
 

RESOLUTIONS OF THE XXI 
TRIENNIAL CONGRESS OF 
UKRAINIAN CANADIANS 
OCTOBER 3, 2004 

 
 
 
      
 Canada Ukraine Relations 
 
      1.  The XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians directs the Board of Directors of the 
Ukrainian Canadian Congress (UCC) to undertake to strengthen Canada Ukraine relations, 
taking into consideration the cooperation of the Ukrainian community in Canada with the 
Government of Canada, the Government of Ukraine and international non-governmental 
organizations. 
 
      2.  The XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians directs the Ukrainian Canadian 
Congress to develop an action plan related to strengthening ties of the Ukrainian community in 
Canada with non-governmental organizations in Ukraine, to include UCC Branches, Provincial 
Councils and member organizations in this plan, and to implement successfully the international 
observers project during the next elections in Ukraine. 
 
      3.  WHEREAS Canada has been at the forefront in recognizing sovereign Ukraine and 
aiding it in its economic and social development, and 
 
      WHEREAS the Canadian experience as a pluralist democracy is extremely valuable to the 
emerging democratic and orderly Ukrainian society, and 
 
      WHEREAS a democratic and orderly Ukrainian society is essential to world peace, and 
 
      WHEREAS for over half a century Radio Canada International has provided objective news 
and promoted Canadian values in Ukraine in the Ukrainian language, and 
 
      WHEREAS such a service shall continue to be a necessary contribution to the nation and 
people of Ukraine for many years to come, 
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      THEREFORE BE IT RESOLVED THAT the Ukrainian Canadian Congress make it clear to 
the Government of Canada, as well as to all parties concerned, that the service provided by the 
Ukrainian Section of Radio Canada International continues to be a priority, and 
 
      BE IT FURTHER RESOLVED THAT the proposed cuts to the Ukrainian Section of Radio 
Canada International be reconsidered and that this section be accorded the government support it 
requires for its continued growth and development. 
 
Internment 
 
      4.  WHEREAS the Right Honourable Brian Mulroney appeared before the XVII Congress of 
Ukrainian Canadians in 1992 and confirmed his intention of working toward a resolution of the 
Ukrainian Canadian redress issue, and 
 
      WHEREAS the Honourable Jean Chrétien, as the Leader of the Opposition, wrote this 
Congress in June 1993, affirming his personal support and that of the Liberal Party of Canada for 
redress to the Ukrainian Canadian community, and 
 
      WHEREAS the Conservative Party of Canada, the Bloc Québecois and the New Democratic 
Party of Canada have written to the Ukrainian Canadian Congress in June 2004 supporting 
redress to the Ukrainian Canadian community for the injustices committed to Ukrainians and 
other Europeans during Canada's first national internment operations of 1914-20, and 
 
      WHEREAS a coalition representing the Ukrainian Canadian Congress, the Ukrainian 
Canadian Foundation of Taras Shevchenko and the Ukrainian Canadian Civil Liberties 
Association have engaged in direct negotiations with the Government of Canada in an effort to 
secure recognition, restitution and reconciliation, without, regrettably, having secured those ends, 
and 
 
      WHEREAS a survivor of Canada's first national internment operations, Mary Manko 
Haskett, is still alive and able to bear witness to a resolution of this matter,  
       

THEREFORE BE IT RESOLVED that: 
         a.  This XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians hereby communicates its 
deep disappointment over the lack of a timely and honourable resolution of the Ukrainian 
Canadian community's calls for recognition, restitution and reconciliation, as detailed in the 
Terms of a Proposed Agreement between the Government of Canada and the Ukrainian 
Canadian Community presented to the Government of Canada on December 2, 2002, and 
         b.  This XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians calls upon the Government 
of Canada to immediately resume settlement negotiations with the Ukrainian Canadian 
community. 
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Justice 
 
      5.  WHEREAS the Government of Canada's current policy of denaturalization and 
deportation is contrary to the principles of fundamental justice which are integral to the Canadian 
justice system, and 
 
      WHEREAS this issue is of significance to all naturalized Canadians since this policy creates 
two classes of citizens, and 
 
      WHEREAS final findings by the Federal Court of Canada that there was no evidence that 
such individuals committed war crimes or crimes against humanity during World War II, and 
 
