
Загальні Річні Збори Світового Конгресу Українців в Мадриді 

10-13 вересня 2015  

Звіт делегата від Данії, Падовської Марії 

Відбулися загальні річні збори СКУ в Мадриді, де проживає понад 100.000 українців.  

День 1. 

Під час відкриття Загальних Зборів СКУ виступили: 

Посол Канади в Іспанії (дідусь та тесть якого українці) виступав з закликом до підтримки України. Був 

занепокоєний пропагандою Росії. Та має надію на те що Світовий Конгрес зміцнить відносини 

українців за кордоном, українців за кордоном з Україною, та співпрацею України з Іспанією. 

Посол Канади в Україні, корінний канадець, виступ почав свій українською мовою. Аплодував всім 

благодійним організаціям. Особливо Українсько-Канадській Фундації, які роблять велику 

волонтерську роботу. Правда він не вважає що уряди якихось країн мають підтримувати чиюсь 

сторону. 

Перший заступник голови СКУ, депутат парламенту Угорщини виступила з «меседжом» до всієї 

Європи: «Впаде Україна, не буде вас! Ви (діаспора) пробуджуєте в наших країнах любов до України, і 

доносите за що бореться Україна» 

Другий заступник СКУ «Українська ферерація українських жіночих організацій» сказала- «український 

народ сьогодні підтверджує бажання в незалежній, суверенній державі. Віддаймо шану тим хто 100 

років боровся за незалежність України та відстоює незалежність України зараз на передовій». 

Президент СКУ виступив з промовою про те які завдання ставить перед собою СКУ:  

• активно сприяти відновлення захисту та утвердження України та українців у світі 

• СКУ виступає організацією з прав людини 

• та робить моніторинг з боку дій Росії проти України (особливо з приходом Путіна)  

Чолій підкреслив що без України, Росія перестає бути імперією. Що те що відбувається на Сході є 

світовою проблемою. Україна стримує агресора проти просування його в Європу.  

Минулого року СКУ заснував програму «Захист Патріотів» завдяки якому 24.000 людей пройшли курс 

першої медичної допомоги, а також провели тренінги психічної допомоги, підвищили кваліфікації  

українських медиків та відправили медиків на Україну для надання допомоги. 

В Києві відкрито представництво СКУ, головою якого є Сергій Касянчук. Представництво Світового 

Конгресу в Києві це новий рівень роботи СКУ в Україні, це налагодження ефективної співпраці з 

різними гілками влади України на найвищому рівні. 

Потрібно розуміти що Росія займається порушенням людських прав і свобод. Тому потрібно 

позбавити вето Росії в Раді безпеки ООН. Також захід повинен надати Україні летальну зброю, так є 

ризик, але президента Путіна заохочує слабкість. Тому нам потрібен блеф. У зв’язку з тим рада 

безпеки ООН повинна відправити на східні кордони України необхідний нам захист. 

Ми повинні переконати міжнародні спільноти що Україна є в інтересах світового співтовариства, що 

Україна буде найкращим союзником в розвитку Європи і світу. 

День 2. 

СКУ підписали угоди про співпрацю з телеканалом TVI, Espresso TV, 5 канал. 



В Варшаві є центр який займається інформаційним моніторингом порушення прав людини (Open 

Dialog). Вони документують порушення зі сторони Росії. Складають рапорти до кожної справи. 

Виступають проти пропаганди Росії. Вони є офіційними спостерігачами від початку окупації Криму.  

Офіційно в Росії перебуває 11 політичних в’язнів викрадених з території України, або затриманих на 

території Росії. 24 вересня відбулася конференція ОБСЄ присвячена цим в’язням. Санкції щодо Росії 

повинні й надалі підтримуватися. В Росії великі ускладнення мають українці які там проживають. Як 

їм допомогти? 

Також у зв’язку з війною на сході, Україна отримала 1500 офіційних переселенців і ще невідомо 

скільки не офіційних. А проблема є в тому що ті хто приписуються в Києві втрачають можливість 

отримати коли-небуть відшкодування. Потрібно якось цьому зарадити! 

Голова світової комісії боротьби проти торгівлі людьми Галини Маслюк. Яка являється делегатом з 

Греції повідомила про проблему: «Україна не робить офіційних заяв», а Росія відповідає, що 

«Жодного полоненого на території Росії немає». Ми як волонтери можемо робити все до якогось 

моменту, а далі повинна робити Україна, тільки питання коли це трапиться? Згідно мінських 

домовленостей наші бійці не мають жодного статусу, ми повинні добиватися такого статусу для них, а 

також повернути в’язнів. Також нашим завданням повинно бути відновлення віри до влади. 

