8 травня – День пам’яті та примирення
9 травня – День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
З метою належного відзначення у 2018 році
Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, вшанування
подвигу звитяжців старшого покоління,
увічнення пам’яті жертв війни, а також
консолідації суспільства та утвердження
ідеалів миру Президент України підписав
Указ
№ 85 від 26.03.2018 р.
«Про
відзначення у 2018 році Дня пам’яті та
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».
Як зазначає Український інститут національної пам’яті, новий зміст
відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні включає в себе переосмислення подій Другої світової війни,
руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок
минулого; рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом,
підкреслення солідарності та бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як
держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, українців та ін); перенесення
акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, відмову від
святкування на користь вшанування. Гаслом
пам’ятних днів 8-9 травня є - "1939-1945.
Пам’ятаємо. Перемагаємо".
Символом вшанування пам’яті жертв Другої
світової війни є червоний мак. Ця квітка –
пам’ятний знак жертв усіх військових і
громадянських конфліктів, а також відображення
кривавого сліду від пострілу.
Зауважимо, що в більшості країн Європи, а також у США та Великобританії
свято Перемоги у Другій світовій війні відзначають 8 травня під офіційною назвою
День перемоги у Європі. Крім того, деякі країни в цей день відзначають День
пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни,
проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.
В Україні День пам’яті та примирення відзначають із 2015 року.
24 березня 2015 року Президентом суверенної європейської України був
підписаний Указ № 169/2015 р. «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової
війни», яким тепер і українська спільнота повернулася до цієї славної традиції.
Згідно з законом, шанобливе ставлення до пам’яті про перемогу над нацизмом у
Другій світовій війні, ветеранів війни, українському визвольному русі та жертв
нацизму є священним обов’язком держави та громадян України.
Сьогодні на долю нашого народу випало випробування неоголошеної війни з
боку правлячого режиму сусідньої Росії. Однак, ми здолаємо і цю агресію, адже

сила духу наших українських воїнів, підсилена героїчними прикладами звитяги
борців за незалежність нашої держави, є нездоланною.
Ми схиляємо голови у глибокій скорботі перед пам’яттю загиблих на полях
битв, розстріляних у каральних акціях, спалених у концтаборах, замучених у
катівнях, тих, хто передчасно пішов з життя від отриманих ран, перед кожним
серцем, яке боліло за Україну.
Вічна їм слава, вічна їм пам’ять!
Підготувала Руслана Ониськів
провідний бібліограф

