
 
 

 

LINGVOCĪDAM STOP. X 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: stoplingua-

cide@gmail.com 

Rūpīgi dokumentētiem pret ukraiņu valodu 

notikuša lingvocīda aktiem būs liela nozīme, 

uzsākot noziedznieku kriminālvajāšanu un  

tos tiesājot. 
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Vēršam uzmanību uz šiem Ukrainas valsts valodas tiesībsarga paziņojumiem un citiem 

faktiem saistībā ar genocīdu pret ukraiņu valodu. 

 

8. novembris 

Īslaicīgi okupētajā Melitopolē okupācijas varas iestādes Ļermontova vārdā nosauktajai bibliotēkai 

piegādājušas lielu daudzumu grāmatu krievu valodā un sarīkojušas krievu rakstnieku literatūras 

izstādi. 

 

 
 

29. novembris 

„Jau vairāk nekā 200 faktu ir apkopoti un nodoti attiecīgajām starptautiskajām un mūsu valsts 

institūcijām. Diemžēl, kamēr mūsu teritorijā ir okupanti, turpinās parādīties jauni lingvocīda fakti,” 

pirmajā starptautiskajā ekspertu forumā „Polija un Ukraina. Jauni izaicinājumi izglītībā un kultūrā” 

sacīja Ukrainas valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs. 

 

4. decembris 

Krievu sistemātiskā Ukrainas vēsturisko vērtību zagšana ir daļa no plašāka mēroga uzbrukuma 

nacionālajai identitātei, raksta „The Wall Street Journal”. „Pilnīgi vai daļēji iznīcinātas ir vairāk 

nekā 200 Ukrainas kultūrvietu, liecina ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas dati. Kā 

stāsta iedzīvotāji, valsts okupētajās daļās ir aizliegti Ukrainas karogi. Višivankas – ukraiņu 

tradicionālā izšūtā krekla – valkāšana var būt par iemeslu aizturēšanai. Grāmatas ukraiņu valodā 

tiek izņemtas no skolu plauktiem un izmestas.” 

 

11. decembris 

Īslaicīgi okupētajās Luhanskas apgabala teritorijās krievu okupanti pēdējo divu nedēļu laikā 

veikuši kratīšanas izglītības iestādēs, informē Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs. „Kratīšanu 

mērķis ir identificēt un iznīcināt grāmatas ukraiņu valodā un materiālus, kuros ir Ukrainas simboli.” 

 

https://t.me/melitopoladmin/3262?single
https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/taras-kremin-took-part-1st-international-expert-forum-poland-ukraine-new-educational-and-cultural-challenges
https://www.wsj.com/articles/russians-systematically-loot-art-ancient-relics-from-ukraines-cultural-sites-11670159030?mod=world_lead_pos2
https://gordonua.com/ukr/news/war/okupanti-v-luganskij-oblasti-shukajut-u-navchalnih-zakladah-knigi-ukrajinskoju-movoju-ta-ukrajinsku-simvoliku-genshtab-zsu-1640219.html


 
 

14. decembris 

Krievu televīzija ukraiņu valodu nodēvējusi par „Kubaņas dialektu, kas jau sācis izzust”. Tas 

noticis propagandas medija „1. kanāls” raidījumā „Dzīvot veselīgi”, kurā viena no dalībniecēm 

uzstājusies ar ukraiņu tautasdziesmu „Izjūdziet, puiši, zirgus” (Розпрягайте, хлопці, коней). 

Raidījuma vadītāja apjautājusies, kādā valodā ir dziesma, un dalībniece atbildējusi: „Tas ir dialekts. 

Valoda pakāpeniski izzūd. Dialekts sākotnēji bija Kubaņas izloksne.” 

 

27. decembris 

Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa uzskata, ka izglītības valoda ir nacionālās drošības 

jautājums. Viņa sacījusi, ka lēmumu Igaunijā pāriet uz izglītību igauņu valodā un Krievijas 

iebrukumu Ukrainā vieno cēloņsakarība. „Saistība pastāv tai ziņā, ka izglītība ir drošības jautājums. 

Ko Krievija dara? Tā mēģina „atbrīvot” citu valstu rusofonos iedzīvotājus – cilvēkus, kam nekāda 

atbrīvošana nav vajadzīga...” 

 

27. decembris 

Ukrainas pārkrievošanu Maskava uzsāka jau 1689. gadā, kad Maskavas koncils par 

„nepareizticīgiem” pasludināja vairāku ukraiņu zinātnieku darbus. Viņu vidū bija arhimandrīts 

Joannikijs (Haļatovskis), igumens Antonijs Radivilovskis, arhibīskaps Lācars (laicīgajā dzīvē Luka 

Baranovičs), metropolīts 

Petro Mohila un daudzi 

citi. Šajā rakstā vairāk 

par to, kā krievi ukraiņu 

valodu padarīja 

otršķirīgu un kuram 

dzejniekam pieder vārdi: 

„Es būtu iemācījies 

krievu valodu tāpēc vien, 

ka tajā runāja Ļeņins...”  

 

 

https://focus.ua/uk/ukraine/540874-na-rostv-ukrainskiy-yazyk-nazvali-iskonno-kubanskoy-balachkoy-kotoraya-uzhe-teryaetsya-video
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/27/7153224/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/27/7153224/
https://texty.org.ua/articles/108578/ya-russkyj-vyuchyl-tolko-za-yak-rosiyany-robyly-ukrayinskku-movu-robyly-druhym-sortom/

