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1. Uvod 

Obisk za ugotavljanje dejstev v Potsdamu in lužiški regiji v Nemčiji od 14. 

do 16. februarja 2018 je v skladu s členom 216a Poslovnika Evropskega parlamenta 

organiziral Odbor za peticije, odobrilo pa ga je predsedstvo Parlamenta 13. novembra 2017. 

Namen obiska je bil proučiti vpliv, ki ga imajo pridobivanje lignita in termoelektrarne na 

premog v lužiški regiji na skupnost Lužiških Srbov ali Vendov (slovansko avtohtono 

prebivalstvo v regiji) ter onesnaženost reke Spree in sosednjih voda, ki jo povzroča 

pridobivanje lignita. 

2. Peticije 

Peticija št. 0709/2015 o zaščiti območja, na katerem živijo Lužiški Srbi oziroma Vendi v 

Lužici 

 

Vlagatelj peticije poziva k pravni in politični zaščiti Lužiških Srbov, tj. avtohtone slovanske 

manjšine, ki živi v Lužici v severovzhodni Nemčiji, in sicer v zveznih deželah Saška in 

Brandenburg. Njihove šege in navade ter jezik in tradicija so od leta 2014 priznani kot 

nesnovna kulturna dediščina. Vendar so za območje, na katerem živijo, značilni predvsem 

rudniki in termoelektrarne na premog. Lužiški Srbi so posledično ogroženi zaradi izgube 

zemljišč, erozije tal ter onesnaževanja površinske in podzemne vode ter zraka, ki ga 

povzročajo mikrodelci in težke kovine. Posledica tega pa je, da velik del prebivalstva trpi 

zaradi hudih bolezni. 

 

Vlagatelj peticije je zaskrbljen, ker sta zvezni deželi Saška in Brandenburg zavrnili, da bi 

opustili premog kot vir energije, čeprav bi bilo to vsekakor mogoče storiti brez znatne 

gospodarske škode. Neka švedska rudarska družba poskuša na tem območju celo razširiti 

svoje dejavnosti ne glede na vpliv na okolje, pri tem pa obstaja nevarnost, da bodo morali 

okoliški prebivalci potem, ko bo družba opustila svoje dejavnosti, poravnati račun za čiščenje 

območja. Vlagatelj peticije poziva Evropski parlament, naj zagotovi, da bosta nemški zvezni 

deželi zajamčili zaščito Lužiških Srbov/Vendov kot avtohtonega ljudstva Lužice in sprejeli 

potrebne odločitve glede prihodnjih rudarskih dejavnosti v tej regiji, in jima pomaga pri 

ohranjanju lužiške srbščine in lužiške kulture. Poziva ga, naj od obeh zveznih dežel zahteva, 

da od elektrarn na premog preideta na obnovljive vire energije in poskrbita, da bo švedska 

rudarska družba odgovarjala za onesnaževanje okolja, ki ga povzroča, da ne bo treba 

okoliškemu prebivalstvu poravnati računa. Nadalje ga poziva, naj zagotovi pošteno 

konkurenco v energetskem sektorju na tem območju ter poveča splošno ozaveščenost o 

problemih, s katerimi se sooča skupnost Lužiških Srbov in ki ogrožajo njen obstoj.  

 

Peticija št. 1012/2017 o onesnaženosti reke Spree in sosednjih voda, ki jo povzroča 

premogovništvo v Lužici 

Vlagatelj meni, da je cilj okvirne direktive o vodah, tj. zagotavljanje zadostnih zalog 

kakovostne površinske in podzemne vode, v Lužici nedosegljiv zaradi tamkajšnjega 

premogovništva. Meni, da je upravljavec odgovoren za hudo in obsežno onesnaževanje reke 

Spree in sosednjih voda. Ekološko stanje reke Spree poslabšujejo sulfati in železov hidroksid. 

Zaradi premogovništva se uničujejo poselitvena struktura, narava in krajina. Poleg tega so 

zaradi padanja nivoja podzemnih voda in izpiranja onesnaževal podzemne ter površinske 
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vode, posledično pa tudi skupno vodno ravnovesje, znatno kvantitativno in kvalitativno 

obremenjeni. Na območju pridobivanja lignita v Lužici zaradi oksidacije talnih mineralov, ki 

so železovi sulfidi, kot sta pirit in markazit, ki jo povzroča padanje nivoja podzemnih voda, 

prihaja do onesnaženosti reke Spree z železovimi oksidi. Ko se podzemne vode ponovno 

dvignejo, pa zaradi oksidacije sulfidov prihaja do povečane koncentracije sulfatov v 

podzemnih in povezanih površinskih vodah. Vlagatelj peticije poziva Evropski parlament, naj 

sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev izboljšanja kakovosti vode v reki Spree ter obveže 

upravljavca, naj sanira škodo in se izogiba nadaljnjemu onesnaževanju. 

3. Kratko poročilo o sestankih 

Sreda, 14. februarja 2018 

Sestanek s predstavniki ministrstva za gospodarske zadeve in energijo ter ministrstva za 

razvoj podeželja, okolje in kmetijstvo v zvezni deželi Brandenburg 

 

Deželni sekretar in predstavnik lužiške regije Hendrik Fischer je začel sestanek in na kratko 

predstavil energetsko politiko zvezne dežele Brandenburg. Lužica je bila v nekdanji Nemški 

demokratični republiki glavna energetska regija. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja je bilo v energetskem sektorju v regiji zaposlenih 100 000 ljudi. Korenita 

deindustrializacija v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je povzročila strukturne spremembe, 

ki so hudo prizadele prebivalce te regije. V obdobju preoblikovanja po ponovni združitvi obeh 

Nemčij so bile opuščene številne elektrarne in rudniki. Danes je v tem sektorju neposredno 

zaposlenih manj kot 10 000 oseb. Današnji pomembni izziv je najti vzdržno gospodarsko in 

socialno rešitev za regijo.  

 

Deželni organi se zavedajo, da dejavnosti pridobivanja lignita korenito posegajo v življenje 

ljudi. Glavni politični izziv je uravnovesiti interese in poiskati rešitev za zagotovitev, da so 

vzpostavljeni ustrezni postopki, ki bodo čim več prebivalcem Lužice omogočili dostojen 

življenjski standard. 

 

Hendrik Fischer je v zvezi s predmetom peticije št. 1012/2017 navedel, da sta izluževanje in 

povečevanje vrednosti železa v reki Spree za deželne organe razmeroma nova težava, ki se je 

prvič pojavila leta 2008/2009. Organi so se hitro odzvali in sprejeli nujne ukrepe, da bi rešili 

to težavo in zagotovili omejitev izpustov onesnaževal na osnovi železa. Raven izpustov jim je 

uspelo deloma znižati. V istem obdobju 2008–2013 se je povišala raven onesnaženosti reke 

Spree. Deželni sekretar je potrdil, da je veliko težje obravnavati onesnaženost vode s sulfati 

kot onesnaženost vode z železom. Navsezadnje je za reševanje obeh težav potreben celovit 

načrt čiščenja, ne pa hitri in konjunkturni odgovori. Deželni parlament zvezne dežele 

Brandenburg je deželne organe pozval, naj predstavijo načrt za rešitev te težave v tem 

parlamentarnem obdobju. 

 

Vodja oddelka za energetiko in surovine Klaus Freytag je na kratko predstavil trenutne 

razmere. Dodal je, da ima Lužica 150-letno rudarsko tradicijo, saj so rudniki lignita obstajali 

že leta 1850. Lužica je bila prvotno kmetijska regija, ki se je zaradi rudarjenja nenadoma 

industrializirala. Ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo proizvedenih skoraj 

200 milijonov ton lignita letno, rudarska proizvodnja danes pa ne presega 65 milijonov ton 

letno. V zvezni deželi Brandenburg se v rudnikih proizvede 40 milijonov ton lignita, v dveh 

rudnikih v zvezni deželi Saški pa 20 milijonov ton. Ti zvezni deželi že od nekdaj tesno 



 

PE623.591v03-00 4/27 CR\1165897SL.docx 

SL 

sodelujeta, saj so vsi rudniki del lužiške regije, ki leži v obeh zveznih deželah. Pri načrtovanju 

in izdaji dovoljenj se glavna pozornost ne namenja deželni meji. Pridobivanje lignita je še 

vedno temelj gospodarstva v regiji. Zaposleni v tej industriji so ustrezno zastopani in 

prejemajo pošteno plačilo. Začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja so zaznamovali veliki 

socialni problemi, ki jih je deloma povzročila 25- do 30-odstotna stopnja brezposelnosti. Zato 

si zvezni organi danes močno prizadevajo zagotoviti, da energetski prehod ne bo povzročil 

tako drastične spremembe v številu zaposlenih. Klaus Freytag je omenil tudi preselitev 

prebivalcev vasi Horno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v mesto Forst zaradi rudarskih 

dejavnosti v dnevnem kopu Jänschwalde. Prebivalci te vasi so bili preseljeni znotraj območja, 

ki ga že od nekdaj naseljujejo Lužiški Srbi. Deželna vlada si v vseh svojih načrtih in 

postopkih prizadeva za sodelovanje z manjšino in zagotavlja njeno zaščito. Končna odločitev 

o novih dejavnostih pridobivanja lignita v dnevnem kopu Welzow-Süd, v zvezi s katerim je 

novi izvajalec dejavnosti predlagal prodajno opcijo, bo sprejeta najkasneje leta 2020, in sicer 

ob upoštevanju energetskega prehoda in cen energije. Pravila o zaščiti lužiškosrbske manjšine 

so zapisana v brandenburški deželni ustavi, določena pa so tudi v zakonu o pridobivanju 

lignita.  

 

V zvezi z onesnaženostjo vode je Klaus Freytag dodal, da je vpliv onesnaževanja na reko 

Spree v Berlinu ter na zajetja pitne vode v Berlinu in Frankfurtu ob Odri očiten. Da se 

zagotovi varna oskrba s pitno vodo, je treba na podlagi strateškega načrta vzpostaviti sistem 

zajetij in jezov. Ta načrt, ki je trenutno v parlamentarnem postopku, se bo izvajal strateško.  

 

Klaus Freytag je nadalje pojasnil, da se bo po opustitvi jedrske energije v Nemčiji leta 2022 

povečala potreba po energiji iz premoga (lignita in črnega premoga). Povedal je, da se kažejo 

omejitve pridobivanja energije iz vetra in da je Brandenburg ena vodilnih zveznih dežel, kar 

zadeva prehod na obnovljive vire energije. 

