Tinerii români din Transcarpatia le cer candidaţilor la funcţia de preşedinte al Ucrainei să ia în considerare
Scris de Slatina, Ucraina / Romanian Global News
Joi, 11 Aprilie 2019

Asociaţia Tinerilor Români din Transcarpatia s-a adresat cu o scrisoare deschisă celor doi
candidaţi la funcţia de preşedinte al Ucrainei cu rugămintea să ia în considerare aspiraţiile
minorităţilor naţionale din regiunea Transcarpatia şi mai ales impactul deosebit pe care îl are
noua Lege a Educaţiei ce afectează învăţământul în şcolile naţionale din Ucraina şi să nu
încalce drepturile cetăţenilor ucraineni la studii în limba maternă, transmite www.bucpress.eu ,
preluat de Romanian Global News.

În Adresare se menţionează că tinerii români îşi doresc să trăiască şi să se afirme în patria lor –
Ucraina, dar totodată să păstreze nestingherite relaţiile istorice cu Patria-mamă, cu limba şi
tradiţiile strămoşilor lor.

„Suntem recunoscători, că până în prezent am avut posibilitatea să facem studii în limba
maternă şi ne-am bucurat de sprijinul statului ucrainean, se menţionează în Adresarea semnată
de preşedintele Asociaţiei Tinerilor Români din Transcarpatia – Vasile Ţiple. Dorim ca şi pe
viitor să fim trataţi drept cetăţeni ai Ucrainei cu drepturi depline şi să ne bucurăm în continuare
de formarea şi educarea copiilor noştri în limba maternă – română, care pentru noi a fost şi
rămâne ca un fagure de miere, hrana spirituală a celor 40 mii de români din Transcarpatia".

Agenţia de ştiri BucPress aminteşte că la 04 aprilie 2019 Uniunea Interregională „Comunitatea
Românească din Ucraina" a înaintat unele cerințe către ambii candidați la Președinție,
solicitând unele garanții privind respectarea drepturilor minorității românești, consfințite de
Constituție și dreptul internațional.

În adresarea semnată de liderii UI „Comunitatea Românească din Ucraina": Ion Popescu,
președinte, Vasile Tărâțeanu, președintele Senatului UI și Aurica Bojescu, secretar-responsabil,
este solicitată o poziție oficială sau o garanție despre faptul că noul președinte al Ucrainei va
susține demersurile comunității românești din Ucraina de a conforma legile din ultimii ani privind
politica lingvistică și politica etnonațională cu Constituția Ucrainei, de a susține demersul de
examinare a neconstituționalității articolului 7 al Legii Educației din Ucraina, de a recunoaște că
românii din Ucraina sunt o populație băștinașă, de a recunoaște statutul de popor deportat și
supus represiunilor de regimul stalinist, de a nu mai crea condiții pentru asimilare și schimbare
a structurii lingvistice sau etnice în zonele locuite de români, de a stopa procesul de închidere a
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școlilor și grădinițelor românești, de a susține dorința de introducere în mod obligatoriu a limbii
române ca materie de învățământ în toate școlile situate în satele cu populație românească, de
a asigura reprezentarea etnicilor români în organele puterii de stat, de a restabili circumscripția
electorală românească din regiunea Cernăuți, care a existat în 1998-2002, de a nu mai permite
autorităților ucrainene să se implice în afacerile bisericești, de a detensiona relațiile
interconfesionale și interetnice pe calea dialogului și cooperării.

Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina" a îndemnat candidații la
Președinția să reacționeze la această adresare, semnată la data de 4 aprilie 2019, fiind în
așteptarea unei poziții oficiale pe marginea acestor teme de actualitate social-politică pentru
românii din Ucraina.
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