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Povzetek
Magistrska naloga se osredotoča na pravnopolitični položaj nemške manjšine na Poljskem z
vidika mednarodnega prava. V uvodu predstavi problem bega in izgona Nemcev ob koncu
druge svetovne vojne, ter s tem povezan problem Potsdamske konference, v luči že tedaj
veljavne IV. Haaške konvencije o zakonih in običajih vojne na kopnem iz leta 1907.
Naloga se v nadaljevanju osredotoča na pravnopolitični položaj preostale nemške manjšine na
Poljskem v času po koncu komunističnega režima. V tem smislu obravnava jezikovne pravice
na področju šolstva, medijev, dvojezične označbe krajev, rabe jezika pred upravnimi oblastmi,
pravico do politične soudeležbe in verske pravice. Temu sledi ocena skladnosti z obveznostmi,
kot izhajajo iz mednarodnih dokumentov, h katerim je pristopila Poljska na področju varstva
manjšinskih pravic. V ta namen obravnava implementacijo naslednjih dokumentov:
Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah (člen 27), Deklaracije o pravicah pripadnikov narodnih ali
etničnih, verskih in jezikovnih manjšin, skladnost z načeli priporočil/smernic v okviru OVSE,
Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih
jezikih, Protidiskriminacijske direktive 2000/43/ES. Predstavljen je problem odsotnosti
pristopa k Protokolu št. 12 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic.
Na koncu so predstavljeni zaključki in predlogi v smeri boljše implementacije obravnavanih
instrumentov.

Ključne besede:
pravnopolitični položaj, nemška manjšina, Poljska, Nemci, mednarodno pravo, beg in izgon
Nemcev, Potsdamski sporazum, IV. Haaška konvencija 1907, pravice manjšine, jezikovne
pravice, šolstvo, mediji, raba jezika, politična soudeležba, Mednarodna konvencija o odpravi
vseh oblik rasne diskriminacije, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah,
Deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin,
Nemško-poljska pogodba o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju, Okvirna
konvencija za varstvo narodnih manjšin, Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih,
direktiva 2000/43/ES.
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Summary
The focal point of this master thesis is the examination of legal and political situation of the
German minority in Poland from the perspective of international law.
The thesis starts by examining the flight and expulsion of Germans after the Second World
War, touching on the problem of Potsdam conference in light of the 1907 Hague Convention
(IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex.
Discourse then focuses on the legal and political situation of the remaining German minority in
Poland after the end of Communist rule. In this sense, linguistic rights in the area of education,
media, administration, topography, right to political participation and religious rights are
discussed.
Subsequently the current state of affairs is examined in view of the existing international law
obligations in the field of minority protection recognized by Poland. In this regard the
implementation of following international documents is studied: International Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Covenant on Civil and
Political Rights (article 27), Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, the German-Polish agreement on good
neighborliness and friendly cooperation, recommendations/guidelines in the framework of
OSCE, Framework Convention for the Protection of National Minorities, European Charter
for Regional or Minority Languages and the Equality directive 2000/43/EC. The problem of
failure to accede to Protocol No.12 to European Convention on Human Rights is introduced.
At last, conclusions and suggestions for enhanced implementation of international obligations
are presented.
Key words:
Legal and political position, German minority, Poland, Germans, international law, flight and
expulsion of Germans, Potsdam agreement, IV. Hague Convention 1907, existing minority
rights, linguistic rights, education, media, use of language, political participation, International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Covenant
on Civil and Political Rights, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, German-Polish agreement on good neighborliness
and friendly cooperation, Framework Convention for the Protection of National Minorities,
European Charter for Regional or Minority Languages, Equality directive 2000/43/EC.
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Uvod
Predmet obravnave pričujoče magistrske naloge je pravnopolitični položaj nemške manjšine na
Poljskem z vidika mednarodnega prava.
V uvodnem delu naloge podam opredelitev problema, metodologijo in cilje, ter namen naloge.
V tem sklopu predstavim tudi izhodiščne teze.
Za razumevanje problematike nemške manjšine na Poljskem v sedanjosti, je potrebno
predstaviti tudi kratek zgodovinski pregled, ki sledi uvodu.
Nadaljujem z ugotavljanjem trenutnega stanja manjšinskih pravic te manjšine. V tem poglavju
predstavim tudi problem šlezijske identitete.
Sledi analiza tega stanja v skladu s prevzetimi mednarodnopravnimi obvezami Poljske na
področju manjšinskega varstva.
Na koncu strnem ugotovitve s preverjanjem tez, ter predlogi za izboljšanje pravnopolitičnega
položaja nemške manjšine na Poljskem.

Opredelitev problema
Dandanes predstavljajo Nemci na Poljskem najštevilčnejšo manjšino v državi1. Glede na Zakon
o narodnih in etničnih manjšinah iz 2005 so zgolj ena od devetih narodnih2 manjšin. Poleg tega
so na Poljskem še štiri etnične manjšine. Gre torej za pestro podobo različnih narodnih in
etničnih skupnosti, ki v tem pogledu predstavljajo avtohtone manjšine Poljske.

Statistični podatki popisa iz leta 2011 kažejo, da je bilo Nemcev 147.814. Zanimivo pa je, da se je na tem popisu
kot Šlezijci opredelilo kar 846.719 oseb.
Statistični popis Republike Poljske 2011: Tabl. 4.3. Ludność według identyfikacji narodowo-etnicznych w latach
2002 i 2011. Na: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf (30.5.2015).
2
Razlika med narodno in etnično manjšino je po Zakonu o narodnih in etničnih manjšinah, ter o regionalnih
jezikih z dne 6. januarja 2005 v tem, da se narodna manjšina identificira z narodom, ki je organiziran v svoji
državi, etnična manjšina pa ne (člen 2/1. odstavek/6. točka in člen 2/3. odstavek/6. točka).
1
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Prisotnost Nemcev na Poljskem sega nazaj vsaj v 12. stoletje,3 po nekaterih ocenah pa naj bi
germanska plemena na teh območjih bila prisotna že v pozni bronast dobi.4
Skozi zgodovino se je menjavala državna pripadnost teh ozemelj. Nazadnje je do ozemeljske
spremembe prišlo po drugi svetovni vojni s konferenco v Potsdamu leta 1945.5 Čas po drugi
svetovni vojni je pomenil tudi beg in izgon Nemcev z območij vzhodno od razmejitvene črte
po Odri in Nisi.6 Vendar je ne glede na turbulentne zgodovinske dogodke del Nemcev ostal na
teh območij7 in bil v desetletjih po vojni izpostavljen izrazitemu asimilacijskemu pritisku.
Priznani del manjšine je predstavljalo zgolj nemško prebivalstvo v Spodnji Šleziji, katerega
status sta uredili Poljska in Nemška demokratična republika.8
Po padcu komunističnega režima na Poljskem se začne obdobje, v katerem se manjšina lahko
začne organizacijsko povezovati. Dovoli se obstoj njihovih društev in strank, posledično
začnejo nastopati v kulturnem in političnem življenju poljske družbe.
Notranje-pravno izhodišče proučevanju pravnopolitičnega položaja nemške manjšine na
Poljskem predstavlja ustava iz leta 1997, Zakon o narodnih in etničnih manjšinah in o

3

Tomasz Kamusella: Dual Citizenship in Opole Silesia in the Context of European Integration. V: Philosophy,
Sociology and Psychology. Vol. 2, No.10, 2003, str. 699. Dokument dostopen na:
http://facta.junis.ni.ac.rs/pas/pas2003/pas2003-01.pdf (27.10.2015).
4
David E.Lehman: Arbitrary European Borders and Population Transfers: International Law and the Oder-Neisse
Line. V: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 1993, str. 486. Dokument dostopen
na: http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=ilr (27.12.2015).
5
Tristranska pogodba med Združenimi državami Amerike, Veliko Britanijo in Sovjetsko Rusijo glede premaganih
držav z dne 2. avgusta 1945 (Potsdamski sporazum). Točka 9, ki se je nanašala na Poljsko je opredeljevala mejo
zahodno od Swinemünde, po Odri in Nisi do Češkoslovaške meje, kot takrat še začasno ločnico od ozemelj,
postavljenih pod upravo zaveznic. Točka 13 se je nanašala na human transfer nemških populacij iz Poljske,
Češkoslovaške in Madžarske. Dokument dostopen na:
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/1945-08-02a.html (18.1.2016).
6
Ozemlje sedanje Poljske predstavlja zgolj eno od območij, kjer je prišlo do bega in izgona Nemcev.
Sicer je Nemčija po prvi svetovni vojni v korist Poljske izgubila ozemlje Zahodne Prusije (območje je znano kot
poljski koridor), večino province Posen, del Zgornje Šlezije, nekaj mejnih vasi Vzhodne Prusije. Območje Memel
je bilo dodeljeno pod upravo združenih zaveznic in pridruženih sil- zmagovalk v vojni, kasneje Litvi. Delček
Šlezije v tem času pripade Češkoslovaški. Mesto Danzig (poljsko Gdansk) je bilo postavljeno po upravo Društva
narodov. V: Manfred Weinhold: Deutschlands Gebietsverluste 1919-1945. Handbuch und Atlas. ARNDT-Verlag
2011, str. 16, 32, 65.
Po drugi svetovni vojni je v korist Poljske Nemčija izgubila del Pomorjanskega, Šlezijo vzhodno od Nise, Vzhodni
Brandenburg, v korist Poljske, Litve in Rusije pa ozemlje Vzhodne Prusije. V: M. Weinhold, op.cit., str. 18, 39,
41, 70-71.
7
Na Poljskem so na popisu leta 1950 beležili okoli 1,1 milijona prebivalcev, ki so v času pred 1945 imeli nemško
državljanstvo. V: Karl Cordell, Stefan Wolff: Ethnic Germans in Poland and the Czech Republic, str. 9. Dokument
dostopen na: http://www.stefanwolff.com/files/EthnicGermansPolandandCzechRepublic.pdf (27.3.2013).
8

Karl Cordell, Stefan Wolff: Ethnic Germans in Poland and the Czech Republic: A Comparative Evaluation.
Dokument
dostopen
na:
http://www.stefanwolff.com/files/EthnicGermansPolandandCzechRepublic.pdf
(27.3.2013).
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regionalnih jezikih iz leta 2005, ter Zakon o implementaciji nekaterih predpisov Evropske unije
glede enake obravnave (Protidiskriminacijski zakon) iz leta 2010.
Mednarodnopravno izhodišče pa nemško-poljska Pogodba o dobrem sosedstvu in prijateljskem
sodelovanju iz leta 1991. S to pogodbo se prvič po drugi svetovni vojni (in z njo povezanimi
dogodki) prizna obstoj poljskih državljanov nemške narodne pripadnosti.
Poleg tega je Poljska članica mednarodnih konvencij, ki direktno ali indirektno urejajo razne
vidike pravic pripadnikov manjšin kot posameznikov.
Postavlja se vprašanje, ali je sedanji pravnopolitični položaj nemške manjšine na Poljskem skupnosti in posameznih pripadnikov - v skladu z relevantnimi mednarodno-pravnimi normami
in še posebej tistimi, sprejetimi v okviru Sveta Evrope in Evropske unije.

Metodologija
V magistrskem delu bom uporabila analizni in deskriptivni pristop.9
Pri obravnavi trenutnega stanja manjšine, gre za analizo pravnih virov (poljskih in
mednarodnih), v katerih so določene manjšinske pravice in na podlagi tega sinteza različnih
dejstev za dosego končnih spoznanj, ter oblikovanje sugestij za izboljšanje. V podporo je
prisotna generalizacija.

V okviru deskriptivnega pristopa uporabim primerjalno in zgodovinsko metodo.

Namen/cilji/hipoteze naloge

Temeljni cilj naloge je proučiti, ali je položaj nemške manjšine na Poljskem v skladu z
mednarodnopravnimi obveznostmi poljske države. Zato bom rezultate raziskave pravnih in
političnih aktov, s katerimi poljska država ureja položaj te manjšine, s pomočjo komparativne
analize primerjala z relevantnimi mednarodnopravnimi obveznostmi Poljske, ki izhajajo iz:

Metode razumem v smislu, kot so predstavljene v: Štefan Ivanko: Raziskovanje in pisanje del. Metodologija in
tehnologija raziskovanja ter pisanja strokovnih in znanstvenih del, Cubus image, Ljubljana 2007.
9
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1) konvencij sprejetih v okviru OZN in deklaracije GS OZN o manjšinskih pravicah10
2) pogodb sprejetih v okviru Sveta Evrope,11
3) direktiv EU12
4) načel, ki jih vsebujejo dokumenti KVSE13 in
5) relevantnih meddržavnih bilateralnih sporazumov.14

V to analizo bom zajela obdobje od leta 1945 (ko je prišlo do znanih teritorialnih sprememb)
do leta 2015, posebej pozorno pa obdobje po letu 1990, ko pride do spremembe političnega
režima na Poljskem. Ta analiza bo pokazala predvsem, kakšen je bil napredek v teh letih
(posebej po letu 1990) in katera vprašanja so ostala odprta/nerešena z vidika relevantnih
mednarodnopravnih načel in z vidika poljskih mednarodnopravnih obveznosti.
Ker naloga proučuje pravnopolitični položaj manjšine, pomenijo odprta pravna vprašanja
nezagotovitev oz. zgolj delno zagotovitev manjšinskih pravic,15 kot izhajajo iz prevzetih
mednarodnopravnih obveznosti.
Na podlagi ugotovljenega bom predstavila svoja razmišljanja in predloge, kako naj bi poljska
država z notranjepravnimi in političnimi ukrepi uskladila pravni položaj nemške manjšine s
svojimi mednarodnopravnimi obveznostmi.
10

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije z dne 21.12.1965;
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966;
Deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin z dne 18. decembra 1992.
Dokumenti v: Človekove pravice. Zbirka mednarodnih dokumentov. I. del, univerzalni dokumenti. Ljubljana,
Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo, 1995-1996.
11
Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih z dne 5. novembra 1992. (Dokument dostopen na:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007bf
4b (18.1.2016).
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin z dne 1. februarja 1995.
(Dokument dostopen na: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157 18.1.2016).
12
Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in
Direktiva
Sveta
2000/78/ES
o
enakosti
pri
zaposlovanju.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0002&qid=1452780554554&from=EN (18.1.2016).
Npr. Sklepni dokument konference v Koebenhavnu leta 1990, ki se nanaša tudi na pravice narodnih manjšin:
točke 30-35. http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true (18.1.2016).
14
Predvsem gre tukaj za poljsko-nemško Pogodbo o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju z dne 17.
Junija 1991.
15
Manjšinske pravice je moč deliti na: pravico do obstoja, jezikovne pravice, kulturne pravice, splošne
človekove pravice in temeljne svoboščine in pravice do participacije in soodločanja. / Klasifikacija povzeta po:
Petra Roter: Narodne manjšine v mednarodnih odnosih. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2009, str. 156172.
13
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Okvirne teze, iz katerih bo izhajala raziskava, so:

1. teza
Nemška manjšina ne uživa v celoti klasičnih manjšinskih pravic, med drugim na področju
izobraževanja v jeziku manjšine (od predšolske do drugih ravni šolanja), ustanavljanja javnih
radio in tv postaj v jeziku manjšine, zastopstva manjšine v obeh domovih parlamenta in
prisotnosti predstavnikov manjšin v programskih svetih javne radiotelevizije.

2. teza
Poljska ne izpolnjuje v popolnosti svoje mednarodno-pravne obveznosti glede pravic nemške
manjšine, ki izhajajo iz njenega članstva v ustreznih instrumentih Sveta Evrope in OZN. Stanje
poslabšuje dejstvo, da ni niti podpisala Protokola 12 k Evropski konvenciji za človekove
pravice, ki bi pripadnikom manjšine odprl pot do Evropskega sodišča za človekove pravice
glede njihove diskriminacije glede katerekoli pravice, ki jo določa zakon.

3. teza
Popolnejše varstvo pravic nemške manjšine na v magistrski nalogi obravnavanih področjih bi
bilo potrebno, v skladu s poljskimi mednarodnimi obveznostmi, zagotoviti z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi, ter ustreznimi politikami na državni in regionalno – lokalni ravni na
ozemlju, kjer živi manjšina.
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1. Kratek zgodovinski pregled
Namen tega uvodnega poglavja je zgolj nakazati nekatere ozemeljske spremembe skozi čas in
opozoriti na politično dogajanje sredi 20. stoletja, ki je negativno zaznamovalo odnose med
Nemčijo in Poljsko, ter njunima narodoma. Vendarle pa so odnosi navkljub bremenom
preteklosti uspeli najti neko novo pot. Na to se pri obravnavi pravnopolitičnega odnosa nemške
manjšine na Poljskem nanaša pričujoča naloga.
Če so še sredi 5. stoletja območje med Labo, Odro in Vislo (ki dandanes predstavlja ozemlje
med Nemčijo, Češko in Poljsko) naseljevala germanska plemena, pa je v 8. stoletju na omenjena
območja zaznati premik Slovanov.16
Če se osredotočimo zgolj na Poljsko, se omenja leto 963 kot čas, ki pomeni vstop Poljske na
prizorišče evropske zgodovine, čeprav se takrat dežela še ne omenja s tem imenom.17 Od tega
časa se čedalje večkrat omenja knez Mieszko, začetnik dinastije Piastov18 in njegovo območje
vladavine kot ozemlje vzhodno od nemškega cesarstva Otta Velikega, ki na severu meji na
Pruse, na severozahodu je v vojni z nekim drugim slovanskim plemenom, na vzhodu njegova
dežela meji na Kijevsko Rusijo, ter na jugu na deželo praškega kneza Boleslava.19
Sicer je to čas, v katerem se za prevlado še vedno spopadata krščanska in poganska Evropa.
Tako Mieszku njegov krst leta 965 zagotovi mesto med legitimnimi vladarji Evrope.20
Ta obdobje je potrebno omeniti zato, ker je Mieszko malo pred svojo smrtjo podaril svoje
ozemlje apostolskemu sedežu v Rim. Ta akt je znan kot Dagone iudex Regest. Z njim je
Mieszko hotel zagotoviti dedovanje svojih sinov iz drugega zakona in tako izključiti svojega
prvorojenca Boleslava Hrabrega, a neuspešno. V zgodbi med Poljaki in Nemci pa je akt
pomemben zato, ker iz njega izhaja navedba ozemlja, ki ga je »daroval« papežu, da bi zagotovil
njegovo avtoriteto sebi v prid.21

16

Atlas evropske zgodovine, str. 46-47 in 56-57.
Ime Poljska (prebivalci polja) sicer izhaja iz 11. stoletja. V:Weinhold Manfred: Deutschlands Gebietsverluste,
str. 48.
18
Leksikon Cankarjeve založbe 1973, str. 749
19
Jaworski Rudolf, Lübke Christian, Müller G. Michael: Eine kleine Geschichte Polens. Suhrkamp Verlag
Frankfurt am Main 2000, str. 35-36.
20
Jaworski R. et al.:Eine kleine Geschichte Polens, str. 15, 41.
21
Jaworski R. et al.: Eine kleine Geschichte Polens, str. 43-45. Tako obsega ozemlje Mieszkove vladavine deželo
ob Baltiku do dežele Prusov, na vzhodu do Rusov, na jugu do Krakova in na zahodu ob Odri do njenega iztoka v
Baltik. / Jaworski R. et al.: Eine kleine Geschichte Polens, str. 44.
17
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Mieszkov sin Boleslav I. Hrabri je postavil upravni sistem na temelju grofij, kar je pomenilo
podlago za širjenje ozemlja na vzhod, jug in zahod.22 Vendar vse njegove ozemeljske pridobitve
niso bile trajne, kljub temu je za stalno osvojil območje Malopoljske (Krakov).23 Za kasnejši
čas je pomembno dejstvo, da se je ozemlje kraljevine Poljske iz njegovega časa na Poljskem še
veliko kasneje razumelo kot »naravna in zaradi tega nespremenljiva velikost«, ki je kasnejše
kralje iz dinastije Jagielloncev zavezovala k ponovni osvojitvi teh ozemelj.24 V 14. stoletju je
poljskim kraljem manjkal moški potomec in tako je prišlo do poroke z litvansko rodbino
Jagiellloncev. To je združilo Poljsko in Litvo in imelo velik vpliv vse do 16. stoletja.25
Ker v 16. stol. Sigismund II Avgust ni imel potomcev, se je bilo bati, da bi se prekinila
personalna unija z Litvo, sta se l. 1569 deželi združili v skupnost držav. Akt je znan kot
Lublinska unija. Ta je obstajala do delitve v 18. stoletju.26 V 18. stoletju sledijo tri delitve
Poljske, kjer Prusija, Rusija in Avstrija v letih 1772, 1793 in 1795 kos za kosom odvzamejo
celotno ozemlje, tako da se nazadnje še Varšava znajde pod Prusijo.27
V času Napoleona obstaja Poljska kot Velika varšavska vojvodina, ustanovljena leta 1807, ki
je francoska marionetna država.28 Po porazu Napoleona se tripartitni nadzor nad Poljsko
obnovi. Prusija je dobila zahodno Poljsko in Gdansk, Avstrija se je odrekla zahodni Galiciji,
tako da ostanek ozemlja kot t.i. Kongresna kraljevina Poljska uradno preide v personalno unijo
z Rusijo, a je dejansko del ruskega cesarstva.29
Kasneje se Poljska znova vzpostavi po prvi svetovni vojni. Tu pa se začne problematika,
povezana z nemško manjšino.
Takrat se postavi vprašanje samoodločbe narodov. Problem povzroči dejstvo, da se načelo
samoodločbe v obliki izvedbe plebiscitov uporabi zgolj za nekatera in ne vsa sporna ozemlja,
kar pripomore k zaostrovanju konfliktov kasneje.
V primeru Nemčije to pomeni, da je sosednjim državam morala prepustiti dele svojega
predvojnega ozemlja. Tak razvoj dogodkov je bil sicer v povezavi z Wilsonovimi štirinajstimi
točkami o samoodločbi, kjer je ameriški predsednik Wilson predvidel vrnitev Alzacije in

22

Atlas evropske zgodovine, str. 75.
Atlas evropske zgodovine, str. 75.
24
Jaworski R. et al.: Eine kleine Geschichte Polens, str. 18.
25
Atlas evropske zgodovine, str. 99.
26
http://www.britannica.com/event/Union-of-Lublin (24.2.2016). Atlas evropske zgodovine, str. 119.
27
Atlas evropske zgodovine, str. 147.
28
Atlas evropske zgodovine, str. 151.
29
Atlas evropske zgodovine, str. 159.
23
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Lorene Franciji (točka 8) ter ponovno vzpostavitev države Poljske, ki ni obstajala že od časa
Dunajskega kongresa leta 1814. Poljska bi tako tudi naj dobila dostop do morja (točka 13),30
kar se je potem dejansko zgodilo. Posledično je Nemčija Poljski morala prepustiti večino
ozemlja Zahodne Prusije, znano tudi kot poljski koridor.31 Mesto Danzig (poljsko: Gdansk) je
bilo postavljeno pod upravo Društva narodov. Poljska pa je dobila tudi večino province Posen,32
ter nekaj mejnih vasi Vzhodne Prusije, območje Memel je bilo dodeljeno pod upravo združenih
zaveznic in pridruženih sil- zmagovalk v vojni, kasneje Litvi.33 Sicer pa je v fazi po prvi
svetovni vojni Vzhodna Prusija ostala odrezana od celinske povezave s preostalo Nemčijo.
Referendumsko območje je bilo predvideno za del območja Zgornje Šlezije, ter v primeru spora
med Nemčijo in Dansko za območje Schleswig.
K zaostrovanju razmer po prvi svetovni vojni pa je prispevalo tudi dejstvo, da Versajska
pogodba za Nemčijo ni predvidela zgolj izgube delov predvojnega ozemlja vključno s
kolonijami, ampak tudi vojne reparacije, katerih finančno breme je Nemčijo pahnilo v veliko
gospodarsko krizo.
Neuspešno premagovanje posledic prve svetovne vojne tako pripomore k vzponu nacizma.
Znani po svoji brutalnosti, nacisti začnejo z revizionistično politiko, kar z napadom na Poljsko
septembra 1939 posledično privede do druge svetovne vojne.
Po napadu na Poljsko so iz priključenih območij Poljske naredili dve okrožji (Gau): DanzigWestpreussen in Posen-Wartheland. Gornjo Šlezijo so priključili Vzhodni Prusiji, iz ostalega
ozemlja Poljske pa ustanovili generalno gubernijo. Predele na vzhodu Poljske je zasedla
Sovjetska zveza.34
V šestih letih vojne je Poljska pretrpela veliko žrtev. Podatki kažejo, da je v vojni umrlo 5
milijonov 600 tisoč ljudi, kar je 16% prebivalstva. Od tega je bilo 3 milijone žrtev poljskih
Judov.35

30

President Woodrow Wilson's Fourteen Points. Na:http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
(26.1.2015).
31
Poljski koridor je ozemlje, ki je ločevalo Vzhodno Prusijo od ozemlja ostale Nemčije, Poljski pa je zagotavljalo
dostop do morja- od 9. IX.1920. / V: Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana 1973, str. 483.
32
Manfred Weinhold: Deutschlands Gebietsverluste 1919-1945. Handbuch und Atlas. ARNDT-Verlag 2011, str.
32.
33
Manfred Weinhold: Deutschlands Gebietsverluste 1919-1945, str. 16.
34
Tone Ferenc: Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945. Založba obzorja Maribor 1968.
(Poglavje Raznarodovanje na Poljskem in v Sovjetski zvezi, str. 22).
35
Prvi pravi popis - v vojnem in povojnem nasilju je umrlo 6,5 % Slovencev
Intervju z zgodovinarko Vido Deželak Barič. Dokument na: http://www.rtvslo.si/slovenija/prvi-pravi-popis-vvojnem-in-povojnem-nasilju-je-umrlo-6-5-slovencev/284939 (v članku podatki za Poljsko) 8.4.2016.
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Konec vojne pa je pomenil katastrofalen preobrat za Nemce v vzhodnem delu predvojne
Nemčije in za nemške manjšine Srednje in Vzhodne Evrope.
Nemčija je brezpogojno kapitulirala dne 8. maja 1945.36 Iz tega dejstva izhajajoč obstajajo
različna mnenja in razlage, za kakšne vrste okupacijo in iz nje izhajajoče pravice okupacijskih
sil je šlo v tem primeru. Na eni strani je najti mnenja, da je šlo za »occupatio bellica«37 in da so
postopanja zavezniških sil kršila Haaško konvencijo o zakonih in običajih vojne na kopnem iz
leta 1907.
Na drugi strani pa so mnenja, da je šlo za »occupatio sui generis« in da je zaradi tega uporaba
Haaške konvencije izključena.38
Nadalje obstajajo mnenja, da ne gre za occupatio bellica in tudi ne za occupatio imperii, ki bi
Nemce naredila za državljane zmagovalnih sil, ampak za neke vrste kolonialni protektorat. S
formulacijo “brezpogojna predaja” so nemška ozemlja prišla pod kontrolo štirih zavezniških
sil, kar je ustvarilo nejasen pravni položaj, brez precedensa v zgodovini modernega
mednarodnega prava.39 Bolj ilustrativna je razlaga Kelsna, da v vojni okupaciji okupirano
sovražno ozemlje ostane del države, zoper katero je vojna usmerjena, da pa to ne more biti v
primeru, ko so vojaške sile te države popolnoma poražene in je nacionalna vlada ukinjena, saj
takšni skupnosti manjka osnovni element države v smislu mednarodnega prava, to je efektivna
in neodvisna vlada. Če naj tak teritorij ne bo obravnavan kot ozemlje brez države, se ga mora
obravnavati kot ozemlje, ki je pod suverenostjo okupatorja, ki ga v tem primeru nehajo vezati
pravila vojne okupacije, kar je bil primer nemškega Reicha po porazu njegovih vojaških sil v

Člen 1 izjave o kapitulaciji se je glasil: »Spodaj podpisani, delujoč v imenu nemškega vrhovnega poveljstva tukaj
izjavljamo brezpogojno predajo vrhovnemu poveljniku Zavezniških ekspedicijskih sil in hkrati vrhovnemu
poveljstvu Rdeče armade vseh enot vojske na kopnem, na morju in v zraku, ki so na ta dan pod nemško oblastjo.”
V: Act of Military Surrender Signed at Berlin on the 8th day of May, 1945. Dokument dostopen na:
http://avalon.law.yale.edu/wwii/gs11.asp (18.3.2016).
37
Felix Ermacora: Das deutsche Vermögen in Polen. Ein Rechtsgutachten, Wirtschaftsverlag Langen Műller
Herbig1996. str. 36.
38
Ernest Petrič: T.i. Das Recht auf die Heimat kot pojem mednarodnega prava s posebnim ozirom na usodo
nekdanje nemške manjšine v Jugoslaviji, FDV Ljubljana 1965, str. 22-23. Na tem mestu Petrič navaja, da če bi
leta 1945 v Nemčiji šlo za occupation bellica po čl. 42 Haaške konvencije, »bi zavezniška dejavnost v Nemčiji po
l.1945 bila skoraj v celoti protipravna« (str. 22).
39
Stefan Ludwig Hoffmann: Germany is no more: Defeat, Occupation and the Postwar Order, str. 595. V: Helmut
Walser Smith (ed.): The Oxford Handbook of Modern German History, Oxford University Press 2011. Dokument
na:
https://books.google.si/books?id=IPngdGug27kC&pg=PA595&lpg=PA595&dq=occupatio+bellica+in+1945+ge
rmany+or+not&source=bl&ots=_XEuiLz5E5&sig=FJ4cu85hRQsyeUPt0GjXZvSjotM&hl=sl&sa=X&ved=0ah
UKEwjK-tbWMrLAhUEtxQKHYO9C9EQ6AEIWzAH#v=onepage&q=occupatio%20bellica%20in%201945%20germany%2
0or%20not&f=false (3.4.2016).
36
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drugi svetovni vojni.40 Če pa država kot subjekt mednarodnega prava preneha obstajati, potem
z njo ni mogoče skleniti mirovne pogodbe, ali kakšne druge pogodbe za prenos ozemlja na
zmagovalno ali katero drugo državo.41 V primeru nemškega Reicha so zmagovalne sile tako
ohranjale fikcijo, da nemški Reich, ne glede na dejstvo ukinitve njegove zadnje vlade, še obstaja
in na podlagi te fikcije zavzele stališče, da ozemlje Reicha ni pod suverenostjo štirih
zmagovalcev, ampak pod suverenostjo Reicha. Vendar je tukaj Kelsen jasen: uprava okupiranih
ozemelj ni bila v skladu z pravili vojne okupacije.42 Najti pa je tudi mnenje, da brezpogojna
predaja ni pomenila tudi brezpogojne politične predaje.43
Če pogledamo zgoraj omenjeno četrto Haaško konvencijo iz leta 1907 in njen dodatek: Haaška
pravila o vojskovanju na kopnem, vidimo, da členi 42-56 omejujejo pravice vojnega okupatorja
in prepovedujejo kolektivno kaznovanje. 44
Predpostavljajo dejstvo, da prebivalstvo okupiranega območja ostane na svojih domovih. Sicer
v njih omenjene pravice civilnega prebivalstva izgubijo pomen.
Haaška pravila namreč ne vsebujejo izrecne prepovedi prisilnih premikov prebivalstva, ampak
je na njihovo prepoved mogoče sklepat iz člena 46,45 skupaj s členi 43, 50 in 52. Po mnenju
Henckaertsa Haaška pravila iz leta 1907 ne vsebujejo prepovedi prisilnih premikov,46 saj se
civilizirani narodi v letu 1907 le-teh niso več posluževali, enako kot ne vsebujejo prepovedi
kanibalizma ali smrti na grmadi.47 Na prepoved prisilnih premikov prebivalstva je mogoče
sklepati tudi iz preambule h Konvenciji, ki določa, da »do bolj popolne ureditve pravil v vojni,
so tako prebivalci, kot vojskujoče se strani pod varstvom pravnih načel narodov, kot izhajajo iz

40

Hans Kelsen: Principles of International Law, The Lawbook Exchange, Ltd, Clark, New Jersey- ponatis 2012,
str. 75-76.
41
Hans Kelsen: Principles of International Law, str. 76.
42
Hans Kelsen: Principles of International Law, str. 77.
43
David E. Lehman: Arbitrary European Borders and Population Transfers: International Law and the Oder-Neisse
Line. V: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 2-1-1993, str. 491. Dokument
dostopen na http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=ilr (27.12.2015).
44
Alfred de Zayas: Ethnic Cleansing 1945 and Today: Observations on its legality and Implications,:
str. 2. Dokument dostopen na: www.alfreddezayas.com/Chapbooks/ethnicpittsb.doc (3.4.2016).
45
Člen 46 varuje družinsko čast in pravice, življenja oseb, zasebno lastnino in religiozna prepričanja oseb.
46
Potrebno je opozoriti na pomensko razliko v terminih transfer/deportacija. Transfer pomeni preselitev znotraj
okupiranega teritorija, deportacija pa preselitev izven okupiranega teritorija. Oba označujeta prisilno preselitev z
območja stalnega bivanja (ordinary residence). Gre za prisilne premike prebivalstva, ki niso pogojeni z vojaško
nujnostjo, kot je npr. evakuacija./ Jean-Marie Henckaerts: Mass Expulsion in Modern International Law and
Practice, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague 1995, str. 144-145. /Henckaerts se tu opira na besedilo člena 49
četrte Ženevske konvencije iz leta 1949, ki sicer prepoveduje oba.
47
Jean-Marie Henckaerts: Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, str. 151.
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zakonov človečnosti in diktatov javne vesti.48 Gre seveda za razvijajoče se standarde, vendar
naj bi »zakoni človečnosti in diktati javne vesti« že v letu 1907 zavračali ločevanje ljudi od
njihovih domov s silo. Popolna odsotnost tega vprašanja v pripravljalnih delih na mirovno
konferenco v Haagu 1907 kaže na to, da so takrat prisilne premike prebivalstva na okupiranih
območjih razumeli kot nelegalne brez zahteve po izrecni prepovedi.49
V primeru Nemcev in Poljske je zadeva pomembna zato, ker so se zmagovalci vojne,
zavezniške sile Američanov, Britancev in Rusov na konferenci v Potsdamu leta 1945 v okviru
sporazuma v njegovem členu 13, sporazumele o odstranitvi Nemcev (removal of Germans) iz
Poljske, Češkoslovaške in Madžarske. 50
V tem primeru je šlo za dve kategoriji prebivalstva. Prvo so predstavljali etnični Nemci
(Volksdeutsche) iz držav Srednje in Vzhodne Evrope, drugo pa nemški državljani
(Reichsdeutsche) iz provinc Vzhodna Prusija, Pomorjansko, Vzhodni Brandenburg in Šlezija,
kjer so predstavljali večino.51 V primeru teh pokrajin je šlo za del Nemčije po stanju 31.12.1937,
torej pred ozemeljskimi širitvami nacionalsocialistov.
V členu 9 istega sporazuma, so do končne rešitve zahodne meje Poljske, ozemlja vzhodno od
Odre in Nise, torej območje Pomorjanskega, Vzhodnega Brandenburga, Šlezije in Saške
vzhodno od Nise postavili pod poljsko upravo. Ozemlje Vzhodne Prusije se je delilo na tri dele,
pod sovjetsko, litvansko in poljsko upravo.52
V bistvu je šlo za premik države Poljske na zahod,53 kar je pomenilo premik treh skupin
prebivalstva. Na nekdanjih nemških vzhodnih ozemljih deportacijo Nemcev v štiri okupacijske
cone, na območju nekdanje vzhodne Poljske deportacijo Poljakov na izpraznjena nemška

