ВСЕАМЕРИКАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА
США
Оселя СУМА, м. Еленвіл, штат Нью-Йорк
5-7 жовтня 2007 р.
РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Всеамериканська конференція вчителів шкіл українознавства (далі Конференція)
Шкільної Ради при УККА, що відбулася 5-7 жовтня 2007 р. на оселі СУМА у м. Еленвіл,
H. Й., всеціло підтримуючи Шкільну Раду в її корисній праці для добра і розвитку шкіл
українознавства та всієї української спільноти в Америці, ухвалила таке:
1. Конференція вітає проводи всіх українських церков в Україні і діяспорі та закликає їх
підтримувати українську мову в своїх церквах і користуватися нею, а при тому
підтримувати українське шкільництво.
2. Конференція заохочує українську спільноту в США більше звертати увагу на потреби
українського шкільницва та всіляко підтримувати його, виходячи з розуміння, що без
успішного всебічного навчання і виховання молоді як майбутніх активних членів і
провідників української громади, громада не має майбутнього.
3. Конференція закликає членів української громади, що мають дітей шкільного віку,
посилати їх до українських шкіл. Окремо заохочуємо всіх українських дипломатів та
працівників дипломатичних установ України за кордоном посилати своїх дітей до шкіл
українознавства, а не до чужих шкіл, бо це компрометує не тільки їх самих та уряд,
який вони репрезентують, але й усіх українців.
4. Конференція висловлює сподівання, що демократичні сили України, користаючись
спільною перемогою на дострокових виборах до Верховної Ради України, що
відбулися 30 вересня 2007 р., докладуть усіх зусиль для формування дієвої
демократичної коаліції у Верховній Раді для успішної праці на благо українського
народу.
5. Конференція виступає за підтримання зусиль ветеранів ОУН-УПА домогтися визнання
ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні і признання їхнього вкладу у
боротьбу за відновлення Української державності.
6. Конференція цілковито підтримує зусилля Української держави в досягненні
міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні ґеноцидом українського
народу з усіма моральними і правовими наслідками.
7. Конференція засуджує спроби п’ятої колони і проросійськи налаштованих політичних
сил в Україні домогтися введення російської мови як другої державної мови шляхом
нагнітання вигадок про потребу захисту російської мови в Україні.
8. Конференція звертається з вимогою до Президента України Віктора Ющенка і до
українського народу стати на сторожі національної історичної пам’яті і
справедливості, протистояти політичній та інформаційній окупації України та не
допустити відкриття на українській землі пам’ятників гнобительці українського
народу російській цариці Катерині ІІ.
Голова Резолюційної комісії – д-р Володимир Боднар, директор Школи українознавства
ім. Тараса Шевченка в м. Пармі (штат Огайо), головний редактор газети «Український
Клівленд».
Член комісії – Микола Дупляк, педагогічний дорадник Шкільної Ради УККА (Нью-Йорк).

