SOS Românii din Ucraina! George Simion: “Continuă prigoana asupra românilor din Cernăuţi: percheziţii
Scris de București, România / Romanian Global News
Marţi, 12 Iunie 2018

Veşti tulburătoare vin de la Cernăuţi! Uşile Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi au
fost sparte luni de către agenţii Serviciului Secret Ucrainian. Instituţia este închisă în acest
moment şi proprietarii riscă puşcăria pentru vina de a fi tratat, în An Centenar, subiectul
României interbelice prin hărţi şi literatură de specialitate, scrie George Simion pe blogul său
din www.adevarul.ro , preluat de Romanian Global News.

Abia luni seară, preşedintele Centrului Eudoxiu Hurmuzachi, Vasile Tărâţeanu, a fost eliberat de
securitatea ucrainiană. Conform Cernivtsi Times: "Angajaţii Serviciului de Securitate al Ucrainei
au găsit plăci imprimate făcute pentru a promova „celebrarea" în Ucraina a 100 de ani de la
crearea „României Mari". Colaboratorii organelor de drept au înregistrat, de asemenea, că
membrii ONG-ului au distribuit literatura de specialitate, care pot conţine apeluri pentru
restaurarea aşa-numitei „dreptăţi istorice", prin anularea dreptului internaţional şi a
documentelor internaţionale şi „întoarcere" zona Bucovinei de Nord, Basarabia de Nord şi
Basarabia de Sud existente în statul român".

Iată şi "placa imprimată" incriminată de securitatea din Ucraina:

De la ce a pornit totul...

Sâmbătă a avut loc colocviul ştiinţific internaţional „Bucovina în preajma Marii Uniri", organizat
de Institutul „Bucovina", filiala Academiei Române (Rădăuţi, România) şi Centrul Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi, informează Agenţia BucPress din Cernăuţi.
Colocviul a fost moderat de Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române,
preşedintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" şi dr. Marian Olaru, directorul
Institutului ,,Bucovina" al Academiei Române.

La evenimentul ştiinţific a fost prezent şi ministrul consilier Ionel Ivan, care a transmis din partea
Consulatului General al României la Cernăuţi un mesaj de salut şi încurajare a unor acţiuni
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ştiinţifice de acest gen în regiunea Cernăuţi . El a menţionat că în pofida unor viziuni
contradictorii în ceea ce priveşte trecutul istoric, prezentul ar trebuie să fie o perioadă a
parteneriatelor, prieteniei şi alianţelor.

Intimidări şi deznaţionalizare

Dar numai de alianţe nu au parte românii din Cernăuţi în anii aceştia. După ce au fost numai
buni de aliaţi şi trimişi în primele rânduri ale războiului din Donbass, li se închid, metodic, fără
scrupule, şcolile. Abandonaţi pe Statul-Mamă, şi-au creat propriul Centru Cultural şi o Cafenea
intitulată simbolic BUCUREŞTI.

În faţa acestei cafenele, pe 1 decembrie 2017, un grup de extremişti ucraineni au protestat faţă
de drepturile românilor românilor în regiunea Cernăuţi.

Iar acum, pe siteul oficial al securităţii din ucraina(SBU) este scris negru pe alb că: Angajaţii
Serviciului de Securitate al Ucrainei din Cernăuţi cercetează conducerea Centrului, pentru
materiale care conţin apeluri pentru a încălca integritatea teritorială a ţării lor: în timpul unui
eveniment public (colocviul menţionat anterior- n.a.) în imaginile regionale de cartografiere au
arătat centrul din regiunea Cernăuţi parte a „României Mare". Dar, dacă aşa este istoria, dragi
vecini, dacă aceasta este harta României interbelice, ce vină au românii din Cernăuţi pentru
asta?

Reportaj al televiziunii locale legat de abuzul comis împotriva românilor din Cernăuţi:

https://www.youtube.com/watch?v=Vtg0_9Dl6Pk

Unul din stâlpii comunităţii românilor din Cernăuţi, academicianul Vasile Tărâţeanu, a suferit, la
începutul acestui an, un atac cerebral. Probabil intimidarea aceasta doreşte să frângă inima
acestui brav reprezentant al românilor, prin metode bine-cunoscute. Ne exprimăm solidaritatea
cu Vasile Tărâţeanu şi cu toţi românii adevăraţi din Cernăuţi şi cerem statului vecin să ne fie şi...
prieten!
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Corespondentul Romanian Global News la Cernauți transmite citând BucPress, că președintele
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" Vasile Tărâțeanu, a spus că în timpul
perchezițiilor au fost ridicate toate hărțile României anului 1918, revistele „Glasul Bucovinei",
ziarul „Neamul Românesc" și unele cărți de istorie.

„Cu asemenea acțiuni la centre culturale românești, și alte centre, Ucraina nu va nimeri în UE,
dar am impresia că conducerea nici nu vrea aderare, ci doar banii europeni. Îmi pare rău că nu
se respectă libertățile oamenilor, libertatea la întruniri și mai ales la exprimare. Asemenea
percheziții provoacă temeri și neîncredere, suspiciuni, dezbinarea societății. Se dorește
intimidarea noastră. În loc să fie create condiții pentru minorități, ne simțit de la o zi la alta tot
mai rău", a spus Vasile Tărâțeanu, precizând că „istoria trebuie să o cunoaștem așa cum este.
Noi am arătat harta anului 1918, nu am popularizat nimic, discutăm despre istoria noastră
comună. Ce vină au românii din Cernăuți pentru că a existat cândva România interbelică și a
avut și ea hotare geografice, prezentate pe o hartă?".
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