48

T.i. Martensova klavzula, poimenovana po ruskem delegatu konference v Haagu, Friedrichu Martensu, prisotna
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problematika izgonov. /Prav tam.
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Manfred Weinhold: Deutschlands Gebietsverluste, str. 18.
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Sovjetska zveza je namreč po dogovoru iz pakta Molotov-Ribbentrop leta 1939 zasedla vzhodni del Poljske in
tega obdržala tudi po koncu vojne. Zadeva je pomenila zadrego za Veliko Britanijo, ki je stopila v vojno zaradi
Poljske./V: Alfred de Zayas: Anglo-American Responsibility for the Expulsion of the Germans, 1944-48, str. 151.
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ozemlja in na območja nekdanje vzhodne Poljske naselitev Ukrajincev in Rusov, saj je to
ozemlje pridobila Sovjetska zveza.54
Takšna rešitev je bila tudi v nasprotju z Atlantsko listino, ki sicer ni bila zavezujoča pogodba,
ampak programski dokument,55 kjer sta ameriški predsednik Roosevelt in britanski premier
Churchill izrazila vizijo povojnega sveta, temelječo na samoodločbi, prosti trgovini,
razoroževanju in kolektivni varnosti.56 Proklamirala sta, da ne želita »nobenih teritorialnih
sprememb, ki niso v skladu s svobodno izraženo voljo narodov, ki jih ta sprememba zadeva«57
in »spoštovanje pravice vseh58 narodov, da si izberejo obliko vladavine, pod katero želijo živeti
in da želita, da se suverene pravice (sovereign rights) in samoodločba povrnejo tistim, ki so jim
bile na silo odvzete.59 Razprava v britanskem parlamentu kaže, da je Churchill nekaj let kasneje
jasno izključil uporabo Atlantske listine za Nemčijo.60
Na drugi strani pa izjava britanskega poslanca Johna Rhys-Daviesa marca 1945, da so najprej
»objavili Atlantsko listino, potem so nanjo pljunili, pomendrali in zažgali na grmadi in sedaj ni
ostalo od nje nič«.61
Določilo člena 13 potsdamskega sporazuma Po mnenju de Zayasa ne more legitimirati
pregonov. Po njegovem mnenju nobena zmaga ne upravičuje zmagovalca do neomejene
pravice razpolaganja nad življenjem in drugimi elementarnimi pravicam premaganega. Tako
pozitivno normiranje neprava tega še ne naredi za pravo.62
V tej zvezi gre omeniti, da se na masovni transfer prebivalstva lahko gleda na dva načina: z
vidika mednarodnega javnega prava in pravil o odgovornosti držav, posebej obveznosti
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Matthew J. Gibney in Randall Hansen (ed.): Immigration and Asylum. From 1900 to the Present. Santa Barbara
2005, str. 198.
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Danilo Türk: Temelji mednarodnega prava. GV Založba, Ljubljana 2007, str. 322.
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U.S. Department of State: Office of the Historian. The Atlantic Conference and Charter 1941. Dokument na:
https://history.state.gov/milestones/1937-1945/atlantic-conf (10.4.2016).
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Atlantska listina z dne 14. avgusta 1941, 3. točka. Besedilo Atlantske listine na:
http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp (10.4.2016).
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Atlantska listina z dne 14. avgusta 1941, 3. točka. Besedilo Atlantske listine na:
http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp (10.4.2016).
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Britanski premier Winston S.Churchill, govor v House of Commons, dne 22. februarja 1944: Here I may point
out that the term "unconditional surrender"…
O brezpogojni predaji in o tem, da načel Atlantske listine niso imeli namena uporabiti v primeru povojne Nemčije.
Dokument dostopen na:
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1944/feb/22/war-and-internationa-situation#column_699
(10.4.2016).
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stomped on it and burnt it, as it were, at the stake, and now nothing is left of it.« Izjava v: Alfred de Zayas: AngloAmerican Responsibility for the Expulsion of the Germans, 1944-48, str. 156.
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reparacij, in z vidika mednarodnega kazenskega prava in odgovornosti posameznikov za
masovne izgone.63
Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu je izgone s strani nacistov, obsodilo kot vojne
zločine in zločine zoper človečnost. Glede na to, da ima mednarodno pravo univerzalno
veljavnost, pomenijo tudi pregoni Nemcev iz evropskih držav, presojano po enakih načelih,
naravo vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost.64
Izgoni/deportacije so bile prepovedane po haaških pravilih kot dejanja, ki padejo pod standarde
civiliziranosti in so kot takšna prepoved oblikovale del mednarodnega običajnega prava, ki ga
je IV. Ženevska konvencija zgolj razjasnila (merely clarified).65
Načela iz Haaške konvencije so bila podlaga za obsodbo nacističnih voditeljev v Nürnbergu za
masovne deportacije civilistov z okupiranih ozemelj.66
Beg in izgon Nemcev v letih 1944-1949 je zajel okoli 14 milijonov ljudi. Od tega jih je okoli 8
milijonov prispelo v Zahodno Nemčijo, 4 milijone v Vzhodno Nemčijo, 2 milijona ljudi je med
begom in izgonom/transferom umrlo zardi lakote, vremenskih pogojev in nasilja. Omenja se
kot največje etnično čiščenje v zgodovini človeštva.67 Prvo fazo predstavlja beg od spomladi
1944 pred premikajočo se Rdečo Armado. Drugo fazo predstavlja obdobje 1945-1946
kaotičnih, slabo organiziranih pregonov, in tretje obdobje od leta 1946, ko so zavezniške sile
poskušale regulirati te izgone v smeri večje humanosti, kar pa jim je uspelo zgolj v delu.68
Do današnjih dni ostaja beg in izgon Nemcev kontroverzna tema. Kako locirati trpljenje
Nemcev v širši kontekst nemške krivde.69 K temu se zdi ustrezna misel britanskega filozofa
Bertranda Russella: »A so masovni izgoni zločini zgolj, ko jih ukažejo naši sovražniki v vojnem
času, a razumni ukrepi k novemu družbenemu redu, ko jih ukažejo naši zavezniki v mirnem
času?«70
Menim, da če neko pravilo velja v vojnem stanju, je toliko bolj razumljivo, da se ga mora
upoštevati pri vzpostavljanju stanja miru. Tretma civilnega prebivalstva ne bi smel odstopati od
63

Alfred de Zayas: Ethnic Cleansing 1945 and Today: str.1.
Alfred de Zayas: 50 Thesen zur Vertreibung, str. 20-21.
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minimuma, ki je bil določen kot merilo v vojnem stanju, ker to predstavlja kršitev. Kako pa
naj sicer nastane nov mir?
S problematiko bega in transfera/izgona je povezan tudi problem odvzema premoženja. Ta je
do današnjih dni ostal nerešen. Pogodba o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju ga v
izmenjavi pisem obeh zunanjih ministrov, ki pomeni sestavni del pogodbe,71 izrecno
izključuje.72
Poljsko stališče v tem primeru je, da je premoženje zaplenila na podlagi Zakona št. 5
Zavezniškega nadzornega sveta za Nemčijo (z dne 30.10.1945) in da se je ta v Sporazumu med
tremi silami in ZR Nemčijo (z dne 26.5.1952, dopolnjen 23.10.1954) odrekla zahtevkom glede
zaplemb premoženja, ki so jo izvedle države zmagovite koalicije.73

Silvo Devetak: Pravica do različnosti. Pravno varstvo manjšin v Evropi. ISCOMET, Maribor 1999, str. 217.
Točka 5 v pismu nemškega zunanjega ministra Genscherja poljskemu kolegu Skubiszewskemu. Na:
http://www.glasnost.de/db/DokAus/91pol.html#Briefwechsel 18.5.2015.
73
Silvo Devetak: Pravica do različnosti, str. 221.
71
72

24

2. Osnovni podatki o nemški manjšini na Poljskem
Po velikih političnih spremembah v srednji in vzhodni Evropi konec osemdesetih let, nastopi
novo obdobje urejanja odnosov med evropskimi državami, to pa se odrazi tudi v odnosu med
Nemčijo in Poljsko.
Varstvo narodnih manjšin je v tem času postalo bistvenega pomena, k temu so pripomogle
demokratične spremembe na Poljskem po letu 1989, poljska integracija v Evropsko unijo in
NATO, za katero je bilo urejanje odnosov s sosedami nujno, da bi se izognili potencialnim
etničnim konfliktom, ter sprememba v geopolitični strukturi v mednarodnih odnosih Poljske, v
kateri so poljske sosede prav tako imele interes zaščititi svoje manjšine, kot Poljska svoje.74
Iz leta 1989 tudi izhaja izjava predsednika vlade Tadeusz-a Mazowiecki, da »Poljska ni država
in domovina za Poljake, ampak tudi za narodne manjšine.«75

Po mnenju Kamusella je na dejstvo priznanja nemške manjšine (predvsem tistih iz Opolske
regije) vplivala situacija v začetku devetdesetih let, v kateri je Nemčija imela v veliko
problemov z integracijo etničnih Nemcev, ki so prihajali iz nekdanje Sovjetske zveze. Poljska
pa ni želela ekonomskega in socialnega zloma regije, v primeru, da bi ti prebivalci množično
emigrirali v Nemčijo.76

2.1 Številčnost in naselitveno območje nemške manjšine na Poljskem

Sławomir Łodzinski: Protection of National Minorities in Poland: Law and Practice after 1989, str. 4. Dokument
na: http://www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/ftp/lodzinski.pdf (16.7.2016).
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Nemška manjšina na Poljskem je najštevilčnejša v Opolskem vojvodstvu77, kjer živi okoli 75%,
sledi Šlezijsko vojvodstvo s 22%, ter Varminsko-mazursko vojvodstvo s 3%.78
Oba relevantna popisa prebivalstva (iz let 2002 in 2011) kažeta približno enako sliko. Okoli
150.000 oseb je kot narodnost navedlo nemško.79
Nekateri ocenjujejo število pripadnikov tudi precej višje.80

2.2 Pravni temelji, pomembni za položaj nemške manjšine
Nadalje je potrebno opozoriti na pomembne predpise, ki manjšini omogočajo izražanje in
ohranjanje narodne in jezikovne identitete.

Notranjepravni akti Republike Poljske
1. Ustava Republike Poljske
Splošno protidiskriminacijsko načelo je vsebovano že v ustavi iz leta 1997. Člen 32 določa
enakost obravnave pred zakonom in javnimi oblastmi, ter prepoved diskriminacije iz
kakršnegakoli razloga v političnem, družbenem in ekonomskem življenju. 81
Te ustavne določbe imajo neposredno uporabljivost (directly applicable), kar določa ustava,
razen v primeru, ko ustava sama določa drugače. Zato velja domneva v korist neposredne
uporabljivosti ustavnih določb.82 Vendar je ta koncept v določeni meri teoretičen, saj je koncept
neposredne uporabljivosti v praksi težko udejanjiti. V sodnih postopkih je potrebno uporabiti
obstoječ zakonski in proceduralni okvir in temu prilagoditi ustavni argument. Tako je malo
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sodne prakse, kjer so ustavne določbe uporabljene neposredno. Poleg tega sodišča tega niso
vajena.83
Posebej narodnim in etničnim manjšinam je namenjen člen 35, ki navaja, da imajo poljski
državljani, ki pripadajo tem manjšinam svobodo ohranjanja in razvoja svojega jezika, običajev,
navad in razvoja svoje kulture. V nadaljevanju določa pravico pripadnikov narodnih/etničnih
manjšin, da ustanavljajo izobraževalne, kulturne institucije, ter institucije za varstvo njihove
religiozne identitete in da sodelujejo pri reševanju zadev, povezanih z njihovo kulturno
identiteto.
Ta člen vsebuje pozitivno obvezo (positive commitment) države, da pripadnikom zagotovi
ohranjanje in razvoj njihove kulture (jezik, navade, običaji) in jim podeli pravico ustanavljanja
organizacij in sodelovanja pri sprejemanju odločitev glede njihove kulture. Varstvo omejuje na
državljane Poljske, vendar je takšna državljanska klavzula v skladu s standardi manjšinskega
varstva, uveljavljenega v okviru OVSE in Sveta Evrope. Prav tako pa določbe tega člena z
besedno zvezo » poljski državljani, ki pripadajo narodnim ali etničnim manjšinam« ohranjajo
individualni pristop, ki je tudi v skladu z obstoječimi mednarodnimi standardi.84 Vendar je za
določilo drugega odstavka mogoče najti tudi mnenje, da za razliko od prvega, vsebuje koncept
kolektivnih pravic. Na to bi naj navajala besedna zveza »narodne in etnične manjšine imajo
pravico ustanoviti izobraževalne in kulturne institucije…« Po tem mnenju je ta razlika med
odstavkoma razvidna tudi v vlogi, ki ga obe določbi pripisujeta državni oblasti. Medtem ko ima
v 2. odstavku država obveznost, da manjšin ne ovira pri njihovem izvajanju pravic, pa gre v 1.
odstavku za obveznost države, da se aktivno zavzame za uresničitev znotraj tega odstavka
navedenih pravic.85
Manjšine pa neposredno zadeva tudi določba člena 27, ki ob tem, da določa poljščino kot uradni
jezik Republike, navaja tudi, da to ne posega v pravice narodnih manjšin, kot izhajajo iz
ratificiranih mednarodnih sporazumov.86
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Vendar se člen 27 za razliko od določila v členu 35 razlikuje v personalnem obsegu, saj se
nanaša zgolj na narodne manjšine, ne pa tudi na etnične.87
Pomen imajo tudi: določba, ki prepoveduje organizacije, ki med drugim spodbujajo k rasnemu
ali nacionalnemu sovraštvu (člen 13), določba, ki zagotavlja svobodo izražanja mnenj,
prejemanja in širjenja informacij (člen 54), svobodo mirnega zbiranja (člen 57) in združevanja
(člen 58), dostop do javnih služb glede na načelo enakosti (člen 60), varstvo pripadnikov
manjšin pa pomeni tudi določba (člen 87/1), ki med vire prava, torej kot univerzalno zavezujoče
pravo Republike Poljske med drugim opredeljuje tudi ratificirane mednarodne sporazume.88 To
pomeni tudi ratificirane mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na varstvo narodnih manjšin.89 V
tej zvezi velja dodati, da državo zadevajo aktivne dolžnosti, je bilo priznano že na
Koebenhavnskem srečanju Konference o človeški dimenzije KVSE leta 1990.90
- Zakon o narodnih in etničnih manjšinah in o regionalnih jezikih z dne 6. januarja 2005 (Zakon
o manjšinah).91
Njegove določbe so natančneje obravnavane v poglavjih, nanašajoč se na posamezne pravice
in glede na izpolnjevanje posameznih mednarodnih obveznosti.
Na tem mestu velja omeniti, da je zakon celovito uredil problematiko narodnih oz. etničnih
manjšin. Zakon natančneje opredeljuje določbe člena 35 ustave.92
Manjšine, ki jim je podelil pravno varstvo, so poimensko navedene. Pri tem ločuje med
pojmovanjem narodnih in etničnih manjšin. Razlika je v tem, da se narodne manjšine
identificirajo z narodom, organiziranim v svoji lastni državi, medtem ko etnične manjšine
nimajo takšne identifikacije. Ostale predpostavke93 veljajo za oboje enako.
Grażyna Baranowska: Legal Regulations on National and Ethnic Minorites in Poland, str. 36. V: Przegląd
Zachodni 2014, No. II. Na: http://www.iz.poznan.pl/pz/pz/45_03_Baranowska.pdf (14.5.2015).
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- Zakon z dne 3. decembra 2010 o implementaciji nekaterih predpisov Evropske unije glede
enake obravnave (Zakon o enaki obravnavi).
Ta zakon je natančneje obravnavan v poglavju o skladnosti prevzetih obveznostih, kot izhajajo
iz uredbe Evropske unije o enaki obravnavi.

Mednarodni akti, h katerim je pristopila Republika Poljska
- Mednarodna Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije /v okviru OZN;
- Okvirna Konvencija za varstvo narodnih manjšin/ v okviru Sveta Evrope;
- Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih /v okviru Sveta Evrope;
- pravni red Evropske unije, v tem oziru so pomembne proti diskriminacijske direktive iz leta
2000;
- bilateralne pogodbe: Pogodba z Zvezno Republiko Nemčijo o dobrem sosedstvu in
prijateljskem sodelovanju (1991).

2.3 Organi, ki zastopajo interese manjšin
V tem podpoglavju želim prikazati institucije Republike Poljske, odgovorne za varstvo
narodnih manjšin in v zvezi s tem njihov pomen za nemško manjšino.
Varuh človekovih pravic (obmudsman)
Varuh človekovih pravic je neodvisen organ94 za varstvo človekovih pravic. Imenuje ga Sejm
glede na predhodno potrditev Senata na pobudo predsednika Sejma ali skupine 35 poslancev.95
Varuh je z Zakonom o enaki obravnavi dobil nova pooblastila, ki se nanašajo na načelo enake
obravnave.96
V ta namen

- da se zavedajo svoje lastne zgodovinske in nacionalne skupnosti, ter so usmerjeni k izražanju in ohranitvi le-te;
- da njihovi predniki živijo na sedanjem ozemlju Poljske vsaj 100 let. /Zakon o manjšinah, člen 2/1. Odstavek
(narodne manjšine) in člen 2/3. Odstavek (etnične manjšine).
94
European Network of legal Experts in Gender Equality and Non-Disrimination,
Ł. Bojarski: Country Report Non Discrimination Poland 2015, str. 98.
95
Člen 3/1. odstavek Zakona o varuhu človekovih pravic z dne 15. julija 1987 z dopolnitvami. Besedilo zakona
na e-strani Varuha človekovih pravic Republike Poljske (Office of the Commissioner for Human Rights):
https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights (1.5.2016).
96
Ł. Bojarski: Country Report Non Discrimination Poland 2014, str. 137.

29

- analizira, spremlja in podpira enako obravnavo vseh oseb;
- izvaja neodvisne raziskave o diskriminaciji, razvija in publicira neodvisna poročila in izdaja
priporočila.97
Glede na ustavno določilo, se sme vsakdo obrniti na varuha človekovih pravic, za pomoč pri
varstvu njegovih svoboščin ali pravic, ki so jih kršili organi javne oblasti.98
Ustavna omejitev je, da se varuh ukvarja zgolj z odnosi med državnimi organi in
posameznikom. (člen 80), posledično to velja, da ni pristojen za odnose med posamezniki.99
Za pripadnike manjšin velja enako kot za ostale državljane, to je, da se smejo tako sami, kot
njihove organizacije obrniti na varuha. Varuh pa sme preiskovati primere tudi na lastno
iniciativo, željo lokalnih oblasti, ali varuha pravic otroka.100
Varuh ima pristojnosti, da v posameznih primerih zahteva začetek civilnopravnih ali upravnih
postopkov, v katerih deluje z enakimi pooblastili kot tožnik. Oziroma ima pristojnost zahtevati,
da pristojni tožilec uvede predkazenski postopek v primerih, ki zadevajo kazniva dejanja, ki se
preganjajo ex officio.101
V svojih poročilih varuh navaja posredovanje pri ustreznih oblasteh v korist različnih
narodnih/etničnih manjšin. Vendar v poročilih prevladuje opozarjanje na družbeno situacijo
romske skupnosti.102

Člen 17/b Zakona o varuhu človekovih pravic z dne 15. julija 1987 z dopolnitvami.
Ustava Republike Poljske, člen 80.
99
Łukasz Bojarski: News Report, New law on Equal Treatment, ‘Act on the Implementation of Certain Provisions
of the European Union in the Field of Equal Treatment.’ Na: European network of legal experts in the nondiscrimination
field
str.
2.:
http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=2327&Itemid=295
(19.6.2016).
100
Act on the Commissioner for Human Rights
the Act of 15 July 1987 on the Commissioner for Human Rights / Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 9
Dokument na:
https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights (1.5.2016).
101
ACFC/OP/III/(2013)004, par. 41.
102
V poročilih varuha do 2010 do 2015 se v okviru dejavnosti za varstvo narodnih/etničnih manjšin pojavljajo
navedbe posredovanja varuha pri različnih ministrstvih za rešitev romske problematike. Zgolj v letu 2013 je
zaslediti posredovanje varuha v primeru vandalizma dvojezičnih napisov v poljščini in litvanščini, ter
posredovanje v korist Kašubov pri nacionalnem svetu za oddajanje. Omembe problemov, s katerimi se sooča
nemška manjšina v tem času ni zaslediti.
Summary of the Report on the Activity of the Ombudsman in Poland in 2013 with Remarks on the Observance
of Human and Civil Rights and Freedoms, str. 57-58. Na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%202014%2
C%20No%202%20SOURCES.pdf (4.5.2016).
97
98
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Vladni pooblaščenec za vprašanja enake obravnave
Zakon o enaki obravnavi določa tudi institucijo Vladnega pooblaščenca za vprašanja enake
obravnave, ki za razliko od Varuha (katerega naloga je predvsem pomoč v konkretnih
primerih), skrbi predvsem za implementacijo politike enakosti in nediskriminacije, analizira in
ocenjuje pravno in družbeno situacijo glede na enako obravnavo, ter koordinira vladno
aktivnost za zagotovitev enake obravnave.103 Je del kabineta predsednika vlade, njemu
Pooblaščenec poroča. Predsednik vlade ga tudi imenuje in odstavlja. 104 Ker je del izvršne
oblasti, pomeni, da ne gre za neodvisen organ za zagotavljanje enakosti.105
V ta namen razvija osnutke zakonov na področju načela enakosti, analizira in ocenjuje pravne
rešitve v smislu skladnosti z načelom enake obravnave, popularizira in razširja vsebine, ki se
nanašajo na vprašanja enake obravnave, v njegov obseg dejavnosti pa sodi tudi mednarodno
sodelovanje na področju preprečevanja diskriminacije.106 Z namenom opravljanja svojih nalog,
pa sodeluje tudi z domačimi nevladnimi organizacijami.107 Pooblaščenec ima nalogo, da
pripravi nacionalni akcijski načrt, kjer predstavi prioritetne naloge za dosego enake
obravnave.108

Skupna komisija predstavnikov vlade in predstavnikov manjšin

Tudi poročila za leto:
2015, na: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Summary%202015.pdf
2014,
na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%202015%20
No%202.pdf
2012,
na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Summary%20of%20Report%20on%20the%20Activity%202012.pdf
2011,
na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/SUMMARY%20of%20Report%20on%20the%20Activity%20of%20th
e%20Human%20Rights%20Defender%20In%202011.pdf (19.6.2016).
103
Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities 28th November
2013, ACFC/OP/III(2013)004, str. 6.
104
Zakon o enaki obravnavi, člen 20/1-3.odstavek.
105
Ł. Bojarski, poročilo za leto 2013, str. 133.
106
Zakon o enaki obravnavi, člen 21.
107
Ł. Bojarski, poročilo za leto 2013, str. 147.
108
Zakon o enaki obravnavi, člen 22.

31

Je posvetovalno telo predsednika vlade. Na vladni strani jo poleg ministra, pristojnega za
narodne in etnične manjšine sestavljajo še nekateri drugi ministri, 109 predsednik statističnega
urada, svet za ohranitev spomenikov boja in mučeništva, vodja urada predsednika vlade, na
strani manjšin pa ima vsaka z Zakonom o manjšinah priznana narodna ali etnična manjšina po
enega ali dva predstavnika. Glede na številčnost, sodi nemška manjšina med tiste z dvema
predstavnikoma.110
Pristojnosti komisije vključujejo mnenja o dodelitvi sredstev, zakonodajnih osnutkih,
implementaciji

manjšinskih

programov

o

izvrševanju

manjšinskih

pravic,

ter

protidiskriminacijski ukrepi.111

Parlamentarni odbor za narodne in etnične manjšine
Glede na ustavno določilo, Sejm imenuje stalne, posebne, ter preiskovalne odbore.112 Eden od
stalnih parlamentarnih odborov113 je odbor za narodne in etnične manjšine.
Ta odbor je imel, posebej v času od ustanovitve leta 1989 do sprejema nove ustave 1997
pomembno vlogo, saj je sodeloval pri osnutku relevantnih določb za manjšine, razvijal pa je
tudi osnutek Zakona o manjšinah. Posebno pozornost je namenil vprašanju nemške manjšine v
Šleziji, vključno z registracijo njene organizacije. 114
Npr. minister za kulturo, šolstvo, javne finance, delo, pravosodje, socialno varnost, zunanje zadeve, predsednika
statističnega urada
110
Po dva predstavnika imajo še beloruska, litvanska, ukrajinska, romska manjšina in predstavniki Lemkov. /
Zakon o manjšinah, člen 24/1/2.točka.
111
Zakon o manjšinah, člen 23/2.odstavek in ACFC/OP/II(2009)002, par. 9.
Svetovalni odbor za nadzor implementacije Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin je bil že v drugem
poročilu 2009 zadovoljen z aktivnostmi komisije. / ACFC/OP/II(2009)002, par. 9.
112
Člen 110/3 in člen 111 Ustave Republike Poljske.
113
Odbori so pomožno telo Sejma. Glavna funkcija odborov je preučitev in priprava zadev, ki so trenutno predmet
parlamentarne debate. Odbori izdajajo mnenja o zadevah, ki jih je predložil Sejm, Maršal ali prezidij. Odbori tudi
lahko delujejo kot organi parlamentarne kontrole.
Maršal Sejma (predsednik) predseduje razpravam, predstavlja Sejm v zunanjih odnosih, posreduje zakone Senatu,
ter predsedniku Republike v podpis, itd.
Prezidij Sejma sestavljata Maršal in njegov namestnik.
http://opis.sejm.gov.pl/en/organysejmu.php (16.7.2016).
http://www.sejm.gov.pl/english/organy/s5.htm (16.7.2016).
Pristojnosti stalnih odborov:
Npr. proučujejo osnutke zakonov, resolucije Senata za dopolnitev/zavrnitev zakonov, ki jih sprejema Sejm,
predsednikove predloge, da se nek zakon ponovno obravnava v Sejmu, dajejo mnenja k osnutku zakonov,
proučujejo poročila in informacije od ministrov in predstojnikov vrhovnih organov državne uprave, proučujejo
zadeve, nanašajoč se na implementacijo zakonov, ki jih je sprejel Sejm.
Na:
https://www.google.si/search?q=Sejm+committees&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gws_rd=cr&ei=LT6KV8jaIoS1aarghfAJ# (16.7.2016).
114
Sławomir Łodziński: Protection of National Minorities in Poland:
109
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Obravnava zadeve, ki zadevajo ohranjanje kulturne dediščine narodnih, etničnih in jezikovnih
manjšin, varovanje njihovih pravic in implementacijo načela enakosti vseh oseb ne glede na
narodnost, etnični ali rasni izvor. Med člani odbora je tudi predstavnik nemške manjšine.115

Vojvodski pooblaščenec za narodne manjšine
Poleg Skupne komisije predstavnikov vlade in narodnih/etničnih manjšin, je vojvodski
pooblaščenec drugo pomembno telo za organiziranje dialoga med pripadniki narodnih manjšin
in oblastmi.116
Zakon o manjšinah določa lokalnega guvernerja (oz. imenovan tudi vojvoda)117 kot enega od
organov, zadolženih za narodne/etnične manjšine (poleg ministra, pristojnega za verske
skupnosti in narodne/etnične manjšine118 in Skupne komisije vlade in manjšin.119 Vojvoda
predstavlja lokalno telo centralne vladne uprave.120
Naloge Lokalnega guvernerja oz. vojvode vključujejo koordinacijo aktivnosti upravnih agencij,
ki znotraj območja njegove regije izvršujejo naloge v prid manjšin; ukrepe za zagotovitev
spoštovanja manjšinskih pravic in preprečevanje kršitev teh pravic in diskriminacije oseb, ki
pripadajo manjšini; reševanje manjšinskih problemov.121
V ta namen sodeluje z lokalnimi vladnimi agencijami in manjšinskimi organizacijami, izraža
mnenja k programom v prid manjšin.122
Vojvoda lahko imenuje pooblaščenca za narodne in etnične manjšine.123
Funkcije vojvodskega pooblaščenca vključujejo vzdrževanje stika z organizacijami narodnih
manjšin znotraj posameznega vojvodstva in odgovarjanje na njihove predloge, reševanje

Law and Practice after 1989, str. 23. Dokument na: http://www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/ftp/lodzinski.pdf
(16.7.2016).
115
National and Ethnic Minorities Committee: Galla Ryszard, namestnik predsednika odbora
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladkom6en?OpenAgent&MNE in
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/082.htm (16.7.2016).
116
ACFC/OP/III/(2013)004, par. 9.
117
http://www.usefoundation.org/view/479 (14.5.2015), iz tega prevoda Zakona izhaja poimenovanje vojvoda.
118
Zakon o manjšinah (2005), člen 21.
119
Zakon o manjšinah (2005), člen 23.
120
Sławomir Łodziński: Protection of National Minorities in Poland:
Law and Practice after 1989, str. 26.
121
Zakon o manjšinah (2005), člen 22/1.
122
Zakon o manjšinah (2005), člen 22/2.
123123
Zakon o manjšinah (2005), člen 22/3.
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konfliktov skozi dialog in pogajanja.124 Koordinira in izvaja nadzor nad implementacijo vladnih
programov za manjšine.125
V Opolskem vojvodstvu je bila ta funkcija vzpostavljena že leta 1992. 126
Po mnenju Łodzińskega je vojvodskemu pooblaščencu težko pridobiti zaupanje manjšinskih
skupnosti, saj ti raje rešujejo svoje probleme na osrednji in ne na lokalni ravni.127
Sledi analiza trenutnega pravnopolitičnega stanja manjšine, ter njene kulturno-socialne in
politične organiziranosti.

2.4 Organiziranost manjšine
V letu 1990 je nemška manjšina oblikovala Centralni svet s sedežem v Strzelce Opolskie. Leta
1991 je bil registriran kot Združenje nemških socialno-kulturnih društev Poljske (VdG).128
VdG129 je krovna organizacija, ki združuje vse organizacije nemške manjšine na Poljskem. Cilj
organizacije je predvsem predstavljanje članov združenja nemške manjšine iz celotne Poljske
na različnih ravneh. Organizacija želi biti skupen glas vseh Nemcev na Poljskem, ki so se
odločili združiti v organizacijah. Člani VdG niso posamezniki, ampak regionalne organizacije,
v katere se združujejo posamezni t.i. nemški krogi prijateljstva (Deutsche Freundschaftskreise).
Na Poljskem skupno obstaja približno petsto organizacij nemške manjšine. Pretežno gre za
organizacije iz Opolske Šlezije, Šlezijskega vojvodstva, Velikopoljske, Varminskomazurskega, Spodnje Šlezije, Lodža in Pomorjanskega vojvodstva.130

Sławomir Łodziński: Protection of National Minorities in Poland:
Law and Practice after 1989, str. 26-27.
125
http://www.osce.org/odihr/28166?download=true (17.7.2016) (Field Assessment Report
The Situation of Bergitka Roma in the Małopolska Region of Poland)-sicer na primeru Malopoljskega
vojvodstva in Bergitka Romov.
126
Sławomir Łodziński: Protection of National Minorities in Poland: Law and Practice after 1989, str. 26.
127
Sławomir Łodziński: Protection of National Minorities in Poland: Law and Practice after 1989, str. 27.
128
Stephan Georg Raabe: The German Minority in Poland, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) International
Reports 2011, str. 3. Na: http://www.kas.de/wf/doc/kas_22147-544-2-30.pdf?110309101013 (14.5.2015).
129
Der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen:
http://www.vdg.pl/de/article/577-der-verband-der-deutschen-sozial-kulturellen-gesellschaften-in-polen
(20.6.2016).
130
Der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen:
http://www.vdg.pl/de/article/577-der-verband-der-deutschen-sozial-kulturellen-gesellschaften-in-polen
(20.6.2016).
124
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Svet združenja je najvišje telo krovne organizacije. V času med enim in drugim zasedanjem
sprejema odločitve predsedstvo sveta. Njegovi člani se volijo izmed delegatov območnih
krovnih organizacij.131
Za zastopanje manjšine pa je pomemben tudi Volilni komite nemške manjšine, ki ga je
ustanovilo Socialno-kulturno združenje Nemcev v Opolski Šleziji. Komite se je prvič pojavil
na nadomestnih volitvah v Senat leta 1990, kjer pa jim izvolitev njihovega kandidata ni uspela.
V letu 1991 so beležili veliko zmago, saj je uspela izvolitev 5 kandidatov v Sejm in izvolitev
enega Senatorja v Senat. Od takrat naprej se pojavljajo na vsakih volitvah in tudi na volitvah
leta 2015 jim je uspela izvolitev njihovega predstavnika v Sejm.132

2.5 Trenutno stanje manjšinskih pravic
V tem poglavju želim ugotoviti, kakšno je trenutno stanje manjšinskih pravic, ki jih uživa
nemška manjšina na Poljskem.
Ker so kulturne pravice v glavnem vsebovane v ostalih pravicah,133 jih ne obravnavam kot
posebno kategorijo.
a) jezikovne pravice
Odprta pravna vprašanja tukaj predstavljajo:
1. Problem zagotavljanja pouka v jeziku manjšine od predšolske do sekundarne ravni
šolanja;
Problematika je vsebovana v Zakonu o narodnih manjšinah (z dne 6.1.2005), Zakonu o šolstvu
(z dne 7.9.1991),134 v Uredbah ministra za nacionalno šolstvo in šport z dne 12. 2. 2002135 in
14. 11.2007.

131

http://www.vdg.pl/de/article/577-der-verband-der-deutschen-sozial-kulturellen-gesellschaften-in-polen
(20.6.2016).
132
Ryszard Galla, tudi član odborov Sejma za narodne in etnične manjšine, ter odbora za javne finance.
Na: Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien.
http://skgd.pl/de/dzialalnosc-polityczno-spoleczna/aktywnosc-polityczna/wybory-parlamentarne-mniejszoscniemiecka/ (20.6.2016).
133
Petra Roter: Narodne manjšine v mednarodnih odnosih str. 164.
134
Tretje poročilo Republike Poljske v okviru Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin z dne 13. Decembra
2012. ACFC/SR/III(2012)005/Priloge.
135
Grażyna Baranowska: Legal Regulations on National and Ethnic Minorities in Poland. V: Przegląd Zachodni
2014, No. II, str. 43.
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Zakon o manjšinah v splošnem določa pravico pripadnikov priznanih narodnih in etničnih
manjšin, da se učijo svoj manjšinski jezik, ali da se v jeziku manjšine poučuje 136 (kot jezik
poučevanja nejezikovnih predmetov). V nadaljevanju pa poleg te, določa tudi pravico do učenja
zgodovine in kulture manjšine. Oboje pa v skladu z določbami Zakona o šolskem sistemu z dne
7.9. 1991.137
Zakon o šolskem sistemu v členu 13 določa pravico pripadnikov narodnih manjšin do učenja
materinščine, svoje zgodovine in kulture.
Pogoji in načini izvajanja teh nalog pa so določeni z uredbo ministra za nacionalno šolstvo z
dne 12.2.2002 o okvirnih kurikulih v javnih šolah138 in z uredbo dne 14. novembra 2007 »o
pogojih in načinih, v katerih šole in javne institucije izvajajo naloge, ki omogočajo vzdrževanje
občutka narodne, etnične, jezikovne pripadnosti učencem, ki pripadajo narodnim oz. etničnim
manjšinam.139
Zakon o šolskem sistemu pa določa, da javne šole omogočajo učencem, da ohranjajo narodno,
etnično ali versko identiteto. Na zahtevo staršev so možne naslednje organizacijske oblike:
- oblikovanje posebnih skupin, oddelkov ali šol;
- skupine, oddelki ali šole z dodatnim jezikovnim poukom in poukom zgodovine in kulture
posamezne manjšine;
- med-šolske skupine.140
V uredbi ministra za nacionalno šolstvo z dne 12. februarja 2002 o okvirnih kurikulih na javnih
šolah je določeno število ur izvajanja pouka v manjšinskem jeziku. To je na nižji osnovni stopnji
(od prvega do tretjega razreda) 14 ur tedensko, kasneje pa 12 ur tedensko.141
Prav tako pa v skladu s členom 13/3 Zakona o šolskem sistemu tudi uredba ministra za
nacionalno šolstvo in šport z dne 14. novembra 2007 omogoča pripadnikom (v Zakonu o
Zakon o manjšinah, člen 8.
Zakon o manjšinah člen 17.
138
Grażyna Baranowska: Legal Regulations on National and Ethnic Minorites in Poland, str. 43.
139
Tretje periodično poročilo Poljske o implementaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin z dne
13.decembra
2012,
ACFC/SR/III(2012)005,
str.
111-112.
Na:
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Poland_en.pdf (24.6.2016).
140
Člen
13/2
Zakona
o
šolskem
sistemu
z
dopolnitvijo
iz
leta
2004.
Na:
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Poland_en.pdf (24.6.2016).
141
Grażyna Baranowska: Legal Regulations on National and Ethnic Minorites in Poland, str. 43.
136
137
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manjšinah) priznanih manjšin ohranjanje njihove narodne oz. etnične identitete že od
predšolske ravni naprej.142
Vrtcem so tako na voljo možnosti:
- razredi, kjer program poteka v jeziku manjšine, pri čemer velja, da se mora razred voditi v
poljščini štiri (4) ure na teden;143
- razredi z dvojezičnim programom/poukom- v poljščini in v jeziku manjšine;
- razredi, kjer je v program/pouk vključen jezik manjšine štiri (4) ure tedensko;
- skupine v povezavi več vrtcev (inter-kindergarten teams), kjer se uči jezik manjšine.144
Za pouk na šolah veljajo naslednje možnosti organiziranja pouka manjšinskega jezika:
1. na šolah ali oddelkih, kjer se izobraževalne aktivnosti izvajajo v manjšinskem jeziku, z
izjemo pouka poljščine, na višjih stopnjah tudi pouka zgodovine Poljske. Na ostalih tipih šol
poleg tega izjema velja tudi za pouk geografije Poljske;
2. na šolah ali oddelkih, kjer se izobraževalne aktivnosti izvajajo v dveh jezikih: v poljščini in
v jeziku manjšine;
3. na šolah ali oddelkih, z dodatnim poukom manjšinskega jezika;
4. med-šolske skupine, s poukom manjšinskega jezika.145
Pouk se tako na predšolski, kot osnovnošolski ravni na vsem usmeritvah (razen med-oddelčnih
skupinah) organizirajo v primeru, ko za to obstoji minimalno sedem prijav, na sekundarni
stopnji pa štirinajst (14) prijav.146
Če ni dovolj zainteresiranih učencev, ali ni mogoče izvesti pouka manjšinskega jezika, se
ustanovijo med-šolske ali skupine več vrtcev, kjer pa število otrok v skupini ne sme biti manjše
od 3 in večje od 20 učencev. V takšnih skupinah se organizira pouk manjšinskega jezika 3 ure
tedensko.147 Vendar je v realnosti problemov več.