 

Hendrik Fischer je potrdil, da v tej fazi še ni določen datum, kdaj naj bi se ukinile 

termoelektrarne na premog. Sprejet pa je bil splošni načrt rudarjenja za regijo, v skladu s 

katerim se bosta zadnji rudnik in elektrarna zaprla do leta 2040. 

 

Margrete Auken je poudarila pomen oblikovanja konkretnega načrta z alternativnimi viri 

energije pred letom 2040. V odgovoru na njeno vprašanje o dostopu do podatkov in 

preglednosti so predstavniki potrdili, da bodo objavljena in dostopna vsa izdelana poročila in 

mnenja ter vsi prihodnji dokumenti o načrtovanju in strokovna mnenja. Dejali so, da 

ministrstva delujejo kar se da pregledno in da bodo dala na voljo vse informacije. Inštitutom 

je bilo naročeno, naj zbirajo podatke, na podlagi katerih bodo neodvisni strokovnjaki izdelali 

študije. Deželni organi podpirajo podatke in jim zaupajo.  

 

V sedanjih načrtih nadaljnje selitve v zvezni deželi Brandenburg sicer niso predvidene, vendar 

bi bilo treba v primeru širitve dnevnega kopa Welzow-Süd preseliti prebivalce naselja 

Proschim, ki je del mesta Welzow. V zvezi s tem bi moralo prvi korak narediti zadevno 

podjetje, kar pa trenutno ni tako. Po načrtih družbe LEAG, ki so bili predstavljeni 

marca 2017, naj bi prišlo do delne preselitve približno 200 oseb iz naselja Mühlrose v zvezi 

deželi Saški. Prebivalci so bili zaradi načrtov v zvezi z dnevnim kopom Nochten (prav tako na 

Saškem) do izpred dveh let pripravljeni na morebitno preselitev. Podpisani so bili sporazumi 

in pogodbe ter dogovorjeni zneski odškodnin. Ko je sedanji izvajalec dejavnosti na začetku 

marca 2017 predstavil svoj načrt za rudarske dejavnosti, so ljudje protestirali, saj so bili 

pripravljeni na preselitev.  
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Obe zvezni deželi, Brandenburg in Saška, sta določili zelo visoke socialne zahteve glede 

preselitve. Med generacijami so bile razlike: starejši se niso želeli preseliti, mlajši pa so bili to 

pripravljeni storiti. 

 

V zvezi z vprašanjem glede državnih subvencij za premogovništvo so predstavniki povedali, 

da ni subvencij za lignit, temveč le za črni premog. Nekateri poskušajo razlagati informacije 

iz različnih virov in ob tem trdijo, da so bile subvencije dodeljene. Vendar je izraz subvencija 

na ravni EU jasno opredeljen in v skladu s to opredelitvijo subvencij ni bilo.  

 

Predstavniki so potrdili, da bo med celotnim trajanjem aktivnega rudarjenja in sanacije 

območja porabljenih veliko finančnih sredstev. Deželni organi želijo zagotoviti, da družbi ne 

bo treba kriti nobenih stroškov. To je bil eden od razlogov, zakaj si prizadevajo za načrtovano 

postopno opuščanje pridobivanja lignita, ne pa za drastično spremembo. Tesno sodelujejo z 

deležniki, ki so zastopani v odboru za pridobivanje lignita. 

 

Deželna sekretarka na ministrstvu za razvoj podeželja, okolje in kmetijstvo Carolin Schilde je 

pripomnila, da so deželni organi ugotovili, da železov hidroksid vpliva na oskrbo z vodo in 

ekološko stanje vodotokov. V zvezi s sulfati niso določene uradne mejne vrednosti. Leta 2009 

je bil sprejet načrt za zaščito naravnega rezervata Spreewald, ki leži v neposredni bližini 

območja, na katerem se izvajajo rudarske dejavnosti, pred izluževanjem železovega 

hidroksida. Glede na nedavno študijo 70 % izluževanja železovih hidroksidov izhaja iz 

opuščenih rudnikov, 6 % pa iz aktivnega rudarjenja.  

 

Deželna sekretarka je poudarila, da deželni organi ravnajo v skladu z zahtevami okvirne 

direktive o vodah. V zvezi z aktivnim rudarjenjem se to zagotavlja v prvi fazi načrtovanja, in 

sicer z določitvijo, kaj se bo zgodilo z glavnimi rudniki po prenehanju rudarskih dejavnosti. 

Deželni organi se trenutno ukvarjajo z upravljavskimi odločitvami na podlagi znanstvenih 

podatkov, da bi določili pragove za sulfat in druge minerale. Kar zadeva sulfat, naj bi bil 

postopek dokončan do konca leta 2018, delo v zvezi z železovimi hidroksidi pa naj bi se po 

pričakovanjih zaključilo do leta 2019. 

 

Sestanek s predstavniki ministrstva za znanost, raziskave in kulturo v zvezni deželi 

Brandenburg (ob navzočnosti predstavnikov s prejšnjega sestanka) 

 

Deželno sekretarko pri ministrstvu zvezne dežele Brandenburg za znanost, raziskave in 

kulturo Ulrike Gutheil sta nadomestila vodja oddelka za zvezne zadeve Rudolf Keseberg in 

vodja oddelka za vprašanja Lužiških Srbov in Vendov Clemens Neumann.  

 

Z brandenburško deželno ustavo iz leta 1992 so zaščitene pravice lužiškosrbske manjšine in 

njena kulturna identiteta. Poleg tega so v zakonu o Lužiških Srbih in Vendih določene 

različne svoboščine za samoidentifikacijo lužiškosrbske manjšine. V devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja je bil v parlamentarni deželni strukturi ustanovljen tudi Svet Lužiških 

Srbov in Vendov, ki je sestavljen iz petih članov, pripadnikov lužiškosrbske skupnosti. Člani 

so v skladu s spremembo zakona o Lužiških Srbih in Vendih izvoljeni neposredno, volilno 

pravico pa imajo vsi člani skupnosti. Neposredne volitve krepijo legitimnost Sveta in vzbujajo 

večje zanimanje za njegovo delo. Posvetovanja s Svetom potekajo na vseh parlamentarnih 

ravneh odločanja, Svet pa svetuje vsem odborom v deželnem parlamentu. Svet organizira tudi 
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redne sestanke s predstavniki ministrstev, s čimer se zagotavlja izmenjava informacij med 

deželno upravo in lužiškosrbsko skupnostjo. 

 

Deželna sekretarka pri ministrstvu za raziskave, znanost in kulturo Ulrike Gutheil je tudi 

predstavnica za lužiškosrbske zadeve in je zelo pogosto na terenu. Tudi mesto Cottbus in 

deželno okrožje Spree-Neisse imata redno zaposlene predstavnike za obravnavo pravic 

Lužiških Srbov. Načrtuje se imenovanje predstavnikov v drugih deželnih okrožjih, v katerih 

živijo pripadniki lužiškosrbske skupnosti.  

 

Leta 2014 je bil spremenjen zakon o Lužiških Srbih in Vendih, zlasti v zvezi s ponovno 

opredelitvijo naselitvenih območij te manjšine. V preteklosti so bila naselitvena območja 

jasno razmejena in opredeljena kot območja s kulturno in jezikovno tradicijo. Vendar je 

postalo jasno, da naselitvena območja ležijo tudi zunaj opredeljenih območij. Zato je bila 

pravna opredelitev naselitvenega območja spremenjena v območja s kulturno ali jezikovno 

tradicijo. Po tem so se zaradi spremembe opredelitve številna območja samoidentificirala kot 

naselitvena območja. Predstavniki so priznali, da so temu nasprotovali nekateri prebivalci v 

zadevnih občinah, nekaj pritožb pa je bilo tudi zaradi povezovanja občin. Vse stroške, 

povezane z določbami o dvojezičnih prometnih znakih, krije ministrstvo.  

 

Druge pravice, zagotovljene lužiškosrbski manjšini, vključujejo pravico do prejemanja 

javnoupravnih informacij in komuniciranja z javno upravo v lužiški srbščini. Na področju 

izobraževanja obstajajo številna posebna jamstva, v Cottbusu pa je bila ustanovljena 

Dolnjelužiška srednja šola. Ker pa so pripadniki lužiškosrbske skupnosti razpršeni, je za 

regijo izziv, kako na celotnem zadevnem območju zagotavljati možnosti za učenje jezika od 

vrtca naprej.  

 

Obe zvezni deželi, Brandenburg in Saška, sta leta 1999 ustanovili Fundacijo za Lužiške Srbe, 

ki ima sedež v Bautznu (Saška). Fundacija usklajuje in financira številne dejavnosti na 

področju izobraževanja in kulture, za kar ima letno na voljo proračun v višini 

18,6 milijona EUR. Za financiranje kulturnih dejavnosti lužiškosrbske skupnosti se 

uporabljajo tudi sredstva evropskih strukturnih skladov. 

 

V lužiškosrbski skupnosti obstajajo jezikovne razlike, in sicer pripadniki dolnjelužiške 

skupnosti govorijo dolnjelužiško srbščino, pripadniki gornjelužiške skupnosti pa 

gornjelužiško srbščino. Poleg tega med skupnostma obstajajo tudi strukturne razlike. Na 

območju, kjer se govori gornjelužiška srbščina, je naselitveni vzorec bolj strnjen, na območju, 

kjer se govori dolnjelužiška srbščina, pa bolj razpršen. Eden od razlogov za to je preselitev 

zaradi pridobivanja lignita. Rudolf Keseberg je povedal, da je sodelovanje med zveznima 

deželama, Brandenburgom in Saško, zelo intenzivno. Deželi imata skupne programe 

financiranja, Univerza v Leipzigu (Saška) pa ima katedro za lužiškosrbske študije, ki jo 

sofinancira zvezna dežela Brandenburg. Poleg tega se izvaja vrsta skupnih kulturnih 

dejavnosti (npr. gledaliških).  

 

Lužiški Srbi so se v preteklosti soočali z zelo resnim vprašanjem asimilacije. Številni ljudje se 

opredeljujejo za Lužiške Srbe in v njihovih družinah je mogoče najti sledi tradicije, kot so 

noše, pesmi ali nekaj fraz. Jeziki se dejavno spodbujajo, na primer v Dolnjelužiški srednji šoli 

v Cottbusu, ki je zelo priljubljena tudi med učenci brez predznanja lužiške srbščine. Projekt 

Witaj za dvojezično izobraževanje se začne v vrtcu. Drug izziv je razpršena poselitev 

lužiškosrbskega prebivalstva. Pogosto se zgodi, da poučevanje v lužiški srbščini potrebujejo 
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le majhne skupine otrok, vendar ministrstvo namenja veliko sredstev za izvajanje pozitivnih 

ukrepov za spodbujanje lužiške srbščine in lužiškosrbske manjšine.  