      WHEREAS a final decision of the Federal Court of Appeal rescinded an Order of the 
Governor in Council that revoked citizenship on the basis that the Government failed to follow 
its own policy guidelines, 
      THEREFORE, BE IT RESOLVED that the XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians: 
         a.  Calls on the Government of Canada to cease all denaturalization and deportation 
proceedings against Canadians that received their citizenship over half century ago. Canadian 
citizenship should be irrevocable after a reasonable period of time from when it was acquired. In 
cases where evidence of war crimes or crimes against humanity committed by an individual 
during WWII is uncovered, the Government of Canada should prosecute such individual before 
Canadian courts of criminal jurisdiction in accordance with Canadian criminal law (i.e. Canada's 
Crimes Against Humanity and War Crimes Act) and Canadian standards of evidence in criminal 
proceedings, and 
         b.  Recommends that The Citizenship Act be amended to prevent arbitrary 
Government action, which can uproot an individual for suspicion of war crimes unless his or her 
guilt is fairly established by Canadian standards of justice. 
 
Immigration 
 
      6.  WHEREAS since the early 1950s, immigration of Ukrainians to Canada was almost 
nonexistent because of the Iron Curtain, and 
 
      WHEREAS, now, with the independence of Ukraine and the freedom of movement that this 
allows, the Ukrainian Canadian community would naturally like to see an increase in the number 
of Ukrainian immigrants being admitted to Canada, and 
 
      WHEREAS increased immigration not only serves to reunite families and communities 
which were artificially separated by years of Soviet dictatorship, but also brings great benefit to 
Canadian society as a whole, 
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      THEREFORE BE IT RESOLVED that this XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians 
hereby calls upon the Government of Canada: 
         a)  To provide the necessary resources to alleviate the administrative bottlenecks at 
the Citizenship and Immigration Canada post in Kyiv so that the applications presently in the 
system -- along with new ones -- could be dealt with in a timely and efficient manner, 
         b)  To provide increased support to Ukrainian Canadian community settlement and 
integration organizations, and 
         c)  To meet with the Ukrainian Canadian Congress to develop an effective and 
reasonable program that would dramatically increase the number of immigrants from Ukraine. 
      7.  WHEREAS the Ukrainian Canadian Congress identifies immigration from Ukraine as an 
important community priority, and 
 
      WHEREAS to date Ukrainian Canadian Congress positions on immigration from Ukraine do 
not address temporary immigration of Ukrainians for short-term employment, 
      BE IT RESOLVED THAT the Ukrainian Canadian Congress develop policy on this issue. 
      8.  The XXI Congress of Ukrainian Canadians directs the National Office of the Ukrainian 
Canadian Congress to create and maintain a data base on the UCC Web site that would provide a 
national listing and the activities of organizations and projects directed towards assisting new 
immigrants. 
      9.  The XXI Congress of Ukrainian Canadians directs the National Office of the Ukrainian 
Canadian Congress to develop a general concept position concerning the involvement of new 
immigrants in active participation in the Ukrainian community. 
 
Education 
 
      10.  WHEREAS Ukrainian and Ukrainian Canadian Studies are essential to ensuring a 
Ukrainian presence at Canadian institutions of higher learning in the future, 
 
      BE IT RESOLVED THAT the Board of Directors of the Ukrainian Canadian Congress ask 
the Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko to sponsor a planning meeting of all 
major players in the field of Ukrainian and Ukrainian Canadian Studies to discuss future 
initiatives, specifically: community involvement, joint marketing, distance education, continuing 
education, seed funding for new courses and programs, as well as innovations in the teaching of 
Ukrainian and Ukrainian Canadian Studies at Canadian colleges and universities. 
      11.  WHEREAS the role of primary and secondary education in Ukrainian subjects is 
important to securing a flow of students to Ukrainian studies programs in universities, 
 
      BE IT RESOLVED THAT the Ukrainian Canadian Congress revitalize the activity of the 
Ukrainian School Council, which would oversee and coordinate the work of primary and 
secondary education. 
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Communication 
 
      12.  BE IT RESOLVED THAT the Ukrainian Canadian Congress identify Canadian 
legislators on all levels of government who are of Ukrainian origin or have other ties to the 
Ukrainian community and work on developing their awareness of issues of concerns to the 
Ukrainian community. 
      13.  BE IT RESOLVED THAT the Ukrainian Canadian Congress prepare 
issue/briefing notes on a regular basis that can be used by the provincial and local UCC’s or 
member organizations in providing information to legislators about issues of concern to the 
Ukrainian community. 
      14.  WHEREAS the identity of the Ukrainian Canadian Congress needs to be clearly 
communicated to the Ukrainian community, and 
 
      WHEREAS there are numerous segments within the Ukrainian Canadian community, and 
 
      WHEREAS the Ukrainian Canadian Congress must communicate with its member 
organizations and the public at large as well as with governments and their agencies, 
      BE IT RESOLVED that the Ukrainian Canadian Congress Board of Directors establish a 
Marketing Committee to develop and implement an effective long-term internal and external 
marketing plan for the Ukrainian Canadian Congress. 
 
