ШАНОВНІ ОРГАНІЗАТОРИ ТА УЧАСНИКИ ФОРУМУ! ШАНОВНІ ДРУЗІ УКРАЇНИ!
Українська Рада Миру щиро вітає вас з поважним міжнародним заходом – V Форумом
українців у Греції. Завдяки громадським ініціативам українців світу ми маємо можливість
зустрічатися на гостинній грецькій землі, з якою Україну тісно пов’язує історичне минуле та
багатообіцяюче сучасне. Вже вкотре Українська Рада Миру підтримує такі міжнародні заходи,
сподіваючись на їх ефективність у розбудові демократичних інститутів, розвитку громадянського
суспільства України.
Українська держава йде шляхом реформ, будує демократичне суспільство. Проведення
Чемпіонату Європи по футболу «Євро 2012» стало визначальним заходом який багато в чому
заново відкрив Україну світу. Міжнародна спільнота дала високу оцінку організації та проведенню
зазначеного чемпіонату. Вона мала можливість безпосередньо ознайомитися з українцями, їх
миролюбністю, відкритістю до світового співтовариства, що сприяє позитивному іміджу нашої
держави у світових інтеграційних процесах. Ми й надалі будемо активно шукати шляхи ефективної
співпраці з світовою спільнотою, уникаючи помилок.
Цілком зрозуміло, що українське суспільство буде стикатися з багатьма викликами на цьому
шляху до демократії, верховенства права, до процвітання, стабільності, благополуччя. Але при
цьому саме суспільство, його людський капітал, не дивлячись на виникаючі труднощі, буде
головним стабілізуючим фактором держави. Одним з найважливіших кроків утвердження України
на світовій арені є Євроінтеграція, що визначено на державному рівні. В інтеграції до світового
демократичного співтовариства діяльність закордонних українців важко переоцінити. Тож ми
щиро вітаємо подальший розвиток і зміцнення українських громад діаспори.
Як би не складалася доля кожного з нас, де б хто не проживав, нас об’єднує, насамперед,
Україна. Ми переконані, що докладемо максимум зусиль заради її процвітання, а ці знакові
зібрання, які традиційно проходять у Греції, увійдуть в історію як дуже важливі ініціативи
громадськості на цьому шляху.
Користуючись нагодою від імені Української Ради Миру, та від себе особисто, висловлюю
вдячність за
співпрацю Світовому
Конґресу
Українців,
Європейському
Конґресу
Українців,Товариству Української діаспори у Греції «Українсько-грецька думка», всім тим хто
долучився до участі у V Міжнародному Форумі українців у Греції. Бажаю плідної роботи, сил і
натхнення у реалізації творчих задумів в ім'я утвердження миру та злагоди, на благо України.
Слава Україні!
Перший Президент України,
Голова Української Ради Миру
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