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Mówiąc o problemach, z jakimi
borykają się mniejszości
narodowe na Litwie, w tym polska
społeczność, Leonard Talmont
wymienił między innymi brak
Ustawy o mniejszościach
narodowych, brak możliwości
zapisywania swojej godności w
oryginale oraz ustanowiony na
Litwie zakaz umieszczania
dwujęzycznych nazw ulic i
miejscowości na terenach licznie
zamieszkanych przez nie-Litwinów
© L24 (Fot. Marian Paluszkiewicz)

Poseł z ramienia Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie,
przewodniczący komitetu praw
człowieka Sejmu Litwy Leonard
Talmont sytuację praw człowieka,
zwłaszcza mniejszości
narodowych, omówił ze
składającym wizytę w Wilnie
dyrektorem Instytutu Demokracji i
Praw Człowieka w Azerbejdżanie
Achmedem Szachidowem.
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Poseł z frakcji AWPL w litewskim parlamencie Leonard Talmont podczas spotkania z gościem
zaznaczył, że Litwa jest krajem wielokulturowym i wielonarodowym, zaś najliczniejszą mniejszością
narodową w kraju są Polacy. Przewodniczący sejmowego komitetu praw człowieka, mówiąc o
warunkach życia i sukcesach mniejszości narodowych na Litwie, zaznaczył, że w litewskim
parlamencie utworzona została 8-osobowa frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, zaś do rad
samorządów, w których większość mieszkańców stanowią przedstawiciele wspólnot narodowych,
wybieranych jest niemało radnych reprezentujących te mniejszości narodowe.

Mówiąc o problemach, z jakimi borykają się mniejszości narodowe na Litwie, w tym polska
społeczność, Leonard Talmont wymienił między innymi brak Ustawy o mniejszościach narodowych,
brak możliwości zapisywania swojej godności w oryginale oraz ustanowiony na Litwie zakaz
umieszczania dwujęzycznych nazw ulic i miejscowości na terenach licznie zamieszkanych przez nie-
Litwinów.

„W rozmowie z gościem z Azerbejdżanu powiedziałem, z jakimi problemami borykają się mniejszości
narodowe zamieszkujące nasz kraj. Zaznaczyłem, że są to problemy, o których rozwiązanie posłowie
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wchodzący w skład sejmowej frakcji AWPL ustawicznie zabiegają, problemy, które powodują, że
przedstawiciele wspólnot narodowych organizują pikiety, które są wyrazem niezadowolenia z
zadawnionych problemów" – w rozmowie z naszym portalem powiedział parlamentarzysta z ramienia
AWPL Leonard Talmont, dodając, że w rozmowie z gościem wymienił również bardziej pozytywne
aspekty funkcjonowania mniejszości w kraju, między innymi naświetlił sukcesy wspólnot narodowych,
przede wszystkim polskiej mniejszości.

Instytut Demokracji i Praw Człowieka w Azerbejdżanie działa od niedawna: powstał dopiero w tym
roku.

Przewodniczący komitetu praw człowieka Sejmu Litwy Leonard Talmont z Achmedem Szachidowem
rozmawiali również o innych dziedzinach działalności komitetu praw człowieka: sprawach dotyczących
statusu prawnego cudzoziemców, uchodźcach, prawach dziecka, prawach konsumentów,
równouprawnieniu, prawach osób przebywających w miejscach pozbawienia wolności.
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