142

Regulation of the Minister of National Educaton and Sport of 14 November 2007 on conditions and methods
of performing tasks allowing to sustain the sense of national, ethnic, linguistic and religious identity of students
from national minorities and ethnic groups by public schools and educational facilities, člen 1. Na:
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Poland_en.pdf (24.6.2016).
143
Člen 3/1. odstavek/1. točka v povezavi s členom 3/2. odstavek Uredbe ministra za šolstvo z dne 14. novembra
2007.
144
Člen 3/1. odstavek/2.-4.točka uredbe ministra za šolstvo z dne 14. novembra 2007.
145
Člen 4/1.-4.odstavek uredbe ministra za šolstvo z dne 14. novembra 2007.
146
Člen 5 uredbe ministra za šolstvo z dne 14. novembra 2007.
147
Člen 8 uredbe ministra za šolstvo z dne 14. novembra 2007.
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Vrsta pouka:
Od šole do šole obstajajo različne možnosti zagotavljanja pouka v jeziku manjšine. V prvi vrsti
mora šola najti usposobljenega učitelja. Večina učiteljev nemščine kot tujega jezika ima
kvalifikacije tudi za pouk nemščine kot maternega jezika. To pomeni, da se v praksi organizira
pouk nemščine kot maternega jezika v obsegu 3 dodatnih ur na teden.148
Če starši želijo dvojezični pouk, bi morala šola priskrbeti za najmanj štiri predmete
kvalificiranega učitelja za posamezni predmet, ki pa ima hkrati izpolnjene tudi kvalifikacijo za
poučevanje v nemščini. Tukaj spodleti že večini šol. Poleg tega, če starši želijo takšno možnost,
morajo to nedvoumno in soglasno izjaviti. To povzroča organizacijske probleme, ker se mora
v praksi ustvariti poseben razred, ki ima dvojezičen pouk. Tega pa v mnogih primerih vodstvo
šole ne želi, razen če lokalna skupnost izvede določen pritisk na vodstvo šole, da pride do tega
pouka.149
Še bolj komplicirano je izvesti celotno izobraževanje v nemščini, saj to pogojuje ustanovitev
posebnih šol. Takšen projekt terja velik organizacijski zalogaj. Najprej je potrebno najti
ustrezne prostore za takšno šolo, ki pa je ne financira občina, ampak društvo, ki ima finančna
sredstva. Problem je tukaj, da postavitev takšnih posebnih šol ne spada v obseg nalog poljske
vlade in tudi ne samoupravnih enot. Takšne šole lahko nastanejo zgolj na iniciativo same
manjšine, ki pa je sama odgovorna za financiranje teh šol. Vendar je to breme lokalnih društev,
ne krovne organizacije. V bistvu gre za zavezanost poljske vlade, ki pa je ta ne more smiselno
izvršiti. Ker v takšni ureditvi, kot trenutno je, sploh ni pravne podlage za financiranje takšnih
šol s strani poljske vlade. Vlada skrbi zgolj za financiranje pouka nemščine na javnih šolah v
smislu dodeljevanja subvencij, ter dodatkov že obstoječim društvenim šolam.150 Trenutno ni
nobene šole, ki bi izvajala pouk zgolj v nemščini. trenutno ne obstaja možnost pridobiti podporo
poljske vlade za ustanovitev nove šole, saj ta ne more investirati v projekte, katerih obstoj ni

V elektronski pošti z dne 29. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
149
V elektronski pošti z dne 29. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
150
V elektronski pošti z dne 29. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
148
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zagotovljen.151 Gre za problem financiranja zgolj na podlagi subvencij, ne pa neposredne
podpore (unmittelbare Förderung).152
Način dodeljevanja subvencij javnim šolam:
Gre za dve vrsti sredstev. Ene vrste sredstev da na razpolago ministrstvo, pristojno za manjšine,
iz sredstev, ki so namenjena manjšinski dejavnosti. V ta okvir spada npr. financiranje obnove
šolskih stavb.
Druga vrsta sredstev izhaja iz sredstev lokalnih oblasti, ki jih te prejmejo s strani ministrstva za
šolstvo v obliki subvencij za naloge izobraževanja.153 Pravno podlago je najti v Zakonu o
manjšinah (člen 18) ki navaja načine financiranja manjšinskih dejavnosti, med katere sodi
izobraževanje otrok in mladine.154
Višina subvencije se izračuna glede na število otrok, ki obiskuje takšen pouk manjšinskega
jezika. Najvišja subvencija se dodeli v primeru, da nosilec izvajanja pouka jezika manjšine tak
pouk zagotavlja do 60 učencem, nižji koeficient ima subvencija v primeru, če je število učencev
med 61 in 84. Najmanjša subvencija v primeru, da je število učencev večje od 85 oseb. Poseben
koeficient se izračunava v primeru, da šola ponuja dvojezični pouk.155
Te subvencije dobijo lokalne oblasti (občine) za namen šolstva manjšin. Problem subvencij pa
je tudi ta, da jih občine vedno ne porabijo za manjšinsko izobraževanje. Ni nujno, da jih šola
dobi za izvedbo teh programov, ampak jih lokalne oblasti porabijo za kakšen drug namen,
čeprav so jih od centralne oblasti prejele za ta namen.156
V elektronski pošti z dne 31. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
152
VdG. Nutzung der Subvention für Minderheitenschulwesen immer noch ein Problem. Na:
http://www.vdg.pl/de/article/3616-nutzung-der-subvention-fuer-minderheitenschulwesen-immer-noch-einproblem (2.9.2016).
153
V elektronski pošti z dne 30. 8.2016 in 31. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze
nemških socialno-kulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
154
Zakon o manjšinah, člen 18/2: namenska in osnovna sredstva ministrstva, pristojnega za manjšine; člen 18/4:
sredstva iz proračuna lokalnih oblasti.
155
VdG: Finansowanie języka mniejszości. Na:
http://www.vdg.pl/pl/article/3209-finansowanie-jezykamniejszosci (30.8.2016).
Oblasti so v letu 2013 dopolnile metodo izračunavanja subvencij v izobraževanju, ki upoštevajo, ali se manjšinski
jezik poučuje zgolj kot predmet, ali so vsi predmeti izvajani v manjšinskem jeziku. / Resolution
CM/ResCMN(2015)3 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National
Minorities by Poland. Adopted by the Committee of Ministers on 4 March 2015.
Dokument
dostopen
na:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResCMN%282015%293&Language=lanEnglish&Ver=original&Site
=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
(3.5.2015).
156
ECRML (2015)7, par. 82.
151
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V primeru nemške manjšine so oblasti zainteresirane za poučevanje jezika manjšine ravno
zaradi dodeljevanja teh subvencij.157 Pouk nemščine kot jezika manjšine je na ravni celotne
države v šolskem letu obiskovalo 51.000 otrok.158 Vendarle pa tudi nemška manjšina opozarja
na probleme v zvezi s porabo teh subvencij.159
Obstaja pa tudi problem zaradi dodeljevanja subvencij na osnovi številčnosti otrok, ki
obiskujejo takšne šole. V tem sistemu pomeni majhno število otrok večjo subvencijo. To ima
lahko za posledico, da šole niso nujno zainteresirane, da je otrok veliko, saj v primeru manjšega
števila otrok dobijo večjo subvencijo.160
Predmet zgodovina in kultura manjšine:
Je učni predmet, ki se je uvedel v letu 2013 in se poučuje poleg pouka nemščine kot maternega
jezika. V praksi pomeni pouk eno uro na teden za učence 5. razreda in eno uro na teden za
dijake 2. letnika gimnazije. Ker pa ni osnovnega kurikula za izvajanje tega predmeta, je
vsakemu učitelju prepuščeno, da določi, kaj bo poučeval. Ta predmet obiskujejo zgolj učenci,
ki so prijavljeni k pouku nemščine kot maternega jezika.161
Učbeniki:
V primeru nemške manjšine obstaja problem ustreznih učbenikov za pouk nemščine kot
maternega jezika, kot za pouk posameznih nejezikovnih predmetov.162 Za sprejem ustreznih
učbenikov je sicer odgovorno ministrstvo za nacionalno šolstvo.163

V elektronski pošti z dne 30. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
158
http://www.vdg.pl/de/article/2621-dam-bildungseinrichtungen (30.8.2016).
159
VdG. Nutzung der Subvention für Minderheitenschulwesen immer noch ein Problem. Na:
http://www.vdg.pl/de/article/3616-nutzung-der-subvention-fuer-minderheitenschulwesen-immer-noch-einproblem (2.9.2016).
160
Uredba ministra za nacionalno šolstvo z dne 20. decembra 2011 o načelih razdeljevanja izobraževalnega dela
splošne subvencije lokalnim samoupravnim enotam.
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Poland_en.pdf (24.6.2016).
161
V elektronski pošti z dne 30. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem (arhiv I. G.).
162
V elektronski pošti z dne 30. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem (arhiv I. G.).
163
Uredba ministrstva za nacionalno šolstvo in šport z dne 14. 11. 2007, člen 9: navaja, da minister za šolstvo
odobri učbenike, ki se uporabljajo v okviru poučevanja manjšinskega jezika, zgodovine, kulture in geografije te
države, s katero se manjšina identificira.
157
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Trenutno deluje program poučevanja nemščine, vendar kot tujega jezika. Potrebno bi bilo
uveljaviti strategijo poučevanja nemščine kot maternega jezika.164
Celo med poljskimi pisci samimi je najti mnenje, da je sedanji šolski sistem dokaj verna kopija
tistega iz druge polovice tridesetih let 20. stoletja, ko je manjšinsko šolstvo pomenilo učenje
manjšinskega jezika kot predmeta dve ali tri ure tedensko. Ostali del izobraževanja pa je potekal
v poljščini.165

2. Problem zagotavljanja javnih radio postaj in televizijskih kanalov v jeziku manjšine in
problem zagotavljanja prisotnosti pripadnikov manjšine v nadzornem, ter upravnih, in
programskih svetih javne radiotelevizije;
V zvezi z zagotavljanjem radijskega in televizijskega programa v jeziku manjšine je pomemben
Zakon o oddajanju radio in TV z dne 29. decembra 1992 z dopolnitvami.166V njem se omenja
obveznost, da se v okviru nalog javne radiotelevizije, upoštevajo potrebe narodnih in etničnih
manjšin.167
Zaenkrat potekajo v jeziku manjšine zgolj posamezne oddaje.
Na Radiju Opole poteka dnevno od ponedeljka do petka zvečer oddaja Schlesien Aktuell.
Radio Katowice dvakrat mesečno predvaja oddajo Präsent.
Radio Olsztyn predvaja vsako nedeljo oddajo Allensteiner Welle.
Radio Wrocław prav tako ob nedeljah predvaja oddajo Sami swoi – Mitteinander.

Hartmut Koschyk, pooblaščenec nemške zvezne vlade za vprašanja izseljencev (Aussiedler) in narodne
manjšine, v intervjuju.
Bundesbeauftragter Koschyk im Interview zur Lage der deutschen Minderheit in Polen und den deutschpolnischen Beziehungen (z dne 28. julija 2016) na: https://www.koschyk.de/fur-deutschland/bundesbeauftragterkoschyk-im-interview-zur-lage-der-deutschen-minderheit-in-polen-und-den-deutsch-polnischen-beziehungen25919.html (31.7.2016).
165
Tomasz Kamusella: Poland and the Silesians: Minority Rights à la carte? Str. 44.
Na: https://research-repository.standrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/3317/4._JEMIE_Kamusella.pdf?sequence=1 (15.6.2016)
166
Zakon o oddajanju (Broadcasting Act of 29 December 1992). Dokument dostopen na:
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/Documents/Regulations/broadcasting_act_280220
13.pdf (10.7.2016).
167
Zakon o oddajanju (z dne 29. decembra 1992 z dopolnitvami) v členu 21/1a/8a določa, da mora javna
radiotelevizija upoštevati potrebe narodnih in etničnih manjšin, vključno s prenosom informativnih programov v
jezikih teh manjšin. V: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/ustawa-o-radiofonii-itelewizji-2016-eng.pdf (2.9.2016).
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Radio Vanessa Racibórz pa vsako soboto oddajo Die deutsche Stimme.168
V okviru televizijskih programov ima nemška manjšina že leta svojo oddajo Schlesien Journal,
ki jo predvajajo regionalne podružnice javne radiotelevizije TVP Opole, TVP Katowice in TV
Silesia. Oddaj poteka trikrat na teden.169
Ostaja vprašanje rednih oddaj, namenjenih manjšini na nacionalni ravni.
Za razumevanje delovanja javne radiotelevizije in pomena prisotnosti pripadnikov manjšin v
vodstvenih strukturah, je potrebno osvetliti organizacijsko oz. vodstveno shemo javne
radiotelevizije. V osnovi gre za to, da javna radiotelevizija opravlja javno poslanstvo tem, da
v imenu celotne družbe in njenih posameznih skupin skrbi za storitve zagotavljanja
raznovrstnega programa na področju informacij, kulture, zabave, izobraževanja, športa na
pluralističen in neodvisen in inovativen način, ki ga zaznamuje visoka integriteta in kvaliteta
prenosa.170
Javna radiotelevizija na Poljskem je sestavljena iz centralne družbe »Telewizja Polska-Spółka
Akcyjna«, ki producira in prenaša nacionalne programe in iz 16 regionalnih podružnic (kolikor
je vojvodstev).171 Je v izključni lasti države.172

Okvir delovanja javne radiotelevizije je deloval po shemi, po kateri je Nacionalni svet za
oddajanje173 imenoval člane upravnega odbora javne radiotelevizije,174 ki so odgovorni za
oceno dela novinarjev.175

168

VdG. Radiosendungen der deutschen Minderheit. Na:http://www.vdg.pl/de/article/94-radiosendungen-derdeutschen-minderheit (19.6.2016).
169

VdG. Deutsche Minderheit im Fernsehen. Na: http://www.vdg.pl/de/article/95-deutsche-minderheit-imfernsehen (19.6.2016).
170
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 21/1.
171
Zakonu o oddajanju radio in TV, člen 26/2. in 2a odstavek.
172
Zakonu o oddajanju radio in TV, člen 26/1.odstavek.
173
Nacionalni svet za oddajanje: ustanovljen z namenom varovanja svobode govora in svobode radijskega in
televizijskega prenosa, varovanja neodvisnosti ponudnikov medijskih storitev in interesov javnosti. (Zakon o
oddajanju radio in TV, člen 6/1. )
Imenovan
174
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 27/3.
Pri tem je važno, da upravni odbor sestoji iz oseb, ki so vešče managementa in imajo znanje na področju radijskega
in televizijskega prenosa. Člani se izberejo izmed kandidatov, ki jih izbere Nadzorni odbor javne radiotelevizije. /
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 27/4.odstavek.
175
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 27/7.
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Tukaj so poljske oblasti z Zakonom o dopolnitvi Zakona o oddajanju z dne 30. decembra 2015
spremenile režim za pol leta, v katerem je upravni odbor imenoval minister za finance.176
Z novim zakonom z dne 22. junija 2016 o Nacionalnem medijskem svetu pa člane imenuje
Nacionalni medijski svet.177
Pred spremembo zakona z dne 30.12. 2015 je Nacionalni svet za oddajanje v pretežni meri
izbiral tudi člane nadzornega odbora na nacionalni in regionalni ravni podružnic.178
Po dopolnitvi zakona z dne 30.12. 2015 je člane nadzornega sveta javne radiotelevizije
imenoval minister za finance.179 S sprejetjem novega zakona o Nacionalnem medijskem svetu
pa tudi ta pristojnost preide na Nacionalni medijski svet.180

Zakon o dopolnitvi z dne 30.12.2015 je ukinil izbirni proces kandidatov, kjer so v primeru
nadzornih odborov imeli vlogo pri predlaganju kandidatov akademske institucije.181 Prav tako
je dopolnitev zakona ukinila čas trajanja funkcije teh organov in razloge za njihovo
razrešitev.182
Kot poročajo mediji, so v znak protesta na začetku leta 2016 odstopili direktorji štirih
programov poljske javne televizije.183

176

Amendments to the Broadcasting Act come into force. Na: http://www.krrit.gov.pl/en/for-journalists/pressreleases/news,2285,amendments-to-the-broadcasting-act-come-into-force.html (10.7.2016).
Zakon o dopolnitvi zakona o oddajanju z dne 30. decembra 2015 (Act of 30 December 2015 amending the
Broadcasting Act). Na:
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/Documents/tekst-ze-strony_ustawa_en.pdf
(10.7.2016).
177
Zakon z dne 22. junija 2016 o Nacionalnem medijskem svetu, člen 2.
Na: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/ustawa-o-radzie-mediow-narodowych-eng.pdf
(10.7.2016).
178
Privolitev nadzornega sveta je nujna v povezavi s kadrovanjem oseb na izvršne funkcije, sklepanjem kolektivnih
pogodb o zaposlitvi, prenosa ali obremenitve nepremičnin in ustanovitve ali pripojitve k družbi (oz. nakupa ali
prenosa deležev v takšni družbi), ki ni del javne radiotelevizije.
/ Zakon o oddajanju radio in TV, člen 28/6. odstavek.
179
Zakon o dopolnitvi zakona o oddajanju z dne 30.12.2015, člen 1/točka 3.
180
Act on the National Media Council enters into force. http://www.krrit.gov.pl/en/for-journalists/pressreleases/news,2355,act-on-the-national-media-council-enters-into-force.html (10.7.2016).
Nacionalni medijski svet je sestavljen iz petih članov, od katerih tri člane imenuje Sejm, dva pa predsednik
Republike.
V: Zakon z dne 22.junija 2016 o Nacionalnem medijskem svetu, člen 3.
181
Te so predlagale kandidate Nacionalnemu svetu, ki je imenoval večino članov nadzornih odborov. /Zakon o
oddajanju, nekdanji člen 28/1 in 1a.
182
Amendments to the Broadcasting Act come into force. Na: http://www.krrit.gov.pl/en/for-journalists/pressreleases/news,2285,amendments-to-the-broadcasting-act-come-into-force.html (10.7.2016).
183
Na Poljskem niz odstopov z vrha javne televizije, novica na MMC RTV SLO z dne 2.januarja 2016.
http://www.rtvslo.si/svet/na-poljskem-niz-odstopov-z-vrha-javne-televizije/382462 (6.5.2016).
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Za samo vsebino izvedenih programov, so odgovorni programski sveti. Ti so sestavljeni iz 15
članov, ki jih tudi imenuje Nacionalni svet za oddajanje. Pri tem 10 članov predstavlja
parlamentarne skupine, 5 članov pa se izbere izmed oseb z izkušnjami in dosežki na področju
kulture in množičnih medijev.184
Funkcija programskih svetov je v ocenjevanju ravni in kvalitete programov in njihovega urnika.
Predstavljajo javne interese in pričakovanja v zvezi s izvedbo programov.185 Predstavnikov
manjšin se posebej ne omenja med kandidati za programski svet.

Poleg javne televizije na nacionalni ravni, pa je produkcija in prenos regionalnih javnih tv
programov naloga regionalnih podružnic. Tukaj je programski svet posvetovalno telo direktorja
regionalne podružnice.186
Na tej ravni pa končno pridemo do določbe, ki ima pomen za pripadnike narodnih manjšin.
Zakon o oddajanju določa, da direktorji podružnic, pri imenovanju programskih svetov
podružnic, ki prenašajo program v jezikih narodnih in etničnih manjšin, upoštevajo kandidate
organizacij teh manjšin.187 Določilo »Shall take into account« pa jasno izraža, da iz tega še ne
izhaja obveznost imenovanja teh kandidatov v programske svete regionalnih podružnic javne
televizije.
Problem takšne ureditve pa je v tem, da ker predstavniki manjšine niso vključeni v sam proces
delovanja javne radiotelevizije predvsem na nacionalni ravni, na regionalni ravni pa v
omejenem pogledu, je vprašljivo tudi izvajanje ene od nalog javne radiotelevizije, to je
upoštevanje potreb narodnih manjšin. Posledično se odloča za manjšino in ne skupaj z njo.
K temu gre omeniti sklep, da gre trenutna politična situacija na Poljskem v smeri kontrole javnih
medijev s strani državnih oblasti. Na novo sprejeti zakoni od konca leta 2015 načenjajo
vprašanje medijske svobode na splošno. Nacionalni svet za oddajanje, ki ima v ustavi določeno
nalogo varovanja svobode govora in pravico do informacij, ter varstvo javnega interesa glede
radijskih in televizijskih prenosov,188 opozarja na načelo neodvisnosti javne radiotelevizije
posebej v odnosu do vlade, na kar je opozorilo Ustavno sodišče Poljske že v letu 1995. Tukaj

Zakon o oddajanju radio in TV, člen 28 a/1.odstavek.
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 28 a/2. in 3. odstavek.
186
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 30/1. in 4. odstavek.
187
Zakon o oddajanju radio in TV, člen 30/4a odstavek.
188
Ustava Republike Poljske, člen 213/1
184
185

44

Nacionalni svet poudarja, da se njegova politična pozicija, ki je določena v ustavi, ni
spremenila.189
Možno pa je trditi tudi, da v političnih razmerah, kjer že pripadniki večinskega naroda bijejo
boj za medijsko svobodo (ki je nenazadnje garantirana že z ustavo),190 je toliko bolj vprašljivo
udejanjanje pravic narodne manjšine, v primeru katere je predsednik stranke Pravo in
Pravičnost Jarosław Kaczyński (v času, ko ta še ni prišla na oblast) izjavil, da bo v primeru
njihovega prihoda na oblast, za nemško manjšino veljalo načelo, toliko pravic za Nemce na
Poljskem, kot za Poljake v Nemčiji.191

3. Problem zagotavljanja dvojezičnosti občin in uporabe jezika manjšine pred uradnimi
organi
Na tem področju je sicer zaznati pozitiven vpliv Zakona o narodnih manjšinah (z dne 6.1.2005).
Vendar se tudi tukaj pojavlja politična dimenzija, ki se kaže v vlogi občinskih svetov, ki jo
imajo ti pri uveljavljanju teh pravic s strani manjšine.
Zakon o manjšinah določa, da je manjšinski jezik (manjšine, naveden v zakonu) možno
uporabljati kot dodatni, pomožni jezik v občinah, kjer je vsaj 20% prebivalstva pripadnikov
manjšin.192 Kot osnova za določanje števila pripadnikov določene manjšine, služi rezultat
zadnjega javnega popisa.193

Pravni argument Ustavnega sodišča po mnenju Predsednika nacionalnega sveta ostaja v veljavi. Leta 1995, ko
je že odločalo o možni odpustitvi članov nadzornih odborov s strani vlade. To bi po takratnem mnenju ustavnega
sodišča ogrozilo neodvisnost odbora in bi bilo popolnoma v nasprotju z ustavnim načelom neodvisnosti javne
radiotelevizije in bi tudi kršilo po ustavi določeno odgovornost Nacionalnega sveta za oddajanje za pravilno
funkcioniranje teh članov množičnih medijev.
Ob tem Dworak poudarja tudi pomen neodvisnosti in transparentnosti imenovanja v organizacijah javnih medijev
kot temeljni del svobode in avtonomije javne radiotelevizije. Navaja Priporočila No. R (96) 10 Odbora ministrov
državam članicam o zagotavljanju neodvisnosti javnih storitvah prenosov, v katerih je omenjeno, da naj bodo
pravila o statusu upravnih organov javnih medijskih organizacij, definirana na način, ki preprečuje, da bi ti odbori
prišli pod političen vpliv.
/ Jan Dworak, KRRiT Chairman (Predsednik Nacionalnega sveta za oddajanje): KRRiT’s statement on the bill
amending the Broadcasting Act 30.12.2015.
Na: http://www.krrit.gov.pl/en/for-journalists/press-releases/news,2192,krrits-statement-on-the-bill-amendingthe-broadcasting-act.html (10.7.2016).
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Vendar je število pripadnikov določene manjšine zgolj predpogoj za vpis v uradni register
občin, kje se uporablja pomožni jezik. Pogoj za vpis v ta register je vloga občinskega sveta
zadevne občine pri pristojnem ministru za narodne manjšine, ki vodi ta register.194
Vloga občinskega sveta mora vsebovati uradne podatke o številu prebivalcev občine, število
prebivalcev, ki pripadajo manjšini in resolucijo občinskega sveta, ki navaja, da se občinski svet
strinja z uvedbo pomožnega jezika, pa tudi oznako, za kateri manjšinski jezik gre.195
Minister zavrne vlogo, če je število pripadnikov manjšine, katere jezik se naj uporablja kot
pomožni, v primeru, da je število pripadnikov manjšine manjše od 20% prebivalcev občine.196
Minister pa na vlogo občinskega sveta tudi črta občino iz registra, kjer se manjšinski jezik
uporablja kot pomožni jezik.197
Pri uporabi jezika manjšin kot pomožnega jezika, je potrebno omeniti, da gre tukaj za uporabo
jezika zgolj pred oblastmi lokalne samouprave. Jezika manjšine ni mogoče uporabljati v
kontaktih s policijo, ponudniki zdravstvenih storitev, pošto ali državno administracijo na lokalni
ravni.198
Dvojezični napisi
Zakon o manjšinah omogoča rabo dodatnih, tradicionalnih imen krajev:
-ko gre za uradna imena krajev in fiziografskih objektov,
-imena ulic.199

Zakon o manjšinah, člen 10/1. odstavek.
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Uporaba teh imen je možna zgolj v občinah, ki so vnesene v register občin, ki ga tudi vodi
minister, pristojen za narodne manjšine. Vnos v register tudi tu uspe šele na vlogo občinskega
sveta tiste občine, kjer se bodo ta imena uporabljala. 200
Tudi tukaj velja, da se dodatno ime kraja lahko uvede v tistih občinah (municipality), kjer je
vsaj 20% prebivalstva pripadnikov manjšine. Možno pa je dodatno ime uvesti tudi, kjer gre za
naselbino (inhabited place) in v kateri je več kot polovica tistih, ki so se udeležili posvetovanja,
glasovala za uvedbo takšnega dodatnega imena.201
Občinski svet lahko vlogo za vnos v register dvojezične oz. dodatne označitve krajev poda na
predlog prebivalcev občine, ki pripadajo manjšini, ali na lastno iniciativo. V primeru predloga,
ki se nanaša na naselbino, se občinski svet najprej posvetuje s prebivalci (omenjeno zgoraj).202
Postopek, ki sledi do uvedbe dodatnega imena kraja ali fiziografskega objekta je naslednji:
- občinski svet vloži vlogo preko urada vojvode;
- vojvoda jo v 30 dneh posreduje naprej ministru, zadolženem za narodne manjšine;
- minister jo posreduje odboru za imena krajev in fiziografskih objektov;
Odbor za imena krajev posreduje svoje mnenje skozi ministrstvo za upravo, takoj ko je preiskal
vloženi predlog;203
- minister, pristojen za narodne manjšine izvrši vnos v register po tem, ko prejme pozitivno
mnenje odbora za imena.
Pri tem tudi velja, da minister, pristojen za manjšine, zavrne vpis v register (ali ga črta iz
registra) če gre za ime kraja, ki so ga uporabile oblasti nacistične Nemčije v letih 1933-1945 ali
Sovjetske oblasti.204

Aktualni problem mesta Opole
V tem oziru je potrebno spomniti na aktualno problematiko spreminjanja upravnih območij v
primeru širjenja mesta Opole. Gre za priključitev dvanajstih vasi iz štirih občin. Širitev
Zakon o manjšinah, člen 12/ 2. odstavek.
Zakon o manjšinah, člen 12/7. odstavek/1. točka.
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administrativnih enot krši Zakon o manjšinah. S povečanjem mesta se bo spremenil tudi
odstotek nemške manjšine v teh občinah. Do sedaj je bilo v teh občinah od 14 do 26% nemškega
prebivalstva, v prihodnosti jih bo le še 2%. To ima za posledico ukinitev dvojezičnih napisov
krajev in uporabo nemščine kot pomožnega jezika. V debato se je tudi že vključil poljski Varuh
človekovih pravic Adam Bodnar, ki meni, da če vlada ne bo spremenila te odločitve, bo konflikt
eskaliral.205
Zadeva ima širši kontekst v aktualni problematiki ustavne krize na Poljskem. Kako točno vpliva
zadeva na pravnopolitični položaj nemške manjšine, je razvidno iz nadaljnje predstavitve.

Ustavna kriza 2015-2016

V osnovi gre za spor med poslanci starega sklica Sejma, poslanci novega sklica Sejma in
ustavnim sodiščem oz. o tem, kateri izmed teh dveh bi imel vpliv nanj in njegove člane. Sejm
je že v prejšnji sestavi sprejel Zakon o ustavnem sodišču, kjer je predvidel imenovanje vseh
sodnikov, katerih mandat se izteče v letu 2015, tudi tistih, katerih funkcija poteče šele v času
po volitvah, torej v novem sklicu Sejma. Imenovanje so v oktobru tudi izvedli. V novem sklicu
Sejma so poslanci razveljavili stara in sprejeli nova imenovanja sodnikov.206

DW (Deutsche Welle): Weniger Rechte für deutsche Minderheit in Polen, novica z dne 24.7.2016. Na:
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Sejm je 22. decembra 2015 tudi sprejel dopolnitev k zakonu o ustavnem sodišču, s katero je
določil, da mora ustavno sodišče obravnavati primere v sestavi 13 od 15 sodnikov. Pri tem je
za odločitev potrebna dvotretjinska večina, za razliko od prej veljavne običajne večine. Prav
tako je po tej dopolnitvi ustavno sodišče zavezano obravnavati primere po vrsti, kot jih je
prejelo. Ta dopolnitev zakona predvideva tudi uvedbo disciplinskih postopkov zoper sodnika
ustavnega sodišča, ki jih sme sprožiti predsednik republike ali minister za pravosodje.
Dopolnitev zakona poleg tega ukinja določene določbe zakona, kot o neodvisnosti sodnikov,
sestavi sodišča, prepovedi ponovne izvolitve sodnika in postopke v primeru, da je predsednik
sodišča nesposoben opravljati svojo funkcijo.207
V marcu 2016 je ustavno sodišče Poljske sprejelo sodbo, s katero je dopolnitev zakona, ki
zadeva delovanje sodišča in neodvisnost sodnikov z dne 22.decembra 2015 neustavna.208
Omeniti gre še, da že Ustava Poljske določa neodvisnost sodnikov (člen 195/1), število
sodnikov in trajanje njihovega mandata (člen 194) in njihovo imuniteto (člen 196).
Ker pa je Poljska članica EU, dogajanje spremlja tudi Evropska komisija, ki je opravila že več
pogovorov s poljskimi oblastmi in poljski vladi predlagala tudi, naj za mnenje zaprosi beneško
komisijo. Ta je marca 2016 sprejela mnenje, da dopolnitev zakona z dne 22. decembra 2015 ni
v skladu z zahtevami vladavine prava.209
Evropska komisija je od januarja 2016 v obširnih pogovorih s poljskimi oblastmi tudi iskala
rešitev nastale situacije. Ker iz pogovorov ni bilo razvidno, da bi Poljska sprejela konkretne
ukrepe z namenom rešitve spornih vprašanj, se je Evropska komisija odločila začeti postopek
v sklopu okvirja EU za krepitev načela pravne države.210
Vpliv na pravnopolitični položaj nemške manjšine utegne imeti dejstvo, da glede na spor o
vplivu na ustavno sodišče in dejstvo, da oblasti trenutno ignorirajo sodbe ustavnega sodišča,211
207
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je malo verjetno, da bi prišlo do rešitve. Tudi v primeru, če bi ustavno sodišče takšno
spremembo razglasilo za nedopustno.212

b) verske pravice
Verske pravice imajo dandanes tako v ustavah razvitih držav, kot v mednarodnih dokumentih
pomembno mesto.
V primeru nemške manjšine na Poljskem ne gre za versko manjšino.213 Njihov problem
zagotavljanja verske oskrbe v jeziku manjšine se v glavnem nanaša na odnose znotraj katoliške
cerkve in njenega odnosa do narodnih manjšin.
V času po drugi svetovni vojni, se je tudi katoliška cerkev v večji meri priključila poljskemu
nacionalizmu in se začela identificirati z državo. Poljski katolicizem je namreč skozi stoletja
privzel nacionalni karakter. Prav tako pa so poljske oblasti poskušale instrumentalizirati cerkev
za svoje cilje.214 To je pomenilo, da so prepovedale bogoslužja v nemščini, polonizirale napise
na pokopališčih in v cerkvah. Kakšnega posebnega upora zoper tovrstne želje oblasti ni bilo,
saj jih je družila skupnost nacionalnih interesov.215 Pomenljivo pa je dejstvo, da je katoliška
cerkev že na sinodi v Culmu leta 1583 določila tako poljščino kot nemščino kot jezika
sporazumevanja v mešanih farah.216
Dandanes je svoboda vesti in veroizpovedi vsakomur na Poljskem zagotovljena že z ustavo
(člen 53). Prav tako je z ustavo zagotovljena enakost pravic vseh cerkva in drugih verskih
organizacij (člen 25). Svoboda veroizpovedi pa je podrobneje določena tudi z Zakonom o
jamstvu svobode vesti in veroizpovedi.217 Nemška bogoslužja rimskokatoliške cerkve je danes

DW (Deutsche Welle): Weniger Rechte für deutsche Minderheit in Polen, novica z dne 24.7.2016. Na:
http://www.dw.com/de/weniger-rechte-f%C3%BCr-deutsche-minderheit-in-polen/a-19423852 (25.7.2016).
213
Tretje poročilo Republike Poljske v okviru Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin z dne 13. Decembra
2012. ACFC/SR/III(2012)005, str. 21.
214
Michael Walter: Politik der katholischen Kirche gegenüber den Deutschen in Polen, str. 26. V: Konferenz: Die
Deutschen in Polen. Di kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung. Kleine Bibliothek der
VDG, Oppeln 2014.
215
Michael Walter: Politik der katholischen Kirche gegenüber den Deutschen in Polen, str. 27, 36-37.
216
Že takrat so postavili pravilo, da je moral župnik v fari, v kateri ni razumel jezika, ki ga je govorilo ljudstvo,
poskrbeti za duhovnika, ki ga je govoril, sicer je izgubil svoj položaj. V:Rudolf Grulich: Die Stellung des Heiligen
Stuhls zu Minderheiten- und Volksgruppenfragen, 76. V: Dieter Blumenwitz (Hrsg.): Rechtliche und politische
Perspektiven deutscher Minderheiten und Volksgruppen. Verlag Wissenschaft und Politik Claus-Peter von
Nottbeck, Köln 1995.
217
Zakon z dne 17.maja 1989.
Tekst na:
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Poland_en.pdf (24.6.2016).
212

50

najti v več krajih tako Opolskega vojvodstva,218 Šlezijskega vojvodstva,219 na območju
Spodnješlezijskega in Pomorjanskega vojvodstva pa tudi v evangeličanskih cerkvah.220
Manjšina v tej zvezi opozarja, da cerkev za njihove želje nima posluha, posledično na preveliko
avtonomijo duhovnikov, ki je povezana z šibko zastopanostjo manjšine v župnijskih svetih in
temu ustrezno majhno aktivnostjo družin nemške manjšine v skupnosti faranov. 221 Velja
spomniti, da se je cerkev sama zavezala k uporabi ljudskih jezikov, ne zgolj nacionalnih, ter
upoštevati tudi manjšine že na drugem vatikanskem koncilu leta 1963.222
Še bolj aktualno dejstvo pa je, da se je Sveti sedež v mednarodnem političnem kontekstu zavzel
za pravice narodnih manjšin, pred nedavnim ravno v okviru Organizacije za varnost in
sodelovanje v Evropi. Tako je v izjavi stalnega predstavnika Svetega sedeža zaslediti izjavo, v
kateri izrecno izraža podporo narodnim manjšinam in njihovim pravicam. Posebej omenja
pravico manjšine do ohranitve in razvoja svoje kulture, vključno z jezikom. V nadaljevanju
opozarja na pomen verske svobode posameznikov in skupnosti. Posledično pa na svobodo
manjšin, da svobodno izpovedujejo svojo vero, vključno do svobode bogočastja kot
skupnost.223
Glede na izraženo stališče v tej izjavi in hkrati predstavljeno mnenje same manjšine, ki jo je ta
navedla v svoji strategiji razvoja, lahko sklepam, da bo potrebno bolje prisluhniti željam tudi
članom znotraj svoje organizacije.

c) pravica do participacije in soodločanja
Ustava Republike Poljske zagotavlja svobodo ustanavljanja in delovanja političnih strank. Te
so ustanovljene na prostovoljnosti in enakosti poljskih državljanov.224
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Tu gre za problem političnega zastopstva na nacionalni ravni. Nobena od devetih narodnih in
štirih etničnih manjšin nima garantiranega mesta v 460 članskem Sejmu.225 Prav tako nimajo
garantiranega mesta v 100 članskem Senatu.226
To področje ureja Zakon o volitvah iz leta 2011.227 V primeru volitev v Sejm, pa ureditev
vendarle dopušča, da so kandidati na listi volilnih odborov, ki so jih ustanovile registrirane
organizacije nacionalnih manjšin, lahko oproščeni zahteve po 5% volilnem pragu na nacionalni
ravni,228 ki sicer velja za ostale kandidate. To je v primeru, da pred volitvami o tem podajo
izjavo Nacionalni volilni komisiji in predložijo dokument ustreznega upravnega telesa
organizacije narodne manjšine, ki dokazuje, da so volilni odbor ustanovili volivci, ki so člani
te organizacije.229 Na Poljskem se namreč voli člane volilnih odborov, ki jih poleg političnih
strank in zvez, lahko ustanovijo tudi volivci.230
Sicer pa lahko na Poljskem manjšinski volilni odbori izbirajo, ali želijo izvzem iz omejitve na
ravni volilnega okraja (kar zaradi gostote poselitve bolj ustreza nemški manjšini v Opolski
Šleziji) ali izvzem na deželni listi, kar koristi manjšinam, ki so razpršene po celotnem ozemlju
države. Izjema od 5% volilnega praga za volilne odbore narodnih manjšin pa sama po sebi še
ne zagotavlja garantirane udeležbe, saj mora volilni odbor dobiti najmanj toliko glasov, kolikor
jih je potrebno za zasedbo zadnjega sedeža v parlamentu. Zelo majhne stranke še vedno nimajo
možnosti sodelovanja.231
Organizacija nemške manjšine je ustanovila Volilni odbor nemške manjšine,232 ki se redno
udeležuje volitev na nacionalni ravni. Leta 2015 jim je v Sejmu uspelo pridobiti en mandat, to
je poslanec Ryszard Galla.233
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Podobno določilo ne velja za volitve v Senat, to je zgornji dom parlamenta.234
Na lokalni/regionalni ravni235 nemška manjšina prav tako kandidira svoje predstavnike. Podatki
za Opolsko vojvodstvo kažejo, da ima nemška manjšina svoje predstavnike v dveh okrožjih
Opolskega vojvodstva, to je v mestih Opole in Strzelce Opolskie.236 V 21 občinah Opolskega
vojvodstva ima nemška manjšina svoje župane.237 Na občinski ravni pa je bilo na Listi nemške
manjšine v svete občin izvoljenih 278 predstavnikov, kar v skupnem številu predstavlja kar
44% vseh lokalnih politikov.238 Na volitvah leta 2014 so v Sejmik Opolskega vojvodstva
izvolili 7 članov iz vrst nemške manjšine.

