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Abstract: One hundred years after the unique moment of there unification of the 
Great Romania, in 1918, we can discuss about Romania and Bukovina under the 
shadow of the complex relation between Romania and Ukraine. A relation where 
historical past, historical right and international law are making the framework and 
where the turbulences of the existing world, as well as the threats coming from the 
East, are pushing the two countries to build up a Strategic Partnership. And so, one 
hundred years after there unification of Bukovina with Romania, we need to pavethe 
way for appeasing differences and solving bilateral issues in order to take the best 
advantage, in the benefit of the security of the two countries, in those of Romanians 
leaving in Bukovina, as well, on the Strategic Partnership between the two countries 
aimed at concluding a strong cooperation and support for the common threats, risks 
and challenges ahead. 
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Bucovina care ne dezbină şi ne 
uneşte  
 
Unirea Bucovinei cu România a 

fost parte integrantă a creării statului 
naţional unitar român acum 100 de 
ani. Un gest asumat, făcut cu respon-
sabilitate de oameni de stat capabili să 
mişte lumea, să impună voinţa popo-
rului român afirmată şi capabili să 

obţină recunoaşterea unor acte istorice 
de relevanţă majoră. Gest ce merită a 
fi onorat, celebrat şi pomenit şi care 
nu trebuie să lipsească din manualele 
şcolare. 

Ca de obicei, am ales ca, la cele-
brarea Centenarului unirii Bucovinei 
cu România, să mă uit din nou la 
situaţia curentă şi la succesiunea 
majoră pe care istoria, vicisitudinile 
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vremurilor, politica internaţională, 
situaţia de putere şi forţa internă a 
statului român a produs-o astăzi, la 
100 de ani de la Marea Unire. Iar 
rezultatul concret este faptul că 
suntem astăzi vecini cu un nou stat, 
Ucraina, şi că Bucovina de Nord este 
parte a teritoriului ucrainean. 

Nu am intenţia să fac pledoaria 
dreptului istoric şi a nevoii de a 
respecta dreptul internaţional. Sunt 
două componente de nedespărţit astăzi 
de securitatea, integritatea teritorială şi 
independenţa României. Şi o fac în 
calitate de herţan, tatăl meu fiind 
născut la Târnauca, fostul judeţ 
Dorohoi, Chifuleştii fiind locuitori ai 
zonei. (De altfel, toţi cei cu numele 
Chifu, provin din acea regiune. Ei s-au 
răspândit prin toată ţara şi nu se 
confundă cu multiplele familii Chivu, 
o formă rotacizată a pronunţiei ace-
leiaşi familii vechi româneşti, pe care 
o găsim în toată România Mare). 

A reveni la dreptul istoric şi a 
revendica astăzi Bucovina, ca şi orice 
alt teritoriu românesc, înseamnă a 
redeschide cutia Pandorei în Europa şi 
a te situa de partea revizionismului pe 
care-l cultivă astăzi două neamuri în 
partea noastră de lume: ruşii, în mod 
deschis (prin vocea lui Vladimir 
Putin1 şi prin anexarea Crimeei, prin 
agresiunea militară din estul Ucrainei 
şi prin controlarea şi acapararea de 
facto a Abhaziei şi Osetiei de Sud, 
regiuni ale Georgiei, recunoscută 
internaţional), şi Ungaria (mai în 
surdină, dar cu acţiuni nu mai puţin 
virulente, chiar dacă nici una nu poate 
să fie pusă sub semnul revendicărilor 
teritoriale, odată ce doctrina oficială 

vizează strict autonomia teritoriilor 
locuite de maghiari2. În plus, o 
asemenea revendicare revizionistă e şi 
contrară angajamentelor şi acordurilor 
la care România este parte: Tratatul 
de bază cu Ucraina3 şi Hotărârea 
Curţii Internaţionale de Justiţie în 
cazul delimitării platoului continental 
şi a zonei economice exclusive4 – care 
rezolvă juridic şi cazul Insulei Şerpilor 
şi a Sudului Basarabiei, actuala 
Regiune Odessa. Ca să nu mai vorbim 
despre faptul că Ucraina de astăzi nu 
poate fi făcută responsabilă nici de 
cele petrecute acum un secol, nici de 
vicisitudinile celui de-al Doilea Război 
Mondial, nici de situaţia actuală a 
graniţelor, teritoriilor, şi migraţiilor. 
Ba, Ucraina însăşi este şi ea, astăzi, o 
victimă a imperialismului rus. 

