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Aktualności  Świat Ukraińskie MSZ protestuje przeciwko prześladowaniom Ukraińców w Rosji Szukaj

Małgorzata KoziczSalon polityczny  Grudzień 21, 2016 17:25

Bakas: Należy zapewnić mniejszościom narodowym udział w
podejmowaniu decyzji
"W dzisiejszych czasach pogląd na bezpieczeństwo narodowe się zmienia. Obiektem bezpieczeństwa
narodowego stają się takie sprawy jak wykluczenie społeczne, ubóstwo. Jakiekolwiek wykluczenie, które
wyczuwamy, czy otrzymujemy informację na ten temat od naszych mniejszości narodowych, jest poważnym
sygnałem" - mówi przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Vytautas
Bakas.
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Bakas.

Na początku tygodnia Vytautas Bakas spotkał się z dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Państa Dariusem
Jauniškisem. Jednym z tematów rozmowy była kwestia integracji mniejszości narodowych.

„Mniejszości narodowe powinny czuć się pełnowartościowymi obywatelami kraju i nie może powstawać żadnych
wątpliwości czy poczucia, że są w jakikolwiek sposób dyskryminowane czy inne. Każdy człowiek powinien czuć się
obywatelem naszego kraju, który ma pełnię praw. Ważne jest zapewnienie możliwości udziału w tworzeniu naszego
państwa, wciągnięcie się w procesy decyzyjne, a jednocześnie pełna swoboda samorealizacji i kultywowania własnej
kultury” – twierdzi poseł odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe.

„Gdy stykamy się z zagrożeniami niekonwencjonalnymi, wrogie siły wykorzystują każde nieporozumienie, aby
osiągnąć mniejszą stabilność w kraju – przykładem jest choćby Ukraina, gdzie niepokoje były podsycane na tle
narodowościowym. W sąsiedniej Łotwie odbywa się ciągła eskalacja sytuacji mniejszości. Na tym tle sytuacja w
naszym kraju jest o wiele lepsza, mamy więcej stabilności i ważne jest to zachować” – podkreśla polityk.

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis
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Jego zdaniem w najbliższych latach ważne będzie nie tylko rozwiązanie deklarowanych problemów mniejszości
narodowych, lecz także zapewnienie im dostępu do rożnorodnych źródeł informacji. Jako jedne z rozwiązań Bakas
wymienia transmitowanie telewizji polskiej na Litwie, a także poszerzenie oferty telewizji publicznej dla mniejszości
narodowych. Polityk chciałby też, aby w szkołach mniejszości narodowych jeszcze więcej uwagi poświęcano historii
miejscowości, regionu i przez ten pryzmat nauczano historii narodowej.

W rozmowie z Vytautasem Bakasem – o pomysłach na rozwiązywanie problemów mniejszości narodowych na Litwie
w kontekście bezpieczeństwa narodowego.

Tagi: Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony  Vytautas Bakas

Komentarze: 0 Sortuj według 

Facebook Comments Plugin

Najstarsze

Dodaj komentarz...

http://zw.lt/salon-polityczny/kwiatkowski-warunki-akredytacji-mialy-na-celu-zniszczenie-polskiego-szkolnictwa/
http://zw.lt/salon-polityczny/ludkowski-utrzymanie-domu-polskiego-kosztuje-800-tys-euro-rocznie/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=419545801476222&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FiPrOY23SGAp.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df22fe20378%26domain%3Dzw.lt%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fzw.lt%252Ff26ea9503c%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fzw.lt%2Fsalon-polityczny%2Fbakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji%2F&locale=pl_PL&numposts=10&sdk=joey&width=880#
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=419545801476222&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FiPrOY23SGAp.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df22fe20378%26domain%3Dzw.lt%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fzw.lt%252Ff26ea9503c%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fzw.lt%2Fsalon-polityczny%2Fbakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji%2F&locale=pl_PL&numposts=10&sdk=joey&width=880
http://zw.lt/tag/vytautas-bakas/
http://zw.lt/tag/komitet-bezpieczenstwa-narodowego-i-obrony/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fzw.lt%2fsalon-polityczny%2fbakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji%2f&id=ma-161229163124-1bd26223
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 

 

Ludkowski: Utrzymanie Domu
Polskiego kosztuje 800 tys. euro
rocznie

Kwiatkowski:
Warunki akredytacji
miały na celu
zniszczenie polskiego
szkolnictwa

Rudnicka: Biznes jest
wartością dodaną w
relacjach polsko-
litewskich

Bakas: Należy
zapewnić
mniejszościom
narodowym udział w
podejmowaniu
decyzji

Jonkus: Każdy rząd
ma swoich liderów w
mówieniu od rzeczy

Kulesz: Uchodźcy
mówią, że na Litwie
nawet miejscowi

Bajarūnas:
Scenariusz z
Donbasu na Litwie

Litwinowicz:
Wstąpiłem do
Związku Strzelców,

http://zw.lt/salon-polityczny/litwinowicz-wstapilem-zwiazku-strzelcow-bo-jestem-polakiem/
http://zw.lt/salon-polityczny/bajarunas-scenariusz-z-donbasu-na-litwie-nie-bylby-mozliwy/
http://zw.lt/salon-polityczny/kulesz-uchodzcy-mowia-ze-na-litwie-nawet-miejscowi-sobie-nie-radza/
http://zw.lt/salon-polityczny/jonkus-kazdy-rzad-ma-swoich-liderow-w-mowieniu-od-rzeczy/
http://zw.lt/salon-polityczny/bakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji/
http://zw.lt/salon-polityczny/rudnicka-biznes-jest-wartoscia-dodana-w-relacjach-polsko-litewskich/
http://zw.lt/salon-polityczny/kwiatkowski-warunki-akredytacji-mialy-na-celu-zniszczenie-polskiego-szkolnictwa/
http://zw.lt/salon-polityczny/ludkowski-utrzymanie-domu-polskiego-kosztuje-800-tys-euro-rocznie/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fzw.lt%2fsalon-polityczny%2fbakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji%2f&id=ma-161229163124-1bd26223
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 

