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доні, яка проходила 29 жовтня – 10 листопада 1945. Безпосередню участь 
у роботі конференції брала й делегація урср.

Вищим органом ВФдм стала асамблея членських організацій (до 1957 
конгрес молоді). до 1989 Федерація об’єднувала понад 270 молодіжних 
організацій із 115 країн світу. Вона виступала ініціатором міжнародних 
всесвітніх форумів, конференцій та зустрічей молодіжних і студентських 
організацій, стояла біля витоків всесвітнього фестивального руху. З її ініці-
ативи було проведено 13 Всесвітніх фестивалів молоді та студентів, в яких 
активну участь брали молодіжні організації україни. 1984 в києві під егі-
дою ВФдм проходив тиждень солідарності з боротьбою народів і молоді 
країн центральної америки, 1986 – міжнародний молодіжний фестиваль 
“Пісня в боротьбі за мир”.

На початку 1990-х рр. ВФдм припинила свою діяльність.
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всеслов’янський антифаШистський комітет. ство-
рений під час другої світової війни 5 жовтня 1941 у москві на чолі з 
генерал-лейтенантом о.Гундоровим для координації зв’язків з антифа-
шистським рухом опору в слов’янських країнах. складався з президії, 
шести секцій (російської, української, білоруської, чеської, польської, 
південнослов’янської), бюро обслуговування слов’янської преси за кор-
доном і організаційно–масового відділу. В українській секції працювали 
письменники о.корнійчук (віце-президент комітету), В.Василевська, 
о.довженко, П.Панч, м.рильський і П.тичина. робота здійснювалася 
шляхом проведення всеслов’янських мітингів і радіомітингів (впродовж 
1943–44 – понад 70), видання і розповсюдження пропагандистських до-
кументів (1942–46 за кордон направлено понад 20 тис. статей і різних 
матеріалів), організації щотижневих радіопередач на слов’янські країни, 
підтримання зв’язків зі слов’янськими організаціями в сШа, канаді, Ве-
ликій Британії, австралії, країнах латинської америки. Наприкінці 1945 
комітет підтримував зв’язки з 130 зарубіжними слов’янськими організа-
ціями. Зі звільненням слов’янських країн від гітлерівських військ у них 
утворювалися національні комітети. Від 1942 заходом В.а.к. виходив жур-
нал “славяне”. 1947 В.а.к. реорганізований у слов’янський комітет срср. 
1962 його функції перебрав радянський комітет захисту миру.
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