Vision Quest 
 
      15.  WHEREAS the dialogue initiated at the Vision Quest session of the XX Triennial 
Congress of Ukrainian Canadians continued during the last three years, and 
 
      WHEREAS according to the Vision Quest resolution of the XX Triennial Congress, the 
findings were presented to the XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians, 
 
      BE IT RESOLVED THAT the XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians accepts the 
Vision Quest report and recommends that the community dialogue on our shared vision of the 
future be an ongoing process, and a benchmark for the work plan. 
      16.  BE IT RESOLVED TO activate Ukrainian youth and the middle generation of 
Canadian Ukrainians, expressing towards them trust and support and to help them develop their 
abilities and interests in Ukrainian organized life. 
 
Trafficking in Persons 
 
      17.  WHEREAS Canada is a signatory of the UN protocol to prevent, suppress and 
punish trafficking in persons, especially women and children; 
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      BE IT RESOLVED THAT the XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians direct the 
Board of Directors of the Ukrainian Canadian Congress to sensitize the Government of Canada 
and relevant federal agencies on this issue and support projects initiated within the Ukrainian 
community. 
      AND BE IT FURTHER RESOLVED THAT the XXI Triennial Congress of Ukrainian 
Canadians recommend to the Canada Ukraine Foundation to identify trafficking in persons, 
especially women and children, as an issue for project funding in Ukraine and seek ways to 
partner with existing anti-trafficking organizations. 
 
Triennial Congresses 
 
      18.  WHEREAS the cost of attending Triennial Congresses is high, and 
 
      WHEREAS the time is short at the Congress to transact the business of the Ukrainian 
Canadian Congress, and 
 
      WHEREAS reflection upon topics and issues are required of delegates, and 
 
      WHEREAS there ought to be an opportunity for member organizations to study the reports 
prior to sending delegates to the Congress, and 
 
      WHEREAS we must seek to establish effective courses of action, 
      BE IT RESOLVED THAT any reports that are to be presented at the XXII Triennial 
Ukrainian Canadian Congress be circulated to delegates prior to the Congress. 
      19.  Ukrainian Canadian Social Services recommends that the Board of Directors of 
the Ukrainian Canadian Congress include in the program of the Triennial Congress the 
independent session of the Ukrainian Canadian Social Services and of other member 
organizations that conduct their meetings in tandem with the Congress. 
 
Ukrainian Language 
 
      20.  The XXI Triennial Congress of Ukrainian Canadians considers that book 
publications and newspapers in the diaspora should cease to use Soviet type Russified 
orthography and adhere to the pan-Ukrainian orthogrphy that was approved in Kharkiv in 1928 
and later amended by the Shevchenko Scientific Society and the Ukrainian Free Academy of 
Arts and Sciences in the diaspora. The XXI Triennial Congress further recommends to approach 
pertinent scholarly institutions in Ukraine and the diaspora to renew jointly the collaborative 
process with the goal of achieving a single contemporary orthogrophy of the Ukrainian language, 
which would serve as a standard for all Ukrainians in the world. 
 

- 10 November 2004 
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РЕЗОЛЮЦІЇ ХХІ ТРИРІЧНОГО 
КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 
3 ЖОВТНЯ 2004 
 

 
Зв'язки Канади з Україною 
 
      1.  XXI Трирічний Конґрес Українцiв Канади доручає Раді Директорів Конґресу 
Українців Канади (КУК) працювати з намiрoм пiдсилення канадськo-українських 
стoсункiв, беручи дo уваги спiвпрацю українськoї грoмади в Канадi з урядoм Канади, 
урядoм України i міжнародніми неурядовими oрганiзацiями. 
      2.  ХХІ Трирічний Конґрес Українців Канади доручає oпрацювати плян дії стoсoвнo 
пiдсилення зв'язкiв українськoї грoмади в Канадi з неурядовими oрганiзацiями в Українi, 
включаючи в цьому пляні Вiддiли КУК, Провінційні Ради КУК i складoвi oрганiзацiї та 
успiшнo виконати прoєкт міжнародних спoстерiгачiв пiд час наступних вибoрiв в Україні. 
      3.  З УВАГИ НА ТЕ, що Канада вела перед у визнанні суверенної України й наданні їй 
допомоги в її економічному й суспільному розвитку, і 
  