Więcej informacji

Ostatnio dodane

McCain na UW: Jestem
wdzięczny, że chcecie
zwiększyć finansowanie
obrony

Policja: Rok więzienia
dla nietrzeźwych
kierowców

Rok 2016: 4 mln osób na
spotkaniach z papieżem
w Watykanie

Rail Baltica:
Ministerstwo
Transportu
przygotowało specjalny
projekt

TWITTER

Tweety na temat @RadioZnadWilii1

Portal

Litwa
Salon polityczny
Opinie
Sport
Gospodarka
Kultura
Rozmaitości
Świat
Ogłoszenia
Mobile Version

Radio

Koncert Życzeń
Projekty
Konkurs
Radio Znad Wilii
Ludzie

FACEBOOK

抢先点赞！

Radio Znad Wilii
8,935 赞

赞主页 分享

Dzielimy się informacjami! Radio Znad Wilii Portal zw.lt Reklama Pracownicy Brandbook Rekwizyty

ZW.lt w Twoim smartfonie Pobierz na Androida  Pobierz na iPhone

nawet miejscowi
sobie nie radzą

Donbasu na Litwie
nie byłby możliwy

Związku Strzelców,
bo jestem Polakiem

http://zw.lt/gospodarka/rail-baltica-ministerstwo-transportu-przygotowalo-specjalny-projekt/
http://zw.lt/swiat/rok-2016-4-mln-osob-na-spotkaniach-z-papiezem-w-watykanie/
http://zw.lt/litwa/policja-rok-wiezienia-dla-nietrzezwych-kierowcow/
http://zw.lt/bezpieczenstwo/mccain-na-uw-jestem-wdzieczny-ze-chcecie-zwiekszyc-finansowanie-obrony/
http://zw.lt/salon-polityczny/litwinowicz-wstapilem-zwiazku-strzelcow-bo-jestem-polakiem/
http://zw.lt/salon-polityczny/bajarunas-scenariusz-z-donbasu-na-litwie-nie-bylby-mozliwy/
http://zw.lt/salon-polityczny/kulesz-uchodzcy-mowia-ze-na-litwie-nawet-miejscowi-sobie-nie-radza/
https://itunes.apple.com/us/app/zw.lt/id744300884?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.zw
http://zw.lt/rekwizyty/
http://zw.lt/znad-wilii-brandbook/
http://zw.lt/ludzie/
http://zw.lt/kontakt-reklama/
http://zw.lt/kontakt-portal/
http://zw.lt/kontakt-radio/
https://www.facebook.com/radioznadwilii/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=100999816660005&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradioznadwilii%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/radioznadwilii/
https://www.facebook.com/radioznadwilii/
https://www.facebook.com/people/Robert-Grzyma%C5%82a/100004901977158
https://www.facebook.com/danuta.mikulska.925
https://www.facebook.com/zbignev.pazusinskas.9
https://www.facebook.com/people/Ma%C5%82gorzata-Zadro%C5%BCna/100010995750464
https://www.facebook.com/ewa.adamowna
https://www.facebook.com/ernest.makevicz
https://www.facebook.com/liana.rybak
https://www.facebook.com/people/Miros%C5%82aw-Wo%C5%BAniewicz/100011554594025
https://www.facebook.com/michal.zelazek
http://zw.lt/ludzie/
http://zw.lt/radio-znadwilii/
http://zw.lt/konkurs/
http://zw.lt/projekty/
http://zw.lt/koncert-zyczen/
http://zw.lt/salon-polityczny/bakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji/?mobile
http://zw.lt/kategoria/ogloszenia/
http://zw.lt/kategoria/swiat/
http://zw.lt/kategoria/rozmaitosci/
http://zw.lt/kategoria/kultura/
http://zw.lt/kategoria/gospodarka/
http://zw.lt/kategoria/sport/
http://zw.lt/kategoria/opinie/
http://zw.lt/kategoria/salon-polityczny/
http://zw.lt/kategoria/litwa/
https://twitter.com/RadioZnadWilii1
http://zw.lt/gospodarka/rail-baltica-ministerstwo-transportu-przygotowalo-specjalny-projekt/
http://zw.lt/swiat/rok-2016-4-mln-osob-na-spotkaniach-z-papiezem-w-watykanie/
http://zw.lt/litwa/policja-rok-wiezienia-dla-nietrzezwych-kierowcow/
http://zw.lt/bezpieczenstwo/mccain-na-uw-jestem-wdzieczny-ze-chcecie-zwiekszyc-finansowanie-obrony/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fzw.lt%2fsalon-polityczny%2fbakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji%2f&id=ma-161229163124-1bd26223
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fzw.lt%2fsalon-polityczny%2fbakas-nalezy-zapewnic-mniejszosciom-narodowym-udzial-w-podejmowaniu-decyzji%2f&id=ma-161229163124-1bd26223
http://pdfcrowd.com