 
 
Ucraina – „statul artificial” din 

discursul lui Putin la summitul 
NATO de la Bucureşti, aprilie 2008 

 
Este necesar să analizăm com-

plexitatea relaţiilor româno-ucrainene 
astăzi, când am intrat în zodia nevoii 
acute a unui Parteneriat Strategic5 
între cele două state. Astăzi, când am 
reuşit cel mai spectaculos salt în 
apropierea poziţiilor noastre, un 
subiect de zgândărire constantă şi de 
provocări reciproce din partea 
Moscovei, pe principiul clasic divide 
et impera. O relaţie deloc simplă şi cu 
multe probleme, încă, mai ales pentru 
că vorbim de o naţiune nouă, care a 
apărut formal, din nou, pe teritoriul 
dat ca succesiune a destrămării URSS, 
în 1991, şi care conţine în ea 
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numeroase controverse teritoriale şi 
istorice cu mai toţi vecinii. Nu de-
geaba – în sensul provocării şi 
accentuării disensiunilor cu vecinii – 
Vladimir Putin însuşi spunea, la 
summitul NATO de la Bucureşti, 
adresându-se lui George Bush Jr.: 
„Cum, George, tu nu vezi? Ucraina e 
un stat artificial”6. Artificial sau nu, e 
produsul unor acorduri internaţionale, 
are o naţiune dominantă, cea ucrai-
neană (majoritară, ambiţioasă, puter-
nică şi mândră), dar şi cea mai mare 
minoritate rusă – a mai slăbit ca 
număr după anexarea Crimeei şi după 
agresiunea militară din regiunile 
Donetsk şi Luhansk – şi cu româ-
nofonii (români sau moldoveni, în 
funcţie de cum se autodefinesc) drept 
a doua minoritate numerică, una care 
s-a dovedit profund loială statului 
ucrainean. Se mai adaugă o minoritate 
ungară, în Transcarpatia – zonă 
locuită şi de românii din Maramureşul 
istoric – şi o minoritate poloneză nu 
atât de importantă precum teritoriul 
rupt de Uniunea Sovietică de la 
Polonia, în 1939, atunci când România 
era vecină cu Polonia şi Cehoslovacia, 
în zona Carpaţilor nordici.  

Complexitatea relaţiei dintre 
România şi Ucraina se leagă, indiso-
lubil, de un număr de teme, între care 
cea a împărţirii minorităţii româneşti 
în români şi moldoveni, cea a situaţiei 
minorităţii româneşti din Bucovina, 
cea a limbii române din şcoli şi 
educaţie şi de la slujbe şi cea a dublei 
cetăţenii. Şi aceste teme vor alimenta 
în continuare multiple divergenţe, iar 
vulnerabilităţile unei nevoi acute de 
identitate şi consolidare a naţiunii 

ucrainene, dublată de nevoia de drep-
turi a minorităţilor, vor fi speculate cu 
asupra de măsură de Rusia. 

 
 
Turbulenţe regionale, amenin-

ţări comune, acţiuni sincrone 
 
După Căderea Zidului Berlinului, 

lumea s-a îndreptat spre o formula 
multipolară cu periferie anarhică7. 
Dar, sosirea lui Putin prin succesiune 
gestionată la Kremlin a dus la lansarea 
verticalei puterii8 şi a democraţiei 
suverane9, a calificării prăbuşirii 
URSS drept cea mai mare tragedie a 
secolului 20 şi la dorinţa de revanşă. 
Revizionismul şi revanşismul caracte-
rizează politicile ruse de la lansarea 
Doctrinei Putin, în 200310, de către 
Gheorghi Arbatov şi Serghei 
Karaganov, cu precădere. Traducerea 
sa a fost făcută prin ambiguitate şi 
neasumare directă, pentru că Federaţia 
Rusă clamează respectarea dreptului 
internaţional. Dar nu trebuie uitată 
premeditarea şi realizarea pas cu pas a 
întregii distrugeri a eşafodajului rela-
ţiilor internaţionale şi a securităţii din 
perioada post-Helsinki, 1975. Şi nu 
trebuie uitată baza de pornire a 
marilor înţelegeri globale, ce durează 
şi astăzi. 

