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ПРОГОЛОШЕННЯ ТИЖНЯ ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ 2020 
 На жаль, сотні мільйонів людей у всьому світі продовжують страждати під 

репресивними режимами.  Під час Тижня Поневолених Народів, ми 
засуджуємо тиск тиранії, яка тримає народи під несправедливим режимом, і ми 
підтверджуємо наше зобовязання усім, що борються, щоб подолати гноблення.  
Ми поновлюємо нашу глибоку відданість принципам свободи, справедливості 
та верховенства права, і ми знаємо, що Сполучені Штати будуть тим 
безпрецедентним прикладом для всіх народів. 
Президент Дуайт Ейзенхауер вперше проголосив Тиждень Поневолених 
Народів в 1959 році і оголосив нашу країну непохитною опорою для людей у 
всьому світі, яким відмовлено фундаментальних прав від їхніх урядів.  
Переконання, що тільки справедлива уповноваження уряду, що походить від 
згоди і регулюється і є свята святих в нашій країні, але це не існує 
універсально.  У багатьох країнах громадяни, які мирно говорять про свої 
погляди, практикують свою релігію, або прагнуть притягнути свої уряди до 
відповідальності за зловживання влади, відчувають безрозсудне нехтування 
своїми правами.  Останнім часом авторитарні режими використовують 
пандемію коронавірусу, як виправдання за підвищені обмеження на 
індивідуальні права людини. 
Ці режими придушили вільний потік своєчасної та точної інформації про 
пандемію за допомогою цензури або позбавлення свободи людей, які 
наважуються ділитися незатвердженими режимом новинами або думками. 
Найбільш помітним прикладом сьогодні є Китай, де вірус виник і придушення 
правди урядом призвело до цієї безпосередньої глобальної пандемії.  Крім того, 
китайський уряд скористався цією можливістю, щоб задушити свободу в 
Гонконзі, який був єдиним бастіоном волі в цій поневоленій нації. 
Сполучені Штати закликають всі нації поважати особисту свободу, 
відстоювати право закону і бути відповідальними до своїх людей через уряд, 
що базується на згоді.  Авторитарні режими, які не поважають притаманної 
гідності кожної окремої людини, тримають мрії і потенціал своїх людей в 
полоні, дозволяючи злидням, репресіям і стражданням процвітати, оскільки 
вони заперечують своїм людям права наданого Богом.  Ми ніколи не 
похитнемося в нашому твердому переконанні, що свобода, справедливість, і 
право закону відкриє повноцінне життя, призначене Богом для всіх.  В цей 
ТИЖДЕНЬ як і завжди, ми підтримуємо всіх людей, які прагнуть жити вільно, 
надійно, і процвітаючи під керівництвом уряду, що дотримується закону, є 
прозорим та підзвітним, і за згодою керованих.        
Конгрес, спільним резолюцією затвердив 17 липня 1959 (73 STAT. 212), 
уповноважив і попросив президента видати проголошення, що призначає 
третій тиждень липня кожного року як «Тиждень Поневолених Народів».          
Отже, «...Я, Дональд ТРАМП, Президент Сполучених Штатів Америки, в силу 
повноважень, покладених на мене Конституцією і законами Сполучених 
Штатів, проголошую тиждень з 19 липня по 25 липня 2020, як Тиждень 
Поневолених Націй. Я закликаємо всіх американців підтвердити нашу 
відданість у підтримці тих, хто в усьому світі прагне свободи, справедливості 
та прова закону. 
У СВІДОЦТВІ ПРО ЩО, я поставив мій підпис, цього дня, сімнадцятого 
липня, у році нашого Господа дві тисячі двадцятого, і двісті сорок п'ятого року 
незалежності Сполучених Штатів Америки.  

Президент ДОНАЛЬД  Дж. ТРАМП 

Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), який об'єднує і 
виступає від імені майже 30-ти 
братерських, освітних, релігійних, 
культурних, організацій ветеранів та 
гуманітарних організацій в 
українсько американській громаді, 
приєднується до комітету США з 
питань Обізнаності про Український 
Голодомор-Геноцид в Україні, з 
Конґресом Українців Канади (КУК), 
та Світовим Конґресом Українців 
(СКУ), і просить нашу громаду і всіх 
друзів України підписати звернення 
про те, щоб  слово Голодомор, було 
включено до всіх основних 
англійських словників. 

Це звернення є частиною 
#DeepTruth campaign, започаткованої 
21 липня, у рамках проєкту 
Експедиція Національної Обізнаності 
про Голодомор, проєкт Фундації 
Канада-Україна. Проєкт представляє 
75-ти секундне відео, зроблене з 
використанням «deepfake» технології 
що викриває істинну ролю  Йосипа 
Сталіна в організації вимушеного 
голоду для мільйонів невинних 
українців, і пізніше прикриття цього 
звірства. 

Щоб підписати звернення, 
натисніть на посилання нижче: 

https://www.change.org/p/merriam-
webster-dictionary-help-us-get-the-

word-holodomor-included-in-all-major-
english-dictionaries 

Будь ласка, витраться хвильку 
Вашого чвсу, щоб підписати 
клопотання і, будь ласка, 
поділіться посиланням на 
клопотання зі своїми друзями. 

