
                                  
 

 

ЗВЕРНЕННЯ ЧЛЕНА ПРЕЗИДІЇ УРМ В.В. ПАСАКА ДО УЧАСНИКІВ МАРШРУТУ МИРУ 
 
Шановні учасники Маршруту миру! 
Шановні його високоповажні організатори! 
 

Мені складає особливу приємність привітати всіх вас в цей сонячний день, в День Різдва 

Пресвятої Богородиці від імені Української Ради Миру і особисто від його голови, першого 

Президента України Леоніда Макаровича Кравчука! Я, як і шановна Марія Андріївна Орлик, яка 

щойно перед вами виступала, належу до категорії «діти війни». І у Велику Вітчизняну втратив 

батька, який з боями пройшов Україну і загинув в Румунії, під Яссами. Тому я вважаю, що святом 

миру для нас буде той день, коли на планеті не буде чути жодного пострілу, жодного вибуху 

снаряду. А сьогодні вся планета за рішенням ООН відзначає Міжнародний день миру як 

символічне єднання народів у боротьбі за мир.  Українська Рада Миру, якій у ці дні виповнюється 

60 років, - це одна з найстаріших всеукраїнських громадських організацій, яка робить вагомий 

внесок у формування і проведення зовнішньополітичного курсу країни, об’єднання зусиль 

громадськості, спрямованих на утвердження її авторитету як миролюбної, без»ядерної, 

позаблокової держави, духовне згуртування суспільства, виховання молоді в дусі патріотизму. 

Як відзначається в Постанові Верховної Ради України «Про відзначення 60-річчя 

Української Ради Миру», прийнятої в останній день літньої сесії, за роки свого існування вона « 

стала відомою в світі миротворчою організацією. Її діяльність неодноразово вшановувалася 

відзнаками Всесвітньої Ради Миру, ООН, ЮНЕСКО та інших авторитетних міжнародних 

організацій». Саме тому цей ювілей Української Ради Миру відзначатиметься на державному рівні 

наступного місяця.  

У контексті нашого сьогоднішнього спільного дійства, зініційованого київською міською 

владою, хочу пригадати Марш Миру, організований Радянським комітетом захисту миру спільно з 

тодішнім Українським комітетом захисту миру, який пройшов у липні 1988 року спочатку по 

Сполучених Штатах Америки, а вже восени того ж року – від Одеси до Києва. Йшли поруч вісьмома 

штатами Америки, а потім українською землею американці разом з представниками всіх колишніх 

союзних республік. Ріізні за віком, за професією, за віросповіданням. Але всіх нас об’єднувала 

одна ідея – мир треба зберегти.  

Мені пригадуються слова американського сенатора Тома Харкіна перед Капітолієм у 

Вашингтоні: «Є два методи боротьби з ворогом. Перший – його знищити, другий – зробити з нього 

друга. І цим шляхом ми повинні йти». Повірте, народна дипломатія тоді зробила більше для 

пізнання різних народів, ніж це було в силах офіційної дипломатії.  Таких і інших міжнародних 

миротворчих акцій на рахунку Української Ради Миру багато. Про них йтиметься в жовтні під час 

офіційного святкування.  

Я сподіваюсь, що і нинішня акція, в якій ми разом беремо участь, стане ще однією помітною 

сторінкою в літопису добрих справ киян на користь миру і злагоди в світі. 

Дякую за увагу!  


