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Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади
Організації українців поза межами материкової Батьківщини
достатньо вдало лобіюють інтереси України перед урядами держав
свого проживання, особливо після проголошення нею незалежності.
До таких організаційних структур, без перебільшення, належить
Конґрес українців Канади. Ця організація виступає від імені
переважної більшості українців країни, представляючи їхні інтереси
у державних установах і засобах масової інформації. Крім того, КУК
бере активну участь, або ж намагається брати таку у формуванні
позитивного
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населенням Канади.
Отже, автор намагається у даній статті висвітлити своєрідну
дипломатичну діяльність Конґресу українців Канади, що впливає на
формування дружніх стосунків між обома державами. Тісні
українсько-канадські

стосунки

і,

власне,

корисна

допомога

українській державі з боку Канади розпочалася після 1 грудня 1991
року, з міжнародним визнанням нашої країни. Спеціальний
посланець польського уряду в Києві Є. Козакевич першим 2 грудня
1991 року офіційно повідомив Міністерство закордонних справ
України про визнання України Республікою Польща. Другою
державою, котра визнала незалежність України того ж дня, була
Канада. Вірогідно, що відбулося це саме за рахунок впливу КУК на
урядові кола, адже українська громада Країни Кленового Листка
уважно стежила за подіями на теренах України. З огляду на
географічне положення північноамериканського партнера така
подія була вкрай важливою для молодої Української держави. Як
зазначив Анатолій Зленко, на день проголошення незалежності

України міністр закордонних справ: «Хвилюючим святом для
Міністерства закордонних справ було визнання України Канадою першою з Сімки найрозвиненіших країн Заходу. Прем’єр-міністр
Канади Брайан Малруні та Держсекретар із закордонних справ
Барбара Макдугал жартували, що особливо уважно стежили за
розвитком подій в нашій країні, щоб першими у світі встигти
визнати Незалежність нашої країни. І не випадково вже у вересні
91-го ми підписали Декларацію про відносини між Україною та
Канадою - документ, що суттєво вплинув на думку інших західних
політиків і дипломатів». Заснований у 1940 році за підтримки
канадського уряду для більш ефективної взаємодії українців з
правлячими колами Канади, Комітет українців Канади (у 1989 році
перейменований на Конґрес українців Канади) об’єднав практично
всі громадські організації, за винятком Товариства об’єднаних
українських канадців і споріднених з ним груп. «Хоча українці
поселилися в Країні кленового листка ще наприкінці ХІХ століття, зазначав П. Саварин, відомий правник і громадський діяч
українського походження, - то взяло повних 50 років, поки їх
визнали за окрему етнічну групу, зі своєю власною мовою,
культурою та історією». Мова йшла саме про створення Комітету
українців Канади.

Штаб-квартирою керівних органів КУК став

Вінніпеґ, де раз на три роки представники організацій, які входять до
КУК або підтримують його діяльність, зустрічаються на з’їздах, щоб
визначити політику організації, заслухати звіти і провести вибори
керівництва. Ці зібрання відіграють роль своєрідного українського
канадського парламенту. В них беруть участь сотні активістів
громади з усіх куточків країни. Саме на Першому конґресі українців
Канади, що відбувся у червні 1943 року, одним із пріоритетних
завдань організації визначалося «.. .дати допомогу в зусиллях 45
мільйонів українців в Европі дістати рівні права і зажити в родині

вільних народів». Натомість, серед резолюцій Другого конґресу
українців Канади, що проходив у 1946 році зазначалося наступне
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переконання, що український народ не залишить своїх зусиль
здобувши собі повну державність і суверенність, і закликає і в
подальшому помагати українському народові в Європі в його
боротьбі за свої національні права». Безперечно, що найголовнішим
завданням діяльності КУК того часу була взаємодія з урядом країни
свого проживання, але також наголошувалося і на інтересах щодо
материкової Батьківщини, про що свідчать витяги із резолюцій.
Найповніше свою діяльність направлену на взаємини з Україною, чи
то впливу на відношення канадського уряду щодо нашої держави,
КУК розпочав після проголошення останнього Дня Незалежності. На
даний час у своїй діяльності Конгрес українців Канади керується
наступними намірами:
• надійно представляти інтереси українців Канади перед урядом та
населенням країни;
• координувати та посилювати участь української етнічної групи в
культурному і соціальному житті Країни кленового листка, котра
базується

на
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закону,

свободи,

незалежності;
• пропагувати розвиток дружніх та взаємовигідних відносин між
Канадою та Україною.
• Крім вказаних загальних напрямків, до пріоритетних завдань
діяльності організацій української діаспори під зверхництвом КУК
можна віднести:
•
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і
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федерального уряду в різних галузях, в т. ч. шляхом просування
вихідців з українського середовища до канадського політичного
істеблішменту.

