LINGVOCĪDAM STOP. VIII 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 Ukrainas valsts valodas tiesībsarga paziņojumiem un citiem faktiem
saistībā ar genocīdu pret ukraiņu valodu.
20. septembris
Kremļa lingvocīda stratēģija ietver to, ka Krievija grib „regulēt ukraiņu valodas normas”, līdz
ukraiņu valoda saplūst ar krievu valodu. Valsts domes deputāts Jevgeņijs Fjodorovs
Krievijas Federācijas Zinātnes ministrijai iesniedzis priekšlikumu dibināt institūtu, kas Krievijā
regulētu ukraiņu valodas standartu. Dokumentā pieminētā izdomātā nepieciešamība „normēt”
ukraiņu valodu nav nekas cits kā vien kārtējais mēģinājums to iznīcināt. Tieši tāpat krievu valodas
„aizsargāšanu” Ukrainas teritorijā krievi izmanto par attaisnojumu savam genocīda noziegumam
pret ukraiņiem – gan krievu, gan ukraiņu valodā runājošiem.

Ukraiņu valodas mācību grāmata Kramatorskas skolas drupās. Foto no Doneckas apgabala Militārās administrācijas
lapas sociālo tīklu vietnē „Facebook”

25. septembris
Vēstures mācību grāmatā 10. klasei (izdevusi Krievijas Federācijas Izglītības ministrija, 2022)
Krimas aneksija tiek dēvēta par „atkalapvienošanos” ar Krieviju un aneksijas iemesls esot bijis
„radikālo nacionālistu” nākšana pie varas Kijivā. Bērniem vajagot stāstīt par „Donbasa neatkarības
cīņām”, īpaša uzmanība programmā pievērsta Putina prezidentūrai un „kursam uz Krievijas
valstiskuma nostiprināšanu”. Vairāk var lasīt rakstā „Lūdzu, nerunājiet par ukraiņu valodas stundām:
Kā mācīties okupētajā teritorijā”.
13. oktobris
Īslaicīgi okupētajās Ukrainas teritorijās fiksēti vairāk nekā 200 lingvocīda gadījumu, paziņojis
Ukrainas valsts valodas tiesībsargs Tarass Kremiņs. Viņš norādījis, ka Ukrainas pilsoņu
diskriminēšana, vajāšana un apspiešana valodas dēļ ietilpst Krievijas īstenotajā ukraiņu genocīda
stratēģijā. „Okupētajās teritorijās ukraiņu valoda tiek izskausta no visām sabiedrības dzīves jomām,”
uzsver tiesībsargs. Īpaši aktīvi Krievija nodarbojas ar informatīvo terorismu. Viens no viscītīgāk

izplatītajiem izdomājumiem ir „Ukrainas sašķeltība valodas dēļ”, un šī sašķeltība esot izraisījusi
„pilsoņu karu”.

13. oktobris
Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (EFNIL) starptautiskajā konferencē „Valoda un
migrācija” Ukrainas valsts valodas tiesībsargs uzstājās ar ziņojumu par Krievijas īstenoto lingvocīda
stratēģiju Ukrainas okupētajās teritorijās. Tiesībsargs uzsvēra, ka tā sauktais „valodas faktors” ir
bijis iegansts Krievijas bruņotajam iebrukumam un ukraiņu slepkavošanai masveidā: „Izdomāto
saukli „Ukrainas krieviski runājošo pilsoņu aizsardzība” Kremlis izmantoja, lai attaisnotu Ukrainas
teritoriju okupēšanu.” „Kad 2022. gada 24. februārī krievu iebrucēji pārlauzās pāri Ukrainas valsts
robežai, valodas robeža bija tā, kas skaidri norādīja, kurš ir ienaidnieks, un atgādināja, ka ukraiņu
valoda ir fundamentāls ukraiņu identitātes, nācijas vienotības un nacionālās drošības elements,”
paziņoja Tarass Kremiņs.
17. oktobris
Informācija, ko par ukraiņu valodas slepkavošanu okupētajās teritorijās savācis Ukrainas
Valsts valodas tiesībsarga birojs, ir nodota prokuratūrai, Ukrainas un starptautiskajām institūcijām,
kuras izmeklē Krievijas kara noziegumus Ukrainā. Plašāk var lasīt rakstā „Tarass Kremiņs: Krievija
atbildēs par ukraiņu valodas lingvocīdu okupētajās teritorijās”.
19. oktobris
Okupanti sagrābtajās teritorijās izlaupa muzejus, dedzina grāmatas un ukraiņu valodas mācību
grāmatas, paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs. Līdz 2022. gada 3. augustam Ukrainas
Kultūras un informācijas politikas ministrija ir fiksējusi 500 epizožu ar Krievijas kara noziegumiem
pret Ukrainas kultūras mantojumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti aicinājis
izslēgt Krievijas Federāciju no UNESCO.

Okupanti ieņemtajās teritorijās iznīcina Ukrainas kultūras mantojumu. Foto: t.me/andriyshTime

26. oktobris
Simtiem bērnu ir aizvesti „uz Krieviju”, un viņiem nav atļauts mācīties ukraiņu valodu – tāda ir
dzīve okupētajā Zaporižjas apgabalā. Par to ziņojis Melitopoles mērs Ivans Fedorovs. Viņš īpaši
norādījis, ka skolotāji kolaboracionisti pieprasa, lai Berdjanskas skolēni vairs nemācītos ukraiņu
valodu un literatūru, un skubina parakstīt attiecīgus iesniegumus. Pēc tāda paša scenārija notikumi
attīstās Melitopolē.

