
 
 

LINGVOCĪDAM STOP. IV 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. 
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Vēršam uzmanību uz šiem valsts valodas tiesībsarga paziņojumiem un citiem faktiem saistībā ar 
genocīdu pret ukraiņu valodu. 
 

03.06. 

 

Okupētajās teritorijās runāšana ukrainiski var draudēt ar nāvi. Tikpat lielas briesmas var būt, ja jums 

mājās ir vēstures grāmatas, ja abonējat kanālus ukraiņu valodā, jums ir fotogrāfijas no svētkiem, ejat uz 

ukraiņu baznīcu vai kāds tuvinieks karo, – tā valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs sacīja Krievijas 

agresijas simtajā dienā. 

 

04.06. 

 

Pasaulei jāzina par gadsimtiem ilgo apzināto valodas genocīdu, kas pret ukraiņiem tika vērsts Krievijas 

Impērijā. Tas ir daļa no iznīcināšanas stratēģijas, kam tika pakļautas iekarotās tautas. Ukraiņi ir 

izturējuši aizliegumus, bargus sodus un izraidīšanu par runāšanu un rakstīšanu dzimtajā valodā. 

Tagadējā Krievija krievu valodu kā apspiešanas instrumentu lieto tikpat mērķtiecīgi, kā tas ir noticis 

visā tās vēsturē. 

 

 
 

09.06. 

 

Valsts valodas tiesībsargs piedalās Ukrainas izpildvaras institūciju pārstāvju sarunā ar 

ANO Neatkarīgās izmeklēšanas komisijas pārstāvjiem, kuri pilnvaroti izmeklēt Krievijas noziegumus 

Ukrainā. Tikšanās laikā puses pārrunā arī lingvocīdu, ko krievu armijas zaldāti īsteno ukraiņu zemē. 

 

11.06. 

 

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).  

  

https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/taras-kremin-every-ukrainian-speaking-ukrainian-personally-struggles-russian-occupier
https://www.youtube.com/watch?v=4UP4biROj9Y
https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/commissioner-met-un-independent-international-commission-inquiry-ukraine
https://mova-ombudsman.gov.ua/en/stop-linguocide


14.06. 

 

„Dejas uz kauliem”. Krievijas Federācija gatavojas atvērt Mariupoles Drāmas teātri, kurā simtiem 

cilvēku gāja bojā pēc 16. marta bombardēšanas. Okupanti un viņu pakalpiņi vēlas, lai teātris 

10. septembrī būtu atsācis darbu. Plānots sezonu uzsākt ar dejām un izrādes iestudēt tikai un vienīgi 

krievu valodā.  

 

 

https://focus.ua/uk/ukraine/518897-tanec-na-kostyah-rf-gotovit-k-otkrytiyu-dramteatr-mariupolya-gde-pogibli-sotni-chelovek?fbclid=IwAR0PVkh0Qms873t1PJbcmcA04mkEENFFRZ3VfxnIkfWxfAtW7VSmGPeLrTQ

