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Nazwiska i nazwy ulic być może po polsku

Fot. wilnoteka.lt

Grupa robocza zajmująca się problemami
mniejszości narodowych na Litwie zakończyła pracę i
przedstawiła rządowi RL i premierowi swoje
rekomendacje. Na podstawie tychże rekomendacji
poszczególne ministerstwa mają przygotować
odpowiednie akty prawne do projektów Ustawy o
pisowni nazwisk i Ustawy o mniejszościach
narodowych.

Z polecenia premiera Litwy Algirdasa Butkevičiusa
Ministerstwo Kultury ma przygotować i przekazać
sejmowi projekt ustawy o mniejszościach
narodowych, która będzie reglamentowała prawa i
obowiązki obywateli należących do mniejszości narodowych. Ustawa ta ma obejmować kewstię
możliwości zapisu, np. w języku polskim, nazw ulic i miejscowości (obok napisów w języku państwowym)
tam, gdzie Polacy stanowią dużą część mieszkańców.

Ministerstwu Sprawiedliwości premier zlecił przygotowanie odpowiednich aktów prawnych, które pomgą
rozwiązać kwestię oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach. "W rekomendacjach grupy
roboczej jest propozycja, by zatwierdzić ustawowo zasadę, że imiona i nazwiska w dokumentach są
zapisywane literami litewskimi, ale określić wyjątki, kiedy nazwisko można zapisać, używając alf abetu
łacińskiego. Na życzenie obywatela imię i nazwisko mogłoby być zapisane w dowolnym języku, którego
alf abet jest oparty na alf abecie łacińskim" -  powiedział premier Algirdas Butkevičius.

"W dłuższej prespektywie grupa robocza zaproponowała przygotowanie i zatwierdzenie strategii rozwoju
polityki dotyczącej mniejszości narodowych na lata 2015-2021. Celem tej polityki ma być zapewnienie
sprzyjających warunków do integracji mniejszości narodowych ze społeczeństwem Litwy, z możliwością
zachowania ich cech narodowościowych, a także zezwolenie na wykorzystanie ich potencjału
kulturalnego dla dobra społeczeństwa Litwy. Należy dążyć do integracji przedstawicieli wszystkich
mniejszości narodowych ze społeczeństwem litewskim, przy zachowaniu ich cech charakterystycznych, i
do zapewnienia spójności stosunków narodowych w państwie" -  napisano w notce prasowej służby
premiera.

We wnioskach grupy roboczej znalazło się również stwierdzenie, że absolutna większość przedstawicieli
mniejszości narodowych powinna znać język państwowy, jako że jest to obowiązek obywateli Litwy. 
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