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Propozycja została adresowana do premiera Sauliusa Skvernelisa, minister oświaty i nauki Jurgity Petrauskienė,
prezydenta Konferencji Rektorów Juozasa Augutisa, rektora Uniwersytetu Wileńskiego Artūrasa Žukauskasa,
rektora Uniwersytetu Technologii w Kownie Petrasa Baršauskasa.

„Wyższe uczelnie odgrywają w życiu społeczeństwa Litwy szczególnie ważną rolę nie tylko dlatego, że zapewniają
wysoki poziom wykształcenia młodym ludziom naszego kraju, lecz także – za pośrednictwem zasad rekrutacji –
demonstrują, jakie cechy i kwalifikacje młodzieży uczelnie, a jednocześnie całe społeczeństwo, uważa za
szczególnie wartościowe” – czytamy w oświadczeniu.

„Mimo że młodzieży wspólnot narodowych zapewnione są szczególnie przychylne warunki do zdobycia
wyształcenia średniego w języku ojczystym, niemała część młodzieży uczy się w szkołach litewskich. Po zdobyciu
średniego wykształcenia, większość z powodzeniem studiuje na uczelniach wyższych na Litwie, chociaż niemało z
nich wyjeżdża do sąsiedniej Polski, gdzie po studiach znajduje pracę i zostaje na stałe. Nie pozwala to na
wzmocnienie się pozostałej na Litwie inteligenckiej warstwie wspólnot narodowych, cierpi na tym działalność tych
wspólnot oraz ich możliwości efektywnego reprezentowania swoich interesów w instytucjach państwowych i życiu
społecznym” – piszą członkowie grupy 3 Maja.

Posłowie są przekonani, że byłoby korzystne dla całego społeczeństwa litewskiego, aby więcej przedstawicieli
mniejszości narodowych studiowało na uniwersytetach litewskich.
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„Dlatego grupa poselska proponuje, aby przy rekrutacji na uczelnie wyższe dodatkowe punkty (do 0,5 punktu) były
przyznawane za znajomość języków obcych. Pozwoliłoby to przedstawicielom mniejszości narodowych – zarówno
absolwentom szkół litewskich, jak też szkół wspólnot narodowych – na uzyskanie dodatkowych punktów za
odpowiednią znajomość swoich języków ojczystych (polskiego, rosyjskiego, żydowskiego, białoruskiego i in.)” –
uzasadniają autorzy wniosku.

Zdaniem posłów taki krok przyczyniłby się do polepszenia możliwości przedstawicieli mniejszości narodowych w
zakresie edukacji oraz byłby sygnałem dla młodzieży różnych narodowości, że warto inwestować w znajomość
języków obcych.
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