
 

LINGVOCĪDAM STOP. VII 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. 

 
 

 

 

 

mailto:stoplinguacide@gmail.com


Vēršam uzmanību uz šiem valsts valodas tiesībsarga paziņojumiem un citiem faktiem saistībā ar 

genocīdu pret ukraiņu valodu. 

 

16.08. 

 

Krievu okupanti aizlieguši skolotājiem izceļot no Mariupoles: skolotājiem vairs neizsniedz caurlaides.  

To savā Telegram kanālā paziņojis pilsētas mēra padomnieks Petro Andrjuščenko. Viņš raksta, ka 

dokumentēti daudzi gadījumi, kad okupanti ar varu piespiež skolotājus atgriezties darbā. „Masveidā 

izplatīta kļūst skolotāju piekaušana, lai „pārliecinātu” viņus atgriezties darbā. Īpašas patruļas apmeklē 

pedagogus mājās un, izmantojot šauteņu laides, paskaidro, ka nepieciešams sadarboties. Tas viss notiek 

ar kolaboracionistu palīdzību un viņu pavadībā,” Petro Andrjuščenko rezumē. 

 
Okupanti Mariupolē ievieš jaunus ierobežojumus, un šoreiz tie attiecas uz skolotājiem.  

Foto: Aleksandrs Jermočenko, Reuters. 

 

26.08. 

 

Kā pastāstījis Luhanskas apgabala Militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs, Luhanskas apgabalā 

krievi skolēnu vecākiem maksā 10 tūkstošus rubļu par to, ka bērni apmeklē skolu. Maksājumu iespējams 

saņemt tikai tad, ja bērns skolā ieradies līdz 15. septembrim. 

 

31.08. 

 

Agresorvalsts Krievijas Federācija izstrādā „klasiskās ukraiņu valodas” mācību grāmatas, ko vajadzēšot 

izmantot Ukrainas okupēto teritoriju skolās. Par šādu mācību grāmatu izdošanu, tiekoties ar Krievijas 

Federācijas prezidentu Vladimiru Putinu, paziņojis Krievijas izglītības ministrs Sergejs Kravcovs. 

Maskavā paziņots, ka okupētajā Doneckas un Luhanskas apgabalā skolēni tikšot „mācīti” atbilstoši 

„īpašiem plāniem, izglītojošiem materiāliem” un ka „skolotāji pabeiguši attiecīgus kvalifikācijas 

celšanas kursus”. 

 

 

 

 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/situaciya-v-mariupoli-vchitelyam-zaboronili-vijizhdzhati-z-mista-novini-ukrajini-50263468.html
https://informator.ua/uk/na-okupovanih-teritoriyah-luganskoji-oblasti-rosiyani-platyat-za-vidviduvannya-shkoli-gayday
https://vagomo.com/rosiya-hoche-znyshhyty-ukrayinsku-movu-u-putina-napysaly-pidruchnyky.html


01.09. 

 

Valsts valodas tiesībsargs Kijivā notikušo apaļā galda sarunu „Dezinformācijas neitralizēšana 

karadarbības kontekstā” dalībniekiem no dažādām pasaules valstīm sacījis: „Krievijas okupētajās 

teritorijās ukraiņi ir genocīda upuri. Noziedzīgā melu un slepkavību aisberga virsotne ir tādi fakti kā 

diskriminācija valodas dēļ un valodas, kultūras un identitātes aizliegšana.” 

 

05.09. 

 

Krievijas Federācijas valsts domes deputāts Jevgeņijs Fjodorovs nācis klajā ar šokējošu paziņojumu, kas 

pauž – Krievija grib nozagt ukraiņu valodu. Deputāts ierosinājis Krievijā nodibināt institūtu ukraiņu 

valodas normu regulēšanai. Attiecīgu vēstuli viņš nosūtījis zinātnes ministram Valerijam Faļkovam, 

informē Krievijas mediji. 

 

06.09. 

 

Kā norāda Ukrainas valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs, tieši izglītības process Ukrainā ir viens 

no pirmajiem, kas kritis par upuri lingvocīdam – mērķtiecīgai ukraiņu valodas kā galvenās tautības 

pazīmes iznīcināšanai. Okupētajās teritorijās krievu iebrucēji itin visur uzsākuši skolu pārkrievošanu. 

Skolu direktori un skolotāji pretojas, tāpēc vairākums izglītības iestāžu pārgājis tiešsaistes režīmā un 

kopš pirmajām okupācijas dienām pretojas zagļiem un laupītājiem.  

 

 
Bumbu uzbrukums skolai Bilohirivkā laupījis 60 cilvēku dzīvību. 

https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/taras-kremin-told-the-international-partners-of-ukraine-about-the-myths-of-russian-propaganda-regarding-the-language-issue
https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/taras-kremin-told-the-international-partners-of-ukraine-about-the-myths-of-russian-propaganda-regarding-the-language-issue
https://glavcom.ua/world/world-politics/rosija-khoche-vkrasti-ukrajinsku-movu-shokujucha-zajava-deputata-derzhdumi-872996.html
https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/the-educational-process-of-ukraine-is-among-the-first-victims-of-linguocide


11.09. 
 

Atbrīvotajā Harkivas apgabalā atrasti akti par ukraiņu mācību grāmatu konfiscēšanu skolās. Atrastos 

okupantu „dokumentus” publicējis žurnālists Deniss Kazanskis. „Pierādījumi genocīda politikai, ko 

Ukrainā īsteno krievu okupanti. Kā ieganstu piesaukdami „cīņu ar fašismu”, viņi pirmkārt sāka cīnīties 

ar ukraiņu valodu un kultūru,” uzsver žurnālists.  

 

 
Akts par ukraiņu mācību grāmatu konfiscēšanu Balaklijas 3. vidusskolā.  

Foto: Deniss Kazanskis, Telegram. 

 

13.09. 

 

Okupantu sagrābtajā Mariupolē skolotāji pirmklasniekiem stāsta, ka viņu pilsēta ir daļa no 

Krievijas Federācijas, un uzdod mājās iemācīties Krievijas himnu. Par to savā Telegram kanālā paziņojis 

pilsētas mēra padomnieks Petro Andrjuščenko. „Mariupole. Acs uzreiz aizķeras aiz mācību grāmatām. 

No krievu mācību grāmatas bērni var uzzināt, ka... Krievijā ukraiņu nav. Sevišķi talantīgi 

kolaboracionisti jau pirmklasniekiem stāsta, ka ukraiņi esot nacistu izgudrota nācija.”  

 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-harkivshchini-znayshli-akti-pro-viluchennya-zi-shkil-ukrajinskoji-literaturi-novini-ukrajini-50269287.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-harkivshchini-znayshli-akti-pro-viluchennya-zi-shkil-ukrajinskoji-literaturi-novini-ukrajini-50269287.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mariupol-pershoklasnikiv-zmushuyut-vivchati-gimn-rosiji-novini-ukrajini-50269643.html

