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ЗВІТ СВІТОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
(1 січня 2009 року -– 30 червня 2013 року) 

 
Новий Секретаріат СКУДО був обраний кореспонденційним шляхом  у грудні 2008 в  складі: 
Аскольд Лозинський – голова; Борис Потапенко – секретар; Оксана Процюк-Чиж – скарбник. 
СКУДО (Світова Конференція Українських Державницьких Організацій) – це координаційне тіло 
націоналістичних організацій, споріднених ідеологічно з ОУН під стягом Степана Бандери по 
цілому світу. Юридично, хоча не в стислому розумінні цього слова, бо немає юридичного 
сполучника,  до структури СКУДО належать організації з таких країн: Австралії, Аргентини, Бельгії, 
Великої Британії, Естонії, Франції, Канади, Німеччини, України і США. Нав’язано  зв’язок також з 
організаціями  націоналістичного напрямку в Італії, Іспанії, Греції, Чеській Республіці, та 
патріотичними суспільно-громадськими структурами в Росії.  СКУДО є активним членом Світового 
Конгресу Українців. Нашим представником при СКУ була Оксана Процюк-Чиж. У перші місяці 2009 
року проведено зміну англомовної назви з World Conference of Ukrainian Statehood Organizations на 
International Conference in Support of Ukraine. Діяльність СКУДО проявилася у таких рамках: 
політично-освітня, напрямні для членських організацій, комунікація, репрезентація і фінанси. 

Політично-освітня 
У січні 2009 року СКУДО звернулася з ініціативою до Президента України Віктора Ющенка надати 
Степану Бандері звання Героя України у ювілейному році; СКУДО у співпраці з Лігою Українців 
Канади виготовила політичний документ щодо членства України в НАТО напередодні зустрічі на 
вершинах НАТО в квітні 2009, що було передано кожній державі-членові; СКУДО намагалась 
скерувати підтримку націоналістичних таборів для Юлії Тимошенко у другому турі виборів та навіть 
направила листа в лютому 2010 р. до Віктора Ющенка з проханням публічно підтримати 
кандидатуру Юлії Тимошенко; СКУДО розпочала реакцію на кривдячу резолюцію Європейського 
Парламенту щодо Степана Бандери; СКУДО стала на захист української громади у Росії, в чому 
були активно заангажовані організації і фізичні члени СКУДО, листом до Посла України в Москві, 
допомозі підготовки меморандумів Світового Конгресу Українців, демонстрації української 
громадськості в Австралії.  

Освітня діяльність проявлялася зокрема в організуванні  ідеологічних та провідницьких таборів в 
Канаді і США речниками СКУДО з Канади і США, а також окремими статтями і листуванням захисту 
героїчної боротьби ОУН-УПА та провідників Бандери, Шухевича, Стецька та інших провідних 
членів; розпочато також процес видання в англійській мові альбому УПА для чого СКУДО увійшла 
у контакт з редактором, видавцем в Україні та потенційним перекладачем, одержано кошторис від 
видавця в Україні, щоби порівняти кошти видання в діаспорі з виданням в Україні з пересилкою, 
однак на тому застрягла робота за брак відгуку наших видавців в Україні. 

19 травня 2011 р. направлено листа до міжнародних інституцій (Європейський Парламент, Рада 
Європи, Європейської Комісії, Організації Безпеки і Співробітництва в Європі) на пропозицію 
Світового Конгресу Українців у справі відміни політики України від сталінізму та радянського 
тоталітаризму.   

19 липня 2011 р. голова СКУДО брав участь у конференції в Університетському клубі у 
Вашингтоні, США, на тему: “Доля української громади в Російській Федерації - критична справа 
людських прав”. Голова СКУДО виголосив головну доповідь. Другими доповідачами були 
представники Української Греко-Католицької Церкви та представник Гельсінської комісії при 
Конгресі США. 

22 серпня 2011 р. голова СКУДО відвідав зал судового процесу проти Юлії Тимошенко і опісля 
мав пресо-конференцію перед будинком Печерського Районного суду  в Києві.  

24 серпня 2011 р. голова СКУДО виступав на маніфестації Комітету опору диктатурі в Києві. 

15 вересня 2011 р. голова СКУДО провадив круглим столом на тему „Шлях до незалежності” на 
конференції УККА „Перспективи Української Незалежності” будинку Сенату США у Вашингтоні. 
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2 жовтня 2011 р. в Лонг Айленд. Нью-Йорк, голова СКУДО виголоcив головну доповідь про світове 
українство на імпрезі відділу ООЧСУ в Гемпстед, Нью-Йорк. 

6 листопада 2011 р. голова СКУДО виголосив головну промову на 20-літті відновлення Осередку 
СУМ у Виппані, Нью-Джерсі. 

12 листопада 2011 р. голова СКУДО виголосив промову на Гала Маскараді СУМ для придбання 
фондів на Оселю в Елленвіл, що відбувся в Українському Інституті Америки в Нью-Йорку. 

Голова СКУДО допомагав юридичною порадою Фундації “Воля” у справі фінансової допомоги 
Українському Культурному Центрі у Воррен, Мішиган. 

3 лютого 2012 р. направлено листа про порушення демократичних норм в Україні до Сенату США. 
Цей лист був відозвою-опрокиненням інформацій  облудливого листа, який був направлений 
Послом України у Вашингтоні попередньо до Сенату.  

13 лютого 2012 р. видано Заяву  під заголовком „Психоз, який не проходить” у відношенні до 
аналітичної записки Відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій 
при Президентові України, у якій принижується роль СКУ серед діаспори.  

12 березня 2012 р. направлено обширного листа з рамени СКУДО до посла Німеччини в Україні з 
протестом проти надання форуму Посольством Німеччини в Києві для виголошення лекції 
екстремістським польсько-німецьким студентом під назвою „Степан Бандера – фашист.” Лист 
голови СКУДО викликав відповідь посла Німеччини на сторінках “Української правди”. Опісля 
вийшла  відповідь послові у формі статті голови СКУДО, яка також вимагала резигнації посла. Ця 
відповідь була поміщена у різних мережах, тільки не в “Українській правді.” 

