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«І ви дізнаєтеся правду, і правда 
зробить вас вільними»

Іоанн 8: 32.
За тих, чия свіча передчасно згасла у страшні 
часи Голодомору, молимося ми сьогодні.
За десять мільйонів українців – і живих, і мерт-
вих, і ненароджених – молимося ми сьогодні.
За весь наш багатостраждальний народ і нашу 
неньку Україну молимося ми сьогодні.

Амінь!

ДІАСПОРА КИДАЄ ВИКЛИК
9 жовтня 1983 року у Вінніпезі відбулася панахида 

за упокій душ мільйонів україн-
ців, закатованих голодом в 1932-
1933 роках. Так діаспора, під час 
проведення ХIV Конгресу Комі-
тету Українців Канади, відзначила 
п’ятдесяту річницю Голодомору в 
Україні.

Ще на початку 1980-х років 
українська діаспора Канади і 
США кинула серйозний виклик 
інформаційній блокаді навколо 
Голодомору. Вони почали підго-
товку до широкомасштабних ак-
цій, приурочених до 50-ї річниці 
трагедії. Готувалася грандіозна 
кампанія з громадськими акціями, із залученням про-
відних науковців, журналістів, американських та ка-
надських політиків. Світ, який і не здогадувався про 
трагедію українського народу, повинен був почути 
правду.

Щоб привернути увагу світової преси і політичних 
діячів до проблеми замовчування Голодомору, україн-

ська діаспора проводи-
ла численні мітинги 
протестів і пікети під 
радянськими дипло-
матичними посоль-
ствами. Одна з най-
більших таких акцій 
відбулася 2 жовтня 
1983 року в Вашингто-
ні біля радянського 
посольства. У ній взя-
ло учас ть близько 
восьми тисяч осіб. Гла-
ва уряду Української 

Народної Республі-
ки у вигнанні Ярос-
лав Рудницький на-
правив Генерально-
му секретарю ООН 
меморандум із да-
ними про Голодо-
мор і звинувачення-
ми СРСР у геноциді 
проти українського 
народу.

Представникам 
української діаспо-
ри вдалося схилити 

члена палати представників Конгресу США, республі-
канця Джеральда Соломона (Gerald Brooks Hunt 
Solomon) до винесення на розгляд Конгресу проекту 
про геноцид українського народу. Проект містив за-
клик до американського президента «оголосити про-
кламацію, яка засуджує політику геноциду щодо 
українського народу, заслухати на засіданнях Конгре-

су свідків-очевидців голодомору».
Українській діаспорі також вда-

лося переконати члена Палати 
представників від штату Нью-
Джерсі Джеймса Флоріо (James 
Joseph Florio) внести на розгляд 
Конгресу питання про створення 
урядової комісії «з розслідування 
причин і обставин голоду в Україні 
в 1932-1933 роках».

У 1985 році лоббістська кампа-
нія української діаспори в Канаді 
та Америці увінчалася успіхом: 
Конгрес США створив спеціальну 
комісію з розслідування фактів 

голодомору в Україні, виконавчим директором якої 
був призначений Джеймс Мейс. А в наступному, 1986 
році, з друку виходить книга всесвітньо відомого бри-
танського історика Роберта Конквеста «Жнива скор-
боти. Радянська колективізація і терор голодом». З 
цього часу, плотину замовчування було прорвано, 
закордонні ЗМІ публікували численні факти, спогади 
очевидців, знімалися фільми, видавалися книги про 
Голодомор.

ВИЗНАННЯ ДНЯ ПАМ’ЯТІ 
УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОДОМОРУ

19 червня 2003 року Сенат Канади прийняв резо-
люцію, підготовлену сенатором Райнеллом Андрейчу-
ком, яка закликала уряд Канади визнати Голодомор 
1932-1933 років в Україні та засудити будь-які спроби 
заперечити чи спотворювати цю історичну правду.

27 травня 2008 Палата громад парламенту Канади 
прийняла закон, внесений на розгляд членом Парла-
менту від консервативної партії Джеймсом Безан, що 
встановлює четверту суботу листопада Днем пам’яті 
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