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Odroczono nowelizację ustawy o języku państwowym

Posiedzenie Sejmu RL, fot. wilnoteka.lt

Sejm Litwy odłożył na czas nieokreślony omawianie
projektu nowelizacji ustawy o języku państwowym.
Posłowie Polacy przyjęli tę decyzję z zadowoleniem,
gdyż nowelizacja zawiera wiele zapisów budzących
niepokój w środowisku polskim. Poseł Jarosław
Narkiewicz uważa, że przyjęcie projektu w obecnej
postaci grozi wręcz wyeliminowaniem języka
polskiego z życia publicznego Wileńszczyzny i
utrudnia prace nad ustawą o mniejszościach
narodowych.

Prace nad nowelizacją trwają już od 2006 r. i projekt niejednokrotnie był dopracowywany. Obecnie do
jego forsowania zabrała się grupa posłów, dobrze znanych z prac nad sławetną ustawą o oświacie (V.
Stundys, K. Garšva, itp.), więc trudno oczekiwać, że znajdą się w nim zapisy sprzyjające postulatom
społeczności polskiej. Podczas przygotowań do drugiego czytania tego projektu w mediach litewskich
ukazały się informacje o pewnej liberalizacji, np. możliwości stosowania języka polskiego w celach
informacyjno-turystycznych, jednak zdaniem polityków to jedynie przykrywka dla innych zapisów,
znacznie bardziej restrykcyjnych.

Jeżeli proponowany projekt zostanie przyjęty, to wszystkie nazwy miejscowości można będzie używać
tylko w formie oficjalnej, czyli litewskiej. Nawet media mniejszości narodowych nie będą miały prawa
używać na przykład nazw: Wilno, Niemenczyn, Soleczniki, lecz: Vilnius, Nemenčinė, Šalčininkai.
Imprezy publiczne, jak np. festiwale kultury polskiej (choćby "Kwiaty Polskie") czy jarmarki, będą
musiały odbywać się w dwóch językach - po polsku i po litewsku. Również w szkołach polskich
uroczystości i akademie będą musiały być tłumaczone na język litewski. Takie założenia krytykują
posłowie AWPL i opozycyjni socjaldemokraci. "To likwiduje samodzielność w życiu wspólnoty
mniejszości narodowych" - ostrzegał Vytenis Andriukaitis.

Posłowie AWPL niejednokrotnie zgłaszali poprawki do projektu, które - zgodnie z polskimi
oczekiwaniami - pozwoliłyby na lokalne uprawomocnienie języka zwarcie zamieszkałej mniejszości
narodowej bez uszczerbku dla języka litewskiego jako państwowego, ale regularnie były one odrzucane
na różnych szczeblach. "Widzimy określone tendencje, znane już nam z nowelizacji ustawy o oświacie i
parcie ze strony określonych środowisk, podobne jak przed rokiem" - przyznaje poseł AWPL Jarosław
Narkiewicz. "Zależy im na przyjęciu nowelizacji w ich redakcji jeszcze za obecnej kadencji. Nie jestem
pewien, czy przed ostatecznym przyjęciem dałoby się jeszcze coś zmienić czy wykreślić nieprzychylne
nam zapisy, więc blokujemy ten projekt. Na szczęście udało nam się przekonać przewodniczącą sejmu
i premiera, więc projekt został wyjęty spod obrad sejmu na czas nieokreślony" - podsumował w
rozmowie z "Wilnoteką" poseł Narkiewicz.

Wiosenna sesja litewskiego parlamentu potrwa do końca czerwca. Jesienna sesja będzie
zdominowana przez październikowe wybory do sejmu. Projekt nowelizacji ustawy o języku
państwowym - jeżeli powróci w tym czasie - czeka drugie czytanie i dopiero potem ostateczne
głosowanie, tak więc wyścig z czasem trwa...

Na podstawie: Inf.wł.
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