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Лист Народним Депутатам Україні
ЧОМУ ГОЛОДОМОР БУВ ГЕНОЦИДОМ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Шановний Народний Депутат України!
Голодомор 1932-33 років як акт геноциду визнається міжнародною спільнотою. Ця
трагедія перестала бути лише внутрішньою справою України. Правда про
Голодомор перетнула межі всіх міжнародних кордонів і стала для сучасного
покоління яскравим свідченням того, наскільки легко тиранічна тоталітарна
система може знущатися з народу.
Протягом багатьох років дана проблема була предметом дискусій в парламентах
світу та аналізу в академічних установах. Нині наявні факти відкривають нам
історичну правду: розсекречення документів в Україні та свідчення очевидців
дозволяють відтворити реальний перебіг тих жахливих подій. Так, вже доведеним
фактом є те, що Голодомор:
а) мав місце;
б) був зумисним;
в) був спрямований на знищення нації.
Дуже важливою є промова Рафаеля Лемкіна, польського вченого, який дав
визначення терміну геноцид. Згідно цієї промови, яку він виголосив 1953 року,
сталінський голод був «не просто випадком масового вбивства», але «випадком
геноциду, знищення не тільки окремих індивідів, а цілої культури та нації».
Український геноцид складався з чотирьох компонентів: «Перша хвиля (була)
спрямована на інтелігенцію – мозок нації, щоб паралізувати все тіло». Друга хвиля
була «наступом на церкву і священників – «душу» України… Третій напрямок
радянського плану був націлений на фермерів – велику масу незалежних селян,
які є осередком традицій, фольклору та музики, національної мови та літератури –
національного духу України. Зброя, яку використали проти них є мабуть
найстрашнішою – голод… Четвертий крок в процесі полягав у розділенні
українського народу… шляхом підселення в Україну іноземних громадян та
розселення українців по Східній Європі».
Так, Верховна Рада України в 2006 році проголосувала за визнання українського
Голоду 1932-33 років актом геноциду, прийнявши Закон України «Про Голодомор
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1932–1933 років в Україні». Завдяки проведеній за останні роки колосальній
роз’яснювальній роботі щодо трагедії дедалі більше країн і міжнародних
організацій приєднуються до осуду цього злочину тоталітаризму й визнають
Голодомор актом геноциду.
Уряд та Парламент Канади в травні 2008 року одноголосно визнали Голодомор
актом геноциду проти українського народу на законодавчому рівні та встановили
щорічний національний пам’ятний день, як і в Україні, що припадає на четверту
суботу листопада. Відповідні законодавчі рішення були також прийняті провінціями
Саскачеван, Манітоба, Альберта, Онтаріо та Квебек.
Запропоновані зміни до Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в
Україні» не тільки продемонструють кроки до згортання демократичних
перетворень в Україні, але й сприйматимуться за межами України як ще одна
спроба переписати історію на догоду політичній кон’юнктурі. Зміна Закону України
«Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» не співпадає із заявленими намірами
країни щодо світової інтеграції та змусить багато західних країн переглянути
підтримку міжнародних ініціатив України та програм її економічного розвитку.
Ми віримо, що ви не підтримаєте запропоновані зміни і тим самим вшануєте
пам’ять мільйонів жертв Голодомору, забезпечуючи захист демократичних
завоювань, захищаючи імідж України та поширюючи історичну правду у світі.
З повагою,
Конґрес Українців Канади
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