Всі прекрасно знають що це міжнародні донори фінансують економіку України. Тому дуже потрібен 

голос діаспори щодо зміни судової та виконавчої влади. Потрібен люстраційний комітет! 

Виступ представника ЄС. Є 4 рівні санкцій які діють лише до 31 березня 2016 року, прив’язані до 

мінських домовленостей. Це проблема! Але ж це нічого не коштує заборонити можливість виїзду 

росіянам за кордон! Всі ми знаємо що судова система в Україні не є належною, оскільки люди сидять 

в тюрмах в Україні чекаючи вироків по 10 років, це нормально? Тому дуже важливо все фіксувати по 

фактах з посиланням на певні звіти та рапорти та писати листи- скарги. 

Тому дуже важлива співпраця з діаспорськими організаціями, які можуть і допомогти і підтримати, в 

цей важкий для України час, будемо працювати на співпрацею! 

День 3. 

Гуманітарна допомога.  

Директор Ініціативи Світового Конґресу Українців "Захист патріотів" а саме Уляна Супрун навчає 

українських солдат спеціальній військовій тактичній допомозі (тобто при травмах під час бойових 

дій), курсам бійця-рятувальника для курсантів всіх військових закладів: Івано-Франківська, 

Хмельницька, Житомира, Харкова, Одеси, Львова та Києва, підвищили кваліфікацію інструкторів 

Яворівського полігону і надають аптечки першої допомоги IFAK кожному солдату, проте лише при 

умові якщо той пройшов підготовку, а кожному підготовленому фельдшеру - рюкзаки бойового 

санітара.  

У “Захисті патріотів” працюють професійні сертифіковані інструктори НАТО і навчені українські 

спеціалісти з військової тактичної допомоги у бою та сертифіковані інструктори, які навчають солдатів 

першої допомоги у бою і військових медиків до госпітальної допомоги, що розроблена спеціально 

для військовослужбовців. Курси ідентичні до тих, що навчають солдат НАТО і США.  

Військовослужбовцям потрібна спеціальна бойова підготовка, саме це зрозуміла Олена Супрун під 

час смертельного поранення одного з хлопців на Майдані, де Олена зрозуміла що бути звичайним 

цивільним лікарем не достатньо для того щоб врятувати життя під час бойових дій. Пізніше Олена 

сказала "Зупинити кровотечу можна й простою футболкою, коли знаєш, що робиш". Тому з 

військовослужбовцями працюють професійні інструктори - це колишні американські, британські і 

чеські військові медики і лікарі з багаторічним бойовим досвідом. 



Фінансову підтримку для цього проекту отримали від державних організацій в Канаді, від фізичних 

людей, від організацій в Європі (в тому числі від нас, гроші які були зібрані під час благодійних 

концертів Крику Душі які відбулися в Копенгагені та Оденсе), а найбільше від українських 

благодійників з України, це близько 500.000. доларів.  

Тому дуже важливо створити координація між СКУ та всіма організаціями які відправляють допомогу 

на Україну. Щоб точно знати куди найбільше потрібна допомога. Як наприклад цивільні прифронтові 

госпіталі, а саме в Щасті, Луганської області. А також щоб допомога не направлялася від різних 

організацій в те саме місце. 

Дуже потрібні заклади реабілітації. Оскільки постійно з’являються нові поранені, яких немає куди 

відправити на реабілітацію. Реабілітація- це злагоджена, командна робота, групи спеціалістів. Для 

цього потрібні спеціальні приміщення та обладнання. Є такі люди які втратили руки, тому що 

відкинули гранату, спасли багато життів і своє в тому числі, проте немає системи адаптації пацієнта у 

повсякденному житті з новими для нього реаліями! Це становище може врятувати реабілітаційний 

центр, яких просто немає в Україні. Вперше в Україні Український католицький університет відкриває 

школу реабілітаційної медицини, яка готуватиме фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Очолить 

Школу саме Уляна Супрун. 

При відповіді на питання: Уляна підкреслює, для того щоб офіційно переправити будь-який вантаж на 

Україну через кордон потрібно лише 4 дозволи, які можна при бажанні отримати за день.  

Канадсько-українська фундація, яка існує ще з 1955 року, організувала за останні 18 місяців 30 

проектів плюс ще 6 проектів продовжується. В 2013 році витрачено на проекти 300.000 кан.доларів, в 

2014 році- 1,7 мільйонів канадських доларів, в 2015- 3 мільйони кан. доларів. Найбільшим проектом є 

автобус про голодомор, в якому зможуть подивитись та послухати історію голодомору одразу 30 

студентів, ціна цього проекту 3.000.000 кан. дол., це проект на наступних 3 роки. Фундація вважає що 

гроші повинні витрачатися розумно, тому вони багато витрачають на психологічну сферу та медицину 

в Україні, в тому числі реконструкцію на обличчі та операцією на нервових закінченнях.  