 

V zvezi s prakso preseljevanja in tem, kako ta vpliva na ljudi na naselitvenem območju, je 

Klaus Freytag dodal, da je treba razlikovati med preselitvami, izvedenimi do leta 1990, in 

preselitvami po tem letu. Do leta 1990 so zaradi pridobivanja lignita v dnevnih kopih izginile 

cele vasi. Ljudi, ki so živeli v vaških hišah, so preselili v sodobne stanovanjske bloke. 

Nenavadno je videti, da v modernih zgradbah živijo starejši ljudje v tradicionalnih oblačilih. 

Nekdanja preselitvena praksa ni več mogoča, saj so manjšinam z ustavo zagotovljene 

določene pravice. Politika preseljevanja je danes družbeno odgovorna, pri čemer je preselitev 

dovoljena le, če poteka znotraj naselitvenega in jezikovnega območja ter če je zares nujna. 

Med primeri nove prakse preseljevanja so Neu Horno, Neu Haidemühl in Neu Kausche, v 

katerih se upošteva zamisel o ohranitvi sosedskih odnosov. Če pa bi se želeli seznaniti s 

čustveno platjo preselitve, bi se bilo treba pogovoriti z zadevnimi posamezniki.  

 

Kar zadeva vpliv sedanjih rudarskih dejavnosti, je Klaus Freytag spet opozoril na dejstvo, da 

razen odločitve o razširitvi dnevnega kopa Welzow-Süd, ki bo sprejeta leta 2020, na 

lužiškosrbskem naselitvenem območju v zvezni deželi Brandenburg ne bodo potekale 

nadaljnje preselitve. Preselitve vasi so zdaj končane. Vpliv pridobivanja lignita na 

lužiškosrbsko skupnost ni bil nikoli sporen, niti pred letom 1990 niti pozneje. Primer 

ohranjanja vezi s preteklostjo je dokumentacijsko središče v naselju Neu Horno. Podobna 

shajališča najdemo tudi v drugih vaseh. Rudarske družbe so poleg tega skupnostim namenile 

precejšnja finančna sredstva za podpiranje lužiškosrbske kulture.  

 

Kar zadeva usposabljanje učiteljev v Leipzigu in pritožbe o zmanjšanju finančnih sredstev 

zanj, je Clemens Neumann zanikal informacije o kleščenju sredstev. Nasprotno, finančna 

sredstva za usposabljanje učiteljev na Univerzi v Leipzigu so se povečala. Na podlagi 

sporazuma o sodelovanju med Brandenburgom in Saško je zvezna dežela Brandenburg 

namenila finančna sredstva za usposabljanje učiteljev za poučevanje dolnjelužiške srbščine. 

Pred dvema letoma je bil sporazum spremenjen in prispevek zvezne dežele Brandenburg se je 

močno povečal. To naj bi omogočilo oblikovanje trdne pedagogike in zagotovilo kakovost 

študija. Sprejeti so bili tudi drugi podporni ukrepi: učitelji drugih predmetov se lahko na 

primer prekvalificirajo v učitelje lužiške srbščine. 

 

Sestanek s predsednikom regionalnega deželnega urada zvezne dežele Brandenburg za 

premogovništvo, geologijo in vire (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe – LBGR) 

Hans-Georgom Thiemom  

Hans-Georg Thiem je na kratko predstavil strukturo in obveznosti regionalnega deželnega 

urada za premogovništvo, geologijo in vire. Deležni urad deluje pod okriljem 

brandenburškega ministrstva za gospodarske zadeve in energijo, financira pa ga zvezna dežela 

Brandenburg. Njegove naloge so odobritev in spremljanje raziskav ter pridobivanje, priprava 

in bogatenje surovin, zadolžen pa je tudi za področje zdravja delavcev na delovnem mestu. 

Odgovoren je za varstvo okolja pred učinki rudarjenja vse do sanacije izrabljenih tal. Je tudi 

izvršilni organ, ki izvaja nadzor nad rudarskimi družbami, vključno z odobritvenimi postopki 

v okviru operativnega načrtovanja družb.  

 

Hans-Georg Thiem je predstavil vzorce krajine v lužiški regiji, namreč obratujoče dnevne 

kope v lužiški regiji in opuščene rudnike, ki so delovali v nekdanji NDR.  
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Pojasnil je, da se je nivo podzemne vode v okolici rudnikov v preteklosti močno znižal, da pa 

se zdaj spet dviguje. Posebnost prsti v tej regiji je, da vsebuje železov sulfat, ki ga običajno 

najdemo v podzemni vodi. Ker se je zaradi rudarjenja nivo podzemne vode znižal, je prišlo do 

oksidacije pirita. Ko se je nivo vode spet zvišal, se je ta pirit dvignil skupaj z vodo in z njo 

vstopil v vodna telesa. Ta proces je povzročil spremembo barve vode.  

 

Hans-Georg Thiem je na kratko predstavil ukrepe, ki so bili sprejeti za reševanje te težave. 

Osredotočeni so na dve območji v Brandenburgu, in sicer na severni del območja Spreewald 

in na območje južno od Spreewalda. Deželni urad je usklajeval izluževanje in izvajal 

dejavnosti rednega spremljanja. Deželni parlament se je leta 2015 odločil, da bo pripravil 

strateški krovni načrt za zaščito sistema reke Spree pred rudarskimi odpadnimi materiali in za 

preprečevanje nastajanja teh materialov, v okviru katerega bi bilo treba nadalje razviti 

takojšnje ukrepe, ki so se v preteklosti že izvajali. 

 

Hans-Georg Thiem je omenil dve rudarski družbi, ki sta dejavni v regiji. Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) je družba, ki jo je ustanovila 

zvezna vlada in za katero se pričakuje, da bo delovala kot zasebna družba, ter družbi Lausitz 

Energie Bergbau AG in Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). Brandenburški regionalni 

deželni urad za premogovništvo, geologijo in vire (LBGR) je bil odgovoren za odobritev 

dejavnosti družbe LEAG, pri čemer so bile glavne pravne določbe zahteve, določene v 

zveznem zakonu o rudarstvu.  

 

V odgovoru na vprašanje o neodvisnosti urada LBGR je Hans-Georg Thiem kot primer 

navedel postopek načrtovanja, ki ga je treba upoštevati, da bi pri uradu LBGR zaprosili za 

dovoljenje za novi dnevni kop ali razširitev obstoječega rudnika. Upravna sodišča lahko 

nadzirajo izdajo ali zavrnitev dovoljenja. Po mnenju Hans-Georga Thiema se s tem zagotavlja 

neodvisnost deželnega urada. Upravni postopki se uporabljajo vse pogosteje. 

 

Obstajajo izzivi v zvezi z vrsto rudarjenja, ki se je izvajalo v nekdanji NDR, in izzivi v zvezi z 

vrsto rudarjenja, ki se izvaja danes. Kadar deželni urad družbi izda dovoljenje, mu je priložen 

seznam parametrov, ki jih je treba spremljati. Vzpostavljena je obsežna mreža merilnih mest 

in neodvisnih strokovnjakov, s katerimi potekajo posvetovanja.  

 

Sestanek z vlagatelji peticije 

 

Sestanka so se udeležili vlagatelja peticije Hannes Wilhelm-Kell in Oliver Powalla, 

predstavnik lužiškosrbske skupnosti pri Komisiji zvezne dežele Brandenburg za lignit 

Thomas Burchardt, član brandenburške veje organizacije BUND – Friends of the Earth 

Germany Axel Kruschat, predstavniki lužiškosrbske manjšine Silke Milius ter Edith in 

Christian Penk. Pál Csáky je na začetku sestanka na kratko predstavil informacije, ki so jih 

člani misije dobili na prejšnjih sestankih z deželnimi organi. Sledile so predstavitve 

vlagateljev peticije in gostov. 

 

Hannes Wilhelm-Kell je povzel vsebino peticije ter predstavil nekaj dodatnih informacij in 

primerov. Deželni vladi bosta določili politične cilje o prihodnosti energetske politike. 

Nobena od zadevnih zveznih dežel, ne Saška ne Brandenburg, se ni zavezala določitvi 

končnega datuma za postopno opuščanje proizvodnje električne energije v termoelektrarnah 

na premog, pri čemer naj bi se dejavnosti pridobivanja lignita v skladu z načrti obeh vlad 
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nadaljevale do leta 2040. Deželni organi izvajajo cilje energetske politike v danem političnem 

okviru. V postopku izdaje dovoljenj za dejavnosti pridobivanja lignita morajo pretehtati 

interese širše javnosti na eni strani in interese energetske politike na drugi strani.  

 

Navedel je, da je bila večina od 100 000 ljudi, ki so se pred ponovno združitvijo preživljali s 

pridobivanjem lignita, delavcev, ki so prihajali iz drugih delov nekdanje NDR. Cena za 

premogovništvo je bila uničenje 136 vasi in približno 1500 km2 pokrajine. 30 000 ljudi, ki so 

izgubili domove, je utrpelo resne posledice v smislu kulture in jezika. Dobili niso nobenega 

ustreznega nadomestila. Javni organi so pridobivanje lignita pogosto prodajali kot zgodbo o 

uspehu, na primer v primeru preselitve naselja Horno. Dejansko pa ni šlo za uspeh, temveč 

ravno nasprotno. Kot odziv na izjavo ministrstva, da je aktivno rudarjenje odgovorno za 6 % 

onesnaženosti vode, na primer izluževanje, vlagatelj peticije navaja, da znanstvena mnenja 

danes in v prihodnjih napovedih aktivnemu rudarjenju pripisujejo večji vpliv.  

 

V primeru dnevnega kopa Nochten so vidni vplivi na biosfero, ki so posledica netočnih 

podatkov, na podlagi katerih so bila izdana dovoljenja. Rudarske dejavnosti so se izvajale z 

določeno stopnjo prožnosti, ki pri strateškem načrtovanju ni bila predvidena. Napredovale so 

hitreje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer so se izvajale eno leto predčasno. To je 

privedlo do nespoštovanja in izginotja ogroženih vrst, kar je uničujoče vplivalo na biosfero. 

Splošen trend je bil, da so bile ogrožene vrste – nekatere od njih na rdečem seznamu – 

prepuščene propadu. 

 

Oliver Powalla je govoril o svoji peticiji in odgovoru Komisije ter podal dodatne informacije. 

Po njegovem mnenju je prišlo do kršitve prepovedi slabšanja stanja voda iz okvirne direktive 

o vodah.  

