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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Z nadziej¹ przyjê³am inicjatywê organizacji polonijnych w Niemczech, które w swoim liœcie do pani

kanclerz Angeli Merkel wyst¹pi³y o przyznanie niemieckiej Polonii statusu mniejszoœci narodowej. Sy-
tuacja, w której zamieszkuj¹cy w Niemczech Polacy nie s¹ traktowani jak pe³noprawna mniejszoœæ na-
rodowa, stanowi bezpoœredni¹ kontynuacjê sytuacji powsta³ej w wyniku dekretu nazistowskich
Niemiec z 1940 roku. Uwa¿am za niedopuszczalne, aby w siedemdziesi¹t lat od wybuchu II wojny œwia-
towej tak wa¿ny obszar stosunków polsko-niemieckich by³ regulowany w duchu dokumentu, pod któ-
rym widnieje podpis Hermanna Goeringa.

Omawiana sprawa zosta³a niestety zaniedbana w trakcie negocjacji nad traktatem dobros¹siedzkim
z 1991 roku, w wyniku czego w tym oficjalnym dokumencie cz³onkowie mniejszoœci polskiej w Niem-
czech zostali okreœleni jako „obywatele niemieccy polskiego pochodzenia”. Tym samym traktat miêdzy-
narodowy, pod którym widniej¹ podpisy przedstawicieli w³adz Rzeczypospolitej Polskiej,
usankcjonowa³ niesprawiedliwy status mniejszoœci polskiej w Niemczech. Uwa¿am, i¿ nadszed³ najwy¿-
szy czas, aby zmieniæ ten stan rzeczy.

Pragnê zwróciæ uwagê Pana Premiera na fakt, i¿ w omawianej sytuacji naruszona zosta³a podstawo-
wa zasada stosunków miêdzynarodowych: zasada wzajemnoœci. Mniejszoœæ polska w Niemczech nie
tylko nie cieszy siê przywilejami analogicznymi do przywilejów mniejszoœci niemieckiej w Polsce, ale
w ogóle nie jest uznawana za pe³noprawn¹ mniejszoœæ narodow¹. W tym kontekœcie nale¿y oceniæ ostat-
ni¹ inicjatywê organizacji polonijnych w Niemczech za s³uszn¹ i niezwykle istotn¹. Konieczne jest jej po-
parcie przez polskie czynniki rz¹dowe. Proszê o odpowiedŸ, jakie kroki planuje podj¹æ rz¹d polski w celu
poparcia owych postulatów. W szczególnoœci proszê o informacjê, na jakim szczeblu i w jaki sposób
sprawa ta bêdzie analizowana przez polskie s³u¿by dyplomatyczne.

Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê Pana Premiera, i¿ nale¿a³oby rozwa¿yæ renegocjacjê traktatu
dobros¹siedzkiego z Republik¹ Federaln¹ Niemiec w aspekcie statusu mniejszoœci polskiej w Niem-
czech.

Uwa¿am, i¿ w razie braku woli ze strony rz¹du Niemiec do za³atwienia tej sprawy w formie renegocja-
cji traktatu lub wi¹¿¹cych wewnêtrznych aktów prawnych republiki federalnej, strona polska ma pe³ne
prawo do zastosowania zasady wzajemnoœci stosunków, to znaczy do odebrania przywilejów mniejszo-
œci niemieckiej w Polsce, które nie maj¹ ekwiwalentu wœród uprawnieñ mniejszoœci polskiej w Niem-
czech. Apelujê o stworzenie projektów rozwi¹zañ legislacyjnych, które by³yby gotowe do szybkiego
wprowadzenia w ¿ycie w razie negatywnego stanowiska strony niemieckiej. Jednoczeœnie ju¿ samo pro-
wadzenie prac przygotowawczych pozwoli na demonstracjê znaczenia przypisywanego sprawie i zdecy-
dowanej postawy strony polskiej, co wzmocni nasz¹ pozycjê negocjacyjn¹.

Mam nadziejê, i¿ Pan Premier bez zbêdnej zw³oki podejmie decyzje prowadz¹ce do szybkiego i pomy-
œlnego rozwi¹zania problemu statusu prawnego mniejszoœci polskiej w Niemczech.
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