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Strona polska jest zaskoczona wypowiedzią
Steponavičiusa
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Gintaras Steponavičius

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest
zaskoczone wczorajszą wypowiedzią ministra
oświaty i nauki Litwy Gintarasa Steponavičiusa.
Minister oświadczył, że strona polska chce, aby
w rozwiązywaniu problemów oświatowych
mniejszości narodowych na Litwie i w Polsce
uczestniczyły struktury europejskie. Zdaniem
ministra jest to forma wywarcia nacisku na
Litwę.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej jest nadal otwarte na rozmowy z litewskim Ministerstwem
Oświaty i Nauki” — zadeklarował w specjalnym oświadczeniu Mirosław Sielatycki, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Sielatycki przypomniał, że jesienią zeszłego roku odbyło
się pięć spotkań Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli
Mniejszości Narodowych.

Zespół ten działał na podstawie mandatu udzielonego przez premierów obu państw. Prace zespołu
zostały zakończone w listopadzie 2011 roku, niestety bez osiągnięcia porozumienia w kwestii
kluczowej. Kluczowym problemem, według strony polskiej i przedstawicieli polskiej mniejszości na
Litwie, jest przyjęcie poprawek do Ustawy o Oświacie, która ich zdaniem w znaczny sposób
pogarsza sytuację szkół mniejszości narodowych na Litwie.

„Jednak dyskusje na temat szkolnictwa mniejszości narodowych (odpowiednio mniejszości polskiej
na Litwie i litewskiej w Polsce) nie zakończyły się wraz z zakończeniem prac zespołu, bowiem
jesienią ubiegłego roku oraz z początkiem 2012 roku rozpoczęła się na Litwie i w Polsce misja
Wysokiego Komisarza OBWE Knuta Vollebaeka” — oświadczył Mirosław Sielatycki.

Komisarz wystosował do ministrów obu państw zaproszenie do wspólnego spotkania celem
omówienia spornych kwestii. Polska strona przyjęła to zaproszenie. Natomiast strona litewska nie
zgadza się na taką formę dyskusji, twierdząc, że jest to pewnego rodzaju presja na litwę. Minister
Steponavičius wystosował list do do ministra edukacji narodowej Krystyny Szumilas, w którym
zaproponował wznowienia spotkań zespołu ekspertów edukacyjnych. Polska strona nie widzi
jednak sensu w kontynuowaniu tej formy dialogu, która dotychczas nie przyniosła żadnych
namacalnych efektów.

„Strona polska wyjaśniła, że z uwagi na brak satysfakcjonujących rezultatów prac zespołu ekspertów
ds. oświaty na jesieni zeszłego roku nie widzi obecnie zasadności kontynuowania dialogu w
poprzedniej formule, zgadza się natomiast na kontynuację rozmów w formule zaproponowanej przez
Wysokiego Komisarza – na jego zaproszenie i z jego osobistym udziałem w charakterze
gospodarza i moderatora tych rozmów” — zaznaczył Sielatycki. Dodając, że ma nadzieję, że strona
litewska przyjmie jednak zaproszenie Knuta Vollebaeka.

Komisarz Knut Vollebaek odbył jesienią ubiegłego roku oraz początku tego roku szereg spotkań z
przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie i litewskiej w Polsce oraz z kierownictwami
ministerstw w obu krajach oraz zlecił zewnętrznym ekspertom OBWE opracowanie raportu na temat
sytuacji szkolnictwa mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce.
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