
„Solidarnosc Walczaca” oli 1982 – 1990 salaliittoseura joka taisteli kommunistista hallintoa vastaan 

Puolan itsenäisyyden puolesta 

 
        

„ALTERNATYWA” była pismem Solidarności Walczącej Oddział Warszawa- ukazywała się do 1990 r. 

 

Katyn – tuomitsematon kansanmurha Euroopassa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Näissä leireissä pidettiin myös korkeakoulu professoreita, lääkäreitä, lakimiehiä, insinöörejä, opettajia, leh-

timiehiä, kirjailijoita ja papistoa. Puolan kansan eliittiä. 

 

Neuvostoliiton johtajat määräsivät Politbyroon päätöksellä melkein 26 000 puolalaista sotavankia ja poliit-

tista vankia murhattavaksi 5.3.1940. Päätöksen teki sisäministeri Berija – rikollinen joka oli vastuussa kai-

kista Neuvostoliiton turvallisuusjoukoista. Berija kirjoitti että puolalaiset vangit ”eivät osoita mitään paran-

tumisen merkkejä. ja ovat ikuisia neuvostovallan vihollisia”, ja siksi NKWD katsoi oikeutetuksi määrätä 

ammuttavaksi tuhansia vankeja ilman minkäänlaisia syytteitä tai oikeudenkäyntejä. Berijan päätelmän alle-

kirjoittivat tärkeimmät Neuvostoliiton johtajat: Stalin, Vorosilov, Molotov ja Mikojan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan välillä solmittiin 

23.8.1939 Molotov-Ribbentrop sopimus joka ennakoi 

yhteistä hyökkäystä Puolaan sekä Puolan alueen jakoa 

hyökkääjien kesken. Sopimusta seurasi 17.9.1939 Neu-

vostoliiton hyökkäys Puolaan. Neuvostoliiton sotavan-

giksi jäi n. 250 000 uolalaista sotilasta ja upseeria Pu-

olan itäosasta. Päinvastoin kuin normaaleissa si-

vistyneissä valtioissa, Neuvostoliitossa armeija luovutti 

sotavangit turvallisuusjoukoille eli NKWD:lle.  

Sotilasarvoltaan sotamiehet ja sitä alemmat vietiin ty-

öleireille. Palkkasotilaat, reserviläiset, upseerit, rajavar-

tijat ja poliisit vietiin muutamaan juuri perustettuun

leiriin jotka sijaitsivat Starobielskissa, Kozielskissa ja 
Ostaszkowossa. 
 

Ensimmäiset puolalaisvangit kuljetettiin teloituspaikalle 3.4.1940. 

NKWD:n murhaamat sotilaat haudattiin joukkohautoihin Katynin 

metsän Smolenskiin (Kozielskin vangit), Miednojeen  (Ostasz-

kowon vangit) ja Piachichatkaan Harkovan (Starobielskin vangit) 

lähelle. Kaikkia murhattujen hautapaikkoja ei ole vieläkään 

löydetty. Tämä rikos jota sanotaan ”Katynin murhaksi”(nimitys 

tulee yhdestä niistä paikoista joihin murhattuja sotilaita oli hau-

dattu) jolla ymmärretään kaikki Neuvostoliiton ylimmän johdon 

päätöksellä 5.3.1940 murhatut ihmiset, ei pelkästään Katynin 

metsässä murhattuja vaan myös muilla teloituspaikoilla. Tämä oli 

Neuvostoliiton valtion tekemä rikos toisen valtion kansalaisille 

valtion työntekijöiden avulla. Tämä oli rikos josta Venäjän val-

tion, Neuvostoliiton laillisen seuraajan tulee ottaa vastuu. Se oli 

tuhansien ihmisten murha joka tehtiin ihmisille jotka eivät olleet 

syyllistynet mihinkään rikokseen vaan heidät murhattiin poliitti-

sten mielipiteiden, isänmaallisuuden ja ajatusmaailman takia. 

Tämä rikos oli kansanmurha. Kansanmurha eli joukkotuhonta

on jonkin tietyn etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun ry-

hmän (yleensä vähemmistön) järjestelmällistä tuhoamista. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termin keksi Raphael Lemkin, ja aluksi sillä viitattiin armenialaisten kansanmurhan ensimmäisen maail-

mansodan aikana sekä juutalaisten kansanmurhaan eli holokaustiin toisen maailmansodan aikana. Kansan-

murhia tiedetään tapahtuneen useita ihmiskunnan historiassa antiikin ajasta lähtien. 

Joka jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansan-

ryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain 1) surmaa ryhmän jäseniä,  

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja, 3) ryhtyy pakkoto-

imiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän piirissä, 4) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen tai 5) muulla 

vastaavalla tavalla olennaisesti huonontaa ryhmän elinehtoja, on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen 

vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava. Suomen rikoslain säännökset perustuvat 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 1948 hyväksymään yleissopimukseen kansanmurhana 

pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi (Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide). 
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”Solidarnosc Walczaca” – Oddzial Warszawa” – Seura 

Sopimus hyväksyttiin Suomessa vuonna 1959 anne-

tulla lailla (557/59). Ensimmäiset rangaistussäännök-

set joukkotuhonnasta hyväksyttiin Suomen 

rikoslakiin 1974. 

Katynin murhat tämän määritelmän mukaisesti ovat 

kansanmurha. Sen syynä oli surmata joukko ihmisiä 

heidän kansallisuuden takia. Murhaajien aikomus oli 

kokonaan tai osittain  surmata joukko Puolalaisia. 

Tämä on riittävä syy kutsua YK definition mukaisesti

5.03.1940 tilattu murha kansanmurhaksi.  
 

Venäjä ei hyväksy että Katynin riko-

sta kutsuttaisiin kansamurhaksi. Ve-

näjä kiistää, että Katynissa olisi tapa-

htunut joukkotuhontaa tai kansamur-

ha. Katyn oli joukkomurha poliittisin 

motiivein. 

Tätä eivät muuta mitkään Venäjän 

johtajien totuuden väistelyt, kuten 

Neuvostoliiton johtajatkaan eivät 

saaneet puolen vuosisadan aikana 

hiljennettyä totuutta joukkomurhan 

tekijöistä. 
 


