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Бюлетень УККА

серпень 2020р… 80 років – це тільки початок

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

Включити слово
ГОЛОДОМОР до Словника

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/merriamwebster-dictionary-help-us-get-theword-holodomor-included-in-all-majorenglish-dictionaries
Будь ласка, витраться хвильку
Вашого чвсу, щоб підписати
клопотання
і,
будь
ласка,
поділіться
посиланням
на
клопотання зі своїми друзями.

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 40річна 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».

УККА відзначає 6-ту річницю збиття
MH17
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.

24 серпня – 29-та Річниця Оновленої
Незалежності України
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!
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Captive Nations Week Proclamation
Tragically, hundreds of millions of people around the world continue to
suffer under repressive regimes. During Captive Nations Week, we
condemn the cold grip of tyranny that holds nations under unjust rule, and
we reaffirm our commitment to all who are fighting to overcome
oppression. We renew our deep devotion to the principles of liberty,
justice, and the rule of law, and we know the United States will continue to
shine as an unparalleled example for all nations.
President Dwight D. Eisenhower first proclaimed Captive Nations Week in
1959 to declare our Nation’s steadfast support for people throughout the
world who are denied fundamental rights by their governments. The belief
that a just government’s powers are derived from the consent of the
governed is sacrosanct in our country, but it is not shared universally. In
many countries, citizens who peacefully speak their views, practice their
religion, or strive to hold their governments accountable for abuses
experience reckless disregard for their rights. Recently, authoritarian
regimes have used the coronavirus pandemic to justify increased restrictions
on individual human rights. These regimes have suppressed the free flow
of timely and accurate information about the pandemic by censoring or
imprisoning people who dare to share unapproved information or
opinions. The most notable example today is China, where the virus
originated and government suppression led directly to this global
pandemic. In addition, the Chinese government has seized upon this
opportunity to snuff out freedom in Hong Kong, which had been the only
bastion of liberty in that captive nation.
The United States encourages all nations to respect individual liberty,
uphold the rule of law, and be accountable to their people through consentbased governments. Authoritarian regimes that do not respect the inherent
dignity of every individual hold the dreams and potential of their people
captive, enabling poverty, repression, and anguish to flourish as they deny
their people their God-given rights. We will never waver in our firm belief
that liberty, justice, and the rule of law unleash the fullness of life that God
intended for everyone. This week and always, we stand with all people
who yearn to live freely, securely, and prosperously under rights-respecting,
transparent, and accountable governments rooted in the consent of the
governed.
The Congress, by Joint Resolution approved July 17, 1959 (73 Stat. 212),
has authorized and requested the President to issue a proclamation
designating the third week of July of each year as “Captive Nations Week.”
NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the
United States of America, by virtue of the authority vested in me by the
Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim July 19
through July 25, 2020, as Captive Nations Week. I call upon all Americans
to reaffirm our commitment to supporting those around the world striving
for liberty, justice, and the rule of law.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this seventeenth
day of July, in the year of our Lord two thousand twenty, and of the
Independence of the United States of America the two hundred and fortyfifth.
President DONALD J. TRUMP

Get HOLODOMOR included
in the Dictionary
Ukrainian Congress Committee of America
(UCCA), which unites and advocates in the name
of nearly 30 fraternal, educational, religious,
cultural, veterans and humanitarian organizations
in the Ukrainian American community, joins with
the U.S. Committee for Ukrainian Holodomor
Genocide Awareness, the Ukrainian Canadian
Congress (UCC), and the Ukrainian World
Congress (UWC) in asking our community
and all friends of Ukraine to sign the petition to
get the word Holodomor included in all major
English-language dictionaries.

This petition is part of the #DeepTruth campaign,
launched on July 21 by the Holodomor National
Awareness Tour (HNAT), a project of the Canada
Ukraine Foundation. It features a 75 second
video made using deepfake technology and
revealing the truth of former Soviet Premier
Joseph Stalin’s role in ordering the forced
starvation of untold millions of Ukrainians, and
the subsequent cover-up of this atrocity.
To Sign the Petition please click link below:
https://www.change.org/p/merriam-websterdictionary-help-us-get-the-word-holodomorincluded-in-all-major-english-dictionaries
Please take the time to sign the petition and
please share the links to the campaign widely.

