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Petycja przeciwko gromadzeniu i przetwarzaniu przez rząd Republiki Litwy danych
ujawniających pochodzenie etniczne
Zwracamy się z żądaniem podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko gromadzeniu
i przetwarzaniu przez rząd Republiki Litwy danych ujawniających pochodzenie etniczne:
a) Parlament Europejski prosimy o przyjęcie rezolucji potępiającej gromadzenie,
przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych umożliwiających, bez wiedzy
zainteresowanych, ujawnianie pochodzenie rasowe lub etniczne oraz wezwanie Komisji Unii
Europejskiej o wszczęcie przeciwko Litwie odpowiedniego postępowania zgodnie
z Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej włącznie z wniesieniem skargi
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
b) Komisję Unii Europejskiej prosimy o wszczęcie przeciwko Litwie odpowiedniego
postępowania zgodnie z Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
włącznie z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o naruszenie
przez Litwę m.in. Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
W sierpniu br. ponad 26 tysięcy osób, należących do mniejszości narodowych, otrzymało list
od Ministra Oświaty i Nauki RL Gintarasa Steponavičiusa, który informował o zmianach,
jakie niesie za sobą znowelizowana ustawa o oświacie oraz przekonywał o ich korzyściach.
W dniu 17 marca 2011 Sejm Republiki Litewskiej znowelizował Ustawę o oświacie, której
celem jest daleko idące pogorszenie sytuacji szkolnictwa mniejszości narodowych. Ustawa
została przyjęta pomimo licznych protestów i wieców społeczności mniejszości narodowych
oraz 60 tysięcy podpisów zebranych przeciwko tej nowelizacji.
List w trzech językach: po polsku, rosyjsku oraz białorusku został zaadresowany na
niepełnoletnie dzieci uczęszczające do szkół mniejszości narodowych. Każda rodzina
otrzymała pismo w swoim języku ojczystym. Oznacza to, że Minister Oświaty i Nauki RL
posiada dane adresowe wszystkich rodzin z podziałem na ich etniczne pochodzenie.
Wysłanie listów do przedstawicieli mniejszości narodowych, w szczególności
zaadresowanych do osób niepełnoletnich, leży w sprzeczności z m.in. art. 8 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującym każdemu prawo do
poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej
korespondencji oraz art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zapewniającym
prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Dodatkowo naruszony został
art. 7 oraz art. 8 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
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października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych, który zabrania przetwarzanie danych
osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne. Przetwarzanie danych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne nie jest konieczne dla realizacji zadania
wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej. W wyroku
z dnia 16 grudnia 2008 r. (w sprawie C-524/06) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
podkreślił znaczenie zawężonej interpretacji przepisów związanych z koniecznością
przetwarzania danych osobowych.
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych umożliwiających, bez
wiedzy zainteresowanych, ujawnianie pochodzenie rasowe lub etniczne jest bardzo
niebezpiecznym zjawiskiem. Od jakiegoś czasu mniejszości na Litwie są zastraszane,
organizowane są wiece neonazistów w miejscowościach zwarcie zamieszkałych przez
mniejszości narodowe. Wysłanie listy zaadresowanego indywidualnie do przedstawicieli
mniejszości narodowych ma również element zastraszający. Każda rodzina, która otrzymała
list może obawiać się o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Została uświadomiona, że rząd
posiada pełne dane ich dotyczące, co może zostać wykorzystane przeciwko nim.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty zwracamy się z prośbą o pilną interwencję.
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