
 

 

LINGVOCĪDAM STOP. IX 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 noti-

kuša lingvocīda aktiem būs liela nozīme, uzsākot 

noziedznieku kriminālvajāšanu un  

tos tiesājot. 

 

 

mailto:stoplinguacide@gmail.com


Vēršam uzmanību uz šiem Ukrainas valsts valodas tiesībsarga paziņojumiem un citiem faktiem 

saistībā ar genocīdu pret ukraiņu valodu. 

 

27. oktobris 

Par to, kā īstenota masīva Kremļa propaganda un radīts mīts par „dižo krievu valodu”, var lasīt šajā 

rakstā. Asredzīgākie ukraiņu intelektuāļi jau kopš pirmajiem Ukrainas neatkarības gadiem krievu 

valodu pamatoti izpratuši kā nesaudzīgu impērijas ieroci un rīku citu nāciju paverdzināšanai. 

 

3. novembris 

Okupanti Krimā ir pilnībā likvidējuši skolas ar ukraiņu mācību valodu. Kā liecina Krimas apgabala 

reģionālās padomes pētījums, izglītība ukraiņu valodā šajā pussalā ir gandrīz pilnībā izskausta: visas 

septiņas skolas ir slēgtas, absolūtais vairākums klašu, kurās mācības notika ukraiņu valodā (tādu bija 

apmēram 400), ir izformētas. Tādējādi klaji pārkāpts ANO Starptautiskās tiesas lēmums par to, ka 

izglītība Krimā nodrošināma ukraiņu valodā. 

 

 

 

5. novembris 

„Ukraiņu valoda sanikno Krieviju. Kremlis zina, ka valoda ir ideoloģisks ierocis... Propagandas 

vajadzībām Krievija veido Ukraiņu valodas institūtu,” stāsta Ukrainas Valsts Zinātņu akadēmijas 

Ukraiņu valodas institūta direktors profesors Pavlo Hricenko. 

  

https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-propahanda-rosiyska-mova/32101740.html
https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-propahanda-rosiyska-mova/32101740.html
https://nus.org.ua/news/okupanty-povnistyu-likviduvaly-ukrayinskomovni-shkoly-v-krymu/
https://www.radiosvoboda.org/a/mova-viyna-zaborona-vbyvstvo/32115335.html


7. novembris 

„Gadsimtiem ilgi krievu okupanti rīkojušies pēc principa – vispirms lingvistiskā un kultūras 

ekspansija, pēc tam militārs uzbrukums. To nepārprotami apliecinājis Krievijas iebrukums Ukrainā 

24. februārī,” tā komentārā „Polskie radio” izteicies Ukrainas Valsts valodas tiesībsargs 

Tarass Kremiņs. 

 

9. novembris 

Izstrādāts ceļvedis ukraiņu valodas nīdēšanas vēsturē. Lingvocīds, proti, ukraiņu valodas kā tautības 

galvenās pazīmes iznīcināšana, ir īstenots vairāk nekā četrus gadu simtus, un šajā ceļvedī minēts 

vairāk nekā simt notikumu, par kuriem rakstīts daudzos zinātniskos pētījumos. 

 

Ivana Maļutina karikatūra laikrakstā „Russkoje Slovo” veltīta  

Tarasa Ševčenko 100. jubilejas svinēšanas aizliegumam 1914. gadā. 

 

12. novembris 

Kādā Izjumas rajona skolā konfiscēti vairāki simti Krievijas mācību grāmatu. 

Bohuslavkas (Harkivas apgabals) vidusskolā policisti konfiscējuši 500 Krievijā izdotu mācību 

grāmatu. Okupantu „varas iestādes” bija plānojušas bērnus izglītot pēc Krievijas Federācijas mācību 

programmas. 

https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/commissioner-comments-facts-linguocide-occupied-territories
https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/commissioner-comments-facts-linguocide-occupied-territories
https://chytomo.com/putivnyk-z-istorii-utyskiv-ukrainskoi-movy/
https://tsn.ua/ato/u-shkoli-pid-izyumom-viluchili-ponad-sotnyu-rosiyskih-pidruchnikiv-foto-2200477.html


13. novembris 

Hersonas reģionā krievi centās iznīcināt ukraiņu identitāti, taču iecere cieta neveiksmi, raksta 

„The New York Times”. „Hersonā bija aizliegtas tautasdziesmas. Par runāšanu ukrainiski draudēja 

arests. Skolas pārgāja uz Krievijas mācību programmām, un skolēniem bija jāmāca, ka viņi ir krievi, 

nevis ukraiņi.” 

 

14. novembris 

Nova Kahovkas slimnīcas darbiniece nav slēpusi savas simpātijas pret okupantiem. Kā pastāstījis 

pilsētas mērs Volodimirs Kovalenko, kolaboracionisti īslaicīgi okupētajā Nova Kahovkā aizlieguši 

sarunāties ukrainiski. 

 

26. novembris 

Kijivā izstrādāts maršruts „Lingvocīds”, kurā stāstīts par ukraiņu valodas aizliegumu un ukraiņu 

pārkrievošanu. Projektā izveidotas piemiņas vietas, kas grafiskās plāksnēs parāda ukraiņu valodas 

nīdēšanu. Plāksnes izvietotas pie skolām, bibliotēkām, baznīcām un citur. Tās ilustrē pārkrievošanas 

faktus, kas saistīti ar konkrētajām vietām, – ukraiņu skolu likvidēšanu, grāmatu un dievkalpojumu 

aizliegšanu u. tml. 

 

Projekts „Lingvocīds” informē par Ukrainas pārkrievošanu. 

https://www.nytimes.com/2022/11/13/world/europe/russia-kherson-ukraine.html?fbclid=IwAR3-iCjlI7gyUbmyEURPuz82V_7xRWS2wM0Wm6jLad3TiO7i5z9ZyX7CbMQ
https://glavcom.ua/country/incidents/kolaboranti-zaboronjajut-ukrajinsku-movu-navit-u-likarnjakh-mer-novoji-kakhovki-888967.html
https://glavcom.ua/country/incidents/kolaboranti-zaboronjajut-ukrajinsku-movu-navit-u-likarnjakh-mer-novoji-kakhovki-888967.html
https://chytomo.com/u-kyievi-stvoryly-marshrut-linhvotsyd-shcho-rozpovidaie-pro-zaborony-ukrainskoi-movy/

