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km istniejących obecnie w Wilnie dróżek rowerowych 
stołeczny samorząd zobowiązał się uporządkować do koń-
ca czerwca oraz urządzić dodatkowo 12 km nowych tras.

LICZBA DNIA

„Brak bezpieczeństwa i niestabilność nie tylko 
zaszkodzi rozwojowi gospodarczemu, swobodzie po-
dróżowania i wolnemu handlowi, ale zwiększy koszt 

zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego” — ostrzegł wczoraj 
przed długofalowymi skutkami nadmiernych cięć w budżetach na 
obronność sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.
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ZDJĘCIE DNIA

W niemieckim Stuttgarcie odbywa się konkurs „Świat z piasku”      Fot. EPA-ELTA

KOMENTARZ DNIA
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Oblicze moralne w krzywym zwierciadle

Wczoraj Sejm większością głosów posta-
nowił o wszczęciu procedury impeachmentu 
wobec dwóch kolegów z Partii Chrześcijańskiej. 

Linasa Karaliusa i Aleksandra Sacharuka 
oskarża się o to, że gdy jeden podróżował w cza-
sie sesji parlamentarnej po dżunglach i nocnych 
klubach Tajlandii, to ten drugi głosował za niego 

w Sejmie. Aż 55 razy. Naruszenie oczywiste i niedopuszczalne, ale 
czemuś trąci hipokryzją. Nie staję bynajmniej tu w obronie posłów. 
Co więcej, subiektywnie uważam, że nie są oni godni mandatów 
poselskich i nie tylko z powodu tych wakacyjnych machlojek. Ale 
mam oczy i często oglądam posiedzenia Sejmu, toteż nierzadko da-
ło się zaobserwować, że nie tylko Sacharuk parał się głosowaniem w 
zastępstwie swego kolegi. Również inni posłowie tzw. „zawodowi”, 
czyli mający po kilka kadencji za sobą, również w poprzednim Sej-
mie bez zbytnich skrupułów wciskali guziki do głosowania, niczym 
grali na akordeonie.

Zresztą sejmowa Komisja Etyki Poselskiej nie jednego już posła 
karciła za głosowanie zamiast kolegi, ale jakoś dotychczas nikomu z 
nich włos z głowy nie spadł, a tym bardziej żadna sprawa nie skoń-
czyła się odebraniem mandatu. A tu nagle impeachment. Za co? 
Za to, że nowi w tych zabawach politycznych Sacharuk i Karalius 
byli zbyt nadgorliwi w tej nauce gry na sejmowym akordeonie? Czy 
może jednak za to, że pozbawiając ich mandatów do Sejmu, wejdzie 
dwóch nowych posłów, którzy jednak nie zasilą opozycyjnej Partii 
Chrześcijańskiej, lecz koalicyjną Partię Wskrzeszenia Narodowe-
go?

Pozyskanie dwóch głosów, to niby niewiele, ale gra warta 
świeczki w przypadku, gdy ani koalicja, ani opozycja nie mają zde-
cydowanej większości. I chyba niestety o to, a nie o oblicze moralne 
naszego Sejmu chodzi w tych rozgrywkach.

Stanisław Tarasiewicz 

Apel MIDAS do Prezydent Republiki 
Litewskiej Dali Grybauskaitė
Bozen/Bolzano, 12.05.2010

Szanowna Pani Prezydent 
Grybauskaitė,

W dniach od 6 do 9 maja 
2010 odbył się w Wilnie Do-
roczny Zjazd Europejskiego 
Stowarzyszenia Dzienników w 
Językach Mniejszości oraz Ję-
zykach Regionalnych MIDAS 
— Stowarzyszenie Dzienników 
Mniejszości. 

MIDAS jest stowarzysze-
niem zrzeszającym 30 dzien-
ników z całej Europy. Stanowi 
ono platformę wymiany infor-
macji pomiędzy członkami sto-
warzyszenia, organizuje szkole-
nia dla dziennikarzy, przyznaje 
nagrody dziennikarskie oraz 
promuje ochronę praw mniej-
szości narodowych w Europie. 
Szczegółowe informacje doty-
czące statutowej działalności 
stowarzyszenia zawarte są na 
stronie www.midas-press.org. 

W tym roku doroczny 
Zjazd zorganizowany został 
przez polskojęzyczny dziennik 
na Litwie, „Kurier Wileński”, 
również zrzeszony w MIDAS. 
W ciągu trzydniowej konferen-
cji przedstawiciele dzienników 
MIDAS zostali zapoznani z 
sytuacją mniejszości narodo-
wych na Litwie. Z troską mu-
simy przyznać, że wiele spraw 
o podstawowym znaczeniu dla 
zachowania tożsamości mniej-
szości narodowych wciąż nie 
zostało w zadowalający spo-
sób rozwiązanych. Co więcej, 
media litewskojęzyczne często 
nie informują o sytuacji mniej-
szości w sposób adekwatny lub 
całkowicie pomijają te zagad-
nienia.

Dlatego też dzienniki człon-
kowskie MIDAS apelują do 
władz Litwy o podjęcie działań 
mających na celu wzrost zrozu-
mienia dla potrzeb mniejszości 
narodowych wśród większości 
oraz zagwarantowanie praw 
mniejszości zamieszkujących 
terytorium Litwy. 

Mniejszości narodowe, bę-
dące co do zasady w trudniej-
szej sytuacji aniżeli większość, 

wymagają zastosowania wobec 
nich tzw. akcji afirmatywnych, 
umożliwiających wyrównanie 
ich pozycji w stosunku do więk-
szości. 

Mamy nadzieję, że władze 
Litwy podejmą stosowne kroki, 
by wdrożyć wszystkie prawne 
regulacje obowiązujące Litwę 
— tak krajowe, jak między-
narodowe — odnoszące się do 
ochrony mniejszości narodo-
wych oraz zagwarantują w kra-
jowym porządku prawnym te 
prawa, które do dzisiaj w nim 
nie zostały przewidziane. 

Edukacja w języku mniej-
szości narodowej, dwujęzyczna 
administracja publiczna oraz 
toponomastyka, udział mniej-
szości w życiu politycznym oraz 
ekonomicznym, dopuszczenie 
oryginalnej pisowni imion i 
nazwisk oraz media w językach 
mniejszości wspierane finan-
sowo przez państwo stanowią 
podstawowe potrzeby mniej-
szości narodowych w całej 
Europie. 

Wyjście naprzeciw tym po-
trzebom gwarantuje harmonij-
ne życie w pluralistycznym, de-
mokratycznym społeczeństwie 
oraz stwarza warunki posza-
nowania etnicznej, kulturowej, 
językowej oraz religijnej róż-
norodności. „Jedność w Róż-
norodności” stanowi bogactwo 
oraz jeden z głównych założeń 
Unii Europejskiej. Młode 
demokratyczne instytucje Re-
publiki Litewskiej powinny w 
swoich działaniach opierać się 
na bogatej multietnicznej histo-
rii Litwy. 

Z góry dziękuję za uwzględ-
nienie zagadnień mniejszości 
narodowych w Pani codziennej 
pracy na rzecz wszystkich oby-
wateli Republiki Litwy. 

Z poważaniem, 
Toni Ebner

Prezes Stowarzyszenia 
MIDAS 

Kopia tego listu zostanie 
przesłana do „Kuriera Wi-
leńskiego” oraz pozostałych 
dzienników zrzeszonych w 
MIDAS. 


