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W ciągu ostatniego dziesięciolecia na Litwie zamknięto kilkadziesiąt polskich szkół. Obecnie, za
sprawą reformy oświatowej, degradacją bądź likwidacją jest zagrożonych 17 szkół mniejszości
narodowych na Litwie, w tym 10 szkół polskich.

1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, pod gmachem Rządu Litwy, odbyła się pikieta w
obronie oświaty mniejszości narodowych, zaś 3 czerwca w szkołach mniejszości odbył się strajk
ostrzegawczy pt. „strajk pustych ławek".

Z kolei wczoraj, 11 czerwca, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się kolejne posiedzenie
Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych. Na wniosek jej
współprzewodniczących, hiszpańskiego europosła Jordi Sebastià, Fina Nilsa Torvaldsa i Węgierki Kingi
Gal, obrady były poświęcone sprawom polskiego szkolnictwa na Litwie.

Członek intergrupy europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL, przedstawił zebranym
aktualne problemy dotyczące prób ograniczania i likwidacji szkół mniejszości narodowych na Litwie.

W związku ze skandaliczną sytuacją zaistniałą w wyniku działań władz litewskich 60 europosłów z 13
krajów Unii Europejskiej, reprezentujących wszystkie frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego,
wystosowało stanowczy protest do Premiera Rządu Republiki Litewskiej.

Poniżej zamieszczamy treść pisma wystosowanego do premiera Litwy Algirdasa Butkevičiusa.

"Algirdas Butkevičius
Premier Rządu Republiki Litewskiej

Panie Premierze, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego stojący na straży praw i wolności
obywatelskich, z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację na Litwie i wyrażamy swój stanowczy
sprzeciw wobec ograniczania praw mniejszości narodowych, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, która
powinna być pod szczególną ochroną instytucji państwowych. Próba likwidacji kilkunastu szkół
średnich z mniejszościowym, polskim językiem nauczania, jest niedopuszczalna z europejskiego
punktu widzenia i jest niezgodna z duchem prawa wspólnotowego. Traktat Lizboński kładzie wyraźny
nacisk na promowanie wielojęzyczności, wielokulturowości i wieloetniczności. Ponadto Konwencja
Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Języków
Regionalnych lub Mniejszościowych sprawę oświaty mniejszości narodowych i etnicznych obdarza
wyjątkowym wsparciem. Litwa, jako członek Unii Europejskiej, w pierwszym rzędzie powinna stosować
europejskie standardy w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych i powinna zaprzestać
działań noszących znamiona dyskryminacji. Wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do zwiększenia
ochrony prawnej wszystkich mniejszości narodowych oraz zaprzestania działań zmierzających do
likwidacji placówek szkolnych z polskim językiem nauczania.
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Po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej w 2004 roku sytuacja mniejszości narodowych na Litwie, w
tym też polskiej, uległa znacznemu pogorszeniu. Nie chodzi tylko o antypolskie nastroje w mediach czy
wypowiedzi niektórych polityków, ale również o legislacyjne ograniczenia praw mniejszości
narodowych. Mianowicie w 2010 roku nastąpił ogromny regres prawny w tej dziedzinie, bowiem
anulowano ustawę o mniejszościach narodowych i do tej pory nie przyjęto nowej.

Kolejnym elementem restrykcji wobec mniejszości narodowych jest dziedzina oświaty. Jeszcze w 2011
roku, mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy,
przyjęto nowelizację ustawy o oświacie, która mocno ograniczyła prawa mniejszości narodowych w
dziedzinie oświaty w języku ojczystym. Oprócz takich spraw jak niedrukowanie podręczników w języku
ojczystym czy zmniejszenie finansowania tak zwanego koszyczka ucznia dla szkół mniejszości
narodowych, bolesnym ciosem było ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego. Przyjęto taką
dyskryminacyjną poprawkę nie zważając na fakt, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych mieli
800 godzin z języka litewskiego mniej niż ich rówieśnicy z litewskich szkół, przez co znacząco
pogorszyły się wyniki uczniów polskich szkół na egzaminie dojrzałości. Z powodu notorycznego
ograniczania praw mniejszości narodowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat zamknięto bądź
zdegradowano kilkadziesiąt polskich szkół na Litwie.

Obecnie w ramach tak zwanej reorganizacji szkół zagrożonych likwidacją jest kilkanaście placówek
oświatowych, które prowadzą nauczanie od 1 do 12 klasy w językach mniejszości. Rodzice oraz
społeczności szkolne kategorycznie sprzeciwiają się tego typu praktykom. Władze zwlekają z
akredytacją polskich szkół, co wprowadza duże zaniepokojenie i przeszkadza w normalnym procesie
nauczania. Rodzice i uczniowie są oburzeni z powodu zaistniałej sytuacji, dlatego niedawno odbył się
wiec oraz strajk ostrzegawczy z żądaniem przyśpieszenia akredytacji szkół mniejszości narodowych.

Panie Premierze, w Europie XXI wieku dbałość o poszanowanie praw mniejszości narodowych jest
miarą poziomu demokracji. Dlatego też wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do większej ochrony praw
mniejszości oraz o zaprzestanie procesu likwidacji szkół wbrew woli i żywotnym interesom polskiej
mniejszości narodowej na Litwie.
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