      З УВАГИ НА ТЕ, що канадський досвід плюралістичної демократії є надзвичайно 
важливим для розвитку демократичного і правового українського суспільства, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що демократичне і правове суспільство є конечним для світового 
миру, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що понад пів століття Канадське Міжнародне Радіо (КМР) 
передавало об’єктивні новини і просувало українською мовою канадські вартості в 
Україні, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що ця послуга буде надалі потрібним внеском державі й народові 
України на багато років, 
 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади вияснив урядові Канади, а 
також усім заторкненим сторонам, що послуги надані Міжнароднім Канадським Радіо 
залишаються пріоритетом, і 
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      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ КРІМ ТОГО, щоби наново переглянути пропоновані 
вкорочення в Українській Секції Міжнародного Канадського Радіо та виділити цій секції 
урядову підтримку потрібну на її подальше поширення і розвиток. 
 
Інтернування 
 
      4.  З УВАГИ НА ТЕ, що Достойний Браєн Малруні виступив перед ХVII Конґресом 
Українців Канади в 1992 році і підтвердив свій намір попрацювати в напрямі розв’язання 
українсько-канадського питання відшкодування, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що Достойний Жан Кретієн, як лідер опозиції, писав Конґресові в 
червні 1993, підтверджуючи свою особисту підтримку й підтримку Ліберальної Партії 
Канади справи відшкодування для української канадської спільноти, і 
 
      WЗ УВАГИ НА ТЕ, що Консервативна Партія Канади, Блок Кебекуа і Нова 
Демократична Партія Канади писали Конґресові Українців Канади в червні 2004 
підтримуючи справу відшкодування українській канадській спільноті за несправедливості 
заподіяні українцям і іншим европейцям під час перших в Канаді національних акцій 
інтернування 1914-20 рр., і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що коаліція представників Конґресу Українців Канади, Української 
Канадської Фундації ім. Тараса Шевченка й Українського Канадського Товариства 
Громадянських Свобід брала участь у безпосередніх переговорах з урядом Канади в 
намаганні здобути визнання, відшкодування і примирення, не досягнувши, на жаль, цієї 
мети, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що Марія Манько Гаскетт, уціліла від перших в Канаді національних 
акцій інтернування, ще живе й має спроможність бути свідком полагодження цієї справи, 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб: 
         a.  Цей ХХІ Трирічний Конґрес Українців Канади закомунікував своє глибоке 
розчарування з приводу браку вчасного й чесного полагодження закликів української 
канадської спільноти про визнання, відшкодування і примирення, як подано в Умовах 
Пропонованої Угоди між урядом Канади й українською канадською спільнотою вручені 
урядові Канади 2 грудня 2002, і 
         б.  Цей ХХІ Трирічний Конґрес Українців Канади закликав уряд Канади 
негайно відновити з українською канадською спільнотою переговори про угоду. 
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Справедливе правосуддя 
 
      5.  З УВАГИ НА ТЕ, що сучасна політика уряду Канади стосовно денатуралізації і 
депортації суперечить принципам основної справедливості, які є невід'ємні канадській 
системі правосуддя, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що ця справа є важливою для всіх натуралізованих канадців, тому 
що ця політика творить дві кляси громадян, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що остаточні висновки Федерального Суду Канади, що не було 
доказів, що такі особи поповнили воєнні злочини чи злочини проти людства під час 
Другої світової війни, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що остаточне рішення Федерального Суду Канади анулювало 
Розпорядження Генерального Губернатора, яке відкликало громадянство на підставі того, 
що уряд не додержувався своїх власних політичних директив, 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб XXI Трирічний Конґрес Українців Канади: 
         a.  Закликав уряд Канади припинити судочинство проти канадців, що одержали 
своє громадянство більш ніж пів століття тому. Канадське громадянство повинне бути 
безвідкличним після розумного періоду часу, коли його набуто. У випадках, коли 
відкриються докази воєнних злочинів або злочинів проти людства поповнені особою під 
час Другої світової війни, уряд Канади повинен порушувати судову справу проти такої 
особи перед канадськими судами кримінальної юрисдикції згідно з канадським 
кримінальним правом (наприклад, Канадський Закон про Злочини Проти Людства і про 
Воєнні Злочини) та канадськими нормами свідчення в кримінальнихсправах, і 
         б.  Рекомендував урядові Канади внести поправку до Закону про Громадянство, 
щоби запобігти довільним акціям уряду, які можуть силоміць виселити особу за 
запідозріння поповнення воєнних злочинів, хібащо його чи її винуватість є справедливо 
визначена згідно з канадськими нормами правосуддя. 
 
