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Od lat czynne starania o przyjęcie na Litwie Ustawy o mniejszościach narodowych podejmuje Leonard
Talmont z ramienia AWPL, który jest przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka Sejmu Republiki
Litewskiej // Fot. Marian Paluszkiewicz

Komitet Praw Człowieka litewskiego sejmu we środę po raz kolejny pochylił się nad projektem Ustawy
o mniejszościach narodowych. Na posiedzeniu do projektu po raz kolejny wrócił zapis umożliwiający
umieszczanie dwujęzycznych nazw w miejscowościach, które licznie i zwarcie zamieszkują
mniejszości narodowe.

Na czele Komitetu Praw Człowieka stoi Polak Leonard Talmont z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie, który od lat czynnie zabiega o wypełnienie luki prawnej w postaci braku Ustawy o
mniejszościach narodowych.  Zdaniem posła Leonarda Talmonta, brak ustawy stanowi
niedopuszczalną lukę prawną w uregulowaniu funkcjonowania na Litwie mniejszości narodowych.

Przed kilkoma tygodniami członkowie komitetu uzgodnili coś zgoła innego – mianowicie, że języki
mniejszości narodowych obok napisów litewskich będą umieszczane jedynie w nazwach
zarejestrowanych przez mniejszości lub wspólnoty.

Jednakże we środę komitet zaaprobował propozycję Jarosława Narkiewicza, wiceprzewodniczącego
litewskiego sejmu z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, by w miejscowościach
zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe język mniejszości – obok litewskiego – mógł być
używany w napisach informacyjnych i publicznych.

Komitet we środę uchylił kolejną propozycję konserwatysty Valentinasa Stundysa, na którą przed
kilkoma tygodniami przystali członkowie tegoż komitetu. Z inicjatywy konserwatysty komitet
zaakceptował wówczas propozycję, by w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniejszości
narodowe osoby w stopniu niedostatecznym posługujące się językiem państwowym w urzędach władz
lokalnych i organizacjach lokalnych mogły się posługiwać językiem ojczystym, ale jedynie ustnie.
Projekt zapisu stanowił, że wszelka dokumentacja w takich urzędach i instytucjach w dalszym ciągu
będzie prowadzona wyłącznie w języku litewskim.

Na wniosek posłów z ramienia AWPL, w tym Leonarda Talmonta, we środę komitet wrócił do
pierwotnego brzmienia tego zapisu projektu ustawy, mianowicie: „W urzędach, przedsiębiorstwach
oraz organizacjach państwowych bądź samorządowych na obszarach zamieszkanych zwarcie przez
osoby należące do danej mniejszości narodowej obok języka państwowego może być używany język
danej mniejszości narodowej".

Litwa nie ma Ustawy o mniejszościach narodowych, bowiem obowiązująca przez 20 lat ustawa
wygasła 1 stycznia 2010 r.

Od tej pory AWPL, polska społeczność na Litwie oraz inne mniejszości narodowe apelują o jak
najszybsze przyjęcie ustawy regulującej prawa i obowiązki wspólnot mniejszościowych na Litwie.

Przypominamy, że przed kilkoma tygodniami sejm Litwy miał rozpatrywać dwa projekty Ustawy o
pisowni imion i nazwisk oraz projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, jednakże zagadnienia te
zostały w ostatniej chwili usunięte z porządku obrad.

Na podst. BNS, inf. wł.
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