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Obchody Europejskiego Tygodnia
Akcji Przeciwko Rasizmowi
19 marca br. Europejska
Fundacja Praw Człowieka
(EFHR) obchodziła Europejski Tydzień Akcji Przeciwko
Rasizmowi w Centrum Informacyjnym Młodzieży w
Wilnie. W ramach obchodów
EFHR zorganizowała dyskusję pt. „Tendencje rasizmu na
Litwie”, którą poprowadzili:
Leszek Jankowski, prawnik
EFHR, Jelena Jonis, doktorantka Uniwersytetu Wileńskiego oraz dr Giedrė Blažytė
z Instytutu Badań Etnicznych
Litewskiego Centrum Badań
Społecznych.
Wydarzenie rozpoczęło
się krótką prezentacją na temat działalności EFHR przez
moderatorkę dyskusji, wolontariuszkę EVS Carmen Cara
Lorente.
Po prezentacji dyskusja
rozpoczęła się od przemówienia dr Giedrė Blažytė z
Instytutu Studiów Etnicznych
Litewskiego Centrum Badań
Społecznych, która mówiła o
postawie społeczeństwa wobec grup etnicznych, imigrantów oraz uchodźców.
Następnie dyskusja kontynuowana była przemówieniem prawnika EFHR Leszka
Jankowskiego, który opowiedział o przestępstwach na tle
nienawiści oraz sytuacji mowy
nienawiści na Litwie. Dyskusję

zamknęła Jelena Jonis z Uniwersytetu Wileńskiego, która
wygłosiła przemówienie na temat dyskryminacji rasowej i
etnicznej na Litwie.
Słuchacze aktywnie brali
udział w dyskusji oraz entuzjastycznie zadawali prelegentom
pytania.
Dużo osób uczestniczyło
w tym przedsięwzięciu – zarówno obcokrajowcy, którzy
mieszkają w Wilnie, jak i miejscowi. EFHR co roku organizuje wydarzenia w ramach
kampanii UNITED w celu
podniesienia świadomości
społeczeństwa litewskiego na
temat praw człowieka. EFHR
osiągnęła swój cel, którym było podniesienie świadomości
społeczeństwa na temat rasizmu i dyskryminacji jako naruszenie praw człowieka.
Mer Wilna w pełni poparł
to przedsięwzięcie i dołączył
do kampanii „Tygodnia przeciwko rasizmowi” z oświadczeniem – „Wilno jest otwartym i przyjaznym miastem
wszystkich ludzi dobrej woli”.
EFHR pragnie również
podziękować Samorządowi
miasta Wilno za możliwość
skorzystania z Centrum Informacyjnego Młodzieży w ramach przeprowadzenia przedsięwzięcia.
EFHR
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Królowa Elżbieta II złożyła wizytę w Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych w Londynie
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Pomagajmy samorządowi!
Z okazji wiosny i związanych z tą porą roku
porządków, stołeczny samorząd zachęca mieszkańców do zgłaszania dostrzeżonych dziur w
jezdniach, szczególnie za pomocą samorządowej aplikacji. I byłoby fajnie, gdyby rzeczywiście
takich dziur trzeba było szukać usilnie i urzędnicy potrzebowali do tego pomocy obywateli.
U nas jednak próbują swoje obowiązki, za które otrzymują
wynagrodzenie z podatków, scedować na tych podatków płatników. Stąd nie dziwi irytacja mieszkańców, wymieniających
jako wymagające wymiany nawierzchni całe ulice, np. Parkową
(„płotów nastawiliście, a na asfalt nie wystarczyło?”).
Trudno się dziwić złości mieszkańców – dotychczas samorząd zajmował się organizowaniem korków poprzez stawianie i
rozregulowywanie świateł na skrzyżowaniach, promocją osoby
mera i sądowymi walkami z bezprawnie zwolnionymi pracownikami, a na naprawach dróg „oszczędzał”. Może jednak
jestem w tych ocenach niesprawiedliwy?
Być może infrastrukturalny regres, jaki obserwujemy w
ostatnich latach, nie wynika wcale z głupoty czy korupcji? Być
może rzeczywiście stołeczni urzędnicy, tak jak mer, zaimportowani z Taurogów, nie znają Wilna i nie potrafią się po nim
poruszać, więc naprawdę do wykonywania swojej pracy potrzebują pomocy mieszkańców.
Rajmund Klonowski
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EFHR co roku organizuje wydarzenia w ramach kampanii UNITED w celu
podniesienia świadomości społeczeństwa na temat praw człowieka

Mimo wszelkich uzasadnionych interesów bezpieczeństwa Turcji niedopuszczalne jest to, co dzieje się w
Afrinie, gdzie wiele tysięcy cywilów jest prześladowanych, ginie lub musi uciekać” – powiedziała kanclerz Niemiec
Angela Merkel w Bundestagu

