LINGVOCĪDAM STOP. V 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.

Vēršam uzmanību uz šiem valsts valodas tiesībsarga paziņojumiem un citiem faktiem saistībā ar
genocīdu pret ukraiņu valodu.
16.06.
Mariupolē krievu okupanti skolēniem aizlieguši sarunāties ukraiņu valodā pat starpbrīžos. Par to ziņojis
pilsētas mēra padomnieks Petro Andrjuščenko. „Skolas vadība pusaudžiem, kas mācījušies skolās ar
ukraiņu mācību valodu, pat starpbrīžos aizliedz runāt ukrainiski,” viņš norādījis.

Vecāki piesaka bērnus mācībām vienā no okupētās Mariupoles skolām.
(Foto: MariupolTopNews, no Telegram kanāla)
20.06.
Notiek ukraiņu bērnu pārkrievošana – Krievijas Federācija plāno Hersonas un Zaporižjas apgabalā ievest
skolotājus no Novosibirskas. Novosibirskas Valsts pedagoģiskās universitātes studentiem piedāvāts
darbs „Zaporižjas un Hersonas apgabalā”, ziņo Sibīrijas portāls Тайга.Інфо.
21.06.
15. jūnijā Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartas ekspertu komisija nāca klajā ar paziņojumu,
kurā sacīts: nav pieņemams, ka Krievijas Federācija kā ieganstu uzbrukumam Ukrainai izmanto krievu
valodas kā mazākumvalodas statusu. Ukrainas valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs, komentējot šo
būtisko paziņojumu, uzsvēris, ka tas Ukrainai ir ārkārtīgi svarīgs un aktuāls.
Norit digitālā pārkrievošana. „Krievija pārņem Ukrainas internetu – okupētajā Ukrainā internets tiek
pārvirzīts uz Krieviju, pakļaujot to Krievijas jaudīgajam cenzūras un novērošanas aparātam,” raksta
izdevums Wired. „Kopš februāra, kad Putins sāka savu karu, viens no ierastiem taktiskajiem
paņēmieniem ir bijusi interneta infrastruktūras darbības traucēšana vai graušana: informācijas plūsmas
kontrolēšana ir spēcīgs ierocis. Krievu spārnotās raķetes ir iznīcinājušas televīzijas torņus, pret
satelītsistēmu vērsts kiberuzbrukums izraisījis ķēdes reakciju visā Eiropā, un dezinformācija ir centusies
salauzt ukraiņu garu.”

04.07.
Pārkrievošana ir Ukrainas genocīds. Kad ārzemnieki jautā, kāpēc tik daudzi ukraiņi runā krieviski, lūdzu,
stāstiet viņiem par vēstures notikumiem, kas apliecina pārkrievošanas hronoloģiju un ukraiņu valodas,
kultūras un nācijas iznīcināšanu no 1708. līdz 1990. gadam. Tiesa, tā sākās jau agrāk.
05.07.
Īslaicīgi okupētajās teritorijās krievi ar varu liek ukraiņiem sūtīt bērnus skolās, kurās tiek īstenota
Krievijas mācību programma. Atteikšanās gadījumā tiek draudēts atņemt vecāku tiesības.

Mariupoles skolās ir piegādātas krievu mācību grāmatas.
06.07.
„Viņi draud ar cietumu Sibīrijā,” par spiedienu, ko okupanti izdara uz skolotājiem, stāsta kāds skolotājs
no Hersonas apgabala. „Viņi lieto seno burkāna un pātagas metodi. Viņi draud, taču reizē mēģina dot
kaut ko labu. Vispirms viņi sāka draudēt skolu vadībai – direktoriem un mācību pārziņiem.”
„Mēs esam publicējuši savas nelielās izmeklēšanas rezultātus, kas atspoguļo Krievijas īstenoto
lingvocīda politiku okupētajās teritorijās. Krievijas īstenotā lingvocīda politika ir viena no Ukrainas
konstitucionālās sistēmas graušanas sastāvdaļām un būtiska metode tajā. Lingvocīds ir arī daļa no
ukraiņu tautas iznīcināšanas genocīda. Esam nonākuši pie absolūti paredzamiem secinājumiem: visās
sabiedrības dzīves jomās, kur vien tas ir iespējams, ukraiņu valoda tiek iznīcināta,” tā valsts valodas
tiesībsargs.

09.07.
Par krievu valodu Ukrainā – izglītības tiesībsargs atbildējis uz jautājumu, vai bērni skolā var mācīties
okupantu valodu. Kā norādījis izglītības tiesībsargs Serhijs Gorbačovs, ja vecāki sevi uzskata par
etniskiem krieviem, viņi skolā var iesniegt lūgumu dot bērnam iespēju mācīties krievu valodu.

