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Spotkanie polskiej ambasador na Litwie
z przedstawicielami Polaków

Ambasador zapowiedziała aktywniejszą współpracę placówki ze środowiskiem Polaków na Litwie

Fot. ambasada RP w Wilnie

Rozpoczynająca kadencję ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Urszula Doroszewska,
rozpoczęła pracę od spotkania z przedstawicielami
polskiej mniejszości. Wieczór, 29 sierpnia, stał się
dla miejscowych Polaków okazją do poznania nowych przedstawicieli dyplomatycznych Macierzy –

nie tylko pani ambasador, ale również jej zastępcy
Grzegorza Poznańskiego oraz kierownika wydziału
konsularnego, Marcina Zieniewicza. Dyplomaci mieli
możliwość wysłuchania przedstawicieli polskiej społeczności – ich radości, trosk i nadziei.
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Kolejna próba zmniejszenia liczby
rosyjskich programów w telewizji
Konserwatyści Laurynas Kasčiūnas oraz Vytautas Kernagis przedstawili kolejny pomysł, jak
zmniejszyć na Litwie liczbę programów nadawanych w języku rosyjskim.

P

osłowie proponują, aby
programy radiowe albo
telewizyjne, nadawane w
języku nielitewskim (chodzi o
wszystkie języki oficjalne UE) w
kraju były tłumaczone na język
litewski albo miały litewskie napisy. Programy w językach spoza
UE musiałyby być tłumaczone i
nagłaśniane w języku litewskim,
z wyjątkiem programów edukacyjnych, programów specjalnych
czy muzycznych, oraz programów przeznaczonych dla mniejszości narodowych.
Zdaniem Kernagisa, zmniejszyłoby to wpływ rosyjskiej produkcji na litewskich odbiorców
oraz pomogłoby w integracji do
informacyjnej i kulturowej przestrzeni UE. W ciągu ostatnich
lat w litewskiej telewizji pojawia się znacznie więcej produkcji rosyjskiej. W 2007 roku w
ciągu tygodnia litewskie kanały
telewizyjne nadawały 79 godzin

rosyjskich programów, w roku
2017 – już 198 godzin. W większości są to rosyjskie seriale.
„W tych rosyjskich programach często jest propagowany
„radziecki” styl życia, są elementy nostalgii za Związkiem
Radzieckim. Trzeba jednak pamiętać, że w Rosji kultura jest
związana z polityką. Jest to
„miękka” broń, używana w kontekście wojny informacyjnej. Badania socjologiczne pokazują, że
osoby odczuwające nostalgię za
ZSSR są skłonni do odrzucania
demokratycznego układu Litwy
i posiadają prokremlowskie poglądy geopolityczne” – twierdzi
Kasčiūnas.
Część stacji telewizyjnych
prawie połowę swego czasu
udostępnia na emisję rosyjskiej produkcji, tymczasem
programów z krajów UE jest
znacznie mniej.
zw.lt

Szkolenie w Zujunach na temat
praw mniejszości narodowych
28 sierpnia br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR)
Leszek Jankowski i Maciej
Grześkowiak przeprowadzili
szkolenia dla pracowników
starostwa Zujun oraz mieszkańców wsi na temat praw
mniejszości narodowych na
gruncie prawa międzynarodowego, litewskiego oraz
porównali sytuację ochrony
mniejszości narodowych w
Polsce i na Litwie.
Stażysta EFHR Maciej
Grześkowiak
przedstawił
działalność EFHR oraz sytuację mniejszości narodowych
na gruncie polskiego prawa.
Omówił także stan przestrzegania praw mniejszości, zarówno ten wynikający z tek-

stów polskich aktów prawnych, jak i z realnych działań
organów państwa.
Natomiast prawnik EFHR
Leszek Jankowski zaprezentował uczestnikom standard
ochrony wynikający ze zobowiązań międzynarodowych
Litwy oraz z jej ustawodawstwa wewnętrznego. Prawnik
przedstawił też problemy,
którymi Fundacja zajmuje się
współcześnie. Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem przez EFHR bezpłatnego szkolenia w miejscu
pracy bądź w placówce edukacyjnej, zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefonicznie (+370 691 50 822).
EFHR
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Pierwsza Dama USA Melania Trump doczekała się kąśliwych uwag iż do
ogarniętego powodzią Teksasu wybrała się w szpilkach Fot. EPA-ELTA
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Pułapka postpolityki
Postpolityka, podobnie jak posthistoria, postmodernizm i inne zjawiska z „post” w nazwie,
dotyczą przeważnie gadania. Od historycznych
gadań zaś różnią się tym, że są zazwyczaj próżne.
Przykłady postpolityki można mnożyć – np. facebookowych mężów stanu, którzy wrzucają swoje
zdjęcia, zamiast reagować na zdjęcia dziur w drogach i niedziałającej kanalizacji, publikowane przez mieszkańców.
Doskonałym przykładem jest „walka z terroryzmem”, jaką toczą
postpolitycy po każdym zamachu – polegająca na rysowaniu kredą chodników, zmienianiu zdjęć profilowych czy używaniu coraz
to nowych wariacji hasła „refugees welcome”. Tak samo walczą z
biedą, wykluczeniem, korupcją. Często kończy się to właśnie na
gadaniu i wmawianiu ludziom za pośrednictwem zaprzyjaźnionych mediów, że żyją przecież coraz lepiej. Zdawałoby się – taka
samochwalcza głupota nikogo nie krzywdzi? Nic bardziej mylnego!
Raz, że kosztuje podatników, czyli nas, utrzymywanie takich darmozjadów. Co gorsze, toruje drogę dla wszelkiej maści populistów,
którzy pod przykrywką obietnic „prawdziwego działania” mogą
dążyć do objęcia władzy. Najgorzej jednak, że kompromituje wolność i demokrację – a zawiedzeni nimi ludzie szukają innych dróg,
które nieodzownie kończą się utratą wolności. Może już dość tej
postpolityki?
Rajmund Klonowski
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Nie może być tak, że Europa okazuje solidarność tylko wtedy, gdy jest to dla niej korzystne” – powiedziała
kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas spotkania z
dziennikarzami w Berlinie
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miejsce zajmuje Litwa wśród krajów UE pod względem
wydatków na oświatę