 

Prvič, koncentracija sulfata v reki Spree je dosegla kritično raven in pomeni dejansko grožnjo 

za oskrbo s pitno vodo iz reke Spree v Berlinu, kar zadeva približno milijon ljudi. Vrednosti 

sulfata, ki so blizu mejni vrednosti, na nekaterih območjih pa jo celo presegajo, naj bi se po 

pričakovanjih še povišale. Voda, ki se uporablja za ureditev novih vodnih teles, kot je jezero 

Cottbuser Ostsee, ki je napolnjeno z vodo iz reke Spree, je onesnažena. V prihodnjih letih 

lahko pričakujemo hudo poslabšanje stanja. Po mnenju vlade so načrtovani protiukrepi, ki se 

bodo izvajali, vendar vlagatelj peticije ni našel nobenih sistematičnih dokazil o takih ukrepih. 

Trenutna deželna vlada ni sprejela nikakršnega sistemskega pristopa. Preseganje priporočenih 

vrednosti sulfata v vodi se upravičuje z domnevnim splošnim javnim interesom uporabe 

lignita za ustvarjanje energije. Vendar je bila nadaljnja razprava glede nadaljevanja in celo 

povečanja uporabe lignita politična odločitev. 

 

Drugič, Oliver Powalla je povedal, da je rudarska industrija prejemala prikrite subvencije. 

Organ za rudarstvo lahko rudarsko družbo prosi za gotovinski polog, ki služi kot rezerva za 

zagotovitev povrnitve rudarske zemlje v začetno naravno stanje. Ko je švedsko podjetje 

Vattenfall rudnike prodalo, je bilo češkemu vlagatelju EPH izplačanih 1,7 milijard evrov. 

Znesek se nikoli ni pojavil v sredstvih družbe LEAG. Poleg tega so bile odobrene oprostitve 

za plačilo davka ali dajatev za uporabo podzemne vode in nekatere infrastrukture. Rudarjenje 

v Brandenburgu je gospodarsko donosno deloma zaradi olajšav, ki so bile v postopku 

odobritve družbam odobrene glede vode. Rudarski družbi ni treba upoštevati vodnih vrednosti 

in ni ji treba zagotavljati, da se ohranja ustrezno ekološko stanje voda. To dejstvo se 

upravičuje z argumentom, da gre le za nižanje nivoja podzemne vode in da se v vodo ne 

izpuščajo kemijske snovi. Vendar oksidacija in izluževanje pirita jasno kažeta na poslabšanje 
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kakovosti vode. V skladu z okvirno direktivo o vodah bi takšna izjema morala biti 

nedopustna.  

 

Predstavniki so omenili tudi komunikacijo z deželnimi organi, ki je po njihovem mnenju 

neustrezna, in podali nekaj primerov. Predstavnik za lužiškosrbske zadeve pri ministrstvu za 

znanost, raziskave in kulturo je odgovoril na vsa vprašanja z najrazličnejših področij, tudi na 

vprašanja v zvezi notranjo politiko. Lužiškosrbska manjšina je zreducirana na kulturno in 

folklorno entiteto. Poleg tega predstavnik za lužiškosrbske zadeve ni odgovoril na dopis o 

načrtovanih volitvah v lužiškosrbski parlament. Prebivalci območja, ki je bilo zaradi 

dnevnega kopa Jänschwalde-Nord predvideno za preselitev, pred desetimi leti niso prejeli 

neposrednih informacij o načrtih za preselitev. Potem ko so se prizadeti prebivalci deset let 

borili proti preselitvi, so bili načrti za dnevni kop opuščeni. Prebivalci so bili o tem obveščeni 

s kopijo dopisa, poslanega rudarski družbi.  

 

Axel Kruschat je povedal, da so odnosi z deželnimi organi napeti. Nevladna organizacija 

BUND opravlja redne meritve različnih vrednosti, pri čemer se njeni rezultati razlikujejo od 

rezultatov organov. Poleg tega so bila prestavljena merilna mesta, na katerih so organi merili 

vrednosti železovega hidroksida. Vrednosti kovin, kot sta uran in arzenik, krepko presegajo 

mejne vrednosti, določene z ustreznimi določbami v zvezni deželi Brandenburg. Kršijo se tudi 

zakonske zahteve v zvezi z muljem, ki se sicer odstranjuje, vendar neustrezno. Po mnenju 

Axela Kruschata je problem onesnaževanja sistematično podcenjen.  

 

Poleg tega je bil količinski model, ki je bil uporabljen za utemeljitev pridobivanja lignita, 

izračunan nepravilno. Povpraševanje po lignitu je v zadnjih letih precej manjše od 

povpraševanja, navedenega v postopkih za izdajo dovoljenja. Količinski model je bil 

uporabljen, da so se upravičila odstopanja od zahtev okvirne direktive o vodah. Če pa razlogi, 

ki so bili uporabljeni za uveljavljanje odstopanj, ne držijo, gre za kršitev direktive.  

 

V odgovoru na vprašanje, ali so projekti za obnovo uspešni, je Hannes Wilhelm-Kell navedel, 

da je to redko. Okoljski projekti za preselitev ogroženih vrst pogosto ne vključujejo 

preverjanja rezultatov. Ko gre za sanirana območja, organi veliko pozornosti namenjajo 

turizmu. Vendar je voda v umetnih jezerih pogosto slabe kakovosti, zato se kopanje v njih 

odsvetuje. 30 000 hektarjev obnovljenega območja je bilo po odprtju spet zaprtih, saj so bila 

tla zaradi naraščanja podzemne vode nestabilna.  

 

V odgovoru na vprašanje o odnosih med prebivalci je Hannes Wilhelm-Kell opozoril, da je 

bilo v regionalni peticiji, ki je identična peticiji št. 1012/2017 in v kateri se poziva k opustitvi 

nadaljnjih rudarskih dejavnosti v regiji, zbranih več kot 120 000 podpisov. Hkrati je industrija 

pridobivanja lignita začela izvajati pobudo za ohranitev obstoječega stanja rudarskih 

dejavnosti. V okviru te pobude je bilo zbranih le 60 000 podpisov, čeprav jo je finančno 

podpiral in spodbujal premogovniški sektor ter je imela celo podporo javnih organov. Po 

mnenju vlagatelja peticije to jasno kaže na voljo ljudstva. Izvajajo se še druge državljanske 

pobude o prihodnosti lužiške regije, ki so trenutno zbrane pod imenom Lausitzer Perspektiven 

(lužiške perspektive). Vendar možnosti, da se bodo zamisli iz pobud začele izvajati, niso nič 

kaj spodbudne. Da bi bile zamisli uspešne, je po mnenju vlagateljev peticije potrebna večja 

vključenost prebivalcev in lokalnih organov na parlamentarni ravni. Oliver Powalla je dodal, 

da so prebivalci naselij v okolici rudnikov in elektrarn zaposleni v rudnikih ali zanje delajo in 

da imajo rudarske dejavnosti nekaj podpore. Vendar je to le manjši del prebivalstva, ki je pod 

vplivom močnega industrijskega lobija. Ta lobi tudi obvladuje brandenburško deželno vlado. 
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Zvezna dežela Berlin se je odločila, da bo začela postopoma opuščati premogovništvo, hkrati 

pa uvaža veliko energije, ki se proizvaja v Brandenburgu iz lignita. V okviru sistema 

skupnega načrtovanja rabe zemljišč, ki ga upravljata zvezni deželi Berlin in Brandenburg, bi 

lahko Berlin pritisnil na Brandenburg, naj postopno opusti pridobivanje lignita, vendar se je 

odločil, da tega ne bo storil.  

 

Poleg tega je bil vlagatelj peticije presenečen nad odzivom ministrskih predsednikov obeh 

zveznih dežel, Saške in Brandenburga, glede načrta švedske družbe Vattenfall o prodaji 

rudarske družbe. Odpotovala sta namreč na Švedsko in družbo Vattenfall pozvala, naj 

nadaljuje rudarske dejavnosti v regiji, zlasti da bi se zaščitila delovna mesta. Vendar 

premogovništvo v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami ni več vodilni delodajalec v 

regiji.  

 

Nemčija, ki je bila nekoč vodilna na področju obnovljivih virov energije, je sprejela zakon o 

energiji iz obnovljivih virov, v katerem je določen davek 2,5 centa/kWh za osebe, ki 

proizvajajo svojo energijo iz obnovljivih virov in jo uporabljajo v lastne namene. Ta zakon je 

postavil na stranski tir nadaljnji razvoj novih tehnologij v sektorju, kar je še posebej prizadelo 

mala in srednja podjetja. LEAG ni bila več vodilna industrijska sila v zvezni deželi 

Brandenburg. Sektor obnovljivih virov energije trenutno zaposluje 30 000 ljudi. Znanstveni 

podatki bodo potrdili, da je mogoče doseči mešanico virov energije z 80 % energije iz 

obnovljivih virov. Brandenburg je določil svoje podnebne cilje. Kot pa meni Axel Kruschat, 

teh ciljev na deželni ravni ne bo mogoče doseči. Da bi jih dosegli in glede na to, da je lignit 

odgovoren za 60 % emisij toplogrednih plinov, bi bila potrebna postopna popolna opustitev 

pridobivanja lignita.  

 

Brandenburg je kot del postopka revizije energetske strategije naročil poročilo o napovedih. 

Znanstvene institucije, ki so sodelovale pri pripravi študije, so se večinoma strinjale, da 

strukturne spremembe v lužiški regiji zaradi postopnega opuščanja pridobivanja lignita ne 

bodo potekale pred letom 2038. Položaj bodo dejansko rešile demografske spremembe, 

prisilni odpusti pa ne bodo potrebni. Pri razpravah o strukturnih spremembah je treba 

upoštevati naslednjo generacijo.  

 

Kar zadeva sodelovanje med lužiškosrbsko skupnostjo in organi ter prihodnost te skupnosti, 

je Hannes Wilhelm-Kell povedal, da je Svet za lužiškosrbske zadeve le posvetovalno telo brez 

pravice veta ali dejanskih pooblastil. Njegovi člani delujejo prostovoljno, potek volitev vanj 

pa je zelo demokratičen. Svet je ozaveščal javnost o nekaterih vprašanjih manjšine in si 

prizadeval omiliti nekatere odločitve deželne vlade, kot je razdrobljenost naselitvenih območij 

zaradi reorganizacije lokalne uprave. 

Hannes Wilhelm-Kell je potrdil, da Brandenburg podpira usposabljanje učiteljev za 

poučevanje lužiške srbščine na Univerzi v Leipzigu. Vendar je zagotovljeni proračun omejen 

in premajhen, da bi dosegli cilj in usposobili 100 učiteljev z dvojezičnim znanjem, ki bodo 

potrebni v naslednjih dvajsetih letih.  