d) splošne človekove pravice in temeljne svoboščine
Predvsem stanje teh pravic se je od konca komunističnega režima na Poljskem bistveno
izboljšalo. Tukaj gre predvsem za svobodo združevanja in izražanja, ter svobodo obveščanja,
ki sta za narodne manjšine še posebej pomembne.
Svoboda izražanja mnenj ter pridobivanja

in posredovanja informacij je zagotovljena

vsakomur.239 Prav tako je zajamčena pravica združevanja v svobodi ustanavljanja in delovanja
sindikatov, socialno-ekonomskih organizacij kmetov, državljanskih gibanj, ter drugih
prostovoljnih združenj.240 Ustava tudi zagotavlja svobodo mirnega zbiranja in svobodo
združevanja.241
V primeru manjšin pa je tukaj še Zakon o narodnih manjšinah (6.1.2005), ki posebej opredeljuje
pravico pripadnikov manjšin do svobodne uporabe manjšinskega jezika v javnem in zasebnem
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življenju, do širjenja in prejemanja informacij v manjšinskem jeziku, do obveščanja zasebne
narave v jeziku manjšine.242
2.6 Problem šlezijske identitete
Šlezijci so prebivalstvo, ki živi v vzhodnem delu zgodovinske pokrajine Zgornja Šlezija, na
območju, ki se razprostira na razdalji Opole- Katowice in Olesno –Racibórz.243 V času po koncu
protireformacije, je bila približno polovica slovansko govorečih, polovica nemško govorečih,
veliko jih je bilo dvojezičnih. Oboji pa so bili pretežno katoliki.244
Po koncu prve svetovne vojne so Zgornjo Šlezijo razdelili med Poljsko, Nemčijo in
Češkoslovaško. Nemški režim med drugo svetovno vojno, je slovansko govoreče in dvojezične
prebivalce tega območja pojmoval kot »nekaj vmes«245 V času pregona Nemcev po koncu
druge svetovne vojne, so Šlezijci smeli ostati na svojih domovih, pri čemer so jih poljske oblasti
označile kot »avtohtono prebivalstvo«. V letih po drugi vojni, se jih je veliko odselilo v
Zahodno Nemčijo, ta jih je obravnavala kot Nemce, prav tako v času po združitvi Nemčij.246
Za razumevanje problematike Šlezijcev je potrebno omeniti, da je Nemčija glede na dejstvo
izgona Nemcev iz Srednje in Vzhodne Evrope in pozneje glede na odklonilen odnos takrat
komunističnih držav do nemških populacij (ki so tam še ostale) izvajala politiko, ki je omogoča
preselitev etničnih Nemcev v Nemčijo s podelitvijo oz. ugotavljanjem nemškega državljanstva.
Glede na to, da je Temeljni zakon vseboval (in še vsebuje) določbo, po kateri so nemški
državljani tisti, ki posedujejo nemško državljanstvo, ali ki so kot begunci ali izgnanci nemške
narodnosti ali kot njun zakonec oz. potomec našli zatočišče na področju Nemškega Reicha po
stanju 31.12. 1937.247 To je obdobje pred ozemeljskimi pridobitvami nacionalsocialističnega
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režima, torej po stanju, kot je sledilo nemškemu porazu v prvi svetovni vojni. To pa je bil čas,
ko ni več cela Šlezija bila del Nemčije.
To ima pomen za razumevanje problematike Šlezijcev v tem, da vsi niso imeli enake možnosti,
da bi se v času po spremembi političnega režima na Poljskem, izselili v Nemčijo. Tisti, ki so
bili iz območja, ki je bilo del medvojne Poljske (regija okoli mesta Katowice) v času po 1989,
ko je bilo izseljevanje še vedno aktualno, ni pridobila nemškega državljanstva.248 Prav tako jih
je zapostavljala poljska politika. Ta zamera je pripomogla k oblikovanju gibanja za avtonomno
Šlezijo leta 1991.249
Na popisu leta 2002, se je za Šlezijce opredelilo 173.000 oseb. Poljske oblasti so jih označile
kot socialno skupino in si s tem prislužile kritiko Združenih narodov.250

Na naslednjem popisu prebivalstva leta 2011, se je 847.000 oseb te pokrajine opredelilo v
smislu šlezijske identitete. Od tega 431.000 v povezavi s poljsko identiteto. Popis iz leta 2011
je bil namreč prvi, ki je omogočal izbiro dveh etničnih identitet.251 Medtem ko je 376.000 oseb
izbralo šlezijsko pripadnost kot edino identiteto v etničnem pogledu.252
Pri vsem tem pa zadeva vendarle ni neproblematična, saj je na primer poljski konservativni
politik in nekdanji ministrski predsednik Jaroslaw Kaczynski z izjavo, da v obstoju šlezijske
narodnosti vidi prikrito nemško opcijo, poskrbel za odmevnost v času statističnega popisa
prebivalstva v letu 2011.253
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Menim, da je v primeru Šlezijcev zaradi prisotnih nemških kulturnih elementov možno sklepati
na morebitno gibanje dela oseb iz te populacije (osebe, opredeljene kot Šlezijci), v korist
pripadnikov nemške manjšine. V osnovi gre za predvidevanje, ki temelji na več predpostavkah:
-Stroka je že ugotavljala, da Šlezijci predstavljajo skupino »avtohtonih prebivalcev« ki deli
»nemške in poljske elemente kulture«,254 ali da gre za dvojezično prebivalstvo nekje vmes med
Nemci in Poljaki, 255 oz. za prebivalstvo, ki je stoletja bilo in želi biti dvojezično.256
- Z jezikovnega vidika je šlo za skupino, ki je pred drugo svetovno vojno kazala veliko
heterogenost teh narečij. Ta so po vojni zaradi prisilne polonizacije skoraj izginila, saj je starejša
generacija (tisti, ki so na Poljskem ostali) z mlajšimi prenehala govoriti v nemščini, kar je
pomenilo porast poljščine in tudi upad šlezijskega regionalnega jezika, ki se je sicer pred vojno
kazal v različnih vrstah: šlezijska in mazurska narečja poljščine, ter šlezijska nemščina,
vključno z dolnjenemškim narečjem, kot posebno arhaično obliko šlezijske nemščine na
območju Wilamovice Šlezijskega vojvodstva.257
- Na to kažejo izjave poljskih politikov, kot jih ponazarja zgoraj omenjena izjava Kaczynskega.
- Na področju Šlezije in Mazurskega se je v neodvisni sociološki raziskavi osemdesetih letih
25% prebivalstva opredelilo za etnične Nemce.258
- Glede na različne ocene dejanske številčnosti nemške manjšine se njeno število giblje med
300.000,259 300.000-350.000260 ali celo med 400.000 - 800.000 oseb.261 Ker uradni podatki
kažejo zgolj ok.150.000 oseb, opredeljenih v smislu nemške narodne identitete, ter dejstva, da
je 97% manjšine naseljene na območju Šlezijskega in Opolskega vojvodstva262 (oboje del
Šlezije), kaže na to, da je nek delež med uradnim in dejanskim stanjem manjšine mogoče iskati
tudi med tistimi, opredeljenimi kot Šlezijci.
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- Šlezijci so neuspešno že poskušali z ustanovitvijo Združenja ljudi šlezijske narodnosti (Union
of People of Silesian Nationality), ki je imelo za cilj avtonomijo Šlezije in ga poljske oblasti
vsled namena združenja, da se uveljavi kot organizacija narodne manjšine, propagira
avtonomijo Šlezije in uveljavlja izjemo od 5% volilnega praga na volitvah v Sejm, niso dovolile
ustanoviti. Primer, ki je v končni fazi pristal pred Evropskim sodiščem za človekove pravice,
ki je razsodilo v prid Poljski.263
Šlezijci predstavljajo politični dejavnik, kar so z dosedanjimi aktivnostmi že dokazali. Kot je
občuek zapostavljenosti s strani obeh držav po mnenju Kamuselle botroval k oblikovanju
gibanja za avtonomnost Šlezije, je vsled prisotnosti nemških elementov kulture mogoč premik
tudi v nasprotni smeri. Dejansko se ne ve, kako se bo to prebivalstvo gibalo v prihodnosti.
Razmerja v korist npr. različnih političnih strank se oblikujejo vedno znova in variirajo v času,
lahko da delež opredeljenih kot Šlezijci v določenih okoliščinah voli predstavnike nemškega
volilnega odbora.
V tem primeru gre za domnevo, ki izhaja iz predstavljenih karakteristik šlezijskega
prebivalstva. Kot pa so ugotovili že sodniki Evropskega sodišča v zgoraj omenjem primeru, ki
je zadeval ravno Šlezijce, so vprašanja, ki so povezana z narodnimi manjšinami kompleksna
in do neke mere neopredeljiva.264

Problem regionalnega jezika
Zanimivo je tudi dejstvo, da je poljska vlada izrecno poudarila, da šlezijski jezik opredeljuje
kot narečje poljščine. Kot omenjeno, obstaja več različic šlezijskega jezika, pa tudi težnje po
standardizaciji tega jezika.

Šlo je za preprečitev, da bi združenje zaobšlo pravila glede volilnega statusa, torej oprostitev od zahtevanega
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Na strani samih Šlezijcev pa so prisotne želje, da bi šlezijskemu jeziku bil priznan status
regionalnega jezika, kot ga uživa kašubski jezik. V tej smeri potekajo prizadevanja za
spremembo Zakona o regionalnem jeziku, ter o narodnih in etničnih manjšinah iz leta 2005.265
Zakon o manjšinah povzema določbo Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih za
opredelitev regionalnega jezika. V členu 19/1, ki se sklicuje Evropsko listino, je navedeno, da
je regionalni jezik, tisti, ki se tradicionalno uporablja na določenem ozemlju države s strani
državljanov te države, ki pa predstavljajo manjšo skupino, kot ostalo prebivalstvo države in ki
se hkrati razlikuje od uradnega jezika države. To pomeni, da opredelitev regionalnega jezika ne
vključuje narečij uradnega jezika države ali jezikov migrantov.
Ker pa je šlezijski jezik opredeljen s strani državnih oblasti in jezikovnih strokovnjakov kot
narečje poljščine, je razumljivo, da ne uživa varstva, kot bi ga, če bi bil opredeljen kot regionalni
jezik.
Na problem razlikovanja med regionalnim jezikom in opredelitvijo v smislu narečja na primeru
Šlezijcev se opozarja tudi na strani poljskih piscev.266
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3. Primerjava dejanskega stanja z obveznostmi po mednarodnem pravu
Gre za vprašanje, ali je trenutno dejansko stanje v skladu z mednarodnopravnimi akti, ki
opredeljujejo pravice manjšin, h katerim je Poljska pristopila in se tako zavezala izpolnjevati iz
njih izhajajoče obveznosti.
V obravnavanih mednarodnih dokumentih gre za določeno vsebinsko prekrivanje pravic
pripadnikov narodnih manjšin, ki so pomembne za ohranjanje jezikovne in narodne identitete
pripadnikov manjšin. Tako Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, Evropska listina
o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne
diskriminacije, Deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih
manjšin, Poljsko-nemška pogodba o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju, ter
Haaška priporočila (1996) v okviru OVSE naslavljajo pravice v izobraževanju (Okvirna
konvencija v členih 12-14, Evropska listina v členu 8, Mednarodna konvencija v členu 5/e/v,
Deklaracija v členu 4/3, Poljsko-nemška pogodba v členu 21/2/2, ter Haaška priporočila, ki so
v celoti posvečena tej problematiki).
Pouk zgodovine in kulture manjšine naslavlja Deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih ali
etničnih, verskih in jezikovnih manjšin v členu 4/4, Okvirna konvencija za varstvo narodnih
manjšin v členu 12/1 (v sklopu pravic pripadnikov manjšin na področju izobraževanja),
Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih v členu 8/1/g (v sklopu pravic v korist
manjšinskega jezika na področju izobraževanja), Poljsko-nemška pogodba o dobrem sosedstvu
in prijateljskem sodelovanju v členu 21/2/3.
Pravice na področju medijev v jeziku manjšine izhajajo iz Okvirne konvencije za varstvo
narodnih manjšin (člen 9), Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (člen 11),
Poljsko-nemške pogodbe o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju (člen 20/3/2),
Smernic o uporabi manjšinskih jezikov v medijih iz leta 2003 v okviru OVSE, ki so v celoti
namenjena tej problematiki.
Vprašanje sodelovanja pripadnikov manjšin pri javnih zadevah obravnava Mednarodna
konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije v členu 5/c, Deklaracija o pravicah
pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin v členu 2/2, Okvirna
konvencija za varstvo narodnih manjšin v členu 15, Poljsko-nemška pogodba o dobrem
sosedstvu in prijateljskem sodelovanju v členu 21/2/4, Priporočila iz Lunda (1999) v okviru
OVSE, ki so posvečena problemu učinkovite udeležbe narodnih manjšin v javnem življenju.
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Pravica do miroljubnih čezmejnih stikov izhaja iz Deklaracije o pravicah pripadnikov narodnih
ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin (člen 2/5), Okvirne konvencije za varstvo narodnih
manjšin (člen 17/1), Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (člen 14), Poljskonemške pogodbe o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju v členu 20/3/4.
Uporabo jezika manjšine pred upravnimi organi izhaja iz Okvirne konvencije za varstvo
narodnih manjšin (člen 10/2), Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (člen 10),
Poljsko-nemške pogodbe o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju (člen 21/2/2- raba
jezika manjšine pred javnimi oblastmi).
Načelo enakosti v svojem bistvu vsebuje direktiva 2000/43/ES o enaki obravnavi iz leta 2000,
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (člen 2/1), Deklaracija o
pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin (člen 3), Okvirna
konvencija za varstvo narodnih manjšin (člen 4/1), Poljsko-nemška pogodba o dobrem
sosedstvu in prijateljskem sodelovanju (člen 20/1).

3.1 OZN- Skladnost z obveznostmi po Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne
diskriminacije (CERD)
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije je v primeru Poljske najdlje
v veljavi, saj jo je Poljska ratificirala že leta 1968.267 Večina priporočil glede nemške manjšine
sicer datira v čas devetdesetih let.268 V zadnjem času so priporočila Odbora bolj splošna,
predvsem je omenjen npr. problem medijev na splošno, posebej izpostavljene so tukaj druge
manjšine, kot so Romi in Judje.269
Možno je analizirati, ali Poljska izpolnjuje obveznosti po Konvenciji, nanašajoč se na pravno
urejanje posameznih področij, ki bi potencialno lahko imela vpliv na nemško manjšino.
V okviru proučevanja obveznosti držav po Mednarodni konvenciji o odpravi rasne
diskriminacije,270 ima pomen predvsem izpolnjevanje obveznosti iz členov 1-7, ki urejajo
varstvo pred diskriminacijo in posamezne pravice.
267

Reporting
status
for
Poland:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=POL&Lang=EN
(15.1.2016).
268
Dokument A/48/18 iz leta 1993.
269
CERD/C/POL/CO/19.
270
Uporabljeni dokumenti CERD:
Poročilo Poljske z dne 6.avgusta 2013 (CERD/C/POL/20-21)
Poročilo Poljske z dne 19.maja 2008 (CERD/C/POL/19)

60

Tekst Konvencije je bil pisan v času, ko je še bil prisoten kolonializem in z njim povezana
praksa segregacije in diskriminacije,271 torej prakse, ki so v sedanjosti izgubile na pomenu,
posebej ko gre za ugotavljanje pravnopolitičnega položaja manjšin v razvitih evropskih
državah, kot je Poljska.
V najnovejših priporočilih Odbora, ki nadzira implementacijo Konvencije v državah članicah,
Poljski (2014) je zaslediti malo pripomb, ki se nanašajo na zakonodajno ureditev, kjer bi
potencialno lahko prišlo do diskriminacije nemške manjšine.
V osnovi gre za priporočila k spremembi zakonodaje ali same politike izvajanja, ne pa za kritiko
izvajanja posebnih manjšinskih pravic.

Zakonski ukrepi za implementacijo Konvencije
Iz člena 1 CERD, ki opredeljuje rasno diskriminacijo, izhaja, da države članice h Konvenciji,
opredelijo, da na temelju rasne pripadnosti, ipd. zaščitijo prebivalstvo pod svojo jurisdikcijo na
vseh relevantnih področjih, pomembnih za uživanje človekovih pravic (politično, gospodarsko,
socialno, kulturno in vsako drugo področje javnega življenja). Poljska je to storila z Zakonom
o enaki obravnavi iz leta 2010, kar navaja v svojem poročilu.272
Edino priporočilo, ki ga je Odbor v letu 2014 naslovil na Poljsko v tem oziru je (člen 1 in 5),
da posodobi informacije o etnični sestavi prebivalstva v času od zadnjega popisa prebivalstva
v letu 2011, vključno z relevantnimi socialno-ekonomskimi indikatorji, ki bi omogočali oceno
enakega uživanja pravic, kot jih določa Konvencija. Odbor namreč daje velik pomen
samoidentifikaciji z določeno rasno oz. etnično skupino.273

Poročila Odbora
CERD/C/POL/CO/20-21 z dne 19.marca 2014.
CERD/C/POL/CO/19 z dne 14. septembra 2009.
CERD/C/62/CO/6 z dne 2. junija 2003.
CERD/C/304/Add.36 z dne 15. oktobra 1997.
A/48/18(SUPP) z dne 19.januarja 1994.
271
Gl. preambulo k CERD. Prav tako člen 3, ki se nanaša na obsodbo rasne segregacije in apartheida, ki v sedanji
situaciji stanja človekovih pravic v razvitih državah nima praktičnega pomena, ker se razume sam po sebi. Zato
tudi poročilo Poljske vsebuje poročanja po členih 1, 2 in 4-7. /20. in 21. poročilo Poljske, 5. november 2012,
CERD/C/POL/20-21.
272
CERD/C/POL20-21, par. 84 (Poland 20. & 21. Periodic Report, 5. nov. 2012).
Zakon o enaki obravnavi je podrobno obravnavan v poglavju izpolnjevanja obveznosti iz članstva v Evropski uniji.
273
CERD/C/POL/CO/20-21, par.6.
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Problem je namreč v tem, da če podatki niso posodobljeni, to teoretično lahko vpliva na
izvrševanje manjšinskih pravic, kot je raba jezika manjšine pred lokalnimi oblastmi ali
dvojezično označevanje krajev, v katerih biva manjšina. Takšne pravice so ponavadi vezane na
minimum številčne prisotnosti manjšine na določenem področju, tudi v primeru Nemcev na
Poljskem. Kot del jezikovnih pravic, katerih bistvo je, da ima jezik simbolen pomen na
skupinsko identifikacijo,274 predstavljajo pomemben del manjšinskega varstva.
Iz člena 2 izhaja obveznost izvajanja politike za odpravo rasne diskriminacije, ter zakonodajnih
predpisov, slednje pa izhaja tudi iz člena 4.
Poleg omembe Zakona o enaki obravnavi, navaja Poljska ukrepe institucionalne narave z
namenom preventive in boja proti diskriminaciji, kot so dejavnosti Varuha človekovih pravic
in Vladnega pooblaščenca. Navaja pa tudi aktivnosti Urada za človekove pravice, ki deluje
znotraj ministrstva za pravosodje.275
V notranji zakonodaji Poljske, ki se nanaša na izpolnjevanje obveznosti iz člena 2 in členov 46 Konvencije, velja posebej omeniti splošno protidiskriminacijsko načelo, ki izhaja že iz
ustave.276 Opredeljuje spremembe delovnopravne zakonodaje, ki vključujejo prepoved
diskriminacije,277 Poljska pa je z namenom varstva posameznih skupin prebivalstva sprejela
tudi Zakon o manjšinah.278 S spremembami v Kazenskem zakoniku pa je opredelila tudi kazniva
dejanja, povezana z varstvom oseb na temelju rasne pripadnosti.279
Capotorti 1979, navajano po Petra Roter: Narodne manjšine v mednarodnih odnosih.
Oddelek za človekove pravice, ustanovljen leta 2009, pripravlja in publicira poročila o izpolnjevanju
mednarodnih obveznosti Poljske v skladu s sporazumi, katerih članica je Poljska; navodila za pritožbe na organe
za varstvo človekovih pravic v okviru OZN; analizira mednarodne standarde varstva človekovih pravic prav tako
z vidika nujnih zakonodajnih sprememb in jih podpira; razširja vedenje o sodbah Evropskega sodišča za človekove
pravice (ESČP) s tem, da jih prevaja v poljščino in publicira na e-strani ministrstva za pravosodje. Učinkovitost
teh aktivnosti tukaj Poljska izpričuje s podatkom, o več kot prepolovitvi obsodilnih sodb ESČP zoper Poljsko od
leta 2008 (129 sodb) do leta 2011 (52 sodb). /CERD/C/POL/20-21, par. 92-94.
276
32. člen Ustave Republike Poljske. /Poljska je to tudi navedla v svojih poročilih Odboru, npr. CERD/C/POL/19
z dne 19.maja 2008, par. 91;
277
CERD/C/POL/19, z dne 18. maja 2008, par. 91-95.
278
CERD/C/POL/20-21, par.86.
279
Kazenski zakonik, člen 119 inkriminira uporabo sile ali nezakonite grožnje zoper skupino oseb ali posameznika
zaradi njihove narodne, etnične, politične, verske pripadnosti ali zaradi odsotnosti verske pripadnosti. V:
Kazenski Zakonik z dne 6. junija 1997, člen 119. Dokument dostopen na: International Money Laundering
Information Network: https://www.imolin.org/doc/amlid/Poland_Penal_Code1.pdf (15.5.2016).
Opomba: angleška verzija pred dopolnitvijo zakonika ne vključuje spremembe člena 119, ki je ukinila 119/2.
odstavek (ščuvanje k takšnemu ravnanju) in njegovo vsebino prenesla v nov člen 126/a./Omenja pa to spremembo
Poljska v poročilu Odboru: CERD/C/POL20-21, par. 53.
V Kazenskem zakoniku pa ima pomen tudi člen 256 (inkriminira javno propagando fašističnih ali drugih
totalitarnih režimov, ali ščuvanje k nasilju na podlagi nacionalnih, etničnih, rasnih ali verskih razlik) in člen 257
(ki inkriminira javno žalitev skupine ali posameznika zaradi njihove/njegove narodnostne, etnične, rasne ali verske
pripadnosti). /CERD/C/POL/19, z dne 18.maja 2008, par. 92.
274
275
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Edina opomba Odbora, ki se nanaša na izpolnjevanje obveznosti iz člena 4 in ki bi potencialno
lahko vplivala na pripadnike manjšine kot žrtve kaznivih dejanj, je odsotnost določbe, ki bi
rasno motiviranost kaznivih dejanj opredeljevala kot oteževalno okoliščino pri odmeri kazni.280

Pravno varstvo pravic in uporaba Konvencije
Za zagotavljanje enakega postopka pred sodišči (obveznost iz člena 6) je pomembno splošno
protidiskriminacijsko načelo vsebovano v ustavi, ki je bilo že omenjeno. Če bi do kršitve
vendarle prišlo, pa poljska ustava v členu 77 predvideva pravico do povračila za škodo
povzročeno z nezakonitim dejanjem državnega organa.281
Opomb Odbora, ki bi se v tej zvezi nanašale na izpolnjevanje obveznosti do nemške manjšine,
ni zaslediti.282 Moč je sklepati, da je izpolnjevanje v zvezi z nemško manjšino ustrezno.
Omeniti gre zgolj opombo, ki bi imela potencialno lahko vpliv, je priporočilo, da naj oblasti
podvzamejo vse nujne ukrepe za to, da bi zagotovile sprejem pripadnikov manjšin v policijske
vrste.283
Vendar menim, da je v primeru nemške manjšine ta vpliv majhen. To priporočilo, ki sicer izhaja
iz obveznosti v okviru člena 5/c (obveznost držav, da zagotovijo nediskriminatorno sodelovanje
vseh pri urejanju javnih zadev in namestitev v javnih službah) se v prvi vrsti nanaša na socialno
marginalizirane skupine, kot so Romi. Sicer Odbor tega ne omenja, vendar je nemška manjšina
že opozarjala na druge vrste diskriminacijo pri dodeljevanju javnih služb, ki sicer ni tako očitna.
To je predvsem izključevanje v okviru javne uprave na ravni vojvodstev.284

280

CERD/C/POL/CO/20-12, par. 8.
Ostale opombe v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz tega člena tukaj ne pridejo v poštev, ker omenjajo rasizem
in sovražni govor v športu, ter negativne stereotipe in do narodnih in etničnih manjšin, predvsem do Romov, Judov
in ljudi afriškega in azijskega porekla. /par. 10, 12. Družbena situacija teh skupin je bolj kritična, posledično jim
je Odbor v svojih poročilih namenil posebno obravnavo. /par.13-15.
281
CERD/C/POL/20-21, par.150.
282
Opombe glede izpolnjevanja obveznosti iz tega člena se tudi tu nanašajo na družbeno situacijo Romov, Judov
in tujcev. (CERD/POL/CO/20-21, par. 13-15.
283
CERD/C/POL/CO/20-21, par. 11.
284
Gerhard Bartodziej: Erwartungen und Situation der Deutschen in der Republik Polen im Vorfeld der
Osterweiterung der Europäischen Union, str.69. V: Blumenwitz, Dieter (Hrsg.): Der Beitritt der Staaten
Ostmitteleuropas zur Europäischen Union und die Rechte der deutschen Volksgruppen und Minderheiten sowie
der Vertriebenen. Verlag Wissenschaft und Politik Köln, 1997.
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V poljski ustavi je tudi predvideno, da ratificirane mednarodne pogodbe veljajo neposrednočlen 91.285 S tem je Konvencija za odpravo rasne diskriminacije postala del notranjega pravnega
reda in direktno uporabljiva.
V tej zvezi pa velja omeniti priporočilo Odbora, ki bi se potencialno lahko nanašalo na
uveljavljanje pravic nemške manjšine.
Mnenje Odbora je, da v praksi ni nobenih primerov direktne uporabe Konvencije o odpravi
rasne diskriminacije pred poljskimi sodišči. Odbor tukaj državi članici priporoča, da oblasti
vsebino Konvencije razpošljejo sodnikom in odvetnikom v okviru izobraževanja in da naj
uporabijo to ustavno določilo glede Konvencije, kadarkoli je to primerno.286
V zvezi z enakostjo pred zakoni po členu 5/1, morajo biti vsi pravni akti v skladu z ustavo,
vključno z njenim členom 32, ki zagotavlja vsem osebam enako obravnavo pred zakoni in da
imajo vse osebe pravico do enake obravnave pred javnimi oblastmi, ter da nihče ne sme biti
diskriminiran v političnem, družbenem in ekonomskem življenju iz kakršnegakoli vzroka.287

Dejansko stanje pravic
Pri obravnavi člena 5/c, ki se nanaša na enakopravno udeležbo vseh (ne glede na raso/barvo
kože/narodno, etnično pripadnost) v vladnih organih in pri urejanju javnih zadev, pomeni
obveznost iz tega člena tudi vprašanje udeležbe narodnih/etničnih manjšin v organih zastopstva.
Pri tem je Odbor leta 1994 ugotavljal, da je volilni zakon že v letu 1991 predvidel nižje kriterije
za registracijo in izvolitev kandidatov, ki predstavljajo narodne manjšine.288
Glede izpolnjevanja obveznosti iz člen 5/e, ki se nanaša na gospodarske, socialne, kulturne
pravice, sta že omenjeni Zakon o enaki obravnavi in Zakon o delu naslovila problem
diskriminacije s protidiskriminacijskimi določili.
Je pa v dokumentu iz leta 1997 zaslediti splošno priporočilo v zvezi s členom 5/e, da naj oblasti
povečajo prizadevanja, da bi otrokom, ki so pripadniki manjšin, zagotovile dostop do

Člen 91 Ustave Republike Poljske:
CERD/POL/CO/20-21 z dne 19.marca 2014, str.2.
287
CERD/C/POL/20-21, par.112.
288
A/48/18(SUPP), par. 192.
285
286
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izobraževanja v njihovem jeziku.289 To priporočilo tudi v primeru nemške manjšine ni v
polnosti izpolnjeno.

Problem negativnih stereotipov in varstva pred nasiljem
V zvezi s členom 5/b, ki se nanaša na pravico do osebne varnosti in zaščito pred nasiljem, tako
s strani državnih organov, ali koga drugega, je Poljska poleg zgoraj omenjenih zakonodajnih
ukrepov uredila tudi pooblastila Varuha človekovih pravic (člen 80 Ustave), tako da sme ta, kot
neodvisno telo, preiskovati pritožbe na delovanje policijskih organov.290
V zvezi z izpolnjevanjem obveznost iz tega določila, Odbor opozarja v splošnem na negativne
stereotipe v odnosu do narodnih in etničnih manjšin. Državi predlaga, da okrepi programe za
ozaveščanje širše javnosti v smeri medkulturnega dialoga in tolerance, ter zgodovine in kulture
etničnih in narodnih manjšin.291
Menim, da v odnosu med pripadniki nemške manjšine in večinskega poljskega prebivalstva ne
gre za problem, ki bi se kazal v problemu fizičnega nasilja nad pripadniki manjšine ali v njihovi
socialni marginalizaciji zaradi pripadnosti tej manjšini. Na to sklepam iz poročil Odbora, ki
vedno znova opozarjajo na tovrstne probleme nad pripadniki romske manjšine ali ljudmi
afriškega in azijskega porekla. Pripadnikov nemške manjšine v tej zvezi poročila Odbora ne
omenjajo. 292
V primeru odnosa med pripadniki nemške manjšine in večinskim poljskim prebivalstvom gre
za problem verbalne nestrpnosti, katere akterji so večinoma politiki. K temu navajajo primeri,

CERD/C/304/Add.36 z dne 15.oktobra 1997, par. 18. /Tudi tukaj posebno ne izpostavlja nemške manjšine.
CERD/C/POL/20-21, par.113.
291
CERD/C/POL/CO/20-21, par. 12.
292
Odbor pri opozorilu na probleme socialne marginalizacije ali rasno motiviranega nasilja do posameznih
narodnih in etničnih manjšin, nemške manjšine ne omenja. (Navajano že pod člen 4/CERD/C/POL/CO/20-21, par.
12. ) Rasistično obnašanje posebej do Romov, Judov in ljudi afriškega in azijskega porekla. Zaskrbljenost Odbora,
ki se ponavlja že od leta 1994, ko se je Odbor posebej zanimal za več informacij v zvezi s tem (A/48/18(SUPP),
par. 184).
Gl. tudi CERD/C/304/Add.36, par. 10 (problem nasilja nad Romi in Judi); CERD/C/62/CO/6, par.10;
CERD/CPOL/CO/19, par.4 (problem socialne marginalizacije Romov, predvsem v zvezi z izobraževanjem,
zaposlitvijo in dostopom do stanovanj); CERD/C/POL/CO/19, par. 6 (rasno motivirana kazniva dejanja zoper ljudi
arabskega, azijskega in afriškega porekla), par. 7 (antisemitski sovražni govor).
289
290
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kot je izjava politika, ki je na lokalni prireditvi prekinil nastop dveh mladostnikov v nemščini,293
ali izjave nekaterih politikov ob spreminjanju upravnega okraja mesta Opole, oz. v tej zvezi
komentarji na spletu.294 Vedno znova pa se pojavlja tudi premaz dvojezičnih oznak krajev.295

V primeru politikov je odklonilno stališče mogoče iskati v preživeli perspektivi nacionalnega
antagonizma sicer dveh sosednjih narodov. Ta gotovo še vedno izhaja iz pomanjkljivo
razrešene preteklosti, ki se posledično preliva tudi v nepripravljenost izboljšati dejansko stanje
pravic pripadnikov nemške manjšine na področju šolstva ali medijev.296
Potrebno pa je tudi priznati velik napredek v mišljenju posameznikov. Poljski predsednik vlade
je na obisku v mestu Opole leta 2014 izrazil mnenje, da se je potrebno rešiti predsodkov do
Nemcev in nemško preteklost pokrajine sprejeti kot svojo preteklost. Dvojezičnost in narodno
raznolikost je označil kot adut in ne kot balast.297

Ukrepi za odpravo predsodkov
Zahteva od držav članic ukrepe v pouku, izobraževanju, kulturi, ter informacije,

ki so

namenjene odpravi predsodkov, ki vodijo k rasni diskriminaciji.
Odbor v zadnjih priporočilih sicer priznava napore Poljske v smeri izboljšanja pravic oseb, ki
pripadajo narodnim in etničnim manjšinam, vključno z implementacijo Zakona o manjšinah.
Tudi v kontekstu tega člena podaja zgolj splošno zaskrbljenost o še vedno prisotnih negativnih
stereotipih, nanašajoč se na narodne in etnične manjšine.298

‘No German Please, We’re Polish’ – Politician in Poland Under Fire for Halting Performance by Teenage
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Poljska v odgovoru na izpolnjevanje obveznosti iz člena 7 navaja obsežne ukrepe, ki imajo
vpliv na nemško manjšino. Tako omenja ukrepe v izobraževanju, predvsem nov kurikul, uveden
v vrtce in šole na podlagi uredbe Ministrstva za nacionalno šolstvo z dne 23. decembra 2008,
ki namenja posebno pozornost razvoju in krepitvi spoštovanja drugih kultur in tradicij. Pouk o
predsodkih, ki vodijo k rasni diskriminaciji, je vključen v pouk poljščine, tujega jezika, etike,
filozofije, državljanske vzgoje in zgodovine.299
Menim, da v zvezi s tem vendarle obstaja problem, ker čeprav je razvit nov kurikul, pa tega ni
mogoče reči za širšo vključenost otrok k predmetu zgodovina in kultura manjšine, ter problem
njegovega kurikula.300
Poljska tudi izvaja program manjšinskega izobraževanja za nemško manjšino, ki jo je razvila
leta 2006.301 Področje šolstva je bilo predstavljeno že zgoraj. Vendar je potrebno omeniti, da
način šolstva, kot obstaja v sedanjosti, ne nudi zadovoljivih rezultatov. Manjšina opozarja na
slabo znanje jezika, in na premalo število motiviranih učiteljev.302
V zvezi z implementacijo obveznosti iz tega člena navaja tudi 22 občin (gmina) Opolskega
vojvodstva, kjer velja nemščina kot pomožni jezik (auxiliary language) in 25 občin istega
vojvodstva, kjer nemščina velja kot dodatni jezik označitve krajev, ter enako 2 občini v
Šlezijskem vojvodstvu.303
Velja omeniti, da je ravno v tej zvezi spodletel poskus dopolnitve Zakona o manjšinah, ki je
mejo za uvedbo pomožnega jezika in možnost dvojezičnih napisov znižal s sedaj veljavnih 20%
na 10%. Predsednik Poljske Andrzej Duda je uporabo veta s odklonitvijo podpisa zakona branil
s sklicevanjem na nezmožnost ocene dodatnih stroškov na področju samoupravnih enot.304
Menim, da bi bilo v smeri večje vključenosti manjšin vendarle smotrno znova razmisliti o
zmanjšanju zahtevane prisotnosti manjšinskega prebivalstva za uvedbo uporabe jezika oz.
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dvojezično označevanje krajev v posamezni občini. Pozitiven zgled v tej smeri predstavljata
Avstrija in Češka, ki sta obe uvedli 10% prag za uveljavljanje dvojezičnosti občin.305
Poljska v okviru tega poglavja navaja tudi projekte narodnih manjšin, financiranih s strani
Ministrstva za kulturo.306 Ministrstvo za notranje zadeve in upravo tudi financira dejavnosti za
ohranjanje in razvoj kulturne identitete narodnih in etničnih manjšin. Ministrstvo financira tisk,
namenjen narodnim manjšinam, pa tudi festivale, koncerte, sejme in razne pesniške in pevska
tekmovanja. V ta namen nameni narodnim manjšinam letno ok. 3,2 milijona EUR letno.307
V zvezi z mediji je najti splošno priporočilo, da naj Poljska posveti več pozornosti vlogi
medijev, ko gre za izobraževanje o človekovih pravicah.308

Tu gre za precej splošno

priporočilo.
Svobodo govora in tiska garantira že ustava v členu 54/1. Poljska navaja, da je to načelo v zvezi
z narodnimi in etničnimi manjšinami implementirala v Zakonu o radio in tv oddajanju (april
2004), predvsem v definiciji »javnega poslanstva«, ki je v tem, da javna radio in tv celotni
družbi in posameznim skupinam nudita raznovrsten program in storitve na področju informacij,
novinarstva, kulture, zabave, izobraževanja in športa, ki jih označuje pluralizem, neodvisnosti,
uravnoteženost in inovativnost, ter visoka integriteta prenosa.309 V skladu z Zakonom o
oddajanju (člen 18), programi ne smejo vsebovati vsebin, ki bi diskriminirale na podlagi rase,
spola ali narodnosti. Nacionalni oddajni svet sprejema pritožbe v primeru kršitev teh določb.310
Velja dodati, da pa manjšina vendarle ni zadovoljna z ureditvijo medijev. Ne gre tukaj zgolj za
omejenost programa v jeziku manjšine in za odsotnost predstavnikov v programskih svetih.
Problem je tudi v odsotnosti njihovih predstavnikov v nadzornih svetih in širše, v fenomenu
državnega lastništva nad zgodovino, ki se ne sme postavljati pod vprašaj. Ta se kaže v
nezmožnosti razprave same poljske družbe, ki ni zmožna, ali se ne želi spoprijeti z mnenjem
manjšine.311

305

Ewa Godlewska: National and Ethnic Minorities in Poland in the Opinions of the Advisory Committee of the
Council of Europe, str. 74.
306
CERD/C/POL/20-21, par. 186
307
CERD/C/POL/20-21, par. 189.
308
CERD/C/POL/CO/19, par. 11.
309
CERD/C/POL/20-21, par. 191.
310
CERD/C/POL/20-21, par. 193.
311
Entwicklungsstrategie der deutschen Minderheit in Polen für die Jahre 2010-2015, str. 15.

