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УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОДОМОРУ і який визнає голод 
на Україні 1932-33-х років актом геноциду.

29 травня 2008, після підписання генерал-губерна-
тором Канади Мікаель Жан, цей закон набув чиннос-
ті.

ПАМ’ЯТНИКИ В КАНАДІ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ГОЛОДОМОРУ 

Монумент в місті Едмонтон (провінція Альберта) 
був побудований в 1983 році за ініціативою Едмонтон-
ського Відділу Комітету Українців Канади. Пам’ятник 
розташований на площі імені Вінстона Черчіля.

Пам’ятний знак виконаний у формі надірваного 
кола, що символізує навмисно розірваний життєвий 
цикл. Стомлені руки підняті в проханні про допомогу, 
вони благають про закінчення тортур. На пам’ятнику 
є напис англійською та французькою мовами: «На ві-
чну пам’ять про мільйони загиблих під час голоду-
геноциду, викликаного в Україні радянським режимом 
Москви в 1932-1933 роках. Станьмо на сторожі проти 
тиранії, насильства і не людяності».

Пам’ятний знак у Вінніпезі (провінція Манітоба) 
був встановлений 24 червня 1984 року. Монумент ви-
сочіє біля будинку міської Ради Вінніпегу. Автором 
пам’ятника став відомий канадський скульптор укра-
їнського походження Роман Коваль, а ініціатором його 
установки виступив Вінніпегський Відділ Комітету 

Українців Канади.
Центральною фігурою монумента є постать матері 

з дитиною, яка виконана з бронзи. Висота монумента 
– 4,5 метра. На основі монумента, виконаному з чор-
ного граніту, розміщені три бронзові дошки з текстом 
українською, англійською та французькою мовами: 
«Цей пам’ятник побудований до 50-річчя голоду-ге-
ноциду в Україні в 1932-33 роках і для увічнення 
пам’яті більш 7.000.000 невинних жертв на-
вмисно створеного голодомору радянським 
урядом у Москві. Пам’ятаючи цю велику 
трагедію, ми переконані, що цей нелюдський 
вчинок ніколи не піде у забуття, і це небувале 
страждання ніколи не повториться в історії 
людства «.

На монументі також викарбуваний уривок 
з твору Тараса Шевченка:

І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 
А буде син і буде мати, 
І будуть люди на землі.

Монумент в місті Гакстон (провінція Онта-
ріо) був побудований в 1989 році за ініціати-
вою філії Українського національного 
об’єднання (УНО) Торонто-Захід. Пам’ятник 
розташований в будинку «Сокіл», що нале-
жить УНО. 

Монумент має форму плити, на якій височіє хрест. 
На пам’ятнику міститься напис українською та англій-
ською мовами: «На вічну пам’ять 10 000 000 волелюб-
них українців, замучених голодною смертю в Україні 
ворожим московсько-радянським режимом 1932-
1933».

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ГОТУЄТЬСЯ 
ВІДЗНАЧИТИ 80-ту РІЧНИЦЮ

 ГОЛОДОМОРУ
«Україна пам’ятає – Світ визнає» – з таким гаслом 

Світовий Конгрес Українців (СКУ) виступив з ініціа-
тивою проведення масових поминальних акцій у всіх 
країнах світу. 80-ту річницю Голодомору планують 
відзначити в листопаді українські діаспори за кордо-
ном, в США і Канаді; найбільш масові акції пройдуть 
в Україні.

І, хоча минуло вісімдесят років з того часу, іноді мені 
здається, що я чую голоси дітей, які просять хліба. Я 
дивлюся кадри з документальних фільмів і разом з 
ними вмираю і відроджуюся знову. Цього не можна 
забути і неможливо пробачити. Ця рана – навіки в 
нашому серці.

За ваші неймовірні страждання і муки – 
просимо прощення.

За ваших ненароджених дітей і онуків – 
просимо прощення.

За те, що нічим не змогли допомогти – 
просимо прощення. 

Але в нашій пам’яті, кожна вбита душа 
знайде заспокоєння і мир.

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!
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