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De la începutul războiului în Ucraina, pe teritoriul țării noastre au
intrat peste 375 000 de refugiați. Unii și-au continuat drumul spre
alte țări europene, iar o parte dintre aceștia au ales să rămână în
Moldova, așteptând ziua în care se vor putea întoarce acasă. 
 Congresul Național al Ucrainenilor din Republica Moldova, precum
și organizațiile etnoculturale ucrainene depun eforturi titanice
pentru a ajuta refugiații ucraineni, cooperând rapid și dezvoltând o
gamă largă de activități în această direcție.

1 martie - Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova,
Comunitatea Femeilor Ucrainene din Moldova și Asociația Tinerilor
Ucraineni din Moldova „Zlagoda” cu sprijinul fondului polonez
„Solidarity Fund PL în Moldova”, au deschis un centru de cazare
temporară pentru refugiații din Ucraina. De asemenea, diaspora a
lansat site-ul Centrului, unde pot fi găsite informații actualizate
pentru cetățenii ucraineni refugiați temporar în Moldova. În plus,
în Centru se desfășoară încă din luna aprilie grupuri de sprijin
psihologic pentru mame și copii. 

Un moment important de lucru cu refugiații a fost lansarea
Programului Național „Respect Moldova, uniți pentru PACE”.
Inițiatorii creării platformei sunt A.O. „Serviciul pentru Pace” și
„Academia de TV, Teatru și Cinema”, iar scopul Programului este
combaterea dezinformării în masă și formarea unei culturi a
diversității pașnice, practicarea non-violenței prin educație, dialog
și cooperare durabilă. 

27 martie – la Chișinău, în scuarul Teatrului Național de Operă și
Balet „Maria Bieșu  a fost organizat un telemaraton caritabil
internațional în sprijinul Ucrainei cu genericul Save Ukraine –
#StopWar. Acțiunea a unit peste 50 de participanți din 15 orașe din
întreaga lume și a fost transmisă de la Varșovia. Radiodifuzorii din
multe țări au retransmis maratonul, acesta fiind proiectat în
piețele a zeci de orașe și capital din Europa. În același timp, s-au
strâns fi fonduri pentru abordarea problemelor umanitare cauzate
de invazia militară rusă din Ucraina înainte, în timpul și după
transmisiune.

https://www.facebook.com/hashtag/stopwar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8ZXvmhoQ5CsibZU0YdN28JT6TLXx6_r4HIG3aghdEFO3ljvGHvYTQOOEaNLmIDjDDhpGjmBcrjlApo8UoXkfsgDX61soXT4xqKY6oweyaFo3PGF4s0LB53aivcCGslFVhpjKY8nmHG3ZLpwU6BdDd&__tn__=*NK-R


 
De asemenea, comunitățile ucrainene au organizat
acțiuni pașnice de protest împotriva invaziei armatei
ruse pe pământurile ucrainene. În prima zi a războiului
la scară largă, diaspora s-a adunat în fața Ambasadei
Federației Ruse la Chișinău. Manifestația a adunat
oameni de diferite vârste, opinii politice și
naționalități, uniți de dorința de a-și exprima
solidaritatea cu poporul ucrainean în lupta pentru
libertate. Manifestanții au cântat cântece ale artiștilor
ucraineni și au scandat sloganuri împotriva războiului.

 Ajutorul umanitar pentru Ucraina este o altă activitate
importantă a comunității ucrainene în acestă perioadă.
În special, Nova Poshta Moldova în parteneriat cu
„Sporter”, fondul „Pentru Copiii Ucrainei”, Congresul
Național al Ucrainenilor din Moldova, Centrul de
Ajutorare a Refugiaților din Ucraina în Moldova și cu
sprijinul Ambasadei Ucrainei colectează și livrează
colete cu articole esențiale ucrainenilor. Toate acste
ajutoare colectate sunt expediate la adresele
organizațiilor umanitare și publice din Ucraina, care
distribuie bunurile primite în conformitate cu nevoile
oamenilor. 