31 березня і 1 квітня 2012 р. з рамени СКУДО відбулася конференція в Мюнхені на тему 
зовнішньої діяльності. В результаті конференція видала конкретні постанови. Голова СКУДО 
організував цю конференцію з допомогою КУСУМ в Німеччині.  

31 березня 2012 р. голова СКУДО виступав  на могилі сл. пам. Ярослава Стецька в 100-ліття 
народження Я. Стецька.  

31 березня 2012 р., з ініціативи СКУДО, відбулася Академія Українського Вільного Університету з 
нагоди 100-ліття народження Ярослава Стецька. На Академії, між іншими, виступав також голова 
СКУДО.    

29 квітня 2012 р. голова СКУДО виголосив головну промову на Святі відмічення річниця Акції 
„Вісла” у Пассейку, Нью-Джерсі.  

3 травня 2012 р. голова СКУДО виступав доповнюючим промовцем на конференції у Нью-
Йоркському університеті про „Спадщину УПА”. Головним промовцем був історик з України 
Володимир В’ятрович. Конференцію організував політолог Володимир Зарицький. 

12 травня 2012 р. голова СКУДО брав участь в оформленні крайового комітету США для 
відмічення 70-ліття УПА. 

12 травня 2012 р. через Фундацію УВУ голова СКУДО влаштував зустріч з громадою Нью-Йорка 
для президента Національного університету Києво-Могилянської Академії Сергія Квіта. 

19 травня 2012 р. заходами СКУДО філій з США і Канади у Чикаго напередодні Саміту НАТО 
відбулася конференція  під назвою „Оцінка відносин Україна і НАТО.” На конференцію голова 
СКУДО направив писемне привітання.  

19 травня 2012 р. голова СКУДО доповідав на конференції Спілки Українських Журналістів 
Америки і Канади на оселі “Союзівка” в штаті Нью-Йорк. 

31 травня  2012 р. у письмовій формі голова СКУДО звернув увагу президентові польської 
Фундації Костюшка, який написав статтю про Аушвіц в американському часописі, де подав, що 
один польський герой, який спасав євреїв, перебрався за “українського вартового”. Голова СКУДО 
вказав на помилковість, що хтось перебрався за українського вартового, бо такої уніформи не 
було, а якщо він просто перебрався за вартового і вдавав українця, то цей герой хоча спасав 
євреїв, був по натурі українофобом, бо не менше було польських вартових.   

18 червня 2012 р., разом з УККА, нашими структурами в Нью-Йорку та “Новою українською 
хвилею”, голова СКУДО організував та проводив акцію захисту української мови під Генеральним 
консульством України в Нью-Йорку. При цьому важливо оцінити ініціативу СКУДО щодо захисту 
української мови у той час, коли ВРУ розглядала та в кінці незрозуміло для кого прийняла 
русофільський закон мовної політики. Власне СКУДО ініціювала демонстрації-ації у червні-липні 
2012 року у Нью-Йорку, Торонто, Чикаго, Франкфурті, Буенос-Айресі, Празі, Парижі. Також  
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з’явилися заяви протесту від нових емігрантів з Європи, США,  а також  з найдальших кутків 
Російської Федерації.  

У серпні 2012 року до СКУДО звернулися представники  Міжнародної Амністії у справі фінансової 
підтримки видання в англійській мові листування між цією установою та українським політичним 
в’язнем Зеноном Красівським. На цю ціль СКУДО безпосередньо та через свої складові організації 
передала 2000 дол. (по 500 дол. жертвували СКУДО, ЛУК, ООЧСУ і Фундація “Воля”). 

28 грудня 2012 р. голова СКУДО викладав на ідеологічному таборі ООЧСУ в Елленвіл, Нью-Йорк. 

18-20 квітня 2013 р. на Колумбійському Університеті у Нью-Йорку відбулася конвенція Асоціації 
Студії Національностей, на якій мала презентацію також єврейська професорка Вікторія Кітерер, 
яка у представленнi про  Симона Петлюру змалювала голову Директорії у надзвичайно 
негативному світлі. Для прикладу цього можна навести тільки останній параграф її виступу: 

«Деякі модерні українські історики  стверджують, що ситуація євреїв в Україні була б значно 
кращою, коли б замість більшовиків, уряд Директорії залишився при владі.  На основі писань 
Петлюри ми можемо з певністю встановити, що під відновленою владою Директорії, 
національні меншини України зазнали б більше переслідування, ніж навіть  за царського режиму, 
а єврейські погроми продовжувалися б на довший час» 

Голова СКУДО переслав до пані Кітерер листа на цю тему. Передаю уривок в українській мові: 

Моєю метою в написанні цієї короткої замітки є не переконати вас у зворотному, так як це, 
ймовірно, занадто пізно для зміни особистого мислення чи блага українсько-єврейських відносин. 
Тим не менше, я хотів би зробити три дуже коротких зауваження. По-перше, для вашого 
авторитету як історика було б краще визнати, хоча б один раз, що ваш герой і вбивця 
Петлюри Шварцбард був найманцем радянської машини для вбивства (радянським агентом), 
тобто це не була просто помста праведного єврея. На жаль, занадто багато з його 
співвітчизників служили аналогічно. У 1932-33 роках в Україні євреями були провідні радянські 
співробітники, які заморили голодом близько семи мільйонів українців. По-друге, ваша нещира 
турбота про анти-російську політику Петлюри у боротьбі за українську незалежність 
представляє суть проблеми в українсько-єврейських відмінностях, які є так само 
непримиренними сьогодні, як вони були протягом всієї історії. Багато євреїв незмінно ставали і 
продовжують ставати на бік  гнобителів України. Жодна єврейська політична партія не 
підтримала українську незалежність у 1918 році. Ви самі, вказуєте на слова Москаль та Жид як 
образливі, але слово Хахол ви сприймаєте чудово. По-третє, незважаючи на всі ваші зусилля, ви 
не наводите жодних доказів прямої або непрямої  участі самого С. Петлюри  в погромі. Більше 
того, були накази Петлюри проти погромів, які ви визнаєте неохоче та відносите їх до його 
пошуків підтримки Заходу, приписуючи йому тим самим менш почесний мотив, але знову без 
жодних доказів. Я вважаю це не тільки  неохайно, але кричуще суб'єктивно. Я сподіваюся, що 
коли-небудь ви примирите свої погляди з правдою. Хай допоможе вам Бог. 

