Dziś pochmurnie z przejaśnieniami, miejscami niewielkie
opady. Wiatr północno-wschodni, 6-11 m/s. Temperatura 10-15 st. ciepła.
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Przed Wielkanocą sieci
sklepów biją się o klienta

W Maximie za 10 kurzych jaj zapłacimy 59 eurocentów 				

Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku Wielkanoc przypada 21 kwietnia, ale nowiliśmy sprawdzić ceny kurzych jaj na niecały tydzień
największe sieci handlowe takie jak Maxima, Lidl, Iki, przed świętami.
Najdrożej za jaja zapłacimy na wileńskim rynku „Pod HaRimi promocyjnymi cenami oraz malowanymi jajkami
kuszą klientów już od pierwszych dni miesiąca. Posta- lą”. Tam 10 domowych jaj średniej wielkości kosztuje 3 euro.
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Wileńskie akcenty na Kiermaszu w Warszawie
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Wypadek samolotu
w rejonie Everestu

Moskwa i Pekin wspierają
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Czy hasło ,,Litwa dla Litwinów”
jest przestępstwem z nienawiści?

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

9 kwietnia br. Wileński Sąd Dzielnicowy wydał
wyrok w głośnej sprawie o napad na obywatela Ekwadoru Fabiana Sancheza.

S

ąd uznał sprawców za
winnych naruszenia porządku publicznego na
podstawie art. 284 Kodeksu
Postępowania Karnego RL
(KPK RL) oraz podżeganie
do nienawiści wobec osoby
innej narodowości, rasy, przekonań i poglądów zgodnie z
art. 170 ust. 2 KPK RL. Sąd
skazał J. Malinowskiego na
rok i dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu
na dwa lata oraz E. Lukaševičiusa na rok i cztery miesiące
ograniczenia wolności. Skazani ponadto będą musieli wynagrodzić Fabianowi straty w
wysokości 500 euro.

19 lipca 2018 roku mieszkający od pięciu lat na Litwie
Ekwadorczyk, został napadnięty przez dwóch mężczyzn,
którzy w trakcie napadu krzyczeli ,,Litwa dla Litwinów”.
Podczas postępowania ustalono, że sprawców sprowokowało zachowanie Fabiana
podczas tzw. marszu patriotów 11 Marca. Cudzoziemiec
miał urazić sprawców plakatem ,,Litwa dla wszystkich”. W
sądzie mężczyźni przyznali, że
wspomniany napis ich obraził,
ponieważ w takim przypadku
Litwa należy również do gejów i przestępców.
W wyroku sąd orzekł, że
,,chociaż zgodnie ze znaczeniem językowym hasło ,,Litwa
dla Litwinów” nie oznacza
dyskryminacji na tle rasowym
czy narodowym, a jest jedynie
sloganem narodowców, który
skandują go podczas marszu
11 Marca, to sąd przyznaje,
że poszkodowany został napadnięty właśnie dlatego, że
będąc cudzoziemcem, a dokładnie obywatelem Ekwadoru, opowiada się za równością
wszystkich narodowości”.

Sprawcy oświadczyli, że
poszkodowany nie wyróżniał
się z tłumu, podkreślili natomiast, że dobrze go kojarzyli
z uczestnictwa w marszu 11
Marca i plakatu ,,Litwa dla
wszystkich”.
Z zeznań J. Malinowskiego wynika, iż zdaje sobie
sprawę, że hasło ,,Litwa dla
Litwinów” ma pejoratywny wydźwięk, co zasadniczo
usprawiedliwia jego negatywny stosunek do innej rasy
lub innej osoby”. Jednocześnie uznaje Ekwadorczyka za
,,prowokatora”.
Ewelina Dobrowolska,
prawniczka
Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka
(EFHR), która reprezentowała Fabiana Sancheza w sądzie
cieszy się z wyroku organu
sprawiedliwości. Podkreśla, że
Litwa w końcu zbliża się do
interpretacji Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
i prawa międzynarodowego.
Mimo ewidentnych starań
zmierzających do zidentyfikowania i ścigania przestępstw z
nienawiści, brak konkretnego
planu działania prowadzi do
niskiego rozpoznania tego typu przestępstw, a problemy
pojawiają się na każdym etapie dochodzenia.

W tym przypadku jedynie
właściwa i jasna kwalifikacja
w orzecznictwie przyczyni się
do skuteczniejszej walki z
przestępstwami z nienawiści
na Litwie. Interpretacja Trybunału, która stanowi, że atakowanie przy pomocy haseł
,,Litwa dla Litwinów” jest nie
tylko naruszeniem porządku
publicznego, ale także promocją nienawiści, jest pierwszym
krokiem w kierunku społecznej świadomości.
EFHR

Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się w Berlinie z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko
Fot.EPA-ELTA

KOMENTARZ DNIA

Eurozamiary Platformy o jak
najszybszym wprowadzeniu euro
Na spotkaniach międzynarodowych Grzegorz Schetyna mówi wprost o szybkim przyjęciu
euro. Tak było choćby w listopadzie na zjeździe
Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach, gdzie
oświadczył, że jak tylko odsunie PiS od władzy,
to jak najszybciej przyjmie europejską walutę.
Abstrahując od buńczucznych zapowiedzi lidera
PO, które prawdopodobnie się nie spełnią, bo partia ta nigdy już
nie będzie rządzić, to jest to bardzo symptomatyczne okłamywanie
Polaków. Na użytek wewnętrzny Schetyna nie mówi o przyjęciu
eurowaluty. Wie bowiem, że byłoby to bardzo źle przyjęte, bo znakomita większość Polaków nie chce odejścia od złotego.
Polacy, nauczeni choćby przykładem słowackim i litewskim,
wiedzą, że to oznacza potężne podwyżki, że uderzy ich mocno
po kieszeniach. Schetyna zatem unika opowieści o tym, jak szybko
przyjmie euro, ale nie wtedy, gdy sądzi, że słyszą go tylko politycy
zagraniczni. I to jest bardzo znamienne dla działania Platformy
Obywatelskiej – ukrywanie rzeczywistych zamiarów przed Polakami. Nie dajcie się nabrać, oni kłamią tak, jak oddychają. A będą
robić to, co ustalą i podyktują im Berlin i Paryż.
Joanna Lichocka
„Gazeta Polska Codziennie”

CYTAT DNIA

Chcemy, by Polska miała jak najbardziej innowacyjne
przemysły. Chcemy, żeby polscy inżynierowie zarabiali
jak najwięcej. Chcemy, żeby polskie wynagrodzenia były
wreszcie, za kilka, kilkanaście lat, takie jak w krajach Europy
Zachodniej. Temu ma służyć również budżet UE” – powiedział
w Brukseli premier Polski Mateusz Morawiecki
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3,26

mln mieszkańców zadeklarowało na dzień
pierwszego kwietnia miejsce zamieszkania na
Litwie