12 aprilie – La Biblioteca Națională a Republicii
Moldova a fost vernisată  Expoziția de documente
”Republica Moldova – Ucraina: 30 de ani de relații
diplomatice”, eveniment ce consemnează 30 de ani de
la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica
Moldova și Ucraina și promovează aceste relații
bilaterale. Expoziția  a cuprins circa 130 de documente
(monografii, dicționare, albume, publicistică, ediții
periodice ș.a.) fiind structurată în 10 compartimente:
Ucraina - identitate națională; personalități din istoria
Ucrainei; destinul Ucrainei contemporane; cooperare
pe dimensiunea integrării europene; procesul de
asociere cu UE; patrimoniul ucrainean; Kiev - centru
educațional și cultural; locații și atracții turistice;
cultura și arta ucraineană; relații etnoculturale moldo-
ucrainene. 

  5 mai - Zilele Filmului Ucrainean în Moldova, cea de-a
treia ediție. În anul curent, au fost proiectate 5 filme, iar
banii obținuți de pe urma vânzării biletelor au fost
transferați pentru susținerea Centrului de plasament
temporar al refugiaților din Ucraina aflat în Chișinău, dar și
pentru susținerea industriei de filme din Ucraina pe timp de
război.  Zilele Filmului Ucrainean sunt organizate de
Congresul național al ucrainenilor din Moldova și Asociația
tinerilor ucraineni din Moldova ”Zlagoda”, sub egida
Ambasadei Ucrainei la Chișinău, cu susținerea activă a
partenerilor de dezvoltare.



 
28 mai - Realizarea proiectului-pilot de instalare a
indicatoarelor cu denumirile localităților, străzilor  
 instituțiilor și alte semne topografice în limba română
și ucraineană, în localitățile compact populate de
ucraineni (În conformitate cu Legea Nr. 382 din 19-07-
2001, punctul 10, denumirile localităților, străzilor și
stradelelor se indică în limba de stat, dar, după caz, la
decizia autorităților administrației publice locale, și în
altă limbă, în conformitate cu legislația în vigoare).
Proiectul a fost implementat în satul Nihoreni (rl
Rîșcani), satul Danu (Glodeni) și satul Ungri (Otaci). În
aceste localități au fost instalate indicatoare în două
limbi cu denumirea localității, străzilor, precum și pe
clădiri administrative (primărie, școală, centru
cultural, bibliotecă, grădiniță).

 19 mai – Ziua Internațională a Cămășii Ucrainene
”Vyshyvanka”, ajunsă la cea de-a VIII-a ediție în țara
noastră. Evenimentul s-a desfășurat în Scuarul
Catedralei din capitală, reunind peste 100 de
participanți din diferite localități. La eveniment au fost
prezenți reprezentanții APC, al Agenției Relații
Interetnice alături de liderii organizațiilor
etnoculturale și societății civile. Ziua internațională a
Iei ucrainene este o sărbătoare a unității naționale,
ziua în care ucrainenii din lumea întreagă îmbracă
”Vyshyvanka”, organizată în Republica Moldoca de
către Comunitatea Femeilor Ucrainene din Republica
Moldova (CFUM), Congresul Național al Uicrainenilor
din Moldova și Asociația Tineretului Ucrainean
”Zlagoda”. 

30 mai - reprezentanții mai multor organizații ale
comunității ucrainene din țara noastră s-au întâlnit cu
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Discuția
s-a axat pe problemele cu care se confruntă
minoritatea ucraineană din Moldova, dar și pe noile
provocări, apărute odată cu declanșarea războiului din
Ucraina, cât și pașii ce se impun în continuare pentru
a-i sprijini pe refugiați.

30 iunie – a fost semnat un contract de suport dintre
Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova și
Solidarity Fund PL în MD.  Proiectul presupune a doua
tranșă de finanțare, în valoare de 16.000 euro pentru
Centrul pentru refugiații din Ucraina care s-au
adăpostit în țara noastră din cauza războiului, prima
tranșă a proiectului fiind de 12.000 euro. Centrul
activează deja de cinci luni și în acest răstimp a primit
peste 3000 de refugiați, oferind și în continuare
asistența necesară ucrainenilor care îi trec pragul.
Adițional acestei colaborări, în incinta bibliotecii
poloneze a fost deschisă o tabără de vară pentru copiii
din diasporele ucraineană și poloneză, precum și
pentru refugiați, care va primi pe parcursul activității
până la 100 de oaspeți, unde aceștia vor studia limbile
engleză și română, vor participa la activități sportive și
excursii.