68

Delovanje Odbora po členu 14 CERD
Poljska je z izjavo leta 1998 tudi priznala pristojnost Odbora, da sprejema in obravnava
sporočila posameznih oseb oz. skupin oseb pod svojo jurisdikcijo, ki trdijo, da so žrtve kršitev
pravic iz Konvencije s strani Republike Poljske.312
V tem smislu ni zaslediti individualnih pritožb zoper Poljsko po členu 14 CERD, torej tudi s
strani pripadnikov nemške manjšine ne.313

3.2 Drugo OZN in KVSE/OVSE
V okviru sistema OZN ima za preučevanje pravnopolitičnega položaja nemške manjšine pomen
še Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ter Deklaracija o pravicah oseb, ki
pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam.
V okviru sistema KVSE/OVSE me zanima izpolnjevanje tematskih poročil Visokega komisarja
za manjšine.
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
V okviru Mednarodnega pakta me zanima ocena skladnosti dejanskega stanja z obveznostmi
po tem paktu, izvajanje katerega nadzira Odbor za človekove pravice. V tej zvezi so relevantna
njegova poročila za Poljsko v delu, ki se nanaša na implementacijo člena 27, ki določa pravice
etničnih, verskih in jezikovnih manjšin.314
Odbor je sicer v letu 2004 v končnih komentarjih izrazil zaskrbljenost, da v tistem času
zakonodaja ni dopuščala jezikovnim manjšinam uporabo njihovega jezika v odnosu z
upravnimi oblastmi na območjih, kjer njihovo število to upravičuje.315
Vendar je Odbor v letu 2010 kot pozitivni aspekt navedel sprejem Zakona o manjšinah
(2005).316
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V okviru splošnih priporočil glede implementacije člena 27 se izpostavlja, da čeprav je njegovo
besedilo negativno opredeljeno, se v njem vendarle priznava obstoj v njem izražene pravice in
zahteva, da se ta ne zanika. Posledično mora država zagotoviti, da sta obstoj in izvajanje te
pravice zaščitena pred zanikanjem in kršitvami. Zahteva se sprejem pozitivnih ukrepov, ki pa
se jih ne zahteva zgolj kot varstvo pred dejanji države (skozi njeno zakonodajno, sodno ali
upravno oblast), ampak tudi zoper dejanja drugih oseb na ozemlju države. 317
Člen 27 se nanaša na pravice, katerih varstvo nalaga državam posebne obveznosti. Varstvo teh
pravic je usmerjeno v zagotovitev obstoja in nenehnega razvoja kulturne, verske identitete
manjšine.318
Da bi v tem kontekstu zagotovili nenehen razvoj pripadnikov nemške manjšine na Poljskem,
pa se poleg sprejetja Zakona o manjšinah, odpirajo možnosti za nadaljnjo varstvo njenih
pripadnikov. Tako na področju uporabe jezika v odnosu z oblastmi, pouka v jeziku manjšine
ali manjšinskih medijev.

Deklaracija GS OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin
Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim
manjšinam iz leta 1992 je pomembna, saj dopolnjuje člen 27 Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah. Njene norme so politično zavezujoče, a ne predvideva
posebnega mehanizma za nadzor nad implementacijo.319
V členu 9 je omenjeno zgolj, da specializirane agencije in druge organizacije v sistemu OZN
prispevajo k uresničitvi pravic in načel, ki jih Deklaracija vsebuje.
Tukaj je bila za pomoč pri implementaciji Deklaracije zadolžena Delovna skupina o manjšinah,
ki se je nazadnje sešla leta 2006. Kasneje jo je nadomestil Forum za manjšinska vprašanja.320
V sedanjem času pa implementacijo te deklaracije podpira Posebni poročevalec za manjšinska
vprašanja. 321
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Če pogledamo aktivnosti Posebnega poročevalca v tej zvezi, vidimo, da na povabilo vlad držav,
izvede obisk v posamezni državi in na podlagi tega izda poročilo Generalni skupščini. Od
začetka izvajanja obiskov v državah, Posebni poročevalec še ni obiskal Poljske.322
Je pa iz ocene stanja manjšinskih pravic, ki jo poda Posebni poročevalec, možno najti štiri
pomembna področja, v okviru katerih poda svoja opažanja.
a) Varstvo obstoja manjšine z bojem proti nasilju in genocidu nad manjšino;
b) varstvo in podpora kulturni identiteti manjšinskih skupin in pravica teh manjšin, da uživajo
svojo nacionalno identiteto, ter zavračajo asimilacijo;
c) zagotavljanje pravice do ne-diskriminacije in do enakosti;
d) zagotavljanje pravice do učinkovitega sodelovanja članov manjšine v javnem življenju,
posebej glede področij, ki jih zadevajo.323
V okviru teh točk samo varovanje manjšine pred nasiljem ne predstavlja problema. Kot je
razvidno iz obravnave skladnosti z obveznostmi po direktivah EU, tudi zagotavljanje odsotnosti
same diskriminacije ni vprašljivo. Nekoliko drugače pa je v delu ohranjanja kulturne identitete
manjšine in učinkovitega sodelovanja manjšine v javnem življenju.
Več jasnosti v tej smeri ponuja komentar k Deklaraciji, ki ga je izoblikovala Delovna skupina
leta 2001.
Navaja, da na obseg varstva gotovo vplivajo dejavniki kot npr. ali manjšina živi na strnjenem
območju na delu državnega teritorija, kar lahko upravičuje pravice, nanašajoč se na rabo jezika
in imena ulic in krajev. Pri tem pa tudi dejstvo, ali gre za t.i. »staro« manjšino, ki ima pri
aplikaciji Deklaracije močnejša upravičenja.324
V okviru zagotavljanja varstva obstoja nacionalne manjšine in njene narodne identitete, kar je
zahteva člena 1, je potrebno omeniti razmerja med državo in manjšinami, ki zavzema pojavne
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oblike od odstranitve, asimilacije, toleriranja, varstva do podpiranja razvoja.325 Ta formulacija
že ponuja več jasnosti. Politika Poljske do te manjšine se je skozi desetletja že gibala od prve
stopnje dalje. Dandanes je glede na predstavljeno stanje že mogoče trditi, da se nahaja nekje
med toleriranjem in varstvom.
V nadaljevanju so za samo varstvo manjšine potrebne štiri zahteve: varstvo obstoja, odsotnost
izključevanja, diskriminacije in asimilacije.326
Medtem ko je prva zahteva dandanes zagotovljena, prav tako tudi odsotnost diskriminacije, pa
je bolj vprašljivo izključevanje in asimilacija.
Kot navaja komentar k Deklaraciji, je tukaj bistveno ne zgolj sprejemanje, ampak spoštovanje
posebnih značilnosti in prispevka manjšine k celotni družbi. V tej zvezi sta bistveni jezikovna
in izobraževalna politika države.327
V tej zvezi se poleg zakonodajnih ukrepov za dosego teh ciljev (kar je zahteva člena 1/2)
omenjajo tudi drugi ukrepi, ki so nujni za učinkovito implementacijo teh zahtev. Drugi ukrepi
so tako lahko sodni, upravni, izobraževalni, promocijski.328
Vsebina teh je natančneje izražena v drugih členih.
V okviru tega bi bilo potrebno posebej izpostaviti pravico do učinkovitega sodelovanja pri
sprejemanju odločitev na nacionalni ravni, pa tudi na regionalni, kjer je to primerno, kar je
zahteva člena 2/3.
Tukaj je pomembno, da so pripadniki manjšine udeleženi že na začetni stopnji sprejemanja
odločitev. Poudarja se pomen posvetovalnih organov, v katerih so prisotni pripadniki manjšin,
ter ustrezna politična teža njihovih mnenj pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo pripadnike teh
manjšin.329 V tem sklopu je potrebno spomniti na Skupno komisijo vlade in manjšinskih
pripadnikov, katere mnenj se velikokrat ne upošteva v praksi.
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Učinkovita udeležba pripadnikov manjšin zahteva njihovo prisotnost v zakonodajnih, upravnih
in posvetovalnih organih, pa tudi širše v javnem življenju.330 Velja spomniti na problem
prisotnosti predstavnikov manjšine v organih javne radiotelevizije.
Pri ocenjevanju ukrepov države, ki ustvarjajo pogoje, v katerih lahko pripadniki manjšin
izražajo med drugim svojo kulturo in jezik, kar je zahteva člena 4/2, je potrebno presoditi, ali
država zagotavlja financiranje za razvoj kulture in jezika manjšine na enak način, kot to počne
v primeru večine.331
Razvidno je, da Poljska financira številne projekte manjšin, tudi nemške. Vprašanja se
pojavljajo predvsem na področju jezika. V tej povezavi ponuja možnosti posebej člen 4/3. Gre
za ukrepe, ki omogočajo priložnosti, da se pripadniki manjšin naučijo svojega maternega jezika
ali da pouk poteka v njihovem maternem jeziku.
Jasnost v tej smeri, ob priznavanju dejstva, da je jezik eden najpomembnejših nosilcev
skupinske identitete,332 znova ponuja komentar k Deklaraciji. Ukrepi za zagotavljanje zahtev iz
tega člena so namreč odvisni od dejstva, omenjenega že zgoraj. To je, ali manjšina živi strnjeno
na nekem območju, ali gre za razpršenost bivanja njenih pripadnikov. V primeru, kjer se jezik
manjšine v večji meri uporablja v določeni regiji, so države zavezane k maksimumu
zagotavljanja sredstev, ki so državi na voljo. Vse z namenom ohranitve jezikovne identitete teh
pripadnikov. V takih primerih bi moralo biti na voljo izobraževanje v jeziku manjšine na
predšolski in osnovnošolski ravni.333 Ravno na tem področju pa je za implementacijo
Deklaracije še veliko prostora.

V okviru ukrepov z namenom spodbujanja znanj o zgodovini, tradicijah, jeziku in kulturi
manjšin, kar je zahteva člena 4/4, se omenja pomen zgodovinskih učbenikov.334 Ker gre za
primer manjšine, ki vključuje sosednja naroda, ki ju povezuje težavna zgodovina, je to
vprašanje še posebej pomembno.
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V tej zvezi manjšina opozarja, da je zgodovina na Poljskem državna last.335 Vendar v tem
primeru ni mogoče ločeno podajati zgodovine manjšine brez omembe širšega konteksta.
Je pa pomembno tudi nasprotno dejstvo, to je, da naj ima manjšina sama vedenje o pomenu
družbe kot celote.336
Gre za torej proces vzajemnega spoštovanja in priznavanja prispevkov drugega.

Skladnost z začeli, vsebovanimi v dokumentih KVSE/OVSE
V primeru institucije Visokega komisarja za manjšine v okviru KVSE/OVSE gre v osnovi za
instrument, ki je bil vzpostavljen za preprečevanje konfliktov, ko gre za narodne manjšine. V
osnovi gre za opozarjanje na konflikte, ki bi lahko bili nevarni, ne pa za varstvo manjšin.337
Vendar se je v praksi izkazal za institucijo, ki je učinkovita pri implementaciji manjšinskih
pravic. Tako s sprejemom neposrednih predlogov, namenjenim varstvu manjšin v posameznih
državah, kot s sprejemom splošnih priporočil, ki predstavljajo posamezne vidike njihovega
varstva.338
Glede na to, da gre v času delovanja Visokega komisarja za primer odnosov med večino in
manjšino, ki ne predstavljajo grožnje miru in varnosti, je potrebno osvetliti predvsem skladnost
njihovega pravnopolitičnega položaja v skladu s splošnimi priporočili, namenjenim
posameznim področjem.

a) Haaška priporočila iz leta 1996
Nanašajo se na tematiko pravic izobraževanja narodnih manjšin.339
Že v uvodu se izpostavlja, da je izobraževanje izredno pomemben element za ohranitev in
poglabljanje identitete oseb, ki pripadajo narodnim manjšinam.340

Entwicklungsstrategie der deutschen Minderheit in Polen für die Jahre 2010-2015, str. 15.
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V okviru samih priporočil se že na začetku izpostavlja (sicer že na več mestih omenjeno)
dejstvo, da se pravica oseb, ki so pripadniki narodnih manjšin, do ohranitve njihove identitete
lahko polno realizira zgolj skozi izobraževalni proces, kjer ti pridobijo ustrezno znanje
njihovega maternega jezika. Prav tako pa se omenja obveznost pripadnikov manjšine, da se
integrirajo v širšo družbo s tem, da se naučijo državnega jezika.341
Trenutno pereče vprašanje nemške manjšine na Poljskem ni odsotnost znanja poljščine, ampak
kot poudarjajo sami, slabo znanje nemščine, ali sploh odsotnost znanja le-te.342
V priporočilih se posebej izpostavlja, da so prva leta izobraževanja ključnega pomena za
otrokov razvoj. Pri tem se poudarja, da raziskave izobraževanja kažejo, da bi bilo idealno, da
na predšolski ravni pouk poteka v otrokovem jeziku. V tem smislu bi države morale za to
ustvariti pogoje, kjerkoli je to mogoče in bi staršem omogočale to možnost. Enako velja za
primarno raven izobraževanja. Na tej ravni se že omenja tudi državni jezik, katerega pouk naj
bo tudi prisoten.343
V nadaljevanju se omenja srednješolska raven, kjer bi naj bil pouk v jeziku manjšine še vedno
prisoten v znatnem delu, ob postopnem zviševanju deleža pouka v državnem jeziku. Tudi bi
moral kurikul v šolah vsebovati pouk zgodovine, kulture in tradicij narodne manjšine.344
Glede na predstavljeno dejansko stanje, je doseganje ciljev teh priporočil izziv, ki še vedno
čaka Poljsko v zvezi s pripadniki nemške manjšine.
V osnovi gre znova za poudarjanje že izraženega cilja iz odstavka 34 Koebenhavnskega
srečanja na konferenci o humani dimenziji KVSE 1990 (Koebenhavnski dokument).345 Že
takrat se je poudarjala pravica manjšin do ohranjanja kolektivne identitete skozi medij, ki ga
predstavlja materni jezik.346
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V priporočilih se tudi poudarja pomen soudeležbe predstavnikov manjšin v razvoju in
implementacij teh politik.347 Predlaga se, da države to problematiko naslovijo v duhu
Koebenhavnskega dokumenta, predvsem njegovega odstavka 31, ki predlaga sprejem posebnih
ukrepov, ki bi zagotavljali polno enakost pripadnikov narodnih manjšin.348
Poudarja se tudi, da je področje manjšinskega izobraževanja v mnogih državah občutljivo
področje in pomen vzajemnega spoštovanja in razumevanja med različnimi skupnostmi znotraj
države.349
V kontekstu manjšinskega šolstva oz. izobraževanja v jeziku manjšine je glede na predstavljeno
stanje še veliko za postoriti.

b) Smernice o uporabi manjšinskih jezikov v medijih iz leta 2003
V okviru teh smernic se predvideva 350 oblikovanje politike, ki naslavlja uporabo manjšinskega
jezika v t.i. »broadcast« medijih.
Ta politika bi morala biti osnovana na potrebah pripadnikov narodnih manjšin za ohranitev in
razvoj njihove identitete. V razvoju te politike bi se morala zagotoviti učinkovita udeležba
pripadnikov narodnih manjšin, vključno s posvetovalnimi procesi in prisotnostjo v ustreznih
institucijah in organih.351
Glede na predstavljeno dejansko stanje, je razvidno, da bi bilo politiko manjšinskih medijev
mogoče še bolj približati potrebam manjšinskih pripadnikov. Le-ti tudi niso prisotni tako v
Nacionalnem svetu za oddajanje, v organih javne radiotelevizije na nacionalni ravni, mnenja
Skupne komisije vladnih in manjšinskih predstavnikov nimajo ustrezne teže, ko oblasti
sprejemajo ukrepe, ki zadevajo narodne manjšine.
V pomoč so nadaljnje smernice. Države bi morale pospeševati ustanovitev in ohranjanje
medijev v jeziku manjšine.352
The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities, 5. priporočilo.
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Pri tem je pomembna tudi smernica, ki predvideva, da naj države zagotovijo dostop do prenosa
v manjšinskih jezikih, med drugim tudi z dodelitvijo frekvenc, ustanovitvijo in podporo
postajam (broadcasters), načrtovanjem programa. Pri tem se naj upošteva velikost, gostota
poselitve v nekem geografskem prostoru oseb, ki pripadajo narodni manjšini, skupaj z
njihovimi potrebami in željami.
Za poljsko situacijo je zanimiv drug del te smernice, ki posebej izpostavlja dejstvo, da dostop
do prenosa programa v jeziku manjšine na regionalni ali lokalni ravni ne upravičuje izključitve
programov v jeziku manjšine na nacionalni ravni, kar velja tudi za razpršene manjšine.353
To je v primeru Poljske posebej relevantno, ker so tako programi v jezikih manjšin na redni
osnovi predvideni zgolj na regionalnih programih podružnic.
V smernicah je razvidno, da se nanašajo na Koebenhavnski dokument, še posebej odstavka
32.1,354 32.5, ki v osnovi temeljijo na svobodi izražanja. Tukaj se pojasnjevalne opombe k
smernicam sklicujejo na svobodo izražanja, kot jo je opredelilo že ECHR v Handyside v. United
Kingdom 1976, v kateri je Sodišče izrazilo, da svoboda izražanja mnenj ne vključuje zgolj idej,
ki so neproblematično sprejete, ampak da se svoboda izražanja nanaša tudi na tiste ideje, ki
šokirajo, užalijo ali vznemirjajo državo ali del njenega prebivalstva, saj so to zahteve
pluralizma, tolerantnosti in strpnosti neke družbe. Vse omejitve v zvezi s tem, bi morale biti
tako legitimne, kot proporcionalne.355
V primeru Poljske se nakazuje še veliko prostora za sprejem takšne miselnosti, če v tem
kontekstu znova spomnimo zgolj na primer radija, ki je v sedanjem času poročal o ravnanju z
Nemci v povojnem času, kar je imelo za posledico takšno razburjenje, ki je pripeljalo skoraj do
ukinitve radijskega oddajanja.356
Velja pritrditi mnenju, da je KVSE/OVSE zaradi institucionalne omejenosti sprejel le politične
zaveze. Te pa je v pravne zaveze spremenila le formalna mednarodna vladna organizacija, ki jo
predstavlja Svet Evrope.357
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c) Priporočila iz Lunda v letu 1999
V njih se poudarja učinkovita udeležba narodnih manjšin v javnem življenju kot osnovni
sestavni del mirne in demokratične družbe.358
V skladu z temi, bi države naj zagotavljale priložnosti, ki manjšinam omogočajo učinkovito
izraženo prisotnost na ravni centralne vlade, kar lahko vključuje:
- posebno zastopstvo narodnih manjšin, npr. skozi zanje rezervirano število sedežev v enem ali
obeh domovih parlamenta, ali v parlamentarnih odborih; druge oblike garantirane udeležbe v
zakonodajnem procesu;
- formalen ali neformalen dogovor o dodelitvi članom manjšin ministrskih položajev, mest v
vrhovnih, ustavnih sodiščih ali nižjih sodiščih in položajev v svetovalnih organih;
- mehanizmi, ki zagotavljajo, da se manjšinski interesi upoštevajo znotraj pristojnih ministrstev;
- posebni ukrepi za manjšinsko udeležbo v državnih uradih kot možnost državnih uradov v
jeziku narodnih manjšin.359
Tukaj je možno opozoriti na parlamentarni odbor za narodne in etnične manjšine, Skupno
komisijo s posvetovalnim statusom, ter vojvodskega pooblaščenca za narodne manjšine.
Ne obstoji pa garantirana udeležba predstavnikov narodnih in etničnih manjšin v organih
zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti.
Vendarle pa je najti področja, ki niso problematična. Svoboda ustanavljanja političnih strank je
zagotovljena.360 Spoštuje se tudi možnost manjšega volilnega praga v zakonodaji, ki povečuje
možnost vključitve narodnih manjšin v proces vladanja.361
Funkcionira tudi ustanovitev posvetovalnih organov v ustreznem institucionalnem okviru, ki
služi kot pot za dialog med vladnimi oblastmi in predstavniki manjšine.
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Vendar pa je v skladu s to smernico možno oblikovati več organov s posebej določenim
namenom, kot so odbori, ki naslavljajo posebne probleme, kot so stanovanja, izobraževanje,
jezik, kultura. Ustanovitev takšnih organov bi morala prispevati k učinkoviti komunikaciji in
napredku manjšinskih interesov.362
Tukaj že omenjena Skupna komisija služi kot posvetovalen organ v tem smislu.
Vendar bi se morala povečati njen vpliv oz. učinkovitost. Predstavniki manjšin namreč menijo,
da se njihovih predlogov ne upošteva dovolj.
V sedanjem času je aktualno tudi priporočilo, da učinkovita udeležba narodnih manjšin v
javnem življenju zahteva uveljavljene poti posvetovanja za preprečitev konfliktov in reševanje
sporov, kar vključuje sodno reševanje sporov, kot je pravna presoja sodišč, ko gre za
zakonodajne in upravne ukrepe. To pa zahteva, da ima država neodvisno, dostopno in
nepristransko sodstvo, katerega odločitve se spoštujejo.363

V tem kontekstu je potrebno znova spomniti na spreminjanje upravnih meja mesta Opole in s
tem povezanega vznemirjenja lokalnega prebivalstva, da bi to utegnilo imeti za posledico
zmanjšanje manjšinskih pravic. Ravno v tem primeru se omenja vpliv, ki ga utegne imeti
poseganje v neodvisnost ustavnega sodišča na uveljavljanje manjšinskih pravic.

V tem smislu je potrebno znova spomniti na Koebenhavnski dokument, ki posebej poudarja,
da se vprašanja, ki se nanašajo na narodne manjšine lahko zadovoljivo rešijo le znotraj
demokratičnega političnega sistema, ki temelji na vladavini prava z delujočim neodvisnim
sodstvom.364
Prav tako pa na Pariško listino o novi Evropi, v kateri so se države udeleženke KVSE zavezale
k demokratičnemu vladanju in kjer je sodelovala tudi Poljska. V Listini se poudarja dejstvo, da
demokracija temelji na spoštovanju človeka in vladavine prava.365
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3.3 Skladnost z obveznostmi po Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin
Poljska je Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin podpisala leta 2000, ratificirala pa
leta 2001. V letu 2015 je bil zaključen že tretji krog monitoringa implementacije Konvencije.366
Ker gre tukaj za okvirno konvencijo, pomeni to, da Konvencija lahko vključuje več določb
programskega tipa, ki ne ustvarjajo direktno iztožljivih pravic za posameznike in da je njihova
implementacija prepuščena državam in njihovi notranji zakonodaji. Takšne določbe postavljajo
cilje oz. usmeritve državam. Okvirni dogovor pomeni večjo diskrecijo državam, da lahko te
upoštevajo svoje lastne okoliščine.367
Svetovalni odbor je v splošnem pohvalil prizadevanje poljskih oblasti za konstruktiven pristop
v procesu spremljanja implementacije Okvirne konvencije, ter njihovo prizadevanje za varstvo
narodnih manjšin od njene ratifikacije. Prav tako prevladuje klima tolerance in dialoga.368
V kontekstu uporabe Okvirne konvencije (zahteva iz člena 3), je Svetovalni odbor že večkrat
poudaril pomen fleksibilnega in odprtega pristopa k obsegu njene uporabe. Tukaj gre za
problem Šlezijcev (ki sicer zgolj pogojno pride v poštev pri preučevanju nemške manjšine),
katerih jezik še ni priznan kot regionalni jezik. Odbor poudarja, da uporaba določb Konvencije
za določeno skupino oseb ne vključuje nujno njihovega formalnega priznanja kot narodne
manjšine ali obstoj posebnega pravnega položaja za takšne skupine oseb.369 Izpolnjevanje
določb Konvencije v zvezi s Šlezijci še vedno ostaja odprto.

Zagotavljanje enakosti
Zagotavljanje enakosti po členu 4, posledično prepoved vsake diskriminacije na podlagi
pripadnosti narodni manjšini je že bilo predstavljeno. Tukaj ni posebnih pripomb na
izpolnjevanje teh obveznosti v zvezi z nemško manjšino.370
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Poljska je sicer sprejela že na več mestih omenjen Zakon o enaki obravnavi (2010), s katerim
je okrepila raven protidiskriminacijskega varstva.371 V zvezi s tem je izpostavljen predvsem
problem zagotavljanja ustreznih sredstev, predvsem za opravljanje nalog tako ombudsmana kot
vladnega pooblaščenca.372 Odbor omenja, da ne obmudsman, ne vladni pooblaščenec nima
pristojnosti

za

posredovanje

oz.

mediacijo

v

primerih

med

dvema

zasebnima

posameznikoma.373 Velja znova opozoriti na ustavno omejitev pristojnosti ombudsmana, na
podlagi katere je takšno posredovanje izključeno.

Pravica do mirnega zborovanja in svoboda združevanja
Pravica do mirnega zborovanja in svoboda združevanja sta vsebovani v členih 7 in 8 Okvirne
konvencije. V kontekstu proučevanja pravnopolitičnega položaja nemške manjšine nimata
posebnega pomena. Pravica mirnega zborovanja, ter svoboda združevanja in izražanja glede na
veliko število organizacij nemške manjšine nista problematični. Prav tako tudi pravica do
izražanja vere, glede na večinsko pripadnost enaki veroizpovedi, kot večinsko prebivalstvo.
Menim, da tudi je tudi tistim, ki so drugačne veroizpovedi kot večinsko prebivalstvo, že na
podlagi Ustave zagotovljena verska svoboda,374 ki pa je podrobno realizirana v pravici teh
državljanov, da uveljavljajo proste dneve glede na praznovanje svojih verskih praznikov (ki
hkrati niso tudi državni prazniki), kar velja tako za zaposlene na delovnem mestu, kot za učence
v šoli.375 Prav tako se v javnih šolah na željo staršev organizira verski pouk različnih
veroizpovedi ali pouk etike.376

Ohranjanje in razvoj kulture in jezika in ukrepi za medkulturni dialog
Ohranjanje in razvoj kulture in jezika (člen 5), ter ukrepe za medkulturni dialog in varstvo oseb,
ki bi jih lahko ogrožala diskriminacija (člen 6), je potrebno obravnavati skupaj. Določili obeh
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členov sta tudi med najmanj specifično določenimi določbami Okvirne konvencije, ko gre za
ugotavljanje obveznosti. Sta programske usmeritve.377 Gre za spodbujanje razmer, ki so nujne,
da posamezniki, ki pripadajo takšni skupnosti, uživajo in razvijajo svojo kulturo, jezik ali
religijo. 378
V ta namen je potrebno sprejeti pozitivne ukrepe na več področjih.379 In kot je razvidno že iz
člena 4 Deklaracije o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim
manjšinam (1992), je za ustvarjanje pogojev, v katerih pripadniki manjšin lahko ohranjajo in
razvijajo svojo kulturo, potrebno tudi, da države izobrazijo prebivalstvo kot celoto o običajih
in kulturi teh manjšin. Gre pa tudi za prekrivanje člena 5/1 s členom 12 same Okvirne
konvencije, ki se nanaša na izobraževanje.380
V okviru podpore za ohranjanje kulture pripadnikov narodnih manjšin, Svetovalni odbor v
primeru Poljske poudarja predvsem pomen financiranja kulturnih dejavnosti manjšin, od
glasbenih in gledaliških festivalov, umetniških razstav, muzejev in kulturnih centrov.381
Problem pa je v tem, da ministrstvo za upravo pri sprejemanju odločitev o razdelitvi fondov,
lahko zavrne predlog neodvisne komisije strokovnjakov,382 brez navedbe razlogov. Prav tako
se sredstva dodeljujejo na letni osnovi, kar pomeni, da manjšine ne morejo snovati dolgoročnih
načrtov.383
Člen 5/2 določa dvoje. Država se mora vzdržati dejanj, s katerimi bi asimilirala osebe, ki
pripadajo narodnim manjšinam. Hkrati jih pa mora tudi zaščititi pred tem procesom.384 Vendar
ne prepoveduje splošne integracijske politike, niti prostovoljne asimilacije pripadnikov
manjšine. Kot razlaga Gilbert, bi nastal problem, če bi se vsi pripadniki neke manjšine odločili
prostovoljno asimilirati. Potem bi nastalo vprašanje izpolnjevanja obveznosti iz člena 5/1.385
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Glede na to, da je malo politik takšnih, kjer bi šlo za direktno asimilacijo, gre v bistvu bolj za
presojo, ali je država naredila dovolj za spodbujanje razmer, v katerih pripadniki manjšin
ohranjajo in razvijajo svojo kulturo, kar je zahteva člena 5/1.386
Takšen primer je tudi v primeru sedanje situacije nemške manjšine na Poljskem. Država
kulturne projekte financira,387 a brez nujnega upoštevanja mnenj manjšin in zgolj na letni
osnovi.
Spodbujanje medkulturnega dialoga in izvedba ukrepov za pospeševanje medsebojnega
spoštovanja in sodelovanja, še posebej v izobraževanju, kulturi in medijih, kar je zahteva člena
6/1, je določilo programske usmeritve.388 Na tem mestu izraženi cilji najdejo konkretnejšo
opredelitev v členih 4, 11, 12.389
Na splošno je mogoče reči, da na Poljskem prevladuje ozračje tolerance in spoštovanja. Po
drugi strani pa je na strani večinskega prebivalstva majhno zavedanje bogate multikulturnosti
te države in prispevka različnih etničnih in verskih skupin k skupni kulturni dediščini. K temu
prispeva omejevanje poučevanja v zgodovini in problem zagotavljanja televizijskih in radijskih
programov, namenjenih manjšinam in tudi takšnih, ki pomenijo informacije o manjšinah.390
Pouk zgodovine in zadostna medijska podpora sta predmet preučevanja drugih členov.391 Tukaj
velja omeniti splošno priporočilo za povečanje naporov v smeri ozaveščanja javnosti o kulturni
dediščini manjšin v poljski družbi.392
Prav tako je v okviru tega člena možno najti povezavo s členom 11/3 Okvirne konvencije, ki se
nanaša na uporabo napisov tradicionalnih krajevnih imen v jeziku manjšin. Ker dvojezični
napisi v krajih, kjer je najti veliko pripadnikov narodnih manjšin, pričajo o ozračju tolerance in
medsebojnega spoštovanja.393 Po mnenju Gilberta gre za določbo, ki zajema vse (catchall
provision), vendar ker je programskega tipa, ne ustvarja direktno iztožljivih zahtev. Prav tako
386
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ti cilji, kot npr. spodbujanje duha strpnosti in medkulturnega dialoga,

pomenijo zgolj

usmeritve, ki pa verjetno v nobeni državi ne bodo nikoli v polnosti uresničene.394
Glede ukrepov, ki jih države namenjajo premagovanju sovražnosti in nasilja na etnični osnovi
po členu 6/2, je Svetovalni odbor ugotavljal, da je Poljska sprejela Nacionalni program za
preprečitev rasne diskriminacije, ksenofobije in s tem povezane netolerantnosti. V okviru tega
programa je leta 2011 ustanovila Svet za preprečitev rasne diskriminacije, ksenofobije in s tem
povezane netolerantnosti, sestavljen iz predstavnikov vlade in javnih institucij. Njegova vloga
je bila koordinacija in ocenjevanje vladnih aktivnosti, izdelava dvoletnih akcijskih načrtov za
boj proti rasni diskriminaciji in ksenofobiji.395

Poleg koordinacije med vladnimi institucijami in lokalnimi oblastmi in z drugimi skupinami z
namenom prevencije rasne diskriminacije, pa je imel nalogo tudi monitoring diskriminacije v
državi in analiza izvora te diskriminacije. 396 Problem je, da je sedanja vlada stranke Pravo in
pravičnost v letu 2016 Svet za preprečevanje rasne diskriminacije ukinila. Pristojnosti sveta bi
naj prevzel minister za civilno družbo in enako obravnavo.397 Manjšina pa omenja, da je v času
njegovega delovanja večkrat prijavila do nje izražene primere sovražnosti.398
Tukaj ne gre za posebno ogroženost pripadnikov nemške manjšine. Gre za ukrepe, ki imajo
namen v širšem smislu zagotoviti ozračje tolerantnosti in varstva oseb, ogrožene zaradi rasne
diskriminacije. Tako se npr. izpostavlja pomen izobraževanja policistov z namenom krepitve
veščin prepoznavanja, razumevanja in preiskovanja zločinov na temelju sovraštva. V tej zvezi
je že bil izveden program ministrstva za notranje zadeve v povezavi z ODIHR399 z namenom
tovrstnega usposabljanja policistov. 400
Nujni bi bili tudi programi usposabljanja ne zgolj v primeru policistov, ampak tudi sodstva, da
bi okrepili zavedanje o pomenu tolerantnosti in ukrepov proti diskriminaciji.401
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Mediji v jeziku manjšine

Pomembno vlogo pri proučevanju pravnopolitičnega položaja nemške manjšine ima vprašanje,
v kakšni meri je manjšini omogočen dostop do manjšinskih medijev oz. medijev v manjšinskem
jeziku, kar je zahteva člena 9 Okvirne konvencije.
Svetovalni odbor problematizira določbo 30(4a) Zakona o oddajanju (1992), ki določa, da
morajo pri imenovanju programskih svetov direktorji regionalnih podružnic javne televizije
upoštevati tudi kandidate, ki jih predlagajo manjšinske organizacije. 402 Problem tukaj je, da se
redkeje zgodi, da so ti kandidati dejansko imenovani v programske svete.403
Priporočilo Svetovalnega odbora je, da naj poljske oblasti zagotovijo, če je nujno tudi z
zakonodajnimi ukrepi, učinkovito zastopanje manjšin v javnih radijskih in televizijskih
programskih svetih.404 Na to pa se navezuje tudi čas oddajanja manjšinskih programov, ki je
velikokrat neustrezen.405
Glede na to, da je izziv člena 9 zagotoviti zadosten prostor za svobodno izražanje idej, mnenj
in kultur, navzočih v neki družbi, vključno z manjšinami,406 je smiseln ukrep tudi, da se njihova
prisotnost zagotovo tudi na centralni ravni (javne radiotelevizije).
Nemška manjšina ima sicer predstavnika v programskem svetu podružnice javne radiotelevizije v Opolah.407
Financiranje manjšinskih medijev po členu 9/3 ni posebej omenjeno. Vendarle pa načelo
prepovedi diskriminacije zahteva, da se tudi manjšinskim medijem nameni pravičen delež
sredstev, ki je sicer namenjen medijem.408

Raba jezika manjšine v zasebnih razmerjih in pred oblastmi

Zakon o oddajanju, člen 30/4a.
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Predstavlja pomembno določbo, saj določa, do kakšne meje morajo države v prid javni uporabi
jezika narodnih manjšin dati na stran svoje osebne jezikovne preference.409
Tukaj je potrebno poudariti, da se ta člen nanaša na uporabo jezika manjšine v zasebnih
razmerjih, v zasebnosti in na javnih krajih, ne na odnose med posameznikom in oblastmi.410
Po mnenju de Varennesa dejstvo, da je člen 10/1 povezan s svobodo izražanja, vpliva na to, da
Svetovalni odbor zadeve, ki bi jih lahko obravnaval pod 10/1 obravnava kar pod členom 7, ki
se nanaša na svobodo izražanja na splošno.411 V primeru Poljske Zakon o manjšinah (2005)
izrecno določa pravico oseb, ki pripadajo manjšini, do uporabe svojega manjšinskega jezika
tako v javnem kot v zasebnem življenju.
Je pa v primeru Poljske najti priporočila v zvezi s členom 10/2, ki se nanaša na uporabo jezika
manjšine v njihovih stikih z upravnimi organi. Tukaj Svetovalni odbor meni, da naj Poljska
revidira zakonodajo in politiko z namenom odstranitve ovir, ki odvračajo občine, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v uradni register, od vložitve vloge.412
V zvezi s tem bi bilo smiselno premisliti o vlogi občinskega sveta, ki v končni fazi poda to
vlogo in posledično ukiniti ta politični element z zakonskim avtomatizmom vnosa v register ob
doseganju zahtevanega deleža pripadnikov posamezne manjšine.

