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Aktualności Świat Wielka Brytania przystąpiła do inwazji na Irak przedwcześnie
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„USA protect our rights”, „Zwróćcie ziemię prawowitym właścicielom” - pod takimi
hasłami odbył się wiec przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Wilnie w obronie
oświaty mniejszości narodowych oraz przeciwko dyskryminacji w zwrocie ziemi. „Stany
Zjednoczone Ameryki są największym gwarantem i obrońcą demokracji na świecie.
Demokracja zaś jest rządem większości przy poszanowaniu praw mniejszości. Litwa nie
zdaje egzaminu z obrony praw mniejszości, nie respektuje tego, co zawarła w aktach
prawnych i konwencjach międzynarodowych“ - w ten sposób organizatorzy uzasadnili
miejsce protestu. Jest to drugi wiec pod amerykańską ambasadą w tym roku.
„Jesteśmy poszkodowani w wielu aspektach i z nazwiskami, i z nazwami ulic, a po 26
latach niepodległości nam nie zwrócili również naszej ojcowizny” - mówiła w trakcie
wiecu jedna z organizatorek akcji proitestacyjnej Renata Cytacka.Organizatorami
protestu były Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół oraz
Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.
Więcej informacji
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