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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЧИ ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ЧИ
МОВНИХ МЕНШИН
Резолюція 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992 р.
Стаття 1.
1. Держави охороняють на їх відповідних територіях існування і
самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних і мовних меншин і заохочують створення умов для розвитку цієї самобутності.
2. Держави застосовують належні законодавчі та інші заходи для
досягнення цих цілей.
Стаття 2.
1. Особи, які належать до національних чи етнічних, релігійних чи
мовних меншин (далі іменуються особами, що належать до меншин), мають право користуватися досягненнями своєї культури,
сповідувати свою релігію і відправляти релігійні обряди, а також
використовувати свою мову в особистому житті і публічно, вільно і
без втручання чи дискримінації в будь-якій формі.
2. Особи, які належать до меншини, мають право брати активну
участь в культурному, релігійному, суспільному, економічному і
державному житті.
3. Особи, які належать до меншини, мають право брати активну
участь в прийнятті на національному, а де це необхідно, регіональному рівнях рішень, що стосуються тієї меншини, до якої вони належать, або ж тих регіонів, в яких вони проживають, в порядку, що
не суперечить національному законодавству.
4. Особи, які належать до меншин, мають право створювати свої
власні асоціації і забезпечити їх функціонування.
5. Особи, які належать до меншин, мають право встановлювати і підтримувати без будь-якої дискримінації вільні і мирні контакти з іншими
членами своєї групи і з особами, які належать до інших меншин, а
також контакти через кордон з громадянами інших держав, з якими
вони пов'язані національними, етнічними, релігійними мовними узами.
Стаття 4.
2. Держави використовують заходи для створення сприятливих
умов, які дають міжливість особам, що належать до меншин, виражати свої особливості і розвивати свої культуру, мову, релігію, традиції і звичаї, за винятком тих випадків, коли конкретна діяльність
здійснюється з порушенням національного законодавства і суперечить міжнародним нормам.
Документи упорядкував к.ф.н. М.Бабій.
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Певно що Богу на небесах не вистачає добрих душ, якщо
Він забрав від нас до себе 10 липня ц.р. нашого дорогого і всіма
шанованого друга
ПЕТРА ІВАНОВИЧА КОСУХУ
Забрав прямо від праці на житньому полі в селі Жукин,

да-

вши йому лише 61 рік життя. Народився Петро Іванович в перший день 1935 року в с.Богданівка, що на Іванківщині Київської
області. Там він переніс лихоліття війни, закінчив

школу. Зді-

бний юнак опанував фах історика в Київському

університеті

ім.Т.Шевченка і з 1958 року пішов на свої хліби. Першим покликанням Петра Івановича було просвітництво.

Працюючи в м-

олодіжних організаціях, Міністерстві культури, він весь свій талант, здібності, знання віддавав організації і проведенню лекційної роботи. Слово Косухи-лектора чулося в різних регіонах України. Другим покликанням Петра
діяльність. 10 років він був на
ькому технологічному інституті
станні п’ять років життя

Івановича була освітня
викладацькій роботі в Київс-

харчової промисловості, а в о-

працював професором Національ-

ного університету “Києво-Могилянська Академія”, читаючи широкий спектр релігієзнавчих дисциплін. Як до рідного батька тягнулися студенти до Петра Івановича, а він їх при цьому називав
своїми дітьми. Третім покликанням нашого друга була наукова
робота. Саме вона пов’язала Петра Івановича з Інститутом філософії НАН України, де він захистив і кандидатську і докторську
дисертації.

