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dotyczy petycji o numerze: 0358/2011 (KLC/mjd(IPOL-COM-PETI D(2011)33980).)
Prawa językowe Polaków na Litwie
Niniejszym pismem popieram petycję zgłoszoną przez Pana Tomasza Snarskiego,
o numerze 0358/2011, przyjętą do rozpatrzenia przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego.
Zwracam się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o wyjaśnienie obecnej sytuacji Polaków
na Litwie. Jako obywatel/ka Litwy i Unii Europejskiej, przynależąca/y do polskiej mniejszości
narodowej, potwierdzam zgodność poruszanych w skardze Pana Snarskiego zagadnień. Czuję się
bezpośrednio dotknięta/y sytuacją mniejszości polskiej na Litwie. Potwierdzam dyskryminację
Polaków na Litwie, przejawiającą się w aktach publicznej oraz prywatnej dyskryminacji. Polakom
nie zwraca się znacjonalizowanej ziemi, zabrania się używania oryginalnej pisowni imion i nazwisk
w ojczystym języku, używania oznaczeń miejscowości czy ulic w języku mniejszości, karze się za
pisanie, a nawet rozmawianie w języku polskim.
Często stajemy się adresatami ataków nacjonalistycznych, czujemy się szykanowani i
zastraszani. Nadto ostatnie zmiany w zakresie prawa oświatowego zmierzają do znacznego
ograniczenia możliwości rozwijania i kultywowania języka i dziedzictwa kulturowego polskiej
mniejszości i do przymusowej asymilacji.
W mojej ocenie Litwa nie przestrzega praw człowieka w zakresie obejmującym uprawnienia
mniejszości narodowych. Proszę Parlament Europejski, jako instytucję służącą obywatelom Unii
Europejskiej
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współtworzącą

europejską

demokrację
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o podjęcie działań w tej sprawie.
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concerns the petition number: 0358/2011 (KLC / MJD (IPOL-COM-PETI D (2011) 33 980).)
Linguistic rights of Poles in Lithuania

This letter supports the petition number 0358/2011 forwarded to the European Parliament
and European Commission by Mr. Tomasz Snarski, adopted for consideration by the Committee on
Petitions of the European Parliament.
Hereby I appeal to the European Parliament asking them to clarify the current situation of
Poles in Lithuania. As a citizen of Lithuania and the European Union, belonging for the Polish
national minority, I confirm the ssues raised in the petition of Mr. Snarski. I feel directly affected
by situation of Polish minority in Lithuania. I confirm discrimination of Poles in Lithuania, which
manifests itself in acts of public and private discrimination. The nationalized land hasn't been
returned to Poles yet, it is prohibited to use the original spelling of names in their native language
and use the names of streets in towns in minority language, there is a penalty provided for writing
and even speaking in Polish.
Often we become the recipients of nationalist attacks, we feel harassed and intimidated.
Moreover, the recent Amendements on Education Act significantly reduce the possibility of
developing and cultivating the language and cultural heritage of the Polish minority and the forced
assimilation.
In my view, Lithuania does not respect human rights as far as the rights of national
minorities. Please inform the European Parliament as an institution serving the citizens of the
European Union and contributing European democracy and human rights to take action on this
issue.
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