National Holodomor Memorial Day
The Holodomor: Genocide of the Ukrainian people
November 27, 2021 - Today, the Ukrainian Canadian Students’ Union
(SUSK) joins in acknowledging and commemorating National
Holodomor Memorial Day. 2021 marks the 88th anniversary of the
1932-1933 Holodomor forced famine genocide carried out by the Soviet
regime against the Ukrainian people.
By the end of the 1920s, Joseph Stalin undertook a rapid industrialization plan by
employing impossibly high grain quotas on regions of Ukraine and began confiscating
independent farmers’ lands and placing them on collective farms. Those who opposed this were
seized of their food, seeds for planting crops, and any livestock they owned. By forcefully
placing peasants into kolkhoze, or collective farms, productivity decreased while protests
proliferated, especially in Ukraine. As a punishment and to completely exploit grain production
in the Soviet Union’s most fertile republic, Stalin and the Politburo established policies that
resulted in the Holodomor and Ukrainian national repression. Ultimately, Stalin's goal was to
curtail Ukraine’s cultural autonomy, to destroy the Ukrainian nation. The world sat silent as
nineteen people per minute, 1,200 per hour and 28,000 per day were dying of famine.
Along with the Holodomor claiming millions upon millions of lives, the impacts of this
genocide continue to this day. Research on the intergenerational trauma affecting the Ukrainian
community is in its early stages and the resources required have only been developed recently.
Additionally, the Holodomor affected all members of the society: culture figures were repressed,
textbooks and buildings were purged and destroyed, and the Ukrainian language was Russified.
The remnants of Soviet disinformation campaigns continue to be an obstacle in uncovering the
true extent of the physical and cultural genocide. Today, we are continuing to rediscover what
was forcefully taken away from our community during the Holdomor.
Across Canada, Ukrainian Canadian students are engaging in events, such as film
screenings, social media campaigns, hosting lectures, seminars, and webinars, that aim to
educate and commemorate our peers on the horrors and history of Stalin’s regime. As young
people, we have a unique responsibility to be caretakers and bearers of the knowledge and
experiences of our shared history; the lessons and tragedies of the past reverberate to the present.
SUSK aims to inspire and encourage youth to empower themselves with the leadership and

confidence to take on this responsibility. For more information, we encourage survivors and
descendants to engage with the global Holodomor Descendants’ Network, a platform that aims to
provide a space for sharing, healing, and advocacy.
Today, on Saturday, November 27, we encourage all to take a moment to remember the
victims by pausing at 7:32 pm and lighting a candle of remembrance moment of silence to
honour the memory of the victims. Afterwards, please share images of your reflections and
moments of silence on your social media. May we eternally remember the lives that were lost.
Вічная Пам’ять.
SUSK Advocacy Committee

Національний день пам'яті жертв Голодомору
Голодомор: Геноцид українського народу
27 листопада 2021 року – Союз Українських Студентів Канади
(СУСК) приєднується до визнання та вшанування Національного дня
пам’яті жертв Голодомору. У 2021 році минає 88 років з часу
Голодомору 1932-1933 років, який радянська влада здійснювала проти
українського народу.
Наприкінці 1920-х років Сталін, в межах плану швидкої індустріалізації, впровадив
неймовірно високі квоти на зернові культури в регіонах України та став конфісковувати
землі незалежних фермерів і віддавати їх у колгоспи. У тих, хто виступав проти цього,
конфісковували їжу, насіння для посіву сільськогосподарських культур і будь-яку худобу.
Через таке насильницьке загнання селян у колгоспи продуктивність праці
зменшувалася, а протести зростали, особливо в Україні. Щоб покарати тих, хто виступав
проти, Сталін і політбюро впровадили політику, яка призвела до Голодомору та
національних репресій. Зрештою, метою Сталіна було урізати культурну автономію
України та знищити українську націю. Світ мовчав, в той час як дев’ятнадцять людей на
хвилину, 1200 на годину і 28 000 на день вмирали від голоду.
Насдідки Голодомору, який забрав мільйони життів, відчутні й донині. Дослідження
трансгеренраційної травми поколінь, яка впливає на українську громаду, знаходиться на
ранній стадії, а щоб подолати її потрібні численні ресурси, які на даний момент відсутні.
Голодомор зачепив усіх: було замордовано діячів культури, знищено підручники та будівлі,
а сама українська мова піддана русифікації. Залишки радянських кампаній дезінформації
про Голодомор продовжують перешкоджати розкриттю справжніх масштабів фізичного та
культурного геноциду. Ми продовжуємо заново відкривати те, що було насильно відібрано
у нашої громади під час Голодомору.
По всій Канаді українські канадські студенти беруть участь у показах фільмів,
кампаніях в соціальних мережах; проводять лекції, семінари та вебінари, метою яких є
вшанування пам’яті та навчання однолітків про жахи сталінського режиму. Як молоді люди,
на нас лежить унікальна відповідальність бути доглядачами та носіями знань та досвіду
нашої спільної історії, щоб трагедії минулого не повторювались у сьогоденні. СУСК прагне
надихнути та заохотити молодь брати на себе цю відповідальність. Щоб отримати
додаткову інформацію, ми заохочуємо тих, хто пережив Голодомор, та їх нащадків

співпрацювати з глобальною мережею нащадків Голодомору - платформою, яка має на
меті надати простір для обміну історіями, зцілення та протистояння пропаганді.
Сьогодні, у суботу, 27 листопада, ми закликаємо всіх приділити хвилину пам’яті
жертвам о 19:32, запаливши свічку пам’яті. Будь ласка, поділіться зображеннями своїх
свічок та роздумами у соціальних мережах. Нехай пам’ять про втрачені життя живе вічно.
Вічная Пам’ять.

