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Ш а н о в н і у к р а ї н ц і!

Отамани Ради козацьких отаманів України щиро вітають Вас з нагоди свята
Покрови Пречистої Богородиці та Дня Українського Козацтва!
Українські козаки завжди святкують свій День у світлий день Покрови
Пречистої Богородиці, яка українцям є заступницею і покровителькою.
Ця традиція підкреслює визначальне значення козацтва в боротьбі за утвердження
української державності.
Сьогодення ставить перед українськими козаками нові виклики.
У наш час козацьким товариствам належить виконати важливе завдання:
«Забезпечити громадську безпеку та духовне відродження українського народу».
Але для цього Вам найперше потрібно точно знати: Що таке сучасне
козацтво і хто такі сучасні козаки? Тільки так ми з Вами зможемо відділити
козаків, а саме громадян, які ведуть чесний козацький спосіб життя,
від спекулянтів, що наживаються на козацькій ідеї.
Козацькі організації, що об’єдналися в Раду козацьких отаманів України,
визнають тільки такий зміст основних козацьких термінів:
Козацтво – це звичаєвий світогляд, який властивий лише українцям,
це унікальна самоорганізація народу, це козацька громада вільних людей, яка має
унікальний державотворчий чин – козаки в усі віки творили власні республіки,
що завжди базувалися на засадах Українського Звичаєвого Права.
Козацька ідея – праця для ідеї Української Самостійної Соборної Держави.
Сучасний козак – свідомий українець, патріот, представник провідної
верстви українського суспільства: воїн, захисник, політик, адміністратор.
Сучасне Українське Козацтво в Україні та діаспорі – це громадський рух,
що об’єднує козаків та козацькі організації, які виступають за суверенність,
фізичну і духовну волю України та соборне життя і співпрацю українців в Україні
та в діаспорі, завжди пам'ятаючи про те, що Українське Козацтво є частиною всієї
нації, а не окремої партії, групи тощо.
Український козацький народ є корінним народом і титульною нацією
в Україні, якому держава, керуючись правовими нормами, повинна надати
юридичні гарантії реалізації його прав на вільний розвиток в Україні, а саме:
на розвиток його національної свідомості, традицій, культури, освіти та
виховання, етнічної, мовної та релігійної самобутності.

Українська козацька громада (або територіальна українська громада) –
це територіальне об’єднання українців, що створюється на території їхнього
проживання з метою організації козацького самоврядування, збереження
і розвитку традиційних для українського народу побуту, господарчого устрою,
форм землеробства та землекористування, самобутніх традицій культури, а також
з метою захисту прав і законних інтересів українського народу.
Козацькі організації, що об’єдналися в Раду козацьких отаманів України,
ідентифікують себе продовжувачами справи Українського Вільного Козацтва,
що відродилося на терені України у 1917 році, та визначають свої «права
та вольності», керуючись такими козацькими статутами:
1. Статут «Вільного козацтва на Україні» від 13.11.1917 р.
2. Статут «Українських козаків», 1918 р.
3. Статут «Українського національного козацького товариства» від 20.01.1923 р.
4. Статут «Українського Вільного Козацтва», 1974 р.
Ми – українці – господарі на своїй землі. Саме ми, де б ми не перебували
зараз, чи в Україні чи за її межами, наповнюємо українським змістом суспільну
свідомість нашої держави.
Дороговказами для кожного з нас на шляху оновлення Української держави
є наша українська мова, культура, звичаї, традиції та буття українського Роду;
наша пам'ять про всіх своїх предків, про захисників-воїнів, які поклали свої
голови за Незалежність України, за родини, друзів-побратимів, за процвітання
і збереження своїх родів; наша праця з виховання своїх дітей; наша любов
і турбота про Українську Землю, бо вона дана всьому українському народу.
Слава Україні!

Слава Українському Козацтву!
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