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OBWE w obronie Polaków na Litwie

Astrid Thors

Zrozumienie dla uzasadnionych dążeń
polskiej mniejszości na Litwie i poparcie w
jej walce o należne prawa niejednokrotnie
deklarował i wyrażał Knut Vollebaek,
Wysoki Komisarz Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE) ds. Mniejszości Narodowych.
Wizyty na Litwie składał on dwukrotnie: w
2011 i 2012 roku. W wyniku rozeznania
sytuacji mniejszości narodowych na
miejscu Wysoki Komisarz opracował raport
i zalecenia dla rządu litewskiego.

W ubiegłym roku na stanowisku
Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości
Narodowych K. Vollebaeka zastąpiła Astrid
Thors, która również popiera polską mniejszość na Litwie w jej dążeniu do zapewnienia podstawowego
katalogu praw przysługujących mniejszościom narodowym na mocy międzynarodowych i europejskich norm
prawnych i dobrych praktyk.

W bieżącym miesiącu w liście zaadresowanym f rakcji AWPL w litewskim sejmie A. Thors zaznaczyła, że
„dokładnie śledziłam sytuację praw mniejszościowych w Litwie w ciągu ostatnich 3 lat, w tym prawa
językowe. Przekazałam również Rządowi rekomendacje w tej sprawie".

Obecna Wysoka Komisarz OBWE w liście podkreśliła również znaczenie harmonizacji prawa litewskiego z
zobowiązaniami powziętymi przez Litwę poprzez ratyf ikowanie Konwencji ramowej o ochronie mniejszości
narodowych.

„Istotne w tym kontekście są dwie opinie Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości
narodowych ponaglające Rząd do dostosowania krajowych ram prawnych, zwłaszcza tych dotyczących
praw językowych mniejszości, do międzynarodowych zobowiązań kraju w ramach Konwencji" – napisała
Wysoka Komisarz.

Ważne dla polskiej mniejszości na Litwie znaczenie ma f akt, że proces opracowywania projektu ustawy o
mniejszościach narodowych i przygotowywania się do jego przyjęcia uważnie śledzony jest również przez
międzynarodowe organizacje.

„Chciałabym Państwo zapewnić, że dokładnie monitoruję proces projektu ustawy o mniejszościach
narodowych i nadal będę śledzić też inne zmiany dotyczące mniejszości narodowych -  zwłaszcza polskiej
mniejszości etnicznej -  na Litwie, zgodnie z założeniami mojego mandatu. Jak wiemy, ochrona praw
mniejszościowych nie jest jedynie kwestią prawodawstwa. Realizacja tych praw w praktyce również jest
bardzo ważnym czynnikiem" – podkreśliła A. Thors.

Ustawa o mniejszościach narodowych ma być rozpatrywana jeszcze podczas wiosennej sesji parlamentu
litewskiego.

Urząd Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych powołano do życia w 1992 roku. Do jego
głównych zadań należy pilnowanie pokoju i zapobieganie konf liktom między państwami Europy. Urząd
powstał w szczególności w związku z konf liktami etnicznymi Europy Środkowo-Wschodniej i Europy
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powstał w szczególności w związku z konf liktami etnicznymi Europy Środkowo-Wschodniej i Europy
Południowej.
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