Imena v jeziku manjšine

V okviru tega člena ni problematična uporaba priimkov in imen v jeziku manjšine. Določilo
člena 7 Zakona o manjšinah to izrecno dovoljuje.
Potrebno pa je spomniti na pojav, na katerega manjšina izrecno opozarja. Gre za izbiro osebnih
imen, ki je v 99% predstavlja poljska imena, ne glede na zagotovljeno zakonsko pravico izbire.
Po mnenju manjšine gre tukaj za pragmatizem staršev, ter v širšem kontekstu za še vedno
prisoten proces polonizacije.413
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Prisotne so tudi ovire pri uresničevanju določbe 11/3, ki zadeva napise tradicionalnih krajevnih
imen, ali imen ulic v jeziku manjšine. Tukaj se občine ne odločajo za uporabo jezika manjšine
pri označevanju ulic, saj gre financiranje tega iz občinskega proračuna, medtem ko postavitev
oznake kraja v manjšinskem jeziku (dvojezične table) krije državni proračun.414
V tem smislu bi bil potreben fleksibilnejši način financiranja izdatkov občin, ki so v uradnem
registru teh občin.

Šolstvo v jeziku manjšine

Problematika šolstva v jeziku manjšine je zajeta v členih 12-14 Okvirne konvencije.
V sklopu člena 12/1, ki zavezuje države k ukrepom na področju izobraževanja, ki spodbujajo
poznavanje jezika, kulture, zgodovine in vere narodnih manjšin in večinskega naroda (gre za
medkulturno dimenzijo šolstva), je Poljska leta 2008 že sprejela uredbo ministra za šolstvo o
novem izobraževalnem kurikulu, ki sicer vključuje pouk o tolerantnosti, spoštovanju in
odprtosti do drugih kultur, ki je obvezno na primarni ravni šolanja, a to nujno ne pomeni
aktivnega promoviranja oz. predstavitve kulture in tradicij narodnih manjšin, ki živijo na
Poljskem. Tudi ni več obvezen pouk zgodovine po prvem letu srednješolskega izobraževanja,
kar je rezultat uredbe ministra za nacionalno šolstvo o okvirnem kurikulu za javne šole z dne 7.
februarja 2012. To pomeni, da se veliko otrok ne uči o zgodovini sobivanja različnih etničnih
skupin na ozemlju Poljske.415
Po mnenju Svetovalnega odbora bi bilo potrebno okrepiti vsesplošno vključitev pouka
zgodovine, kulture in tradicij narodnih manjšin v učni načrt izobraževanja na vseh stopnjah.416
Tako bi bila smiselna dopolnitev uredbe oz. nova uredba ministra za nacionalno šolstvo.
Prav tako je izpostavljen problem učbenikov po členu 12/2 Okvirne konvencije in po členu
14,417 ki je sicer podrobneje predstavljen na drugem mestu.
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Na Poljskem ni zakonskih ovir za ustanavljanje lastnih zasebnih ustanov za izobraževanje, kar
je zahteva tega člena. Prav tako uspeva financiranje teh ustanov po načelu enake obravnave z
javnimi šolami.418

V okviru izpolnjevanja obveznosti iz tega člena, gre predvsem za problem izračuna
subvencij.419 V tem primeru gre za problem zagotavljanja enakih možnosti za učenje jezika
manjšine ali za izobraževanje v tem jeziku, kar je zahteva člena 14/2.

Sodelovanje manjšine v javnih zadevah

V okviru zagotavljanja razmer, kjer je možno sodelovanje pripadnikov narodnih manjšin v
javnih zadevah, še posebej pri tistih, ki jih zadevajo, obstaja problem v tem, da ima Skupna
komisija vlade in manjšinskih predstavnikov zgolj posvetovalni status.
Za učinkovito zastopanje interesov pripadnikov narodnih/etničnih manjšin, bi bilo potrebno
revidirati status tega organa.420 V okviru delovanja te komisije pa ostaja problematično
zamudna procedura volitev članov, ki so predstavniki manjšin.421
Glede zastopanja interesov pripadnikov manjšin v Sejmu, so pri volitvah svojih kandidatov
predstavniki narodnih manjšin izvzeti iz zahteve 5% volilnega praga. To pa ne velja tudi za
kandidate etničnih manjšin, kar sicer ne zadeva nemške manjšine, nakazuje pa problem
zastopstva manjšin nasploh, ni namreč nobenih določb glede garantirane udeležbe manjšin.
Prav tako ni posebnih določb za pripadnike narodnih ali etničnih manjšin, ko gre za volitve v
Senat.422

Problem ukrepov, namenjenih omejevanju pravic pripadnikov manjšin
Državam nalaga, da se vzdržijo ukrepov, ki spreminjajo razmerje prebivalstva, na območjih,
kjer prebivajo pripadniki narodnih manjšin in imajo namen omejevati pravice, ki izvirajo iz
načel Konvencije.
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Tukaj pa se je ravno v času pisanja naloge pojavil primer upravne spremembe meja mesta Opole
proti volji lokalnega prebivalstva. Proti takšni priključitvi protestirajo prebivalci okoliških
občin, ki naj bi bile priključene mestu Opole. 423

Gre za ukrep, ki ima za cilj spremeniti

razmerja manjšinskega prebivalstva.
Glede izpolnjevanja obveznosti po členu 17 do prostih in miroljubnih čezmejnih stikov, z vidika
nemške manjšine to ni problematično. Med nemško manjšino na Poljskem in Nemčijo je moč
beležiti pestrost kulturnih, političnih in gospodarskih stikov.424
V zvezi s prizadevanjem po sklepanju sporazumov z namenom varstva pripadnikov manjšin po
členu 18 Okvirne konvencije, velja omeniti, da je Poljska že sklenila bilateralni sporazum z
Nemčijo, katerega namen je tudi varstvo pripadnikov te narodne manjšine.425 V zvezi s tem
Svetovalni odbor priporoča, da se okrepijo prizadevanja za njegovo implementacijo v duhu
določil Okvirne konvencije.426

3.4 Skladnost z obveznostmi po Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih
Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih je Poljska ratificirala najkasneje. V
veljavi v zvezi s Poljsko je šele od leta 2009.427 Tako se je dovršil komaj drugi cikel spremljanja
izvajanja določil Listine.428 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih ni dokument
o varstvu jezikovnih manjšin, ampak pogodba za promocijo in varovanje »bogastva jezikovne
raznolikosti in jezikovne dediščine Evrope«.429
Nadzor nad implementacijo Listine opravlja Odbor strokovnjakov, ki pregleduje poročila držav
članic in na tej podlagi, ter informacij, ki jih prejme od združenj, ustanovljenih v pogodbenicah,
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pripravi poročilo. To vsebuje predloge, na podlagi katerih Odbor ministrov pripravi priporočila
državi pogodbenici.430
V zvezi z uporabo Listine, je Poljski potrebno priznati pogum in velikopoteznost,431 da se je
določbe Listine zavezala uporabiti na številnih področjih432 in za vse jezike manjšin, ki jih
navaja že v Zakonu o manjšinah.433 Ker Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih
državam ponuja več možnosti za varstvo teh jezikov, je v teoriji zaslediti mnenje, da je sam
dokument na prvi pogled nepregleden, še bolj nepregleden pa dejanski obseg obveznosti
posamezne države.434

Splošni cilji varstva manjšinskih jezikov

V okviru členu 7 Listine, ki se nanaša na cilje in načela, na kateri temeljijo politika, zakonodaja
in praksa pogodbenic v zvezi z regionalnimi/manjšinskimi jeziki,435 na območju, kjer se
uporabljajo,436 gre spomniti na odločno ukrepanje k spodbujanju rabe manjšinskih jezikov v

Evropska listina za regionalne ali manjšinske jezike: člen 16/pregledovanje poročil in člen 17/Odbor
strokovnjakov.
431
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teh jezikov po členu 7/1/b Listine, Zakon o manjšinah v členu 5/2 izrecno določa, da je prepovedana raba ukrepov,
ki bi spremenili sorazmerni delež narodnih/etničnih manjšin, na ozemlju, ki ga te naseljujejo. V tem kontekstu pa
je vendarle potrebno spomniti na aktualen problem mesta Opole, ki je predstavljen v okviru poglavja jezikovnih
pravic.
Izpolnjeno pa je tudi: vzdrževanje in razvoj vezi med manjšinami in z ostalimi prebivalci po členu 7/1/e Listine.
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okviru člena 7/1/c. V tej zvezi pripadniki manjšin opozarjajo, da bi bila potrebna bolj aktivna
vloga oblasti pri implementaciji določb Listine, saj se preveč odgovornosti polaga na
organizacije manjšin, medtem ko oblasti zagotavljajo splošen pravni okvir in finančno podporo
na nekaterih področjih.437
Menim, da je dober primer za to področje šolstva, kjer država s subvencijami financira določene
oblike izvajanja jezikovnega pouka za manjšino, a je finančna odgovornost v velikem delu na
manjšini sami.

Tako tudi Odbor strokovnjakov poudarja, da so po Listini predvideni aktivni ukrepi za
promocijo manjšinskih jezikov, posebej sprejem jezikovne politike in temu ustrezne
zakonodaje ali ukrepi na posameznem področju, kot so. npr. šolstvo, uprava, mediji. Prav tako
bi ustanovitev organov z odgovornostjo na tem področju,

prispevala k učinkoviti

implementaciji določb Listine. Lahko bi v povezavi z uporabniki teh jezikov razvili strategijo
za posamezen manjšinski jezik. Posebej je pomembno, da centralna oblast lokalnim oblastem
zagotovi tehnično in finančno podporo, da jim da natančna navodila, da nadzira implementacijo
in da uporablja ustrezne spodbude.438
Eden od ukrepov za promocijo manjšinskih jezikov je npr. portal podprt s strani ministrstva za
notranje zadeve in upravo, ki predstavlja manjšinske jezike (in regionalni jezik), obvešča o
aktualnostih, pravnih virih, ipd. v zvezi s tem področjem.439
V okviru člena 7/3, ki se nanaša na pospeševanje medsebojnega razumevanja med vsemi
jezikovnimi skupinami, še posebej preko vzgoje, izobraževanja in medijev, obstaja problem, da
je večinska populacija premalo informirana o prisotnosti manjšin, ki živijo na Poljskem. Vedno
znova se pojavljajo primeri, kjer gre za pomanjkanje tolerance do uporabnikov manjšinskih
jezikov. Dvojezični napisi se vedno znova prebarvani, kar velja za vse manjšinske jezike, v
katerih se dvojezično označujejo kraji. Uvedba dvojezičnih napisov ali razredov, kjer se uči
nemščina, se še vedno srečuje z nenaklonjenostjo in nepripravljenostjo lokalnih oblasti. V tej
V Zakonu o manjšinah določena Skupna komisija vlade in manjšin, služi temu namenu kot platforma za izmenjavo,
sodelovanje med manjšinskimi organizacijami in kot organ, ki izraža mnenja o potrebah manjšin pred centralnimi
oblastmi. V: ECRML (2011) 5, par. 29, 30, 34.
437
ECRML (2015) 7, par. 53.
438
ECRML (2015) 7, par. 54.
439
Poljsko ministrstvo za notranje zadeve in upravo, o manjšinah. Na: http://www.jezyki-mniejszosci.pl
(2.7.2016).
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zvezi je Odbor strokovnjakov omenil celo, da je poročanje radijskega programa v nemščini o
ravnanju z Nemci po drugi svetovni vojni pripeljalo do močne negativne reakcije v medijih.440

Izobraževanje v jeziku manjšine
Razvidno je, da se je glede na predstavljene minimalne zahteve, Poljska odločila uporabljati
večje število odstavkov/pododstavkov člena 8, ki se nanaša na izobraževanje. 441
Poročilo Odbora strokovnjakov vsebuje natančno oceno izpolnjevanja obveznosti vsakega
pododstavka.

Prve tri točke 8/1/a/i, 8/1/b/i in 8/1/c/i vsebujejo obveznost zagotovitve

predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v manjšinskem jeziku. Pri tem
Odbor ugotavlja, da obveznost iz teh treh točk ni izpolnjena. Tako za predšolsko raven velja,
da se nemščina kot materni jezik uči 4 ure tedensko; v štirih vrtcih, ki jih organizira nemška
manjšina, pa izobraževalni proces poteka dvojezično. Pri tem ni niti enega vrtca, kjer bi se
pretežno nemščina uporabljala kot jezik izobraževanja (language of instruction). Izven
Opolskega in Šlezijskega vojvodstva se nemščina zgolj uči kot predmet, kar je primer
Warminsko-mazurskega in Pomorjanskega vojvodstva. Vendar gre tudi tu za območja
tradicionalne rabe manjšinskega jezika.442
Zagotovitev možnosti osnovnošolskega izobraževanja je Odbor strokovnjakov tudi v drugem
poročilu označil kot neizpolnjeno. Pri tem je ugotovil, da se nemščina uči kot predmet (3 ure
tedensko, razen v petem razredu, kjer se uči 4 ure tedensko), v primeru 13 šol Opolskega in
Šlezijskega vojvodstva pouk poteka dvojezično (kar pomeni vsaj 4 predmete, ki potekajo
dvojezično), da pa ni nobene šole, kjer bi se v pretežni meri nemščina uporabljala kot jezik
poučevanja.443 Predstavniki manjšine pa so Odbor obvestili, da je včasih težavno uresničiti
poučevanje nemščine kot predmeta, predvsem zaradi pomanjkanja znanja ali pripravljenosti na
strani lokalnih oblasti. Ker pa je za udeležbo v teh programih potrebno vložiti vlogo, to ob
pomanjkanju ustreznih učbenikov in učiteljev, ki bi lahko poučevali v nemščini (kot jeziku
pouka) dodatno odvrača starše od prijave otrok k tovrstnemu pouku.444 Za območje izven

440

ECRML (2015) 7, par. 71.
Izjava Poljske velja za uporabo odstavka 1 a (i), b (i), c (i), d (iii), e (ii), g, h, i; in odstavka 2.
442
ECRML (2015) 7, par. 221-224.
443
ECRML (2015) 7, par. 225-226.
444
ECRML (2015) 7, par. 226.
441
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Opolskega in Šlezijskega vojvodstva veljajo enake ugotovitve, kot v primeru predšolske ravni
izobraževanja.445
Na srednješolski ravni izobraževanja je Odbor strokovnjakov izrazil enake ugotovitve, kot na
obeh predhodnih stopnjah poučevanja. Tako gre v glavnem za poučevanje nemščine kot jezika
(3-4 ure tedensko), na petih nižjih srednjih šolah pa se izvaja dvojezični pouk. Nikjer ni
izobraževanja pretežno v nemščini.446
Bolj uspešno je izpolnjevanje obveznosti iz člena 8/1/c/i, ki se nanaša na poučevanje nemščine
v okviru strokovnega in poklicnega izobraževanja. Kot primarni/materni jezik se nemščino uči
v petih tehničnih in poklicnih šolah Opolskega in Lubuškega vojvodstva v smislu dodatnega
predmeta.447
Odbor strokovnjakov je kot popolno izpolnjevanje obveznosti iz Listine označil obveznost iz
člena 8/1/e/ii, ki naslavlja možnosti za univerzitetno in drugo visoko- in višješolsko
izobraževanje v nemščini.448 Številke namreč kažejo, da je že leta 2008 izobraževanje v okviru
filologije in študija kulture nemščino študiralo več kot 13 tisoč študentov.449
Prav tako je delno izpolnjena obveznost iz člena 8/1/g, ki opredeljuje sprejem predpisov, ki
zagotavljajo poučevanje zgodovine in kulture, katere odraz je manjšinski jezik. V tej zvezi
Poljska omenja nov nacionalni kurikul450 na podlagi uredbe ministra za šolstvo z dne 23.
decembra 2008, ki določa, da je spoštovanje novega nacionalnega kurikula obvezno.451 Novi
kurikul zagotavlja pripadnikom manjšin, ki se učijo nemščine, tudi predmet nemška zgodovina
in kultura. Skupaj z možnostjo, da šole ponudijo tudi predmet »zgodovina in kultura matične
države«. S tem je Odbor bil mnenja, da gre tukaj za delno izpolnjevanje obveznosti. Pripadniki
manjšine so Odbor strokovnjakov obvestili, da ti predmeti niso zagotovljeni ostalim učencem,
za vnaprej ostaja odprto vprašanje zagotavljanja teh predmetov drugim učencem, na območjih,
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ECRML (2015) 7, par. 227.
ECRML (2015) 7, par. 229-232.
447
ECRML (2015) 7, par. 234-236.
448
ECRML (2015) 7, par.220.
449
ECRML (2011) 5, par. 144.
450
Omenjen že v poglavju izpolnjevanja obveznosti po Konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in
Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin.
451
Drugo poročilo Poljske MIN-LANG (2015) PR 3 z dne 16. Februarja 2015.
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (1.7.2016).
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kjer se nemščina tradicionalno uporablja.452 Kot je razvidno iz poglavja o jezikovnih pravicah,
obstaja tudi problem same določenosti kurikula tega predmeta.453
V primeru nemške manjšine pa ostaja problematično tudi vprašanje zagotavljanja s strani
ministrstva za šolstvo odobrenega učbenika za pouk nemščine kot materinščine.454 V sklopu
aktivnosti v tej zvezi je Skupna komisija vladnih in manjšinskih predstavnikov ustanovila
delovno skupino za učbenike, za pouk manjšinskih jezikov.455
Problem ostaja tudi osnovno in nadaljnje izobraževanje učiteljev (člen 8/1/h), vendar ne v
smislu izobraževanja za poučevanje nemščine kot učnega predmeta, ampak kot jezika, v
katerem poteka poučevanje ostalih (nejezikovnih) predmetov in to v okviru izobraževanja od
predšolske do srednješolske stopnje.456
Zaenkrat tudi še ni nadzornega organa, ki bi spremljal izvajanje sprejetih ukrepov in napredka
pri poučevanju manjšinskega jezika, torej nemščine, kar je obveznost iz člena 8/1/i.457
Določba člena 8/2 se nanaša na poučevanje manjšinskih jezikov na območjih, kjer se ti
tradicionalno ne uporabljajo. Poljska v prvem poročilu navaja, da je glede na določbe Zakona
o šolstvu osnova za izvajanje pouka manjšinskega jezika število prijavljenih učencev in je
posledično mogoče izvajati pouk tudi na območjih, kjer se ti jeziki tradicionalno ne
uporabljajo.458
Strniti je mogoče, da je implementacija obveznosti iz člena 8 dokaj pomanjkljiva, saj je tudi
Odbor Ministrov, ki v končni fazi izda državi pogodbenici priporočilo, že drugič svetoval, da
oblasti kot eno od prioritet zagotovijo izobraževanje v nemščini od predšolske do srednješolske
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ECRML (2015) 7, par.237-240.
Problem učbenikov je Odbor obravnaval tudi po členu 7/1/f, ki določa zagotavljanje primernih oblik in
sredstva za poučevanje in študij teh jezikov na vseh stopnjah. / ECRML (2015) 7, par. 58- 61.
454
Kar je obveznost po členu 7/1/f Listine. V: ECRML (2015) 7, par. 60.
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ECRML (2015) 7, par. 59.
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ECRML (2015) 7, par. 243-244.
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ECRML (2015) 7, par. 245-248.
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MIN-LANG/PR (2010) 9 z dne 30. septembra 2010. Na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR1_en.pdf (30.6.2016).
Odbor strokovnjakov pa tudi v drugem ciklu spremljanja implementacije Listine ni mogel ugotoviti, ali Poljska
izpolnjuje tudi določbo člena 8/2, ki se nanaša na poučevanje regionalnih/manjšinskih jezikov na območjih, kjer
se ti tradicionalno ne uporabljajo, če to upravičuje število tistih, ki uporabljajo ta jezik. Tudi drugo poročilo ne
vsebuje ustreznih informacij v tej smeri. /Na: ECRML (2015) 7, par. 250-251.
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ravni. Prav tako je priporočil, naj zagotovijo učbenike za učenje tega manjšinskega jezika v
skladu z novim osnovnim kurikulum in osnovno, ter nadaljnje usposabljanje učiteljev, ki bi
zmogli poučevanje nejezikovnih predmetov v nemščini.459

Uporaba jezika pred sodnimi oblastmi
Ta člen se nanaša na sodne oblasti. V tej zvezi se je Poljska odločila uporabiti 2. odstavek, točko
a), ki naslavlja obveznost, da se ne zanika veljavnost pravnih dokumentov, sestavljenih v
državi, samo zato, ker so napisani v manjšinskem jeziku.
Poljska navaja Zakon o rabi poljščine, ki ne posega v pravice narodnih in etničnih manjšin.460
Če pogledamo navedeni zakon, v členu 2.2 določa, da ne nasprotuje pravnim določbam, ki se
nanašajo na pravice narodnih manjšin in etničnih skupin.461 Temu primerno Odbor
strokovnjakov tudi ugotavlja, da obveznost iz člena 9/2/a Poljska v polnosti izpolnjuje.462
Vendar je potrebno spomniti, da Zakon o manjšinah predvideva uporabo manjšinskega jezika
zgolj pred lokalnimi upravnimi oblastmi in ne pred sodnimi oblastmi. Glede na trenutno
zakonsko ureditev manjšinskih pravic in nizko raven političnih zavez v okviru člena 9, je
mogoče reči, da določanje rabe manjšinskega jezika v kontekstu tega člena nima velikega
praktičnega pomena za nemško manjšino na Poljskem.

Uporaba manjšinskega jezika pred upravnimi oblastmi
Na uporabo manjšinskega jezika pred upravnimi oblastmi se nanaša člen 10 Listine.463 Določba
člena 10/2/b opredeljuje možnost uporabnikov manjšinskih jezikov, da pred lokalnimi in
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Zakon o rabi poljščine, člen 2.2 z dne 7. oktobra 1999. Na:
http://www.usefoundation.org/view/477 (1.7.2016).
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ECRML (2011) 5, par. 158; in ECRML (2015) 7, par.220. Odbor izpolnjevanja te točke v tem poročilu niti ni
več preverjal.
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V okviru člena 10 Listine, se je Poljska zavezala uporabljati 2. odstavek, točki b) in g) in 5. odstavek.
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regionalnimi oblastmi predložijo ustne ali pisne vloge v teh jezikih. Na območjih, kjer je
njihovo število takšno, da to upravičuje.
Zakon o manjšinah sicer opredeljuje možnost uporabe pomožnega jezika (kar je manjšinski
jezik) pred občinskimi oblastmi (municipality) v pisnih ali ustnih vlogah.464 Prav tako tudi, da
na izrecno zahtevo dobijo tudi odgovor v pomožnem jeziku, to je v pisni ali ustni obliki.

Problem, ki se pojavlja tukaj in na katerega tudi opozarja Odbor strokovnjakov v svojem
poročilu je, da ni pravne podlage, za uporabo manjšinskega jezika (kot pomožnega jezika) pred
oblastmi na okrožij (districts) in vojvodstev (voivodships).465 Obveznost iz te točke se namreč
razteza na rabo manjšinskega jezika tako pred lokalnimi, kot pred regionalnimi oblastmi.
Problem pa je tudi ta, da se sme pomožni jezik (supporting language) pred občinskimi oblastmi
uporabljati zgolj takrat, ko število prebivalcev, ki uporabljajo manjšinski jezik, predstavlja vsaj
20% prebivalstva neke občine. Poleg tega se tukaj zahteva še dodaten pogoj, to je, da je bila
posamezna občina vnesena v uradni register občin, kjer se uporablja pomožni jezik.466 Za to,
da se neka občina vnese v tak uradni register, je potrebna vloga občinskega sveta, ki jo preuči
minister, pristojen za verske skupine in narodne/etnične manjšine in jo tudi zavrne, če ne
izpolnjuje ustreznih 20% prebivalstva.467
Odbor strokovnjakov tu opozarja na dejstvo, da pomožnega jezika ni možno uporabljati v
občinah, kjer manjšinsko prebivalstvo tudi predstavlja pomemben delež, to je 10-19%. Po
mnenju Odbora je tu število občin, kjer se nemščina lahko uporablja, preveč omejeno.468
Znova je potrebno spomniti na dopolnitev Zakona o manjšinah, ki bi zahtevano mejo za
uporabo manjšinskih jezikov znižal s sedanjih 20% manjšinskega prebivalstva na 10%, kar bi
omogočalo uporabo teh jezikov v več občinah.469 Predlog zakona je parlament sprejel, vendar
ga predsednik Republike Poljske Andrzej Duda ni podpisal. Tako zakon ni začel veljati.470
Zakon o manjšinah, člen 9/3/1.
ECRML (2015) 7, par. 252.
466
Zakon o manjšinah, člen 9/2.
467
Zakon o manjšinah, člen 10/1 in 10/4.
468
ECRML (2015) 7, par. 253-254.
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Drugo periodično poročilo Poljske. MIN-LANG (2015) PR 3. Na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
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V elektronski pošti z dne 31. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
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Določilo člena 10/2/g Listine predvideva uporabo tradicionalnih in pravilnih oblik krajevnih
imen v manjšinskih jezikih, kjer gre za določeno prisotnost uporabnikov teh jezikov. po potrebi
skupaj s poimenovanjem v uradnem jeziku. Tudi to področje ureja Zakon o manjšinah, za to
področje pa veljajo enake ugotovitve, kot za rabo jezika v takšnih občinah.471
Ker je v ureditvi prisoten (sicer že omenjeni) politični element v vlogi lokalnih občinskih
svetov, ima to za posledico, da ti večkrat blokirajo takšno iniciativo.472
Zaradi že omenjenega problema financiranja dvojezičnega poimenovanja ulic v takšnih
občinah, v času spremljanja izvajanja implementacije Listine, v nobeni od občin niso bila
uvedena imena ulic v manjšinskem jeziku, ampak zgolj imena krajev.473 Tako je to določilo
Listine Poljska zgolj delno izpolnila.474
V členu 10/5 Listine vsebovana možnost uporabe ali sprejem priimkov v manjšinskih jezikih je
izpolnjena. 475
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ECRML (2011) 5, par. 166, 167 in ECRML (2015) 7, par. 257.
ECRML (2015) 7, par. 258.
473
ECRML (2011) 5, par. 166; ECRML (2015) 7, par. 257.
474
ECRML (2015) 7, par. 259.
Natančneje tudi v:
Prvo poročilo:
28 občin (municipality) z 20% manjšinskega prebivalstva, od tega v 22 občinah uvedli »pomožni jezik«. Prav tako
pa tega ni možno za okrožje Strzelce Opolskie (21% Nemcev) in Opole okrožje (20%), ne v Opolskem vojvodstvu
(14%). Poleg tega je še v Šlezijskem vojvodstvu 17 občin in 5 okrožij Zgornje Šlezije, kjer je število Nemcev od
10-19.9% in ena občina v Varminsko-mazurskem vojvodstvu- to je Stawiguda (8%).
V: ECRML (2011) 5, par. 161.
Imena krajev so v tem času uvedli v 23 od 28 občinah, kjer je 20% nemškega prebivalstva. V dveh občinah
(Krapkowice-15% in Strzelce Opolskie-14% sta občinska sveta v letu 2010 zavrnila pogovore v smeri zagotovitve
dodatnih imen krajev. Po mnenju Odbora strokovnjakov zahtevani prag 20% odvzema varstvo nemškemu jeziku
v precejšnjem številu območij, kjer so govorci nemščine tradicionalno prisotni in kjer za tovrstno obvezo
predstavljajo zadostno število.
V: ECRML (2011) 5, par. 166.
Po mnenju Odbora strokovnjakov tukaj določba Listine 10/2/b velja tudi v primeru tistih lokalnih in regionalnih
oblasti, kjer število prebivalcev, ki uporabljajo regionalni/ manjšinski jezik ne dosega 20% a vendarle predstavljajo
zadostno število za takšen ukrep.
V: ECRML (2011) 5, par. 166.
Drugo poročilo:
V nobeni novi občini ni bila nemščina v tem ciklu uvedena kot pomožni jezik. Število občin, ki dosegajo 20%
prag se je na popisu leta 2011 zmanjšalo z 28 na 22. Ni pa mogoče uporabljati nemščine v kontaktih z okrožji
Strzelce Opolskie in Opole ter z Opolskim vojvodstvom. Poleg tega je 20 občin, kjer je 10-19.9% nemškega
prebivalstva.
V: ECRML (2011) 5, par. 253.
Imena krajev so bila v tem ciklu uvedena v treh občinah, ne pa tudi imena ulic.
V: ECRML (2011) 5, par. 257.
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izpolnjevanja obveznosti iz Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, podpoglavja Imena v jeziku
manjšine.
472
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Mediji v jeziku manjšine
Določbe v korist javnih glasil v manjšinskih jezikih ureja člen 11 Listine.476 V okviru odstavka
1, točki a (ii) in a (iii), ki je namenjen varstvu uporabnikov manjšinskih jezikov na področju
radio in televizije kot javne službe, določilo člena 11/1/ a (ii) zavezuje države pogodbenice k
spodbujanju in omogočanju ustanovitve vsaj ene radijske postaje in enega televizijskega kanala
v teh jezikih.477
Poljska je z Zakonom o manjšinah spremenila Zakon o oddajanju, s tem da je med naloge javne
radio in televizije opredelila tudi, da upošteva potrebe nacionalnih in etničnih manjšin, ter
skupnosti, ki govorijo regionalne jezike na način, da vključi prenose informativnega programa
v teh jezikih.478
Vendar ni nobene radio postaje ali tv kanala, ki bi oddajal večinoma oz. izključno v nemščini.479
Tako je Odbor strokovnjakov v obeh poročilih do sedaj ugotovil, da Poljska ne izpolnjuje
obveznosti po tej točki.480
Odbor je bil mnenja, da implementacija tega člena zahteva pozitivne ukrepe, če je potrebno,
tudi financiranje s strani oblasti.481 Nacionalni svet za oddajanje tudi ni želel dodeliti frekvence
za radijsko postajo in tv kanal za nemško manjšino.482
Programe v nemščini prenaša Radio Opole (Śląskie Aktualnósci-5x na teden po 35 minut),
Radio Olsztyn in Radio Katowice (Präsent-1x tedensko 55 minut), Radio Wroclaw (Sami SwoiMiteinander)483 Televizijski programi v nemščini predvajata lokalni podružnici Telewizja

Poljska se je v okviru člena 11 Listine zavezala izpolnjevati določila odstavka 1 a (ii), (iii), b (ii), c (ii), d, e (i),
f (ii), g; 2. in 3. odstavek.
477
Določilo člena 11/1/a (iii) pa zavezuje k temu, da javna radio in televizija uvrstita v program oddaje v
manjšinskih jezikih. Ker pa je Poljska izbrala obveznost iz točke a (ii), je obveza iz točke a (iii) postala odveč. V:
ECRML (2011) 5, par.171./Tako je Odbor strokovnjakov preverjal zgolj izpolnjevanje točke a (ii).
478
Zakon o manjšinah, člen 35; ECRML (2011) 5, par.172.
479
ECRML (2011) 5, par. 173, 174.
480
ECRML (2011) 5, par. 176. ECRML (2015) 7, par.267.
481
ECRML (2011) 5, par. 175.
482
ECRML (2011) 5, par. 175.
483
ECRML (2015) 7, par. 264.
476
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Polska v Opolah in Katowicah.484 Vendar ni javnega televizijskega kanala, ki bi oddajal
pretežno ali v celoti v nemščini.485
Določba člena 11/1/ b (ii) in 11/1/c (ii), se nanašata na vzpodbujanje ali omogočanje prenosa
zasebnih radijskih (točka b ii) in tv programov (točka c ii). Obveznost glede zasebnih radijskih
programov v nemščini Poljska izpolnjuje delno. Oddajajo zasebni radijski programi v nemščini,
ki jih s podporo oblasti producira nemška manjšina. Vendar, ker je morala manjšina sama
financirati oddajanje, je že prišlo do motenj nekega programa (Kaffeklatsch) in prenosa na
drugo radijsko postajo. Problem je tudi v dodelitvi frekvenc, ki ne ustrezajo tistim, za katere je
manjšina zaprosila in tudi ne pokrivajo prostora, ki ga naseljuje nemška manjšina.486
Obveznost glede zasebnih televizijskih programov ni izpolnjena, ker takšnih programov ni.487
Tudi izpolnjevanje po členu 11/ 1/ d, e (i), 11/1/f (ii) in 11/1/g je večinoma delno. V polnosti
je izpolnjena obveznost iz točke d, to je spodbujanje in/ali omogočanje produkcije in
distribucije avdio in avdiovizualnih del v manjšinskem jeziku.488 Delno je izpolnjena podpora
časopisom v manjšinskem jeziku. Tedenski Wochenblatt bi moral vsebovati več vsebin v
nemščini, a gre za probleme financiranja.489
Vprašljivo je financiranje avdiovizualne produkcije v manjšinskih jezikih po splošnih shemah,
ki so na voljo vsem produkcijam na Poljskem, saj Poljska to razlaga na enak način, kot
obveznost po členu 11/1/d, ki pa je izpolnjena.490 Nedorečeno je tudi izpolnjevanje obveznosti
po točki g, to je podpora usposabljanju novinarjev, ki uporabljajo manjšinski jezik. Manjšina
navaja, da na univerzitetni ravni ni programa, ki bi usposabljal novinarje v nemščini.491 Poljske
oblasti pa navajajo, da je Nacionalni svet za oddajanje organiziral tečaje za novinarje v
manjšinskih jezikih.492

Schlesien Journal 1x tedensko na TV v Katowicah in več kot 100 izdaj te oddaje na TVP Opole. Na: Poland:
Initial Periodical Report. MIN-LANG/PR (2010) 9.
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR1_en.pdf (30.6.2016).
485
ECRML (2015) 7, par. 265.
486
ECRML (2015) 7, par. 269-270.
487
ECRML (2015) 7, par. 272-273.
488
ECRML (2015) 7, par. 275-276.
489
ECRML (2015) 7, par. 278-279.
490
ECRML (2015) 7; par. 281-283.
491
ECRML (2015) 7; par. 285-286.
492
Drugo
periodično
poročilo
Poljske.
MIN-LANG
(2015)
PR
3.
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
484

99

Izpolnjena je obveznost po določbi člena 11/ 2, saj Poljska v polnosti upošteva svobodo
sprejemanja radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih držav, v jeziku, ki je enak ali podoben
manjšinskemu. Zakon o oddajanju določa svobodo sprejema tako domačih, kot tujih
programskih storitev.493 Prav tako svoboda sprejemanja in posredovanja informacij v jeziku
manjšine izhaja iz Ustave, člena 54, ki vsem zagotavlja svobodo govora in prepoved
cenzuriranja tiska.494
Interese uporabnikov manjšinskih jezikov v organih, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom z
namenom, da jamčijo svobodo in pluralizem javnih glasil, varuje določba člena 11/3 Listine.
Problem je, da gre v tem primeru zgolj za pravico predlaganja kandidatov495 v programske
svete podružnic javne radiotelevizije. Kandidate sme sicer predlagati tudi Skupna komisija
vlade in narodnih/etničnih manjšin. 496 Direktorji, ki programske svete imenujejo, jih na ta
mesta niso dolžni imenovati. Kot je že bilo omenjeno, to redko pripelje do tega, da so ti
kandidati dejansko tudi imenovani v programske svete.497
Financiranje kulturnih dejavnosti
Obveznosti držav v okviru podpore kulturnih dejavnosti v manjšinskih jezikih, so vsebovane v
okviru člena 12 Listine498 Pravno podlago za izpolnjevanje obveznosti po 1. in 2. odstavku 12.
člena Listine predstavlja ustava, člen 35, ki pripadnikom narodnih/etničnih manjšin zagotavlja
svobodo ohranjanja in razvoja njihovega jezika, ohranjanje običajev in tradicij njihove kulture
(35/1), s tem pa tudi pravico sodelovanja pri reševanju zadev, povezanih z njihovo kulturno
identiteto (35/2). Izpeljavo tega načela pa pomeni Zakon o manjšinah, člena 18 in 20/2. Člen

Zakon o oddajanju, člen 1/2.odstavek.
Poljska ustava, člen 54.
495
Drugo periodično poročilo Poljske z dne 16. februarja 2015, MIN-LANG (2015) PR 3. Dokument na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
Vendar analiza člena 39/4a (…directors shall take into account candidates ) pokaže, da upoštevati kandidate še ne
pomeni obveznosti tudi izbrati kandidate manjšinskih organizacij.
496
Trenutno je član programskega sveta Radia Opole Krzysztof Wysdak, ki ga je predlagala Socialno-kulturna
zveza Nemcev Opolske Šlezije. V: Drugo periodično poročilo Poljske z dne 16. februarja 2015, MIN-LANG
(2015) PR 3. Dokument na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
497
V poglavju izpolnjevanja obveznosti po Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin.
498
Glede uporabe določil člena 12, se je Poljska zavezala uporabljati odstavek 1 a, b, c, d, e, f, g, odstavek 2 in
odstavek 3.
493
494
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18 predvideva ukrepe v podporo varstvu, ohranjanju in razvoju kulturne identitete manjšin. 499
Člen 20/2 pa ukrepe namenjene varstvu in razvoju manjšinskih jezikov.500
V okviru subvencij za opravljanje nalog iz člena 18, je mogoče pridobiti tako osnovne, kot
namenske subvencije.501

