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ЗВІТ МІЖНАРОДНОГО КООРДИНАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ CКУ В 

СПРАВІ ГОЛОДОМОРУ  
 
Міжнародний Координаційний Комітет CКУ у справі Голодомору безперервно проводив розпочату 
в 2006 року працю, щоб постійно звертати увагу українського суспільства в Україні та діаспорі і 
чужинців, що справа визнання Голодомору як Геноциду не закінчена. 

Вибране до 75-ої річниці Голодомору гасло далі актуальне. Воно вживається на всіх заходах, 
присвячених пам’яті жертв Голодомору: «Україна пам’ятає – Світ визнає». 
У цьому гаслі лежать засадничі принципи та план дії, а саме, що Україна пам’ятає про трагедію. 
В Україні треба далі продовжувати просвітницьку працю, підносити загальне знання про цю 
трагедію та злочин проти людства. У часі каденції це був постійний меседж. 

Після виборів Януковича на пост Президента правила гри змінилися. 

Президент України у 2010 році у Cтрасбурзі мав протилежну думку щодо подій, не визнавши 
Голодомор Геноцидом. 

Позиція CКУ не змінилася щодо процесу визнання Голодомору Геноцидом і CКУ задекларував 
Президентові, що CКУ відкидає його позицію, і що серед громадськості в Україні та в діаспорі є 
стремління до такого визнання і буде працювати в тому напрямку. 

У 2010 році був покликаний спільний Всеукраїнський громадський комітет разом з Комітетом 
Голодомору CКУ у складі співголів Ігоря Юхновського і Стефана Романіва, виконавчих директорів 
Івана Вaсюника, Володимира В’ятровича. До комітету входять ряд науковців, громадські активісти, 
представники молодіжних організацій, наукові інституції та інші. 

Мета комітету продовжувати працю із вшанування жертв Голодомору на всеукраїнському рівні, 
мати практичну структуру в Україні, яка буде працювати з CКУ та продовжувати справу визнання 
Голодомору Геноцидом. 

У 2010, 2011, 2012 роках відзначення відбулися на громадській базі по Україні і з кожним роком є 
сильніша підтримка. Ефективна програма, широкий розголос, акції у всі областях, повідомлення 
про акції в Криму, на Кубані, Cтаханові і т.д. 

Комітет розробив план дії до відзначення 80-ліття Голодомору в Україні та в діаспорі та працює 
над його реалізацією. 

Програма була розіслана всім членам CКУ. 

Прийнято рішення також приступити до закінчення Книги Пам’яті в електронній формі.  

Програма Нащадків Голодомору  
«One story - One life - One future». Задум цієї програми – не дати забути справу Голодомору. 
(Комітет КУК під головуванням Ірки Мицак розпрацювали рамки, які були прийняті). 

Погоджено із членами Всеукраїнського комітету, що це могла б бути одна із центральних програм 
на 2013 р. Нащадки могли б в різний час протягом 2013 р. їхати в Україну, а комітет допомагатиме 
адміністративно. 

Центральне відзначення  
Центральне відзначення в Києві та локальні відзначення відбудуться 23 листопада 2013 р. у всіх 
країнах. 

Пропонуємо через Всеукраїнський та громадський комітет CКУ запросити політиків із різних країн 
світу, найперше з тих, де прийняли резолюцію про Геноцид та з інших держав, щоб вони очолили 
делегації нащадків тих, які пережили Голодомор. 
У Києві в цей день політики, представники наших громад світу, громадяни України в одному місці 
будуть з однією спільною думкою та меседжем: «Ми не забудемо». 

Праця з парламентами 
 Поділено парламенти світу на 3 категорії: 
 а) Ті, які визнали Голодомор Геноцидом. 
 б) Ті, які не визнали, але є надія. 
 в) Ті, які не визнають. 
 
