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Міністрів освіти країни ЄС закликають відмовитись проводити будь які перемовини з
Міністром освіти, науки, молоді та спорту України Дмитром Табачником та його
заступником Євгеном Сулимою під час Форуму міністрів освіти європейських країн.
Українські правозахисники та громадські організації пояснюють це тим, що Табачник,
будучи посадовою особою, неодноразово дозволяв собі висловлювання ксенофобського,
а подекуди й расистського характеру.

Нагадаємо, Дмитро Табачник дозволив собі нетерпимі вислови щодо жителів Західної
України: «Галичане - это лакеи, едва научившиеся мыть руки, которые практически не
имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в
конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане»( http://glavnoe.ua/n
ews/n46476
)
В свою чергу, заступник Табачника Євген Сулима у підручнику"Політична Філософія"
(Політична філософія: Підручник / Є. М. Сулима, М. А. Шепелєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю.
Полянський; За ред. Є. М. Сулими. - К.: Знання, 2006. - 799 с. Затверджено МОН (лист;
14/18.2-2587 від 21.11.2005) пішов ще далі:
«Дослідження портретів видатних людей показало також, що майже всі вони мали
великий, досить вузький ніс та вузьку "аристократичну" руку.. Також до рис
представників активних, провідних рас, які є природними носіями світової цивілізації,
відносять світле волосся, білу шкіру та голубі очі... Таким расологи вважають Александра
Македонського. Вважалось, що ці риси були дуже поширеними серед греків і римлян... а
також у персів часів Ахеменідів. Також серед індусів вони виділяли касту брамінів, яка
вирізнялася значною кількістю блондинів...»
( http://www.expres.ua/news/2011/09/21/50523 )
За подібні речі в країнах ЄС чиновник давно б уже пішов у відставку і потрапив під суд,
який міг запроторити його за грати на декілька років.
До речі, на Форумі міністрів освіти європейських країн має бути блок щодо боротьби з
ксенофобією. З цього приводу відомий український правозахисник Володимир Чемерис
зазначає:
«Табачник завоював своїми висловлюваннями імідж російського шовініста і ксенофоба.
Це стосується і його заяв щодо африканських націй, це стосується і книги його
заступника Сулими, в якій йдеться про «вищість білої раси», це стосується і його
схвалення дій російського прем’єра Петра Столипіна, через які постраждали тисячі
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українців, росіян та інших народів Російської Імперії. Дивно, як може ксенофоб учити
чиновників європейських країн як боротися з проявами національної нетерпимості?».
Нагадаємо, нарікання на діяльність Табачника та його Міністерства останнім часом
виникають не лише у зв’язку з його висловлюванням, але й з обмеженням прав студентів,
зокрема, із законопроектом «Про вищу освіту» та із несвоєчасною видачею студентських
квитків.
Українська Інформаційна Служба ( Український погляд )
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