LINGVOCĪDAM STOP. I izlaidums

Mērķtiecīga ukraiņu valodas iznīcināšana (lingvocīds) ir noziegums, ko Krievija veikusi vairāku
gadsimtu garumā. Ukraiņu valoda ir viena no izšķirīgajām ukraiņu nācijas iezīmēm, un Krievijas
centieni to iznīcināt ir neapstrīdams vēsturisks fakts.
Lingvocīds konsekventi tiek īstenots kā daļa no ukraiņu genocīda, ko Krievija veic
īslaicīgi okupētajās teritorijās. Ukraiņu valoda kā nozīmīgs nacionālās identitātes un
valstsveides faktors ir viens no galvenajiem Krievijas mērķiem karā pret Ukrainu.
Lingvocīds tiek īstenots šādi:
• pilsoņu informēšanai okupācijas administrācijas lieto tikai krievu valodu;
• pilsoņi tiek spiesti lietot krievu valodu, un sabiedriskajā saziņā, komunicējot ar
okupācijas administrāciju pārstāvjiem un citiem, ir aizliegts lietot valsts valodu;
• vispārējos norādījumos un reklāmās (paziņojumos, izkārtnēs, rādītājos, reklāmās
pilsētvidē un citur, utt.) tiek lietota vienīgi krievu valoda, bet jebkāda valsts valodā
izvietota informācija vispārējos norādījumos un reklāmās tiek novākta vai sabojāta;
• tiek apgrūtināta, vardarbīgi izbeigta, aizliegta to plašsaziņas līdzekļu un interneta
resursu darbība, kas sniedz informāciju ukraiņu valodā;
• tiek izskausta ukraiņu valoda kā valoda, kurā notiek mācību process: izglītības iestādēm
pilnībā vai daļēji jāpāriet uz mācībām krievu valodā, ukraiņu valoda un literatūra kā
mācību priekšmeti tiek likvidēti vai mācīti samazinātā apmērā;
• pilsoņi tiek piespiesti lietot krievu valodu publiskos kultūras, mākslas,
izglītības u. c. pasākumos; ukraiņu valodu tajos lietot ir aizliegts;
• tiek ierobežota piekļuve literatūrai un izdevējdarbības produkcijai ukraiņu valodā; to
aizliegts izplatīt, un tā tiek iznīcināta;
• pilsoņi tiek piespiesti lietot krievu valodu pakalpojumu jomā, ieskaitot informācijas
saņemšanu par precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpi, transporta un
komunikācijas pakalpojumiem u. c.;

•

notiek centieni citiem līdzekļiem samazināt ukraiņu valodas lietojumu.

Lingvocīda aktus vienmēr pavada draudi, iebiedēšana, fiziska spēka izmantošana,
psiholoģisks spiediens, brīvības ierobežošana, nolaupīšana, spīdzināšana, slepkavības un citi
noziegumi pret ukraiņiem. Okupācijas administrāciju uzdevumā nereti tiek izdoti un izplatīti
noziedzīgi juridiski lēmumi un dokumenti, kuros atrodami pierādījumi lingvocīdam pret
ukraiņu valodu.
Mēs ceram, ka visi okupantu noziegumi, ieskaitot ar lingvocīdu saistītos nodarījumus, tiks
pienācīgi dokumentēti, izmeklēti un nodoti tiesai. Noziedzniekiem jātiek identificētiem un
sodītiem.
Lai to panāktu, Ukrainas valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs ir aicinājis ukraiņus un
starptautiskās sabiedrības pārstāvjus ziņot par visiem gadījumiem, kad noticis lingvocīds
(jebkāda okupantu vai to pakalpiņu rīcība, kuras mērķis ir diskriminēt vai vajāt ukraiņus
valodas dēļ, vardarbīga ukraiņu valodas izspiešana no publiskās telpas un lietojuma
sabiedrībā, ukraiņu valodas vietā uztiepjot krievu valodu).

„Krievija neizbēgami cietīs graujošu sakāvi. Visiem noziegumiem pret ukraiņiem, un tajos
ietilpst arī noziegumi pret valodu, jātiek pienācīgi dokumentētiem, izmeklētiem un nodotiem
tiesai. Visiem noziedzniekiem jātiek identificētiem un sodītiem. Kā valsts valodas aizsardzības
komisārs es uzskatu par savu pienākumu veicināt šo procesu. Mudinu katru, kam kļuvuši
zināmi pret ukraiņu valodu veikti lingvocīda akti (jebkāda okupantu vai to pakalpiņu rīcība,
kuras mērķis ir diskriminēt vai vajāt ukraiņus valodas dēļ, vardarbīga ukraiņu valodas
izspiešana no publiskās telpas un lietojuma sabiedrībā, ukraiņu valodas vietā uztiepjot krievu
valodu), informēt mūs,” norāda Tarass Kremiņs.
Tālruņa numurs: +380 635561279
Elektroniskā pasta adrese: stoplinguacide@gmail.com
Rūpīgi dokumentētiem pret ukraiņu valodu notikuša lingvocīda aktiem būs liela nozīme,
uzsākot noziedznieku kriminālvajāšanu un tos tiesājot.