Включити слово  
ГОЛОДОМОР до Словника 
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УККА подає рекомендаційний 
лист на підтримку Комітету 

Сенату з Міжнародних Відносин 
 

У травні 2020 р. Президент Трамп призначив 
генерала-лейтенанта Кіт Дейтон (у відставці), 
наступним Послом США в Україні.  Україна 
була без повноцінного посла Америки з 
травня 2019 року.  Генерал-Лейтенант Дейтон 
є відставним генералом армії США і в даний 
час служить директором Європейським 
центром з вивчення питань безпеки ім. 
Джорджа Маршалла в Німеччині.  Його 40-
річна кар'єра включає позиції в агенції 
Розвідки Міністерства Оборони, і він також 
служив оборонним аташе Посольства США в 
Москві. 
Як це прийнято в посольському 
номінаційному процесі, кандидат повинен 
пройти слухання в Комітеті Сенаті США з 
Міжнародних Відносин.  Хоча дата слухання 
ще не запланована, УККА взяв ініціативу у 
написанні листів до Голови і Вищих Членів 
Комітету Сенату США з Міжнародних 
Відносин, сенаторів Джеймса Ріш і Роберта 
Менендес, відповідно, щоб висловити 
підтримку української громади в номінації 
генерал-лейтенант. «Суверенітет і 
територіальна цілісність України чітко 
відповідають національним інтересам США», 
— пишеться листі УККА.  «Є життєво 
важливо підтримувати і зміцнювати 
стратегічне партнерство, яке існує між 
Сполученими Штатами та Україною. Хоча 
дипломатія є ключем до успішного 
впровадження взаємовигідного діалогу, на 
жаль, Україна перебувала без посла Америки 
протягом тривалого періоду часу». 
УККА подякувала Голові та Вищим Членам 
за постійну підтримку у питаннях пов'язаних 
з Україною в Сенаті США, включаючи режим 
санкцій на Росію; за підтримку і невизнання 
незаконної анексії Криму; за оборонну і 
військову підтримки України; фінансову 
допомогу Україні, в той час коли Україна 
проходить необхідні економічні реформи. 
Лист до Ради Директорів Міжнародних 
Відносин при Сенаті підсумовує: «Голова Ріш 
і Сенатор Менендес, українська громада 
схвалює номінацію Генерала-Лейтенанта 
Дейтона і прагне Вашої підтримки в 
прискоренні процесу призначення.  Окрім 
того, УККА щиро вдячна за Вашу постійну 
підтримку територіальної цілісності та 
суверенітету України, вільної від усіх форм 
іноземної агресії». 

Шість років тому, Малайзійська Авіялінія рейс 17, 
пасажирський рейс з Амстердаму до Куала-Лумпур, був збитий 
під час польоту над тереторією Східної України. Усі 283 
пасажири і 15 членів екіпажу трагічно загинули від російської 
ракети «бук-повітря», яка була запущена з окупованої Росією 
території України. Сьогодні Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), приєднується до світової громади в сумному 
ознаменуванні трагічної річниці збиття MH17 і втрати 298 
невинних життів, загинувших17 липня 2014 року.  
Після цього жахливого збиття літака, об'єднана слідча група 
«JIT», очолювана країнами Нідерланди, Австралією, Бельгією, 
Малайзією та Україною, зробила висновок, що ракетна 
система, що збила MH17, прийшла з російської військової 
бригади. Боїнг 777 був вдарений і збитий ракетою Бук 9M38 
російського виготовлення, ракета земля-повітря, була 
вистрілена з території України, яка контрольована терористами 
Росії, з використанням мобільної пускової установки 
привезеної в Росії і потім поспішно поверненої назад до Росії. 
Такий самий висновок широко принятий Західною розвідкою. 
«Збиття MH17 є кричущим прикладом Кремлівського 
нехтування невинним життям», заявив президент УККА 
Андрій Футей. «Жертви цієї страшної трагедії вимагають 
справедливості та покарання винуватців, УККА аплодує і 
підтримує рішення Голландського уряду притягнути Росію до 
Європейського Суду з Прав Людини, у її причетності в збитті 
рейсу MH17», додав він. У цей сумний шостий ювілей, думки і 
молитви УККА є разом з сім'ями загиблих ,і в тому числі з 
сімєю одного загиблого американського громадянина, і ми 
просимо Бога згадати всіх загинувших і надати їм вічне 
умиротворення. 

УККА відзначає 6-ту річницю збиття 
MH17

У цю 29-ту Річницю Проголошення 
Оновленої Незалежності України, 
Український Конґресовий Комітет Америки 
посилає свої найтепліші вітання українцям у 
всьому світі. 

Нехай Господь обороняє Український нарід і 
надасть йому сил для забезпечення його 
суверенітету, для відновлення і забезпечення 
своєї територіальної цілісності проти 
триваючої російської агресії.  Нехай Україна 
продовжує бути мужньою і мудрою і 
продовжує свій Євроатлантичний шлях до 
справжньої демократії. 

Слава Україні! Героям Слава! 

24 серпня – 29-та Річниця Оновленої 
Незалежності України 
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