 

Četrtek, 15. februarja 2018 

 

Sestanek s predstavniki Lausitz Energie Bergbau AG in Lausitz Energie Kraftwerke AG 

(LEAG) ter ogled elektrarne Schwarze Pumpe 
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Po enournem ogledu elektrarne Schwarze Pumpe je Wolfang Rolland predstavil družbo 

LEAG, ki je v regiji tradicionalna in že dolgo uveljavljena družba. Rudarjenje v Lužicah ima 

več kot 150-letno tradicijo. 12 let (do oktobra 2016) je bila lastnica podjetja švedska družba 

Vattenfall, ki se je pred letom in pol odločila, da bo iz svojega portfelja umaknila 

pridobivanje lignita. Novi lastnici družbe sta češki družbi EPH in PPF. Družba ima 

premogovnike v Brandenburgu in na Saškem, tri elektrarne v Lužici, dva dela elektrarne v 

Lippendorfu blizu Leipziga, dve majhni plinski elektrarni, ukvarja pa se tudi s predelavo na 

kraju samem. Po besedah Wolfanga Rollanda družba LEAG proizvede 8 % konvencionalne 

električne energije, proizvedene v Nemčiji, kar ustreza približno 10 % vse električne energije, 

ki se porabi v Nemčiji. Družba LEAG ima trenutno 8000 zaposlenih. Prodaja družbe češkemu 

investitorju ni privedla do izgube delovnih mest, temveč do povečanja njihovega števila. 

Družba Vattenfall je leta 2007 oblikovala dolgoročni načrt do leta 2050. Zaradi 

spreminjajočega se političnega okolja je družba LEAG po prodaji določila nove pragove in 

marca 2017 izdelala nov načrt za regijo za naslednjih 25 do 30 let. V primerjavi z načrti 

družbe Vattenfall je ta načrt nedvomno korak nazaj. Dva predhodno načrtovana nova rudnika 

ne bosta začela obratovati, elektrarni Jänschwalde in Nochten pa bosta zmanjšali količino 

premoga, ki ga porabita za svoje delovanje. V naslednjih 25 do 30 letih se v regiji 

najverjetneje ne bodo odpirali novi rudniki ali gradile nove elektrarne, zato bo toliko let 

trajala tudi življenjska doba družbe. V tem obdobju se bo družba prestrukturirala skupaj z 

osebjem. Wolfang Rolland meni, da bo to obdobje tudi časovni razpon, za katerega mora 

regija načrtovati alternative premogovništvu, ki vsako leto ustvari za 1,4 milijarde EUR 

prihodkov. V obdobju 2020–2023 se bo Nemčija soočala s pomanjkanjem zajamčene 

konvencionalne energije. Ta leta bodo obdobje konične obremenitve, zato bo električno 

energijo treba uvažati. Wolfang Rolland je dodal, da družba LEAG presega podnebne cilje, 

določene na nacionalni ravni in ravni EU.  

 

Na vprašanje, ali družba LEAG prispeva k stroškom obnove starih rudnikov lignita, je 

Wolfang Rolland odgovoril, da sta v regiji dejavni dve družbi iz rudarskega sektorja, LEAG 

in LMBV. Nemška zvezna vlada je po ponovni združitvi obeh Nemčij leta 1990 prevzela 

okoljske odgovornosti. Družba LMBV, ustanovljena leta 1994, je odgovorna za stare objekte 

iz nekdanje NDR, za katere je morala prevzeti ozemeljsko odgovornost. Družba LEAG je 

zakonsko zavezana, da po koncu rudarskih dejavnosti financira obnovitvena dela novih 

rudnikov. V skladu z določbami nemškega gospodarskega prava mora družba LEAG vsako 

leto oblikovati rezerve za regeneracijo zemljišč. Predstavniki so kot primer navedli nekdanji 

rudnik, ki ga je družba LEAG upravljala v bližini mesta Cottbus in ki je trenutno 

preoblikovan v jezero. Družba LEAG je v celoti krila stroške v višini 250 milijonov EUR. 

Thomas Penk je dodal, da so brandenburški in saški organi oblikovali krovne načrte za 

pridobivanje lignita in njihovo izvajanje. Ti načrti vključujejo informacije o vrsti površin, ki 

jih je treba regenerirati glede na vrsto dejavnosti, ki se je na zadevnem območju izvajala pred 

rudarskimi dejavnostmi. V okvirnih načrtih na nižji ravni so podrobneje opredeljeni posebni 

vidiki načrtovanja, kot je časovni okvir.  

 

Margrete Auken je prosila za statistične podatke o emisijah CO2, ki nastajajo pri dejavnostih 

pridobivanja lignita družbe LEAG. Wolfang Rolland je v odgovor povedal, da je družba 

LEAG že izpolnila cilj 40-odstotnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020, ki ga je zastavila 

Nemčija. Pridobivanje lignita ima trenutno pomembno vlogo v mešanici virov energije. 

Družba LEAG mora ministrstvu zvezne dežele Brandenburg za razvoj podeželja, okolje in 

kmetijstvo vsako leto sporočati podatke o emisijah, vključno s skupno koncentracijo in 
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absolutno vrednostjo. Družba si bo prizadevala za kar najučinkovitejšo uporabo lignita in se 

vidi kot podpornico energije iz obnovljivih virov. Kadar se proizvede dovolj vetrne energije, 

se enote elektrarn družbe LEAG celo izključijo iz omrežja. Družba LEAG je poleg tega 

poskušala izvajati sistem zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, vendar je bila pri 

tem žal neuspešna.  

 

V odgovoru na vprašanje Margrete Auken o ukrepih, sprejetih za stabilizacijo območij, za 

katera velja prepoved dostopa, so predstavniki družbe LEAG ponovili, da so ta območja od 

leta 1994 pod nadzorom družbe LMBV. Številni dnevni kopi v nekdanji NDR so bili zaprti 

čez noč, ne da bi bili ustrezno sanirani. Družba LMBV je morala v zadnjih desetih letih 

reševati več težav, povezanih z degradiranimi tlemi, pri čemer se je srečevala z več ovirami. 

Družba LEAG se je učila iz izkušenj družbe LMBV in se pri sanaciji svojih dnevnih kopov 

poskuša izogniti tovrstnim posledicam. Družba bo spremenila sistem in območje popolnoma 

zaprla za javnost.  

 

Margrete Auken je vprašala tudi, ali drži, da v primeru škode na stanovanjskem objektu nosi 

dokazno breme lastnik hiše. Družba LEAG je potrdila, da mora v skladu z nemškim pravom 

lastnik stanovanjskega objekta dokazati, da je škodo na njem povzročilo rudarjenje. To velja 

za pridobivanje rude v dnevnih kopih, razlog pa je, da nad rudniki ni stanovanjskih objektov 

in da rudniki torej nimajo neposrednega vpliva. Edino dejansko tveganje za povzročitev škode 

je podzemna voda. Škoda ni pravilo, temveč izjema.  

 

Predstavniki družbe LEAG so poleg tega omenili obtožbe glede premikanja merilnih mest in 

pojasnili, da je to del operativnega načrta in postopka izdaje dovoljenja. Družba ne bo 

premaknila merilnih mest, obtožbe pa proučujejo tudi organi.  

 

Sestanek s predstavniki družbe Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-

gesellschaft mbH (LMBV GmbH) 

 

Na začetku sestanka so predstavniki družbe LMBV na splošno predstavili družbo, kar je 

vključevalo tudi izčrpno tehnično predstavitev. Med predstavitvijo so pojasnili tudi vzroke za 

obsežno onesnaženost reke Spree in sosednjih voda, kot je bilo poudarjeno v peticiji 

št. 1012/2017, in ukrepe, ki jih je družba sprejela za reševanje te težave.  

 

Družba je bila ustanovljena leta 1994 in ima 653 zaposlenih, ki delajo na treh različnih 

lokacijah. Odgovorna je za upravljanje območja, ki meri 1310 km2. Lastnik družbe LMBV je 

Zvezna republika Nemčija, ki jo zastopa zvezno ministrstvo za finance. Družba se financira 

na podlagi sporazuma, sklenjenega med zvezno in regionalno ravnjo. V prvih petih letih 

delovanja je bila odgovorna za postopno opuščanje obratujočih rudnikov lignita še iz časa 

nekdanje NDR. Ti rudniki so bili zaprti leta 1999. Od takrat družba svoje dejavnosti usmerja 

v sanacijo območij, na katerih se je v preteklosti pridobival lignit, na primer spremembo 

namembnosti zemljišč za novo in konstruktivno rabo, pa tudi v spremljanje stanja vodnih 

teles v smislu količine in kakovosti. Dejavnosti zajemajo območje od Görlitza do Berlina. 

Skozi leta se je nivo podzemnih voda občutno znižal, kislost nekaterih umetnih jezer pa je še 

vedno precej visoka. Za čiščenje vode in dvigovanje njene pH vrednosti se pošiljajo plovila. 

Poleg železovega oksida je ključnega pomena tudi vsebnost sulfata, ki lahko pri previsokih 

koncentracijah povzroči slabost, čeprav ga ni mogoče videti ali vohati.  

 

Margrete Auken je vprašala, ali še vedno obstaja tveganje, da bi podobne težave povzročili 
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tudi obratujoči rudniki lignita. Družba LMBV je potrdila, da bi lahko sedanje rudarske 

dejavnosti v prihodnjih letih povzročile primerljive težave. Vendar so težavo v zvezi s 

kakovostjo vode, ki jo obravnava, povzročili rudniki nekdanje NDR, ki so bili razgrajeni, ne 

da bi bili ob tem sprejeti ukrepi za preprečevanje nastanka težav. Sedanji upravljavci, kot je 

družba LEAG, imajo to prednost, da lahko preučijo ukrepe, ki jih je sprejela družba LMBV, 

in se v prihodnjih letih ustrezno pripravijo, da se tovrstne težave preprečijo. Družba LEAG 

tako na primer ne odvaja vse odpadne vode v reko Spree, temveč jo porazdeli na več rek. 

Družba LMBV je poleg tega z družbo LEAG tesno sodelovala pri raziskovalnih projektih, pri 

čemer je družba LEAG projekte finančno podprla.  

 

Predstavniki so tudi povedali, da pri svojem delu tesno sodelujejo z vsemi deležniki, 

podpirajo pa tudi državljanske pobude. Družba LMBV organizira redna posvetovanja in 

srečanja z zadevnimi strokovnjaki. Poleg tega s Tehnično univerzo v Cottbusu sodeluje pri 

raziskavah o možnih rešitvah, kot je apnenje. Družba je članica Mednarodnega združenja za 

rudniške vode (International Mine Water Association). Združenje ponuja priložnost za 

razpravo o ustreznem pristopu za reševanje težav. Izmenjave mnenj so pokazale, da ni nihče 

našel boljših metod. Družba LMBV deluje zelo pregledno in na svojem spletišču objavi vse 

dokumente. Izvaja tudi različne kampanje za izboljšanje odnosov z javnostmi.  