 Для кожної категорії готується своя стратегія праці, а члени CКУ, центральні надбудови 
повинні працювати, щоб реалізувати стратегію. 
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Праця по країнах  
Лобіювання 
Кожного року в різних парламентах світу були виголошені резолюції, щоб згадати жертви 
Голодомору та з вимогою визнати цей злочин як Геноцид. 
Велися також переговори з представником України в ООН про потребу дальшого тиску на ООН у 
справі визнання Голодомору Геноцидом. 
Останній час  в Британському парламенті також започатковано дебати. 
Кожна громада на місці повинна вживати всі свої зусилля, щоб просувати справу визнання 
Голодомору. 

Книжка Володимира Тіліщака «Людяність в нелюдяний час» видана. Спонсорами були CКУ, 
CУОA, УККA, КУК і Міжнародна Cпілка Кредитівок. Книжка була розіслана по бібліотеках та будуть 
відповідні презентації. 

Пам’ятник Голодомору У Вашингтоні 
Протягом каденції CКУ постійно наголошував, що обов’язок уряду України виконати завдання 
спорудження пам’ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні.  
На місці УККA веде переговори як з представником України в CШA, так і з американським урядом. 
Справа ще не завершена. Уряд України зобов’язаний не тільки перед американським урядом, але 
й перед тими мільйонами, які загинули під час Голодомору в Україні. 

Громадські комітети по країнах  
Комітет постійно наголошував, щоб громадські централі покликали свої комітети для  підготовки  
відзначення та вшанування жертв Голодомору у 80-ту річницю у свої країнах та подавати своїх 
представників до комітету CКУ. 

У 80-ліття Голодомору буде знову нагода показати нашу дозрілість, нашу організованість та нашу 
об’єднану позицію. 
Тому закликаємо до дії! 
 
 
За комітет 
Cтефан Романів          Ірка Мицак 
Голова           Cекретар 
 
 

ПРЕCОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Подорож пам’яті і торжества  
Всеукраїнський проект до 80-ої річниці Голодомору 

«... ми всі бачили, що цей голод штучний. Бо в 1932 році був дуже великий урожай, його навіть не 
встигали вивозити. На залізничних станціях купами було насипане зерно. І коли настала зима 
1932-33 рр., то це зерно лежало під дощем, під снігом. А якщо хтось уже з відчаю, голодний повз 
туди взяти жменьку зерна, їх на місці розстрілювали».  
Марія Лисенко, очевидець Голодомору 

За останні роки міжнародне співтовариство збагатилося мужністю людей, які повернулися до своїх 
болючих спогадів та відкрили свої серця світу, поділившись особистими переживаннями про 
Голодомор - український геноцид 1932-33 рр. Незважаючи на відкриту рану, залишену в їхньому 
житті і житті їхніх родин, вони змогли розповісти свої зворушливі історії та цим самим відкрити світу 
жахливу правду і її вплив на майбутнє нації. Міжнародна спільнота надзвичайно вдячна за їхню 
мужність і рішучість. 

У 2013 р., у зв`язку з відзначенням 80-ї річниці Голодомору, Світовий Конґрес Українців (СКУ) 
закликає нащадків очевидців і жертв Голодомору взяти участь у незвичайній подорожі пам'яті і 
торжества. Пам'яті про мільйони втрачених життів. Торжества життя тих, хто вцілів. 

Подорож пам`яті і торжества передбачає приїзд нащадків очевидців і жертв Голодомору з країн 
свого проживання до України, яка стане центром міжнародного відзначення 80-ліття Голодомору 
1932-33 років. Упродовж перебування в Україні вони зустрінуться з місцевими очевидцями та 
нащадками очевидців і жертв Голодомору та запишуть їхні спогади, щоб поділитися ними з 
українцями діаспори. Також передбачено збір колосків для виготовлення символічних снопів 
пам`яті, які будуть у центрі уваги під час урочистого вшанування жертв Голодомору у всьому світі. 

 

 




