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Kongres Oświaty Polonijnej wyraża swoje wsparcie w decyzjach podjętych przez pedagogów oraz
rodziców odnośnie dyskryminującej polityki władz Republiki Litewskiej względem szkół polskich na
Litwie.
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Polacy
mieszkający na
Litwie
zasługują na
realny mecenat
Republiki
Litewskiej na
podstawie
Konwencji
ramowej o
ochronie
mniejszości
narodowych
pod auspicjami
Rady Europy w Strasburgu, której Republika Litewska stała się stroną na podstawie dokumentu
ratyfikacyjnego złożonego dnia 1 lipca 2000 roku.

Konwencja ustanawia standardy ochrony mniejszości narodowych, w szczególności zapewnia
równość wobec prawa i prawo do niedyskryminacji, zapewnia również ochronę języków i kultur oraz
przewiduje prawo do otwierania placówek edukacyjnych. Wydawać by się mogło, iż Konwencja
powinna służyć jako punkt wyjścia do dalszego działania i współpracy, toteż Kongres Oświaty
Polonijnej wyraża swoje zaniepokojenie powstałą sytuacją. Dzieło formacji obywatela godnego tego
miana w społeczeństwie demokratycznym, wielokulturowym to właśnie misja szkół polskich, w centrum
której stoi uczeń, obywatel demokratycznego społeczeństwa i współuczestnik procesu edukacji.
Wszelkie próby zatarcia u dzieci tożsamości ich pochodzenia i pochodzenia ich rodziców ma
nieodwracalne skutki w psychice dziecka, a późniejszego obywatela. To jest wielka powinność wobec
społeczeństwa.

Jesteśmy przekonani, iż zarówno władze Republiki Litewskiej, jak i Polacy mieszkający na Litwie
będący w mniejszości narodowej wypracują plan współpracy pamiętając o historii obojga narodów o
polskiej kulturze ostoi tożsamości, moście, który przenosił wiele społeczeństw ponad epoki wojen,
konfliktów i zniewolenia.
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Występując w imieniu oświaty polonijnej, oczekujemy rozpoczęcia rozmów w których w centrum uwagi
będzie stał uczeń, jako młody ambasador wielokulturowości, mający godność ludzką najwyższą
wartość w ziemskiej hierarchii.

Z wyrazami szacunku w imieniu Prezydium,

dr Jolanta Tatara

Prezydent 
Kongresu Oświaty Polonijnej

DELFI w sieciach społecznościowych:

Dołącz do nas na Facebook'u. Bądź poinformowany

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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