14 SPOŁECZEŃSTWO

KURIER WILEŃSKI • Czwartek, 22 listopada 2018 r.

Raport ODIHR o przestępstwach
z nienawiści za rok 2017
Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16 listopada), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
OBWE (ODIHR) opublikowało nowe dane przestępstwa z
nienawiści za rok 2017.
Opublikowany raport zawiera dane dostarczone przez
39 państw uczestniczących, w
tym oficjalne statystyki z 34 tych
państw oraz statystyki policyjne
z 23. Ponadto, dane te zostały
przekazane przez organizacje
społeczeństwa obywatelskiego i takie organizacje międzyrządowe, jak Międzynarodowa
Organizacja ds. Migracji, Biuro
Wysokiego Komisarza ONZ ds.
Uchodźców oraz operacje terenowe OBWE.
Państwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe podały dane na temat rasizmu i ksenofobi,

traktowania osób pochodzenia
romskiego i Sinti, przejawów
antysemityzmu, nastawienia wobec muzułmanów i chrześcijan,
osób niepełnosprawnych, a także
wobec płci, orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej. Łączna
liczba analizowanych przestępstw
wynosi 5 843. Statystyka obejmuje
zarówno przemoc fizyczną, groźby, próby zniszczenia mienia itd.
Najwięcej przestępstw z
nienawiści odnotowano na tle
antysemickim (253 przejawów
przemocy, 168 gróźb i 1 720 prób
zniszczenia mienia), a także na
tle rasizmu i ksenofobii (odpowiednio – 1 113, 190 i 305).
Należy zauważyć, że przestępstwa na tle orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej nadal
są wyzwaniem – odnotowano
755 takich przejawów. Najmniej
przestępstw zarejestrowano pod
względem płci, osób niepełno-

sprawnych, osób pochodzenia
romskiego i Sinti, natomiast
przypadki przestępstw z nienawiści wobec muzułmanów i
chrześcijan zajmują pozycję pośrednią i nadal wymagają więcej
starań w celu ich zapobiegania.
Litwa również zgłasza dane do ODIHR w sprawie przestępstw z nienawiści. Oficjalne
informacje na temat przestępstw
zbiera Departament Policji oraz
Biuro Prokuratora Generalnego. W 2017 r. zarejestrowano
łącznie 9 przestępstw z nienawiści. 6 z przestępstw zostało popełnionych na tle rasistowskim
oraz ksenofobicznym, pozostałe
3 – na tle orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej.
Europejska Fundacja Praw
Człowieka (EFHR) również
uczestniczy w procesie sprawozdawczym i co roku dostarcza
informacje na temat przestępstw

z nienawiści na Litwie. W ubiegłym roku EFHR zgłosiła 5
przestępstw związanych z rasizmem i ksenofobią: 1 przejaw
przemocy fizycznej (grupa osób
doświadczyła pogróżek oraz
przemocy fizycznej, jedna osoba pochodzenia ekwadorskiego
odniosła obrażenia), 1 przejaw
pogróżek (rasistowskie obelgi
na temat osoby pochodzenia
hinduskiego oraz groźby kobiecie w ciąży), 3 próby zniszczenia mienia (grób polskiego
polityka został zniszczony przez
graffiti, zniszczono pomnik przy
polskim grobie, zdewastowano
tablicę miejscowości napisany
po polsku).
Więcej informacji na temat
statystyki przestępstw z nienawiści można znaleźć na stronie
http://hatecrime.osce.org/lithuania.
EFHR

Litewski poeta, publicysta i
tłumacz Tomas Venclova, który
od czterdziestu lat przebywał
za granicą, ogłosił, że wraz z
żoną wraca na stałe do Wilna.
„Właśnie kupiliśmy z żoną
mieszkanie w centrum Wilna. Już od sześciu lat jestem
profesorem emerytem Uniewersytetu Yale, tzn. nie wykładam i nie mam żadnych
bezpośrednich zobowiązań
wobec studentów. Moi starsi koledzy również dawno na
emeryturach, a niektórych już
nie ma. Z USA nigdy nie byłem mocno zżyty, pomimo iż
tam mam dzieci i wnuki – zawsze bardziej lubiłem Europę,
gdzie starałem się spędzać i
spędzałem niemal połowę czasu” – powiedział agencji informacyjnej BNS Tomas Venclova.
„Mam zamiar, jak i wcześniej, pisać, wydawać książki, publikować artykuły (nie tylko w
prasie litewskiej). Na zdrowie na

razie nie narzekam, chociaż już
mam 81 lat. Nas z żoną bardzo
zachwyca intensywne życie kulturalne Wilna (teatry, wystawy,
koncerty...), jest ono ciekawsze
niż w New Haven, chociaż tam
jest Uniwersytet Yale i dobre
muzea” – zapewnił pisarz.
Ostatnio Tomas Venclova

coraz częściej przebywał właśnie w Wilnie, jest też autorem wielu książek o tym mieście, m.in: „Vilniaus vardai”
(Imiona wileńskie), „Vilnius:
asmeninė istorija” (Wilno: historia osobista). W 2002 roku
T. Venclova otrzymał Statuetkę św. Krzysztofa, a w 2017

roku został doktorem honoris
causa Uniwersytetu Wileńskiego.
Tomas Venclova urodził się
11 września 1937 r. w Kłajpedzie.
Ukończył studia lituanistyczne
na Uniwersytecie Wileńskim.
W 1977 roku wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych, za co
władze Związku Sowieckiego
pozbawiły go obywatelstwa. W
tymże roku rozpoczął pracę jako
wykładowca na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Później pracował na Uniwersytecie
Stanowym Ohio i Uniwersytecie
Yale. Był bliskim przyjacielem
laureata literackiej Nagrody
Nobla Czesława Miłosza. Przetłumaczył niemało jego utworów poetyckich. Jest autorem
licznych tłumaczeń z języków
angielskiego, polskiego i rosyjskiego. Wiersze jego autorstwa
również przetłumaczone zostały
na wiele języków.
wilnoteka.lt
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