V zvezi s subvencijami, ministrstvo za notranje zadeve in upravo (Minister of Interior and
Administration)502 objavi postopke za dodeljevanje subvencij. Manjšine pa imajo možnost
sodelovanja pri dodelitvi preko predstavnikov v skupni komisije vlade in manjšin. 503
V okviru izpolnjevanja obveznosti iz določbe člena 12/1/a504 Poljska financira projekte s strani
ministrstva za notranje zadeve. Iz njenega poročila je razvidno,505 da država podpira izvedbo
pevskih tekmovanj za otroke in mladino, literarna in jezikovna tekmovanja, izdajo dvojezičnih
knjig, konferenc in dramske uprizoritve na prostem, recitale in pripovedovanje pravljic za
otroke. Poljska v polnosti izpolnjuje obveznost po tej točki.506
Glede izpolnjevanja obveznosti iz 12/1/ b, 507 velja omeniti, da se preko fondov ministrstva za
notranje zadeve financira dvojezične publikacije organizacij manjšine, memoari in pesmi
pripadnikov manjšine in dvojezično monografijo o manjšini v Spodnji Šleziji.508 Obveznosti po
tej točki so v polnosti izpolnjene.509

Ukrepi zajemajo razne aktivnosti: aktivnosti kulturnih institucij, umetniških gibanj, folk art dogodki manjšin,
umetniški dogodki, ki imajo pomen za kulturo manjšine; investicije, ki prispevajo k ohranitvi kulturne identitete
manjšin; publikacija knjig, časopisov, periodike in letakov; podpora radio in televizijskim programom, ki jih
producira manjšina; varstvo krajev, povezanih z manjšino; aktivnosti lokalnih kulturnih klubov, upravljanje
knjižnic in dokumentacije o kulturnem in umetniškem življenju manjšine; izobraževanje otrok in mladine v
različnih oblikah; promocija vednosti o manjšinah in drugi programi, ki podpirajo ohranjanje kulture manjšin in
hkrati državljansko integracijo manjšin. (Zakon o manjšinah, člen 18/2).
500
Tudi za te ukrepe veljajo določbe člena 18/2.
501
Zakon o manjšinah, člen 18/2.
502
Področje narodnih manjšin spada v okvir ministrstva za notranje zadeve in upravo.
Na: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na: http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/ (30.7.2016).
503
Začetno periodično poročilo Poljske, str. 71 (označen dokument 72).
504
Člen 12/1/a Listine določa spodbujanje načinov izražanja, značilnih za manjšinski jezik in pospeševanje dostopa
do del v teh jezikih.
505
Drugo periodično poročilo Poljske z dne 16. februarja 2015, MIN-LANG (2015) PR 3, str. 84-85.
506
ECRML (2015) 7, par. 291-292.
507
Člen 12/1/b Listine določa dostop v drugih jezikih do del v manjšinskem jeziku. Gre za pomoč pri prevajanju,
sinhronizaciji in podnaslavljanju teh del.
508
Drugo periodično poročilo Poljske z dne 16. februarja 2015, MIN-LANG (2015) PR 3.
Na: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
509
ECRML (2015) 7, par. 295.
499
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Obveznost iz člena 12/1/c se nanaša na pospeševanje dostopa v manjšinskem jeziku do del, ki
so v drugih jezikih, pravo tako skozi prevajanje, sinhronizacijo in podnaslavljanje del. To
določilo ocenjuje Odbor strokovnjakov kot neizpolnjeno,510 Poljska navaja, da ni prejela
nobenih prošenj v zvezi s financiranjem teh projektov. Tudi tukaj gre za fonde ministrstva za
notranje zadeve, ki so dostopni projektom na podlagi prošnje (tako kot zgornja primera).
Vendar oblasti navajajo, da od nemške manjšine v tej zvezi niso prejeli nobenih prošenj.511
Ta določba konkretno pomeni prevajanje del iz drugih jezikov v nemščino, ki je manjšinski
jezik. Ocenjujem, da ima ta določba manjši pomen za jezike manjšin, ki so hkrati tudi uradni
jeziki drugih nacionalnih držav. Pomembno pa je, da Poljska omogoča to možnost, ki je
razvidna iz financiranja prevodov del v druge, manj razširjene jezike etničnih manjšin.512
Posebej velja omeniti sodelovanje predstavnikov tistih, ki uporabljajo manjšinski jezik v
postopku dodelitve sredstev po členu 12/1/f.513 Po mnenju predstavnikov nemške manjšine je
pomemben dejavnik odbor, v katerem so sicer strokovnjaki, ki so predlagani s strani manjšine,
niso pa sami pripadniki nobene manjšine. Predlogi tega odbora se pošljejo Ministru za notranje
zadeve, ki odloči, kako se sredstva razdelijo. Odločitev je potem posredovana Skupni komisiji,
ki pa lahko izda mnenje.514
Problem tukaj je, da ni zakonske podlage, ki bi zavezovala ministra k upoštevanju mnenj
predstavnikov teh, ki uporabljajo manjšinski jezik pri finančni podpori projektov, ki zadevajo
njih same. V trenutnem sistemu imajo predstavniki govorcev teh jezikov zgolj posvetovalen
status. Že omenjen je bil tudi problem financiranja na letni osnovi, kar onemogoča daljše
časovno planiranje izvedbe projektov s strani manjšinskih organizacij.
Obveznost zbiranja in arhiviranja del v manjšinskih jezikih po člen 12/1/g Listine je realizirana
v sklopu aktivnosti Narodne knjižnice Poljske. Ta ima obveznost, da zbira vsa dela, ki so
nastala na Poljskem, arhiv organizacij nemške manjšine pa vodi tudi krovna organizacija

510

ECRML (2015) 7, par.298.
V obdobju 2011-2014. V: Drugo periodično poročilo Poljske, MIN-LANG (2015) PR 3.
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
512
Npr. Lemko, Tatarski in Kašubski jezik. /Drugo periodično poročilo, str. 92-93.
513
Že predstavljeno v okviru izpolnjevanja obveznosti po Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin,
Ohranjanje in razvoj kulture in jezika in ukrepi za medkulturni dialog.
514
ECRML (2015) 7, par. 307.
511
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manjšine v Racibórzu.515 Prav tako je ta obveznost predvidena z Zakonom o manjšinah (člen
18/2/7).
Določilo člena 12/2 Listine516 je implementirano že z ustavnimi načeli enakosti in pravicami
manjšin,517 ter Zakonom o manjšinah, ki konkretizira pravice manjšin. V tem primeru ima
pomen določilo o uporabi jezika, širjenja in izmenjave informacij v manjšinskem jeziku in
določba o dostopnosti finančnih sredstev vsem manjšinskim ali kulturnim organizacijam.518
Vendar ni podatkov o realizaciji teh obvez v praksi.519 Glede sodelovanja v procesu dodelitve
sredstev zanje veljajo enake omejitve, kot za organizacije z območja, kjer se ti jeziki
tradicionalno uporabljajo.
Določilo člena 12/3 predvideva, da države pogodbenice v kontekstu svoje kulturne politike v
tujini dajo ustrezno mesto tudi manjšinskim jezikom. Ta določba ni izpolnjena.520

Prisotnost manjšinskega jezika v gospodarskem in družbenem življenju
Obveznosti držav v okviru gospodarskega in družbenega življenja so vsebovane v členu 13
Listine.521
V okviru določbe člen 13/1/b gre za podporo manjšinskim jezikom v pravilnikih podjetij, s tem
da se prepovejo določbe, ki izključujejo ali omejujejo rabo manjšinskega jezika vsaj med
uporabniki istega jezika.
Poljska navaja, da je prepovedano, v zasebne pravilnike in dokumente vnašati klavzule, ki
izključujejo ali omejujejo rabo manjšinskih jezikov. Tukaj je ministrstvo za notranje zadeve
pripravilo akcijo osveščanja delodajalcev o pravicah ljudi, ki uporabljajo te jezike v
gospodarskem in družbenem življenju. Gre za pripravo in distribucijo letakov, razposlanih
organizacijam delodajalcev, ter občinam, okrožjem in predstavnikov guvernerjev vojvodstev
za narodne/etnične manjšine in kjer se omenja pravica uporabnikov teh jezikov, da svobodno

515

ECRML (2015) 7, par. 310, 311.
Člen 12/2 Listine se nanaša na obveznost držav, da dovolijo, spodbujajo in zagotavljajo kulturno dejavnost
uporabnikom manjšinskih jezikov izven območja, kjer se ti tradicionalno uporabljajo, če to upravičuje število
tistih, ki tak jezik uporabljajo.
517
Ustava Republike Poljske, načelo enakosti (člen 32) in pravice narodnih manjšin (člen 35).
518
Zakon o manjšinah, člena 8 in 18.
519
ECRML (2011) 5, par. 202; ECRML (2015) 7, par. 314.
520
ECRML (2015) 7, par.316-317; ECRML (2011) 5, par. 204.
521
Poljska se je v okviru člena 13 Listine zavezala uporabljati odstavek 1/točke b, c, d, ter odstavek
2/točko b.
516
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uporabljajo svoj jezik v zasebnem in javnem življenju, da dajejo in izmenjujejo informacije v
teh jezikih. Prav tako so delodajalci bili obveščeni o prepovedi tovrstnih klavzul.522
Menim, da je mogoče že iz Zakona o manjšinah, določbe člena 8/točka 1, ki izrecno določa
pravico pripadnikov manjšin, da »svobodno uporabljajo svoj manjšinski jezik v javnem in
zasebnem življenju« izvajati prepoved omejevanja uporabe manjšinskih jezikov tem osebamvsaj med njimi samimi.
Nasprotovanje praksi, ki odvrača od uporabe manjšinskega jezika v zvezi z gospodarskimi in
družbenimi dejavnostmi je določilo člena 13/1/c; Ta obveznost je izpolnjena, 523 izhaja že iz
aktivnosti ministrstva za notranje zadeve, navedene pod prejšnjo točko.524
Olajševanje uporabe manjšinskih jezikov z drugimi sredstvi, poleg zgoraj navedenih, kar je
obveznost člena 13/1/d, je izpolnjena delno.525 Oblasti so v okviru teh aktivnosti (poleg zgoraj
omenjenih) naslovile manjšinske organizacije s pozivom, da naj uveljavljajo svoje pravice v
praksi, posebej na ekonomskem in družbenem področju.526

Primeri, ki jih ponuja Odbor strokovnjakov:
Da bi spodbujali rabo manjšinskih jezikov na napisih stavb, na železniških postajah ali
letališčih, uporabo dvojezičnih brošur v turizmu in muzejih, podeljevanje nagrad podjetjem, ki
učinkovito uporabljajo manjšinski jezik.527
Člen 13/2/b določa, da na ozemlju, kjer se manjšinski jeziki uporabljajo, v gospodarskem in
družbenem sektorju pod nadzorom javnih oblasti (javni sektor) organizirajo dejavnosti za
spodbujanje uporabe manjšinskega jezika
V okviru tega določila Poljska izvaja kampanjo za promocijo manjšinskih jezikov v
gospodarskem in družbenem življenju in navaja nameščanje napisov na javnih stavbah v
Drugo periodično poročilo Poljske. MIN-LANG (2015) PR 3.
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf. (30.6.2016).
523
ECRML (2015) 7, par. 323.
524
ECRML (2015) 7, par. 322.
525
ECRML (2015) 7, par. 327.
526
ECRML (2015) 7, par. 325;
Drugo periodično poročilo Poljske. MIN-LANG (2015) PR 3. Na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
527
ECRML (2015) 7, par. 327.
522
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nemščini ali pa nameščanje tabel v manjšinskem jeziku na železniških postajah (financiranih
iz državnega proračuna), kot npr. v Chrząstowice, Suchy Bór, and Dębska Kuźnia.528
Odbor obravnava obveznost iz te točke kot delno izpolnjeno, predstavniki manjšine pa navajajo,
da so table na železniških postajah ob renoviranju odstranili, a jih potem niso ponovno
namestili.529
Menim, da je Poljska sicer poskrbela za zakonsko podlago, ki omogoča uporabo manjšinskih
jezikov, veliko manj pa je narejeno v smislu posebnih ukrepov, kot jih omenja Odbor
strokovnjakov. Takšni ukrepi bi v praksi omogočali prisotnost manjšinskega jezika v
ekonomskem in družbenem življenju regije, kjer uporabniki tega jezika tradicionalno prebivajo.
Tukaj ostaja raba nemščine omejena.

Čezmejne povezave
Člen 14 se nanaša na čezmejne izmenjave. Poljska izpolnjuje obveznosti iz odstavka a,530 to je
uporaba že obstoječih obvezujočih dvostranskih in mnogostranskih sporazumov, sklenjenih z
državo, ki uporablja isti jezik, kot je manjšinski. Kot izhaja iz poglavja o izpolnjevanju nemškopoljske Pogodbe o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju, je sodelovanje med nemško
manjšino na Poljskem in Nemčijo obsežno in raznoliko.

3.5 Problem odsotnosti ratifikacije Protokola št. 12 k Evropski konvenciji človekovih
pravic in temeljnih svoboščin
Protokol št. 12 vsebuje splošno prepoved diskriminacije v uživanju katerekoli pravice, ki jo
določa zakon in s tem razširja možnost pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice onkraj
pravic, določenih z Evropsko konvencijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.531
Drugo periodično poročilo Poljske. MIN-LANG (2015) PR 3. Na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
ECRML (2015) 7, par. 329. Gre za kraje Chrząstowice/ Chronstau, Suchy Bór/Derschau in Dębska
Kuźnia/Dembiohammer.
Drugo periodično poročilo Poljske. MIN-LANG (2015) PR 3. Na:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR2_en.pdf (30.6.2016).
529
ECRML (2015) 7, par. 329-331.
530
ECRML (2011) 5, par. 214. Gre za že sklenjeno Pogodbo o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju.
531
Protokol št. 12 z dne 4.11.2000. Dokument dostopen na: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/rms/0900001680080622 (9.6.2016).
528

105

V marsikateri državi je prisoten strah, da bi sprejem tega protokola na stežaj odprl vrata
pritožbam na Sodišče. Države tukaj skrbijo stroški zagotavljanja ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravic. Vendar se s protokolom uveljavlja zgolj njihovo uživanje na nediskriminatorni
ravni, ne pravice kot take.532
V Evropski konvenciji vsebovan člen 14 ne nudi samostojne prepovedi diskriminacije, ampak
se nanaša zgolj na uživanje pravic, kot jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (ECHR).533
Protokol 12 pa v členu 1 na podlagi razlogov kot so spol, rasa, barva kože, jezik, med drugim
tudi povezanost z nacionalno manjšino, ipd.534 razširja prepoved diskriminacije »v uživanju
katerekoli pravice, ki jo določa zakon«.
Pri tem pa ima pojem diskriminacije namen ostati enak kot v členu 14 ECHR.
Diskriminacija se zgodi takrat, ko razlika v obravnavi ne zasleduje legitimnega cilja ali je ukrep
nesorazmeren. V praksi Evropskega sodišča pa velja določeno polje proste presoje na strani
držav (margin of appreciation). Ta se tudi razlikuje glede na okoliščine in vsebino samega
primera. Prav tako je enak seznam prepovedanih vzrokov razlikovanja, kot po členu 14
ECHR.535
Dodatno varstvo Protokola 12 se glede na razlago Pojasnjevalnega poročila razširja na:
- uživanje katerekoli pravice, ki jo posamezniku posebej podeljuje nacionalno pravo;
532

Nicolas Grief: Non-discrimination under the European Convention on Human Rights: a critique of the U.K.
Government's refusal to sign and ratify Protocol 12, str. 17. Na: http://eprints.bournemouth.ac.uk/1258/1/67.pdf
(8.6.2016).
533
Handbook on European non-discrimination law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011,
str. 65. Na: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
(9.6.2016).
534
Article 1 – General prohibition of discrimination
1. The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex,
race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national
minority, property, birth or other status.
2. No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in
paragraph 1.
Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome
4.XI.2000.
Na: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680080622 (9.6.2016).
535
Explanatory Report – ETS 177 – Human Rights (Protocol No. 12), par. 18-20. Na:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce
48 (9.6.2016).
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- uživanje pravic, na katere je mogoče sklepati iz jasne zavezanosti javnih oblasti določene v
nacionalnem pravu, to je, ko so javne oblasti po nacionalnem pravu zavezane k delovanju na
določen način;
- ko javne oblasti izvajajo diskrecijsko pravico (npr. pri podeljevanju subvencij);
- s kakšnim drugim dejanjem ali opustitvijo javnih oblasti (npr. obnašanje policistov pri
nadzorovanju izgredov).536

Pri tem je pomembno, da pojem javnih oblasti ne zajema zgolj upravnih oblasti, ampak se
nanaša tudi na sodišča in zakonodajna telesa.537
Pojavljajo se tudi vprašanja, v kakšni meri je Protokol 12 predvidel varstvo pred diskriminacijo
in ali nima morda namena zavezati države članice, da sprejemajo ukrepe, ki preprečujejo
diskriminacijo, tudi ko se ta zgodi v odnosu med dvema posameznikoma (t.i. posredni
horizontalni učinki). Enako vprašanje zadeva ukrepe, ki jih države izvajajo z namenom odprave
diskriminacije. Tukaj Pojasnjevalno poročilo k Protokolu 12 navaja, da čeprav pozitivnih
ukrepov ni mogoče čisto izključiti, pa je osnovni namen Protokola 12 in njegovega člena 1 v
tem, da države članice zavezuje k temu, da njihove oblasti ne diskriminirajo posameznikov.538
Jasno je, da so pozitivni ukrepi tukaj omejeni glede na določilo 1. odstavka 1. člena (v uživanju
pravic, kot jih določa zakon) in glede na določilo 2. odstavka, ki prepoveduje diskriminacijo
javnih oblasti.539
Pozitivni ukrepi bi lahko bili omejeni največ na odnose v javni sferi, ki jih ureja zakon in za
katero država prevzema določeno odgovornost, npr. arbitrarna odklonitev dostopa do
zaposlitve, vstopa v restavracije, dostop do storitev, ki jih zasebniki zagotavljajo javnosti, kot
so zdravstvene storitve, dostop do vode ali elektrike. Posredni horizontalni učinek se glede na
razlago Pojasnjevalnega poročila tako želi omejiti na že zgoraj omenjene »pravice, kot jih
določa zakon«.540
Potencialno bi tako pripadniki narodnih manjšin lahko zahtevali varstvo v okviru zgoraj
navedenega obsega pravic.
Explanatory Report – ETS 177 – Human Rights (Protocol No. 12), par. 22.
Explanatory Report – ETS 177 –Human Rights (Protocol No. 12), par. 30.
538
Explanatory Report – ETS 177 –Human Rights (Protocol No. 12), par. 24.
539
Explanatory Report – ETS 177 –Human Rights (Protocol No. 12), par. 27.
540
Explanatory Report – ETS 177 –Human Rights (Protocol No. 12), par. 28-29.
536
537
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Tudi Poljska še ni podpisala in ratificirala tega protokola.541 Še vedno analizira možnosti
podpisa in ratifikacije protokola št. 12, kar je bil odgovor že v letu 2009 Komisarju za človekove
pravice Sveta Evrope.542

3.6 Implementacija EU direktiv iz leta 2000 o enaki obravnavi
V tem delu se problematika nemške manjšine dotakne tudi evropskega prava, saj iz članstva
Poljske v Evropski uniji izhajajo tudi obveznosti enake obravnave, v tem primeru manjšin.
Pomembno je, ali Zakon o enaki obravnavi iz leta 2010 ustreza obveznostim iz direktiv
Evropskega Sveta, nanašajoč se na enako obravnavo oseb.
Da je z Zakonom o enaki obravnavi Poljska želela izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz njenega
članstva v EU, je razvidno že iz imena zakona.543
Vprašanje je, ali Zakon o enaki obravnavi zadostuje vse pogoje za skladnost z direktivami, ko
gre za vprašanje narodnih manjšin.
V primeru nemške manjšine, je pomembna predvsem implementacija direktive 2000/43/ES,544
ki se nanaša na načelo enakega obravnavanja glede na raso ali narodnost.
Direktiva 2000/78,545 ki se nanaša na enakost obravnavanja pri zaposlovanju in delu ne glede
na vero ali prepričanje, hendikepiranost, starost ali spolno usmerjenost, je tukaj manjšega
pomena. V primeru nemške manjšine gre predvsem za narodno manjšino in ne versko. Poleg
tega, kot je zapisano že celo v sami direktivi 2000/78, zagotavlja varstvo pred diskriminacijo
na področju zaposlovanja in dela oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo že direktiva

541

Chart
of
signatures
and
ratifications
of
Treaty
177.
Dokument
dostopen
na:
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=zonSB3FA
(15.1.2016).
542
CommDH(2009)18, Strasbourg, 20 April 2009, INTERIM REPORT OF THE POLISH GOVERNMENT
on the implementation of the Council of Europe Commissioner for Human Rights' Recommendations. Dokument
dostopen na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1431685&direct=true (12.5.2016).
543
Zakon z dne 3. decembra 2010 o implementaciji nekaterih predpisov Evropske unije o enaki obravnavi.
544
Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na
raso
ali
narodnost.
Dokument
na:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=EN (12.4.2016).
545
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri
zaposlovanju
in
delu.
Dokument
na:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=SL (12.4.2016).
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2000/43/ES.546 Prav tako obe direktivi zaznamuje podoben koncept. 547 Tako se tukaj
osredotočam predvsem na skladnost z direktivo 2000/43/ES.548

Definicije
Zakon o enaki obravnavi iz leta 2010 dosledno po vzoru direktive navaja definicijo neposredne
diskriminacije549 in pojem nadlegovanja.550 Prepoveduje tudi navodila za pristransko
ravnanje,551 ki jih definira kot spodbujanje ali ukaz k diskriminaciji oz. nadlegovanju.552
Je pa pri opredelitvi posredne diskriminacije zaslediti odstopanje od direktive v tem, da manjka
kriterij v primerjavi z drugimi osebami.553

Tukaj je potrebno dodati, da tako direktiva 2000/43/ES, kot poljski Zakon o enaki obravnavi
(2010) ne vključujeta definicije rasnega ali etničnega izvora. Poročilo same Komisije navaja,
da je na državah članicah odločitev, ali bodo te koncepte definirale v nacionalnem pravu.554 Ker

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri
zaposlovanju in delu. Uvodni del direktive, točka 10.
547
To je: definicije, pozitivni ukrepi, minimalne zahteve, obramba pravic, dokazno breme, razdeljevanje
informacij, dialog s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami in sankcije./ Report from the Commission
to the European Parliament and the Council, 17.1.2014. COM (2014) 2 final, str. 8. Dokument dostopen na:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2014_2_en.pdf (12.4.2016).
548
Poljski zakon o enaki obravnavi iz leta 2010 sicer implementira pet direktiv, ostale tri direktive se nanašajo na
enakost moških in žensk: 86/613/EEC, 2004/113/ES, 2006/54/ES. /Opomba 1 k naslovu Zakona o enaki obravnavi
2010.// Zaradi neizpolnitve obveznosti glede implementacije direktive o enaki obravnavi glede na spol je Sodišče
evropskih skupnosti ravno pred sprejemom Zakona iz leta 2010 že razsodilo, da Poljska ni izpolnila obveznosti iz
te
direktive.
Zadeva
C‑326/09.
Dokument
na:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0326&lang1=en&type=TXT&ancre= (27.4.2016).
549
Definicija neposredne diskriminacije vključuje prepoved diskriminacije na podlagi rase, etničnega izvora,
nacionalnosti in veroizpovedi (slednja se nanaša na direktivo 2000/78/ES)./Zakon o enaki obravnavi (2010) čl.
3/1.
Enako prepovedan temelj razlikovanja (glede na raso, etnični izvor, nacionalni izvor in religijo) velja za posredno
diskriminacijo./Zakon o enaki obravnavi, člen 3/2. točka.
550
V primeru nadlegovanja (čl. 3/3) celo opredeljuje posebno vrsto nadlegovanja: spolno nadlegovanje kot
posebno točko (čl. 3/ 4. točka).
551
Navodilo za pristransko ravnanje je vsebovano v točki neenaka obravnava čl.3/5.točka in člen 9).
552
Ł. Bojarski:
Country Report Non- Discrimination Poland 2015, str. 44. Na:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-pl-country_report_nd_final.pdf
(15.4.2016).
553
Direktiva2000/43/ES, člen 2/2. odstavek/točka b.
In Zakon o enaki obravnavi, člen 3/2. točka.
Ł. Bojarski navaja, da je glede na ta manko primerjave pri interpretaciji določbe potrebno vključiti naznačeno
primerjavo "druge osebe«./ Report on Measures to Combat Discrimination Directives 2000/43 and 2000/78/EC.
Country Report 2013, str. 32.
554
Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 17.1.2014. COM (2014) 2 final, str.
11. Dokument dostopen na: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2014_2_en.pdf (12.4.2016).
546
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poljsko pravo ne definira pojmov rasna diskriminacija, rasa ali etnični izvor, se poljska sodišča
lahko poslužijo definicij, vsebovanih v mednarodnih pogodbah, kakršna je CERD.555
Je pa pojem etnične in narodne manjšine vsebovan v Zakonu o manjšinah (2005).556
Omejitev predstavlja dejstvo, ki ima pomen pri implementaciji načela enake obravnave. To je
izčrpen seznam diskriminacijskih razlogov557 v Zakonu o enaki obravnavi.558 Glede na to, da
tako Ustava iz leta 1997 (člen 32 –načelo enakosti) kot Zakon o delovnih razmerjih (člen
18³ᵃ)559 diskriminacijskih razlogov ne naštevata taksativno, pa Zakon o enaki obravnavi s tem
ko omejuje varstvo na skoraj dobesedno implementacijo direktiv, po mnenju Bojarskega
pomeni resne dvome ustavne narave.560
Vendar pa taksativno naštevanje diskriminacijskih razlogov v Zakonu o enaki obravnavi ne
vpliva na položaj narodnih manjšin, saj je kriterij rasa/narodnost/etnično poreklo kot
nedopusten kriterij razločevanja vključen na vseh področjih, ki jih Zakon o enaki obravnavi
ureja.

Področje uporabe
Glede področja uporabe direktiva nalaga državam članicam uporabo direktive v zvezi: z

Łukasz Bojarski: Report on Measures to Combat Discrimination Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC,
Country Report 2013, State of affairs up to 1 January 2014, str. 86. Dokument na:
http://www.equalitylaw.eu/index.php?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=809&Itemid=295
(28.10.2015).
556
Zakon o manjšinah, člen 2; Bojarski: Country Report 2013, str. 16.
557
Exhaustive list of grounds of discrimination.
558
Zakon o enaki obravnavi, člen 1.
Glej tudi: Ł. Bojarski, Country Report 2013, str. 14.
Nasprotno pa Zakon o delovnih razmerjih (Labour Code) ne vsebuje izčrpnega seznama diskriminacijskih
razlogov, ampak so le-ti navedeni zgolj primeroma. Tako je kriterij rasa, nacionalnost oz. etnično poreklo tudi tu
zajeto. Vendar je omejeno področje uporabe zgolj na področje zaposlovanja./ Zakon o delovnih razmerjih, člen 18
³ᵃ, ki se nanaša na diskriminacijo na delovnem mestu navaja, da morajo zaposleni biti obravnavani enako… … še
posebej glede na spol, starost, invalidnost, raso, religijo, nacionalnost, politično mnenje, članstvo v sindikatih,
etnični izvor, veroizpoved, spolno naravnanost…/ V:
International Labour Organization, NATLEX Poland: The Labour Code. Na:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/45181/91758/F1623906595/The-LabourCode%20consolidated%201997.pdf (4.5.2016).
559
Zakon o delovnih razmerjih v členu 18³ᵃ eksemplifikativno našteva diskriminacijske razloge, kar nakazuje
besedna zveza “še posebej glede na..” Dokument Zakona o delovnih razmerjih (Labour Code) z dne 23. Decembra
1997. Na:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/45181/91758/F1623906595/The-LabourCode%20consolidated%201997.pdf (4.5.2016).
560
Ł. Bojarski: Country Report 2013, str. 152.
555
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dostopom do zaposlitve, poklicnega svetovanja, usposabljanja; z zaposlitvenimi, delovnimi
pogoji; s članstvom v organizacijah delavcev/delodajalcev; s socialno zaščito, socialnimi
ugodnostmi; z izobraževanjem; z dostopom do dobrin in storitev, na voljo javnosti
(stanovanja).561 Poljski zakon o enaki obravnavi se nanaša na vsa omenjena področja.562 Prav
tako je kriterij varstva na podlagi rase/etničnega porekla/nacionalnosti vsebovan na vseh
področjih, ki jih ureja zakon.563

Pozitivni ukrepi
Direktiva 2000/43/ES državam članicam daje možnost, da z namenom uveljavitve načela enake
obravnave v praksi, sprejmejo določene pozitivne ukrepe, povezane z raso ali narodnostjo.564
Iz tega izhaja, da je državam članicam prepuščeno, katere pozitivne ukrepe bodo sprejele oz.
ali jih bodo sploh sprejele.
Poljska je že pred vstopom v EU zagotavljala določene pozitivne ukrepe v korist narodnih
manjšin. Primeri:
Že po ustavi imajo narodne in etnične manjšine pravico ustanavljati svoje izobraževalne
institucije.565
Zakon o izobraževanju, člen 13 predvideva obveznost šol, da učencem omogočijo ohranitev
njihove nacionalne, etnične, jezikovne in religiozne identitete, posebej s tem, da se učijo svoj
jezik, zgodovino in kulturo.566
Prav tako dobijo šole za narodne manjšine 20% več subvencij, kot ostale šole.567
Kandidati za poslance Sejma so izvzeti od 5 odstotnega volilnega praga za vstop v parlament.568
Direktiva 2000/43/ES, člen 3.
Zakon o enaki obravnavi, člen 4.
563
Kriterij rase, etničnega izvora ali nacionalnosti kot nedovoljen kriterij za različno obravnavo oseb, vsebuje:
- člen 6 (dostop in pogoji uporabe socialne varnosti in storitev, vključno z dostopom do stanovanj);
- člen 7 (v okviru zdravstvenega varstva in šolstva, vključno z visokim šolstvom),
- člen 8 (v okviru strokovnega izobraževanja, nadaljevanja izobraževanja, spremembe poklica; pogojev opravljanja
poslovne aktivnosti; članstva v sindikatih, organizacijah delodajalcev, profesionalnih/poklicnih neodvisnih
združenjih; dostopa in pogojev uporabe instrumentov in storitev na področju trga dela).
564
Direktiva 2000/43/ES, člen 5.
565
Ustava člen 35/2. Enako navaja Ł. Bojarski: Country Report 2013, str. 71.
566
Zakon o izobraževanju, člen 13. Uredba ministra za šolstvo z dne 14. november 2007/Ł. Bojarski: Country
Report 2013, str. 68.
567
Ł. Bojarski: Country Report 2013, str.71.
568
Zakon o volitvah z dne 5. januarja 2011, člen 197/1. odstavek. Dokument dostopen na:
https://www.google.si/search?q=12ACTof5January+2011Election+Code+Poland&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=F1cjV7KZD4a3sQHMnYDACA# (9.5.2016).
561
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Možno je trditi, da tudi v tej točki Poljska izpolnjuje obveznosti, izhajajoč iz direktive
2000/43/ES.

Obramba pravic, dokazno breme in sankcije
Obramba pravic:
Direktiva 2000/43/ES od držav članic zahteva, da so postopki, sodni in/ali upravni, na voljo
vsem, ki so mnenja, da jim je bila storjena krivica zaradi neuporabe načela neenakosti in to tudi
po tem, ko se je končal odnos, v katerem naj bi prišlo do diskriminacije.569 Ta zahteva se nanaša
tudi na pravico združenj, organizacij, drugih pravnih oseb, ki imajo zakonit interes nad
izpolnjevanjem določb direktive, do sodelovanja v postopkih, ki jo je Poljska prav tako
izpolnila.570
Poljska je uredila tožbo na podlagi kršitve načela enakosti, vendar na dostopnost postopkov
vpliva dejstvo, da je za tožbe zaradi kršitve načela enakosti predviden krajši zastaralni rok, to
je 3 (tri) leta, od kar je stranka izvedela za kršitev načela enakosti oz. 5 (pet) let od dogodka, ki
je pomenil kršitev načela enakosti.571
Splošni zastaralni rok v civilnopravnih zadevah (vključno z zadevami na področju delovnega
prava) je 10 (deset) let. V primeru sprožitve postopkov zaradi kršitve načela enakosti pa krajši
zastaralni rok, skupaj z premajhno osveščenostjo o pravicah in strahom pred izgubo finančne
eksistence lahko pomeni oviro pri uveljavljanju zahtevkov.572

Dokazno breme:
Za Postopke nanašajoč se na kršitev načela enake obravnave velja Zakon o civilnopravnem
postopku (Code of Civil Procedure), vendar je bilo z Zakonom o enaki obravnavi za postopke
v okviru kršitve načela enake obravnave določeno obrnjeno dokazno breme, ki je v tem, da tisti,
ki trdi, da mu je bilo kršeno načelo enake obravnave dokaže verjetnost kršitve (»made

Direktiva 2000/43/ES, člen 7/1. odstavek.
Direktiva 2000/43/ES, člen 7/2. odstavek.
Člen 61 zakona o civilnopravnem postopku določa, da imajo organizacije, katerih uradni namen je varstva načela
enakosti, ob pisnem soglasju žrtve pravico do sodelovanja v postopkih na katerikoli stopnji. / Ł. Bojarski: Country
Report 2013, str. 117.
571
Zakon o enaki obravnavi, člen 15.
572
Ł. Bojarski: Country Report 2013, str. 114.
569
570
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probable«), kar ima za posledico, da mora toženec dokazati, da načelo enake obravnave ni bilo
kršeno.573
To velja za vse odškodninske postopke, ki se nanašajo na kršitev načela enake obravnave. Ne
velja pa za ostale zahteve v okviru civilnega prava, z izjemo osebnostnih pravic.574
Po dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih iz leta 2004 pa prav tako velja obrnjeno dokazno
breme za postopke povezane s kršitvami s področja zaposlovanja.575

Sankcije:
Zakon o enaki obravnavi določa, da ima vsak, zoper katerega je bilo kršeno načelo enake
obravnave, pravico do odškodnine.576
Omejitev Zakona o enaki obravnavi je v tem, da nudi zgolj možnost odškodovanj za materialno
škodo (damages), ne pa tudi za nematerialno (harm). Problem je povezan z zahtevo Direktive
2000/43/ES po učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcijah.577

Po mnenju Bojarskega bi Zakon o enaki obravnavi moral vsebovati tudi povrnitev nematerialne
škode in vsled tega trdi, da bi varstvo po tem zakonu moralo biti širše.578
Pozitivna stran pa je, da Zakon o enaki obravnavi omogoča pravico do odškodnine, ko gre za
kršitve načela enakosti tudi na drugih področjih, ne zgolj v okviru dela/zaposlitve.579

Razširjanje informacij in dialog z NGO-ji
Glede na zahteve direktive 2000/43/ES nanašajoč se na obveznost držav članic glede razširjanja
informacij in dialoga z nevladnimi organizacijami,580 je možno reči, da tudi tukaj Poljska
izpolnjuje svoje obveznosti.