4 травня 2013 р. направлено листа до  речників ООН, ОБСЄ, ЄС, РЄ, Держдепартаменту США, 
Сенату та Конгресу США в справі грубих порушень загальних засад демократії, людських прав та 
юриспруденції у так зв. Васильківській справі. Наразі прийшла відповідь від ЄС, що і президент ЄС 
Барросо та Високий представник Аштон порушать це питання у переговорах з українською владою. 
Одержано відповіді від речників Барросо і Аштон, що будуть цю справу порушувати.  

13 травня 2013 р. голова СКУДО звернув увагу Заступника Ректора УКУ Мирослава Мариновича 
на ненауковий виступ канадця Марка Царинника на УКУ, де він звинувачував Слугу Божого 
Митрополита Андрія за неадекватний захист євреїв. Маринович відповів, що виступ Царинника 
відбувся через його недогляд. 

17 травня 2013 р. голова СКУДО розпочав електронний писемний діалог з автором книжки “Криза 
Сталіна” Робертом Гелатлі на тему Голодомору як геноциду та жорстокості УПА. До цього діалогу 
включено також  Олександра Статієва з Університету Вотерлу, який робив дослідження совєтських 
архівів, якими також користувався Гелатлі та другі історики. Діалог навколо достовірності цих 
джерел продовжується.  

16 червня 2013 р. направлено і розповсюджено листа голови СКУДО до Associated Press  в захисті 
Української Дивізії “Галичина” та одного українця в США Михайла Каркоця, якому закидали воєнні 
злочини. 

Напрямні 
Інколи СКУДО видавала напрямні в одній чи другій справі до своїх складових організацій, чи навіть 
до структур, з якими СКУДО співпрацює, чи є добровільним членом, як наприклад в ініціативі 
СКУДО до Президента України на початку 2009 року про надання провіднику Степану Бандері 
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звання Героя України разом з закликом до наших складових організацій висилати подібні листи і 
лист-подяку Президентові опісля; у зв’язку з листом до Голови  Європейського Парламенту у 
справі резолюції ЄП проти призначення Провіднику Бандері звання Героя України, СКУДО 
звернулася до СКУ, щоб СКУ написав також у цій справі, що СКУ і зробив. Подаємо також деякі 
уривки з комунікаційної мережі СКУДО „Зв’язку” де подавалися напрямні діяльності: 

„Зв’язок” ч. 4 (квітень 2009 р.): 
Наші складові організації УПА і Політичні в’язні приречені на зникнення. Одначе у їх справах, 
тобто про  роль цих осіб і формацій підчас Другої світової війни, а також роль політичних 
в’язнів у розвалі імперії, доведеться і потрібно ще багато говорити і писати. Виникла думка, 
щоби до існуючих кадрів цих організацій допустити також дітей цих осіб. Це продовжить 
життя цих організацій, а оскільки боротьба ОУН-УПА як і діяльність українських політв’язнів 
німецьких і совєтських концтаборів настільки важливі і актуальні сьогодні, деякі особи 
вважають, що потрібно продовжувати інформацію і працю.  

Голова СКУДО відбув окремі зустрічі з головою Світової Ліги Українських політ-в’язнів, 
представниками Ліги Політв’язнів в Канаді, з секретарем Товариства УПА та представником 
молодших прихильників Товариства. Була також окрема комунікація електронною поштою. 

„Зв’язок” ч. 11 (листопад 2009 р.): 
Закликаємо всіх українців, де б вони не знаходилися, саме в день початку розправи над Іваном 
Дем’янюком 30 листопада 2009 р. проявити свою солідарність з нашим національним братом 
Іваном Дем’янюком та рівнож свій осуд новітніх німецьких нацистів, які вдруге його взяли в 
полон. В той день влаштуймо демонстрації під дипломатичними місіями, посольствами, 
консульствами, державними установами Німеччини по цілому світі в діаспорі та в Україні. Геть 
новітні німецькі нацисти! 
СКУДО звернулося також до СКУ і СКУ видав окремий заклик у цій справі. 

„Зв’язок” ч. 16 (квітень 2010 р.): 
Намічена поїздка до США Віктора Януковича вимагає з нашої сторони відповідної, але і 
видержаної поведінки. Беручи під увагу, що Віктор Янукович виступає у ролі Президента 
України, ми повинні утриматись від вуличних акцій протестів, які західний світ може 
інтерпретувати як акції проти України. Одначе,  рівночасно ми не можемо трактувати Віктора 
Януковича, як ще одного з черги Президента України та влаштовувати йому зустрічі чи 
бенкети. На сьогоднішній день Віктор Янукович проявив на пості Президента України 
примітивність політичного вироблення в Брюсселі та антиукраїнську, а то і проросійську 
політику в Києві та Москві – знесенням Голодомору з президентської сторінки Інтернету та 
рабськими обіцянками Кремлю. Час покаже, чи Віктор Янукович буде Президентом України чи 
Губернатором Росії в Україні. Поки що він поводиться як губернатор. 

„Зв’язок” ч. 17 (травень 2010 р.): 
Ми підтримуємо протистояння, яке починає розвиватися в Україні. На цю тему з’явилися вже 
наші коментарі та статті. Одначе тоді, коли ми довший час вагалися чи організувати 
протестні акції в Діаспорі тому, що це внутрішні українські проблеми і нам не очікувати 
допомоги від чужих держав, особливо коли міжнародне товариство у своїй політиці історично 
кон’юнктурне і непринципове, сьогодні ми бачимо конечність вияву нашої солідарності з 
патріотичним народом в Україні. Тому звертаємось до нашого членства у Діаспорі долучитися 
до патріотичного суспільства в Україні, припинити доброзичливі відносини з речниками 
промосковського режиму в Україні на мережах своїх поселень та розпочати конкретні акції 
протесту проти Росії і її вислужників в Україні. Це означає протестні акції перед приміщенням 
РФ в тих країнах, де знаходяться наші члени, а також протести перед дипломатичними місіями 
України при приїзді там представників цього режиму, таких осіб як Віктора Януковича, 
Костянтина Грищенка, Дмитра Табачника, Миколи Азарова тощо. 
 
