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П
ід  час дводен-
ного офіційного 
візиту в Україну 
прем’єр-міністр 

Канади дост. Стівен Гар-
пер підкреслив особливе 
місце української держави 
в міжнародних відносинах 
і економічних зв’язках, а 
також підтвердив безком-
промісну позицію Канади 
щодо захисту принципів 
демократії.

П р о г р а м а  п е р е б у -
вання голови уряду Ка-
нади в Україні була ін-
тенсивною та насиче-
ною. «Програма візиту  
дост. Стівена Гарпера в 
Україну була надзвичайно 
добре обдуманою й зба-
лансованою. Вона також 
мала глибоке символіч-
не значення», — сказала 
Леся Шимко, член офіцій-
ної делеґації, представник 
Ліґи українок Канади та 
Канадсько-українського 
парламентського центру 
(КУПЦ).

Серед іншого, прем’єр-
міністр Канади дост. Сті-
вен Гарпер і офіційна де-
леґація Канади склали 
шану жертвам Голодо-
мору-Ґеноциду в Україні 
перед національним мо-
нументом пам’яті Голоду 
1932—1933 рр. Пізніше 
пан Гарпер зі скорботою 
в голосі згадав майже 10 
млн невинних жертв Го-
лодомору, зазначивши, 
що кількість жертв тоталі-
тарного режиму Сталіна в 
Україні дорівнювала кіль-
кості всього населення 
Канади в ті часи. «Я маю 
надію, що це (трагічна 
подія історії) завжди на-
гадуватиме українському 
народові, як важливо за-
хищати свою демократію 
й незалежність», — сказав 
прем’єр-міністр Канади на 
прес-конференції міжна-
родного рівня. 

Прем’єр-міністр Кана-
ди провів офіційні зустрічі 
з президентом України 
Віктором Януковичем і 
прем’єр-міністром Украї-
ни Миколою Азаровим. 
Стівен Гарпер зустрівся 
також із лідером опозиції 
Юлією Тимошенко. 

Програма перебування 
прем’єр-міністра Канади 
Стівена Гарпера у Львові, 
серед іншого, містила 
відвідини Національного 
музею-меморіалу пам’яті 

жертв окупаційних ре-
жимів «Тюрма на Лон-
цького», де було закато-
вано тисячі політичних 
в’язнів під час совєтської 
та нацистської окупацій.  
Дост. Стівен Гарпер зро-
бив такий запис у Книзі 
почесних гостей музею: 
«Важливо не забути й не 
повторити цих жахливих 
(історичних) подій. Завж-
ди пам’ятаймо, що серце 
можна розбити, тіло — 
знищити, але дух борців 
за свободу залишиться 
незламним і ставатиме 
щораз міцнішим».

Раніше цього ж дня 
в промові до студентів 
Українського католиць-
кого університету (УКУ) 
пан Гарпер наголосив: 
«Пам’ятайте, що в Канаді 
ви маєте друзів, друзів, які 
шанують і захоплюються 
стремлінням України осяг-
нути свободу, бажанням 
України до самовизна-
чення, сміливістю людей, 
які не полишили боротися 
в найтемніші ночі вашої 
довгої історії».

«Канада є справді бага-
тою країною, вона має що 
запропонувати світові. Ми 
експортуємо знання, ко-
рисні копалини, природні 
ресурси, найновіші техно-
логії. Але все- таки найго-
ловніший експорт Кана-
ди — це наші переконання, 
а саме: безумовна вірність 
принципам демократії та 
безкомпромісна повага 
до прав людини й свободи 
слова. Візит голови уряду 
Канади дост. Стівена Гар-
пера в Україну ще раз під-
твердив, що Канада міцно 
стоїть на позиціях захисту 
демократії», — сказала 
Марґарета Шпір, прези-
дент Канадського това-
риства приятелів України 
(КТПУ), член офіційної 
делеґації під час візиту 
прем’єр-міністра Канади 
в українську державу.

Під час офіційного ві-
зиту в Україну до скла-
ду офіційної делеґації 
прем’єр-міністра Канади 
дост. Стівена Гарпера 
були запрошені представ-
ники громадських органі-
зацій, зокрема представ-
ники КТПУ, Ліґи українців 
Канади, Ліґи українок Ка-
нади та СУМ.

Марґарета Шпір,  
президент КТПУ

Головний фокус візиту  
Стівена Гарпера

Прем’єр-міністр Канади дост. Стівен Гарпер із деякими членами делеґації в літаку дорогою додому (зліва — направо): депутат Джеймс 
Бежан, Марґарета Шпір, Леся Шимко, дост. Стівен Гарпер, Іванна Баран, депутат Марк Варава, Борис Потапенко, сенатор Райнел 
Андрейчук. Борис Потапенко (Ліґа українців Канади) передає дост. Стівенові Гарперу нове видання — мемуари колишнього совєтського 
дисидента, а пізніше першого посла України в Канаді Левка Лук’яненка.

Прем’єр-міністр Канади дост. Стівен Гарпер робить запис у Книзі почесних гостей Національного музею-меморіалу 
пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»

У програмі офіційного візиту в Україну канадська делеґація відвідала КУПЦ при Національній парламентській бібліотеці України. 
Посередині — сенатор Райнел Андрейчук, члени парламенту Канади Марк Варава та Джеймс Бежан, генеральний директор НПБУ Тамара 
Велегжаніна й голова КУПЦ Леся Шимко

Амбасадор Канади в Україні дост. Данієл Карон, Леся Шимко, Марк Варава (член парламенту Канади), Марґарета Шпір, о. д-р Іван Дацько 
(голова релігійного товариства «Свята Софія»), Джеймс Бежан (член парламенту Канади), Іванна Баран, Борис Потапенко в УКУ

У Бабиному Яру. Зліва направо: депутат Джеймс Бежан, дост. Стівен Гарпер,  
сенатор Райнел Андрейчук,  депутат Марк Варава


