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направити в одну із областей без виділення окремо
споживчій кооперації, а безпосередній розподіл
міждержавною
і
кооперативною
торгівельними
мережами повинно було здійснювати обласне
управління торгівлі. Міністерство торгівлі, Укоопспілка
та відділ товарообороту Держплану УРСР повинні були
надавати консультаційну та методичну допомогу
обласному управлінню у здійсненні розподілу. Проте
рівень постачання товарними ресурсами українського
села продовжував залишатись на більш низькому рівні у
порівнянні із містом увесь повоєнний період.
Таким
чином,
можна
відзначити,
що
незбалансованість у забезпеченні сільського населення
товарами народного споживання була невід’ємною
складовоюсоціально–економічної системи радянської
економіки.Натомість мешканці міст і промислових
центрів не відчували у порівнянні із селом настільки
серйозних труднощів у цій сфері власного буття.
Виділення в радянській централізованій економіці
окремої структури (споживчої кооперації), яка
покликана була займатися забезпеченням сільського
населення товарами і послугами, не призвело до
ліквідації відставання села у доступі до основних
соціальних благ. Отже, можемо констатувати, що
незважаючи на всі гучні декларації офіційної
пропаганди політика по відношенню до села в цій сфері
продовжувала залишатись дискримінаційною.
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УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА КАНАДИ У БОРОТЬБІ
ЗА ПРАВА ЛЮДИНИ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
(50–80 РР. ХХ СТ.)
Висвітлено участь українського жіноцтва Канади у боротьбі української
діаспори за відродження державної незалежності України у 50–80–х рр. ХХ ст.
Проаналізовані форми і напрямки діяльності українок Канади, спрямованої на
забезпечення свободи та демократії в Україні.
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Історія жіночого руху Канади, як предмету
наукового студіювання вітчизняних дослідників,
виокремилася порівняно недавно, тому дотепер
недостатньо вивчена. Деякі напрямки діяльності
українських жіночих організацій Канади дослідили
українські вчені Г.Ардан, Л.Матфин та Я.Лапко [1].
Тільки у працях вітчизняного історика В.Недужко
висвітлено окремі питання участі українського жіноцтва
діаспори у боротьбі за демократію та державну
незалежність України [2; 12]. Життєдіяльність
українського жіноцтва Канади досліджена діаспорними
науковцями Н.Когуською, І.Павликовською, І.Книш,
Ф.Свиріпою, які частково розкрили правозахисну
діяльність канадських жінок–українок [3; 9; 11; 27].
Однак наявні праці українських і канадських вчених
далеко не вичерпують усіх аспектів досліджуваної
проблеми.
Мета статті висвітлити діяльність українського
жіноцтва Канади щодо відновлення державної
незалежності України.
Після закінчення Другої світової війни українська
діаспора в Канаді активізувала боротьбу за відновлення
незалежної української держави. Українці–емігранти
тісно пов’язані своїми долями та долями свої рідних з
українськими землями, не бачили свого майбутнього
без соборної незалежної України. Активним учасником
боротьби за права людини і незалежність України було
українське жіноцтво Канади. Жінки оперативно
реагували на всі важливі суспільно–політичні й
культурні події в житті УРСР і прагнули довести свої
вимоги щодо захисту українців, у першу чергу жінок,
до урядовців Канади та світової спільноти.
Намагаючись об’єднати навколо себе сили, які
працювали над вирішенням проблеми відновлення
незалежності України, Ліга визволення України (далі –
ЛВУ) та Організація жінок ЛВУ (далі – ОЖ ЛВУ) на
початку 60–х рр. ініціювали створення Українського
визвольного фронту Канади (далі – УВФК), куди також
увійшли Спілка української молоді Канади, Товариство
Української повстанської армії і Товариство української
студентської молоді ім. Міхновського [4, с. 283]. За
головну мету своєї діяльності УВФК визначив
відродження Української суверенної соборної держави.
Для цього організація неодноразово зверталася до
урядів країн Заходу з пропозицією стати в обороні
українського народу від національного і культурного
поневолення [5, с. 43].
