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ІНТЕРНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

(1914-1920) 

 

 

 

 

 

 

«Інтернування – це затримання однією з воюючих 

держав громадян ворожої держави, що проживають 

на її території, до кінця війни».  

О. Мельничук 

 

Під час прешої світової війни (1914-1920) українців, 

які приїхали з частини України, яка перебувала у 

складі Австро-Угорщини було інтерновано, тобто 

насильно затримано у 24-х трудових таборах 

Канади і таборах для інтернованих.   

The Huns Band, Kapuskasing  
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ІНТЕРНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

(1914-1920) 

 
 

З 5441 репресованого цивільного населення 

близько 5 тисяч -- українці.   

 

Понад 80 тисяч поселенців у Канаді, переважна 

більшість яких також були українцями, 

вважалися «ворожими  іноземцями».  Вони 

отримували ідентифікаційні номери, які повинні 

були весь час носити при собі. За найменше 

порушення чи непокору їх карали та 

ув'язнювали. 
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ІНТЕРНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

(1914-1920) 

 

 
 

 

Тяжкі умови праці та проживання, а також 

несправедливе ув'язнення, виснажували 

фізичні та моральні сили українців. 

 

 Ув'язнених примушували важко працювати  -

освоювати нові землі, рубати дерева, будувати 

дороги й залізниці.  

 

Інтерновані українці протестували проти 

обставин. У концтаборі Капускасіну в 1916 році 

відбувся бунт, який охопив близько 1200 в'язнів 

та 300 охоронців. 
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ІНТЕРНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

(1914-1920) 

 

«...небагато людей, на яких довгі роки полону не 

залишали своєї відмітини... Ув'язнення в чужій 

землі, бездіяльності та безнадійного чекання було 

досить, щоб розхитати нерви та здоров'я».  

В. Кірконел 

 

Українсько-канадійські організації протягом 

воєнних років надсилали багато листів і петицій на 

адресу уряду Канади.  Всі ці документи 

підтверджували відданість канадійських українців 

Канаді.   

 

Багато українців вступали до канадійської армії, 

надаючи неправдиву інформацію про місце свого 

народження та національність.  Досить часто 

українці були змушені змінювати своє прізвище, 

щоб вступити у військо і довести свою відданість на 

війні. 

 



 

Manitoba Education Ukrainian Social Studies Poster Series 2011     L2 Internment  5

ІНТЕРНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

(1914-1920) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відразу після війни багато канадійських 

українців було депортовано. Сотні 

залишилися в концентраційних таборах, а 

деякі просиділи там до 1920 року.  

 

Останній канадійський концтабір перестав 

існувати 24 лютого 1920 року.   

 

Leaving Cave and Basin Camp  

The Huns Band, Kapuskasing  
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ІНТЕРНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

(1914-1920) 

 

 

 

 

 

На пам’ять про  інтернування в Канаді 

встановлено пам’ятні дошки і меморіали.   

 

У 2005-му році Прем’єр-міністр Канади Пол 

Мартін визнав інтернування українців-канадців 

темною сторінкою історії Канади.   

 

Уряд Канади  виділив 2,5 млн. доларів на 

фінансування пам'ятних заходів та освітніх 

програм, пов'язаних з інтернуванням 

канадійських українців. 

“ I nterned Madonna ”  memorial ,  

Spirit Lake, Quebec ”   


