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Я ПАМ’ЯТАЮ 
кожну хвилину того 
дня, коли усвідо-
мила, яка жахлива 
подія сталася. Ось 
вже 30 років Чорно-
бильський монстр 
тихо пожирає життя. 

Народжуються 
діти з убитою імун-
ною системою, і це 
вже третє поколін-
ня, і буде четверте 
і п’яте... Ми повинні 
говорити про це, на-
віть після 30 років. 

Нещодавно друзі-музиканти 
запропонували мені виступити 
перед аудиторією на рок-вечорі 
у місцевому пабі. В кінці вечора 
до мене підійшла група молодих 
людей, 17-18 років, і розпитува-
ла мене, а що таке Чорнобиль? 

Вони вперше про це почули. 
І хто знає, можливо через кілька 
років, хтось із них стане членом 
парламенту, згадає про нашу 
розмову про Чорнобиль, та не 
голосуватиме за будівництво 
чергової атомної електростанції.

Це одна з місій чорнобиль-
ського фонду - нести в маси 
інформацію про наслідки Чор-
нобиля, і не важливо, чи це на 
благодійному концерті фонду в 
Арундольском замку Першого 
Герцога Англії, чи під час участі 
у марафонах, або розмовляючи 
в маленькому англійському пабі.

ТHE Chernobyl Relief 
Foundation in UK (CRF) пра-
цює вже 21 рік. 

Мене іноді скептично 
питають, чи актуальною є 
тема Чорнобиля зараз? Від-
повідь проста - до недавнього 
часу щорічно в переддень 
роковин Чорнобиля ООН 
друкував кількість потерпілих, 
яка збільшувалася з кожним 
роком у геометричній про-
гресії. 

Але кілька останніх років 
цифри замінили на фразу 
- «суспільство не має права 
відвернутися від проблеми Чор-
нобиля!»

Скільки постраждало?

Постраждалих неможливо 
порахувати! 

Ті перші чорнобильські діти 
створили сім’ї, народили дітей 
і передали їм приховану бомбу 
уповільненої дії. 

Ці діти підросли і народили 
наступне покоління... Народжу-
ються діти з непоправними змі-
нами в організмі. Скільки їх? 

Ніхто не рахує, тих, хто живе 
за тисячі кілометрів від Чорно-
биля, куди підземні води прине-
сли нескінчаєму біду. 

Європейський Банк Рекон-
струкції та Розвитку (EBRD) ви-
трачає півтора мільярда, щоб 
накрити новим саркофагом 
грішний реактор в Чорнобилі, 
роботу над яким планують за-
вершити в 2017-му. 

Мертва тиша Чорноби-
ля кричить на увесь світ - 

«Обережно! Небезпечно! Це 
може статися в будь-який країні 
- як 5 років тому в Японії. Яка 
країна наступна?»

ЗА 30 РОКІВ в Україні ба-
гато чого сталося. Отримано 
незалежність, потім кілька 
революцій, кілька змінившихся 
президентів, і теперішній стан 
війни на сході України. 

Це не допомогло чор-
нобильським дітям отри-

мати адекватну допомогу і вести 
нормальне життя.

Рани Чорнобиля будуть не-
видимо текти нескінченними 
хворобами дітей, життя яких 
ніколи не буде нормальним. 

У них немає дитинства, 
немає сил грати в футбол, і не 
можливо планувати відпустку, 
тому що турбота одна - чи ви-
стачить ліків до кінця місяця... 
Фонд допомагає цим дітям.

Допомога дітям 

Ось уже 13 років я регулярно 
інформую вас, дорогі читачі, що 
ми робимо для цих дітей. По-
вний звіт можна читати на сайті 
фондa: www.chernobylrelief

Але якщо в декількох сло-

вах: Фонд оздоровив у санато-
ріях України та в сім’ях Англії 
більше 400 дітей; доставлена   
гуманітарна допомога на міль-
йони; тисячі хворих дітей і сиріт 
отримали медикаменти через 
лікарні, яким фонд допомагав; 
сотні тисяч в Англії дізналися 
про проблеми Чорнобиля за-
вдяки надрукованим статтям, 
бесідам, виставкам, концертам; 
понад 100 англійських школярів 
побували в Артеку (Крим) за 
програмою фонду Children-to-
Children і відкрили для себе 
дивну, але проблемну, Україну. 