 

V odgovoru na vprašanje, ali družba LEAG sofinancira ukrepe družbe LMBV, saj bo imela v 

prihodnosti koristi od njih, so predstavniki vnovič potrdili, da je sedanji upravljavec 

odgovoren za vsakršno škodo, ki jo povzročijo zdajšnje rudarske dejavnosti. Družba LEAG je 

sofinancirala več pilotnih in raziskovalnih projektov, ki se izvajajo v sodelovanju z družbo 

LMBV.  

 

Predstavniki družbe LMBV so poleg tega pojasnili, da je bila vložena prošnja za odstopanje 

od zahtev okvirne direktive o vodah v zvezi s kakovostjo vode rek, ne pa tudi umetnih jezer. 

 

Opozorili so tudi, da strategije čiščenja za obnovo zemljišč do leta 2010 niso bile uspešne in 

niso zagotovile stabilnosti zemljišč, tudi zaradi geotehnološkega pojava. Leta 2011 je bilo 

treba zaradi nestabilnosti zapreti 17 000 hektarjev zemljišč. Družba LMBV se od leta 2011 s 

tem intenzivno ukvarja in je ustanovila svetovalni svet, katerega naloga je iskanje načinov za 

zagotavljanje stabilnosti. Članica svetovalnega sveta je tudi družba LEAG, da bi se lahko 

hitreje odzivala na težavo nestabilnosti zemljišč. 

 

Omenjen je bil tudi pomen obdelave blata, pri čemer je pristop ta, da se čim bolj izogibamo 

ustvarjanju blata, in sicer z zagotavljanjem obdelave na licu mesta, ustreznega odstranjevanja 

in čiščenja, razmisliti pa bi bilo treba tudi o možnosti ponovne uporabe dela blata v vrednostni 

verigi. 

 

Margrete Auken je postavila vprašanje o kakovosti in raznovrstnosti rekultiviranih zemljišč. 

Družba LMBV je v odgovoru potrdila, da se bo kakovost prsti izboljšala z gnojenjem. 

Zemljišča se bodo vrnila v prvotno obliko, in sicer gozdna območja, kmetijske površine in 

naravne rezervate. Nekatera območja bodo ostala neobdelana in prepuščena naravnemu 

razvoju. Nekatera kisla jezera so ostala nedotaknjena, da se opazuje njihov razvoj. V neki 

študiji iz leta 2017 o naravnem razvoju nekdanjih rudarskih območij je bilo potrjeno, da so v 

zadnjih 20 letih na teh območjih svoje življenjsko okolje spet našle nekatere vrste, ki so z njih 

pred tem izginile.  
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Pál Csáky je vprašal, kolikšen del območja nekdanjih rudnikov je bil saniran. Družba LMBV 

je navedla, da je bilo kljub nekaterim izzivom glede stabilnosti dokončanega 80 % dela v 

smislu doseganja osnovne javne varnosti. V celoti je bilo preurejenih 10–15 % dnevnih 

kopov. Do leta 2030–2035 bo večinoma dokončano rekultiviranje območja, ki ga upravlja 

družba LMBV, nato pa bo potrebno dolgoročno spremljanje. 

 

Sestanek z županom in predstavniki mesta Cottbus 

 

Župan mesta Cottbus je pozdravil delegacijo in predstavil nekatera dejstva o mestu. Cottbus, 

ki je drugo največje mesto v deželi Brandenburg, ima 100 000 prebivalcev in 6,3-odstotno 

stopnjo brezposelnosti (ta je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja približno 30-

odstotna). Poleg tega je največje dvojezično mesto v Nemčiji in je z 250 milijoni EUR dolga 

tudi eno od najbolj zadolženih mest na ozemlju nekdanje NDR.  

 

Župan mesta je nadalje potrdil, da trenutno poteka pomembna razprava o gospodarskih 

razmerah v mestu. Pridobivanje lignita je za regijo pomembno, saj je to sektor, ki zagotavlja 

redka kakovostna delovna mesta na tem območju. Vendar si ne gre zatiskati oči pred 

dejstvom, da se bo pridobivanje lignita nekega dne postopno opustilo, čeprav bo ta proces 

trajal kar nekaj časa. Skoraj 30 let je trajalo, da se je stopnja brezposelnosti bistveno znižala. 

Velika večina ljudi ne opravlja več poklica, za katerega se je prvotno izučila. Pomisleke in 

zaskrbljenost glede postopnega opuščanja je treba jemati resno. Da bi se preprečil nenaden 

šok, je potreben uravnotežen pristop.  

 

Še en izziv je dejstvo, da v Cottbusu živi 4,3 % prebivalstva dežele Brandenburg, medtem ko 

je v njem nastanjenih 15 % beguncev, živečih v tej zvezni deželi. Ta položaj je privedel do 

konfliktov z lokalnim prebivalstvom. Da bi se te napetosti obvladale, se je župan za pomoč 

obrnil na deželno vlado.  

 

Na vprašanje o možnostih za oblikovanje trajnostne prihodnosti je župan odgovoril, da se 

proučuje, katere gospodarske panoge bi se lahko izvajale v regiji. Mesto bo kmalu imelo eno 

največjih umetnih jezer na območju, ki naj bi se uporabljalo tudi za gospodarske namene. 

Trenutno se pripravlja študija o možnostih uporabe toplotnih črpalk za oskrbo gospodinjstev v 

mestu s toploto.  

 

Pál Csáky je župana vprašal, ali industrija lignita povzroča zdravstvene težave, kot sta pljučni 

rak ali kronični bronhitis. Župan je povedal, da trenutno ne more potrditi navedb o tovrstnih 

boleznih. Sprejetje ustreznih okoljevarstvenih ukrepov po ponovni združitvi obeh Nemčij je 

privedlo do izboljšav na področju varstva okolja in odprave zdravstvenih tveganj.  

 

Tatjana Ždanoka je postavila vprašanje glede uporabe lokalnega jezika. Anna Kossatz-Kosel 

je potrdila, da je lužiška srbščina ogrožena, in povedala, da imata mesto in regija posebne vezi 

s sosedi ter izvajata kulturne in jezikovne projekte. Kot primer je navedla stike z muzeji v 

Zieloni Góri na Poljskem in na Češkem. Lužiška srbščina se spodbuja tudi v samem mestu. V 

razpisih za prosta delovna mesta v mestni upravi se zahteva znanje tega jezika. V 

Dolnjelužiški srednji šoli je od leta 2016 zaposlen mladinski koordinator. Mesto poskuša na 

najrazličnejše načine ljudem omogočati uporabo lužiške srbščine in si prizadeva za njeno 

ohranitev predvsem kot kulturne dobrine. Lužiška srbščina ni jezik, ki bi bil gospodarsko 

privlačen. Anna Kossatz-Kosel je povedala, da so učbeniki in učno gradivo v lužiški srbščini 

zelo pomembno vprašanje, zlasti na srednješolski ravni. Njihova priprava je težavna tudi zato, 
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ker lužiška srbščina za razliko od drugih regionalnih in manjšinskih jezikov nima domovine. 

Dobrodošla bi bila vključenost v razne programe za zaščito regionalnih in manjšinskih 

jezikov. Mesto je zbiralo podpise za državljansko pobudo z naslovom „Zaščita manjšin – 

milijon podpisov za raznolikost Evrope“ (Minority SafePack – one million signatures for 

diversity in Europe).  

 

Poleg tega mladi sprejemajo lužiško srbščino, nekateri jo tudi študirajo na Univerzi v 

Leipzigu. Mlajši otroci lahko obiskujejo dva vrtca v mestu, v katerih se uporablja lužiška 

srbščina. Delež maternih govorcev v teh vrtcih je 10-odstoten.  

 

 

Sestanek z županjo mesta Welzow in predstavniki okrožja Proschim, ki je okrožje mesta 

Welzow  

 

Županja je predstavila mesto Welzow in nekatere pomembne podatke o njem. To mesto s 

3500 prebivalci je obdano z dnevnimi kopi, zato se v njem čutijo posledice pridobivanja 

lignita, kot sta onesnaženost zraka in obremenitev s hrupom. Leta 2009 je imelo proračunski 

primanjkljaj v višini 3,9 milijona EUR. Od leta 2007 prebivalce mesta skrbijo načrti 

upravljavca rudnikov lignita. Mesto je z nekdanjim upravljavcem, družbo Vattenfall, 

podpisalo okvirni sporazum, ki vključuje določbe o posebnih finančnih sredstvih za podporo 

lokalne skupnosti. Sporazum omogoča financiranje infrastrukturnih projektov, ki imajo velik 

vpliv na mesto. Županja si želi večjo zavezanost sedanjega izvajalca dejavnosti pridobivanja 

lignita, družbe LEAG, ki je v letu 2018 skupnosti zagotovila sredstva v višini 530 000 EUR. 

Leta 2011 je postalo jasno, da bo potrebna preselitev prebivalcev z nekaterih delov mestnega 

ozemlja. Mesto se je na nanjo začelo pripravljati znotraj in zunaj svojih meja. Županja je 

potrdila, da preselitev vpliva na vsa področja vsakdanjega življenja in da se ta vpliv lahko 

ublaži le deloma.  

 

Nato so stanje vsak s svojega zornega kota predstavili trije predstavniki okrožja Proschim. 

Poročali so o svojih dosedanjih izkušnjah s pridobivanjem lignita v okolici mesta in se 

dotaknili tudi izzivov, s katerimi se srečujejo danes. Ponovno so poudarili škodo, ki jo je 

okolju povzročilo pridobivanje lignita, kot sta izguba širokih območij krajine, na primer 

gozdov in naravnih jezer, ter druge negativne posledice, kot so socialne posledice preselitev. 

Po njihovem mnenju so bile odločitve, sprejete v zadnjih nekaj desetletjih, vključno z 

oprostitvijo večmilijonskih dajatev, namenjene zaščiti interesov industrije pridobivanja 

lignita. Predstavniki so zahtevali ustrezno nadomestilo. Zavrnili so zamisel, da je lignit 

stroškovno učinkovit, in zagovarjali stališče, da je prehod na obnovljive vire energije 

izvedljiv. Veliko lignita, proizvedenega v regiji, je izvoženega v Češko republiko. Poleg tega 

so predstavniki omenili pomanjkanje preglednosti v zvezi z 1,7 milijarde evrov namenjenih 

podpornih sredstev, ki jih družba LEAG do sedaj ni izkoristila. 