Іміґрація 
 
      6.  З УВАГИ НА ТЕ, що від ранніх 1950-тих років, іміґрація українців до Канади 
майже не існувала через Залізну Куртину, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що тепер, з незалежністю України і свободою руху, що це дозволяє, 
українська канадська спільнота природньо хотіла б бачити зріст у кількості українських 
іміґрантів допущених до Канади, і 
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      З УВАГИ НА ТЕ, що збільшена іміґрація не тільки сприяє об’єднанню родин і громад, 
що були розлучені роками совєтської диктатури, але також приносить великі користі 
канадському суспільству в цілості, 
      ОТОЖ ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб цей XXI Трирічний Конґрес Українців Канади 
закликав уряд Канади: 
         a.  Надати потрібні ресурси для полегшення адміністративних перешкод у 
посаді Громадянства та Іміґрації Канади в Києві, щоби дотепер внесені анкети -- а також 
нові -- можна було полагодити вчасно й вміло. 
         б.  Надати більшу допомогу українським канадським організаціям, що 
займаються справами поселення та інтеґрації, і 
         в.  Мати зустріч з Конґресом Українців Канади, щоби розвинути ефективну й 
розумну програму, яка драматично збільшила б число іміґрантів з України. 
      7.  З УВАГИ НА ТЕ, що Конґрес Українців Канади визначає іміґрацію з України 
важливим громадським пріоритетом, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що дотепер становища Конґресу Українців Канади щодо іміґрації з 
України не зверталися до питання тимчасової іміґрації українців на короткотривалу 
працю, 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб Конґрес Українців Канади розвинув політику стосовно 
цього питання. 
      8.  ХХІ Кoнґрес Українців Канади дoручає Централi Кoнґресу Українцiв Канади 
ствoрити й утримувати базу даних на веб сайтi КУК, яка пoдавала б всеканадський 
перелiк i дiяльнiсть oрганiзацiй i прoєктiв спрямoваних на дoпoмoгу нoвoприбулим. 
      9.  ХХІ Кoнґрес Українців Канади дoручає Централi Кoнґресу Українцiв Канади 
рoзрoбити загальну кoнцепцiю щoдo залучення нoвoприбулих дo активнoї участи в 
українськiй грoмадi. 
 
Освіта 
 
      10.  З УВАГИ НА ТЕ, що українські й українські канадські студії є необхідні для 
забезпечення української присутности в канадських установах вищої освіти в 
майбутньому, 
 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб Рада Директорів Конґресу Українців Канади звернулася 
до Української Канадської Фундації ім. Тараса Шевченка спонсорувати плянувальні 
наради всіх головних учасників у ділянці українських і українських канадських студій, 
щоби продискутувати майбутні ініціятиви, особливо: ролю й участь громади, спільний 
маркетинґ, навчання на віддаль, позапрограмове навчання, первинне фінансування на нові 
курси і програми, а також новаторство в навчанні українських і українських канадських 
студій в канадських коледжах і університетах. 
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      11.  З УВАГИ НА важливу ролю початкового й середньошкільного навчання 
українознавчих предметів та забезпечення допливу студентів до українознавчих програм в 
університетах, 
 
      РЕКОМЕНДУЄМО Конґресові Українців Канади відновити діяльність Української 
Шкільної Ради, яка наглядала б і координувала б працю початкового й середньошкільного 
навчання. 
 
