Noul ministru al Educației din Ucraina la puțin timp după întâlnirea Iohannis- Zelenski: Toate școlile româ
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Din septembrie 2023 toate școlile cu predare în limba română din Ucraina vor fi obligate să
treacă la studierea tuturor disciplinelor de învățământ în limba ucraineană, în afară de limba și
literatura română. Potrivit noului ministru al Educației din Ucraina, Hanna Novosad, „școlile
minorităților naționale, care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene, din septembrie 2023" vor
trece la predarea în limba ucraineană, transmite Romanian Global News.

Hanna Novosad a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că școlile cu predare în limba rusă
vor fi obligate să treacă la studierea tuturor disciplinelor de învățământ în limba ucraineană
începând cu 1 septembrie 2020. În același timp, școlile minorităților naționale din Ucraina, care
vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene – din septembrie 2023. Ea a adăugat că Ministerul
Educației trebuie să pregătească școlile respective pentru acest proces de trecere la predarea
tuturor materiilor în limba de stat.

Însă, în aceste școli, unde învățământul va avea loc „prioritar în limba ucraineană", potrivit
ministrului, oricum se va păstra posibilitatea „studierii limbii materne în limba maternă" și a
literaturii, a declarat Hanna Novosad.

În declarațiile sale, ministrul s-a bazat pe Legea Educației din Ucraina, adoptată în septembrie
2017, dar și pe Legea „Funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat".

Reamintim că românii din Ucraina au protestat în repetate rânduri împotriva acestor legi, în
special a Legii Educației, care, potrivit comunității românești, reprezintă o catastrofă pentru
învățământul în limba maternă din Ucraina, fiind pusă în pericol întreaga ființă românească din
regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa.

Românii din Ucraina și-au legat mai multe speranțe de noua conducere a statului ucrainean, în
frunte cu Volodimir Zelenski, care a criticat predecesorii săi pentru încercările de a diviza țara în
plan lingvistic și confesional. Din păcate, declarațiile noului ministru al Educației par a fi o
dovadă a faptului că politica statului ucrainean, condamnată atât de dur de minoritățile naționale
și statele vecine, nu va fi anulată.
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Tot mai mulți reprezentanți ai minorității românești din Ucraina susțin că fără o anulare a
legislației respective (care poate fi realizată sută la sută, luând în calcul majoritatea
pro-prezidențială din Parlamentul Ucrainei), minoritățile naționale, în special românii din
Ucraina, riscă să dispară în câțiva ani.

Este mai mult decât necesară inițierea promptă a unor discuții din partea României pentru a
găsi o soluție. Cu atât mai mult că liderii celor două state, Volodimir Zelenski și Klaus Iohannis
s-au întâlnit recent și au discutat, printre altele, despre Legea Educație din Ucraina. Potrivit
Președinției românești (informație neconfirmată de Oficiul Președintelui Ucrainei), „Preşedintele
Ucrainei a arătat că înţelege preocupările părţii române şi a transmis asigurări în direcţia
identificării unei soluţii la problemele create de adoptarea Legii Educaţiei, astfel încât drepturile
persoanelor aparţinând minorităţii române de a învăţa în limba maternă să nu fie afectate", se
menționează într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale de la București.

Foarte indignați, românii din Ucraina au reacționat imediat și au transmis numeroase mesaje
prin care solicit sprijinul României.

Anatol Popescu, președinte fondator al Asociației "Basarabia" din Ismal a transmis pe contul s[u
de facebook: "Mașinăria etnocidului pusă în funcțiune de autoritățile ucrainene, în complicitate
cu autoritățile române, prin abandonul definitiv al românilor din Ucraina...

Să fi pierdut definitiv Țara-Mamă, România, dar mai ales - Poporul Român lupta pentru școlile
seculare ale românilor din Maramureșul Istoric, Nordul Bucovinei, Herța, Hotin și Basarabia
Istorică?!?! Că statul român nu a luptat suficient este de la sine înțeles!

Acum 10 zile președintele Iohannis se întâlnea pentru prima oară la New York cu președintele
Ucrainei Zelenski, iar acesta îl invita să viziteze Kievul... Având în vedere, că la unica vizită a lui
Iohannis în Ucraina, din ianuarie 2015 (în plin război în Donbas, în care până azi luptă inclusiv
cetățeni ucraineni de naționalitate română) acesta nu a îngăduit să se întâlnească cu vreun
etnic român din cei 410.000 de români declarați oficial în acest stat, ar fi un gest de onoare, ca
până să calce în Ucraina Iohannis să convoace o asemenea consultare cu reprezentanții
acestora la Cotroceni, în regim de urgență, chiar dacă este în plină campanie electorală.
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Amintim, că președintele României a reacționat la adoptarea legii ucrainene închizătoare de
școli românești cu respingerea invitației lui Poroșenko de a vizita Ucraina pentru a doua oară, în
2017... Cam atât a fost de indignat. În rest - legea va fi implementată, iar România va continua
să sprijine NECONDIȚIONAT Ucraina în "aspirațiile" de integrare (pseudo)euroatlantice ale
acesteia.

Nu-mi mai pun nicio speranță în Guvernul României, care s-a dovedit a fi inapt [și] în această
problemă majoră a națiunii române, în primul rând. Președintele Țării, însă, este prin funcția
supremă din stat șef și al diplomației române, este normal să se autosesizeze. Asta în cazul în
care mai credem în normalitatea vremurilor în care trăim...

SĂ DĂM STARTUL APELURILOR DESCHISE CĂTRE CONDUCEREA ROMÂNIEI, SĂ
RESPECTE ART. 7 DIN CONSTITUȚIE, ȘI SĂ-ȘI APERE, MĂCAR ÎN CEASUL AL 12-LEA
ROMÂNII ABANDONAȚI DIN UCRAINA!!!

P.S. Nu-mi dați like-uri, INTERVENIȚI, SCRIEȚI DEMERSURI, IEȘIȚI ÎN PUBLIC, FACEȚI
CEVA pentru această cauză!!! Altfel - au luptat degeaba generații întregi pentru cauza
românească, identitatea națională și limba română, din 28 iunie 1940 și până azi...", a încheiat
Anatol Popescu.
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