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Бюлетень УККА

червень 2021… 81 років – це тільки початок

УККА Відзначив День Пам'яті Жертв
Геноциду Кримськотатарського Народу

Президент УККА у Чикаґо

18 травня цього року УККА, організація яка представляє
інтереси майже 2 мільйонів американців українського
походження, приєднався до Світового Конґресу Українців,
світової асамблеї українських організацій, яка представляє понад
20 мільйонів українців за кордоном, як і до Меджлісу
кримськотатарського народу та Уряду України, щоб вшанувати
пам'ять невинних жертв злочину геноциду, що скоїв радянський
палач, Йосиф Сталін, проти кримськотатарського народу у 1944
році.
Сюрґюн (Sürgün, або «насильницьке вигнання») у травні 1944
року був акцією антигуманного комуністичного режиму СРСР,
щоб позбутися біля 238,000 корінниго населення, з Кримського
півострову. Кримських Татар насильно депортували в інші
частини СРСР, без права повернутися назад аж до 1989 року.
Щойно у 1991 році Курултай кримськотатарського народу
скликав у Криму лише друге за ціле століття зібрання.
23 роки після відірвання України від Радянського Союзу,
Володимир Путін влаштував російське військове вторгнення та
нинішню незаконну окупацію Криму, і сьогодні прагне стерти
будь-які сліди корінної кримськотатарської ідентичности з їхньої
батьківщини, замінюючи кримськотатарські назви місцевостей,
а також зменшити можливості вивчення та дальшого передання
кримськотатарської мови та культури.
Корінному кримськотатарському народові заборонено збиратися
на традиційні пам'ятні заходи на рідній землі. В окупованому
Криму Росія ввела жорсткі обмеження свободи слова, свободи
організовання громадських організацій і мирних зібрань, в тому
числі на традиційних пам'ятних заходах, таких як річниця
насильної депортації Кримських Татар. Представницька
Асамблея кримськотатарського народу, Меджіліс, була
незаконно заборонена. Кримськотатарський народ знову став
жертвою жорстокого окупаційного режиму, а мова, права і
культура кримськотатарського народу сьогодні залишаються під
загрозою, як і за часів радянського і царського режимів.
У цю сумну річницю депортації кримськотатарського народу,
УККА висловлює свою підтримку кримськотатарського народу
в його боротьбі за свої права і закликає уряди Вільного Світу
визнати дії Сталіна злочином геноциду.

Після послаблення обмежень, через
пандемію
Ковід-19,
українське
культурне життя в Чикаґо кипить.
УГО
«Помаранчева Хвиля»,
за
допомогою Відділу УККА Іллінойс,
привітала Андрія Футея, президента
Українського Конґресового Комітету
Америки з виступом в рамках
щорічного відзначення «Свята Героїв».

Окрім виступу в Українському
Національному Музеї, Андрій Футей
взяв участь у радіопрограмі з головою
УККА Іллінойс, Ігорем Дячун, та
виконавчим директором Асоціації
«Самопоміч» Романом Яцковським..

Під час перебування в Чикаґо, Андрій
Футей також зустрівся з представниками
Асоціації
«Самопоміч»,
Радою
Директорів Федеральної Кредитівки
«Самопоміч», відділом УККА Іллінойс, а
також дав інтерв'ю газеті Час і Події.
Дякуємо громаді Чикаґо!