Вони стали активістами 
фонду і зібрали самостійно кіль-
ка тисяч фунтів. Це - найцінніше, 
бо ми ростимо нове покоління, 
яке розуміє і співчуває пробле-
мам Чорнобиля.

Подивіться на усміхнене об-

личчя дитини - вона отримала 
ниточку життя, вона отримала 
ліки! А таких багато! За кожною 
фотографією - місяці роботи, за 
кожним коротким рядком про 
завершення проекту - роки на-
працьованих контактів, довіри і 
участі. 

Я ХОТІЛА Б висловити гли-
боку вдячність Союзу Українців 
у Великій Британії (СУБ) і газеті 
«Українська Думка», завдяки 
яким зібрано 9000 фунтів, 
Українській Католицькій Катедрі 
в Лондоні, де зібрали майже 
5000 фунтів за останні 5 років. 
Українські Міжнародні Авіалінії 
(МАУ) протягом 10 років допо-
магають з квитками для дітей та 
лотереї заходів фонду. 

Ми вдячні всім читачам, які 
загалом внесли тисячі в благо-
дійні проекти фонду. Благородні 
і добрі серця – дякуємо вам 
усім. Без вашої допомоги наші 
проекти не були б успішними.

ОСТАННІЙ ПРОЕКТ фонду 
CRF був завершений в Києві для 
дітей, зареєстрованих у Чорно-
бильській організації «Земля-
ки», яка вже 29 років енергійно 
займається чорнобильцями. 

Фонд закупив і розподілив 
медикаменти для 120 хворих 
діток різного віку. 

Схема роботи фонду вже від-
працьована роками і проста - ми 
проводимо благодійний захід, 
чи то концерт, чи то виставку, 
збираємо також кошти іншими 
можливими шляхами, які відра-
зу ж переводимо в Україну. 

Фонд закуповує ліки за спис-
ком, затвердженим лікарями. 
Надаємо ліки безпосередньо 
дітям, за які батьки розписують-
ся. Всі списки дітей з адресами, 
зазначенням хвороб та часу 
отримання ліків, надаються 
фонду з повною звітністю.

Фонд немає жодних адмі-
ністративних витрат, вся його 
робота заснована на ентузіазмі, 
вірі в добро і любов.

Багато, дуже багато вже зро-
блено ... Але це крапля в морі.

Ліки, які ми надали вчора, 
закінчаться завтра, а потрібні 
вони щодня, і все життя дити-
ни... І ми плануємо вже наступ-
ний захід - Благодійний концерт 
з нагоди 30 роковин Чорнобиль-
ської катастрофи. 

Він відбудеться в суботу, 16 
квітня, о 7.30 вечора в Україн-
ській Католицькій Катедрі Пресв. 
Скитальчої Родини (Duke Street, 
London W1K 5BQ), в присутності 
представників посольства, укра-
їнських громадських організацій 
і любителів прекрасної музики. 
Приходьте!

Бажаючі матимуть можли-
вість виграти безкоштовний 
авіаквиток Лондон - Київ-Лон-
дон, пожертвуа МАУ для благо-
дійного заходу.

Дозвольте ще від нашого 
фонду та від імені дітей в Укра-
їні привітати всіх з надходячим 
святом Великодня. 

Якщо робота фонду близька 
вашому серцю, просимо над-
силати ваші пожертви на адресу 
газети «УД» з познакою: The 
Chernobyl Relief Foundation in UK.

Що може бути прекрасніше 
посмішки дитини, якій ви допо-
могли!

30 років Чорнобилю
Подвиг, пам’ять і біль України

__________________________

Тетяна Бірч
Chernobyl Relief 
Foundation

ПОДІЇ


