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Prawdziwe kłopoty czy manipulacja faktami?

Irena Gasperavičiūtė, f ot. wilnoteka.lt

Nad Litwinami w Polsce zawisł miecz Damoklesa -
podawały w tym tygodniu litewskie media. Polskie
władze żądają od wydawców litewskiego pisma
"Aušra" -  od Stowarzyszenia Litwinów w Polsce -
zwrotu części dotacji za rok 2011. Żądanie to może
się przyczynić nawet do zamknięcia pisma -
przekonują jego twórcy.

Doniesienia w mediach litewskich brzmiały
dramatycznie. Padały słowa o dyskryminowaniu i
przypieraniu do muru. Dziennik "Lietuvos žinios"
cytował redaktor naczelną "Aušry" Irenę
Gasparavičiūtė: "Decyzja o zwrocie kosztów była dla
redakcji nieoczekiwana, a jej motywy są niejasne".

Irena Gasparavičiūtė wyraziła przypuszczenie, że żądania polskiego Ministerstwa Administracji i
Cyf ryzacji (MAC) -  bo właśnie z jego środków dotowana jest działalność pisma "Aušra" -  są
bezpośrednio związane z napiętymi stosunkami między Litwą a Polską. Według redaktor, stowarzyszenie
nie dysponuje wymaganą sumą pieniędzy (około 16 tysięcy złotych) i "najprawdopodobniej" gazeta
będzie zmuszona zakończyć działalność. Tym samym Litwini w Polsce stracą podstawowy dostęp do
litewskiego słowa drukowanego.

Wypowiedź prezesa litewskiej wspólnoty w Polsce, Jonasa Vydry, przywoływana jest w artykule "Lietuvos
žinios": "Jesteśmy przypierani do muru. Z jednej strony zwiększa się liczba ataków antylitewskich,
niszczone są tablice z nazwami miejscowości, pomniki kultury, bezczeszczona pamięć zmarłych na
cmentarzach, a z drugiej strony doświadczamy otwartych nacisków ze strony administracji państwowej".

Tymczasem inf ormacja uzyskana z MAC pozwala przypuszczać, że sytuacja redakcji pisma "Aušra" nie
jest tak tragiczna, jak przedstawiły to media litewskie. Rzeczywiście, zgodnie z przepisami,
stowarzyszenie musi zwrócić część dotacji, jest to jednak zaledwie 6,5 procenta otrzymanego przez nie
wsparcia f inansowego, którego całość wyniosła ponad ćwierć miliona złotych.

Jak poinf ormował "Wilnotekę" rzecznik MAC Artur Koziołek, decyzja dotycząca zwrotu części dotacji
została podjęta na podstawie przepisów prawnych oraz zgodnie z umową podpisaną przez
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce i ministra administracji i cyf ryzacji RP.

"Zgodnie z tą umową w przypadku obniżenia kosztów zadania f inansowanych z przyznanej dotacji
środków własnych oraz środków z innych źródeł, wysokość dotacji ulega zmniejszeniu o taki sam
procent, o jaki został obniżony koszt całkowity zadania. Z wyliczeń Departamentu Budżetu i Finansów
Ministerstwa Administracji i Cyf ryzacji wynika, że Stowarzyszenie dokonało obniżenia kosztu całkowitego
zadania o 6,12 proc., co skutkuje proporcjonalnym obniżeniem kwoty przyznanej dotacji o taki sam
procent, t j. do 242 221,04 zł, natomiast różnica w kwocie 15 789,60 zł podlega zwrotowi na rachunek
ministerstwa" -  wyjaśnił A. Koziołek.

Rzecznik MAC dodał, że decyzja w tej sprawie dotarła do stowarzyszenia 8 stycznia bieżącego roku i
obecnie stowarzyszenie ma 14 dni, by prosić o ponowne rozpatrzenie sprawy. "Z inf ormacji uzyskanych
od stowarzyszenia, z którym Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
MAC pozostaje w stałym kontakcie, wynika, że zamierza ono skorzystać z przysługującego mu prawa" -
poinf ormował A. Koziołek.
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W tym kontekście wypowiedzi przytaczane wcześniej przez litewski dziennik "Lietuvos žinios" wydają się
być nieco naciągane. Na przykład komentarz byłego ministra spraw zagranicznych Audroniusa Ažubalisa,
przekonującego, że "sytuacji litewskiej mniejszości w Polsce nie da się porównać z tym, co ma polska
mniejszość na Litwie".

Istotnie, 250 tys. złotych dotacji państwowych dla gazety mniejszości narodowych w Polsce nie da się
porównać z sytuacją mediów polskich na Litwie. Te ostatnie otrzymują jedynie okazyjne wsparcie
docelowe (na przykład dof inansowanie od Samorządu Miasta Wilna za audycje poświęcone tematyce
stołecznej w Radiu "Znad Wilii") oraz skromne sumy z instytucji państwowych. Jedynym polskim medium
wspieranym f inansowo przez Litewski Fundusz Wspierania Prasy, Radia i Telewizji był w roku 2011
kwartalnik "Znad Wilii". Otrzymał on 40 tys. litów dotacji.
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