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Respondentom zadawano pytania mające określić ich obywatelską lojalność wobec Litwy, m. in. dotyczące tego,
czy w razie zagrożenia napaści, stanęliby do obrony kraju zamieszkania. Jak podają autorzy „badań”, 64,8 proc.
respondentów na tak postawione pytanie odpowiedziało pozytywnie, podkreślając przy tym, że w rejonie
solecznickim i wileńskim liczba takich osób wynosi 42 proc., w Wilnie – 48,3 proc., zaś w Kłajpedzie i Wisagini –
51,8 proc.

Sondaż

Przedstawiono też bardziej szczegółową analizę tych wypowiedzi, segregując obywateli Litwy na bardziej czy mniej
lojalnych oraz nielojalnych według narodowości.

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie wyraża zaniepokojenie, iż po raz kolejny w kraju są czynione próby
podważenia lojalności największych grup narodowościowych – obywateli Republiki Litewskiej – zamieszkujących
państwo od wielu pokoleń, kwestionowane są wartości, jakie swoim wychowankom zaszczepiają szkoły
prowadzące nauczanie w języku mniejszości.

Mniejszości narodowe są wciągane w politykierstwo i podpuszczane do kłótni etnicznych oraz narażane na
negatywny stosunek do nich przedstawicieli „większości”.
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Charakterystyczne jest to, że za każdym razem w okresie zbliżających się wyborów ekscesy o podobnym
charakterze na Litwie się powtarzają. Wypada ubolewać, że w kraju zarówno pojedyncze osoby, jak też organizacje
i instytucje (jak wyżej wspomniane politycznie zaangażowane Centrum Studiów Europy Wschodniej) wciąż
podejmują próby rozniecania waśni narodowościowych wśród obywateli Litwy, nie przyjmując do świadomości faktu,
że Litwa jest krajem wielonarodowościowym, której obywatele mają (powinni mieć) jednakowe prawa i obowiązki.
Należy ubolewać, że za swą szkodliwą wobec państwa działalność są oni nawet wyróżniani i nagradzani przez
przywódców Państwa Litewskiego.

Właśnie podważanie zasad równości obywatelskiej, zagwarantowanych w Konstytucji RL, można kwalifikować jako
wyraz braku lojalności wobec Litwy, bowiem w ten sposób podważa się jej wiarygodność jako demokratycznego
państwa, gwarantującego i przestrzegającego podstawowe prawa człowieka i obywatela.

Celowe i tendencyjne segregowanie indagowanych według narodowości jest karygodne. W krajach o głębokich
tradycjach demokracji, w państwach szanujących prawa człowieka, fakt podobnych badań byłby traktowany jako
przejaw ksenofobii i rasizmu.
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie potępia działania prowadzące zarówno do konfrontacji wśród
mniejszości narodowych, jak i przeciwstawiania ich większości, kształtowania negatywnej opinii w społeczeństwie,
co do obywatelskiej postawy i wykonywania obowiązków wobec kraju zamieszkania.
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