Самоврядна організація "ГАРТ"

19:32 – 19:33 – хвилина мовчання.
Започаткована нова традиція –
хвилину мовчання з 19:32 до
19:33, що символізуватиме роки
найстрашнішої трагедії в історії українського народу, – голодомору 19321933 років.
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Ніхто до кінця не може осягнути цього
страху, геноциду над нацією, тому що
по-людськи це зрозуміти неможливо.
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День пам'яті жертв голодоморів
День па́м'яті жертв голодомо́рів —
щорічний національний пам'ятний
день в Україні, який запроваджено 1998
року. Він припадає на останню суботу
листопада.
Традиційно, в День
пам'яті жертв голодоморів перші особи
держави відвідують
поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників
жертвам голодоморів в Україні.
О 16:00 оголошується загально національна хвилина мовчання, після чого по всій
Україні відбувається
акція “Запали свічку”, в
рамках якої всі охочі
несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції
також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.

Указом президента Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007
називається «День пам'яті жертв
голодоморів».

У період з 1932 по
1933 роки вся Україна перетворилася на
зону голодної смерті.

Перший голодомор 1921-1923
Другий голодомор 1932-1933 років
Щороку свідків тих страшних подій стає все менше. Мало хто з безпосередніх учасників вижив у
перші два голодомори.
Третій голодомор 1946-1947
А ще менше з них пережили події років побудови
світлого майбутнього для усього людства – громадянську війну, побудову комунізму, Другу світову
війну. Свідків повоєнного голодомору років більше, але донедавна їхні вуста були скуті мовчанням,
бо за радянських часів сама згадка про голодомори
була заборонена під страхом тяжкої кари.

Люди помирали просто на вулицях. Гинули цілі роди. А нелюдам, які спричинили голодомори
на українських землях, досі немає суду. Але ми маємо
хоча б пам’ятати
тих, хто загинув,
пам’ятати історію
свого народу і хто
в ній є хто.
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