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1. Про Конґрес Українців Канади  
 
Конґрес Українців Канади об’єднує восьму за чисельністю етнічну громаду Канади 
(згідно з останнім переписом – понад 1.3 мільйона). Українці Канади пишаються тим, що 
більше ніж 125 років тому стали одним з її основоположних народів, відігравши ключову 
роль у формуванні Канади та її засадничих цінностей, серед яких багатокультурність, 
демократія, права людини та верховенство права.  
 
Конґрес координує та представляє інтереси української громади Канади з 1940-го року.  
 
Конґрес об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українсько-канадські громадські 
організації – 6 провінційних рад, 19 місцевих відділів та 29 національних складових 
організацій. Конґрес об'єднує кількасот українських місцевих організацій, що працюють у 
сферах молоді, спорту, релігії, соціальних та культурних послуг, забезпечення 
підтримки новоприбулим, бізнесу, торгівлі, політики та багатьох інших. 
 
Через Канадсько-Українську Дорадчу Раду (Canada Ukraine Stakeholder Advisory 
Council), Конґрес надає поради щодо подальшого розвитку канадсько-українських 
стосунків посадовим особам Міністерства Закордонних Справ, Національної Оборони, 
Публічної Безпеки, Імміграції та інших канадських урядових установ.  
 
Представники Конґресу регулярно зустрічаються з посадовими особами, депутатами та 
радниками канадського уряду.  
 
 
2. Підтримка України канадсько-українською громадою 
 
Українська громада Канади багато років втілює проекти спрямовані на підтримку 
українців та українського суспільства. З початком Революції Гідності та вторгненням 
Росії в Україну, підтримка українсько-канадської громади значно збільшилась.  
 
Зокрема, це десятки важливих проектів, над якими працюють національні, провінційні та 
місцеві організації та волонтери по Канаді. Сукупність наданої допомоги сягає мільйонів 
доларів та зосереджена на підтримці українських воїнів та їхних сімей, гуманітарній 
допомозі, допомозі дітям-сиротам, охороні здоров’я, освіті, та збереженні історичної 
пам’яті.  
 
3. Відносини з канадським урядом та парламентом 
 
Конґрес Українців Канади виступає за наступні пріоритети щодо політики канадського 
уряду та парламенту у зв’язках з Україною: 
 
a) Оборона й безпека 
 

і) Надання Канадою летальної зброї Україні;  
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іі) Збільшення чисельного складу Operation Unifier - канадської військово-

тренувальної місії в Україні та канадська допомога Україні щодо впровадження 

стандартів НАТО в сферу оборони; 

 

ііі) Підтримка Канадою повноцінної миротворчої місії ООН, яка була б розгорнута 

на східному кордоні України та на тимчасово окупованих Росією територіях 

Донецької та Луганської областей; 

 

іv) Допомога Україні в розробці ефективної системи кібербезпеки.  

 
б) Посилення санкцій проти Росії 
 

і) Визнання Канадою Росії державою яка підтримує та фінансує тероризм та 

визнання так званих Донецьких та Луганських “Народних Республік” 

терористичними організаціями;  

 

іі) Значне посилення економічних санкцій проти Росії, в тому числі заборона 

доступу до міжнародної платіжної системи SWIFT для російських банків;  

 

ііі) Підтримка прав людини незаконно ув’язнених громадян України в тимчасово 

окупованому Криму та в Росії шляхом введення санкцій проти російських 

посадовців причетних до цих правопорушень. 

 
в) Міжнародна допомога 
 

і) Збільшення гуманітарної допомоги українцям які страждають внаслідок 

російської війни проти України;  

 

іі) Збільшення канадської підтримки спрямованої на розбудову демократії в 

Україні, в тому числі громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та 

демократичних установ;  

 

ііі) Збільшення канадської допомоги спрямованої на розбудову державних 

інституцій, а також адміністративних й урядових установ, в тому числі охорони 

здоров’я, освіти та правосуддя;  

 

іv) Допомога у розбудові ефективної системи протидії дезінформації. 
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г) Економічні та торговельні зв’язки 
 

і) Покращення позиції України в рейтингу агенції з розвитку експорту (Export 

Development Canada) для заохочення та підтримки подальших інвестицій 

канадських підприємств в Україну; 

 

іі) Надання Канадою права громадянам України подорожувати в Канаду без 

оформлення віз;  

 

ііі) Посилення економічних зв’язків шляхом постійного удосконалення та 

розширення Зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.  

 

 

4. Позиції Конґресу щодо політики органів державної влади України 
Конґрес виступає за наступні принципи щодо політики та позицій владних 
української влади: 
 

а) Влада України має запевнити подальший стратегічний курс України на вступ в 

НАТО та Європейський Союз;  

 

б) Тимчасово окупований Росією Крим та тимчасово окуповані Росією райони 

Донецької та Луганської областей були, є й будуть невід’ємними частинами 

незалежної України. Влада України повинна докладати усіх зусиль задля 

повернення цих територій під контроль України, в тому числі шляхом 

забезпечення потужної міжнародної коаліції на підтримку суверенітету, 

територіальної цілісності та незалежності України;  

 

в) Влада України повинна захищати та розвивати українську мову як єдину 

державну мову України та сприяти розвитку української культури та ідентичності;  

 

г) Влада України повинна запевнити проведення повномаштабних ринкових, 

правових та анти-корупційних реформ та сприяти демократизації української 

держави;  

 

ґ) Влада України повинна сприяти залученню українців які проживають 

закордоном в прогамах обміну та в культурних, освітних програмах котрі будують 

зв’язки з Україною та нашою історичною спадщиною.  

 

 


