Rządy Polski i Niemiec wsparły mniejszość niemiecką wspólnym oświadczeniem!
niedziela, 12 czerwiec 2011

W dniu 12.06.2011, przedstawiciel rządu polskiego w osobie Sekretarza Stanu RP Tomasza Siemoniaka oraz rządu
niemieckiego w osobie Sekretarza Stanu RFN Christopha Bergnera, wraz z przedstawicielem mniejszości niemieckiej
w Polsce, Przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernardem Gaida oraz przedstawicielami organizacji
polonijnych w Niemczech, uroczyście podpisali w Warszawie Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie
wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i
przyjaznej współpracy. Przy podpisaniu obecni byli także Poseł mniejszości Ryszard Galla, Norbert Rasch
Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Minister Spraw Wewnętrznych
Jerzy Miller.

Oświadczenie jest konkluzją rozmów tak zwanego „okrągłego stołu”, które odbywały się w ramach przygotowań do
obchodów 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, w
których brali udział przedstawiciele obydwu rządów oraz w/w organizacji.
Celem tych rozmów było przede wszystkim dokonanie przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Traktatu.
W ramach tego oświadczenia strona polska zobowiązała się do następujących działań, aby wspierać mniejszość
niemiecką:
- Dokonanie analizy naukowej niedemokratycznych praktyk PRL wobec obywateli polskich narodowości niemieckiej i
bezpaństwowców tej narodowości w okresie władzy komunistycznej. Wyniki analizy zostaną opublikowane.
- Utworzenie w ramach organizacji mniejszości niemieckiej komórki, która działając na bazie naukowej podjęłaby i
koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Studium wykonalności
określiłoby możliwości organizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia.
- Powołanie pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych w województwach, (w których jeszcze ich brak),
do kompetencji, których należeć będą również sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce.
- Położenie większego nacisku na dotacje podmiotowe przyznawane organizacjom mniejszości niemieckiej w Polsce, w
szczególności na wsparcie działalności Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach.
- Przegląd przez właściwe instytucje państwowe funkcjonującej już od kilku lat w Polsce strategii rozwoju oświaty
mniejszości niemieckiej, przy udziale przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dokonanie jej pogłębienia i
aktualizacji.
- Udzielenie wsparcia w zakresie muzealnej prezentacji oraz archiwalnego zabezpieczenia dokumentów dotyczących
mniejszości niemieckiej w Polsce.
Obie strony w oświadczeniu wyraziły także chęć kontynuowania rozmów okrągłego stołu. W przyszłych posiedzeniach
strona niemiecka chce omówić następujące zagadnienia:
- Doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania języka niemieckiego, wraz z przygotowywaniem nauczycieli do podjęcia
nauczania dwujęzycznego.
- Rozszerzenie procesu nauczania o naukę historii i geografii regionu i państwa, z którego obszarem kulturowym
utożsamia się mniejszość niemiecka.

- Tworzenie dwujęzycznych placówek oświatowych na terenach zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce.
- Podjęcie inicjatyw na rzecz uzyskania wyższego poziomu akceptacji społecznej dla mniejszości niemieckiej w Polsce.
- Wspieranie wysiłków mniejszości niemieckiej w Polsce w zakresie przyznania jej częstotliwości radiowej oraz
finansowego poparcia dla tego zamierzenia w ramach obowiązujących procedur i przepisów.
W wyniku przeprowadzonych dotychczas rozmów, zarówno przedstawiciele polskiego, jak i niemieckiego rządu
dostrzegają na przykładzie niemieckiej mniejszości w Polsce - potencjał służący pogłębianiu więzi pomiędzy Polską a
Niemcami na poziomie społeczeństw obywatelskich, który powinien zostać wykorzystany i być rozwijany w duchu
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Członkowie niemieckiej mniejszości w Polsce przyczyniają się do
tego rozwoju stanowiąc pomost dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy obydwoma krajami. Dzięki
swojemu wkładowi we wszystkie dziedziny życia, takie jak kultura, nauka i gospodarka, znacząco wzbogacają
społeczeństwo.

