
 

LINGVOCĪDAM STOP. VI 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. 

 

11.07. 

Melitopolē okupanti turpina savu kampaņu, pielāgojot izglītību Krievijas standartiem. Krievijas 

Federācijas izglītības ministrs Sergejs Kravcovs ieradies īslaicīgi okupētajā Melitopolē ar 

pirmo krievu mācību grāmatu kravu. Kā norādījis uzbrucējvalsts ministrs, vēstures mācību 

grāmatās agresijas neesot. Bērni tikšot audzināti tautu draudzības tradīcijās. 

 

 

Krievijas izglītības ministrs ieradies Melitopolē ar propagandas mācību grāmatām 

(ekrānuzņēmums). 

 

15.07. 

Hersonas 48. skola pirmā no Hersonas izglītības iestādēm „sekmīgi pabeigusi akreditāciju 

Krievijas Federācijas Izglītības ministrijā”. 14. jūlijā Krievijas Federācijas izglītības ministrs 

Sergejs Kravcovs skolas direktorei Tatjanai Sticjukai svinīgi pasniedza valsts akreditācijas 

apliecību. Pirmie absolventi saņēma Krievijas Federācijas atestātus. 

 

25.07. 

„Mēs nemitīgi saņemam informāciju par asimilēšanas stratēģiju, ko plāno īstenot okupanti un 

kolaboracionisti – lingvocīda organizētāji –, un tās galvenais mērķis ir izskaust ukraiņu valodu 

http://iz.com.ua/zaporoje/okupatsiyna-vlada-vzhe-zavozit-do-melitopolya-novi-pidruchniki-dlya-shkil
https://t.me/VGA_Kherson/2498
https://t.me/VGA_Kherson/2498


no publiskās telpas, lietojuma sabiedrībā, kā arī diskriminēt, tramdīt un apspiest Ukrainas 

pilsoņus ukraiņu valodas dēļ,” slejā portālam lb.ua raksta Ukrainas valsts valodas tiesībsargs. 

30.07. 

Ukraiņu valoda gadsimtiem ilgi ir pakļauta lingvocīdam. Tā ir tikusi apspiesta, aizliegta, 

nolādēta un vajāta. Gan krievu carisma gados, gan padomju laikos tie, kas bija pie varas, 

pūlējās ukraiņu valodu iznīdēt, pazemot un atņemt. Ar katru gadsimtu ukraiņu valodas 

iznīcināšana ir pieņēmusies spēkā. 

 

 

 

01.08. 

Ukrainas austrumu daļā „krievu pasaule” iznīcina augstākās izglītības iestādes. Mācību iestādes 

nav militāri mērķi, un apzināta to apšaudīšana ir viens no neskaitāmajiem noziegumiem, ko 

Krievija veic karā pret Ukrainu. Pēc jaunākajiem datiem, Ukrainas austrumu daļā krievu 

apšaudēs cietušas 43 augstākās izglītības iestādes. Piecas ir pilnībā iznīcinātas, tās vairs nebūs 

iespējams atjaunot. 

 

https://lb.ua/blog/taras_kremin/524215_golodni_igri_lyudoidiv.html
https://uain.press/blogs/lingvotsid-represiyi-proti-movi-1065757
https://zmina.info/articles/vy-i-skripky-zvidsy-ne-vyvezete-yak-ruskiy-mir-znyshchuye-vyshi-na-skhodi-ukrayiny/
https://zmina.info/articles/vy-i-skripky-zvidsy-ne-vyvezete-yak-ruskiy-mir-znyshchuye-vyshi-na-skhodi-ukrayiny/


 

Volodimira Dāla Austrumukrainas Nacionālās universitātes auditorija pēc krievu okupantu 

apšaudes. Foto: Doneckas policija 

 

04.08. 

„Okupanti ir ieņēmuši Tavrijas Valsts lauksaimniecības tehnoloģiju universitātes un 

Melitopoles Valsts pedagoģiskās universitātes ēku un Melitopolē izveidojuši pseidouniversitāti. 

Šīs „mācību iestādes” diplomi netiks atzīti nevienā civilizētā pasaules valstī,” sacījis 

Melitopoles mērs Ivans Fedorovs.  

 

05.08. 

Krievijas Federācija sagrābtajās teritorijās pūlas izdzēst jebkādas ukraiņu identitātes pazīmes. 

Kā ziņo Ukrainas prezidenta pārstāvis Krimas Autonomajā Republikā: „Krievijas Federācija 

ieņemtajās teritorijās izmanto bērnus, lai sludinātu Ukrainai naidīgus naratīvus.” 

 

06.08. 

Īslaicīgi okupētās Hersonas galvenajās ielās parādījušies reklāmas stendi, kuros redzami 

rakstnieki un tautas mākslinieki, kas snieguši lielu ieguldījumu krievu kultūras 

attīstībā. „Hersonieši ir Krievijas lepnums,” apgalvo Hersonas okupanti, un tas esot fakts, nevis 

tikai skaisti vārdi: Hersonā dzimušie Sergejs Bondarčuks, Boriss Lavreņovs un 

Jevgeņijs Matvejevs Krievijai atstājuši bagātu kultūras mantojumu. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3543613-diplomi-fejkovogo-melitopolskogo-universitetu-ne-viznae-zodna-evropejska-kraina-mer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3543843-rf-namagaetsa-vitisniti-budaki-slidi-ukrainskoi-identicnosti-na-zagarbanih-teritoriah.html
https://t.me/VGA_Kherson/2809


11.08. 

Kā norāda Ukrainas valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs: „Valodas fronte ir teritorija 

nevis cīniņiem, bet jaunām iespējām apliecināt mūsu vērtības, identitāti un uzvaras garu. 

Tādējādi laikā, kad mēs visaptverošā karā cīnāmies ar teroristu valsti, nedrīkst notikt nekādas 

diskusijas par Valodas likumu.” 

 

https://mova-ombudsman.gov.ua/en/news/there-should-be-no-discussions-regarding-the-language-law-at-wars-conditions-taras-kremin