Протягом 1967 р. УВФК провів низку маніфестацій
проти культурного обміну між СРСР і Канадою. Вони
відбувалися у Вінніпезі, Саскатуні, Форт–Вільямі.
Більшість масових акцій проводилися під егідою
Комітету українців Канади (далі – КУК) і за активної
участі УВФК з 17 по 25 жовтня 1971 р. у зв’язку з
візитом голови Ради Міністрів СРСР А.Косигіна в
Канаду. Вони проходили в Оттаві, Монреалі, Ванкувері,
Вінніпезі, Пікерінзі та Торонто [6, с. 342].
Широкого розголосу в українських та іноземних
засобах масової інформації набула акція української
етнічної громади Канади під час Всесвітньої виставки
“Експо–67” у Монреалі. Комітет українок Канади
влаштував у павільйоні Гостинності свято із показами
українського фольклорного й живописного мистецтва
українських
художників
Канади,
української
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видавничої продукції. Українські мистецькі колективи
виступали також як складові частини різних провінцій,
як–от Онтаріо, Альберта. Особливе визнання отримали
запальні українські танці [7, с. 108].
Жінки–українки
Канади
всіляко
сприяли
опозиційному рухові в Україні інформаційною,
політичною, правовою підтримкою. Бурхливу реакцію
українських жіночих організацій Канади викликала
загибель українських жінок–політв’язнів під час
повстання в Кінгірському таборі у Казахстані в 1954 р.
[8, с. 385]. Українське жіноцтво країни кленового
листка використало факт жорстокої розправи над
українками політв’язнями у Кенгірі як інформаційний
привід для проведення маніфестацій, пікетувань
посольств СРСР, інформування за допомогою засобів
масової інформації та листів–звернень міжнародних
організацій, Червоного Хреста, політиків, представників
органів державної влади, громадськості країн Заходу
про підневільне становище української жінки, геноцид
українського народу [9, с. 49].
За ініціативою Світової федерації українських
жіночих організацій (далі – СФУЖО) було створено
спеціальний “фонд п’ятсот” для допомоги жінкам–
політв’язням у СРСР [10, с. 17]. Надалі річниця
Кенгірського повстання щорічно відзначалася у Канаді.
Вона мала великий вплив на патріотичне виховання
української молоді на засадах боротьби за незалежність
України.
У 1963 р. на світовому Конгресі Міжнародного
жіночого Союзу (далі – МЖС) за ініціативою делегації
українського жіноцтва Канади було прийнято
резолюцію про звільнення з радянських катівень
Митрополита Галицького і Архієпископа Львівського
Йосифа Сліпого [11, с. 45].
У другій половині 60–70–х рр. окремі акції
української діаспори на захист прав ув’язнених у СРСР
патріотів України поступово переросли в масовий
правозахисний рух. За участю представниць усіх
найбільших організацій жінок–українок Канади у
лютому 1968 р. відбулося засідання головної централі
СФУЖО в справі маніфестації в обороні в’язнів і проти
знущань над українцями в СРСР. У цьому ж році
представниці Організації українок Канади (далі – ОУК)
взяли участь в онтарійській конференції прав людини,
де було обговорено питання організації масових акцій
переслідувань
українських
протесту
проти
письменників і діячів культурі в Радянському Союзі
[11, с. 61, 73].
6–7 липня 1968 р. під час зустрічі українців США і
Канади у Клівленді відбулася сесія Організації жінок
Організації чотирьох свобод України (далі – ОЖ ОЧСУ)
та ОЖ ЛВУ. В резолюції за наслідками зібрання було
обґрунтовано потребу проведення акції за звільнення
українських політв’язнів і підняття цієї проблеми на
форумі ООН [12, с. 244].