СКУ виступив з пропозицією створення робочої групи по гуманітарних питаннях в Україні, а саме: 

1. Допомогти армії до АТО і після 

2. Реабілітація 

3. Внутрішні переміщення 

4. Допомога родинам Євромайдану та АТО 

Тому просять всі організації які займаються гуманітарною допомогою підключитися до цих 

важливих напрямків роботи! 

1. Створити координаційний центр по допомозі України, АТО і тд. 

2. Надати рекомендації які проекти найкращі щодо допомоги 

3. При потребі СКУ може перевірити де діє, чим займається і чи є зареєстрована та чи інша 

організація в Україні 

4. СКУ просить надсилати всі звіти по гуманітарній допомозі Україні якомога швидше (що 

надіслали, скільки і куди) 

СКУ закликає в тих країнах де ми проживаємо: 

• влаштовувати демонстрації, тому що це має вплив на уряди тих країн де ми проживаємо 

• підключитися до координаційної ради з гуманітарних питань (нам як членам СКУ подати 

по представнику з кожної організації яка займається гуманітарною допомогою) та  

• підключитись до інформаційної політики (нам подати в СКУ бажаючих зі знанням данської 

або англійської мови, які зможуть проводити інформаційну політику в своїй країні 

проживання) 



• покращити-показати-висвітлити Україну, наприклад розповсюджуючи бюлетені про 

Україну 

• сприяти покращенню дезінформації Росії 

• виправляти помилки ЗМІ, писати скарги з різних краї світу 

• висилати на 5 канал ссилку з ютюба про події на нашому терені, через СКУ 

• поширювати інформацію, яку наприклад Ластівка поширює від СКУ, по мережі та серед 

членів 

• при підтримці СКУ запрошувати представників ВР в Данію, щоб привернути увагу 

датського уряду до проблем України 

• Звертатися до політиків перед виборами, щодо питань України чи українців. 

• Нас повинні розглядати як потенційних виборців 

• Потрібна тісна співпраця з представниками діаспори та урядом для того щоб діаспору 

серйозно сприймали. 

• запросити посла нашої країни в Києві на збори СКУ 2016 (СКУ зробить запрошення), 

зробити офіційну зустріч під час перебування в Києві 

• Потрібно донести, показати данцям, урядові існування СКУ, а також що СКУ є тепер і в 

Данії 

• «І коли ми присилаємо маіл з просьбою підтримати Савченко, то це потрібно робити! 

Вислати поштою листа! І не лише від своєї організації ай від інших організації та приватних 

людей! Запостити це все і щоб приватні люди також відгукувались!» 

Зараз ідеальний час в розвитку України в Україні та України у світі. Крім війни є можливість створення 

нових зв’язків і відносин для підняття України на інший рівень, та показ України в іншому світлі. 

Якщо ми зосередимо свої сили на Україні та на українцях зараз то через 5-7 років будемо мати зовсім 

іншу державу! 

На сьогоднішній день ми можемо відстоювати свої інтереси в Києві, ми можемо прослідковувати 

інтереси діаспори геть до прийняття законів, тому дуже важлива співпраця з усіма діаспорами. Щоб 

представляти СКУ в своїй країні та в Україні представляти свою країну діаспорі потрібно лише тісно 

співпрацювати зі СКУ. 

СКУ це не щось там! СКУ це ми з вами! 

Вислати в СКУ: 

• Подати список того що ми робимо для України 

• Вислати інформацію щодо роботи нашого консульства та посольства 

• Вислати перелік людей які можуть робити моніторинг преси в Данії (інфополітика) 

• Маємо право включити члена до статутової комісї СКУ. Про що ми повинні повідомити 

письмово 

• Повинні висилати фінансові звіти по допомозі України в СКУ (з переліком всієї допомоги яка 

відправляється з Данії) 

• Подати по представнику з кожної організації яка займається гуманітарною допомогою 

• Можемо подати міжнародних спостерігачів на вибори (з данським громадянством)  

В Мадриді на Річних Загальних Зборах СКУ було присутніх 64 делегатів та 53 гостей. Всього з 20 країн 

світу. 

На наступний рік 25 років Незалежності України тому Річні Загальні Збори СКУ відбуватимуться в 

Києві. Через рік СКУ буде 50 років, тому пропонують провести в кожній країні захід присвячений СКУ і 

додати цей захід до плану святкування СКУ у світі. 

P.S. 6 лютого відбудеться Мюнхенська конференція з питань безпеки. Голова Федерації українських 

організацій в Німеччині, Леся Шрамко, запросила нас долучитися до демонстрації! 


