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– Jestem optymistą w sprawie spełnienia postulatów Polaków na Litwie. Kiedyś te problemy muszą być
rozwiązane, choć przeciąga się to już niemal w nieskończoność – mówił w Jedynce europoseł, Waldemar
Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskiej Rodzin.

Na Litwie rozpoczął w poniedziałek pracę parlament nowej kadencji, wyłoniony w październikowych wyborach,
które wygrała Litewska Partia Chłopów i Zielonych. Wkrótce powstanie nowy rząd, utworzą go zwycięskie
ugrupowanie i Litewska Partia Socjaldemokratyczna.

Waldemar Tomaszewski pytany, czy to dobra zmiana dla Litwy, ocenił, że to pokaże czas. Jak mówił, wczoraj
prezydent Litwy podpisała dekret o mianowaniu Sauliusa Skvernelisa z Partii Chłopów i Zielonych na stanowisko
premiera. Po kilku tygodniach zapewne będzie przedstawiony skład rządu, program rządu będzie omawiany w
parlamencie, po głosowaniu rząd zacznie pracować.

Jak opowiadał gość Jedynki, Saulius Skvernelis pracował w policji, jako komisarz generalny, potem był szefem
MSW, ale podał się do dymisji po skandalu – zbiegł więzień z karabinem kałasznikowa. Cieszył się wysoką
popularnością w sondażach.
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Wedle słów gościa Jedynki ocenia się, że w tych wyborach Litwini nie głosowali "za" jakimś ugrupowaniem,  a
przeciwko dwóm partiom, będącym od lat naprzemiennie u steru władzy – socjaldemokratom i konserwatystom.
Ludzie chcieli zmian, do takiego stanowiska przyczyniły się też ostatnie afery korupcyjne – stwierdził Waldemar
Tomaszewski.

Polityk pytany o to, czy jest szansa na realizację planów polskiej mniejszości odpowiedział, że jest optymistą,
choć sprawa ta nie jest rozwiązana przez wiele lat. Jak mówił, problemy te muszą być kiedyś rozwiązane, Litwa
jest w UE, i ratyfikowała Ramową Konwencję o Ochronie Praw Mniejszości i na pewno decyzje dojrzewają. Do
tego, jak zauważył, Polacy w tych wyborach wypadli dobrze. Mamy 8-osobowy klub parlamentarny,
poszerzyliśmy swą nazwę o "Związek Chrześcijańskich Rodzin" – mówił polityk.
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