Lietuvos lenkų sąjunga darys savo surašymą – pati
ketina išsiaiškinti, kiek gyventojų laiko save lenkais
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Nors vyksta visuotinis gyventojų surašymas, kurio dalis – duomenys apie tautybę,
Lietuvos lenkų sąjunga ketina pati skaičiuoti, kiek šalyje yra lenkų tautybės žmonių.
Žmogaus teisių fondas, kuris iniciavo, kad Statistikos departamentas skaičiuotų tautines
mažumas, sako, kad tokių atskirų apklausų organizavimas gali kelti sumaištį ir ragina
pildyti oficialią anketą.
2011 metais vykęs surašymas parodė, kad Lietuvoje daugiau nei 6 procentai lenkų. Kas
pasikeitė per dešimtmetį, oficialius duomenis skaičiuoja Statistikos departamentas.
Duomenys apie tautybę – naujo visuotinio surašymo dalis.
Lietuvos lenkų sąjunga organizuoja savo surašymą – ir pati ketina išsiaiškinti, kiek
gyventojų laiko save lenkais.
„Mes turim žinoti, kiek mūsų yra, tuo labiau, kad yra dabar surašymas, mes sužinosim ir
apie lenkus arba tuos, kurie laiko save lenkais“, – sako Lietuvos lenkų sąjungos
prezidentas Michalas Mackevičius.
Paklaustas, ar nepasitiki visuotinio surašymo būsimais duomenimis, jis tiesiog teigė, kad
„turėsime savo“.
Vykdydamas surašymą Statistikos departamentas remiasi gyventojų, nekilnojamojo turto
registrais, mokesčių inspekcijos, „Sodros“, nakvynės namų duomenimis. O apie gimtąją
bei kitas kalbas, išpažįstamą tikėjimą ir tautybę vykdoma internetinė apklausa. Šiuo metu
joje gali dalyvauti visi.
Lenkijos vėliava / Kris Cros/Unsplash nuotr.
„Galbūt kažkuri grupė nesudalyvautų tyrime, tam tikros mažos tautybės žmonės
nesudalyvaus tyrime, bus dar papildomai pritaikant tyrimų metodus išrinktas sąrašas, ir
tada klausėjai klaus tų, kurie pateks į sąrašą“, – sako Statistikos departamento skyriaus
vedėja Vanda Vaitekūnienė.
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Lenkų sąjungos pirmininkas sako, kad savo apklausa nori išsiaiškinti, kas yra sąjungos
narys, kas – simpatikas, kas – laiko save lenku, bet sąjungoje būti nenori. Taip pat esą
taip bus lengviau organizuoti renginius tautinei mažumai.
„Turėsim statistiką. Mes padėsim Statistikos departamentui irgi, todėl kad ten duoda
kažkoks Registrų centras... Niekas neaišku“, – komentuoja M. Mackevičius.
Michalas Mackevičius / BNS nuotr.
Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Marekas Kubekas teigia,
kad sąjungos valdybos iniciatyva turi būti atskirai svarstoma sąjungos padaliniuose,
kadangi ją įgyvendinti sudėtinga dėl karantino apribojimų.
„Tai nauja informacija, kylanti iš Lietuvos lenkų sąjungos valdybos iniciatyvos ir jos
pirmininko Michalo Mackevičiaus, nežinau, kaip įvertinti šitą nutarimą, turint omeny
situaciją, susijusią su koronaviruso plitimu“, – LRT RADIJUI sako M. Kubekas.
Žmogaus teisių gynėjai aiškina, kad statistiką apie tautybę turėti reikia, nes pagal tai
ateityje gali būti priimami konkretūs politiniai sprendimai tautinių bendruomenių atžvilgiu.
Vis dėlto ragina pildyti tik oficialią – Statistikos departamento apklausą.
Lietuvos ir Lenkijos vėliavos / Prezidentūros nuotr.
„Tokie sumanymai rengti kažką atskirai gali kelti sumaištį, aš raginčiau visus prisidėti prie
jau sukurtos informacinės akcijos ir pildyti oficialią anketą, kuri jau parengta, kuri jau
veikia, kad duomenys būtų patikimi, gerai saugomi, teisėti. Mes nežinome, kaip
bendruomenės planuoja daryti anketavimą ar surašymą, nežinome, ko planuoja klausti“,
– teigia Europos žmogaus teisių fondo atstovė Barbara Charyton.
Statistikos departamentas pirminius duomenis ketina skelbti metų pabaigoje.
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite
portalas@lrt.lt
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