UCCA Submits Letter of
Support to and Senate
Foreign Relations Committee
In May 2020, President Trump nominated Lt. Gen.
Keith Dayton (ret.) to be the next U.S. ambassador to
Ukraine. Ukraine has been without a full-fledged
U.S. ambassador since May 2019. Lt. Gen. Dayton is
a retired lieutenant general from the U.S. Army and
currently serves as the director of the George C.
Marshall Center in Germany. His 40-year career has
included positions within the Defense Intelligence
Agency and he also served as defense attaché at the
U.S. Embassy in Moscow.

As is customary in ambassadorial nomination
processes, the nominee must undergo a hearing in the
Senate Foreign Relations Committee. Though a date
for the hearing hasn’t been scheduled, UCCA initiated
a letter to the Chairman and Ranking Member of the
Senate Foreign Relations Committee, Sens. James
Risch and Robert Menendez, respectively, to express
the Ukrainian community’s support for the lieutenant
general’s nomination. “Ukraine's sovereignty and
territorial integrity clearly serve U.S. national
interests,” pens the UCCA. “It is vital to uphold and
strengthen the strategic partnership which exists
between the United States and Ukraine. While
diplomacy is the key to successfully implementing a
mutually beneficial dialogue, it is unfortunate that
Ukraine has been without a U.S. ambassador for a
lengthy period of time.”
UCCA thanked the Chairman and Ranking Member
for their continued support for Ukraine-related issues
in the U.S. Senate including a Russia-sanctions
regime; support for non-recognition of the illegal
Crimean annexation; defensive military support for
Ukraine; and, financial assistance to Ukraine as that
country undergoes necessary economic reforms. The
letter to the Senate Foreign Relations Committee
leaders concludes: “Chairman Risch and Ranking
Member Menendez, the Ukrainian community
endorses the Administration’s nomination of Gen.
Dayton and seeks your support in expediting the
nomination process. Once again, UCCA is truly
grateful for your constant support for the territorial
integrity and sovereignty of Ukraine, free from all
forms of foreign aggression.”

UCCA Marks 6th Anniversary of
the Downing of MH17
Six years ago, Malaysia Airlines Flight 17, a scheduled
passenger flight from Amsterdam to Kuala Lumpur, was
shot down while flying over eastern Ukraine. All 283
passengers and 15 crew were killed by a Russian-made
Buk surface-to-air missile launched from Russian occupied
territory in Ukraine. Today, the Ukrainian Congress
Committee of America (UCCA), the representative
organization of the over 1.5 million Americans of
Ukrainian descent, joins the world community in solemnly
commemorating the tragic anniversary of the downing of
MH17 and the 298 innocent lives lost on July 17, 2014.
Since the horrific crash, the Joint Investigation Team, led
by the Netherlands, Australia, Belgium, Malaysia and
Ukraine, have concluded that the missile system involved
in shooting down MH17 came from a Russian military
brigade. The Boeing 777 was hit by a Russianmanufactured Buk 9M38, surface-to-air missile fired from
the territory controlled by Russia’s terrorists in Ukraine,
using a mobile launcher trucked in from Russia and hastily
returned there. A similar conclusion is widely accepted by
Western intelligence.
“The downing of MH17 is an egregious example of the
Kremlin’s disregard for innocent life”, stated UCCA
President Andriy Futey. “Righteousness must be delivered
for the victims of this horrible tragedy and UCCA applauds
the Dutch government’s decision to bring Russia before the
European Court of Human Rights for its role in the
downing of Flight MH17,” he added. On this solemn
sixth anniversary, UCCA’s thoughts and prayers go out to
the victim’s families, including one American citizen, and
we ask God to remember all those who perished and grant
them eternal peace.

This August 24th – the 29th Anniversary
of Ukraine’s renewed Independence

On this 29th Anniversary of Ukraine’s renewed
Independence,
the
Ukrainian
Congress
Committee of America sends its warmest
greetings to Ukrainians throughout the world.
May the Lord watch over the Ukrainian people
and grant them the strength to secure their
sovereignty and restore their territorial integrity
against Russia’s continued aggression. May
Ukraine continue to possess the fortitude and
wisdom to continue in their EuroAtlantic path to
true democracy.
Glory to Ukraine!

Glory to the Heroes!

