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До  

Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
  3 березня 2008 

 

СПРАВА: Практичне заняття кампанії по визнанню  

Голодомору 

 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Голодомор – це одне з найжорстокіших злочинів проти людства в історії. 
Британський Уряд ще відмовляється визнати Голодомор актом геноциду проти 

українсьного народу. Кожен може зробити великий внесок до кампанії по 

визнанню Голодомору. Практичне заняття кампанії щодо Голодомору 

відбудеться в Тарасівці в неділю 6 квітня 2008. Ласкаво просимо всіх 

бажаючих прийняти активну участь в кампанії. 
 

Розпорядок дня: початок о год 11-ій, очікуваний час закінчення о 16 годині. 
День буде розділено на дві частини. Зранку буде представлено декілька виступів 

про сучасну політичну ситуацію навколо питання про визнання Голодомору 

(ставлення британського уряду до визнання Голодомору геноцидом); буде 

підсумовано наші прагнення на майбутнє, завдання, стратегію та план роботи на 
наступний рік. СУБ запросив фірму спеціалістів в питаннях зв’язків та впливу 

на членів парламенту - 8HWE, яка допоможе підвищити обізнаність щодо 

Голодомору та зробити нашу кампанію найбільш ефективною. Вони обговорять 

наші найважливіші питання та нададуть практичниу пораду про те, як 

максимально залучити членів парламенту та засоби масової інформації і 
отримати їхню активну підтримку. Ви будете мати змогу задати питання та 
обговорити будь-які питання.  

 

Після обіду, буде проведено інтерактивне заняття, де всі зможуть потренуватися 

як себе поводити на інтервю з пресою і зможуть попрактикуватися проводити 

засідання. Це надасть необхідний практичний досвід щодо того, як 

переконувати негативно настроєних членів парламенту. Пакет інформації та 

нотатки можна буде взяти додому.  

 

Дане заняття має не тільки інформативне забарвлення про те, що відбувається, 

але це також можливість попрактикувати здібності давати презентації, що теж 



буде корисно кожному в роботі і навчанні. Головною мето цього дня є зрозуміти 

основні цілі кампанії, підготувати людей з метою підвищення потенціалу 

кампанії про визнання Голодомору та поширення інформації про Голодомор 

якомога краще та ширше. Двері цієї акції відкриті всім бажаючим, не залежно 

від приналежності до тієї чи іншої громадської організації. 
 

 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 

 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 

За Крайову Управу 

 

 

 

 

 

Богдан Прихідний                                            Роман Панас 

           голова                                                     діловий секретар 



Circular No 9/08 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

3 March 2008 

 

ITEM: Holodomor Campaign Workshop 
 

Dear Members 

 

The Holodomor is one of the most horrific crimes against humanity ever committed. 

Yet the British Government still refuses to recognise the Holodomor as an act of 

Genocide against the Ukrainian nation. Everyone can play an important role in the 

campaign for the Holodomor to be acknowledged as an act of Genocide. A 

Holodomor campaign workshop will take place at Tarasivka on Sunday 6th April 

2008. The event is open to everyone who wants to become involved with the 

campaign. 

 

The event will start at 11.00 and will end no later than 16.00. The day will be divided 

into two halves. In the morning there will be some short presentations about the 

current politics of the Holodomor recognition (i.e. the British Government’s attitude 

to recognising the Holodomor as genocide); our short and long term objectives, 

strategy and workplan for the year will be set out. The AUGB has engaged a specialist 

communications and lobbying company, 8HWE, to help us raise awareness of the 

Holodomor and target our campaign in the most effective way. They will talk about 

our key messages and provide practical advice on how to engage with MPs, the media 

and other opinion-formers to gain maximum and active support. There will be plenty 

of opportunity to ask questions and for discussion and debate.  

 

After lunch, there will be an interactive training session, where people will be able to 

have a mock media interview and practice meeting. This will give some practical 

experience on the difficulties of persuading unfriendly MPs. This will be followed by 

a feedback session. Information and briefing packs will be given out for everyone to 

take home.  

 

The event isn’t about just being told what’s happening, it’s also an opportunity to 

practice your presentation skills that will be useful to people in their work and studies. 

The primary objectives of the day will be to make sure that everyone understands the 

main strands of activity for the campaign, particularly how local and other activities 

fit into the plan and to prepare people to enable then to contribute actively and 

effectively to raising awareness of the Holodomor and spreading our message as 

widely as possible. The event is open to everyone who wants to become involved with 

the campaign, whether or not they are members of any community organisation.  

 