СКУДО видало у цій справі окреме звернення до українського народу, що було у багатьох випадках 
передане представникові дипломатичної місії України при демонстраціях. 
 
У зв’язку з затриманням на Київському вокзалі директора Національного меморіалу „Тюрма на 
Лонцького” у вересні 2010 р. видано заяву (також в англійській мові) з таким заключенням: 
Світова Конференція Українських Державницьких Організацій (СКУДО) засуджує це повернення 
до совєтської тактики та імітації Кремля. Ми закликаємо міжнародне співтовариство 
прийняти до відома і виступити на захист прав людини в Україні. Крім того ми повідомляємо 
режим Януковича, що не допустимо зловживань у галузі демократії та прав людини. Якщо ця 
політика продовжиться, то ми будемо шукати санкцій та покарання  через такі міжнародні 
організації як Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи, Організація з Безпеки та 
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Співробітництва в Європі, а також судові чинники і демократичні уряди  щодо нинішнього 
режиму в Україні та реабілітаційної і гуманітарної допомоги для народу України. 
На цьому місці ми звертаємо увагу нашим членам, що при всіх протестних акціях слід 
наголошувати ганебну роль, яку сьогодні відіграє Москва. Підкреслюємо це зокрема тому, що 
останнім часом з’явилися деякі наївні, а то примітивні відгуки на наші акції, які намагаються 
нашу спільноту ввести в блуд, тобто „тут Росія ні при чому” або „не оцінюйте політику 
режиму Януковича через призму Росії.” Ще інші, і мабуть люди, які називають себе патріотами,  
відносяться до цього проросійського режиму так само, як відносилися до попередніх 
адміністрацій та урядів. А ще інші намагаються висловлювати своє невдоволення через 
зустрічі з владою, яку влада використовує для пропаганди. Українським патріотам, а тим 
більше націоналістам, потрібно бути дуже уважними, щоби їх не використовували ворожі сили. 
(„Зв’язок”, липень 2010 р.)   
 
У зв’язку з відкриттям Генеральної Асамблеї Об’єднаних Націй у вересні ц.р. передбачається 
приїзд до Нью-Йорка Президента Віктора Януковича. Український Конгресовий Комітет Америки 
готує акцію протесту перед Постійним представництвом України до ООН. Оскільки 
промосковська і анти-демократична політика Президента Януковича продовжується, ми 
закликаємо наші складові організації брати чисельну участь у запланових акціях. Просимо 
звертати увагу на подробиці, які будуть подані своєчасно в пресі, зокрема „Національній 
Трибуні” та по Інтернету, а також на вебсайті УККА - ucca.org („Зв’язок”, вересень 2010 р.) 
 
Майдан 2, як вже почали називати найновіші прояви протесту в Україні, треба оцінити у 
площині захисту не тільки економічного добробуту населення України, хоча це мабуть і 
найважливіше, але теж протистоянням до політики сучасного режиму Віктора Януковича і 
Миколи Азарова, який від перших днів свого урядування поводиться немов колоніальний. Цей 
режим  носить не тільки антиукраїнський, але також антилюдський характер. Мабуть 
найбільш характерною рисою  цього режиму є намагання перебрати повноту влади, підкорити 
законодавчу гілку, навіть судочинство, та  захопити вертикалі влади до найнижчих рівнів, тим 
самим відбираючи від народу найважливіше право - бути господарем своєї долі і свого життя... 
Ми всеціло підтримуємо Майдан 2, його вимоги і його учасників та активно включаємось у цей 
процес різними способами, включно з активізацією світового демократичного суспільста 
українців і неукраїнців. Рівночасно звертаємо увагу режиму, що цілий світ стежитиме за подіями 
в Україні та, що будь-які намагання зломити прояв волі народу силовим методом понесе 
відповідні наслідки. («Зв’язок», грудень 2010 р.) 
 
Настав час приступити до активного спротиву. СКУ видав у цих питаннях документи і 
направив їх до найважливіших міжнародних інстанцій, таких як ОБСЄ, ООН тощо. На жаль, 
впродовж вождівства Путіна-Мєдвєдєва Росія зухвало зневажає такими установами. Тому 
треба вдарити по Росії також  іншими способами. Демонстрації під дипломатичними місіями РФ 
залишаються як один випрацьований захід протесту і боротьби. Одначе до цього треба також 
включити наші впливи на уряди держав,  громадянами яких ми є, щоби вони задекларували не 
тільки на словах, але і на ділі своє негативне ставлення. Це включає прийняття  у 
парламентах резолюцій з вимогою до РФ шанувати людські і національні права своїх мешканців з 
відповідними економічними наслідками: таких як не допущення РФ до Світової Організації 
Торгівлі, у США не допущення РФ до ліквідації наслідків так званої поправки Джексон-Веніка та 
звільнення від постійних національних комерційних обмежень тощо. У державах, де працюють 
при парламентах чи при других інституціях комісії, чи комітети додержання домовлень 
Гельсінських угод і подібних конвенцій, слід заініціювати переслухання щодо порушення всупереч 
цим угодам національних прав українців у Російській Федерації. Також треба звертатися до 
екзекутивної гілки влади держав, щоби президенти чи прем’єр-міністри конкретно визначились з 
цього питання та висловили гострі протести особисто Путіну та Мєдвєдєву. Ми завжди 
вважали, що заходи протесту приносять велику користь. Після розвалу СРСР ми укріпились в 
цьому переконанні, бо про наші зусилля почали говорити з тої сторони залізної завіси. Тому 
нехай нам здається, що наші брати і сестри, які проживають на території РФ, живуть по той 
бік новітньої залізної завіси і вони потребують нашої допомоги. («Зв’язок», лютий 2011 р.)  
 
