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Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Sejm, 

 

als neugegründeter Parlamentskreis Minderheiten setzen wir uns überfraktionell mit den vier nationalen 

Minderheiten in Deutschland – die Friesen, Sorben, Roma und Sinti sowie die Dänen – auseinander. Unser 

Ziel ist, mit Vertreterinnen und Vertretern der  Minderheiten zu sprechen, anstatt über sie und dazu beizu-

tragen, ihre Sichtbarkeit in Parlament und Öffentlichkeit zu erhöhen. Dabei denken wir auch die deut-

schen Minderheiten im Ausland in unserer Arbeit mit. 

 

Vor diesem Hintergrund nehmen wir derzeit in unserem wichtigen Nachbarland und engem Partner Polen 

bedauerliche Entwicklungen wahr. Denn am 4. Februar 2022 wurde eine Verordnung des polnischen Mi-

nisters für Bildung und Wissenschaft, Herrn Przemysław Czarnek, erlassen, der zufolge die Stundenzahl 

für den Unterricht von Deutsch als Minderheitensprache von drei auf eine Unterrichtsstunde pro Woche 

verringert würde. Da zugleich für alle anderen in Polen lebenden Minderheiten die Anzahl der Sprachun-

terrichtsstunden unverändert bleibt, droht eine für uns unbegründete und nicht nachvollziehbare  Un-

gleichbehandlung und Benachteiligung der deutschen Minderheit in Polen. Wir wären der Regierung Po-

lens daher sehr dankbar, wenn sie uns die Beweggründe dieser Entscheidung erläutern könnte. 

 

Zwar soll die Verordnung am 01. September 2022 in Kraft treten, doch die damit einhergehende Senkung 

der Mittel zur Finanzierung von Deutsch als Minderheitensprache führt dazu, dass die Entlassung von 

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern teilweise bereits eingesetzt hat. Dadurch wächst das Risiko, dass 

viele tausende Kinder in der Entwicklung und Pflege ihres kulturellen und sprachlichen Erbes beeinträch-

tigt werden.  

 

Wir empfinden diese Entscheidung als problematisch mit Hinblick auf die gemeinsamen europäischen 

Prinzipien und Werten des Schutzes von Minderheiten und ihren Sprachen. Aus diesem Grunde möchten 

wir Sie freundlich darum ersuchen, die Verordnung zu überdenken und dafür zu werben, dass sie zurück-

genommen wird.  

 

Die gute und erfolgreiche Entwicklung der Kinder liegt zweifelsohne im Interesse der polnischen Regie-

rung, die sich in ihrem Handeln aus guten Gründen Traditionen und kulturellem Erbe der in Polen leben-

den Menschen verpflichtet fühlt. Zu diesen gehören auch die Angehörigen der deutschen Minderheit mit 

ihrer Identität. Daher hoffen wir, dass Sie sich unser Schreiben zu Herzen nehmen werden. Sehr gerne 

möchten wir als Parlamentskreis mit Ihnen in den Dialog treten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Stefan Seidler      Denise Loop 

Mitglied des Deutschen Bundestages    Mitglied des Deutschen Bundestages  

SSW (Südschleswigscher Wählerverband)  Bündnis 90/Die Grünen 

 

12.07.2022 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Telefon: +49 30 227-77197, stefan.seidler@bundestag.de 



 
 
 

 

 Seite 2 

Unterzeichner 

 

Stefan Seidler, MdB (SSW) 

 

Denise Loop, MdB (Bündnis 90/Die Grünen) 

 

 

Knut Abraham, MdB (CDU/CSU) 

 

Friedhelm Boginski, MdB (FDP) 

 

Sandra Bubendorfer-Licht, MdB (FDP) 

 

Gitta Connemann, MdB (CDU/CSU) 

 

Peter Heidt, MdB (FDP) 

 

Simona Koß, MdB (SPD) 

 

Dunja Kreiser, MdB (SPD) 

 

Gesine Lötzsch, MdB (DIE LINKE) 

 

Kathrin Michel, MdB (SPD) 

 

Sönke Rix, MdB (SPD) 

 

Merle Spellerberg, MdB (Bündnis 90/Die Grünen) 

 

Mathias Stein, MdB (SPD) 

 

Maja Wallstein (SPD) 

 

 



 
 
 
 

 

 
Parlamentskreis Minderheiten im Deutschen Bundestag 

Denise Loop 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Stefan Seidler 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 
 
Szanowne Parlamentarzystki i szanowni Parlamentarzyści w Sejmie, 

 

jako nowo utworzone Koło Parlamentarne do spraw Mniejszości, skupiające posłów różnorodnych frakcji, 

zajmujemy się sprawami czterech mniejszości narodowych w Niemczech: Fryzów, Serbołużyczan, Romów 

i Sinti oraz Duńczyków. Naszym celem jest rozmawianie z przedstawicielkami i przedstawicielami 

mniejszości, w odróżnieniu od rozmawiania ponad ich głowami oraz przyczynianie się do tego, aby byli 

bardziej widoczni w parlamencie oraz na forum publicznym. Naszą uwagą obejmujemy przy tym również 

mniejszości niemieckie za granicą. 

 

W tym kontekście odnotowujemy obecnie w Polsce, w naszym ważnym kraju sąsiedzkim, będącym 

również naszym bliskim partnerem, niepokojące zjawiska. W dniu 4 lutego 2022 roku bowiem zostało 

wydane rozporządzenie polskiego Ministra Edukacji i Nauki, pana Przemysława Czarnka, zgodnie z 

którym miałaby być zmniejszona liczba godzin lekcyjnych języka niemieckiego jako języka mniejszości z 

trzech do jednej godziny tygodniowo. Jako że równocześnie jednak w przypadku wszystkich innych 

mniejszości mieszkających w Polsce liczba godzin lekcji ich języka pozostaje na niezmienionym poziomie, 

istnieje groźba nieuzasadnionego i niezrozumiałego dla nas nierównego traktowania oraz dyskryminacji 

mniejszości niemieckiej w Polsce. Bylibyśmy polskiemu rządowi bardzo za to zobowiązani, gdyby mógł 

nam wyjaśnić powody tej decyzji. 

 

Rozporządzenie to ma co prawda wejść w życie z dniem 1 września 2022 roku, jednak związane z nim 

obniżenie środków na finansowanie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości prowadzi do tego, 

że częściowo rozpoczęto już zwalnianie nauczycielek i nauczycieli języka niemieckiego. W ten sposób 

rośnie ryzyko, że wiele tysięcy dzieci będzie poszkodowanych w rozwoju i pielęgnowaniu swojej 

spuścizny kulturowej i językowej.  

 

Odbieramy tę decyzję jako problematyczną mając na uwadze wspólne europejskie zasady i wartości w 

zakresie ochrony mniejszości i ich języków. Z tego powodu chcielibyśmy uprzejmie Państwa poprosić o 

przemyślenie na nowo kwestii tego rozporządzenia i o opowiedzenie się za tym, aby zostało ono cofnięte. 

 

Dobry i pomyślny rozwój dzieci leży bez wątpienia w interesie polskiego rządu, który w swoim działaniu, 

mając ku temu dobre powody, czuje się zobowiązany do zachowania tradycji i spuścizny kulturowej ludzi 

mieszkających w Polsce. Do nich należą również członkowie mniejszości niemieckiej ze swoją 

tożsamością. Dlatego też mamy nadzieję, że weźmiecie sobie Państwo do serca treść naszego pisma. Bardzo 

chętnie chcielibyśmy jako Koło Parlamentarne nawiązać z Państwem dialog. 

 
Z uprzejmymi pozdrowieniami 
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