УККА Закликає Продовжити Санкції
Проти «Північного Потоку-2»
Після виборів у США 2020 року, Український Конґресовий Комітет
Америки (УККА) випустив заяву, щоб повідомити новообрані
посадові особи, що Українці Сполучених Штатів Америки однозгідні,
що демократична та незалежна Україна є в інтересах національної
безпеки Сполучених Штатів Америки. У цій заяві були включені
двопартійні заключення, що будь-який «відступ від нинішніх санкцій
проти Російської Федерації та її довірених осіб, або від продовження
військової, політичної та економічної підтримки України з боку
Сполучених Штатів, спричинить за собою жахливі наслідки для
України, наших европейських партнерів та ґлобальної структури
геополітичної безпеки».
УККА був зворушений почути в січні на Сенатському слуханні від
Державного Секретаря США Ентоні Блінкена, які однозначно
говорять про зупинку газопроводу ПівнічногоПотоку 2: «Я готовий
зробити все можливе, щоб запобігти завершенню цього проєкту», і що
президент Байден «хоче щоб ми використовувати всі можливі
арґументи, якими ми повинні переконати наших друзів і партнерів,
включаючи Німеччину, не рухатися вперед з цим проєктом».
Хоча кожна нова адміністрація сподіватється пошукати новий підхід
до зовнішньої політики, УККА слідкував за словами президента Джо
Байдена, коли він описав газопроводу «Північний потік-2» як
«принципово погану угоду для Европи»; саме тому, що, за його
словами, це «[Північний потік-2] пов'яже Європу у велику залежність
від Росії, яка принципово дестабілізує Україну». Тому, коли 18 травня
повідомлено, що Державний Департамент передає до Конгресу США,
які суб'єкти або особи, беруть участь у будівництві «Північного
Потоку-2», і заслуговують санкцій, замість цього «привести
національні інтереси США» і відмовитися від застосування санкцій
проти компанії, що стоять за проєктом — NordStream AG і її
генерального директора Маттіаса Варніга — ми повинні запитати
сьогоднішню адміністрацію: чому США не роблять все можливе, щоб
перешкодити Володимиру Путіну виконати один зі своїх найбільших
пріоритетів?
«Північний Потік-2» – це геополітична схема, розроблена щоб надати
Путінській Росії додатковий вплив на наших европейських союзників
і партнерів. Замість того, щоб стояти за Україною, ці запропоновані
відмови від санкцій суперечать намірам двопартійного санкційного
режиму, який був прийнятий Конґресом: перешкодити закінчення
газопроводу «Північний Потік-2».
У світлі повідомлення Департаменту Оборони США цього місяця, що
близько 80,000 російських військовослужбовців залишаються на
кордоні з Україною (від 2014 року тепер там знаходиться найбільше
російського війська), президент Байден повинен дотримуватися взятих
на себе зобов'язань перед нашими союзниками у Східній Европі та
продовжувати двопартійну підтримку України з боку Америки.
Замість того, щоб видавати відмови на санкціїї, США повинні
посилювати санкції і тиск на Росію, щоб вона покинула українську
територію.
Як стратегічний партнер України, Сполучені Штати мають і надалі
бути провідником серед союзників, підтримуючи « План Дій щодо
Членства» України в НАТО на цьогорічному саміті. Після 13 років
бюрократичного застою в Брюсселі, настав час для Сполучених
Штатів уточнити, чи вони виконають свої зобов'язання, прийняті в
Бухаресті у 2008 році, коли НАТО чітко дало зрозуміти, що Україна
одного дня стане членом з правом підпису трансатлантичного альянсу.

Підпишіть Петицію
Скасувати Пулітцерівської
Премії Волтера Дюранті

Комітет США з Визнання Голодомору
Геноцидом розпочав нову крайову акцію з
вимогою скасування Пулітцерівської Премії
надану Волтеру Дюранті у 1932 році.
Будь
ласка,
підпишіть
петицію
–
http://chng.it/SGMXXnXb – надішліть своїм
друзям і опублікуйте в соціальних мережах.
Зробім цю акцію успішною! Це найменше,
що ми можемо зробити, щоб вшанувати
невинних жертв Голодомору!

Відійшов у Вічність...
З великим смутком повідомляємо, що
29 травня відійшов у вічність Богдан
Федорак. Б. Федорак багато років був
активним
членом
організованої
української діяспори як пластун і був
одним із засновників Товариства
Української Студіюючої Молоді ім.
Миколи
Міхновського
(ТУСМ).
Протягом багатьох років Покійний був
«головним контактом з американським
політичним світом», як зв’язкова особа
УККА для Конгресу США. Він був не
лише активним членом Постійних
Комітетів Крайової Ради УККА, а й
головою відділу УККА Детройт-Схід, у
Воррен, Мічіґан, а також президентом
Українського Культурного Центру у
Воррен,
та
віце-президентом
Українсько-Американської
Фундації
«Воля». Богдан Федорак був членом
Секретаріяту
Світового
Конґресу
Вільних Українців (тепер СКУ), а після
відновлення Україною незалежності він
став Почесним Консулом України в
Мічіґані.
УККА висловлює щирі співчуття
родині св.п. Б. Федорака.
Вічна Йому Пам'ять!