Astfel, după criza rachetelor din 
Cuba11, distrugerea reciproc asigurată 
şi ameninţarea cu cataclismul final, 
când lumea s-a aflat cel mai aproape 
în pragul extincţiei, două au fost 
reacţiile imediate: mai întâi, crearea 
Comisiei Prezidenţiale bilaterale 
Kennedy-Hruşciov12 (comisia ultimei 
şanse, de negociere a evitării 
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distrugerii totale atunci când tensiunile 
escaladau absolut) şi, în al doilea rând, 
un sistem de negocieri pentru contro-
lul armamentelor, de la cele nucleare 
la cele convenţionale, pe toate dimen-
siunile. În Europa, efectul a fost 
declanşarea negocierii, în perioada 
1964-1965, a unui tratat ca rezultat a 
unui Mare Târg sau a unei Mari 
Înţelegeri între lumea democratică şi 
capitalistă şi cea socialist-comunistă. 
Rezultatul s-a concretizat la Helsinki, 
197513, cu apariţia Documentului final 
al Conferinţei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa şi cu regulile 
lumii Războiului Rece: Uniunea 
Sovietică a cerut menţinerea cuceri-
rilor sale absolute şi a impus prin-
cipiile suveranităţii, integrităţii terito-
riale şi independenţei – interpretate şi 
în prisma doctrinei neamestecului în 
treburile interne ale statelor14, lucru 
neacceptat şi neinclus în Tratat – iar 
lumea occidentală a introdus drep-
turile omului şi ale minorităţilor, dar 
în formula minimală acceptată atunci, 
democraţie şi drepturile omului. E 
adevărat că lumea sovietică considera 
că trăieşte într-o democraţie – nu una 
liberală, ci una populară15 -, şi că 
respectă drepturile omului, în limita 
responsabilităţilor cetăţeanului faţă de 
statul căruia îi aparţinea. 

Negocierea Marii Înţelegeri a durat 
10 ani. Acum, Rusia lui Putin doreşte 
o renegociere globală pentru că nu-i 
place rolul în care a ajuns. E adevărat 
că Rusia nu mai e Uniunea Sovietică, 
că PIB-ul său e cât al Olandei şi mai 
mic decât al Spaniei, dar nu e mai 
puţin asertivă şi ambiţioasă. Consideră 
că pierderea Ucrainei16 a fost egală cu 

pierderea statutului de superputere. De 
aici şi dorinţa de a nu lăsa ca un stat 
independent din vecinătate – cel mai 
mare! – să reuşească, fără să plătească 
cutezanţa de a i se împotrivi şi a pleca 
spre Occident, odată cu Maidanul17 ce 
a survenit tentativei de a nu semna 
Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană18. 

 
 
Acordurile internaţionale revi-

zuite prin forţa armelor şi cu ambi-
guitatea pretenţiei de a le respecta 
în continuare 

 
Dar până la acest episod, Rusia a 

aruncat peste bord înţelegerile 
Helsinki 1(1975)19 şi Helsinki 2(1992-
1994, constituirea OSCE)20, respectiv 
a utilizat forţa pentru a modifica 
frontierele unui stat suveran pentru 
prima dată după 1975, prin războiul 
ruso-georgian (în august 2008) urmat 
de ocuparea de facto şi recunoaşterea 
unilaterală a Abhaziei şi Osetiei de 
Sud; apoi, în 2014, prin anexarea 
Crimeii şi oraşului Sevastopol ca 
subiecte ale Federaţiei Ruse21. A 
încălcat Carta de la Paris pentru o 
Nouă Europă22, apoi Carta Naţiunilor 
Unite23, Actul Fondator NATO-
Rusia24 şi Acordul de Parteneriat şi 
Cooperare NATO-UE25. Şi totul a fost 
premeditat: în 2004-2006 a retras prin 
veto misiunile de monitorizare ONU 
din Abhazia26 şi OSCE din Osetia de 
Sud27, pentru ca în 2007 să anunţe 
ieşirea unilaterală din Tratatul 
Forţelor Convenţionale în Europa28, 
intrată în vigoare un an mai târziu. 
Războiul ruso-georgian, chiar montat 
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cu o provocare la adresa Georgiei, a 
fost o urmare firească, ca şi cel din 
Ucraina, când s-a consemnat formal 
prima modificare de frontiere prin 
forţă, fără ambiguitatea pseudo-
independenţei recunoscute unilateral a 
regiunilor separatiste, ci prin inte-
grarea directă a unei regiuni a unui 
stat vecin în teritoriul Federaţiei Ruse. 

