
Z  prośbą  o  zanotowanie  i  rozpowszechnienie  -  Wam  k  wědźenju  z  próstwu  wo  rozšěrjenje  -  Wam  k  wěsći  az  pšosbu  wó  rozdawanje  -  Z  
prośbą  o  zanotowanie  i  rozpowszechnienie

Najgorszą  hipokryzją  z  dzisiejszej  okazji  jest  jednak  to,  że  Republika  Federalna  nadal  zaprzecza  rdzenności  Serbołużyczan/Wendów,  aby  
przyznać  im  naprawdę  znaczące  prawa  do  samostanowienia  i  współdecydowania  zgodnie  z  MOP  169,  ratyfikowany  przez  Bundestag  prawie  
dwa  lata  temu  został  wstrzymany.

Pśijaznje  strowi,

Jadwiga  Piatza,  rzecznik  prasowy  Sejmu  Serbskiego  -  parlamentu  łużycko-wendyjskiego

Aby  uniknąć  kłopotów,  państwo  niemieckie  stosownie  zabroniło  Serbołużyczanom /  Wendyjczykom  stania  w  sądzie.

Jadwiga  Pjacec,  rečnica  za  zjawnosć  Serbskeho  sejma  –  serbskeho  ludoweho  zastupnistwa

Republika  Federalna  zobowiązuje  się  do  pełnego  przestrzegania  minimalnych  standardów  Karty  Językowej.  Państwowy  system  
edukacji  na  Łużycach  zawodzi  pod  każdym  względem:  dostępność  nauczycieli  posługujących  się  językiem  serbołużyckim/wendyjskim  
nie  jest  gwarantowana  i  jest  również  drugorzędnym  priorytetem.  W  razie  wątpliwości  muszą  najpierw  zapewnić  niemieckie  
wychowanie  fizyczne.  Ponadto  wielokrotnie  odmawia  się  dzieciom  ustawowego  prawa  do  nauki  języka  serbołużyckiego/wendyjskiego.

Jadwiga  Pjacec,  zjawnostna  powědaŕka  Serbskego  sejma  –  serbskego  ludowego  zastupnistwa

„Dobrą  rzeczą  w  tej  debacie  jest  to,  że  uwidacznia  chronione  języki  regionalne  i  mniejszościowe.  Jednak  w  ostatniej  dekadzie  debata  
coraz  bardziej  degenerowała  się  do  pustych  frazesów,  niektórzy  odbierali  ją  nawet  jako  slapstick  i  kojarzono  z  tendencją  do  ukryć  znaczące  
braki.Chcę  to  zrobić  Krytykuj  jak  najdokładniej.

-----------------------------

Rzecznik  komisji  prawnej  sejmu  łużycko-wendyjskiego  Serbskiego  Sejmu:

Serdeczne  pozdrowienia,

Jeśli  nie  życzysz  sobie  już  dostawy,  po  prostu  daj  nam  znać!

Hajko  Kozel  komentuje  wczorajszą  debatę  w  Bundestagu  "25  lat  Europejskiej  Karty  Języków  Regionalnych  lub  Mniejszościowych",

Z  wyrazami  szacunku,

Jeśli  nie  chcesz  już  dostawy,  daj  nam  znać!

Sejm  Serbski  |  www.serbski-sejm.de  |  www.facebook.com/serbskisejm  |  info@serbski-sejm.de

Přećelnje  strowi,

Nie  będziemy  dalej  tego  akceptować,  ale  przygotowujemy  niezbędne  kroki  prawne  i  polityczne,  aby  bezużyteczne  prawa  na  papierze  
stały  się  w  końcu  prawami  rzeczywistymi”.

Jadwiga  Pjacec,  rzecznik  prasowy  Sejmu  Serbskiego  -  parlamentu  łużycko-wendyjskiego

Serbski  Sejm  krytykuje  debatę  Bundestagu  nad  kartą  językową:  merytoryczną
Odmawiają  praw  rdzenności  i  skutecznej  ochrony  prawnej,  a  jednocześnie  są  piękne
Niedzielne  przemówienia  są  niedopuszczalne
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