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Конґрес Українців Канади - Провінційна Рада Онтаріо
вітає заяву прем'єр-міністра Далтона МкҐінті про
відзначення Голодомору
25 листопада 2010р, Торонто, Онтаріо: Конґрес Українців Канади Провінційна Рада Онтаріо - привітала сьогоднішню заяву прем'єрміністра Далтона МкҐінті про вшанування жертв Голодомору,
підкресливши необхідність більшої поінформованості міжнародної
спільноти про цю трагедію, а також вивчення цієї теми молоддю
Онтаріо.
«Ми висловлюємо нашу вдячність прем'єр-міністрові МкҐінті за його
заяву, що пролунала в той час, коли онтарійці вшановують 77річницю Голодомору, тобто трагедію, в якій мільйони невинних
людей були заморені голодом», - заявив Іван Бейкер, президент
Конґресу Українців Канади, Провінційна Рада Онтаріо. «Ми дякуємо
прем'єр-міністрові особливо за те, що він наголосив на
наступному: цей геноцид стосується всіх жителів Онтаріо, про який
ми повинні пам'ятати та про що повинні навчати молодше
покоління».
Мільйони українців загинули в 1932-33 роках, ставши жертвами
штучного голоду-геноциду, що відомо як Голодомор, з причини
брутального режиму Йосифа Сталіна.
У квітні 2009 року онтарійський парламент одноголосно прийняв
законопроект №147 «Про День Пам'яті Голодомору», згідно з яким
Голодомор важається геноцидом. Цим самим уможливив відзначення
Дня Пам'яті Голодомору в провінції Онтаріо щорічно в кожну
четверту суботу листопада.
«... Це так важливо, щоб усі мешканці Онтаріо знали й пам'ятали
про цей жах, який запанував в Україні в найстрашніші дні
сталінського режиму»; «глибоко трагічна подія як Голодомор
заторкнула життя онтарійців українського походження, а це
означає, що воно стосується всіх нас", - відзначив у своїй заяві
прем'єр-міністр МкҐінті.
Прем'єр-міністр МкҐінті також наголосив на важливості дальшого
поширення інформації про Голодомор: «Ми можемо й повинні
пам'ятати про цей геноцид, навчати про це нашу молодь, а також
про святість людського життя. Ось чому важливо, щоб уряди зробили
свій внесок у підвищення обізнаності про Голодомор. У всіх нас є
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обов'язок довести знання та інформацію до наших дітей та онуків".
Комітет Освіти про Голодомор при КУКу працює з місцевими
шкільними радами в Онтаріо і з Міністерством освіти, щоб включити
Голодомор як тему в провінційну програму історії та соціальних
досліджень. «Сьогодні прем'єр-міністр підсилив важливість
навчання нашої молоді про Голодомор. Ми з нетерпінням чекаємо на
продовження нашої роботи з урядом Онтаріо, щоб осягнути цю мету»,
- сказала Валентина Курилів, голова Національного Комітету Освіти
про Голодомор, КУК.
У своїй заяві пан МкҐінті зазначив, що на вебсайті Міністерства
громадянства та імміґрації Онтаріо знаходиться добірка
матеріалів, які батьки та вчителі можуть використовувати, щоб
навчати своїх дітей про Голодомор.
«Ми дякуємо прем'єр-міністрові МкҐінті й міністрові з питань
громадянства та імміґрації, д-рові Ерікові Хоскінсу за ініціативу
щодо підвищення обізнаності про Голодомор", - заявив І. Бейкер.
Прем'єр-міністр заявив впродовж Національного Тижня Обізнаності
про Голодомор, коли поминальні заходи відбуваються у громадах по
всій провінції Онтаріо, включно із Брантфордом, Гамільтоном,
Лондоном, Ошавою, Оттавою, Санкт-Катаренс, Торонтом і Віндзором,
щоб віддати належну шану мільйонам дітей, жінок і чоловіків, які
стали жертвами безжалісної політики геноциду радянського режиму.
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Про Конґрес Українців Канади - Провінційну Раду Онтаріо
Конґрес Українців Канади - Провінційна Рада Онтаріо (КУК - ПРО) є
голосом української громади провінції Онтаріо. У провінції мешкає
більше 335,000 канадців українського походження. ПРО об'єднує під
одним дахом міські відділи Конґресу Українців Канади і
громадських організацій зі всієї провінції. Рада включає відділи
КУКу, розташовані в Брантфорді, Дургамі, Гамільтоні, Лондоні,
Оттаві, Санкт-Катаренс, Торонті, Велленді та Віндзорі.
За додатковою інформацією просимо звертатися:
Конґрес Українців Канади - Провінційна Рада Онтаріо
Електронна пошта: uccontario@gmail.com / Тел: 416.505.5567