Комунікація 
 
      12.  ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб Конґрес Українців Канади індентифікував в 
усіх рівнях урядів канадських законодавців українського походження або тих, що мають 
інші зв’язки з українською громадою і працюють над розвитком свого знання про справи, 
що турбують українську спільноту. 
      13.  ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб Конґрес Українців Канади виготовляв на 
постійній базі становища/короткі резюме, якими Провінційні Ради й Відділи КУК або 
складові організації могли б користуватися в передаванні законодавцям інформацій про 
справи, що турбують українську громаду. 
      14.  З УВАГИ НА ТЕ, що треба ясно закомунікувати українській спільноті 
ідентичність Конґресу Українців Канади, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що існують різні сектори в українській канадській спільноті, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що Конґресові Українців Канади треба комунікуватися зі своїми 
складовими організаціями та з загальною публікою, а також з урядами і їх аґенствами, 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб Рада Директорів Конґресу Українців Канади створила 
Комітет Маркетинґу, щоб розробити і здійснити ефективний довготерміновий внутрішній 
і зовнішній плян маркетинґу для Конґресу Українців Канади. 
 
Візія Майбутнього 
 
      15.  З УВАГИ НА ТЕ, що діялог заініційований на сесії “Візія майбутнього” під 
час ХХ Трирічного Конґресу Українців Канади продовжувався на протязі останніх трьох 
років, 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що згідно з резолюцією ХХ Трирічного Конґресу про Візію 
майбутнього, представлено ХХІ Трирічному Конґресові Українців Канади звіт з 
результатів цього процесу, 
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      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, що ХХІ Трирічний Конґрес Українців Канади приймає звіт 
про візію майбутнього і рекомендує, щоби громадський діялог про спільну візію 
майбутнього був тривалим процесом і керівною вказівкою для робочого пляну. 
      16.  ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ активізувати українську молодь і середнє покоління 
канадських українців, висловлюючи їм довір'я і підтримку та допомагати їм розвивати їхні 
здібності й зацікавлення в українському організованому житті. 
 
Торгівля людьми 
 
      17.  З УВАГИ НА ТЕ, що Канада є державою, яка підписала протокол ООН про 
запобігання, придушення і карання торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми, 
 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб ХХІ Трирічний Конґрес Українців Канади доручив Раді 
Директорів Конґресу Українців Канади підвищити чутливість уряду Канади і відповідних 
федеральних аґенств до цієї справи та підтримати проєкти започатковані в українській 
громаді. 
      А КРІМ ТОГО, ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб ХХІ Трирічний Конґрес Українців 
Канади рекомендував Канадсько-Українській Фундації визначити торгівлю людьми, 
особливо жінками й дітьми, як справу для фінансування для проєктів в Україні та шукати 
засобів партнерства з існуючими організаціями, що ведуть акцію проти такої торгівлі. 
 
Трирічні Конґреси 
 
      18.  З УВАГИ НА ТЕ,що кошти участи в трирічних конґресах є високі, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що на самому Конґресі є мало часу на полагодження ділових справ 
Конґресу Українців Канади, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що від делеґатів вимагається роздумання над темами і справами, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що складові організації повинні мати нагоду простудіювати звіти 
перед висиланнням делеґатів на Конґрес, і 
 
      З УВАГИ НА ТЕ, що нам треба визначити ефективний курс дії, 
      ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб розповсюдити делеґатам будьякі звіти, що треба 
представити ХХІІ Трирічному Конґресові Українців Канади напередодні того ж Конґресу. 
      19.  Суспільна Служба Українців Канади прoпoнує, щоб Рада Директорів 
Конґресу Українців Канади включила в програму Трирічного Конґресу окрему сесію 
Суспільної Служби Українців Канади та iнших складoвих oрганiзацiй, кoтрi вiдбувають 
свoї наради в тому самому часі. 
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Українська мова 
 
      20.  ХХІ Трирічний Конґрес Українців Канади уважає, що діяспорні книжкові 
видання і часописи повинні припинити вживання радянського типу зрусифікованого 
правопису і дотримуватись українського соборницького правопису, що був схвалений у 
Харкові 1928-го року і згодом доповнений Науковим Товариством ім. Т. Шевченка та 
Українською Вільною Академією Наук у діяспорі. ХХІ Трирічний Конґрес далі пропонує 
звернутися дo дoтичних наукoвих устанoв в Українi i діяспорі спiльнo вiднoвити прoцес 
співпраці з метoю пoгoдження єдинoгo усучасненoгo правoпису українськoї мoви, який 
зoбoв’язуватиме як стандарт усе українствo у свiтi. 
 

 - 10 Листопада 2004 
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