Aceasta e provocarea generală a 
Rusiei. Şi are loc după tentativa 
Meseberg29, înţelegerea ruso-germană 
de a încerca un acord de securitate 
ruso-european, cu un format 2+2, care 
să dezbată pretenţiile legitime ale 
Rusiei şi să încerce acomodarea teme-
rilor sale de securitate la nivel 
european. În contrapartidă, Rusia lui 
Medvedev la acea oră – de fapt, tot a 
lui Putin, care urma să arunce în aer 
deschiderea marcată de partea ger-
mană imediat, cu războiul ruso-
georgian – trebuia să probeze deschi-
derea, responsabilitatea şi angaja-
mentul prin soluţionarea celui mai 
simplu conflict îngheţat: cel din 
Transnistria30. Nici această abordare 
de la Meseberg nu a dus la un succes, 
din contră, nemulţumirea a rămas şi 
nici un pas înainte nu s-a făcut în 
conflictele îngheţate. Din contră, două 
au fost încălzite – Abhazia şi Osetia 
de Sud –, iar regiunile georgiene au 
fost ocupate de facto, în timp ce alte 
două noi conflicte au fost create: unul 
în Crimeea – deja anexată şi parte a 
teritoriului rus – şi altul în Donbas, în 
Estul Ucrainei, la scară chiar mai mare 
decât Transnistria. 

 
 

Spre Parteneriatul Strategic 
româno-ucrainean 

 
Relaţiile româno-ucrainene, aflate 

la confluenţa turbulenţelor regionale 
europene şi globale, sunt rezultat al 
evoluţiilor post-2014, atât cu o 
constanţă de angajament a României, 
cât şi cu o schimbare interesantă în 
privinţa Ucrainei. Astfel, România a 
fost constantă în a apăra prevederile 
dreptului internaţional, a susţinut 
suveranitatea, integritatea teritorială şi 
independenţa Ucrainei31, condamnând 
anexarea Crimeei şi agresiunea 
militară rusă din Estul Ucrainei. 
România a participat la efortul de 
învăţare şi de combatere a războiului 
hibrid32 lansat de Rusia lui Putin 
(concept lansat sub forma războiului 
neliniar33 de către şeful Statului Major 
al Armatei Ruse, Valerii Gherasimov), 
a condamnat acţiunea acoperită a 
„omuleţilor verzi” în Crimeea34, 
pseudo-referendumul organizat de 
trupele de ocupaţie în bătaia puştii şi 
pierdut şi acesta, de fapt, când peste 
50% din votanţi au optat pentru 
menţinerea în Ucraina, dar cu re-
zultate „oficiale” diferite. În plus, 
România a susţinut ca minoritatea 
românească din Ucraina să fie loială 
statului în care trăieşte. Şi a fost: 
românii din Bucovina, ca şi cei din 
Sudul Basarabiei, au luptat în linia 
întâi în Donbas cot la cot cu 
concetăţenii lor ucraineni, au murit, au 
fost răniţi şi s-au întors acasă ologi şi 
schingiuiţi după luptele puternice de la 
aeroportul Donetsk şi de la 
Debaltsevo35. Iar acest tribut de sânge 
a contat. Nu a fost inutil. Tot atunci şi 
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reacţia inversă s-a conturat. Nu a mai 
fost vorba despre momentul în care 
fostul Ministru al Apărării ucrainean 
(2007-2009), Yuriy Yekhanurov36, pe 
când era în funcţie, a declarat 
România principalul său duşman, şi 
nu Rusia. Am depăşit demult şi mo-
mentul în care România era percepută 
drept duşman după pierderea proce-
sului de la Haga37, când majoritatea 
zonelor cu resurse de gaz au fost 
atribuite Zonei Economice Exclusive 
a României, după delimitarea prin 
Hotărârea definitivă a Curţii 
Internaţionale de Justiţie. Mai mult, 
reacţia faţă de Rusia şi ocupaţia rusă a 
dezvăluit şi utilizarea de către aceasta 
a pârghiei agitării spiritelor în relaţia 
bilaterală şi menţinerea/aţâţarea dispu-
telor bilaterale şi a estompat efectele 
ingerinţelor serviciilor ruse în mijlocul 
minorităţii române din Ucraina38. 
România a ştiut atunci să-şi respecte 
interesele strategice, care se traduceau 
în evitarea ajungerii în situaţia de a 
redeveni vecină cu un teritoriu rus sau 
controlat de facto de Rusia. Dacă 
lăsăm de o parte Crimeea – care e, 
încă, la distanţă, peste mare – e un 
deziderat important; România a 
susţinut Ucraina în evitarea unei 
ocupări mai departe a teritoriului, cu 
precădere în regiunea Odessa, şi a 
sprijinit-o cu echipament neletal în 
Donbas şi cu informaţii39. Nu mai 
spunem despre coordonarea Grupului 
de lucru pentru securitatea cibernetică 
din cadrul NATO40, care a fost una 
dintre participări la consolidarea apă-
rării Ucrainei. Pentru că de apărarea 
Ucrainei, aflată în linia întâi a luptei 
de la frontiera lumii democratice cu 

