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Świat zaniepokojony sporem litewsko-polskim

Fot. wilnoteka.lt

Litewsko-polski spór w kwestii mniejszości
narodowych wywołuje niepokój krajów sąsiedzkich
i organizacji międzynarodowych - informuje
litewski dziennik "Lietuvos rytas", powołując się na
brytyjski tygodnik "The Economist".

Napięte relacje pomiędzy Litwą a Polską stanowią
zagrożenie dla przyszłości strategicznych
projektów, zainicjowanych przez rządy obu krajów -
uważa autor artykułu "Polska i Litwa: Zła krew",
który ukazał się w najnowszym wydaniu
brytyjskiego tygodnika "The Economist". "Każda z zainteresowanych stron uważa, że to właśnie
druga strona winna jest przeprosiny. Mówi się o "przeładowaniu" w stosunkach wzajemnych, ale
jednocześnie każda ze stron sporu uważa, że byłoby to równoznaczne z przegraną" - podkreśla się
w artykule.

Zdaniem dziennikarza "The Economist", obecna sytuacja może zagrażać współpracy Litwy i Polski
w tak ważnych dla obu państw sektorach - energetycznym i transportowym. Ponadto napięcie
w stosunkach litewsko-polskich może też ujemnie rzutować na bezpieczeństwo wojskowe. Pomoc
Polski, w opinii autora artykułu, w zakresie obronności Litwy jest niezwykle istotna. Autor artykułu
"Polska i Litwa: Zła krew" zwraca uwagę, że litewsko-polski spór o mniejszości narodowe może
dotknąć przyszłości misji polskich sił powietrznych nadzorujących przestrzeń powietrzną Litwy.

"The Economist" przypomina, że w kwietniu bieżącego roku Polski Kontyngent Wojskow Orlik 4
przystąpi do nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. "Dotychczas ta kwestia nie była
polityzowana" - podkreśla dziennikarz brytyjskiego tygodnika. Zwraca jednak uwagę, że
pogorszenie się stosunków litewsko-polskich może negatywnie odbić się na przyszłości misji
NATO.

Ponadto autor artykułu zwraca uwagę, że wizyty na Litwie Wysokiego Komisarza Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ds. Mniejszości Narodowych Knuta Vollebaeka
nie przyniosły dotychczas żadnych wymiernych korzyści. "Litwini domagają się od niego odwołania
przedstawionych poprawek, za którymi litewski sejm nie ma zamiaru głosować. Cierpliwość
polskich polityków, dotycząca relacji z mniejszym sąsiadem, osiągnęła punkt krytyczny. Sąsiedzi
Polski muszą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła w Europie tytuł "zawodnika wagi
ciężkiej". Ale też polscy politycy powinni wykazać większe zrozumienie dla potrzeb sąsiadów" -
dodaje w swym artykule dziennikarz "The Economist".

Na podstawie: lrytas.lt
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