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Mieńkowska-Norkienė: Kampanie wyborcze na Litwie
charakteryzują się retoryką antypolską
"Dla Litwy - w porównaniu z Polską - mijający rok był w miarę spokojny. Myślę, że przyszły rok będzie o
wiele ciekawszy z perspektywy politologicznej czy socjologicznej" - mówi Renata Mieńkowska-Norkienė,
politolog, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie.
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„Oczekuję pewnych zmian, być może znaczących też z perspektywy relacji polsko-litewskich. Niestety, kampanie
wyborcze na Litwie charakteryzują się zaostrzoną antypolską retoryką w wykonaniu różnych partii” – powiedziała
ekspertka.

Mieńkowska-Norkienė zaznaczyła też, że mijający rok był trudny dla mniejszości polskiej na Litwie, przede wszystkim ze
względu na kwestie oświatowe.
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