Тепер, коли Німеччина простягає ілюзію, що вона юридично розправилась і засудила Дем'янюка  
належним судовим розглядом, вона зобов'язана перевірити кожен гвинтик у її нацистському 
апараті, вільно чи не вільно, кожного охоронця, кожного солдата і, від так, кожного капо. Але 
Німеччина прийняла законодавство, яке виключає будь-яке судове переслідування  таких 
німецьких осіб. Єврейські капо повинні відчувати себе в безпеці також. Випадок Івана  Дем'янюка 
в даний час є міжнародною головоломкою. Німеччина, безумовно, повинна мати свої вже  криваві 
руки повні переслідування або  вияснення, чому вона переслідує одних, але не інших. Сполучені 

http://ucca.org/
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Штати.винні в потуранні махрової кровожерливості єврейських виборців. Росія заангажована    
пропонує готові докази первинних джерел з радянських лабораторій, які служать основою для 
звинувачення. Незважаючи на факт  розпаду Радянського Союзу, архіви Росії залишаються. 
Правда Росія  не потребує  захисту від критики, оскільки вона не дотримується  правил  
відносин цивілізованого суспільства. Ізраїль видається...респектабельним-- звинувативши, 
дослідивши-- розправився, а потім відхилив усі звинувачення проти Джона Дем'янюка в тому 
числі будь-яку  роль у Собіборі...З іншого боку є  частина глобальної єврейської громади, яка не 
може погодитися з невинністю Дем'янюка, результатами ізраїльських судів чи верховенства 
права. Багато зацікавлених євреїв не згодні, але мовчать. Це саме тому антисемітизм існує і 
донині. Сьогодні він годується екстремізмом самих євреїв та мовчанням і схваленням інших. 
(«Зв’язок», червень 2011 р.)  
 
Останнім проголошенням відновлення державної незалежності 24 серпня 1991 року ми 
торжествуємо. Це свято великих надій нашого народу, у нашій християнській традиції це свято 
перемоги добра над злом. Ми відмічаємо всі досягнення та успіхи на шляху розвитку 
національного життя і бодай на один день забуваємо гризоти. Спільно з народом на Рідних 
землях та у діаспорі ми підносимо блакитно-жовтий стяг та тризуб як символи нашої 
державної зрілості та славимо наших прадідів та героїв, які дали нам нагоду сьогодні 
святкувати Свято надії укранської нації. Закликаємо наші складові організації та їх членство з 
повним завзяттям ініціювати чи включатися у всенародне святкування. Одначе торжествуймо 
з народом, з патріотами, а не з тими які працюють проти незалежної державності на ділі, хоча 
словесно присягають свою вірність народові, або і відкрито поборюють нашу довгоочікувану і 
тяжковиборену державну незалежність.  Слава Україні, слава українській нації, слава її героям!  
(„Зв’язок”, липень 2011 р.) 
 
Подаю конкретні напрямні, які були результатом нашої конференції в Мюнхені  з 1 квітня 2012 
року: 
Конференція СКУДО, проаналізувавши зокрема питання потреб економічної євроінтеграції 
України, національної безпеки України у світлі реальних задекларованих намірів та конкретних 
дій Москви, щоби втягнути Україну в орбіту своїх впливів, що несе явну загрозу національному 
суверенітету і цілості України, демократизації України,  політизації четвертої хвилі, а також 
розбудови громадських структур діаспори, постановила і поручає своїм структурам, а також 
діаспорним надбудовам, до яких належить СКУДО, тобто Світовому Конгресу Українців, 
Українській Всесвітній Координаційній Раді та Європейському Конгресові Українців: 
1.Поширювати ідею в еміграційних середовищах про те, що Україна для емігрантів – країна 
великих можливостей для ведення бізнесу і для участі в управлінні українською економікою і 
українською державою в інтересах української економіки. Вихідцям з України необхідно 
пропонувати та показувати  привабливість повернення в Україну, щоб прийняти участь у 
приватизації, а також для створення спільних підприємств на зразок «полонійних» СП в Польщі 
в 1990-их роках. 
2. Поширювати ідею в еміграційних середовищах про те, що емігрантські середовища можуть 
бути елементом просування економічних інтересів українських компаній і забезпечення 
експорту послуг і товарів з України. 
3.Поширювати ідею про те, що європейський вибір є єдино можливим для України. На шляху 
недавнього парафування асоціації України з Європейським Союзом під умовою, що підписання 
може відбутися тільки при поверненні України до демократичної дійсності і верховенства права, 
впливати на державні чинники як у власних державах, так  і на міжнародні організації, щоби 
прискорити ці процеси. 
4.Звернути особливу увагу на належне забезпечення збройних сил України і вишкіл військових 
кадрів України з метою гарантування захисту державного суверенітету і територіальної 
цілісності України. 
5. Проаналізувати  всі позитивні аспекти  оборонних альянсів, зокрема НАТО, для належної 
поінформованості про потребу вступу країни до НАТО та активізувати інформаційну роботу з 
впливовими політичними колами в країнах своєї діяльності. 
6. Підтримати ті політичні сили в Україні, які готові сприяти вступу України до НАТО та 
інформуванню населення про переваги належності до цього оборонного союзу. 
7. Активізувати співпрацю антиімперіалістичних структур країн Балто-Чорноморського 
регіону, враховуючи традиції і досвід діяльності АБН. 
8. Сприяти демократичним процесам в Україні та прозорості виборчого процесу і народного 
волевиявлення моніторуванням та оперативним реагуванням на порушення прав та свобод, 
утисків політичних опонентів з боку правлячого режиму в Україні. 
9. Налагоджувати координацію між організаціями, зацікавленими в захисті демократичних 
цінностей та розвитку демократичних процесів в Україні. 
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10. Інформувати громадян України про досвід проведення демократичних виборів і систему 
народовладдя в країнах західної демократії. 
11.Провести переговори з націонал-демократичними силами щодо доцільності включення до 
списків кандидатів у депутати ВРУ представників діаспорних організацій – громадян України, 
включно з зміною виборчого закону, щоби дозволити на таке балотування громадян України, які 
проживають поза Україною, з заявою про повернення в Україну з хвилиною обрання. 
12. Заохочувати оформлення єдиного виборчого списку націонал-демократичних сил з 
висуненням і підтримкою єдиного узгодженого кандидата у мажоритарних виборчих округах і 
здійснення всіх можливих засобів впливу для реалізації цього принципу. Для визначення єдиного 
кандидата партії повинні користуватися демократичним процесом праймеріз, або експертної 
соціологічної оцінки. (рейтингове опитування) 
13. Організувати максимальну кількість незалежних міжнародних спостерігачів з представників 
української діаспори та не українців. 
14. Сприяти створенню і діяльності експертних центрів для оцінки праці депутатів та 
інформування про їх результати. 
15.Заохотити максимальну кількість громадян України четвертої хвилі до участі у виборах. 
16. Сприяти до оформлення в країнах діаспори поліфункціональних центрів українства, які 
служили б не тільки місцем зібрання українців, але також центром інформацій про Україну та 
українців для чужинців. 
17.Зробити застереження МЗС України про виключну співпрацю дипломатичних місій України в 
країнах діаспори з громадськими організаціями українців, які у своїх статутах так себе 
ідентифікують. 
18. Призначити керівників зовнішньої референтури, як на крайовому, так і на місцевому рівнях. 
19.Активно співпрацювати з націонал-демократичними політичними інституціями в Україні, а 
також з суспільно-громадськими структурами, типу «Українська справа», Союз українок і т.п. 
20. Пожвавити акцію, проголошену СКУДО щодо Посольства Німеччини в Києві, за гостину 
образливої лекції «Бандера-фашист» різними способами, включно з бойкотом німецьких 
продуктів українцями, демонстраціями під німецькими урядовими та дипломатичними 
структурами. 
21. Сприяти оформленню крайової центральної репрезентації українців в Німеччині та при 
оформленні цієї установи розвинути референтуру зовнішньої діяльності. До того часу 
звертаємось до існуючих структур допомагати у направленні іміджу України в Німеччині, а 
також поборювати традиційне німецьке русофільство. 
 
