ОЛЕКСАНДРА ХИЧІЙ (Канада)
Олександра Хичій була одноголосно обрана та
прийняла присягу Президента Конґресу Українців
Канади (КУК) 8 грудня 2018 року. У листопаді 2019 р., під
час Трирічного Конґресу Українців Канади її було
переобрано президентом Конґресу. До цього, вона була
Першим віцепрезидентом КУК.
Олександра Хичій є відданою керівницею, активісткою
та волонтеркою, яка присвячує свої зусилля служінню
українській громаді в Канаді. КУК координує та
представляє інтереси однієї з найбільших
етнокультурних громад Канади (1,35 млн). Він об’єднує всі українські організації
національного, провінційного та місцевого рівнів і відіграє важливу роль у
формуванні соціального, економічного та політичного ландшафту Канади.
Олександра Хичій є Виконавчим директором Асоціації корпоративних радників
Канади, що є національним голосом юристів Канади. З членством понад 5,000
осіб Асоціація є частиною Канадської асоціації адвокатів, важливим союзником
та адвокаційним голосом юристів у Канаді. Перед цим Олександра була
Головним та Виконавчим директором Асоціації адвокатів, національної
неприбуткової асоціації судових адвокатів, суддів та юристів. Раніше Олександра
практикувала судові процеси у цивільних справах.
Олександра є членом Ради директорів Асоціації адвокатів України та Канади, яка
підтримує національну мережу адвокатів, суддів, юристів та студентів-юристів
українського походження з метою створення професійних можливостей,
здійснення наставництва студентів-юристів та молодих юристів, проведення
професійного розвитку, а також допомоги Україні у розвитку її правової системи.
У 2017 році Олександра була співголовою Гала-заходу Team Invictus Ukraine, у
якому взяли участь Прем’єр-міністр Джастін Трюдо (Канада) та президент
Порошенко (Україна), під час якого було зібрано 100,000 доларів для Фонду
“Захисники України” з метою допомоги українським ветеранам війни з Росією.
Олександра є співголовою Канадсько-українського дорадчого комітету,
платформи для консультацій між урядом Канади (у глобальних справах Канади)
та українсько-канадською громадою, яку представляє КУК. Олександра була
членом делегації канадського Міністра міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо
під час її першого візиту в Україну в 2018 році. Міністр Бібо була першим
міністром Великої Сімки, яка поїхала на лінію розмежування на сході України у
війні з Росією. У 2016 році Олександра була членом делегації Прем’єр-міністра
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Джастіна Трюдо під час його візиту в Україну, щоб взяти участь у підписанні
Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.
Багато років Олександра співпрацювала з Конґресом Українців Канади та
Українсько-канадською асоціацією громадянських свобод з правових питань,
здійснюючи адвокаційну діяльність у питаннях правосуддя, верховенства права,
людських та громадянських прав. Вона вела дослідження та виступала за
визнання Голодомору геноцидом українського народу та за визнання
несправедливого інтернування українських канадців та інших осіб у перших
національних операціях Канади з інтернування під час Першої світової війни.
Вона підготувала подання до постійних комісій Парламенту і законодавчого
органу Онтаріо та виступала перед ними з різних питань, включно з питаннями
громадянства та імміграцією (денатуралізацією та депортацією) та громадською
безпекою і готовністю до надзвичайних ситуацій (Закон про готовність до
надзвичайних ситуацій).
Олександра була головуючою на Трирічних Конґресах Українців Канади у 2010,
2013 та 2016 роках і кілька разів була спостерігачкою на виборах в канадських
двосторонніх місіях в Україні.
Олександра була помічником адвоката Джона Сопінки у Міжнародній комісії з
розслідування Голоду в Україні 1932-33 років, скликаній Світовим Конґресом
(вільних) Українців у 1988 р., звіт якої був переданий до ООН.
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