,  че
в1933  гладът  е  бил  причинена  от
конфискация  на  хранителните  запаси  на
украинските селяни.

Събитията от първата половина на 1933 г. в 
Съветския съюз са били ползвани от 
Западната преса в публикации, изявления и 
действия, които в Съветския съюз не са се 
коментирали и са били забранявани. Дълго 
време темата остава табу и повдигането на 
въпроса за умишлената организация на 
глада е невъзможно. Всяко такова изявление
се е считало анти-съветска пропаганда.
Най-активно темата за Гладомора се 
обсъжда и се информира за него в края на 
1970-началото на 1980 г. Страните, които 
най-активно информират обществото по 
тази тема, са преди всичко САЩ и Канада. 
Там след Втората световна война се 
установяват значителна част от украинските
имигранти.
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1-ви Март 1984 Сената на САЩ внася в парламента 
законопроект за създаване на анкетна комисия на 
Конгреса на САЩ по повод украинския “Голодомор“.  
Призовавайки сенатори да гласуват за законопроекта, 
конгресмен Д. Рот заяви, 

че „украинците се унищожават 
по етнически причини и само 
защото те са тези, които са“. 
12 Октомври 1984, Роналд 
Рейгън подписва закон за 
създаване на комисия, която да 
извърши проучване на 
унищожение на украинците 
чрез глад за периода 1932-1933. 

Така както и да се 
разпространява  информация по
целия свят за този геноцид. Така
както и да се осигури по-добро 
запознаване на американската 
общественост със съветската 
система и за признаването на 
ролята на СССР в налагането на
“Голодомор“ в Украйна
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От средата на 1990-те години на ХХ век 
думата "Гладомор" в смисъл на „геноцид 
чрез глад в Украйна през 1932-1933г.“ 
постепенно влиза в международните 
актове. Посочен е основно в научните 
изследвания по темата за умишлено 
"спокойно глад" на украинците в Украйна 
си.

Както историците така и политици, в 
момента не се постигнали консенсус по 
отношение на причините, довели до 
Гладомора. В други страни, с различна 
степен на успех, поставени до оценка на 
компанията с оглед на това, че гладът в 
украинската ССР, през първата половина на
1933, е причинена от съзнателни и 
целенасочени действия на съветското 
ръководство за потискане на етническите 
украинци, за които има достатъчно 
доказателства, включително се и обсъждат 
в рамките на наказателното право и е било 
потвърдено от присъда на съда.
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Цитати от официални документи
За 2003 г. в архивите на Украйна са 
намерени 164 наказателни дела срещу лица,
осъдени за канибализъм, които са 
извършени от „Тройка“ на специално 
заседание на Управителния съвет на ГПУ на
Украинската ССР. Големи санкции - ВМСЗ 
(най-високата мярка за социална защита - 
смъртното наказание), или 10 години 
заточение в лагерите. Разпределението по 
части е: до 40% от случаите арестуваните са
от района на Киев, 27% - Харков, 14% - 
Одеса на 7% - Днепропетровск.

6



Независимо от факта, че от 1,1 милиона 
тона хранам фураж и помощ за семена 
добита в Украйна, предвидени в първата 
половина на 1933 г. селското стопанство на
СССР, 576,400 тона са били иззети от 
Украинската република в резултат от което 
през 1933г. тя става лидер по висока 
смъртност в абсолютно изражение.

Най-голям брой документи, публикувани с 
подкрепата както на украинската диаспора, 
както и директно в Украйна, са фокусирани 
върху теорията на намерението на 
ръководството на СССР да провокира глада 
на УССР с цел премахване на националния 
произход на украинската нация - т.нар 
спокойно глада.
На заседанието на Политбюро на 
Комунистическата партия 6 юли 1932 г. в 
присъствието на Молотов и Каганович, 
всички членове на Политбюро, включително 
Сталин, призоват за план, който изисква 
мобилизирането на части, за да се справи със 
загуба на хляб и за за укрепване на ТКЗС.
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Причината за глада и масовата смъртност 
през 1933 от него в съответствие с това 
направление основно е посочено:
  „-Умишлено подкопаване на украинското 
селско стопанство чрез принудителна 
колективизация и конфискация на 
имуществото на селяните ;
-Нереалистични (силно преувеличени) 
планове за обществени поръчки за зърно 

