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Архіви оприлюднюють документи про боротьбу Української
Гельсінської групи за права і свободи українських громадян

“Кожна людина має право на свободу переконань i на вільне їх виявлення…” – із статті 19
Загальної  декларації  прав  людини,  прийнятої  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948 р.
Ці  слова  у  1976 році  стали  життєвим  кредо  для  Миколи  Руденка,  Олеся  Бердника,  Петра
Григоренка,  Івана  Кандиби,  Левка  Лук’яненка,  Мирослава  Мариновича,  Миколи  Матусевича,
Оксани  Мешко,  Ніни  Строкатої,  Олекси  Тихого –  засновників  Української  громадської  групи
сприяння виконанню Гельсінських угод.

Борцям за право на свободу присвячується виставка документів Національного архівного фонду,
що презентується Державною архівною службою України та державними архівами з нагоди 40-ї
річниці  створення  Української  Гельсінської  групи.  Мета  виставки –  ознайомити  відвідувачів  з
історичними  джерелами  про  діяльність  Української  громадської  групи  сприяння  виконанню
Гельсінських  угод  впродовж 1976-1988 років,  що  зберігаються  в  державних  архівних  установах
України, розкрити їх видову представленість та інформаційний потенціал.

До  виставки  увійшли  документи  із  фондів  Центрального  державного  архіву  громадських
об’єднань  України,  Центрального  державного  архіву  зарубіжної  україніки,  Центрального
державного кінофотофоноархіву  України ім. Г.С. Пшеничного,  Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва України та Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Документи  Української  Гельсінської  групи,  що  зберігаються  в  Центральному  державному
архіві  громадських  об’єднань  України,  дозволять  розкрити  завдання,  які  ставили  перед  собою
члени  УГГ,  їх  боротьбу  за  права  українських  політичних  в’язнів,  співпрацю  з  міжнародними
організаціями, діяльність Закордонного представництва Української Гельсінської групи тощо.

Центральний  державний  архів  зарубіжної  україніки представить  листи,  звернення,
повідомлення  Українського  національного  об’єднання,  Об’єднаних  українських  правозахисних
груп, Комісії прав людини Світового конгресу вільних українців та інших закордонних українських
представництв про підтримку діяльності УГГ в Україні, про відстоювання прав її членів та заходи,
спрямовані на їх звільнення.

Світлини  із  фондів  Центрального  державного  кінофотофоноархіву  України
ім. Г.С. Пшеничного дозволять  вдивитися  в  обличчя  учасників  тих  подій,  яким  вистачило
сміливості,  сили  волі  для  того,  щоб  в  1976 році  відкрито  заявити  на  весь  світ  про  порушення
радянським тоталітарним режимом основних прав людини. Під час відкриття виставки також буде
демонструватися відеодобірка за кінодокументами із фондів архіву.

Центральний  державний  архів-музей  літератури  і  мистецтва  України презентує  листи
членів Української Гельсінської групи Івана Кандиби, Левка Лук’яненка, Мирослава Мариновича,
Леоніда Плюща, Миколи Руденка.

Документи із фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України розкриють форми
і методи протидії органів державної безпеки УРСР розгортанню гельсінського руху в Україні.

На  відкриття  виставки  запрошені  члени  УГГ,  керівництво  Міністерства  юстиції  України,
Міністерства закордонних справ України, Комітету Верховної Ради України з питань культури і
духовності,  Державної  архівної  служби  України,  представники  Спілки  архівістів  України,
працівники архівних установ, науковці, громадськість та ЗМІ.
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