Zakon o enaki obravnavi, člen 14.
Ł. Bojarski: Country Report Non- Discrimination Poland 2015, str. 9.
575
Ł. Bojarski: Country Report Non- Discrimination Poland 2015, str. 9.
576
Zakon o enaki obravnavi, člen 13.
577
Urad Varuha človekovih pravic R. Poljske: Summary of the Report on the Activity of the Ombudsman in Poland
in 2013 with Remarks on the Observance of Human and Civil Rights and Freedoms, Published by: Office of the
Human Rights Defender, Warszawa 2014, str. 60.
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%202014%2
C%20No%202%20SOURCES.pdf (4.5.2016).
578
Łukasz Bojarski: Country Report 2013, str. 5.
579
Łukasz Bojarski: Country Report 2013, str.125.
580
Direktiva 2000/43/ES, člen 10 in člen 12.
573
574
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Poljski Varuh človekovih pravic sodeluje z organizacijami, združenji in fundacijami, ki se
ukvarjajo z varstvom človekovih pravic. Njegove aktivnosti zajemajo sestanke, seminarje,
konference, ki zadevajo široko paleto vprašanj, povezanih s spoštovanjem človekovih pravic,
ki se organizirajo v uradu Varuha.581 Prav tako Varuh razširja informacije o državljanskih
pravicah in informacij o aktivnosti varuha, npr. na TV kanalih in preko radija. Izdaja tudi
tiskane publikacije in publikacije v elektronski obliki.582

Organi za spodbujanje enakega obravnavanja
Varuh človekovih pravic je bil z Zakonom o enaki obravnavi določen kot organ za spodbujanje
načela enake obravnave, kar je tudi zahteva direktive 2000/43/ES (člen 13).
Zakon o enaki obravnavi nalaga varuhu človekovih pravic nove pristojnosti, a so po poljski
ustavi te pristojnosti omejene, ko gre za konflikt med dvema zasebnima posameznikoma.583 V
primeru, kjer so udeleženi zgolj zasebni posamezniki, lahko Varuh nakaže, katere pravne
ukrepe ima na voljo določena oseba.584
Direktiva 2000/43/ES od držav članic zahteva, da v pristojnosti organa za spodbujanje enakega
obravnavanja vključujejo: dajanje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije pri uveljavljanju
njihovih tožb zaradi diskriminacije, izvajanje neodvisnih pregledov v zvezi z diskriminacijo in
objavo neodvisnih poročil in priporočil v zadevah, povezanih z diskriminacijo.585
Zakon o varuhu človekovih pravic izpolnjuje vse omenjene zahteve.
Neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije daje s tem, da ko vzame določen primer v obravnavo,
ima možnosti, da:
- sam izvede preiskavo v konkretnem primeru (člen 12/1);
- prosi ustrezne oblasti, da proučijo primer/ali njegov del;
- prosi Sejm, da ta vrhovnemu revizijskemu uradu naroči pregled določenega primera/ ali
njegovega dela.586
Poročilo Varuha za leto 2014, objavljeno 2015, Varšava, str. 9-10.
Dokument dostopen na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%202015%20
No%202.pdf (4.5.2016).
582
Poročilo Varuha za leto 2014, objavljeno 2015, Varšava, str. 10.
583
Łukasz Bojarski: Country Report 2013, str. 5.
584
Łukasz Bojarski: Country Report 2013, str. 134.
585
Direktiva 2000/43/ES, člen 13/2. odstavek.
586
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 12.
581
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Neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije, pa po preučitvi primera (v primeru ugotovitve
kršitev) nudi na način, da:
-se obrne na organ, agencijo oz. institucijo, katere aktivnost je povzročila kršitev človekovih
pravic oz. svoboščin. Takšen postopek seveda ne sme posegati v neodvisnost sodstva. Ob tem
temu organu predloži mnenja in sklepe, kako bi se primer naj rešil. Prav tako lahko zahteva
uveljavitev disciplinskih sankcij in uradnih sankcij.587
Po preučitvi primera pa pomaga žrtvam diskriminacije tudi s tem, da
- se obrne na nadrejeno agencijo oz. organ in zahteva, da uporabi ukrepe, kot jih določa
zakon;588
- zahteva, da se sprožijo ustrezni civilnopravni, kazenskopravni in upravni postopki; v civilnih
in upravnih postopkih sme sodelovati s pravicami tožnika. Prav tako sme vložiti pritožbo na
upravno sodišče. V primerih, ki zadevajo kazenske prekrške (misdemeanor), sme zaprositi tudi
za spremembo veljavne odločitve-po pravilih, določenih v drugih zakonih;589
- vloži izredni priziv zoper vsako dokončno in pravnomočno sodbo, po pravilih določenih v
drugih zakonih.590
Žrtvam diskriminacije pomaga tudi na način, da v zvezi s preučenimi primeri:
- ustreznim organom poda predlog za zakonodajno iniciativo;591
- poda predlog za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov ali ustavno pritožbo;592
- prijavi svojo udeležbo v postopkih, ki zadevajo ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem;593
- ter zahteva od Vrhovnega sodišča, da pojasni pravno določbo v primeru, da ta v praksi zbuja
dvom ali je njena uporaba povzročila nasprotujoče si sodne odločitve.594
Sklenemo lahko, da ima Varuh človekovih pravic dovolj pristojnosti, da neodvisno nudi pomoč
žrtvam diskriminacije pri uveljavljanju njihovih tožb zaradi diskriminacije.
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 14/2. točka in člen 15/1. odstavek.
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 14/3. točka.
589
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 14/4-7. točka.
590
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 14/8. točka.
591
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 16/2. odstavek/1. točka. Da nima zakonodajne iniciative, ampak gre
zgolj za prošnjo na pristojne oblasti, navaja tudi Ł. Bojarski: Country Report 2013, str. 134.
592
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 16/2. odstavek/2.točka.
593
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 16/2. odstavek/3. točka.
594
Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 16/2. odstavek/4. točka.
587
588
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Posebej na aktivnosti Varuha v zvezi z realizacijo načela enake obravnave pa se navezuje
določba, ki Varuhu omogoča, da analizira, spremlja in podpira enako obravnavo vseh oseb in
da izvaja neodvisne raziskave, nanašajoč se na primere diskriminacij; da razvija in izdaja
neodvisna poročila in izdaja priporočila glede problemov, povezanih z diskriminacijo.595
To ustreza preostalima zahtevama glede pristojnosti organa za spodbujanje enakega
obravnavanja, v primeru Poljske je to Varuh, razvidnih iz direktive 2000/43/ES (člen 13/2).596
Omejitev pri delovanju Varuha v zvezi z implementacijo načela enake obravnave po pomenijo
tudi nezadostna finančna sredstva, kot pomanjkanje kadrov, kar omenja sam Varuh v poročilu
za leto 2014, pri čemer se sklicuje na kritiko Poljske v tem smislu s strani ECRI.597
V zvezi s proučevanjem pravnopolitičnega položaja nemške manjšine in izpolnjevanja
obveznosti Poljske v okviru implementacije direktiv pa pomeni pozitivno plat analize dejstvo,
da so pritožbe Varuhu glede narodnih manjšin redke.598
Problem, ki pa obstaja še po več letih od sprejema Zakona o enaki obravnavi, je v tem, da se
žrtve diskriminacijskih dejanj na ta zakon sploh ne sklicujejo pred sodišči. Zveza nevladnih
organizacij je v letu 2014 izvedla raziskavo, h kateri je povabila poljska sodišča. Odzvalo se je
vseh 287 sodišč, rezultat raziskave pa je bil, da se je od sprejema Zakona o enaki obravnavi do
leta 2014 pred sodišči zgolj v petih (5) primerih stranka sklicevala na Zakon o enaki
obravnavi.599 Nasprotno podatki kažejo, da je prišlo do diskriminacije na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih (Labour Code) v okoli 50-100 primerov letno.600

Zakon o varuhu človekovih pravic, člen 17/b.
Urad Varuha človekovih pravic R. Poljske: Summary of the Report on the Activity of the Ombudsman in Poland
in 2014, str. 8: Varuh sam navaja, da v okvir implementacije načela enake obravnave, obseg njegovih nalog
zajema: 1. preiskovanje pritožb, ki se nanašajo na kršitev načela enake obravnave; 2. analiza, monitoring in
podpora enake obravnave vseh ljudi; 3. opravljanje neodvisnih raziskav o diskriminaciji; 4. razvoj in izdaja
neodvisnih poročil in priporočil glede vprašanj, povezanih z diskriminacijo.
Dokument
dostopen
na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%202015%20
No%202.pdf (4.5.2016).
597
Urad Varuha človekovih pravic R. Poljske: Summary of the Report on the Activity of the Ombudsman in Poland
in
2014,
str.
11.
Dokument
dostopen
na:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%202015%20
No%202.pdf (4.5.2016).
598
Ł. Bojarski: Country Report 2013, str. 135.
599
Ł. Bojarski: Country Report Non- Discrimination Poland 2015, str. 11.
600
Ł. Bojarski: Country Report Non- Discrimination Poland 2015, str. 11.
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3. 7 meddržavni sporazumi
V tem sklopu ima pomembno vlogo Sporazum med Nemčijo in Poljsko o priznanju meja z dne
14.11.1990, ki predstavlja rešitev enega od odprtih vprašanj iz druge svetovne vojne. Nemčija
je v njem priznala obstoječo mejo med Združeno Nemčijo in Poljsko. Ta sporazum je povezan
tudi s Sporazumom med državama o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju. 601
Vendar obravnavam zgolj del Sporazuma/pogodbe o dobrem sosedstvu in prijateljskem
sodelovanju, ki se neposredno nanaša na pripadnike nemške manjšine na Poljskem.

Poljsko-nemška pogodba o dobrem sosedstvu in prijateljskem sodelovanju
V zvezi s sklenitvijo te pogodbe, se navaja, sta se državi najtežje dogovorili o členih, ki se
nanašajo na varstvo pripadnikov nemške manjšine na Poljskem in poljske v Nemčiji.602
V tem oziru so relevantni členi 20 do 22, ki pa so v veliki meri povzeti po Koebenhavnskem
dokumentu srečanja o humani dimenziji KVSE 1990.
Tako je člen 20/1, ki se nanaša na subjektivno opredeljevanje k manjšini, osnovan na odstavku
32 Koebenhavnskega dokumenta. Poljska to področje ureja z Zakonom o manjšinah v členu
4.603 Na odstavku 32 (in njegovih pododstavkih) Koebenhavnskega dokumenta temelji tudi
večina določb člena 20/3 in 20/4 Pogodbe, ki pa imajo po mnenju teorije majhno sporočilno
vrednost.604
Poljska je že z Ustavo iz leta 1997 izpolnila določbe člena 20/3/1,605 20/3/2,606 20/3/3,607
20/3/4,608 20/3/6,609 20/3/7.610 Zahtevo člena 20/3/5611 izpolnjuje Zakon o manjšinah v členu 7.
Silvo Devetak: Pravica do različnosti, str. 217.
Silvo Devetak: Pravica do različnosti, str. 218.
603
Zakon o manjšinah v členu 4 izrecno navaja, da se pripadniki manjšin svobodno odločajo, ali se jih naj
obravnava kot pripadnike manjšin, njihova izbira pa zanje tudi ne sme imeti neugodnih posledic (člen 4/1). Prav
tako pa ni nihče obvezan dokazovati svoje pripadnosti k manjšini (člen 4/3).
604
Dieter Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politische Vetretung und Kulturautonomie, str. 162.
605
Svoboda ohranjanja in razvoja lastnega jezika pripadnikov narodnih/etničnih manjšin je vsebovana v Ustavi,
člen 35/1, natančneje pa je definirana v Zakonu o manjšinah, člen 8.
606
Pravica narodnih/etničnih manjšin do ustanavljanja svojih izobraževalnih in kulturnih institucij je utemeljena v
Ustavi, člen 35/2.
607
Ustava v členu 53/1 vsakomur zagotavlja svobodo vesti in veroizpovedi.
608
Ustava v členu 49 zagotavlja svobodo in zasebnost komunikacij.
609
Ustava v členu 58/1 vsakomur zagotavlja svobodo združevanja.
610
Ustava v členu 77/2 v primeru kršitve pravic vsakomur zagotavlja sodno varstvo.
611
Člen 20/3/5 Pogodbe se nanaša na zapis imen in priimkov v obliki, kot jih predvideva materni jezik pripadnikov
manjšin.
601
602
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Svobodo opredelitve k manjšini iz člena 20/4 Pogodbe določa tudi Zakon o manjšinah v členu
4.
Problem je, da s pridržkom v korist notranjega pravnega reda (omenjenim v določbi 20/3/2 v
kontekstu pravice organiziranja lastnih izobraževalnih, kulturnih ali verskih organizacij in pri
tem možnosti iskanja prostovoljnih prispevkov in javne podpore) lahko pride do izvotljenja teh
pravic.612 Glede na nujnost državne podpore bi bilo bolje, če pogodba ne bi določala zgolj
možnosti iskanja javne podpore, ampak zahtevek do te.613
Enak problem je prisoten v členu 21/2/1, v katerem državi pogodbenici izjavljata, da bosta v
skladu z veljavnimi zakoni v prid pripadnikom teh skupin ali njihovim organizacijam
omogočali ali olajšali dostop do ukrepov podpore. Tukaj manjkajo namenski in zagotovljeni
ukrepi podpore.614
Podobno velja za člen 21/2/2, ki predvideva, da si bosta pogodbenici prizadevali, v skladu z
nacionalnimi predpisi zagotoviti možnost pouka njihovega materinega jezika ali v materinem
jeziku v javnih izobraževalnih ustanovah, kjerkoli je to mogoče in nujno.
Problem je, da je tukaj bistvena razlika, ali gre za pouk maternega jezika ali za pouk v maternem
jeziku. Slednji zajema pouk ostalih nejezikovnih predmetov v jeziku manjšine. Poleg tega gre
zgolj za obveznost prizadevanja v skladu z nacionalnimi predpisi. Po mnenju Blumenwitza je
ta določba ogrožena, da izzveni v prazno. Manjka zavezujoča ureditev manjšinskega šolstva.
Meni, da gre za nezadostno formulacijo, da je materni jezik lahko sredstvo pouka ali njegov
predmet, saj bi vsaj na osnovnošolski ravni pouk moral biti v maternem jeziku.615
Glede na takšno stanje obveznosti, je iz predstavljenega dejanskega stanja616 jasno, da je Poljska
te obveznosti izpolnila že z uredbama poljskega ministra za nacionalno šolstvo o oblikah pouka
v jeziku manjšine v letih 1992 in 2002.617 V tej zvezi je potrebno dodati, da predstavlja sedaj
veljavno podlago uredba z dne 14. 11.2007.618

612

Dieter Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politische Vetretung und Kulturautonomie, str. 162.
Dieter Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politische Vetretung und Kulturautonomie, str. 162.
614
Dieter Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politische Vetretung und Kulturautonomie, str. 163.
615
Dieter Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politische Vetretung und Kulturautonomie, str. 163.
616
Poglavje o jezikovnih pravicah v šolstvu.
617
Gesellschaft zur Unterstützung der Deutschen in Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und
Westpreussen navaja, da so v teh uredbah določene oblike pouka tako v jeziku manjšine (razen poljščine,
zgodovine in geografije), dvojezičen pouk in dodatni pouk manjšinskega jezika. Na:
http://agmo.de/publikationen/studie (24.1.2016).
618
Besedilo Uredbe z dne 14.11.2007 je Poljska priložila 3. periodičnemu poročilu o izvajanju Okvirne konvencije
o
varstvu
narodnih
manjšin.
(ACFC/SR/III(2012)005).
Na:
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Poland_en.pdf (24.6.2016).
613
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Enake ugotovitve velja za v istem členu določeno uporabo maternega jezika manjšine v
kontaktu z oblastmi, ki je prav tako podvržena obveznosti »prizadevanja […] v skladu z
nacionalnimi predpisi«.
Sicer uporabo jezika manjšine kot pomožnega jezika pred lokalnimi oblastmi določa Zakon o
manjšinah v členu 9. Vprašanje pa ostaja, kaj bo v primeru, če se bo nadaljevalo s
spreminjanjem administrativnih enot na območju, kjer živijo pripadniki nemške manjšine in bi
to za seboj potegnilo uživanje njihovih pravic do rabe jezika v skladu s tem zakonom.
Menim, da je vprašljivo upoštevanje zgodovine in kulture manjšine v izobraževalnih ustanovah,
kar je zahteva člena 21/2/3. Izboljšanje stanja sicer predstavlja predmet zgodovine in kulture
manjšine, ki pa je, kot je predstavljeno zgoraj, deležen omejitev tako glede določenosti kurikula
samega predmeta, kot glede ciljne skupine učencev. Menim, da bo zaradi širšega stanja poljske
družbe, predvsem še vedno prisotnih predsodkov in problema (ne)zmožnosti širše družbene
razprave o skupni zgodovini, ta določba doživela svojo polno implementacijo šele v daljšem
času.619
Pravica manjšin, do učinkovite udeležbe v zadevah javnega življenja, posebej ko gre za varstvo
in podporo njihovi identiteti, kar je zahteva določbe člena 21/2/4 se upošteva, ko gre za primer
posvetovalnih organov, kot sta parlamentarni odbor za manjšine ali skupna komisija vladnih in
manjšinskih predstavnikov. Odprte možnosti pa se zarisujejo v kontekstu obvezne udeležbe
predstavnikov manjšin v zakonodajnih ali upravnih organih, pa tudi v organih javne
radiotelevizije.
Nadalje pogodba v določbi člena 21/2/5 predvideva ustrezne ukrepe v zvezi z zgornjimi
področji, pri čemer ti ukrepi temeljijo na posvetovanjih, ki vključujejo tudi kontakte z
organizacijami pripadnikov obeh manjšinskih skupin. V tem smislu je razumeti ukrepe
nemškega notranjega ministrstva, ki vsako leto v pogovorih skupaj s predstavniki nemške
manjšine določi razdelitev finančnih sredstev. Ta zajemajo podporo gospodarstvu preko v ta
namen ustanovljene Fundacije za razvoj Šlezije,620 podpore projektom društev, kot tudi
Problem negativnih stereotipov je bil predstavljen že v okviru poglavja izpolnjevanja obveznosti iz Mednarodne
konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.
620
Fundacija za razvoj Šlezije in podporo lokalnim iniciativam je od leta 1992 evidentirana v registru ustanov na
Poljskem. Fundacija podpira ali sodeluje pri dejavnostih družbenega in gospodarskega življenja, posebej na
področjih kot so industrija, kmetijstvo, storitveni sektor, varstvo okolja, varovanje zdravja in socialna pomoč,
izobraževanje, vzgoja, kultura, šport, varstvo spomenikov in podpora verskim skupnostim. Fundacija podpira
financiranje investicij s povratnimi, kot z nepovratnimi sredstvi. Način in višina se določita v vsakem primeru
sproti, finančna pomoč pa se dodeli takrat, ko je vključno s to pomočjo zagotovljena izvedba nekega projekta.
Finančna sredstva lahko pridobijo mikro, majhna in srednja podjetja, kmetijski obrati, predstavniki svobodnih
poklicev, društva in druge nevladne organizacije. Deluje predvsem na način, da nudi nizko obrestna posojila,
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podporo izobraževanju mladine in odraslih.621 Kot je razvidno iz obravnavanih področij,
Poljska sama financira aktivnosti na številnih področij, pomembna za varstvo in podporo
identitete manjšine.622
Ob priložnosti 20. obletnice Pogodbe o dobrem sosedstvu sta Poljska in Nemčija ustanovili
tudi platformo, t.i. pogovore okrogle mize (Rundtischgespräche). Platforma deluje kot forum
za razpravo o vprašanjih, ki se nanašajo na podporo nemške manjšine na Poljskem in nemškim
državljanom poljskega rodu v Nemčiji. V forumu se srečujejo tako nemški in poljski vladni
predstavniki, ter predstavniki manjšinskih interesov.623
Iz dokumentov Okrogle mize je mogoče sklepati, da je sodelovanje Poljske in Nemčije dobro,
ter da vsaka od obeh držav na svoj način podpira projekte v korist omenjenih skupin. Tako je
Poljska zgolj v zadnjem času organizirala mednarodno znanstveno konferenco o obravnavi
vprašanja odnosa komunističnih oblasti do nemškega prebivalstva na Poljskem v letih 19451989, imenovala vojvodske pooblaščence za zadeve narodnih in etničnih manjšin v vseh
vojvodstvih in povečala dodatke k institucionalni podpori organizacijam nemške manjšine.624

tečaje, izobraževanja, ter izboljšanje infrastrukture. Finančni volumen fundacije je okoli 30 milijonov EUR,
zaposluje pa 28 sodelavcev. Že v preteklosti jo je financiralo nemško notranje ministrstvo. Bistveno je, da
prejemnik v vlogi izkaže, da se načrtovani projekt sklada z razvojnimi cilji nemške manjšine.
Viri: Stiftung für die Entwicklung Schlesiens. Na: http://fundacja.opole.pl/284/ber-die-stiftung.html (25.7.2016);
Grundsätze zur Gewährung des Zuschusses. Na: http://www.bjdm.eu/images/sfs%202.pdf (25.7.2016);
Vergleichbare Probleme und Herausforderungen / Repräsentanten der „Stiftung für die Entwicklung Schlesiens“
besuchten Oberfranken. Na: https://www.koschyk.de/allgemein/vergleichbare-probleme-und-herausforderungenreprasentanten-der-%E2%80%9Estiftung-fur-die-entwicklung-schlesiens%E2%80%9C-besuchten-oberfranken10383.html (25.7.2016).
621
Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Deutsche Minderheit in
Polen.
Na:
http://www.aussiedlerbeauftragter.de/AUSB/DE/Themen/deutsche-minderheiten/deutscheminderheiten-europa/polen/polen_node.html (25.7.2016).
622
Financiranje kulturnih aktivnosti, izobraževanja, izvajanja uporabe pomožnega jezika in dvojezičnih oznak
krajev, podpora v okviru javnih medijev.
623
Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Deutsche Minderheit in
Polen.
Na:
http://www.aussiedlerbeauftragter.de/AUSB/DE/Themen/deutsche-minderheiten/deutscheminderheiten-europa/polen/polen_node.html (25.7.2016).
Poljsko notranje ministrstvo navaja razprave v okviru okrogle mize že leta 2010.
Na: Ministry of the Interior and Administration https://mswia.gov.pl/en/news/609,Round-Tablediscussions.html?search=525240997 (25.7.2016).
624
Dokument: Erklärung zum Stand der Umsetzung der Beschlüsse der Gemeinsamen Erklärung des Runden
Tisches zu Fragen der Förderung der deutschen Minderheit in Polen und der polnischstämmigen Bürger und Polen
in Deutschland nach dem deutsch-polnischen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit.
Na: Okrągły Stół w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech
oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/okragly-stol-wsprawie/8793,Okragly-Stol-w-sprawie-wspierania-obywateli-niemieckich-polskiego-pochodzenia-i-.html
(25.7.2016).
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Manjšina v tej zvezi opozarja, da v petih letih od začetka delovanja te platforme, še niso bile
realizirane vse zahteve, kot je npr. muzejska predstavitev nemške manjšine na Poljskem.625
Nemčija sicer v okviru podpore nemški manjšini financira dejavnosti šol, ustanovljenih s strani
same manjšine (t.i. Vereinsschulen), ki so ali dvojezične (v celoti ali v delu), ponujajo nemščino
kot materni jezik in izvenšolske projekte. Nobena pa ne zagotavlja celotnega izobraževanja v
nemščini. Razumljivo je, da nima pristojnosti financiranja znotraj poljskih javnih šol, kar je
naloga poljske vlade.626
Spomniti pa gre še na eno zadevo, sicer v širšem kontekstu izven same pogodbe, ki pa ima vpliv
na ohranjanje in razvoj jezikovne identitete nemške manjšine na Poljskem. Nemčija ima precej
razvejano mrežo izobraževanja v tujini (t.i. Auslandsschulen), locirano po različnih kontinentih.
V okviru šol v Evropi, je na Poljskem mogoče zabeležiti dve šoli: Nemško šolo v Varšavi- Šola
Willy-ja Brandt-a in zasebno nemško šolo »Rahn Education« vključno z Evropsko gimnazijo
dr. Rahn v mestu Zielona Góra (območje Lubuškega vojvodstva, zahodna Poljska).627 Glede na
to, da je Nemčija s štirimi nemškimi šolami prisotna v Španiji,628 velja razmisliti o širitvi
tovrstne mreže šol na Poljsko.

Sklepna razmišljanja in predlogi
Ob koncu obravnave pravnopolitičnega položaja nemške manjšine na Poljskem, je mogoče
ugotoviti, da se je ta v času od spremembe političnega sistema na Poljskem bistveno izboljšal.
V tem smislu pa je na strani poljskih avtorjev mogoče najti misel Kamusella, da je imela želja
Poljske v času po padcu komunizma, pridružiti se NATO in Evropski uniji, med drugim za
pogoj priznanje manjšin, ki živijo na Poljskem. Da Poljska sicer izpolnjuje zgolj »črko«

Vertreter der deutschen Minderheit trafen sich mit Prof. Monika Grütters. Na:
http://www.vdg.pl/de/article/3814-vertreter-der-deutschen-minderheit-trafen-sich-mit-prof-monika-gruetters
(2.9.2016).
626
V elektronski pošti z dne 30. 8.2016 g. Ryszard Karolkiewicz, svetovalec za šolstvo Zveze nemških socialnokulturnih organizacij na Poljskem. (arhiv I. G.).
627
Weltverband Deutscher Auslandsschulen. Liste der Mitglieder. Na:
https://www.auslandsschulnetz.de/wws/mitgliedsschulen.php?sid=65709289071357414547248484848020
(2.9.2016).
628
Weltverband Deutscher Auslandsschulen. Liste der Mitglieder. Na:
https://www.auslandsschulnetz.de/wws/mitgliedsschulen.php?sid=65709289071357414547248484848020
(2.9.2016).
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mednarodnih in ustavnih obveznosti, a si zelo prizadeva, izogniti se njihovemu smislu oz.
duhu.629
Problem obravnavanih mehanizmov za varstvo pripadnikov manjšin je, da v njih izražene
obveznosti držav niso iztožljive. Tudi če stanje v državi ne ustreza mednarodnim obveznostim,
v večini primerov organi nadzora implemetacije teh instrumentov državo na to le opozarjajo.
Tako je v okviru Sveta Evrope že obstajal predlog dodatnega protokola k Evropski konvenciji
za varstvo človekovih pravic, ki bi določal pravice narodnih manjšin, pri čemer bi presoja
izpolnjevanja bila v pristojnosti Evropskega sodišča za človekove pravice. 630

Menim, da gre v primeru pravnopolitičnega položaja nemške manjšine na Poljskem v osnovi
za problem učinkovitega soodločanja le-te, pa naj bo skozi skupno komisijo vlade in
manjšinskih predstavnikov pri upoštevanju mnenj o razdelitvi sredstev na različnih področjih
financiranja, problem zastopstva predstavnikov manjšine v nadzornih in programskih svetih
javnih medijev, soodločanja na področju javnega šolstva ali pri vprašanju uporabe jezika na
ravni upravnih organov posamezne občine in njenega dvojezičnega označevanja. Narodna
manjšina, ki ima omejeno zmožnost soodločanja pri zadevah, pomembnih za ohranjanje njene
jezikovne in posledično narodne identitete, je izpostavljena hitrejši asimilaciji. Na to nevarnost
pa opozarjajo tudi sami predstavniki manjšine. 631

Glede pravnopolitičnega položaja nemške manjšine na Poljskem, je v zvezi z začetno
postavitvijo tez, mogoče reči:
Prva teza, v kateri sem navajala, da manjšina v celoti ne uživa klasičnih manjšinskih pravic,
med drugim na področju šolstva, javnih radijskih in televizijskih postaj v jeziku manjšine,
njihove prisotnosti v programskih svetih javne radiotelevizije in zastopstva v obeh domovih
parlamenta, se je v veliki meri potrdila.

Tomasz Kamusella: Poland and the Silesians: Minority Rights à la carte? Str.43.
Na:https://research-repository.standrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/3317/4._JEMIE_Kamusella.pdf?sequence=1 (15.6.2016).
630
Der Europarat und der Schutz nationaler Minderheiten. Na: http://www.nationale-minderheiten.eu/dereuroparat-und-der-schutz-nationaler-minderheiten-9286/ (2.9.2016).
631
O tem priča dokument Entwicklungsstrategie der deutschen Minderheit in Polen für die Jahre 2010-2015.
Dokument na: Internetportal der Deutschen in Polen, http://www.vdg.pl/de/article/86-entwicklungsstrategie2010-2015 (27.10.2015).
629
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Na področju šolstva ostaja nerešeno vprašanje zagotavljanje pouka na ravni od predšolske do
višjih ravni šolanja. Kot je razvidno iz zgoraj obravnavanih sklopov, zgolj v omejenem obsegu
deluje zagotavljanje dvojezičnega pouka. Institucij, kjer bi se država v pretežni meri
osredotočala na pouk v jeziku manjšine, še posebej na predšolski in zgodnji osnovnošolski ravni
ni.
Prav tako ne delujejo javne radijske in televizijske postaje v jeziku manjšine. Obstajajo zgolj
določene oddaje v jeziku manjšine na regionalni ravni. Manjšinskih pripadnikov tudi ni v
programskih svetih javne radiotelevizije na nacionalni ravni. Prisotna so zgolj posamezna
imenovanja na regionalni ravni, a tudi tukaj brez zakonske zavezanosti k imenovanju
manjšinskih predstavnikov.
To ima za posledico nizko osveščenost oz. poznavanje narodnih in etničnih manjšin na strani
večinskega prebivalstva, posebej prebivalstva izven regij, kjer tradicionalno bivajo pripadniki
manjšin.
Obveznega zastopstva tudi ni na nacionalni ravni. Vendarle pa v primeru Sejma obstoji izjema
od 5 % zahtevanega volilnega praga za volilne odbore narodnih manjšin. Takšna izjema
omogoča nemški manjšini iz Opolskega vojvodstva zastopstvo v Sejmu. Podobne klavzule ni
v primeru volitev v Senat, to je v zgornji dom parlamenta.
Odsotnost potrditve teze obstaja v primeru zastopstva v Sejmu. Tukaj zastopstvo manjšine
trenutno obstaja, a zanj ni podlage v smislu garantirane udeležbe.

Druga teza, v kateri sem trdila, da Poljska v celoti ne izpolnjuje svojih mednarodnopravnih
obveznosti glede pravic nemške manjšine, kot izhajajo iz njenega članstva v ustreznih
instrumentih Sveta Evrope in OZN, se je potrdila.
V celoti niso izpolnjene obveznosti predvsem o okviru izpolnjevanja:
- Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (predvsem člen 5/e);
- Deklaracije GS o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim
manjšinah (predvsem členi 2/3, 4/3 in 4/4);
- Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (predvsem določbe členov 8/1/a/i,
8/1/b/i, 8/1/h, 10/2/b, 11/1/a/ii);
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- Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (predvsem določbe členov 9, 10/2, 11/3,
12/1, 12/2 in 14/2).
Nadaljevanje teze, kjer navajam, da stanje poslabšuje dejstvo, da Poljska ni niti podpisala
Protokola št. 12 k Evropski konvenciji za človekove pravice, ki bi pripadnikom manjšine odprt
pot do Evropskega sodišča za človekove pravice glede katerekoli pravice, ki jo določa zakon,
se je izkazala za točno v kontekstu obravnavanja pravic manjšinskih pripadnikov v okviru Sveta
Evrope. Protokol št. 12 predstavlja samostojno prepoved diskriminacije, ki za razliko od člena
14 Evropske konvencije pomeni akcesorno prepoved diskriminacije,632 torej zgolj v povezavi s
pravicami, navedenimi v Konvenciji. Razumljivo je, da bi v primeru podpisa in ratifikacije
Protokola št. 12 poljski državljani (tudi pripadniki nemške manjšine) imeli dostop do
Evropskega sodišča v vseh primerih, kjer neko pravico določa zakon, a je prišlo do
diskriminacije na podlagi prepovedanih razlogov, med katerimi je tudi povezanost z nacionalno
manjšino. 633
Prvotno postavljeno tezo pa dopolnjuje spoznanje, da je Poljska kot članica Evropske unije z
Zakonom o enaki obravnavi iz leta 2010 implementirala sekundarno zakonodajo Unije, v tem
primeru direktivo Sveta 2000/43/ES, ki prav tako pomeni samostojno prepoved diskriminacije
na podlagi rase ali narodnosti, četudi z omejenim materialnim področjem uporabe634 in
decentraliziranim uveljavljanjem Evropskega prava, ki je na strani nacionalnih sodišč.635 A kot
je bilo omenjeno že zgoraj, se pripadniki manjšin ne poslužujejo niti v poljski zakonodaji
predvidene tožbe na podlagi kršitve načela enakosti.

Tretja teza, v kateri sem trdila, da bi bilo popolnejše varstvo nemške manjšine v skladu z
mednarodnimi obveznosti, ki jih je prevzela Poljska, doseči z zakonskimi in podzakonskimi

Christa Tobler: Equality and Non-Discrimination under the ECHR and EU Law, ZaöRV 74 (2014), MaxPlanck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2014, str. 530.
Dokument na:
http://www.zaoerv.de/74_2014/74_2014_3_a_521_562.pdf (10.7.2016).
633
Seznam diskriminacijskih razlogov je v Protokolu št. 12 sicer odprto definiran, kar nakazujejo besede »on any
ground such as«.
634
Področje uporabe je omejeno na področja zaposlovanja, članstva v poklicnih organizacijah, socialne zaščite,
socialnih ugodnosti, izobraževanja in dostopa do dobrin in storitev, namenjenih javnosti./Direktiva Sveta
2000/43/ES, člen 3.
635
Koen Lenaerts: Effective judicial protection in the EU. Na: http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice2013/files/interventions/koenlenarts.pdf (27.7.2016).
632
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predpisi, ter ustreznimi politikami na državni in regionalno-lokalni ravni, se je izkazala kot
potrjena.
Področje šolstva:
V osnovi gre za problem politične volje. Na področju šolstva gre predvsem za to, da bi bilo
potrebno uveljaviti ustrezno jezikovno politiko, ki bi omogočala realizacijo sicer že z Zakonom
o šolstvu (iz leta 1991 z dopolnitvami) in Uredbo ministra za nacionalno šolstvo in šport
(14.11.2007) predvidene možnosti poučevanja v jeziku manjšine. Razmisliti pa bi bilo potrebno
tudi po dopolnitvah zakonodaje v smeri omogočanja pravne podlage za samostojno financiranje
izobraževalnih dejavnosti, ne zgolj v sklopu subvencij.
Potrebno bo odobriti ustrezne učbenike (uredbe ministra), ki bodo pripadnikom manjšine
omogočali pouk v materinščini. Prav tako je takšne narave tudi problem kadrov. Rešiti ga bo
mogoče zgolj v primeru, ko bo premagan strah pred ponovno germanizacijo regije. Enako v
primeru ponudbe predmetov kulture in zgodovine narodnih manjšin, ki bi lahko bili del učnega
načrta za vse učence, ne zgolj za tiste, ki so pripadniki manjšine.
Program usposabljanja učiteljev bi se moral usmeriti v njihovo izobraževanje na področju
nejezikovnih predmetov. Skupaj z univerzami bi vlada lahko razvila programe takšnega
izobraževanja.

Zastopstvo manjšine na nacionalni ravni in uporaba jezika manjšine/označevanje krajev:
Problem udeležbe pripadnikov manjšin v obeh domovih parlamenta bi bilo možno rešiti z
obliko garantiranega zastopstva.
Skupna komisija predstavnikov vlade in manjšin bi morala imeti več pooblastil. Predvsem bi
se njeno mnenje moralo upoštevati ob financiranju projektov, ki zadevajo pripadnike manjšine.
Na področju rabe jezika kot pomožnega jezika in dodatne označitve krajev v občinah, kjer
njihov delež dosega 20%, bi ta delež lahko znižali na 10%, kar je tudi že bil predlog organov
Sveta Evrope ob pregledu izpolnjevanja obveznosti iz Evropske listine. Primerjalno gledano sta
takšno ureditev že uvedli Avstrija636 in Češka.637

Avstrijsko ustavno sodišče, sodba št. G 213/01-18, V 62, 63/01-18.
https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/9/8/8/CH0006/CMS1108400716489/g213-01ua.pdf
637
Ewa Godlewska: National and Ethnic Minorities in Poland in the Opinions of the Advisory Committee of the
Council of Europe, str. 74.
636
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Lahko bi se ob doseganju deleža 10% manjšinskega deleža prebivalstva uveljavil tudi zakonski
avtomatizem vpisa v register občin, kjer se jezik manjšine uporablja kot pomožni jezik oz. gre
za dodatno označitev krajev. Sedaj imajo moč odločanja občinski sveti, ki oddajo vlogo
pristojnemu ministru. To pa v ureditev po nepotrebnem vnaša politični element, ki vpliva na
realizacijo teh možnosti.
Zakon o manjšinah bi bilo moč dopolniti z navedbo o rabi jezika manjšine pred okrožji in
vojvodstvi.

Področje javnih medijev:
Problem javnih radijskih in televizijskih postaj v jeziku manjšine je možen z dopolnitvijo
Zakona o oddajanju. Znova gre za problem odsotnosti politične volje.
Možna bi bila ustanovitev teh postaj oz. kanalov v okviru regionalnih podružnic javne
radiotelevizije. Na državni ravni bi bilo v spored nujno vključiti oddaje, namenjene manjšinam
in o manjšinah, kot oddaje, ki se predvajajo po rednem intervalu predvajanja.
Ta problem se povezuje z odsotnostjo zastopanosti pripadnikov manjšin v programskih svetih
na nacionalni ravni. Zakon o oddajanju bi moral predpisati njihovo obvezno udeležbo.
Prav tako bi obvezna udeležba pripadnikov manjšine morala izhajati iz ureditve programskih
svetov regionalnih podružnic.
V okviru ustrezne politike, bi moral Svet za oddajanje dodeliti frekvence zasebnih radijskim in
televizijskim ponudnikov.

Ostalo:
V okviru financiranja kulturnih projektov bi lahko ponudili financiranje v okviru večletnih
načrtov, ki bi manjšini omogočali načrtovanje vnaprej.
Prav tako bi v okviru same protidiskriminacijske zakonodaje (Zakon o enaki obravnavi) lahko
podaljšali zastaralni rok za vložitev tožbe zaradi kršitve načela enakosti, ki bi bil enak
splošnemu zastaralnemu roku. Lahko bi v okviru tožbe zaradi kršitve načela enakosti dodali
Tudi: Pavel Čižinský: Act on the Rights of Members of National Minorities. Na:
http://migrationonline.cz/en/act-on-the-rights-of-members-of-national-minorities

126

možnost uveljavljanja nematerialne škode in s tem še bolj uskladili zahtevo direktiv po
učinkovitih in odvračilnih sankcijah.
Glede na trenutno politično situacijo na Poljskem, kratkoročno ni pričakovati bistvenih
izboljšanj pravnopolitičnega položaja nemške manjšine. Celo nasprotno, ogrožene so že
pridobljene pravice, kar je razvidno iz problematike spreminjanja upravnih mej mesta Opole in
širše, s posegom oblasti v neodvisnost ustavnega sodišča, ter v medije.
Ne glede na to, pa menim, da gre za velik in kontinuiran napredek poljske družbe v zadnjih
petindvajsetih letih. Napredek, ki se bo po premostitvi trenutnih izzivov na področju
zagotavljanja vladavine prava, tudi nadaljeval v smeri, ki ne bo predstavljala zgolj toleriranja
manjšine, ampak njen nadaljnji razvoj.
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