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Podpisy pod antypolską petycją

Fot. wilnoteka.lt

Lista z podpisami ponad 17 tysięcy mieszkańców Litwy
pod petycją ws. obrony języka państwowego i litewskiej
integralności terytorialnej została przekazana
prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė, premierowi
Algirdasowi Butkevičiusowi i przewodniczącemu
litewskiego sejmu Vydasowi Gedvilasowi.

Akcję zbierania podpisów pod petycją trzy miesiące
temu zainicjowali litewscy politycy i działacze znani z
ataków antypolskich: szef  litewskich
narodowców Gintaras Songaila, przewodniczący
Towarzystwa "Vilnija" Kazimieras Garšva, działacz
społeczny Kasparas Genzbigelis oraz posłowie
litewskiego sejmu -  Rytas Kupčinskas, Vaclovas Patackas i Vytautas Juozapaitis.

Przez trzy miesiące mieszkańcy Litwy mogli składać podpisy pod petycją "Żądanie do władz Republiki
Litewskiej obrony języka państwowego i integralności terytorialnej", opublikowaną m.in. w portalu
internetowym peticijos.lt. Na tej stronie podpisało się 7 tysięcy osób.

Prowadzono też akcję bezpośredniego zbierania podpisów.

Autorzy petycji zarzucają władzom łamanie Konstytucji Republiki Litewskiej i Ustawy o języku państwowym.

W petycji sf ormułowano żądania, określone w sześciu punktach. Autorzy żądają wyłącznej pisowni litewskiej
w nazwach miejscowości i nazwach ulic oraz niewprowadzania publicznych napisów w języku polskim ani
innym języku słowiańskim. Nienadawania statusu języków regionalnych, utrzymania wyłącznie litewskiej
pisowni w zapisie imion i nazwisk (przy ewentualnym zapisie obcych nazwisk na drugiej stronie paszportu).
Powstrzymania działań prowadzących do tworzenia autonomii terytorialnej na Litwie. Zaniechania
wprowadzenia ułatwień w nauczaniu języka państwowego, nierezygnowania z ujednoliconego egzaminu
państwowego i nieustanawiania okresów przejściowych. Dążenia władz Litwy do tego, by Polska przyznała
się do przedwojennej okupacji Wilna i przeprosiła za przymusową polonizację. Prawidłowej oceny
przedwojennego polsko- litewskiego konf liktu. W ostatnim punkcie petycji sf ormułowano wymóg
powstrzymania procesu wydawania na Litwie Kart Polaka i wstrzymania prowadzonej przez stronę polską
oszczerczej -  zdaniem autorów petycji -  polityki wobec Litwy.

Podpisy pod petycją do władz Litwy zaczęto zbierać, gdy pojawiły się pierwsze inf ormacje, że rząd Algirdasa
Butkevičiusa będzie dążył do poprawy stosunków polsko- litewskich i rozwiązania konkretnych problemów,
które zgłasza polska mniejszość na Litwie. Petycję wręczono przedstawicielom litewskich władz, w dniach
75. rocznicy normalizacji stosunków polsko- litewskich oraz gdy grupa robocza, zajmująca się problemami
mniejszości narodowych na Litwie, kończyła prace i przedstawiła rządowi RL rekomendacje do projektu
Ustawy o pisowni nazwisk i Ustawy o mniejszościach narodowych.

Inicjatorzy zbierania podpisów zapowiadają kontynuowanie akcji.

Na podstawie: BNS, peticijos.lt, inf .wł.
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