REZOLUȚIE
a Adunării Generale din 15 mai 2021
a Societății pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, fondată la Cernăuți, în
1862, în apărarea limbii, culturii și identității românilor bucovineni, constată cu mâhnire că şi
acum, după mai bine de un secol şi jumătate de la acea dată istorică, elementul românesc din
vechea capitală a Bucovinei şi din împrejurimile ei, se confruntă cu pericolul asimilării şi
dispariției. Noile politici lingvistice, educaționale, mediatice și ecleziastice promovate în
Ucraina, în răspăr cu constituția țării și cu angajamentele internaționale ale acesteia, dărâmă
școlile cu limba română de educație, falimentează presa în limba română, interzic
comunicarea în limba română, între cumpărător și vânzător, în magazinele din localitățile
românești, într-un cuvânt, fac tot posibilul ca românii bucovineni să-și piardă identitatea și,
într-un viitor cât mai apropiat, să se contopească definitiv cu națiunea titulară.
În aceste condiții, SCLRB nu poate să rămână indiferentă față de soarta conaționalilor
din nordul provinciei. SCLRB nu poate să tolereze asemenea practici și cere cu insistență
încetarea lor cât mai rapidă.
Facem apel la conducerea țării, la organismele internaționale, la comisiile UNESCO să
monitorizeze cu mai multă strictețe și responsabilitate respectarea de către autoritățile
ucrainene a dreptului minorității românești din Ucraina la folosirea nestingherită a limbii
materne în instituțiile publice locale, în școli, grădinițe de copii, magazine, biserică etc. În
relațiile României cu Ucraina, problemele comunităților istorice românești din țara vecină
(nordul Bucovinei, sudul Basarabiei și Maramureșul din dreapta Tisei) trebuie să fie o
prioritate. Generațiile viitoare nu ne vor ierta dacă, printr-o insuficientă implicare și lipsă de
fermitate, la toate nivelurile (societate civilă, clasă politică, președinție și guvern), vom lăsa –
cu o iresponsabilă nonșalanță – să dispară aceste comunități.
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