LINGVOCĪDAM STOP. III 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).
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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.
25.05.
Hersonas apgabalā okupanti gatavojas aizliegt ukraiņu valodu dokumentos. Kā paziņojis
okupants Kirils Stremousovs, kuru krievu okupanti iecēluši par tā saukto Hersonas apgabala
Militāri civilās administrācijas priekšnieka vietnieku, dokumentu aprite notiks tikai un vienīgi
krievu valodā, jo tā esot apgabala dzimtā valoda, kurā tas vienmēr runājis. „Krievu valoda kļūs
par valsts valodu līdzās ukraiņu valodai, un mācības skolās un augstskolās notiks krieviski, taču
pēc vecāku vēlēšanās var tikt izveidotas arī ukraiņu klases,” piebildis Kirils Stremousovs.
26.05.
„Gatavošanās aneksijai.” Kā tiek īstenota „pārkrievošana” Ukrainas dienvidos? Kā okupanti
plāno ieviest izglītības procesu atbilstoši Krievijas programmai? Kā Krievija iespaidos vietējos
iedzīvotājus, ja Dienvidukrainas okupācija būs ilgstoša?

Krievu dziedātāja un dziesmu autore Jūlija Čičerina krievu īslaicīgi okupētajā Melitopolē.
Īstenojot lingvocīdu, okupanti mērķtiecīgi iznīcina ukraiņu izglītības sistēmu. Tarass Kremiņs
komentējis informāciju par to, ka Mariupolē mācību gads tikšot pagarināts līdz 1. septembrim.
Okupanti paziņojuši, ka mācību gads skolās tikšot pagarināts līdz 1. septembrim. Brīvlaika nebūs.
Viņu galvenais mērķis ir deukrainizēt skolēnus un sagatavot viņus Krievijas mācību programmai,
kas viņiem būs jāapgūst nākamajā mācību gadā, sacījis Mariupoles mēra padomnieks
Petro Andrjuščenko.
Krimā krievu okupanti plāno izsvītrot no skolu mācību programmas angļu valodu, nodēvējot to
par bīstamu skolēniem. Citējot Ukrainas Augstākās padomes cilvēktiesību komisāri Ludmilu
Deņisovu, „ir ierosināts tā vietā, lai mācītu angļu valodu, kurā runā daudzās „nedraudzīgās valstīs”,
pastiprināt „viņu valodu” mācīšanu. Šajā gadījumā tā ir krievu valoda. Ukraiņu un Krimas tatāru
valodas mācīšana Krimā ir apturēta”.

27.05.
Krievijas rīcība Ukrainā sniedz pietiekami daudz pierādījumu, lai secinātu, ka Maskava kūda uz
genocīdu un veic zvērības ar nolūku iznīcināt ukraiņu tautu. Tā paziņots ASV un Kanādas
juristu un genocīda speciālistu atskaitē, ziņo CNN.

27.05.
Izglītību Krievijas Federācijas okupācijas varas iestādes izmanto kā instrumentu ukraiņu
nacionālās identitātes iznīcināšanai. Hersonas apgabalā rašisti spaidu kārtā liek skolotājiem
pāriet uz Krievijas mācību programmām. Tā paziņojusi Ukrainas Augstākās padomes
cilvēktiesību komisāre Ludmila Deņisova.
Šeit pieejama informācija par Ukrainas pārkrievošanas vēsturi, kā nīcināta ukraiņu valoda.
Ukrainas pārkrievošanas vēsture ir vairākus gadu simteņus ilga. Kopš 17. gadsimta ukraiņu
valodas lietošana ir bijusi aizliegta izglītībā, grāmatniecībā, presē un publiskajā telpā.
28.05.
Tiesībsargs aicina 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).