Восени 1968 р. українська діаспора, а тому числі
українське жіноцтво Канади, організувала збір підписів
під петиціями до ООН і правозахисної організації
“Міжнародна амністія” щодо захисту прав людини в
СРСР та стосовно звільнення ув’язнених українських
жінок – працівниць Червоного Хреста К.Зарицької,
Г.Дідик, Д.Гусяк. Петиції з тисячами зібраних підписів
були скеровані на адреси згаданих міжнародних
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організацій. У 1970 р. ця акція поновилася. Петиції у
справі звільнення українських політв’язнів, зокрема,
згаданих працівниць Червоного Хреста і лікаря
В.Горбового цього разу були звернені до Міжнародного
суду в Гаазі, Міжнародного об’єднання робітників і
Міжнародного об’єднання юристів [13, с. 309].
На початку 1974 р. СФУЖО на міжнародному рівні
розпочала акцію допомоги трьом жінкам–політв’язням
мордовських тюрем І.Стасів–Калинець, Н.Строкатій–
Караванській та С.Шабатурі. З цією метою організація
звернулася до міжнародних гуманітарних установ –
Комісії прав людини ООН, Міжнародної ліги прав
людини і Міжнародного Червоного Хреста. Вирішено
також, що зібрані у “фонд п’ятсот” кошти, за потреби
будуть використані для допомоги, транспортування та
лікування жінок–політв’язнів [14, с. 1].
У цьому ж році в Канаді розпочалася акцію на
захист історика В.Мороза, якого тут вважали символом
незламності українських політичних в’язнів у СРСР.
Було створено ряд комітетів оборони В.Мороза, які
влаштували демонстрації та голодування. 5–8 липня
1974 р. під гаслом “Звільніть Валентина Мороза”
розпочалися голодування представників ЛВУ та Спілки
української молоді (далі – СУМ) в Оттаві та Вінніпезі. З
червня по вересень 1974 р. відбувалися постійні
демонстрації перед посольством СРСР в Оттаві,
маніфестації в інших містах країни за активної участі
українських жіночих організацій СФУЖО, ОУК, Союзу
українок Канади (далі –СУК) [15, с. 74].
Акції на захист В.Мороза продовжувалися в Канаді
у 1975–1979 рр. У червні 1976 р. голова ОЖ ЛВУ
О.Завірюха виступила на захист В.Мороза та інших
українських політв’язнів під час Міжнародної жіночої
конференції “Habitat”, яка проходила у Ванкувері.
Подібні акції української діаспори прискорили
звільнення В.Мороза з радянської тюрми [17, с. 2].
1975 р. ООН проголосила Міжнародним роком
жінки. На заклик СФУЖО українські жіночі організації
також включилися у проведення цієї акції, прийнявши
рішення про проведення Українського року жінки в
рамках міжнародного. СФУЖО розробила заходи та
план участі українського жіноцтва в еміграції в
святкуванні Міжнародного року жінки. Особлива увага
серед цих заходах приділялася становищу жінки в
Україні та проблемам жінок–політв’язнів радянських
тюрем [17, с. 2].
30 січня 1975 р. у Торонто за участю членів комісії
прав людини Світового конгресу вільних українців (далі
– СКВУ), СФУЖО розроблено платформу і напрямки
спільних дій. Наступного дня обговорено можливості
залучення міжнародної громадськості до проведення
акцій на захист поневолених жінок України. Голова
СФУЖО Д.Квітковська зупинилася на можливості
залучення до цієї справи міжнародних юристів і
міжнародних судів, У.Целевич – міжнародного
Червоного Хреста, В.Боцюрків – організації оборони
прав людини, М.Липовецький – клубу письменників і
ПЕН–клубу, І.Пеленська – міжнародних жіночих
організацій [18, с. 3].
Напередодні святкування Дня матері, який
відзначався 11 травня 1975 р. Комісія прав людини
СКВУ звернулася до українців у вільному світі із
закликом використати це свято для проведення акції
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

оборони поневолених матерів в Україні, зокрема тих,
які перебували у тюрмах і таборах примусової праці.
Комісія рекомендувала всім українським громадським
організаціям країн вільного світу, насамперед жіночим,
активно включитися в цю кампанію, щоб довести до
відома громади тяжке становище жінок в Україні і
добитися підтримки в цій справі [19, с. 1].
