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Обіжник ч. 11/07  
 

До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
3 квітня 2007 

 

СПРАВА: Акція про визнання Голодомору 1932-33рр. актом 

геноциду проти української нації. 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

З метою визнання Голодомору Актом геноциду проти Української Нації, будь 

ласка, допоможіть розповсюдити нижчеподану інформацію не лише сумівцям, 

але і також всім членам Вашої громади та підтримати цю акцію: 

 

Підписати петицію на інтернеті до Прем’єр Міністра Великобританії, яка зараз 
дійсна за адресою: http://petitions.pm.gov.uk/Ukraine-Genocide/ . За цією адресою 

можна також ознайомитися з повним текстом петиції. 
 

В додатку знайдете листівку-заклик, за розповсюдженні якої серед якнайбільшої 
кількості людей у Вашій громаді ми Вам будем щиро вдячні. Пропонуємо, що 

це найкраще та ефективніше зробити на Великодні свята, коли переважна 

більшість української громади збирається по церквах і домівках.   

 

Ваша спільна дія в цій справі є дуже бажана і необхідна! Заздалегідь дякуємо за 

Ваше розуміння і підтримку в цій важливій акції!  
 

Подальша інформація наявна на СУМнет за адресою www.cym.org/uk  та 

www.holodomor.org.uk. 

 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 

 

 

 

Богдан Прихідний                                            Роман Панас 

           голова                                                     діловий секретар 



Circular No 11/07 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in Great Britain 

3 April 2007 

 

ITEM: Action for the Recognition of the Great 

Famine (1932-33) as genocide against the Ukrainian 

Nation 
 

Dear Members 

 

There is currently a resolute effort to have the Holodomor recognised as genocide 

against the Ukrainian Nation. Please assist this effort by distributing the information 

below not only to our members, but also to all members of your local community in 

support of the following action: 

 

Sign the petition on the Internet to the British Prime Minister, which is currently 

active and can be found at: http://petitions.pm.gov.uk/Ukraine-Genocide/ where you 

will also find the full text of the petition. 

 

Attached is a leaflet-appeal regarding the above action, which we would appreciate if 

you could distribute to as many members of your local Ukrainian community as 

possible. We propose that the best and most effective time to do this would be around 

Easter when there is a greater gathering of people at churches and local community 

centres.   

 

Your anticipated help in this action we feel is not only important but also necessary.  

We thank you in advance for your understanding and support in this important action. 

 

Further information is available on CYMnet at www.cym.org/uk and 

www.holodomor.org.uk. 

 


