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Програма діяльності
Всеукраїнського об’єднання «Рух захисту української мови»
Вступ
Всеукраїнське об’єднання «Рух захисту української мови» – активна громадська
організація з активістами як у столиці, так і у всіх областях України (філії та осередки).
Засновниками і членами ВО «Рух захисту української мови» є громадські організації,
які об’єднались для спільної боротьби проти повзучої русифікації України та проводять
інформаційно-просвітницьку кампанію на захист української мови.
Мета:
Зупинити русифікацію України для забезпечення повноцінного функціонування
української мови в усіх царинах суспільного життя на всій території України згідно із
ст. 10 Конституції України.
Завдання:
1. Домогтися від владних державних структур привести закони та нормативноправові акти у відповідність до ст. 10 Конституції України: «Держава забезпечує
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя по всій території України».
Прийняти ряд законів, в яких передбачити обов’язкове складання іспитів з
української мови для осіб, які хочуть отримати громадянство України, дозволи на
тимчасове проживання в Україні, держслужбовців, військовослужбовців, працівників
правоохоронних і силових структур, керівних працівників державних підприємств,
викладачів ВНЗ, шкіл та інших навчальних закладів.
Окреслити в законах такі пункти:
 вільне володіння українською мовою є кваліфікаційною вимогою до
вищевказаних працівників, невиконання якої спричиняє звільнення працівника;
 підвищення зарплатні викладачам української мови та історії у 2–3 рази;
 видавництво і розповсюдження українською мовою 90–100 % усних і друкованих
публічних матеріалів у всіх ЗМІ України, включаючи інтернет-ресурси.
2. Проведення просвітницької діяльність щодо популяризації української мови і
створення позитивного соціального іміджу розмовляти українською мовою:
 соціальна реклама української мови: медіа-ресурсах, соцмережах, YouTube,
Twitter, громадському транспорті, зовнішня соціальна реклама на вулицях,
дорогах, у публічних місцях: кінотеатрах, палацах культури, навчальних
закладах тощо;
 проведення прес-конференцій і круглих столів в інформаційних агентствах,
виступів, дискусій на радіо, телебаченні тощо;
 створення позитивного соціального іміджу української мови за допомогою
інформаційно-просвітницької кампанії;
 сприяння організації безкоштовних курсів української мови, насамперед у
південно-східних областях України;
 розповсюдження української українськомовної літератури.

3. Прийняття законів про націоналізацію русифікаторських телерадіокомпаній.
4. Організація регулярних пікетів, акцій, демонстрацій у Києві та інших містах
України, покликаних змусити владні сили прийняти вищезазначені нормативно-правові
акти.
5. Сприяння створенню у Верховній Раді України депутатського об’єднання «Захист
української мови».
6. Проведення громадського контролю за дотриманням ст. 10 Конституції
України: «Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».
7. Сприяння організації періодичного проведення всеукраїнських та міжнародних
семінарів та конференцій захисників української мови.

