МИП Русије: Образовни систем Украјине и даље наставља са дискриминацијом руског језика
понедељак, 07 октобар 2019 22:14

Министарство спољних послова Русије прокоментарисало је изјаву министра
образовања Украјине Ане Новосад о ступању на снагу закона о образовању у Украјини
2020. године.

Москва у вези са ступањем на снагу Закона о образовању у Украјини жали што
администрација председника Владимира Зеленског наставља политику претходне
власти о језичкој дискриминацији, наводи се у саопштењу Министарства.
Украјинска министарка саопштила је раније да ће школе на руском језику у Украјини од
2020. године прећи на украјински језик, у складу са законом о образовању од 28.
септембра 2017. године.

„Подсетимо се да је Венецијанска комисија Савета Европе дала критичке коментаре у
вези са Законом о образовању и препоручила да се у њега уведу суштинске измене.
Међутим, Украјина их је игнорисала. Морамо са жаљењем да констатујемо да званични
Кијев наставља политику коју је водила претходна Влада, ка потпуној и насилној
украинизацији земље. Штавише, руски језик и даље се подвргава двострукој
дискриминацији, јер је за школе које подучавају на језицима националних мањина, а који
припадају језицима Европске уније, прелазак на украјински језик одложен до 2023.
године“, истиче се у саопштењу Министарства спољних послова.

Министарство је подсетило да је „више пута указивало на погубност такве политике у
мултинационалном и вишејезичном украјинском друштву“.
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„Историја учи да такви поступци не воде добру. Држава изграђена на сузбијању
национално-језичког идентитета и нарушавању људских права никада неће бити чврста
и стабилна“, истакло је Министарство.

Министарство спољних послова Русије је позвало кијевске власти да у пракси штите
декларисане европске вредности људских права и да ревидирају своју језичку политику.

Закон о државном језику је бивши председник Украјине Петро Порошенко потписао у
мају. Њиме се предвиђа употреба искључиво украјинског језика у готово свим областима
живота: у државним органима, школама и универзитетима, болницама, судовима, војсци,
полицији, током изборне кампање, референдума и тако даље. Међутим, документ
предвиђа изузетак за енглески и друге језике Европске уније.

(Спутњик)
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