РОЗІРВАТИ ЦИКЛ -

ПОДІЛИТИСЯ ІСТОРІЄЮ
СИЛА ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: 2018 РІК
«Розпад Радянського Союзу є найбільшою
геополітичною катастрофою 20-го століття.» –
Владімір Путін, Президент Російської Федерації,
2005
У 2018 році, Президент Путін продовжує
використовувати засоби дезінформації, заперечення
та приховування як зброю у війні Російської
Федерації проти України, яка змушена знову
захищати свою незалежність та територіальну
цілісність.
Війна в Україні призвела до понад 11 000 загиблих,
25 000 поранених, та 1.6 мільйона
внутрішньо-переміщених чоловіків, жінок та дітей.
Як наслідок сьогоднішньої війни, Україна переживає
найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої Світової
Війни.

«Історія не повторюється,
проте навчає.»
Тімоті Снайдер, Про тиранію: двадцять
уроків 20-го століття
У 2018 році, міжнародна спільнота
повинна врахувати уроки історії заради
збереження свободи, миру та всесвітньої
безпеки. Для того щоб захистити наші
спільні цінності свободи, демократії та
основоположні людські права ми повинні
діяти рішуче, ділячись історіями минулого
та їх схожістю з сучасністю.

Інші люди. Інша зброя.
Ті самі ідеології. Та сама війна.
Для подальшої інформації,
будь ласка звертайтесь на

sharethestory.ca
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ГОЛОДОМОР
Україна пам’ятає.
Світ визнає.

НАСЛІДКИ ГЕНОЦИДУ
Існують безперечні докази того, що
Голодомор призвів до навмисного знищення
мільйонів українців, завдавши шкоди
природній демографії на багато десятиліть.
Найбільш шокуючою особливістю
Голодомору був високий рівень смертності
серед дітей. У багатьох українських регіонах
близько двох третіх дітей не пішли до школи в
вересні 1933 року.

ГОЛОДОМОР
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В рамках геноциду проти українського
народу, радянський режим здійснив політику
русифікації, придушувавши українську мову
та культуру. Розголос про Голодомор було
заборонено. Селяни з інших регіонів
Радянського Союзу були привезені в Україну
замінювати жертв Голодомору. Сьогодні
Президент Російської Федерації Владімір
Путін стверджує що він “захищає”
російськомовне населення як привід
російського вторгнення в Україну.

Валентина Ревуцька, Свідок Голодомору
Народилася 30-го серпня 1923,
Проскурів, Хмельницька область

СИЛА ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: 1933 РІК
Інформаційна блокада, створена радянським
урядом, яка унеможливила поширення правди,
була ключовим знаряддям впровадження
Голодомору.

ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Голодомор забрав мільйони життів i був
частиною геноцидної політики комуністичного
режиму, спрямованої на знищення української
нації. Для того щоб непокірна Україна
залишалася в радянському ярмі, сталінський
комуністичний режим протягом десятиліття
терору 1928-1938 рр. намагався знищити
українську церкву, українську національну,
культурну та політичну еліту та
соціально-економічну структуру нації шляхом
голоду - Голодомор, 1932-33 рр.

Я пригадую, дуже добре, ходили діти. Я думаю що
вони були зі села, але може й з міста. Вони ходили,
жебрали, й вони співали. Я цю пісеньку пригадую. Й
ця пісенька співалася, «Ой умру я, умру я,
поховають мене. Й ніхто не буде знати де могила
моя. Й ніхто не прийде, й ніхто не згада. Тільки
ранною весною, соловей заспіва.»

Найбільш
шокуючою
особливістю
Голодомору був
високий рівень
смертності
серед дітей.

Хоча деякі західні журналісти, такі як Малколм
Маггерідж, Гарет Джонс та Ріа Клаймен, виявили
факти про Голодомор, вони не змогли пробитися
через галас тих хто заперечували, таких як
Волтер Дюранті та видання New York Times.
«...правда була
замовчена...»

