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державні адміністрації
(за списком)
День пам’яті жертв голодоморів щорічно вшановується на державному рівні у
четверту суботу листопада. У 2019 році цей день припадає на 23 листопада.
У цей день в Україні та світі за участю представників органів державної
влади, місцевого самоврядування, іноземних гостей, громадськості, духовенства,
засобів масової інформації відбудуться інформаційно-просвітницькі кампанії та
жалобні заходи – покладання квітів, вінків і траурних композицій із колосків і
калини до місць поховань жертв Голодомору та пам’ятних знаків, виставки,
концерти-реквієми та поминальні служби за померлими від голоду. З середини
2000-их років у День пам’яті жертв голодоморів проводяться загальнонаціональні
жалобні заходи за участю Президента України та керівництва держави.
З 2003 року складовою меморіальних заходів цього дня є Акція «Запали свічу
пам’яті», що була ініційована Джеймсом Мейсом. Змістом акції є запалення свічок
як на площах міст, так і на підвіконнях осель на вшанування пам’яті жертв
голодоморів.
З метою вшанування на належному рівні жертв Голодомору 1932 – 1933 років
та масових голодів 1921 – 1923 та 1946-1947 років пропонуємо:
- розмістити тематичну соціальну рекламу на телебаченні та на біг-бордах в
населених пунктах, зокрема із запрошенням до участі у заходах у День
пам’яті
жертв
голодоморів
(режим
доступу:
https://mega.nz/#F!sI90RKbB!G1DFXw1WfTqg2pgq5ouFtQ;
https://mega.nz/#F!oYMRDIKb!4tcOxwczaEXVy2gSurXWMw);
- організувати в бібліотеках, музеях, закладах культури тематичні виставки до
Дня пам’яті жертв голодоморів;
- організувати в навчальних закладах проведення у п’ятницю 22 листопада
«уроків пам’яті» інших заходів
приурочених до Дня пам’яті жертв
голодоморів;
- вжити заходів щодо благоустрою і впорядкування могил, пам’ятників та
пам’ятних знаків жертвам Голодомору 1932 – 1933 років та масових голодів
1921 – 1923 та 1946-1947 років

- надавати сприяння громадським ініціативам, науковим та освітнім установам
у проведенні заходів зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933
років та масових голодів 1921 – 1923 та 1946-1947 років, поширення
інформації про ці трагічні сторінки минулого.
- під час жалобних, освітніх, інформаційних, культурно-мистецьких та інших
меморіальних заходів на вшанування жертв Голодомору акцентувати увагу на
акції “Запали свічку пам’яті”.
у День пам’яті жертв голодоморів 23 листопада 2019 року:
- вжити заходів для обмеження розважальних заходів та сприяти внесенню
відповідних змін у програми теле- та радіомовників.
- організувати проведення меморіальних заходів із запаленням свічок на
вшанування жертв Голодомору 1932 – 1933 років та масових голодів 1921
– 1923 та 1946-1947 років
При підготовці інформаційних матеріалів,
виступів та звернень
представників влади, відповідних публікацій у засобах масової інформації
пропонуємо враховувати наступні ключові повідомлення:
- Голодомор – це геноцид Українського народу, вчинений комуністичним
тоталітарним режимом з наміром знищити, цілком чи частково українську
національну групу. Ця кваліфікація випливає із Конвенції ООН від 9 грудня
1948 року “Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього” та
Закону України “Про Голодомор 1932–1933 років в Україні” від 28 листопада
2006 року;
- способом реалізації геноциду став штучний масовий голод, організований
керівництвом комуністичної партії Радянського Союзу та Радянської
України;
- Голодомор спричинив загибель мільйонів українців на території Української
СРР і Кубані;
- Радянська влада злочинно замовчувала факт Голодомору;
- моральний обов’язок держави та суспільства перед минулими та наступними
поколіннями – вшановувати пам’ять жертв трагедії.
- вшанування пам’яті жертв Голодомору є справжнім запобіжником
повторення подібних трагедій у майбутньому. Увага на таких трагедіях як
Голодомор робить громадську думку та політичний істеблішмент
нетерпимими до проявів будь-якого масового насильства.
Також звертаємо увагу, що на офіційному сайті Інституту розміщено
відео- та інформаційні матеріали, книги-каталоги тематичних виставок, які
можна знайти за посиланнями:
 Соціальна реклама до роковин Голодомору за 2019 рік:
https://mega.nz/#F!sI90RKbB!G1DFXw1WfTqg2pgq5ouFtQ;















Методичні рекомендації для вчителів до Дня пам’яті жертв Голодомору:
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychnirekomendaciyi/den-pamyati-zhertv-golodomoru-1932-1933-metodychnirekomendaciyi-dlya-navchalnyh-zakladiv;
Візуальні матеріали (презентація) "Голодомор 1932–1933 – геноцид
Українського народу": https://uinp.gov.ua/informaciynimaterialy/vchytelyam/prezentaciyi/golodomor-1932-1933-genocydukrayinskogo-narodu;
Інформаційна брошура "Україна 1932-1933. Геноцид голодом"
(українською, англійською, французькою, іспанською, німецькою
мовами): https://uinp.gov.ua/elektronni-vydannya/broshura-ukrayina-19321933-genocyd-golodom;
Фотодокументальна виставка "Спротив геноциду":
https://uinp.gov.ua/vystavkovi-proekty/fotodokumentalna-vystavka-sprotyvgenocydu-do-81-h-rokovyn-golodomoru;
Серія плакатів "Люди правди": https://uinp.gov.ua/informaciynimaterialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/golodomor-ne-zlamavpamyati-zhertv-genocydu-ukrayinskogo-narodu та "Незламні":
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/web-versiia-baneriv-proiektu-nezlamni;
Каталог виставки "Спротив геноциду": https://uinp.gov.ua/elektronnivydannya/sprotyv-genocydu-knyga-katalog-vystavky;
Відеоматеріали:
https://85holodomor.uinp.gov.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%be/
Документи іноземних країн і міжнародних організацій щодо Голодомору
в Україні: goo.gl/ZcDnmf.
Додаток: Інформаційні матеріали на 9 арк.
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