APEL
do Organizacji Polskich zarejestrowanych w Niemczech
w sprawie powołania
Parlamentu Organizacji Polonijnych w Niemczech (POPN)
w dniu 31 sierpnia 2014 r. w Kolonii został powołan y, przez nieżej wymienione
organizacje polskie zarejestrowane w Republice Federalnej Niemiec, zespół
prz ygotowawczy do zwołania Parlamentu wszystkich gotowych do współpracy
Organizacji Polonijnych zarejestrowanych w Niemczech, bez względu na
prz ynależność do istniejących struktur stowarzyszeniowych.
Deklarując wolę konstruktywnego współdziałania w realizacji powyższego celu,
dla dobra całej polskiej grup y etnicznej w Niemczech, w duchu Traktatu między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i
prz yjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, przy pełnym poszanowaniu
samodzielności statutowej każdej organizacji, występujem y z otwartym
zaproszeniem do wszystkich zainteresowanych o przyłączenie się do aktywnej
współpracy w realizacji, naszym zdaniem słusznej i koniecznej, inicjatywy.
Od wielu lat był y podejmowane przez różne organizacje polonijne
ind ywidualne, bezskuteczne prób y zreformowania istniejącej struktur y jaką jest
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.
Dotyczy to organizacji spoza jak również organizacji dachowych należących do
Konwentu, które widząc brak jego zainteresowania w przeprowadzeniu
koniecznych reform oraz niechęć zrewidowania swojej pozycji w stosunku do
integracji wszystkich innych środowisk polonijnych, wystąpiły z Konwentu.
Zgłoszon y 7 września 2013 roku w Gladbeck przez Stowarzyszenie Inżynierów
Polskich w Niemczech i poparty przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego i
Pedagogów w Niemczech, na zebraniu organizowanym przez Kongres Polonii
Niemieckiej,
projekt
powołania
Parlamentu
Organizacji
Polskich
zarejestrowan ych w Niemczech spotkał się, po raz pierwszy z szerokim
pozytywn ym rezonansem w środowisku Polonii Niemieckiej i nie tylko.
Również takie organizacje jak Związek Polaków w Niemczech „Rodło”
dostrzegł y uzdrawiający sens tejże inicjatywy publikując w lipcu 2014 roku,
również w imieniu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultur y, Trad ycji i
Jęz yka Polskiego oraz Zrzeszenia Federalnego Polskiej Rad y w Niemczech,
oświadczenie popierające pomysł stworzenia Parlamentu.
Jest to sukces dla wspólnej realizacji przedsięwzięcia i dobra sprawy.
Jaki jest cel powołania Parlamentu Organizacji Polonijn ych w Niemczech?
Jedn ym z najważniejszych celów powołania Parlamentu jest wyłonienie w
procesie demokratycznych wyborów, opartych na niemieckim prawie
stowarz yszeniowym, wiarygodn ych reprezentantów środowiska polonijnego
przez organizacje polskie zarejestrowane w Niemczech, bez względu na
prz ynależność do istniejących struktur stowarzyszeniowych.
Jest to możliwe przy bezpośrednim udziale wszystkich tych aktywn ych
organizacji, które wiar ygodnie potwierdzą, że nie są organizacjami
figurującymi tylko na papierze, służącymi do manipulacji statystyki w
strukturach
dachowych.
Zasady
regulujące
przyznawanie
mandatów
deputowan ym są już koncepcjonalnie opracowane.
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Kolejn ym ważn ym atutem powołania Parlamentu jest stworzenie
przejrz ystych, prostych i gwarantujących praworządność mechanizmów
regulując ych i kontrolujących działalność jego wybranych reprezentantów oraz
obsadę personalną Biura Koordynacyjnego Polonii jak również portalu
internetowego Polonia VIVA, których stworzenie i finansowanie ze środków
publicznych miało i ma służyć całej Polonii Niemieckiej.
Zarówno Biuro Koord ynacyjne Polonii jak również portal internetowy Polonia
VIVA, podlegając i służąc Parlamentowi musiał yb y przed nim zdawać
c yklicznie sprawozdania finansowe oraz sprawozdania ze swojej działalności,
które b ył yb y opublikowane i dostępne dla każdego zainteresowanego.
Dotychczas nie ma żadnego przejrzystego i zadowalającego
organizacji Polonijn ych mechanizmu regulującego ten stan rzeczy.

większość

Celem równie istotnym w życiu każdej organizacji jest możliwość
sprawiedliwego i transparentnego dostępu do środków finansowych
niemieckich i polskich potrzebn ych do aktywnej i stabilnej jej działalności oraz
realizacji planowan ych projektów i inicjatyw. Dotyczyłoby to również
prz ygotowania i organizacji samego Parlamentu oraz jego pracy.
Dzięki „bezdachowej” strukturze Parlamentu, wykluczającej próby szantażu
opartych na dachowych strukturach stowarzyszeniowych, każda organizacja
parlamentarna miałab y bezpośredniego i bezinteresownego partnera w tymże
gremium, wspierającego realizację zamierzon ych projektów.
Utworzenie Parlamentu pozwoli wzmocnić i zachęcić emigrację polską do
większego zaangażowania i identyfikacji z organizacjami polonijnymi aktywnie
już działającymi lub w tworzeniu się nowych.
Parlament z jego strukturami powinien być konstruktywną siłą konsolidującą
wsz ystkich tych, którzy zrezygnowali lub do tej pory nie widzieli sensu i szans
na reformę środowisk polonijnych w Niemczech.
Powinien s ł u ż y ć interesom szerokiej rzeszy Polonii umożliwiając wszystkim
komfort tworzenia i profitowania z mądrej i pożytecznej polityki polonijnej.
Biorąc pod uwagę wszystkie opublikowane deklaracje po spotkaniu w Gladbeck
różnych środowisk Polonii Niemieckiej, potwierdzające sens powołania
Parlamentu Organizacji Polonijn ych zarejestrowan ych w Niemczech, chcem y
zaprosić wszystkich ich autorów oraz instytucje rządowe i pozarządowe do
współpracy nad jego przygotowaniem.
Zespół organizacji przygotowujących zwołanie Parlamentu OPN:
Towarzystwo Krzewienia
Polski Klub Żeglarski
Związek Nauczycieli
Kultury Polskiej „Polonez” e.V. „Akwizgran” e.V.
Języka Polskiego i
www.polonia-munsterland.de w.wojnarski@save-edv.de Pedagogów e.V.
www.jpolski.de

Stowarzyszenie Inżynierów
Polskich e.V. w Niemczech
www.vpi-sip.de
info@vpi-sip.de

Polskie Towarzystwo
Medyczne w Niemczech e.V.
poloniamed@gmail.com
www.kongrespd.org

Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich w
Niemczech e.V.
barbara.coellen@yahoo.com

Zrzeszenie polskojezycznych Prawnikow
e.V. w Niemczech
RA-Odyniec@t-online.de
www.vpj.info

Gmina Polska „Piast”
e.V. w Essen
info@piast-essen.de
www.piast-essen.de
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