У червні 1975 р. відбулася Міжнародна конференції
ООН з нагоди Року жінки у Мехіко, учасниками якої
були представники жіночих організації 133 країн, 31
урядової і 113 неурядових організацій світу. В ході
конференції 25 червня делегатки від СФУЖО та СКВУ
зустрілися з президентом цієї конференції П.Охедою і
вручили йому звернення до конференції з вимогою до
уряду СРСР забезпечити дотримання Загальної
декларації прав людини й амністувати жінок–
політв’язнів. П.Охеда запевнив українок, що це
звернення буде передано секретаріатові ООН і комісії
прав людини цієї міжнародної організації [20, с. 1].
Делегації українок країн вільного світу також
вдалося провести низку зустрічей з офіційними
представниками делегацій США, Канади та інших країн
на цій конференції. Під час прес–конференції
генерального
секретаря
ООН
К.Вальдхайма
представниці українського жіноцтва підняли питання
про долю листа, який надіслали на адресу керівника
ООН
українські
жінки–політв’язні
Н.Строката,
С.Шабатура й І.Стасів–Калинець [20, с. 3].
Також українки провели дводенне головування на
знак солідарності з жінками–політв’язнями в СРСР, яке
здобуло широкий розголос серед громадськості столиці
Мексики. Голодуючі тримали написані англійською та
іспанською мовами плакати з гаслами: “Голодовий
страйк! Допоможіть українським жінкам у в’язницях
СРСР!”. Цю акцію висвітлювали провідні газети світу
та міжнародні телеканали [21, с. 3]. Кульмінацією акції
на захист українських жінок–політв’язнів стали масові
демонстрації і молебні, організовані українською
діаспорою Канади у вересні 1975 р. з нагоди Дня
української жінки – політичного в’язня. 21 вересня
1975 р. у Торонто перед міською ратушею відбувся
похід–маніфестація за участю близько 500 осіб в
обороні українських жінок – політичних в’язнів у
концтаборах СРСР. Організаторами маніфестації були
вінніпезький Комітет українок Канади та комітет
оборони В.Мороза [22, с. 1].
У грудні того ж року в Оттаві відбулося дводенне
пікетування радянського посольства, яке організували
українські жіночі організації під патронатом централі
КУК і централі Комітету українок Канади. Цією акцією
вони планували звернути увагу громадськості країни до
необхідності
посилення
допомоги
українкам–
політв’язням
радянських
тюрем.
“Поскільки
Міжнародний рік жінки добігає до кінця, а українські
жінки–політв’язні і далі поневіряються у концтаборах,
українські жінки Канади вирішили і надалі проводити
акції в їх обороні” – говорилося в повідомленні
організаторів цієї маніфестації [23, с. 3].
Наприкінці 70–х – на початку 80–х рр. відбулася
активізація боротьби організацій української діаспори
Канади за демократію та державну незалежність
України. Це було викликано, в першу чергу, новим
загостренням “холодної війни”, до якого призвело
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введення Радянської армії до Афганістану в 1979 р. та
надзвичайного стану в Польщі в 1981 р., а також прихід
до влади в ряді країн Заходу консервативних політиків,
налаштованих на конфронтацію відносин між двома
провідними політичними системами світу.
На Різдвяні свята 1977 р. ОЖ ЛВУ влаштувала акцію
“Діти дітям в Україні”. Через радіостанцію СВС в
Україну транслювали колядки, які виконувала молодь
діаспори, а також святкові поздоровлення дітям, батьки
яких перебували в ув’язненні в СРСР [24, с. 54].
ОУК та Український Золотий Хрест зібрали десятки
тисяч доларів США для допомоги сім’ям політичних
в’язнів в Україні, закуповуючи та висилаючи їм одяг,
медикаменти, харчі. Допомога у вигляді посилок йшла і
самим політв’язням. Це тривало до того часу, поки
органи влади в СРСР не ввели високі мита на доставку
посилок з–за кордону та вимогу в’язням оплачувати їх
зі своїх грошей, яких у тих практично не було. Відтак,
посилки почали повертатися до їх відправників [13,
с. 267].