pretinsa Lume Rusă, depinde şi 
securitatea României şi a Europei de 
Est în întregime. Reacţia a fost 
împărtăşită la nivel oficial, la nivel 
public, a mass mediei şi apoi, pas cu 
pas, la nivelul cetăţenilor. O arată 
evoluţiile rezultatelor sondajelor de 
opinie pe această temă, apropierea 
reciprocă, a perceperea României 
drept un prieten/partener, în anumite 
momente (peste Polonia, chiar). Mai 
mult, mersul natural este spre 
Parteneriat Strategic, conştientizat de 
ambele părţi. 

Ucraina are nevoie să-şi conso-
lideze spatele, când stă faţă în faţă cu 
Rusia lui Putin la linia de contact din 
Donbas, în Marea de Azov – cvasi-
ocupată de ruşi41 –, dar şi la frontiera 
comună ruso-ucraineană din zona 
aflată sub controlul autorităţilor legi-
time de la Kiev. Mai ales în 
perspectiva unor alegeri la Chişinău ce 
ameninţă să consolideze postura de 
control a Rusiei în regiune, 
„transnistrizarea” Republicii Moldova 
şi poate chiar crearea unei enclave 
pro-ruse pe tot cuprinsul Republicii 
Moldova, după alegerile generale din 
24 februarie 2019. 

 
 
Drepturile minorităţilor vs. con-

solidarea naţiunii ucrainene 
 
În acest context internaţional şi 

regional, consolidarea relaţiilor bila-
terale româno-ucrainene, implicând 
situaţia Nordului Bucovinei teritorial 
şi a cetăţenilor ucraineni de etnie 
română de pe tot cuprinsul Ucrainei, 
dobândeşte o relevanţă deosebită. 
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Aceasta pentru că dreptul minorităţii 
române e în măsură să apropie sau să 
despartă Bucureştiul de Kiev, poate fi 
un liant sau, din contră, un blocant al 
relaţiei bilaterale strategice necesare. 
Aici trebuie spus că fenomenele sunt 
multiple: mai întâi, dialogul pe tema 
minorităţilor este blocat42 de ani de 
zile. Apoi, diferenţele şi abordările 
naţionaliste. din regiunile Cernăuţi, 
Zakarpatia şi din Nordul şi Sudul 
Basarabiei, împotriva minorităţii 
române/moldoveneşti (în funcţie de 
autoidentificarea cetăţenilor români în 
aceste regiuni) strică fundamental 
apropierii celor două state. Dar şi 
acţiunile autorităţilor locale pe dimen-
siunea presiunilor de securitate 
contează enorm şi pot să arunce în aer 
perspectiva acestei bune relaţii. În 
fine, un număr de legi adoptate sau 
discutate în Rada Supremă ameninţă 
această armonie şi mai mult, afectând 
minoritatea românească şi tulburând 
relaţiile bilaterale. 