Також подаю конкретні напрямні щодо мовної політики в Україні з нашого Заклику після прийняття 
в першому читанні імперського законопроекту Ківалова-Колесніченка 5 червня 2012 року: 
Слід конкретно прийти на захист української нації та розгорнути широку акцію: проти ворогів, 
що включає сучасний режим в Україні на чолі з Віктором Януковичем та його прибічників у 
Адміністрації Президента, Кабінеті Міністрів, Верховній Раді, по цілому світі, включно з 
дипломатами-представниками цього ворожого режиму. Треба розуміти, що хоч будинок 
дипломатичної місії представляє Україну, її сучасні господарі репрезентують сучасний режим. 
Акції-демонстрації, поодинокі прояви громадянської непокори повинні проходити без дискусійних 
зустрічей, передачі листів та доброзичливих куртуазій, з окресленням, що ті, які не захищають 
сьогодні українську націю і нашу мову є ворогами України. В тому числі є і чимало чужинців, а 
зокрема москалів, які принижують,  а то і оплюгавлюють українську мову через ЗМІ, Інтернет, 
тощо  і їм слід дати відсіч, відмови  піддержки (бойкот)  тих установ, підприємств, а також осіб, 
котрі не розмовляють чи не рекламують свій товар по-українськи в Україні, тобто усі 
неукраїномовні підприємтва, бо за 20 років незалежності тільки вороги України на Україні не 
вміють розмовляти по-українськи. Тут не може бути оправдань, мовляв „це татарський 
ресторан”, „це німецька чи американська фірма.” Навіть в Діаспорі, де працюють підприємста 
українських власників та українські фінансові інституції допускати користування тільки мовою 
даної країни чи українською. Не допускати користування російською чи польською, тощо для 
„вигоди” поодиноких клієнтів з чемною пригадкою, „ми говоримо тільки по-англійськи та 
українськи”, користування виключно українською мовою в кожноденному житті,  в товаристві 
та у процесі виховання нового покоління вдома чи в українських молодечих виховних організаціях. 
Ясно, що для українців в Діаспорі, які знаходяться в не-українських установах при праці, чи 
спілкуванні, це не відноситься, але в українському товаристві треба звернути особливу увагу, 
щоби не було випадків, де українська мама розмовляє з своєю дитиною не-українською мовою, чи 
навіть кореспонденції електронною поштою між представниками українських інституцій не по-
українськи, чи навіть товариські зустрічі виключно українців де розговірка відбувається не по-
українськи. Українці в діаспорі, які жалітимуться, що вони забули, або не знають нашої мови, 
повинні завдати собі труду, щоби навчитися. 
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16 серпня 2012 р. СКУДО видало заяву до членства та української діаспори не зустрічати 
представників режиму Януковича: Оскільки наступає вагома дата, 24 серпня, і у зв’язку з нею 
відбуватимуться різні імпрези по відзначенню 21-оі річниці проголошення відновлення 
незалежності, почуваємось до обов’язку уточнити наше становище як для нашого членства, 
так само з проханням до ширшої української спільноти.  Закликаємо відзначати цю вагому дату 
в якнайширшому колі разом з українським народом в Україні та в Діаспорі, але не з ворогами 
того народу. Вже довший час, від приходу до влади в Україні режиму Віктора Януковича, ми 
вважаємо доцільним не зустрічатися не тільки з самим Януковичем, але також з 
представниками його режиму, а також не годувати цей режим, тобто в жодному випадку не 
фінансувати будь-які заходи, навіть коли заходи добрі, так як відзначення незалежності, бо 
маючи гроші від нас на добрі заходи режимники використовуватимуть свої ресурси на погані 
заходи, або для власного збагачення. При тому передбачували і вказували ми, що зустрічі режим 
використає для пропаганди, мовляв діаспора з нами. На жаль, мало з громади нас слухало по 
цьому питанню, включно навіть з деяким провідним елементом громадського життя в Україні 
та в Діаспорі. І так сталося. Ці зустрічі, ділові і товариські, в кращому випадку принесли 
розчарування, а в гіршому скріпили сили режиму та дозволили йому настирливо впроваджувати 
його народовбивчу політику. Нам здається, що з огляду на останні події формального 
зафіксування переваги російської мови в Україні, настирлеве знущання над політичною 
опозицією, задушення вільної преси, навіть найбільш доброзичливі українці повинні поставити 
край нашій українській гостинності і надійності. Янукович та його сатрапи - це не 
інакшедумаючі українські патріоти, це відкриті вороги українського народу. Їх треба побороти, 
а не гостити чи легітимізувати. Тому закликаємо всіх українців і не українців, які щиро люблять 
український народ, або просто бажають йому добра, припинити будь-які зв’язки з сьогоднішніми 
ворогами українського народу. Наше прохання: стримайтесь від будь-яких зустрічей, ділових  чи 
товариських, з режимниками Януковича, його штабу, його уряду, його партії, його 
дипломатичного корпусу, чи просто його поплентачів, таких як ті «українські інтелектуали», 
які недавно зустрічались з Януковичем в Криму та віддали рідну мову за «кусень сала». Історія 
поставила нам як народу ще один виклик зрілості. Янукович та його люди це ніщо ліпшого як 
москалі-окупанти-шовіністи, які намагаються нас знищити. Вони русифікують, вони 
плюндрують, вони ув’язнюють, вони вбивають. Як з ними зустрічатися!» 

