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Sygn. Pisma: Apel 1/2012

14 września 2012 roku

Szanowny Pan Knut Vollebæk
Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych
za pośrednictwem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

APEL!
Szanowny Panie Komisarzu!
1 lutego 2011 roku wystosowaliśmy do Pana Apel zwracający „uwagę na
kwestię naruszania praw człowieka i dyskryminacji mniejszości narodowych w
Europie”, to jest na „praktyki stosowne przez władze publiczne Republiki Litewskiej
wobec Polaków, mieszkających od stuleci na obszarach wchodzących obecnie w
skład państwa litewskiego”. Między innymi wymienialiśmy działania polegające, na
przeszkadzaniu

Polakom

„w

korzystaniu

z

przysługujących

im

praw

(…)

politycznych, poprzez utrudnianie swobodnego wyboru przedstawicieli”, zwłaszcza
posłów do litewskiego parlamentu.
Z satysfakcja przyjęliśmy zainteresowanie Pana Komisarza sytuacją Polaków na
Litwie, w szczególności zapoznaniem się przez Pana osobiście z problemami
dyskryminacji Polaków na miejscu, na Litwie
Nawiązując do, wyrażonego w przesłanym do nas piśmie z 23 marca 2011 r.,
zainteresowania niezależnymi informacjami od organizacji społecznych chcielibyśmy
zwrócić się do Pana Komisarza z następującą bulwersującą sprawą:
10

lipca

Litewska

Główna

Komisja

Wyborcza

dokonała

korekty

granic

jednomandatowych okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie oraz ilości wyborców w
tych okręgach, która dyskryminuje litewskich Polaków i ich partię - Akcję Wyborczą
Polaków na Litwie.

W rezultacie 90 tys. wyborców – Litwinów (np. w Kownie – po litewsku Kaunas)
będzie miało trzech przedstawicieli w parlamencie, a 90 tys. wyborców (w większości
Polaków) na Wileńszczyźnie tylko dwóch posłów.
Jest to modelowy przykład manipulacji wyborczej, tzw. gerrymanderingu.
Naszym zdaniem jest to jaskrawe naruszenia artykułu 4 KONWENCJI RAMOWEJ
o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.
głoszącego:
- w punkcie 1.: „Strony zobowiązują się zagwarantować osobom należącym do
mniejszości narodowych prawo do równości wobec prawa oraz jednakową ochronę
prawa. W tym względzie jakakolwiek dyskryminacja wynikająca z przynależności do
mniejszości narodowej jest zabroniona.”
- w punkcie 2. „Strony zobowiązują się do przyjęcia, tam gdzie to
konieczne, odpowiednich środków w celu popierania, we wszystkich sferach życia
ekonomicznego, społecznego, politycznego (podkreślenie i wytłuszczenie nasze) i
kulturalnego pełnej i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do
mniejszości narodowej a osobami należącymi do większości.”
Tymczasem Pana przedstawiciele przebywający na Litwie w dniach 26-28
czerwca, Panowie Robert Krimmer i Raoul Muresan w opublikowanym raporcie kwestię
powyższą bagatelizują. Deklarują oto, że kwestie związane ze udziałem w wyborach
mniejszości narodowych i równym podziałem głosów pomiędzy okręgami wyborczymi
mogą podlegać dalszej analizie i zalecają przysłanie na październikowe wybory
obserwatorów międzynarodowych.
Przepraszamy, Panie Komisarzu, ale co tu jest jeszcze do analizowania.
Litewska
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wyborczych by co trzeci polski głos został zmarnowany, pogarszając w ten sposób
położenie mniejszości.
Czy na tym polega popieranie, w sferze politycznej, pełnej i rzeczywistej
równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowej a osobami
należącymi do większości?
Czy pogarszanie położenia mniejszości zgodne jest z przyjętymi w Europie
standardami?

Czyż nie jest to jawna dyskryminacja mniejszości narodowej w dziedzinie praw
politycznych

i

uniemożliwienie

swobodnego

wyboru

odpowiedniej

ilości

przedstawicieli?
I jaki rezultat, Szanowny Panie Komisarzu, ma przynieść obecność w trakcie
wyborów obserwatorów międzynarodowych. Przecież najistotniejsze dla rezultatu
wyborów fałszerstwo już zostało dokonane. Jawnie i na Pana oczach. Trudno sobie
przecież wyobrazić popełnione w trakcie wyborów fałszerstwo, którego wpływ na ich
rezultat byłby porównywalny z decyzją litewskiej Komisji Wyborczej.
Rekomendacje przedstawione przez Pana przedstawicieli , Panów Roberta
Krimmera i Raoula Muresana, uważamy więc za całkowicie niewystarczające.
Oczekujemy

od

Pana

Komisarza

zdecydowanej,

szybkiej

(jeszcze

przed

październikowymi wyborami) i skutecznej reakcji na jawne łamanie przez litewska
Główną Komisję Wyborczą praw człowieka i europejskich standardów.
Trwającej od odzyskania przez Litwę niepodległości, a więc już od ponad
dwudziestu lat, dyskryminacji Polaków na Litwie czas wreszcie położyć kres.
Przestrzegamy, że brak takowej reakcji, równoznaczny z akceptacją działań
władz litewskich, będzie oznaczał, że dyskryminacja mniejszości polskiej na Litwie w
dziedzinie

praw

politycznych

(wyborczych)

będzie

odbywać

się

pod

wysokim

patronatem Pana Komisarza osobiście oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Człowieka OBWE.
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