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ПРИВІТАННЯ ГОЛОВИ СУБ
До 30-ліття Незалежності України
Дорогий Народе України!
Вітаємо всіх українців з найголовнішим державним святом – Днем незалежності!
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року затвердили
всенародним голосуванням 1 грудня того ж року.
Українці Великої Британії щиро й радісно підтримували та вітали всенародний
вибір країни, бо здійснилася споконвічна мрія наших предків – бути господарями
на своїй багатій і прекрасній українській землі.
Вже 30-й рік ми відзначаємо це свято! З кожним роком розбудови і розвитку землі
наших батьків, поглиблювалось усвідомлення цієї важливої події і значення її для
всієї України, та для кожного з нас, закордонних українців.
Перед Україною постали складні й великі завдання. А світове українство завжди
підтримувало прагнення і дії України та в міру своїх можливостей допомагало у
різних викликах і проблемах, що постали перед нею.
Не має значення, де ми народилися: у Львові чи Донецьку, Лондоні чи Полтаві,
Києві чи Севастополі, Глазго чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою
мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна
Батьківщина, її демократичне й квітуче майбутнє.
Ми розуміємо, що великі події осягаються на відстані, з плином часу. Сьогодні, ми
не можемо обійти той факт, що ювілейну 30-ту річницю незалежності відзначаємо
у складі зменшеної території - без Криму, анексованого РФ та збройним
конфліктом на Донбасі, де продовжує гинути військове і цивільне населення вже
восьмий рік.
Надзвичайно турбує і те, що населення України скоротилося майже на 10 мільйонів
осіб. Ці фактори не сприяють зміцненню й розбудові країни та заважають
знаходженню балансу інтересів усіх мешканців, для кого Україна стала
Батьківщиною.
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Ми не можемо впливати на будь які рішення всенародно обраного президента
України, який зазначив: “… не ми розв’язали цю війну, але нам її закінчувати”.
Хочемо побажати, в ім’я демократичної, соборної і незалежної України, зосередити
всю увагу та докласти всіх зусиль для вирішення цих болючих питань. Сучасний
світ швидко змінюється, глобалізується й наздогнати втрачений час і можливості
стає все більш нереальним завданням.
Багато хто з нас у Великій Британії народився та виріс далеко від Батьківщини
наших батьків, у країні парламентської монархії, що формувалася століттями. Ця
країна дала притулок, роботу, права і захист нашим батькам, які почали тут
будувати нове життя. Саме вони заснували нашу організацію – Союз Українців у
Великій Британії, яка цього року відзначає своє 75-річчя! Успіхи нашої організації,
як і успіхи держави, складаються з успіхів кожного небайдужого українця.
Віра, надія і любов до рідної землі, передана нам батьками не
вичерпується нашим поколінням. Для нас, як і для наших дітей, це джерело
пізнання нашого коріння, історії, культури і традицій, це святе відчуття
батьківського дому.
Тож давайте з нагоди цього свята України та світового українства, продовжувати
активну співпрацю, яка єднає нас та зміцнює державу.
Від щирого серця бажаємо щастя, миру й добра кожній оселі від Українських
Карпат на заході до Донецької височини на сході, від Українського Полісся на
півночі до Чорного і Азовського морів на півдні.
Разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення держави. Нехай це
свято об’єднує всіх, додає наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання
незалежної України.
Здоров’я всім, миру, благополуччя й достатку.
Зі святом! Слава Україні!
Петро Ревко
Голова СУБ
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