РЕЗОЛЮЦІЇ
Річних загальних зборів Світового Конґресу Українців
6-8 вересня 2019 р., Берлін, Німеччина
І. Привітальні
Світовий Конґрес Українців вітає:
1.

Ієрархів та духовенство Українських Церков та представників усіх релігійних конфесій
в Україні.

2.

Вітає демократично обраних Президента і народних депутатів України та всі демократичні
сили України.

3.

Глав держав, уряди та парламентарів усіх демократичних країн, де проживають українці.

4.

Складові організації Світового Конґресу Українців та організації, які співпрацюють з СКУ.

5.

Український народ в Україні та діаспорі.

II. Декларативні
Світовий Конґрес Українців:
1.

Вітає історичне надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та закликає
до її міжнародного визнання.

2.

Продовжує закликати до надання Патріаршого статусу Українській Греко-Католицькій
Церкві.

3.

Рішуче засуджує гібридну війну Російської Федерації проти України, а зокрема незаконну
окупацію Криму та частини Донбасу.

4.

Рішуче засуджує незаконне ув’язнення українських політичних в’язнів у Російській Федерації
і тимчасово окупованому Криму, та заручників, яких незаконно утримують на окупованих
територіях Східної України.

5.

Закликає демократичний та цивілізований світ і далі послідовно підтримувати територіальну
цілісність та суверенітет України.

6.

Закликає міжнародне співтовариство суттєво посилити санкції проти Російської Федерації за
недотримання Мінських домовленостей і окупацію Криму і частини Донбасу та збільшити
надання летальної зброї та військової підтримки Україні.
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Засуджує рішення владних структур Російської Федерації про визнання СКУ небажаною
організацією.

8.

Закликає Президента, Уряд та Верховну Раду України захищати і розвивати українську мову
як єдину державну, а також зберігати традиції, культуру та історію як основу для об’єднання
та розбудови Української держави та світового українства.

9.

Вітає стратегічний курс України до подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції та
закликає Європейський Союз і НАТО надати Україні повноправне членство.

III.

До керівних органів Світового Конґресу Українців

Річні загальні збори Світового Конґресу Українців закликають:
1.

Продовжувати підтримку України в захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

2.

Продовжувати підтримку України в просуванні європейської та євроатлантичної інтеграції.

3.

Продовжувати підтримку реформування та економічного розвитку України.

4.

Посилити діяльність гуманітарних ініціатив СКУ з метою підтримки населення України,
насамперед на територіях, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації.

5.

Посилити діяльність із захисту прав національних меншин на окупованих Російською
Федерацією українських територіях, зокрема кримськотатарського народу.

6.

Сприяти координації політичної підтримки Української держави в країнах проживання
українців.

7.

Продовжувати діяльність, спрямовану на боротьбу з російською дезінформацією в світі.

8.

Продовжувати діяльність, спрямовану на підвищення позитивного іміджу України, зокрема
шляхом поширення правдивої інформації про Україну.

9.

Сприяти створенню української світової інформаційної платформи.

10.

Співпрацювати з урядами країн проживання діаспори в питаннях набуття Україною
повноправного членства в ЄС і НАТО.

11.

Долучатися до внесення змін у законодавство України:
- щодо діаспори, яке повинно відображати реалії відносин діаспори та України, включно й
історичне зближення діаспори з Україною після 2014 р., євроінтеграційні процеси,
відкритість України до світу та потужне зростання міграційних процесів у світі;
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України;
- щодо закордонних українців, яке б включало максимальний рівень надання освітніх,
соціальних та інвестиційних преференцій;
- щодо зовнішньої трудової імміграції, яке б включало реальне забезпечення захисту
громадянських прав українських громадян в країнах проживання і в Україні та підписання і
супровід білатеральних угод між Україною і країнами-реціпієнтами;
- щодо виборчого кодексу на підставі висновків Міжнародної спостережної місії СКУ
відносно вдосконалення механізму голосування громадян України за кордоном, а також
відносно створення можливостей для представлення діаспори у Верховній Раді України.
12.

Сприяти створенню сприятливих умов для здійснення грошових переказів та інвестицій
з діаспори.

13.

Сприяти створенню відповідних умов у законодавчій сфері для повернення та реінтеграції
українців.

14.

Підтримувати постійний зв'язок та співпрацю з Урядом України та урядами країн проживання
української діаспори.

15.

Нарощувати діяльність українців у міжнародних організаціях, зокрема в ООН.

16.

Сприяти захисту людських прав українців у всьому світі.

17.

Сприяти вирішенню спільних історичних українсько-польських питань за допомогою
просвітництва і примирення.

18.

Оновити Меморандуми СКУ з урядовими структурами України та розробити плани дій.

19.

Розробити стратегію дій стосовно рішення Російської Федерації про визнання СКУ
небажаною організацією, а зокрема створити при СКУ Комітет із захисту прав СКУ і його
мережі для оскарження цього рішення у відповідних судах.

20.

Активізувати зв’язки з засобами масової інформації та постійно представляти українську
позицію в світових засобах масової інформації.

21.

Захищати інтереси українців за межами України та всіляко сприяти їхньому розвитку, що
є частиною плану дій з розвитку українства в цілому.

22.

Розробити стратегію посилення української національної свідомості в Україні та в діаспорі,
що включає збереження української національної ідентичності.

23.

Сприяти розвитку української освіти в країнах проживання українців, зокрема українського
шкільництва:
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-

-

створити
регіональне
представництво
українських освітян у Світовій
координаційно-виховній раді СКУ для координації роботи над освітніми питаннями,
зокрема українського шкільництва;

-

сприяти започаткуванню нових та функціонуванню існуючих навчальних закладів
з вивчення української мови та українознавчих предметів у країнах проживання
українців;
-

продовжувати роботу над розширенням спільноти українських освітян шляхом
проведення форумів професійного розвитку для обміну кращими практиками
викладання та розробки адаптованих програм для шкіл діаспори;

-

сприяти вихованню свідомих українців шляхом запровадженням інновацій в освітній
процес та співпраці з молодіжними організаціями;

підтримувати розробку матеріалів для акредитації української мови в світі;
-

розробити стратегію щодо розширення вивчення української мови на факультетах
славістики закладів вищої школи у світі та

-

розробити стратегію розвитку українського шкільництва для нових громад,
враховуючи вже існуючий досвід можливості залучення наукових ресурсів з України.

24.

Посилити діяльність з підвищення обізнаності світового співтовариства про Голодомор та
з його міжнародного визнання геноцидом українського народу, зокрема на рівні ООН.

25.

У співпраці з українськими крайовими центральними репрезентаціями сприяти включенню
теми про Голодомор до навчальних програм у всіх державних системах освіти.

26.

Сприяти спорудженню другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”
в Києві.

27.

Сприяти розгортанню проєкту “Інтерактивна карта СКУ” Міжнародного інституту освіти,
культури і зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”.

28.

Ділитися досвідом з новими громадами у світі щодо створення громадських структур та
лобіювання українських інтересів перед місцевими та національними урядовими і
суспільними інституціями.

29.

Зберігати політичну незалежність діаспори, не рекомендувати створення в Україні окремого
міністерства з питань діаспори, відзначивши доцільність безпосередньої співпраці по
кожному питанню діаспори з профільними міністерствами.

30.

Посилювати партнерські відносини з іншими громадами та громадськими організаціями, що
може допомогти у досягненні спільних цілей.

31.

Долучатися до боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею людьми.
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