 

Sestanek z izvršnim direktorjem spodnjelužiškega združenja Domowina (Domowina 

Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

G. Koinzer je od leta 2015 izvršni direktor združenja Domowina v Spodnji Lužici. Povedal je, 

da je zvezna dežela Brandenburg leta 2014 revidirala zakon o zaščiti lužiškosrbske oziroma 

vendske manjšine. Združenje Domowina je bilo v okviru te revizije priznano kot organ, ki 

zastopa interese te manjšine. Veliko pa je še treba narediti, da se zagotovi, da bodo potekala 

posvetovanja z združenjem Domowina in da se bodo njegova stališča upoštevala.  
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Koinzer je podal nekaj splošnih informacij o položaju Lužiških Srbov v zvezni deželi 

Brandenburg. Število lužiškosrbskega prebivalstva se je v primerjavi s preteklostjo močno 

zmanjšalo. Leta 1880 je neki akademik obiskal vse vasi in ocenjeval jezikovne sposobnosti 

prebivalcev. Lužiško srbščino je takrat govorilo med 90 in 97 % prebivalcev vasi v okolici 

mesta Cottbus. Vendar se je stanje od leta 1981 zaradi političnih razlogov poslabšalo. Od 

ponovne združitve obeh Nemčij leta 1990 je bil dosežen določen napredek. Zagotovilo se je, 

da se je lužiška srbščina poučevala v nekaterih ustanovah za dnevno varstvo in vrtcih v regiji. 

V času NDR to žal ni bilo mogoče. Iz političnih in verskih razlogov je uporaba jezika v 

družinah zamrla in jezik se ni več prenašal s staršev na otroke. To je privedlo do današnjega 

stanja, ko se lahko stari starši ali prastarši z vnuki pogovarjajo v lužiški srbščini, generacija 

med starimi starši in vnuki pa jezika ne govori.  

 

Koinzer jer razložil, da je združenje Domowina krovna organizacija z več regionalnimi 

združenji, ki šteje 7600 članov. Takšno strukturo ima, ker Lužiški Srbi živijo v obeh zveznih 

deželah, v Brandenburgu in na Saškem, in v različnih občinah. Lužiškosrbska manjšina ima 

trenutno 60 000 pripadnikov, od tega jih 40 000 živi na Saškem, 20 000 pa v Brandenburgu. 

Da bi se ohranjali stiki med osebami, ki zagovarjajo interese lužiškosrbske manjšine, in 

vodstvom združenja, je bila prilagojena notranja struktura združenja. Leta 1991 je prišlo do 

združitve tedaj obstoječih štirih regionalnih združenj iz Brandenburga, da bi se bolje združile 

moči in bi nastopali enoglasno. Spodnjelužiško združenje Domowina je registrirano 

združenje, ki je član več krovnih organizacij. Skupine Domowina so v vsaki vasi, regionalno 

združenje pa je njihov pravni zastopnik. Spodnjelužiško združenje Domowina je leta 2009 

štelo 1800 članov, danes pa jih ima več kot 2400. To kaže, da se je članstvo v zadnjih desetih 

letih počasi a postopoma povečalo, ne pomeni pa nujno, da se je povečalo tudi število ljudi, ki 

govorijo lužiško srbščino. Za Lužiške Srbe se danes opredeljuje precej več ljudi, ki želijo 

obuditi svojo lužiškosrbsko tradicijo in korenine ter ki svojo identiteto izražajo tako, da 

postanejo člani združenja Domowina.  

 

V odgovoru na vprašanje o izzivih v zvezi z digitalizacijo je Koinzer povedal, da je 

digitalizacija resnična možnost za manjšinske jezike, saj bi lahko manjšine nove tehnologije 

izkoristile v svoj prid. Lužiški Srbi, ki se v času študija razselijo po Nemčiji, bi lahko ostali v 

stikih in komunicirali v lužiški srbščini. Koinzer, ki je študiral v Leipzigu, je lahko radijski 

program v lužiški srbščini poslušal eno uro na dan. Resna težava za vsak manjšinski jezik, 

zlasti brez domovine, v preteklosti je bila, da kadar koli se je razvil nov medij, so se jeziki 

manjšin upoštevali šele pozneje, ko je tehnologija že zastarala. Tako je bilo pri DVD-jih, 

lužiškosrbska skupnost pa se s to težavo še vedno srečuje tudi na številnih drugih področjih. 

Zvezna dežela Saška je izvedla program za digitalizacijo gornjelužiške srbščine,  pravopisni 

program za lužiško srbščino pa je bil končno dan na voljo pred dvema letoma. Med izzivi sta 

vprašanje pravic in pomanjkanje človeških virov. Poleg tega obstaja tveganje, da mladi v 

praksi ne bodo izpostavljeni jeziku.  

 

Koinzer je povedal, da je bil najpomembnejši korak ustanovitev urada pri ministrstvu za 

znanost, raziskave in kulturo leta 2015, ki obravnava verske zadeve in zadeve v zvezi z 

lužiškosrbsko oziroma vendsko manjšino. Resnično velik korak v pravo smer je, da se je 

mogoče obrniti na ustrezno kontaktno osebo na ustrezni ravni, pristojna oseba pa je zelo 

proaktivna.  
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Brandenburški deželni parlament je leta 2016 sprejel načrt ukrepov za ohranitev lužiške 

srbščine. Koinzer je prepričan, da bi lahko bili nekateri deli načrta podrobnejši, vendar je tudi 

povedal, da gre za prvi tovrsten načrt in da se lahko s pravo voljo veliko doseže. Nekateri 

ukrepi so poleg tega podprti s finančnimi sredstvi. Dvojezične ustanove za varstvo otrok se 

lahko prijavijo, da bodo delovale kot svetovalni vrtci za druge ustanove za dnevno varstvo na 

območju. Sodelujejo lahko z drugimi vrtci in spodbujajo pripravo učnega gradiva. Za to 

specifično pobudo so namenjena finančna sredstva v višini 12 000 EUR na leto.  

 

Najboljši primer v Spodnji Lužici za uporabo lužiške srbščine v širši javnosti je mesto 

Cottbus, saj je v njem dvojezičnih od 90 do 95 % prometnih znakov. Vendar je Koinzer 

poudaril, da je treba vsako posebno življenjsko področje dojemati kot jezikovno okolje. Kot 

primer je navedel lokalni živalski vrt, v katerem so na pojasnjevalnih tablah napisi v 

nemščini, angleščini in poljščini, v lužiški srbščini pa ne.  

 

V odgovoru na vprašanje, ki ga je postavil Pál Csáky o vlogi lužiške srbščine v 

izobraževalnem sistemu, je Koinzer povedal, da je bilo odprtje lužiškosrbskega vrtca v 

Cottbusu leta 1998 pomemben korak naprej. Po drugi strani pa so predmeti v šoli, ki 

vključujejo veliko komunikacije, na primer zgodovina, na voljo le v nemščini. V šestih 

osnovnih šolah se izvajajo dvojezični učni načrti, vendar pristop k poučevanju dvojezičnih 

predmetov ni enoten. V srednjih šolah se dvojezično poučujejo različni predmeti, kar je 

odvisno tudi od razpoložljivosti učnega osebja. Šolski sistem se srečuje s pomanjkanjem 

kontinuitete. Več kontinuitete bi privedlo do večje učinkovitosti. Izziv je tudi učno gradivo. 

Prevajanje učbenikov traja do dve leti, do takrat pa vsebina že delno zastari. Glede na to, da ni 

voljo veliko učnega gradiva, ga učitelji prostovoljno razvijajo sami, kar zanje pomeni veliko 

obremenitev. 

 

Postavljeno je bilo vprašanje, kako jezik sprejema mlajša generacija. Starejša generacija doma 

še vedno govori lužiško srbščino, vendar je nekaj težav z mlajšo generacijo, saj se jezik, ki se 

poučuje v šoli, nekoliko razlikuje. Iz starinskega jezika, ki se govori doma, je mogoče takoj 

razbrati, iz katere vasi prihaja govorec. Za zaščito in oživitev lužiške srbščine pa je potreben 

en sam standardni dialekt. Koinzer je potrdil, da ima ta zamisel vse večjo podporo. Vse več 

mladih, ki končajo šolanje, je zelo predanih jeziku. Učijo se ga in so dejavni v združenju 

Domowina, v upravnem odboru združenja pa je zelo veliko mladih predstavnikov. Poleg tega 

so mladi vse bolj osveščeni o jeziku. 

 

Leta 2007 je bil podpisan sporazum med združenjem Domowina in tedanjim izvajalcem 

dejavnosti pridobivanja lignita družbo Vattenfall, v katerem je bilo navedeno, da ima vsakdo, 

ki ustvarja dobiček z izkoriščanjem surovin v regiji, dolžnost, da podpira kulturne in socialne 

dejavnosti, zlasti ko uničenje vasi vpliva na kulturo. Sporazum spoštuje tudi sedanji izvajalec. 

Deželna vlada je določila, da ima lastnik rudnikov odgovornost do lužiškosrbske skupnosti. 

Pričakuje se, da se bodo prevzete zaveze spoštovale in bo vlada spremljala obseg, v katerem 

se izpolnjujejo obveznosti. Predstavniki združenja Domowina se dvakrat letno sestanejo s 

predstavniki družbe LEAG in razpravljajo o pomembnih zadevah. Te razprave so težavne, 

včasih tudi moreče, vendar omogočajo odkrito izmenjavo mnenj. 

 

Sestanek s strokovnjakom in svetovalcem občine Schenkendöbern za vprašanja v zvezi z 

rudarstvom Andreasom Stahlbergom  
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Andreas Stahlberg je zaposlen v Schenkendöbernu, majhni skupnosti na nemški strani meje s 

Poljsko. Je tudi član lokalne okrajne skupščine in član brandenburške komisije za 

pridobivanje lignita. 

 

V svoji predstavitvi je glavno pozornost namenil izvajanju direktiv EU v zvezi z rudarskimi 

dejavnostmi. 

 

Občina Schenkendöbern, ki meri 214 km2 in zajema 16 vasi, je po površini 77. največja 

občina v Nemčiji, čeprav ima le 3700 prebivalcev. Glavni dejavnosti sta kmetijstvo in 

gozdarstvo. Pomembni so tudi številni kakovostni naravni viri in trajnostni turizem. Občina 

Schenkendöbern nasprotuje rudarstvu. Leta 2007 je skupščina sprejela resolucijo, v kateri je 

navedeno, da bo občina Schenkendöbern storila vse, kar je mogoče, da bi preprečila prihodnje 

rudarske dejavnosti na svojem ozemlju. Ta zaveza je bila potrjena leta 2014.  