Minoritatea românească este una 
loială statului ucrainean, chiar la 
îndemnul României. Sprijinul din ţară 
e multiplu, de la burse de studii la 
susţinerea culturală şi educaţională a 
minorităţii, la publicaţii, ziare, reviste 
posturi de radio şi de televiziune. E o 
aspiraţie, multe asemenea avantaje 
fiind pierdute sau înregistrând suişuri 
şi coborâşuri. Apoi multe şcoli 
româneşti, adevărate lăcaşe de cultură, 
au fost închise sau au dobândit o 
componentă bilingvă, româno-ucrai-
neană. E adevărat că statul ucrainean 
însuşi a făcut eforturi şi a deschis şcoli 
/licee româneşti din banii de la buget 
şi le conservă, chiar dacă cu doar 

jumătate din numărul de elevi faţă de 
capacitatea la care au fost proiectate. 
Şi demografia joacă un rol important. 
Pe de altă parte, aceeaşi minoritate, 
care a participat la apărarea statului în 
care trăieşte, pentru care a murit în 
linia întâi, s-a trezit, la revenirea acasă 
– luptele continuă, şi cu prezenţa 
românească şi cu tributul de sânge 
continuu, ultimul român murind acum 
nici două săptămâni, în timp ce scriam 
acest material, în Donbas43 – că 
drepturile sale îi sunt ciuntite. Şi e 
dificil să ai deschiderea necesară 
negocierii unui Parteneriat Strategic 
când baza de încredere e zdruncinată 
de legile în această materie. 

Trebuie să mai reţinem un fapt: 
Ucraina este la etapa consolidării 
naţiunii sale. E adevărat că cel mai 
important gest a fost realizat de către 
Vladimir Putin, după anexarea 
Crimeei şi agresiunea militară din 
Estul Ucrainei, şi acesta ar merita o 
statuie pentru consolidarea statalităţii 
şi naţiunii ucrainene, dacă nu ar fi 
celelalte elemente contrare, de ciuntire 
a teritoriului vecinului său, stat 
independent. După acţiunea din 
Crimeea şi Donbas, o parte dintre 
etnicii ruşi din regiunea ocupată au 
plecat în Rusia, o parte au rămas în 
regiune, dar cea mai mare parte a 
plecat în zona controlată de 
autorităţile legitime. Tocmai etnicii 
ruşi din Donetsk şi Luhansk, zonele 
ocupate, au devenit persoane depla-
sate intern44, urând sincer statul rus 
pentru că le-a distrus viaţa. Au trăit 
bine în zona industrializată şi cea mai 
dezvoltată economic din Donbas şi s-
au trezit cu bunurile distruse, tâlhăriţi 
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de hoardele de voluntari, mercenari şi 
soldaţi ruşi dezlănţuite în Donbas, fără 
locuri de muncă şi fără viitor. Aşa s-a 
estompat şi a dispărut diferenţa între 
ruşi şi ucrainenii cetăţeni ucraineni, 
rămaşi sub controlul autorităţilor legi-
time de la Kiev. La fel s-a întâmplat şi 
cu tătarii din Crimeea, care sunt 
extrem de puternic susţinuţi de către 
Kiev, şi care s-au apropiat teribil şi se 
consideră parte integrantă în poporul 
ucrainean. Aşa s-a consolidat naţiunea 
ucraineană cum nu a făcut-o anterior, 
când se vorbea clar şi cu probe despre 
distincţia est-vest, zona ucraineană 
naţionalistă şi zona rusă. 

