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Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce wzywająca do udziału 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

Delegaci zgromadzeni na Posiedzeniu Rady ZNSSK w Polsce na Górze św. Anny w dniu    

11 maja 2019r., na dwa tygodnie przed terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

wzywają wszystkich członków społeczności niemieckiej w Polsce, członków innych 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz współobywateli do wzięcia udziału w tych 

wyborach. Unia Europejska stała się po kilkudziesięciu latach życia w Europie podzielonej 

żelazną kurtyną miejscem, które dla nas wszystkich jest znakiem i gwarantem pokoju ale dla 

Niemców mieszkających na Śląsku, Pomorzu, Warmii, Mazurach ma dodatkowy wymiar 

otwarcia na Niemcy, które są naszą kulturową i językową ojczyzną.  

Jesteśmy przekonani, że kierunek integracji na kontynencie europejskim dowiódł swej 

skuteczności w zapewnieniu pokoju, wzrostu wzajemnej akceptacji pomimo różniących 

Europejczyków kultur i języków z szacunkiem dla nich wszystkich i daje szanse na ochronę 

wielokulturowości zgodnie z zasadą: „Jedność w różnorodności” (In Varietate Concordia).  

Doświadczeni brakiem uznania naszego istnienia w okresie PRL, dyskryminacji językowej, 

regionalnym zakazem nauczania języka niemieckiego, wykluczeniem społecznym                    

i przymusową polonizacją szczególnie doceniamy rolę UE jako gwaranta praw człowieka           

i wynikających z nich praw mniejszości narodowych i etnicznych. Rozszerzanie UE na 

wschód związane było z przyjęciem przez nowe kraje członkowskie standardów określonych 

w podstawowych dokumentach Rady Europy: „Ramowa Konwencja o ochronie praw 

mniejszości narodowych i etnicznych” oraz „Karty Języków Regionalnych                                

i Mniejszościowych” co dokonało szeregu pozytywnych zmian w prawie wewnętrznym RP.  

Wraz z wieloma organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych w Europie dostrzegamy 

jednak ogromne potrzeby podniesienia rangi praw tych mniejszości, gdyż istnieje wielki 

dysonans pomiędzy deklarowanymi a realizowanymi standardami na terenie UE. Polityka 

wobec mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych krajach UE kształtowana jest 

wyłącznie przez prawo wewnętrzne tych państw, a Rada Europy jako dysponent 

ratyfikowanych przez większość państw unijnych w/w dokumentów nie posiada żadnych 

instrumentów wykonawczych w celu ich realizacji. Prowadzi to w konsekwencji do sytuacji, 

w której kolejne raporty realizacji przepisów przyjętych przez państwa, pomimo negatywnych 

ocen, nie prowadzą do realnej poprawy sytuacji mniejszości narodowych. Przykładem może 

być negatywna ocena realizacji zapisów KJRiM w polskim systemie oświaty, która powtarza 

się od pierwszego raportu i nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w pracach MEN. 

Przeciwnie, problem ograniczenia przez MEN w 2018 roku możliwości łączenia nauki języka 

niemieckiego jako obcego i jako języka mniejszości narodowej jeszcze bardziej pogarsza 

dostęp do jego nauki przez uczniów ze środowiska mniejszości niemieckiej. Jednocześnie 
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bezradnie widzimy na terenie niektórych krajów UE jak wysoki może być poziom oświaty 

realizowanej dla mniejszości narodowych. 

Dlatego głosując w wyborach do PE wzywamy do popierania wyłącznie tych kandydatów, 

którzy uznają integrację europejską wokół wspólnych, wypływających z chrześcijańskiego 

sytemu wartości zasad demokratycznych, praw człowieka i wypływających z nich praw 

mniejszości narodowych i etnicznych, wielokulturowości powiązanej z ochroną kultur                   

i języków mniejszościowych i regionalnych za bezdyskusyjne i aktywnie pragną je wspierać       

i rozwijać. 

 

Góra św. Anny, dnia 11 maja 2019 r.  

  

 


