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Spotkanie EFHR z Konsulem Generalnym Ambasady Królestwa
Hiszpanii
EFHR, 30 sierpnia 2017, 11:37

Dnia 17 sierpnia b r. praktykanci Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Anna
Mitrowska, Maciej Grześkowiak i wolontariuszka
EVS Carmen Cara Lorente odb yli spotkanie z
Konsulem Generalnym Królestwa Hiszpanii,
Panem Bernardem López López-Ríasem.
Podczas spotkania Konsulowi przedstawiono
historię, cele oraz realne działania EFHR, a także
nakreślono problemy mniejszości narodowych na
Litwie. W dalszej kolejności Konsul poproszony
Fot. EFHR
został o udzielenie informacji dotyczących stanu
prawnego regulującego sytuację mniejszości narodowych w Hiszpanii a także praktyki odpowiednich
hiszpańskich organów państwowych oraz polityki państwa w tej kwestii. Podczas trwającego prawie godzinę
spotkania Konsul nie tylko udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania o charakterze prawnym, lecz
także zaprezentował gościom podłoże historyczne i kulturowe stosunku Hiszpanii do mniejszości narodowych
na jej terytorium.
Bez wątpienia było to interesujące i wzbogacające doświadczenie dla młodych stażystów EFHR. Po spotkaniu
Konsul oprowadził praktykantów po ambasadzie i zgodził się na pamiątkowe zdjęcie.
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Artykuł 3 Konstytucji Królestwa Hiszpanii głosi, iż język Kastylijski jest hiszpańskim urzędowym językiem
państwa, a wszyscy Hiszpanie mają obowiązek go znać i prawo posługiwać się nim. Jednak warto dodać, że
pozostałe języki hiszpańskie są również językami urzędowymi w odpowiednich wspólnotach autonomicznych,
na przykład w Katalonii.
Konstytucja również podkreśla, że "bogactwo różnych odmian językowych Hiszpanii jest dziedzictwem
kulturowym, które jest przedmiotem szczególnego poszanowania i szczególnej ochrony". Jest to bez wątpienia
piękny przykład poszanowania praw mniejszości etnicznych w tym różnorodnym kraju, z którego Litwa mogłaby
wziąć przykład, m. in. przyjąć odpowiednią ustawę o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 roku.
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EFHR bardzo dziękuje za spotkanie i ma nadzieję na owocną współpracę z Ambasadą Królestwa Hiszpanii.
Materiał nadesłany. Pub likacja b ez skrótów i redakcji
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Wyślij znajomemu

on Friday

Od ponad 20 lat przed Zaduszkami
Cmentarz Bernardyński sprzątają
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im.
Władysława Syrokomli. W tym roku
akcja odbyła się 27 października - tego
dnia wszyscy uczniowie od piątych klas
do maturalnych przyszli na cmentarz,
żeby uporządkować groby znanych
wilnian i zwykłych mieszkańców miasta.
Zapraszamy do galerii! (fot. Eryk
Iwaszko)
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Jak spędzić weekend w
Wilnie i na
Wileńszczyźnie?
Wilnoteka poleca
Przed tygodniem w Wilnie odbyły się VIII Wileńskie
Spotkania Sceny Polskiej z udziałem grających po
polsku zespołów z Litwy, Ukrainy, Rosji, Austrii,...
1 listopada odbędzie się kwesta "Pomnikom...
Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
Sprzątanie Cmentarza Bernardyńskiego
W Klinikach Santaryskich dramatycznie brakuje...
Nowa wileńska stacja autobusowa - w Zameczku
Więcej

POLACY NA LITWIE

W Lublinie - relief gen. W.
Andersa autorstwa
absolwenta Gimnazjum
im. J.I. Kraszewskiego
W dniach 20-25 października grupa uczniów klas 8 oraz
G1 i G2 Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego wraz z
nauczycielkami Wiesławą Dowejko i Ritą Gvazdaitytė w...
Wilno wyłoniło kandydatów do finału "Kresów...
Na tańce i integrację nigdy za późno!
Uczennica "Syrokomlówki" Mistrzynią...
Zapisz się na kurs Alfa!
Alicja B. Nikonovienė wśród kandydatów na "...
Więcej
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Będzie nowa partia
socjaldemokratyczna?
Były premier Gediminas Kirkilas i
były minister sprawiedliwości
Juozas Bernatonis, którzy przed paroma tygodniami
opuścili szeregi Litewskiej Partii...
Noszenie odblasków jest modne
Ruch Liberałów bez dotacji?
Wilno - liderem Indeksu Samorządów 2017
Szef sejmu nie wyklucza udziału AWPL-ZChR w...
25 lat temu przyjęto Konstytucję Litwy
Więcej

ZA MIEDZĄ

Trwa IV Europejskie
Forum Mediów
Polonijnych
Rola mediów polonijnych w
podtrzymywaniu tożsamości narodowej to główny temat
trwającego od czwartku, 26 października w Senacie RP
IV Europejskiego Forum...
Wenezuelska opozycja z Nagrodą Sacharowa
Choinka z Polski stanie w tym roku na placu Świę...
Podsumowanie akcji "Lato z Polską"
Znicz olimpijski już w drodze
W Krakowie otwarto siedzibę CEK NATO
Więcej

OSTATNIO KOMENTOWANE
Lewactwo wszelkimi sposobami
27.10.2017 - 15:33
Once this posting articles or
26.10.2017 - 03:50
Przejmujące i magiczne
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25.10.2017 - 12:28
Pan Prancki uważa , że mozna
25.10.2017 - 12:26
Tylko, że żadnej sile
25.10.2017 - 12:24

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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