 
 
Legile şi drepturile minorităţilor 

la limită 
 
Chiar dacă războiul informaţional45 

are un efect major asupra cetăţenilor 
care vorbesc şi înţeleg limba rusă, deci 
asupra tuturor ucrainenilor, limitarea 
difuzării de programe în limba rusă a 
dus la estomparea instrumentelor ma-
sive de influenţă, dar şi la încălcarea 
unor precepte democratice ale 
libertăţii cuvântului. Interdicţia este 
legitimă în condiţii de război şi în 
absenţa unor instrumente de reacţie 
puternice care nu există nici la nivel 
global. Tentativa eliminării preemi-
nenţei limbii ruse în societatea 
ucraineană şi migrarea spre limba 
ucraineană, limba oficială în stat, ca şi 
nevoia de consolidare a identităţii 
naţionale ucrainene (limbă, credinţă, 
cultură ucraineană) au dus la emiterea 
de legi care afectează toate minori-
tăţile. Iar pasarea vinei pe efectele 

războiului hibrid şi pe războiul 
informaţional al Rusiei nu e întot-
deauna suficientă şi acceptabilă atunci 
când drepturi preexistente încep să 
dispară. Şi e dificil pentru România să 
consolideze relaţia bilaterală şi să 
construiască un Parteneriat Strategic 
necesar atunci când minoritatea 
românească care a murit în Donbas îşi 
pierde din drepturi. 

Prima problemă apărută a venit de 
la Legea Educaţiei46, intrată deja în 
vigoare chiar dacă exista promisiunea 
unei amânări. Ea introduce obligati-
vitatea unor discipline în limba 
ucraineană în liceu, deci nu mai există 
varianta liceului în limba română/mi-
noritară. A existat un raport al 
Comisiei de la Veneţia care vorbeşte 
despre lipsa discriminării47. Pe de o 
parte, o găselniţă a fost promovată la 
nivelul mass media din Republica 
Moldova, respectiv cea a statelor ce 
respectă documentul european al 
televiziunilor transfrontaliere şi care 
sancţionează, în fapt, media în limba 
rusă, protejând media în limbile 
europene48. Dar, o asemenea găselniţă 
pentru zona educaţiei nu a putut fi 
identificată pentru a separa limbile 
statelor membre ale UE, acolo unde 
Ucraina doreşte să meargă, şi limba 
rusă, iar discriminarea ar fi făcut legea 
neconstituţională. 

Principalele recomandări ale 
Comisiei de la Veneţia sunt ca drep-
turile minorităţilor deja câştigate să fie 
respectate în continuare, ca liceele 
tradiţionale – care sunt şi citadele de 
cultură ale minorităţilor – să-şi con-
tinue activitatea în limba naţională. 
Recomandări la care partea ucraineană 
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nu a acţionat în lege, a promis că o 
face în legi complementare şi nego-
ciază cu România, în paralel, un acord 
interguvernamental şi unul la nivelul 
învăţământului şi al unei declaraţii 
bilaterale care să compenseze situaţia 
prezentă realizată prin Legea Educaţiei. 

A urmat legea cetăţeniei49, în 
prima lectură, care ar urma să sancţio-
neze dubla cetăţenie, interzisă prin 
lege în Ucraina, dar tratată cu lejeritate 
până astăzi. Ministrul Afacerilor 
Externe, Pavlo Klimkin, a publicat un 
articol-analiză fluviu despre dubla 
cetăţenie, încercând să pună în 
discuţie subiectul cu efectul invers, 
acela de a adopta dubla cetăţenie50. 
Problema e cetăţenia rusă, care antre-
nează asumarea unilaterală de către 
Moscova a unor drepturi, şi, parţial, 
cetăţenia ungară, urmată de reacţii de 
solicitare a autonomiei de către 
Budapesta. De altfel, Ungaria a 
reacţionat dur şi a sancţionat situaţia 
în relaţia cu Kievul, blocând zona cea 
mai dureroase pentru Kiev: relaţia cu 
NATO. Budapesta a depus veto în faţa 
oricărei întâlniri sau summit al 
Comisiei NATO-Ucraina51 începând 
cu adoptarea acestei legi. În fine, 
gestul excepţional al unificării biseri-
cilor ortodoxe într-o Patriarhie autoce-
fală a Ucrainei52 şi dobândirea Tomo-
sului de la Patriarhia Constantinopolu-
lui a fost salutat ca unul de 
consolidare al naţiunii ucrainene. Pe 
de altă parte, minoritatea românească 
a rămas sub ascultarea Patriarhiei 
Ortodoxe Ruse, prin Mitropolia 
Kievului şi a întregii Ucraine, pentru 
că aceasta a oferit posibilitatea 
slujbelor în limba română. Perspectiva 

unificării şi autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene ridică temerile 
eliminării acestei perspective şi a 
represiunii sau atacurilor naţionaliste 
asupra proprietăţilor bisericilor româ-
neşti ce ţin de Biserica Ortodoxă 
Rusă, o situaţie ce trebuie clarificată 
între bisericile surori dar şi în relaţia 
bilaterală, pentru a calma temerile şi 
pentru a obţine garanţiile necesare 
pentru minoritatea românească. 

