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Uczestnicząca w obradach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rita
Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku
Chrześcijańskich Rodzin, przedstawicielka Sejmu RL w PACE, podkreśliła, że głosujących
przeciw progresywnej rezolucji było niewiele. Tak więc większość członków PACE
opowiedziała się za ochronę języków regionalnych i mniejszościowych.
23 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) większością głosów
przyjęła projekt rezolucji, mówiący o tym, że języki regionalne lub mniejszościowe
zapewniają tożsamość osobistą i społeczną mniejszości narodowych. Projekt rezolucji
przygotowała węgierska posłanka Rózsa Hoffmann.
W przyjętej rezolucji podkreślono, że ochrona języków regionalnych i mniejszościowych ma
być zasadniczą częścią polityki wobec mniejszości narodowych w celu zapewnienia
ludzkiej godności, podstawowych praw i różnorodności kulturowej. W dokumencie
podkreślono, że te cele zapewnia Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i
Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych.
W rezolucji wyrażono ubolewanie, że spośród 47 państw członkowskich Rady Europy do
tej pory tylko 25 państw ratyfikowało Kartę i 8 państw ją podpisało. I nie wszystkie państwa,
które ratyfikowały Kartę, składają raporty i prowadzą pełny monitoring.
Przyjęta rezolucja wzywa państwa członkowskie Rady Europy do:
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• ratyfikowania Karty i wstrzymania się od działań, które przeczą postulatom Karty, bez
względu na to, czy państwo jest czy nie jest sygnatariuszem Karty;
•zapewnienia używania języków regionalnych i mniejszościowych we wszystkich
dziedzinach życia i, gdzie jest to możliwe, ustanowić te języki jako języki państwowe w
regionach, gdzie te języki są tradycyjnie używane, uwzględniając historyczne tradycje
regionu;
•zapewnienia, by osoby mogły pobierać naukę w swoim ojczystym języku na wszystkich
poziomach nauczania (początkowy, średni, zawodowy i wyższy) w tym wypadku, jeśli chce
tego rodzina dziecka;
•zapewnienia, aby osoby mówiące w językach regionalnych czy mniejszościowych
otrzymały wystarczającą ilość wiedzy, która zapewniłaby równe możliwości z większością
podczas zdawania egzaminów i wstępowania na studia;
•zapewnienia jakościowego kształcenia nauczycieli w językach regionalnych czy
mniejszościowych, wydawania wystarczającej liczby podręczników;
•zapewnienia, aby reformy oświatowe nie miały ujemnego wpływu na nauczanie w językach
regionalnych czy mniejszościowych;
•zezwolenia wspólnotom, mówiącym w językach regionalnych czy mniejszościowych, do
samodzielnego prowadzenia instytucji edukacyjnych według własnego systemu oświaty;
•zapewnienia, by urzędnicy państwowi mogli oferować usługi w językach regionalnych lub
mniejszościowych;
•zachęcania samorządów do poslugiwania się językami regionalnymi lub mniejszościowymi
w działalności;
•zapewnienia napisów nazw miejscowości w językach regionalnych lub mniejszościowych;
•zapewnienia finansowania mediów, ukazujących się w językach regionalnych lub
mniejszościowych;
•zachęcania wspólnot, mówiących w językach regionalnych lub mniejszościowych, do
kulturowej samorealizacji.
Uczestnicząca w obradach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rita
Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku
Chrześcijańskich Rodzin, przedstawicielka Sejmu RL w PACE, podkreśliła, że głosujących
przeciw progresywnej rezolucji było niewiele. Tak więc większość członków PACE
opowiedziała się za ochronę języków regionalnych i mniejszościowych.
„Pierwszy międzynarodowy system ochrony praw mniejszości narodowych powstał po I
wojnie światowej, ale po upływie stu lat ten temat nadal jest aktualny. Mniejszości
narodowe są we wszystkich krajach, ale żeby nadać im więcej praw, brakuje woli
politycznej, panuje uprzednie nastawienie czy nieuzasadnione obawy. Cieszę się, że
Zgromadzenie Parlamentarne zajmuje się bardzo ważnymi sprawami praw mniejszości
narodowych, używania języka ojczystego, pielęgnowania kultury, prawa do własnej oświaty
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i mediów” – skomentowała Rita Tamašunienė. Zaakcentowała, że w opinii większości
krajów członkowskich PACE konieczna jest ochrona mniejszości i różnorodności
kulturalnej, także dzielenie się dobrym doświadczeniem (Węgier, Szwajcarii, Danii i in.).
„Nowa rezolucja to kolejny krok do przodu, to postęp i zachęta dla wszystkich krajów, aby
naśladowały dobre przykłady, ratyfikowały Europejską kartę języków regionalnych lub
mniejszościowych. W naszych nowoczesnych, wielokulturowych wspólnotach ma być
zapewnione zgodne współdziałanie między ludźmi różnych narodowości, mieszkających w
jednym kraju” – zaznaczyła posłanka AWPL-ZChR.
„Podczas dyskusji Zgromadzenia Parlamentarnego zwrócono również uwagę na to, że
rezolucja nie jest przeciwko tożsamości narodowej państw, ale za zapewnieniem praw
obywateli, co jest także gwarancją stabilności, bezpieczeństwa demokracji i pokoju” –
podkreśliła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, przedstawicielka
Litwy w PACE.

3/3

