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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W Republice Czeskiej po podpisaniu w 1995 r. Konwencji Ramowej oraz jej ratyfikacji w 1997 r.

przez dwie izby parlamentu, w 2001 r. przyjêta zosta³a ustawa o mniejszoœciach narodowych. Zgodnie
z jej treœci¹ w rejonach, gdzie ludnoœæ polska stanowi ponad 10% w jêzyku polskim mog¹ byæ umiesz-
czane równie¿ tablice informacyjne, nazwy miejscowoœci i przystanków kolejowych. Rz¹d czeski dofi-
nansowuje prasê mniejszoœci, dzia³aj¹ polskie szko³y. Zauwa¿aj¹c ró¿ne opory lokalne przed
respektowaniem zapisów ustawy, nale¿y podkreœliæ, ¿e kierunek dzia³añ maj¹cych zapewniæ europej-
skie standardy zosta³ okreœlony przez Republikê Czesk¹ w sposób wydaj¹cy siê nie budziæ w¹tpliwoœci.

Na tle takiego uregulowania spraw mniejszoœci z niepokojem przyjmujê pojawiaj¹ce siê informacje
o wprowadzanych lub planowanych dzia³aniach w³adz Republiki Litewskiej wobec mniejszoœci polskiej.

Zdaj¹c sobie sprawê z delikatnej materii stosunków ³¹cz¹cych Polskê i Litwê, nie sposób nie zauwa-
¿yæ, i¿ od lat prezentowane s¹ w stosunku do Polaków mieszkaj¹cych na Litwie podobne schematy rze-
czywistych dzia³añ, mimo pozornie przyjaznych dla mniejszoœci uregulowañ prawnych. Prowadzona
przez pañstwo „polityka dobrych chêci” nie wydaje siê znajdowaæ dostatecznego prze³o¿enia w realnym
¿yciu Polaków na Litwie. Dotyczy to przede wszystkim u¿ywania jêzyka mniejszoœci, np. polskiego, jako
pomocniczego w ¿yciu publicznym, pisowni nazwisk w wersji oryginalnej, u¿ywania jêzyka niepañstwo-
wego w napisach i nazwach ulic oraz miejscowoœci czy nieuregulowanej kwestii zwrotu nieruchomoœci.

Pomimo liberalnej ustawy z 1989 r. reguluj¹cej kwestiê mniejszoœci narodowych, wprowadzona w la-
tach 90. ubieg³ego wieku ustawa o jêzyku pañstwowym zezwala jedynie na u¿ywanie jêzyka pañstwo-
wego jako jêzyka publicznego, uznaje tylko litewskie nazewnictwo (wywieszki w jêzyku mniejszoœci
narodowych mog¹ posiadaæ tylko organizacje i instytucje mniejszoœci narodowych) i stanowi tym sa-
mym dosyæ jaskrawy przyk³ad ograniczonych praw mniejszoœci. Odrêbn¹ kwestiê stanowi równie¿ dys-
kryminowanie dzieci w dostêpie do nauki w jêzyku polskim.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wskazywane okolicznoœci powinny zostaæ rozpatrzone w aspekcie przestrzegania
zapisów Traktatu miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobro-
s¹siedzkiej wspó³pracy oraz Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych.

Kszta³towanie modelowych standardów wspó³¿ycia pomiêdzy narodami i respektowania praw mniej-
szoœci narodowych jest mo¿liwe – o czym dobitnie œwiadczy chocia¿by przyk³ad niemieckich landów
Schlezwig i Holstein oraz Danii. Warto jedynie pamiêtaæ, ¿e sam up³yw czasu – jakkolwiek stanowi nie-
zbêdny czynnik na poziomie relacji lokalnych umo¿liwiaj¹cy wypracowanie i zastosowanie wzajemnie
obowi¹zuj¹cych regu³ – nie bêdzie wystarczaj¹cym motorem oczekiwanych przez Polaków zmian bez
wytyczenia i wsparcia przez Republikê Litewsk¹ po¿¹danego kierunku dzia³añ.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki




