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Sunt foarte multe discuții despre noua lege a educației din Ucraina. Ieri ea a fost semnată de
președintele Radei Supreme Andrei Parubii şi trimisă mai departe la semnare, preşedintelui
Petro Poroşenko. Poroşenko probabil va aproba rapid legea, el deja se lăuda cu ea în SUA,
unde se află şi spunea că de-abia o aşteaptă. Se va grăbi şi pentru că aşa fac politicienii:
„îngroapă" rapid rahatul puturos sub covor, ca lumea să înceapă să uite, scrie Alexandru
Vakulovski oe www.deschide.md , preluat de Romanian Global News.

Desigur că noua lege a educaţiei din Ucraina are o dedicaţie specială: Rusiei, ruşilor din
Ucraina şi ucrainenilor mancurtizaţi, care au uitat limba ucraineană şi au trecut la rusă. Asta e
problema ucrainenilor, iar în ultimii ani, de când a început războiul cu Rusia, cred că mulţi ruşi
au devenit ucraineni get-beget.

Ucrainenii au ignorat scrisoarea trimisă de miniştrii afacerilor externe din Bulgaria, Grecia,
România şi Ungaria, ce se referea la controversata lege care ar închide şcolile minoritarilor. Şi
oficialii polonezi au cerut explicaţii şi au protestat. Ca nişte bătuţi în cap, politicienii ucraineni au
continuat refrenul cu „nu încălcăm legile europene, respectăm drepturile minoritarilor". Dar
despre ce fel de respect e vorba când şcolile cu predare în altă limbă decât ucraineana se vor
închide? La fel face şi presa ucraineană: deşi se dau ştiri despre protestele din ţările vecine şi
luarea de poziţie a oficialilor străini, ei publică varianta îndulcită a legii, care arată cât de bine va
fi pentru ei.

Probabil că noua lege a educaţiei din Ucraina ar putea fi schimbată, dacă s-ar face presiuni mai
mari. Ucraina nu cred că-şi doreşte să fie câinele turbat al Uniunii Europene. Nu-şi doreşte să-şi
piardă susţinerea statelor care o sprijină în integrarea europeană, dar şi în războiul cu Rusia.
Trebuie să fii cretin ca să loveşti în minoritari, apoi să aştepţi ajutor de la ţările care au grijă de
drepturile lor. Ce-i drept, destul de des cretinismul este sinonim cu politica.

M-a mirat foarte mult liniştea politicienilor de la Chişinău în această privinţă. Premierul Filip a
mormăit ceva la o conferinţă, în rest, e o linişte totală. Noroc de protestele de la Ambasada
Ucrainei şi de faptul că deputatul român Constantin Codreanu, care a luat atitudine, e şi
cetăţean moldovean. Ce să înţelegem prin această linişte? Politicienilor moldoveni li se rupe de
drepturile limbii române din Ucraina?
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