 
 
Gesturile obligatorii pentru con-

solidarea Parteneriatului Strategic 
româno-ucrainean  

 
Consolidarea unei naţiuni tinere 

vine şi cu excese, şi cu nevoia de a se 
afirma dincolo poate de ce e necesar. 
Dar sunt ambiţii şi dorinţe de înţeles, 
până la un punct. Mai ales pentru un 
stat ieşit de sub dominaţia imperiului 
sovietic, care mai luptă şi împotriva 
tendinţei de asimilare ca popor al 
frăţiei slave, membru al Lumii Ruse, 
de către Moscova prin propaganda sa. 
Răbufnirea poate fi infantilă, de altfel, 
poate caracteriza un stat mai degrabă 
fragil şi nesigur în coeziunea sa 
societală, care aspiră să se alăture 
Occidentului, UE şi NATO, dar care 
ignoră drepturile minorităţilor, care 
sunt valori fundamentale pentru 
organizaţiile cărora doreşte să li se 
asocieze. Pe de altă parte, suntem 
condamnaţi să cooperăm. Suntem 
condamnaţi să întărim relaţiile pe 
dimensiunea securitară, de cooperare 
militară şi în domeniul apărării. Avem 
nevoie de un Parteneriat Strategic. Dar 
acest deziderat comun stabilit trebuie 
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tradus în gesturi directe de construcţie 
a încrederii, de creare a spaţiului de 
mişcare suficient şi a unei flexibilităţi 
a poziţiilor care să permită şi celuilalt 
o bună aşezare pentru deschiderea 
necesară spre parteneriat şi accepta-
bilitatea publică şi politică a acestui 
drum.  

De aceea, Ucraina trebuie să 
înţeleagă şi să permită garanţii şi acte 
directe de îmbunătăţire a situaţiei şi 
drepturilor minorităţii româneşti, care 
şi-a dovedit loialitatea pentru statul 
din care face parte. E în interesul 
Kievului ca a doua cea mai mare 
minoritate să fie una loială şi pusă în 
contrapunere cu prima minoritate, cea 
rusă, dar mai ales comportamentul 
statelor aparţinătoare să fie astfel 
contrapus. Iar acest lucru se face prin 
câteva gesturi:  

1. Recunoaşterea limbii comune 
române şi „moldoveneşti” ca fiind una 
– pe baza hotărârii Curţii 
Constituţionale a Republicii 
Moldova53, chiar dacă nu e tradusă 
încă în Constituţie.  

2. Recunoaşterea minorităţii 
româneşti unice, indiferent de 
identificarea român-moldovean, care e 

rezultatul unui element de cultură şi 
educaţie, dar şi rezultatul propagandei 
ruse şi al războiului informaţional 
actual.  

3. Acceptarea limbii române la 
slujbe şi a migrării naturale a comu-
nităţilor româneşti la Biserica Ortodoxă 
Ucraineană autocefală unică.  

Garanţii pentru menţinerea şi 
respectarea culturii şi limbii române în 
şcoli şi licee şi pentru tratarea cetă-
ţenilor cu dublă cetăţenie drept cetă-
ţeni ucraineni cu drepturi suplimentare 
şi cu avantajul ca statul ucrainean să 
fie sprijinit şi de statul român în 
apărarea lor în terţe state şi în 
sprijinirea lor la nivel consular. Ar fi 
un avantaj, nu o problemă, cu atât mai 
puţin o ameninţare, prin interpretarea 
concurenţială a loialităţilor antrenate 
de cele două cetăţenii, română şi 
ucraineană, odată ce statul român 
susţine toate dezideratele naţionale 
ucrainene şi odată ce acest pas 
consolidează respectarea drepturilor 
minorităţilor ca parte a principiilor şi 
valorilor europene, respectiv drumul 
spre dezideratele aderării Ucrainei la 
NATO şi UE. 
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