Limba română, scoasă din școlile din Ucraina
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Potrivit autorităților din Ucraina, reforma din învățământ elimină predarea în alte limbi în școli,
în afara celei ucrainene. Miile de copii care învață în limba română în școlile din Transcarpatia
sunt afectați de această reformă. Elvira Chilaru, șef al departamentului emisiunilor în limba
română din cadrul Filialei din Transcarpatia a CNTV, care este principala structură media pentru
românii din Transcarpatia, a fost de acord să explice ce înseamnă pentru comunitățile de
români această reformă a învățământului.

Reporter: Ce modificări aduce această schimbare în învățământul din țara vecină?

Elvira Chilaru: Toată reforma va dura până în 2027, deci va fi în mai multe etape. Desigur că,
în perioada asta, învățământul în limba maternă va fi valabil până în clasa a IV-a, după aceea,
din clasa a V-a, elevii vor începe să studieze în limba ucraineană, în limba de stat. Desigur, cei
care acum sunt în clasa I vor învăța în limba maternă, dar nu și cei ce vor veni după. Probabil
că vor avea doar ore facultative, ori niște școli duminicale sau private. Eu am tot sperat că
punctul 7 din noua lege va fi încă o dată votat de Parlament, sau că președintele își va exercita
dreptul de veto, dar președintele a promulgat.

Eu, aflându-mă în afara țării, am citit cu mare tristețe, de fapt, toți românii de aici (din Ucraina,
n.r.) ne-am întristat, pentru că pământul ăsta a trecut prin cinci regimuri, în Transcarpatia. Spre
exemplu – românii noștri – sunt oameni în viață care au trăit sub cinci regimuri. Au căzut
regimurile peste ei și au învățat limba respectivă indiferent în ce regim au fost. Și iată că și-au
păstrat limba, și-au păstrat școlile.

Au existat aceste școli și pe timpul Uniunii Sovietice, și pe timpul lui Stalin. Dar, așa cum s-a
spus, noi suntem victime colaterale. Toată legislația aceasta probabil că e făcută pentru a
scoate limba rusă din școli, ceea ce va fi foarte greu. Eu nu cred că asta se va întâmpla până la
urmă, dar totuși, poziția care a fost luată de România și Ungaria și alte țări, eu cred că totuși va
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trebuie să se schimbe ceva. Ar putea fi aduse unele amendamente.
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