Заява викликала реакцію зокрема негативну від колишніх реалітетників і 21 вересня 2012 року 
голова СКУ подав відповідь до редакції «Свободи» на лист  Ростислава Хом’яка під заголовком 
«Пане Лозинський, перестаньте!» 

9 червня 2013 року голова СКУДО виголосив головну промову на Святі Героїв у Чикаго з 
напрямними для сьогоднішньої діяльності. Доповідь була опісля опублікована у різних мережах. 

Комунікація  
За звітній час вийшло 54 чисел місячного обіжника, що називається „Зв’язок”. У ”Зв’язку” можна 
знайти інформацію про діяльність складових організацій СКУДО, а також напрямні діяльності, 
повідомлення Секретаріату СКУДО, тощо. „Зв’язок” розсилається виключно електронною поштою 
на понад 100 адрес. Вся інша комунікація відбувається особисто, телефоном або електронною 
поштою. 

У вересні 2010 р. направлено статтю до окремого числа “Гомону України”, присвяченому 
українським політичним в’язням німецької окупації.  

На прохання “Україніки дослідчого інституту” голова СКУДО допомагав у координації між згаданим 
інститутом та Світовою Лігою Українських Політичних В’язнів та родиною автора-політв’язня 
Данила Чайковського у виданні у англійській мові його мемуарів про Аушвіц „Хочу жити.”   

Впродовж звітного року голова СКУДО особисто старався нав’язати кращі відносини між КУ СУМ-А 
та другими структурами в США – членами СКУДО. У цьому напрямі було нав’язнано контакт з 
головою КУ СУМ-А, направлено листа до КУ СУМ-А, написано дві публічні статті для загального 
відома та відбув особисту зустріч з головою КУ СУМ-А. Остаточно виявилось, що проблема була 
більш характеру непорозуміння та вдалося нав’язати кращі способи комунікації. 

Також у звітному періоді вдалось полагодити питання, над яким працювалось кілька років, а саме, 
домовитись про зміну статуту Товариства вояків УПА для того, щоби уможливити доступ до 
Товариства безпосередніх нащадків. Дякую в.о. голові та секретареві Товариства другові Богданові 
Коваликові та представникові нащадків подрузі Зені  Брозині за співпрацю.  