Vēršam uzmanību uz šiem valsts valodas aizsardzības komisāra paziņojumiem un
citiem faktiem saistībā ar genocīdu pret ukraiņu valodu.
13.04.
Tarass Kremiņs komentē informāciju par piespiedu pārkrievošanu, kam Krievijas valsts
vadība grasās pakļaut ukraiņu bērnus, nosūtot viņus uz „valodas nometnēm”.
15.04.
Īslaicīgi okupētajā Krimas Autonomās Republikas teritorijā iebrucēji turpina uztiept
bērniem „krievu pasaules” ideju. Pussalas mācību iestādēs okupanti arvien vairāk paplašina
„patriotisko” izglītošanu, kā arī vēlas „iemācīt” krievu valodu tūkstošiem bērnu, kas
deportēti no Ukrainas kontinentālās teritorijas. „Mācīšana” notikšot īpašās nometnēs. Par to
paziņojusi Ukrainas Augstākās padomes cilvēktiesību komisāre Ludmila Deņisova.
18.04.
Tiesībsargs aicina ziņot par genocīda aktiem, kas vērsti pret ukraiņu valodu: par vajāšanu
valodas dēļ un ukraiņu valodas nīdēšanu okupētajās teritorijās.
19.04.
Noziedzīgās Putina varas iestādes vēlas pielāgot Krievijas Federācijas izglītības
standartiem ukraiņu skolēnus un skolotājus, kas tika izvesti ar varu, taču faktiski – deportēti
uz teritorijām, kuras neatrodas Ukrainas kontrolē. Tā Tarass Kremiņs sacījis televīzijas
kanālā „Apostrophe TV”.
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19.04.
Iebrucēji turpina piespiedu kārtā „pārkrievot” Ukrainas iedzīvotājus. Krievu rasisti
piespiedīs īslaicīgi okupētajās Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Harkivas apgabalu
teritorijās nolaupītos bērnus mācīties krievu valodā pēc Krievijas programmām. Tā
paziņojusi Ukrainas Augstākās padomes cilvēktiesību komisāre Ludmila Deņisova.
20.04.
Krievijas Federācija krievu valodu karā pret Ukrainu izmanto kā ieroci. Tā paziņojis valsts
valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs intervijā televīzijas kanālam „Channel 24”.
26.04.
Vienā no okupētajām Zaporižjas apgabala teritoriālajām kopienām krievi ar draudiem liek
skolotājiem 2. maijā atsākt mācību procesu pēc Krievijas programmas. Tā paziņojusi
Ukrainas Augstākās padomes cilvēktiesību komisāre Ludmila Deņisova.

27.04.
Ar saviem neatlaidīgajiem mēģinājumiem okupēto teritoriju vispārizglītojošajās iestādēs
mācības atsākt atbilstoši Krievijas izglītības likumiem okupanti turpina īstenot Putina
koloniālo politiku pret Ukrainas pilsoņiem. Tā Tarass Kremiņs sacīja, komentējot
informāciju, ka Melitopolē okupanti cenšoties atsākt mācību procesu un esot paziņojuši par
mācību gada pagarināšanu līdz 7. jūnijam.
Mariupolē, ko jau divus mēnešus cenšas ieņemt krievu okupantu armija, darbojas tikai divas
skolas. Bērniem uz burtnīcām jāraksta „Rostovas reģions”. Par to ziņojis pilsētas mēra
Petro Andrjuščenko padomnieks.
28.04.
Kanādas parlaments Krievijas noziegumus Ukrainā atzinis par genocīdu.
Heņičeskā okupanti ar spēku sapulcinājuši skolu direktorus un izvirzījuši ultimātu, pieprasot
iesniegt to skolotāju sarakstus, kuri ar 1. septembri gatavi strādāt pēc Krievijas
programmām. Piekritušie skolotāji vasarā tikšot sūtīti uz Krimu pārkvalificēties. Tā
paziņojis Hersonas apgabala padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jurijs Sobolevskis.
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