
Текст 
 
День пам'яті жертв Нацистського та Радянського комуністичного 
режимів  був одноголосно ухвалений в понеділок, 30 листопада 2009 
Парламентом Канади, на 2-й офіційній сесії 40-ого засідання 
Парламенту, № 120, запропонований Достойним членом Парламенту 
Бобом Раем 
 
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&
Mode=1&Parl=40&Ses=2&DocId=4274937 
 
1) Тоді як, Уряд Канади активно підтримував і продовжує 
підтримувати принципи, визначені у Загальній Декларації Асамблеї 
Організації Об'єднаних Націй Про Права Людини та Резолюції 
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 260 (III)  А від 9 
грудня 1948 року; 
 
2) Тоді як, екстремальні форми тоталітаризму, які  застосовували 
нацистська та комуністична диктатури призвели до навмисно 
спланованих і великих злочинів скоєних проти мільйонів людей та 
їхніх основних невід'ємних прав,  стали найбільшою  масштабною 
трагедією в історії людства; 
 
 3) Тоді як, сотні тисяч людей, рятуючись від нацистських і 
комуністичних злочинів, шукали і знайшли притулок в Канаді; 
 
 4) Тоді як, мільйони канадців є вихідцями з Центральної та Східної 
Європи, чиї сім'ї безпосередньо потерпіли від  нацистських і/або 
комуністичних злочинів внесли свій унікальний і значний культурний, 
економічний, соціальний та інші внески у  побудову Канади, яку ми 
знаємо сьогодні; 
 
 
     5) Тоді як, 20 років після падіння тоталітарного і комуністичного 
режимів у Європі, знання серед пересічних канадців про ці режими, які 
тероризували їхніх співвітчизників у країнах Центральної та Східної 
Європі  понад 40 років у формі систематичних і безжальних 
військових, економічних та політичних репресій людей, шляхом 
фізичного безпідставного знищення, масових арештів, депортацій, 
придушення свободи слова та знищення  права на приватну власність 
та культурну і моральну ідентичність, що позбавило більшість народів 
Центральної та Східної Європи їхніх основних прав та почуттів 
людської гідності, відокремлюючи їх від демократичного світу за 



допомогою Залізної завіси та Берлінської стіни, як і раніше є 
поверхневими і недостатніми; 
 
     6) Тоді як,  канадці протягом 1980-х років відіграли важливу роль в 
підвищенні світової поінформованості про злочини, скоєні 
тоталітарним нацистським і комуністичним режимами в Європі і 
заснували щорічний "День чорної стрічки" призначений на 23 серпня, в 
пам'ять про партнерство цих двох режимів на основі сумнозвісного 
пакту Молотова- Ріббентропа і його секретних протоколів; 
 
УХВАЛИТИ:  
Кожна жертва будь-якого тоталітарного режиму має таку ж людську 
гідність і заслуговує на справедливість, пам'ять та визнання з боку 
Парламенту та Уряду Канади, в рамках того,  щоб такі злочини та події 
більше ніколи не повторилися; 
 
 
ПОСТАНОВИТИ:  
Парламент і Уряд Канади недвозначно засуджує злочини проти 
людства, вчинені тоталітарним нацистським і комуністичним 
режимами і висловлює жертвам цих злочинів і членам їхніх сімей, 
співчуття, розуміння і визнання їхніх страждань; 
 
 
ПОСТАНОВИТИ:  
Встановити щорічний День пам'яті жертв нацистського і радянського 
комуністичного режимів в Канаді на 23 серпня під назвою "День Чорної 
стрічки", який збігається з річницею від дня підписання сумнозвісного 
пакту між нацистським і радянським комуністичним режимами. 
 


