57
Lubię to!

Wilno i Wileńszczyzna

Radar Wileński

Litwa

Kultura i Historia

Świat

Gospodarka

Sport

Rozmaitości

Wilno

Radio

16 GRUDNIA 2019

4° 3° / 3°
Aktualności

Litwa Będzie Anna w litewskim paszporcie? Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądu Konsty…

„Pięknie opowiedzieć małą
ojczyznę”: To konkurs elitarny

Ziarno Wiary: Niedziela radości

Wilno i Wileńszczyzna

Społeczny Komitet Opieki nad
Starą Rossą podsumował rok

Listopad 7, 2019 6:30

zw.lt

Kwestia oryginalnej pisowni imion i nazwisk dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich
nie jest priorytetowa, to "sprawa pięciorzędna" - mówi portalowi lrt.lt starosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie
Wanda Krawczonok. Mimo że partia przed kilkoma miesiącami weszła w skład koalicji rządzącej, kwestie
dotyczące oryginalnej pisowni są pominięte w umowie koalicyjnej.

Fot. Roman Niedźwiecki
W rozmowie z portalem nadawcy publicznego Wanda Krawczonok stwierdziła, że polska frakcja poparłaby ustawę o
oryginalnej pisowni nazwisk, ale w Sejmie „brak woli politycznej” w tym temacie. „Imię i nazwisko są własnością
człowieka, dlatego powinna istnieć możliwość pisania ich w oryginale” – zauważyła.
Jak dodała Krawczonok, AWPL-ZChR reprezentuje swoich wyborców i wie, jakie są ich oczekiwania. „Obecnie już
niejedna sprawa sądowa dotycząca oryginalnej pisowni imion i nazwisk została wygrana. Ludzie, dla których jest to
ważne, mogą korzystać z tego środka” – powiedziała polityk.
Europejska Fundacja Praw Człowieka, prowadząca w sądzie sprawy o oryginalny zapis imienia i nazwiska,
niejednokrotnie wskazywała, że bardziej efektywnym od drogi sądowej rozwiązaniem byłoby przyjęcie odpowiednich
aktów prawnych, które umożliwiłyby załatwienie kwestii pisowni za pomocą procedur administracyjnych.
„Nie mówimy „nie”, ale nie wiemy, ile osób skorzystałoby z takiej możliwości. Aby miejscowi Polacy mogli przywrócić
swoje nazwiska, musieliby oni zebrać niemało papierów, kosztowałaby wymiana dokumentów – i dokumentów
własności, i dokumentów tożsamości…” – wymieniała Wanda Krawczonok w rozmowie z portalem lrt.lt.
„Sądzę, że wymiar procentowy osób, które skorzystałyby z takiego prawa, byłby nieduży. Dlatego nie podnosimy tej
kwestii w pierwszej kolejności, ale, oczywiście, podkreślę raz jeszcze, człowiek powinien mieć prawo do swojego
nazwiska. (…) Nie planujemy zgłaszania nowych projektów, ale poprzemy, aby ułatwić ludziom życie” – skomentowała
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