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4 травня 2011 
 
п. Вікторові Януковичу 
Президентові України 
вул. Банкова, 11 
Київ, Україна 
01220 
 
Вельмишановний пане Президенте! 
 
8-9 травня світ відзначає «День пам'яті та примирення», із скорботою згадуючи всіх загиблих у 
роки Другої світової війни. Пам'ять про трагедію, якою була ця війна в історії народів світу, 
об'єднує людство у спільному прагненні не допустити повторення подібних катастроф.  

Головними винуватцями кривавої сторінки історії 1939-1945 років стали два тоталітарні 
режими — нацистський та радянський, на рахунку яких мільйони жертв. Світова громадськість 
засудила обидва режими та спроби їх реабілітації в сучасності. 

Ще у 2006 році Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію, в якій прирівняла 
злочини комунізму до нацистських і закликала країни-члени Ради Європи переглянути історію 
комунізму та однозначно засудити його злочини. Адже чітка позиція міжнародної спільноти у 
минулому, є основою для майбутніх дій. 

Відновлення та вшанування символів тоталітарного минулого справляє негативний вплив на 
виховання молодого покоління та є неприйнятним у цивілізованих та демократичних 
державах. 

Тому прийняття Верховною Радою України законопроекту «Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років» глибоко занепокоїло нашу громаду. 

Використання червоного прапора під час заходів вшанування буде негативно сприйнято 
світовою громадськістю. Набувши чинності, цей закон спровокує розкол в українському 
суспільстві, спричинить громадські безлади в країні, тим самим зневаживши пам'ять мільйонів 
тих, хто загинув під час Другої світової війни та від радянських і нацистських репресій.  

Такі кроки завдають значної шкоди міжнародній репутації України і ставлять під сумнів 
прагнення керівництва держави розірвати зв'язок із тоталітарним минулим. 

Звертаємося до Вас, пане Президенте, з проханням накласти вето на цей провокаційний 
законодавчий акт, тим самим довівши громадянам України та світовій громадськості, що 
повернення символів тоталітарного минулого неможливе, а розвиток України як вільної 
демократичної держави є незворотнім. 
 
З повагою, 
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 
 
Павло Ґрод 
Президент 
 
копії:  п. Стівену Гарперу, Прем’єр-міністру Канади 

п. Євгенові Чолію, Президенту Світового Конґресу Українців 


