LINGVOCĪDAM STOP. II laidiens
Ukraiņu valoda ir viena no izšķirīgām ukraiņu nācijas iezīmēm. Krievija vairāku gadsimtu garumā mērķtiecīgi
centusies to iznīcināt (ir noticis lingvocīds); tas 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 Krievijas galvenajiem mērķiem karā pret Ukrainu.
Lingvocīda aktus Ukrainā 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).

☎ 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 tiesībsarga paziņojumiem un citiem faktiem saistībā
ar genocīdu pret ukraiņu valodu.
02.05.
Atbilstoši Ukrainas likuma „Par ukraiņu valodas kā valsts valodas funkcionēšanas nodrošināšanu”
49. panta 5. daļai tiesībsargs ir iesniedzis ikgadējo publisko atskaiti par šā likuma ievērošanu.
Atsevišķa nodaļa dokumentā veltīta lingvocīdam kā apzinātai ukraiņu valodas iznīcināšanai, vienam
no elementiem genocīda politikā, ko īslaicīgi okupētajās teritorijās pret ukraiņiem īsteno Krievijas
Federācija.
06.05.
Krievijas noziedznieki īslaicīgi okupētajās teritorijās apzināti īsteno lingvocīda politiku – viņi vajā
ukraiņus valodas dēļ un mēģina atsākt izglītības procesu skolās atbilstoši Krievijas izglītības
likumam, uzspiež okupantu valodas lietošanu publiskajā sfērā un ukraiņu nosaukumus aizstāj ar
krievu nosaukumiem. To Tarass Kremiņs paziņojis, komentējot okupantu gatavošanos noorganizēt
saviem pilsoņiem televīzijas izrādi par godu 9. maija „uzvaras orģijām”.

09.05.
„Katram, kas ir iesaistīts ukraiņu tautas genocīdā un turpina veikt lingvocīda aktus pret mūsu
pilsoņiem un ukraiņu valodu, katram, kas ir bijis Bučā, Irpiņā, Borodjankā un citās Ukrainas
pilsētās un pilsētiņās, katram, kam uz rokām ir ukraiņu asinis, jāsaņem visbargākais sods,” Tarass
Kremiņs komentējis Ukrainas televīzijas kanālā „Prjamij”.
11.05.
Ukraiņu valoda ir kļuvusi par ieroci, ar ko var pretoties krievu iebrukumam, tādējādi pamudinot
daudzus rusofonos Ukrainas iedzīvotājus atsacīties no dzimtās valodas lietošanas sabiedriskās
vietās.

12.05.
Tiesībsargs paziņojis, ka Krievijas Federācija okupētajās teritorijās aizliegusi ukraiņu televīzijas
kanālus un raidstacijas, nomainot tos ar krievu medijiem: „Tas ir Ukrainas pilsoņu lingvocīds.”
13.05.
Krievu okupanti Ukrainā dedzina ukraiņu valodā izdotas grāmatas. To ziņojis Ukrainas
Augstākās padomes Humānās un informācijas politikas komitejas priekšsēdētājs Mikita Poturajevs.
„Mums ir desmitiem liecību tam, ka visa literatūra ukraiņu valodā tiek absolūti apzināti iznīcināta.
Kamēr viņi tur ir, viņi iznīcina visu: mācību grāmatas, bērnu grāmatas, daiļliteratūru un zinātnisko
literatūru. Ja viņi ierauga ukraiņu valodu, ukraiņu burtus – viņi izrīkojas tāpat kā nacisti,” sacījis
Poturajevs.

14.05.
Tiesībsargs aicinājis 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).

