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Us comunico que el Consell Plenari de I'Ajuntament de Tarragona, en la sessi6 ordindria del
dia28 de novembre de 2008, va adoptar el segtient acord:

&.3. conjunffi'Ient;per tots-els grups rnunicipals-rcorn*a
rebuig del genocidi perpetrat a Ucraina entre els anys 1932 i 1933.

<L'Ajuntament de Tarragona vol recordar totes les victimes de la gran plaga de
fam que va patir la poblaci6 d'Ucraina entre els anys 1932 i 1933 i retre'ls homenatge,
i vol expressar el rebuig undnime de qualsevol genocidi o abris sobre els drets humans
en el present i en el futur.

Quan ja s'ha complert el 75d aniversari de la gran tragddia nacional ucraihesa,
coneguda popularment com la Fam Artificial o Holodomor, i on calorze milions de
persones es van veure afectades, es pot afi.rmar que la ferida no estd del tot tancada.
Tot i el reconeixement internacional d'aquest fet, no es pot oblidar l'extermini fisic de
la poblaci6 civil per defensar els drets, les llibertats i els ideals i per demostrar el
rebuig a un govern totalitari.

Historiadors ucrainesos certifiquen que la fam no va ser provooada per causes

naturals ni socials, sin6 per motius politics. La finalitat principal de la fam artificial era
el control totalitari de l'Estat sobre totes les classes de la poblaci6, per a ensorrar els
fonaments tradicionals i culturals de la poblaci6 ucraihesa. Per la seva dimensi6, i pels
motius antiucrainesos que la van causar, la Fam Artificial va resultar una arma de
destrucci6 massiva del rdgim totalitari d'Stalin contra els pagesos ucraihesos lliures, la
base sociai de la naci6.

L'any 2003, amb motiu del 70d aniversari del genocidi perpetrat contra el poble
ucraihds, l'Assemblea de les Nacions Unides va recondixer com a tragddia nacional el
periode comprds entre els anys 1932 i 1933, el qual va ser reconegut internacionalment
des d'aleshores com la Fam Artificial.

El nostre pafs 6s especialment sensible a la recuperaci6 de la memdria histdrica,
ja que tamb6 fou victima dels anys de la dictadura franquista i de la seva repressi6.
Recordar 6s un deure moral, no nom6s amb les persones que visqueren un episodi tan
lamentable de la histdria d'Ucraina, sin6 amb el present i el futur de la humanitat,
perqud no es repeteixin els errors i horrors del passat. Un record que va dirigit,
sobretot, a tots els que patiren, resistiren i moriren en defensa de llur dret a la vida i a

la dignitat humana, perqud el testimoni i la memdria d'aquestes persones han d'6sser
coneguts per les generacions m6s joves.

El Parlament de Catalunya a travds d'una declaraci6 institucional amb motiu del
75d aniversari de la Fam Artificial a Ucraiha, va aprovar una Declaraci6 Institucional
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recordant totes les victimes de la gran plaga de fam que va patir la poblaci6 d'Ucraiha
entre els anys 1932 i 1933, tot expressant el rebuig undnime de qualsevol genocidi o
abris sobre els drets humans en el present i el futur.

En conseqiidncia, el Consell Plenari acorda:
Primer.- Manifestar el rebuig del genocidi perpetrat a Ucruina pel Govern

totalitari d'Stalin entre els anys 1932 i 1933, conegut com la Gran Fam Artfficial,un
totalitarisme que va portar a la mort a m6s de deu milions de persones.

Aixi mateix, fer una crida per a continuar treballant per la pau i la convivdncia
entre els pobles, i expressar el rebuig d'aquest crim vergony6s contra la poblaci6 civil
comds durant el govern d'Stalin.

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya i al Consolat d'Ucrdina a Barcelona.>

Cosa que us perqud en prengueu coneixement.

de juliol de 2018
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