Romanii din Ucraina ar putea trece mai usor in Tara Mama
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La Bucuresti incepe astazi o noua runda de discutii romano-ucrainene pe tema acordului privind
micul trafic de la frontiera comuna. Potrivit Ministerului roman de Externe, expertii ucraineni vor
fi in Romania pentru doua zile, transmite Rador, preluata de Romanian Global News.Discutiile
vor avea ca subiect finalizarea textului documentului si clarificarea continutului anexelor. Se va
stabili, de asemenea, zona in care va fi valabil documentul conform legislatiei europene in
domeniu. Daca acordul este finalizat, romanii si ucraineni care locuiesc de o parte si de alta a
granitei vor putea trece frontiera fara vize. Potrivit Ministerului ucrainean de Externe,
documentul cu Romania va permite unui numar de un milion si jumatate de ucraineni, in mare
parte romani din Nordul Bucovinei, Sudul Basarabiei si din Transcarpatia, sa treaca mai usor
granita. Presedintele Traian Basescu urmeaza sa faca o vizita oficiala la Kiev pe 25 februarie,
cand ar putea fi semnat acest acord de mic trafic de frontiera. Romania a transmis in martie,
anul trecut, autoritatilor din Serbia, Republica Moldova si Ucraina cate un proiect de
acord-cadru privind micul trafic de frontiera.
Regiunile ucrainene in care locuiesc compact comunitatile romanesti autohtone sunt Cernauti,
Transcarpatia si Odessa - sub denumirile lor actuale, ori nordul Bucovinei, nordul
Maramuresului, Tinutul Herta, nordul si sudul Basarabiei - asa cum erau ele cunoscute drept
teritorii ale Romaniei.

Dupa cele mai recente date statistice oficiale (recensamantul din 5 decembrie 2001), populatia
de etnie romana - 409.608 locuitori - ocupa locul 3 ca pondere numerica printre cele 28 de
minoritati declarate in Ucraina. Din pacate, romanii nu beneficiaza de drepturi proportionale cu
importanta lor numerica si cu statutul de autohtoni, deoarece a fost operata inca din perioada
sovietica o divizare terminologica intre "romani" (150.989) si "moldoveni" (258.619), sciziune
artificiala al carei unic rezultat este privarea de drepturi.

Tot cu ocazia acestei vizite se asteapta clarificari si in privinta ultimelor evolutii in cazul
Canalului Bastroe.

Ministerul roman al Afacerilor Externe considera ca Ucraina nu are dreptul in prezent sa faca
niciun fel de lucrari la canalul Bistroe. Ministerul a transmis aceasta pozitie la solicitarea RADIO
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ROMANIA, dupa ce recent guvernatorul regiunii ucrainene Odesa a anuntat ca vor fi reluate
lucrarile la canalul Bistroe. Ministerul de Externe a transmis deja o solicitare Ambasadei
Ucrainei la Bucuresti sa confirme eventuala intentie de finalizare a lucrarilor de constructii a
digului de la gura de varsare a bratului Bistroe in Marea Neagra. Asta, in conditiile in care
Ucraina nu are voie nici sa finalizeze, nici sa faca lucrari de intretinere a proiectului pana cand
nu vor fi indeplinite prevederile actelor internationale in domeniul mediului. Pe 9 septembrie,
anul trecut, a fost initiata procedura prevazuta de Conventia de la Espoo privind evaluarea
impactului asupra mediului in zone de granita. Potrivit Conventiei Espoo, pe durata desfasurarii
procedurii, Ucrainei nu ii este permis sa execute lucrari, transmite Rador, preluat de Romanian
Global News.
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