Подібні впровадження були б корисними на других теренах та у Світовій Лізі Українських 
Політичних В’язнів. На жаль справа подібного полагодження продовження діяльності СЛУП не 
мала подібного полагодження зокрема через брак доброї волі теперішнього задовго-літного голови 
СЛУП.                                                
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Зустрічі і Репрезентація 
СКУДО відповідала на кожне запрошення та брала участь особисто (коли це можливо) або 
писемно  з привітанням. Для прикладу ми брали участь у відзначенні 60-ліття Ліги Українців Канади 
в червні 2009 р. в Торонто; у Великому Зборі ОУН в липні 2009 р. в Україні; у відміченні річниць 
Степана Бандери в Мюнхені, Торонто, Гамільтоні, Детройті і Нью-Йорку в жовтні 2009 р., а також у  
Святі Героїв в Торонто в травні 2010 р.; у посвяченні відбудованого Пам’ятника героям на оселі 
СУМ в Елленвіл, Нью-Йорк у травні 2010 р. і у Святі Героїв в Елленвіл в липні 2010 р.; у 
демонстрації в обороні Івана Дем’янюка в грудні 2009 р. в Нью- Йорку; у двох демонстраціях в 
Нью-Йорку під Постійним представництвом України до ООН у травні 2010 р.; у демонстрації під 
Генеральним консульством РФ в Торонто в травні 2010 р. та у демонстрації під Посольством РФ у 
Вашингтоні в червні 2010 р., нарадах Головного Проводу ОУН в Києві в серпні 2010 р.; Річних 
Загальних Зборах СКУ в Перемишлі у серпні 2010 р.;  Все-Американському Маніфестаційному 
Здвизі СУМ на оселі в Елленвіл, Нью-Йорк, 5 вересня 2010 р.; прийнятті з нагоди 19 річниці 
незалежності, влаштованому Постійним представництвом України до ООН у вересні 2010 р.; 
відзначенні 50-ліття оселі СУМ  „Холодний Яр” біля Баффало у вересні 2010 р.;  демонстрації, 
зорганізованої Українським Конгресовим Комітетом Америки проти Президента Януковича під 
Постійним представництвом України до ООН в Нью-Йорку у вересні 2010 р. (подібні заходи 
відбулися завдяки нашим складовим організаціям у той сам день у Торонто і Чикаго);  зустрічі з 
управою Товариства вояків УПА в США та їх дітьми в Нью-Йорку 26 вересня 2010 р.;  відзначенню 
60-ліття Осередку СУМ в Нью-Йорку 16 жовтня 2010 р.; посвяченні пам’ятника жертвам 
Голодомору, що довершив Святіший Патріарх Філарет при Соборі Святого Вознесіння УАПЦ в 
Нью-Джерсі 6 листопада 2010 р.; відзначенні Голодомору в Кафедрі Св. Патрика в Нью-Йорку      
20 листопада 2010 р.;  відзначення 70-ліття УККА у Нью-Джерсі 20 листопада 2010 р.; відзначення 
Голодомору в ООН в Нью-Йорку 3 грудня 2010 р.;  зимовому провідницькому таборі СКУДО Канади 
і США біля Торонто 29 грудня 2010 р.; панахиді по бл. пам. Михайлу Ковальчину, довголітньому 
членові ОУН, провідному члену СКУДО та старшині УПА 21 січня 2011 р.; демонстрації української 
громади в Австралії,  зорганізованiй Союзом Українських Організацій Австралії в лютому 2011 р.; 
виступі Голови ОУН в Нью-Йорку, 9 квітня 2011 р.; ХХУ крайовому З’їзді Ліги Українців Канади і ХІХ 
Крайовому З’їзді Ліги Українок Канади у квітні 2011 р.; Світовому конгресі Спілки Української 
Молоді в травні 2011 р. „Святі Героїв” 3 липня 2011 року на Оселі СУМ в Елленвіл, Нью-Йорк; 
демонстрації проти режиму в Україні та в обороні Юлії Тимошенко в серпні 2011 р.; у Форумі УВКР 
19, 20 і          21 серпня 2011 р. в Києві, де брав активну участь у Номінаційній та Редакційній 
комісіях; Річних загальних зборах СКУ 21, 22 і 23 серпня 2011 р.; 23 серпня 2011 р. в київському 
Будинку Учителя на Конференції Українських молодечих організацій (комісії СКУ); 24 серпня 2011 
р. у зустрічі  СКУ з Блаженійшим Патріархом УГКЦ Святославом у його резиденції в Україні;1 
вересня 2011 року голова СКУДО доповідав на Святі Незалежності України в Монреалі, Канада. 21 
вересня 2011 р. у демонстрації, зорганізованій Українським Конгресовим Комітетом Америки проти 
Президента Януковича під Постійним представництвом України до ООН в Нью-Йорку; 8 жовтня 
2011 р. на Конференції, присвяченій 90-літтю Українського Вільного Університету, що відбулася в 
будинку Наукового Товариства ім. Шевченка в Нью- Йорку; 19 листопада 2011 р. у відзначенні 
Голодомору в Кафедрі Св. Патрика в Нью-Йорку; 2 липня 2012 року голова СКУДО виголосив 
головну промову на зустрічі українців на оселі СУМ  в Елленвіл, Нью-Йорк; 8 серпня 2012 року 
голова СКУДО виголосив головну доповідь на «Лемківські Ватрі»  відзначенні Акції “Вісла” на Оселі 
СУМ в Елленвіл; 7 жовтня 2012 року голова СКУДО виголосив головну доповідь на Святі УПА у 
Філадельфії. 26-30 жовтня 2012 року голова СКУДО служив у ролі міжнародного спостерігача від 
УККА на парламентських виборах в Україні. 

5 листопада 2012 року голова СКУДО виголосив головну доповідь на Святі УПА в Лос Анджелес.  

13 березня 2013 року голова СКУДО виголосив прощальне слово після панахиди за упокій душі 
довголітньої голови КУ ОЖОЧСУ бл. Пам. Дарії Степаняк. 24 березня 2013 голова СКУДО 
виступав на 47-их річних зборах членства Української Національної Федеральної КК у Нью-Йорку.  

Писемні привітання були направлені на: Загальні Збори Союзу Українців у Великій Британії в 
травні 2009 року,  ювілейні святкування  60-ліття  Ліги Визволення України-Ліги Українців Канади в 
червні 2009 р., 60-ліття СУМ в Америці  в липні 2009 р., ювілейні святкування 85-ліття Просвіти в 
Аргентині у вересні 2009 року, З’їзді СУМ в Канаді в травні 2010 р., 60-ий Ювілейний 
Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг СУМ,  який відбувся 2-4 вересня 2011 р. на Оселі СУМ 
в Елленвіл, Нью-Йорк; 17 вересня 2011 р. з нагоди 50-літнього ювілею Ансамблю Українських 
Народних Танців при Українському Культурному Товариству „Просвіта” в Аргентині; 3 жовтня 2011 
р. на  ХХУІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці, який відбувся 15 і 16 жовтня 2011 р. в Міннеаполіс; 21 
жовтня на Крайові з’їзди ООЧСУ і ОЖОЧСУ, що відбулися в Нью-Джерсі; нарадах Головного 
Проводу ОУН в Києві 25 серпня 2012 р. 
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28 серпня 2012 року переслано привітання на 61-ий Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг 
СУМ-А., 22 вересня 2012 року направлено привітання Річним загальним зборам Союзу Українців 
Британії, 4 лютого 2013 року направлено писемне привітання на ХХХ Крайовий З’їзд СУМ у Канаді.  

Фінанси 
 Для проведення своєї діяльності СКУДО користується скромними фондами. Приходи до СКУДО 
майже виключно від членських внесків складових організацій в розмірі 200 дол. річно, а інколи і 
пожертви. Важливо зазначити, що СКУДО не проводить жодних збірок, щоб не пошкодити у збірках 
ОУН чи наших складових організацій. Одначе добровільні пожертви радо вітаємо. При цьому треба 
підкреслити, що членські внески, як і пожертви, приходять тільки з США, Канади і Австралії. Чому 
немає від других теренів незрозуміло. Фінансовий баланс СКУДО на сьогодні становить суму 
10,000 дол. які знаходяться у рахунках українських діаспорних кредитових спілках. Фінанси СКУДО 
передано до Контрольної комісії, яку скликав голова СКУДО за ключем, поданим у Статуті.  

30 червня 2013 р.                                                             Аскольд Лозинський, голова СКУДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




