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Litwa/ AWPL zatwierdziła listę kandydatów w wyborach
do parlamentu

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wystawi w jesiennych wyborach parlamentarnych pełną, 141-
osobową listę kandydatów. 40 kandydatów wystartuje w okręgach jednomandatowych. Wybory na
Litwie odbywają się według ordynacji większościowo-proporcjonalnej.

Hasłem wyborczym partii będzie „Jednością silni” – poinformował w środę PAP przewodniczący
AWPL, litewski eurodeputowany Waldemar Tomaszewski. Ostateczna lista kandydatów, a także
program wyborczy AWPL, zostały zatwierdzone dzień wcześniej.

„Po raz pierwszy mamy tak dużo chętnych do startowania pod naszym szyldem. Pełną listę wyborczą
na Litwie jest w stanie wystawić tylko około pięciu partii, w tym nasza. Startujemy tym razem w 40 z 70
istniejących okręgów wyborczych. Poprzednio startowaliśmy w 22 okręgach” – powiedział
Tomaszewski

Z listy AWPL wystartują przedstawiciele ponad 30 polskich, białoruskich i tatarskich organizacji
społecznych, a także przedstawiciele dwóch organizacji politycznych: Sojuszu Rosjan z Kłajpedy i
Litewskiej Partii Ludowej.

W swym programie wyborczym AWPL zakłada m.in. zmianę ustawy o oświacie, która – w ocenie
litewskich Polaków – jest dyskryminująca, rozwój sektora biopaliw i rozwój potencjału Litwy jako kraju
tranzytowego.

Od lat czołowym hasłem wyborczym AWPL jest „Jednością silni”. „Jednoczymy wszystkich ludzi dobrej
woli, nie tylko społeczność polską. Na naszej liście jest ponad 20 Litwinów” – poinformował prezes
AWPL.

Listę Akcji otwiera jej prezes Waldemar Tomaszewski, na drugim miejscu jest przewodniczący
Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, następnie umieszczono wiceprzewodniczącą Sojuszu
Rosjan Irinę Rozową, przewodniczącego Litewskiej Partii Ludowej Vaidotasa Prunskusa i
przewodniczącą wileńskiego oddziału AWPL Wandę Krawczonok.

Z okręgów jednomandatowych, w których AWPL stabilnie wygrywa, bądź walczy w drugiej turze
wyborów, wystartują: obecni posłowie AWPL Leonard Talmont, Jarosław Narkiewicz, mer rejonu
solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicedyrektor administracji rejonu wileńskiego Ryta Tamasziuniene,
wicemer Wilna Jarosław Kamiński i radny rejonu wileńskiego Tadeusz Andżejewski.

AWPL liczy na zdobycie nawet 10 proc. głosów i udział w koalicji rządzącej. Obecnie AWPL ma w
Sejmie trzech posłów, którzy zdobyli miejsca w okręgach jednomandatowych. AWPL dotychczas nie
udało się przekroczyć wymaganego progu wyborczego. Najwięcej głosów ugrupowanie zdobyło w
wyborach w 2008 roku, uzyskując 4,8 proc. głosów.

Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się 14 października. Udział w nich zapowiedziało 27 partii.
Aby wejść do Sejmu partie muszą przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy, a koalicje – próg
siedmioprocentowy.
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