Світова сесія українського жіноцтва, що відбулася в
листопаді 1978 р., проходила під гаслом “Станьмо в
обороні жінки і дитини в Україні”. Це питання було
ключовим під час пленарного засідання форуму. Голова
Комісії оборони переслідуваних при СФУЖО
У.Целевич у своєму виступі зупинилася на формах і
методах оборони українських політв’язнів, які можна
використовувати в демократичних країнах. Вона
вказала на те, що для оборони інтересів України на
міжнародній арені потрібно використати заходи до
Міжнародного року дитини. Після обговорення цього
питання сесія прийняв відповідну постанову [25, с. 13].
У лютому 1979 р. до Канади прибула дисидентка
Н.Світлична, де її радісно зустріла українська громада.
У Торонто вона виступила на святі героїнь,
організованому жіночим відділом КУК [26, с. 515]. На
XXXVI з’їзді СУК у серпні 1979 р. було прийнято
резолюцію “В справі українського народу в Україні”. В
ній звучав заклик до жіноцтва світу захистити
покривджених владою жінок і матерів України. ОЖ
ЛВУ в рамках проведення Року дитини провело
конкурс дитячих малюнків на тему “Дитина в
поневоленій Україні”. З найкращих малюнків
виготовлено поштові картки з надписами англійською
мовою, які вдалося показати на Конгресі МЖС у Кенії
[27, с. 155].
У 1980 р. ЛВУ і ОЖ ЛВУ створили Комісію за
звільнення українських політичних в’язнів у СРСР (далі
– КЗУПВ) з метою привернути увагу на переслідуваних
у Радянському Союзі за власні політичні переконання.
У березні цього ж року комісія організувала
безперервне тритижневе пікетування радянського
посольства в Оттаві в обороні українських політв’язнів.
У листопаді 1980 р. КЗУПВ організувала масові
демонстрації українців і дводенне пікетування
посольства СРСР в Оттаві. Зарубіжні українці вимагали
звільнення
українських
політв’язнів,
зокрема,
Ю.Шухевича. 27 березня 1981 р. перед міською
ратушею Торонто у присутності мера міста Арата
Егельтона КЗУПВ розпочала збір підписів під петицією
на захист Ю.Шухевича, О.Попович, Л.Лук’яненка,
М.Руденка, В.Романюка, І.Кандиби та І.Геля. Загалом
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було зібрано понад 20 тис. підписів, які передали
органам влади Канади [28, с. 155].
У липні 1985 р. канадські українки винесли питання
про захист людських прав в Україні на Міжнародну
конференцію жінок у Найробі (Кенія), що відбувалася
під егідою ООН у рамках декади жінки. Українська
делегація провела там семінар “Політичні в’язні в СРСР
та доля їх родин, жінок і дітей”, який приготовили
представниці ОЖ ОЧСУ і та ЛВУ. Вони також показали
портрети українських жінок–політв’язнів [29, с. 4].
Українське жіноцтво Канади відігравало важливу
роль у боротьбі за відродження незалежної
демократичної України. Жінки брали участь у всіх
масових заходах української еміграції на захист прав і
свобод українців у Радянському Союзі. Завдяки
співпраці з міжнародними жіночими інституціями
українське організоване жіноцтво країни кленового
листка підносило питання поневоленого українства у
СРСР на міжнародних форумах і з’їздах з метою
домогтися від них підтримки вимог українок у
політичних і національних питаннях. Особливою
сторінкою у діяльності українського жіноцтва Канади
було надання моральної, правової та матеріальної
підтримки жінкам–політв’язням і їхнім сім’ям в СРСР.
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Участие украинских женщин Канады в борьбе за права человека
и независимость Украины (50–80 гг. ХХ в.)
Отражено участие украинских женщин Канады в борьбе украинской
диаспоры за возрождение государственной независимости Украины в 50–80–х
гг. ХХ в. Проанализированы формы и направления деятельности украинок
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