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ВІДБУЛАСЬ КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І НАТО
Заходами СКУДО (Америки і Канади) в суботу, 19 травня 2012 року в Українському
культурному центрі у Чікаго, Ілиной відбулася конференція під заголовком „Оцінка
відносин між Україною і НАТО напередодні Саміту НАТО в Чікаго.”
Конференція складалася з двох круглих столів, з участю сімох дискутантів при кожному,
та бенкету з двома доповідями. Виступали Отець Мирон Панчук, голова Відділу УККА
Іллиной Олесь Стрільчук, заступник голови відділу УККА в Іліной Павло Бандрівський,
секретар СКУДО Борис Потапенко, виконавчий директор Центру стосунків США-Україна
Володимир Зарицький, колишній посол США в Україні Джон Гербст, колишній посол Канади
в Україні Ендрю Робинсон, експерт з питань зовнішньої політики Європейського союзу
Брюссельського центру європейської політики Аманда Пол, колишнній голова Служби
безпеки України Валентин Наливайченко, старший радник Атлантийської ради Іан
Бжезіський, старший науковий співробітник Програми з питань Росії та Євразії
Королівського інституту міжнародних відносин Великої Британії Джеймс Шер, колишній
офіцер канадських збройних сил Ігор Козак, голова з питань європейської безпеки РАНД
корпорації Стівен Ларрабі, професор політичної географії Королівського військового
коледжу Канади Любомир Луцюк, науковий директор Інституту євро-атлантийського
співробітництва Олександер Сушко, колишній директор європейської політики в Раді
національної безпеки при Білому домі у Вашінгтоні Деймон Вілсон, виконавчий директор
Фундації українсько-польської співпраці Ян Пекало, голова головної управи Обєднання
Жінок Оборони Чотирьох Свобід України Христина Верещак, голова Фундації КиєвоМогилянської Академії в США Марта Фаріон, президент Національного університету КиєвоМогилянська Академія Сергій Квіт, колишній міністер Закордонних справ України
Володимир Огризко, голова КУ Ліги Українок Канади Адріяна Буйняк-Вилсон, голова ГУ
ООЧСУ Стефан Качурак, голова КУ ЛУК Орест Стеців та представник Посольства України в
США Олександер Олександрович.
Виступали учні школи українознавства в Чікаго, танцювальний ансамбль „Громовиця" та
хор Осередку Спілки Української Молоді ім. Миколи Павлюшкова під керівництвом
Володимира Поповича.
ПРИВІТ ГОЛОВИ СКУДО
На конференцію Україна-НАТО в Чікаго направив писемний привіт голова СКУДО Аскольд
Лозинський. Подаємо уривок з привіту:
На нашій конференції СКУДО з питань зовнішньої діяльності в Мюнхені в кінці березня
цього року ми обговорювали детально предмет безпеки України. На закінчення ми взяли
курс дій, який наголошує на необхідності особливої уваги до модернізації сил безпеки та
підготовки військових кадрів в Україні для забезпечення захисту власного суверенітету і
територіальної цілісності держави. Крім того, проаналізувавши позитивні аспекти обороних
альянсів, зокрема НАТО, ми визначили, що повне членство в НАТО є єдиним варіантом для
України, і підкреслили на необхідності більш активно брати участь у зміцненні політичного
впливу на поточних держав-членів НАТО і їх керівництво для просування негайного Плану
дій членства (ПДЧ) України та поширення відповідної інформації серед населення України,

підкреслюючи ролю НАТО, як оборонного союзу і підтримку тих політичних лідерів в
Україні, хто виступає за включення України до НАТО.
Ми висловлюємо вітання учасникам цього зібрання з ініціативи організацій-членів СКУДО в
США і Канаді. Ми закликаємо вас бути уважними, але ясно і послідовно підходити до вашої
аналізи і висновків. Не применшуючи значущості будь-якої сучасної держави-члена НАТО,
або умовляти будь-яких поточних країн-членів НАТО на загрозу безпеки заради ілюзорної
зручності, ми можемо однозначно заявити, що Україна сьогодні є підходящим кандидатом на
членство в НАТО і процес досягнення цієї мети повинен бути спринятий і прискорений.
Україна без НАТО не є безпечною, а НАТО без України є геостратегічною ілюзією.
Найкращі побажання.
ФІНАНСИ СКУДО
Від останнього звіту поступили такі членські внески або пожертви:
Внески: Ліга Українок Канади 200 дол. кан., ООЧСУ 200 дол. США, Фундація Воля 200 дол.
США.
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Оксана Процюк Чиж

СКУДО це координаційне тіло націоналістичних організацій споріднених
ідеологічно з ОУН під стягом Степана Бандери

