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Steponavičius: Możemy współpracować z AWPL

 

Gintaras Steponavičius, Andrius Kubilius

Wiceprezes Ruchu Liberałów (Liberalų sajūdis)
oraz litewski minister oświaty i nauki Gintaras
Steponavičius w wywiadzie dla radia "Znad Wilii"
oświadczył, że jego part ia nie ma nic przeciwko
koalicji z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie.

„Z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie mamy kilka
wspólnych tematów i z pewnością moglibyśmy razem pracować. Nie wątpiłem, że AWPL
przekroczy próg wyborczy, szczególnie biorąc pod uwagę, że AWPL potraf i zmobilizować swój
elektorat . AWPL jest  przykładem dobrej organizacji oraz dążenia do wyznaczonego celu” -
powiedział  minister.

Zdaniem Steponavičiusa, pisownia nazwisk w paszportach jest  aktualna nie tylko dla Polaków na
Litwie. Ruch Liberałów opowiada się za oryginalną pisownią nazwisk, lecz osiągnięcie kompromisu
zadowalającego obie strony nie jest  łatwe.

„Często podróżując przez Polskę zatrzymuję się w Puńsku, Sejnach, gdzie nawet nieduże
skupiska Litwinów mają prawo do podwójnego nazewnictwa. Osobiście opowiadam się za
podobnymi zasadami i na Litwie” - podkreślił  polityk.

Minister dodał, że jego part ia jako jedyna of icjalnie i głośno podczas kampanii wyborczej
opowiedziała się za podwójnym nazewnictwem ulic i miejscowości i za oryginalną pisownią
nazwisk w of icjalnych dokumentach.

„Nasza part ia jako jedyna w kampanii wyborczej opowiedziała się za oryginalną pisownią nazwisk
oraz podwójnym nazewnictwem. Dla części wyborców taka pozycja nie spodobała się, ale nasz
elektorat , to ludzie z zasady wykształceni, posiadający własne zdanie i to nie musiało negatywnie
wpłynąć na ich decyzję” - zaznaczył Steponavičius.

Na pytanie z kim koalicja jest  niemożliwa, polityk wymienił  dwie part ie.

„Nie stworzymy koalicji z part ią „Droga Odwagi” („Drąsos kelias“) oraz z part ią Paksasa „Porządek i
Sprawiedliwość”(„Tvarka ir teisingumas“). Również dochodzenia prowadzone ws. kupowania
głosów zmniejszają zaufanie do Part ii Pracy” - powiedział  Steponavičius.
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Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI.
Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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