на СССР през 1932 г.;
-Премахване на всички храни в по-голямата 
част от украинските земеделски 
производители и изолиране на гладните чрез 
административни, законодателни и 
репресивни мерки; 
-Въвеждането на системата на паспорт, 
забрана за пътуване до съседна "добре 
нахранена" страна (въз основа на 
Резолюцията на 22 януари, 1933),
-Забрана за внос на продукти от армията. 
глад облекчение (версия - е изключително 
малка, предвид само лятото на 1933) в 
присъствието на нейния капацитет да 
осигури; (огромни резерви милиони тона, 
изнесени по време на глад и така нататък)
-Предотвратяване на възможността на 
чуждестранна хранителни помощи чрез 
информационна блокада;
-Въвеждане в украинско ръководство на 
"сатрапи на Сталин," за укрепване на глада“

8



След обявяването на началото на зимата 
1929-1930 пълна колективизация беше 
огромно клане. През зимата и пролетта на 
1930-1931 животни умряха масово в 
колективния стада поради лошо управление 
във връзка с колективна собственост.
През зимата и пролетта на 1931-1932 
животни умира от липса на храна и всички от
една и съща лошо управление по отношение 
на колективна собственост. Подобни отделни 
факти са регистрирани през зимата на 1932-
1933 г.
Сред историци, журналисти и политици, са 
на мнение, че намерението на глад в СССР, 
като доказателство за своята теория на 
фактите, предвижда поредица от закони и 
подзаконови актове, издадени в 1932-1933.
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Най-често споменаваня е Закона от 7 август 
1932 г. "По отношение на защитата на 
имуществото на държавни предприятия, 
колективни ферми и сътрудничеството и 
укрепване на социалистическата 
собственост" - така наречения закон за «5 
класа» 1932 "От създаването на единна 
паспортна система за Съветския съюз и 
задължителната регистрация на паспорти. 

 КПСС (б) и ЦК на 22-ри Януари 1933 "На 
предотвратяване на масовото преселение на 
фермери от Украйна", Разделителна 
способност на Политбюро на КП (B) U и ЦК 
СССР на 6ти Декември, 1932, "За въвеждане 
на някои села злонамерено саботират 
поръчки на зърното на дъската "- черна 
дъска. Акт «5 класа» - според запазената 
кореспонденция на Сталин, който е бил 
инициатор на това решение, като основната 
цел на закона - затягането на отговорност за 
присвояване на държавна и публична 
собственост, и най-вече на железопътните 
товарни превози. При разглеждане на 
решението на Украинската ССР са изрично 
посочени.
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Резолюция на Централния изпълнителен 
комитет и СНК 57/1917 от 27 декември, 1932 
"От създаването на едина паспортна система 
на СССР и задължителната регистрация на 
паспорти" - в произведенията на автори, 
които се отнасят до него, не по-нататък 
неговото съдържание и броя на документите, 
издадени в неговото изпълнение : Указ номер 
43 от 14-ти Януари 1933,

 с което се одобрява "Инструкцията за 
издаване на паспорти" "От издаването на 
паспорти на граждани на Съюза на 
съветските социалистически република в 
рамките на СССР." Според "Правилника", 
първоначално е наредено да се извърши 
сертификация, със задължителна регистрация
в Москва, Ленинград (включително от сто 
километра ивица около тях), Харков 
(включително ивица) през периода януари - 
юни 1933. Територия на по-горе три 
градовете с съхранението и на ивица с 
ограничителен режим. Решението от април 
включва в режима да се присъедини и град 
Киев.
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Това не е страна, на управление на държава а 
парламент. Вместо общ надзор на райони, 
липсва на спазване на директиви на партия, 
директивите на ЦК на КПСС и на 
изискванията на окръжните комитети се 
говори в ръководните документи на партията.
И партия решително е унищожавала 
физически всички свои противници към 
които били причислени украинските селяни, 
като представители на свободолюбивия дух.

12