 

Dnevni kop Jänschwalde, ki je aktiven od leta 1976, se je razširil na ozemlje občine. 

Leta 2002 je bil sprejet dogovor o regionalnem načrtu za lignit. V skladu z najnovejšimi 

informacijami družbe naj bi se kop Jänschwalde zaprl leta 2023. V zakonodaji EU so za 

načrte in programe, vključno z načrti za lignit, predvidene strateške presoje vplivov na okolje. 

Ker pa ob sprejetju dogovora o regionalnem načrtu za lignit direktiva o strateški presoji 

vplivov na okolje še ni bila prenesena v nacionalno zakonodajo, presoja ni bila opravljena.  

 

Septembra 2007 so občani po radiu izvedeli, da družba Vattenfall načrtuje nov kop. Faza 

načrtovanja zanj naj bi po načrtih potekala do leta 2017. Družba LEAG je marca 2017 

občanom sporočila, da se ta načrt ne bo več izvajal, uradno pa je bil opuščen septembra 2017. 

To je pomenilo deset let boja za tri vasi, ki bi zaradi načrta morale biti preseljene, in za pet 

vasi okoli kopa, ki bi čutile posledice. Preselitev bi vplivala na več kot 900 prebivalcev. 

Obvezni načrt za lignit za načrtovani rudnik bi zahteval strateško presojo vplivov na okolje. 

Občina je vodila neutrudno kampanjo proti načrtu in po besedah Andreasa Stahlberga je bila 

njena dejavna vključenost eden od razlogov, da je bil načrt ustavljen. 

 

Še ena težava na domačem pragu občine je bila načrtovanje zelo obsežne rudarske dejavnosti 

s strani poljske družbe PGE, ki je v delni državni lasti, v sosednji občini Gubin na poljski 

strani meje. Preselitev zaradi načrta bi vplivala na 15 do 16 vasi z več kot 2500 prebivalci. Da 

bi se načrt začel uresničevati, so zadevni poljski regionalni organi leta 2011 sprejeli dogovor 

o razvojnem načrtu. Zaradi čezmejnih vplivov načrtovane dejavnosti, kot je nivo podzemne 

vode, je bilo treba opraviti strateško presojo vplivov na okolje. Občina Schenkendöbern je 

sodelovala v čezmejnem posvetovanju. Hkrati je poljska rudarska družba v letih 2015 in 2016 

v skladu s postopkom presoje vplivov na okolje opravila čezmejno posvetovanje. Ker naj bi 

načrtovana rudarska dejavnost močno vplivala na občino, je občina ponovno izrazila svoja 

stališča. Po mnenju Andreasa Stahlberga je bila ponovno zaradi angažiranosti občine leta 

2016 vloga na zahtevo izvajalca rudarske dejavnosti začasno odložena, vendar naj bi se načrti 

ponovno predložili v prvem četrtletju leta 2019. 

 

Andreas Stahlberg je komentiral tudi vprašanje, kaj za občino Schenkendöbern pomeni 

aktivni rudnik Jänschwalde. Rudnik vpliva na nivo podzemne vode, ki se je znižal. Uradno je 

bila začrtana „meja vpliva rudarjenja“, ki je določena na podlagi dvometrskega padca nivoja 

podzemne vode. V številnih gozdovih in močvirjih, ki so zaščitena območja Natura 2000, bi 

lahko le nekajcentimetrska sprememba v nivoju podzemne vode imela resne posledice. 

Andreas Stahlberg je poudaril, da se gozdovi in močvirja čedalje bolj izsušujejo, kar 
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negativno vpliva na bogato biotsko raznovrstnost. Deli ozemlja so zaščiteni na podlagi 

direktive o pticah. Andreas Stahlberg je predstavil nekaj podrobnih primerov negativnega 

vpliva na nekatera jezera znotraj in zunaj meje vpliva rudarjenja, med drugim primer jezera 

Pastlingsee. Prav tako je poudaril, da so organi zavrnili predlog za izvedbo študije, s katero bi 

ocenili soodvisnost.  

 

O vprašanju zakonske odgovornosti so izvajalec rudarske dejavnosti ter rudarski in okoljski 

organi razpravljali za zaprtimi vrati. Ljudje, na katere bi rudnik vplival, in občina kot lastnica 

območja, niso imeli besede, še manj pa širša javnost. Po besedah Andreasa Stahlberga je bil to 

pozitiven znak, ko je ministrstvo za razvoj podeželja, okolje in kmetijstvo marca 2017 

odkrilo, da je pridobivanje lignita bistveno vplivalo na eno od jezer. Še vedno pa niso bile 

določene regulativne obveznosti in jasna odgovornost izvajalca rudarske dejavnosti. Organ za 

rudarstvo je trdil, da je treba najprej opredeliti točno raven odgovornosti.  

 

Težavo za občino pomeni tudi preložitev projekta v zvezi z odprtim kopom Jänschwalde. V 

pravnem načrtu za lignit se na območju načrtuje izgradnja velikega umetnega jezera. V 

novem predlogu za sanacijo so predvidena tri umetna jezera. Občina Schenkendöbern meni, 

da so to velike spremembe, da bi bilo treba spremeniti načrt za lignit in da bi bilo treba 

opraviti presojo vplivov na okolje. Za prebivalce območja so značilnosti krajine pomembne, 

naj gre za jezera ali gozdove. Vendar deželni organ za prostorsko načrtovanje v Berlinu in 

Brandenburgu zavrača tovrstno razlago in si prizadeva za izvajanje načrta na drugačen način, 

ki ne bi zahteval izvedbe presoje vplivov na okolje. Argument za to odločitev je, da je obseg 

območja ostal nespremenjen. Andreas Stahlberg meni, da obstaja navzkrižje interesov, saj 

organ za rudarstvo deluje pod okriljem ministrstva za gospodarske zadeve in energijo. Da ne 

bi ogrozila svojih gospodarskih interesov, si brandenburška deželna vlada prizadeva izogniti 

postopkom za ugotavljanje kršitev in zato tega vprašanja ne jemlje resno. 

 

V zvezi z vprašanjem dostopa do podatkov je Andreas Stahlberg povedal, da so na voljo vsi 

obvezni podatki, ki pa pogosto niso dovolj podrobni. Te nepodrobne obvezne podatke o 

okolju je mogoče pridobiti le od rudarske družbe, ne od organa. Deželna vlada bi lahko 

zahtevala podatke in jih dala na voljo, žal pa tega ni naredila. Obvezne podatke o upravljavcu 

rudnika je zagotovil organ za rudarstvo. 

 

Petek, 16. februarja 2018 

 

Sestanek s predstavniki Dolnjelužiške srednje šole (Niedersorbisches Gymnasium) v Cottbusu 

 

Delegaciji so dobrodošlico izrekli v tradicionalne noše odeti dijaki, ki so ponujali kruh in sol, 

ter šolski pevski zbor, ki je zapel nekaj lužiškosrbskih pesmi. Ravnateljica šole Anke Hille-

Sickert je nato na kratko predstavila šolo, dolnjelužiško klasično gimnazijo posebne vrste. 

Dijaki, ki se od prvega dne učijo dolnjelužiške srbščine, imajo ob vpisu v šolo zelo različno 

raven znanja tega jezika. Nekateri ne razumejo niti besede lužiške srbščine, nekateri so se je 

učili v osnovni šoli, drugi pa so se je učili od vrtca naprej in so že dvojezični.  

 

Dijaki se jezika učijo v različnih razredih in skupinah, odvisno od njihovega predznanja. V 

lužiški srbščini se poučuje več predmetov. Učitelji so morali opraviti ustrezno usposabljanje, 

da so se pripravili na kvalificirano poučevanje na sekundarni ravni. Izziv je najti dovolj 

primernih in ustrezno kvalificiranih učiteljev za dvojezično poučevanje za višje letnike 

sekundarne ravni. Šola izvaja najrazličnejše kulturne dejavnosti v lužiški srbščini oziroma 



 

CR\1165897SL.docx 21/27 PE623.591v03-00 

 SL 

vendščini, kot so pevski zbor, plesne skupine ter gledališka in glasbene skupine, ki jih 

pomaga financirati Fundacija za Lužiške Srbe, ki ima sedež v Bautznu. Ta je na primer šoli 

dala na voljo dirigenta zbora.  

 

Ravnateljica šole je omenila, da šola sodeluje v projektu programa Erasmus+, ki je 

osredotočen na regionalno kulturo in manjšinske skupnosti. Dijaki so imeli zanimive 

pogovore z norveškim partnerjem iz samijske skupnosti o možnostih za udeležbo manjšin v 

različnih evropskih državah. Dijaki Dolnjelužiške srednje šole se vidijo kot večplastne. 

Ponosni so, da so Evropejci, so pa tudi globalni državljani in Nemci iz Brandenburga 

lužiškosrbskega rodu. Imajo zelo raznolik občutek identitete, ki jih bogati. Dijaki se učijo, 

kako oblikovati svojo prihodnost, ter se bodo z usvojenimi spretnostmi in znanji vrnili v 

domača mesta in vasi, kjer bodo lahko delovali proaktivno. 

 

Sestanka so se udeležili predsednica šolske konference ga. Komolka, učitelj g. Geis, 

predstavnica združenja staršev ga. Voskampk ter dijaka Dennis Groth in Maja Schramm. Vsi 

so se na kratko predstavili.  

 

Anke Hille-Sickert je povedala, da je spodbujanje ljudi k učenju lužiške srbščine izziv, saj je 

to manjšinski jezik brez domovine. Učenje jezika predstavlja dodatno delo, tudi zaradi 

pomanjkanja sodobnih standardnih učnih gradiv. Motivacija je močno odvisna od tega, v 

kolikšni meri se lužiškosrbska kultura spodbuja v osnovni šoli. Anke Hille-Sickert meni, da 

odločno premalo. Raznolik izobraževalni sistem ponuja številne možnosti, zato mora 

Dolnjelužiška srednja šola svojo ponudbo oglaševati. Šola je pogosto prepuščena sami sebi in 

nima podpore deželnih organov. Včasih ji ne uspe oblikovati razreda s 25 učenci, kolikor jih 

mora biti vpisanih za izvedbo pouka. Trenutno se v višjih razredih nekaterih glavnih 

predmetov ne more poučevati v lužiški srbščini. Po mnenju Anke Hille-Sickert je nujno 

zagotoviti kontinuiteto poučevanja lužiške srbščine od vrtca do konca srednje šole. 

 

Maja Schramm je poudarila pomen učenja lužiške srbščine in vrnitve h koreninam. Njena 

družina je ponosna, da se uči lužiške srbščine. Otroci lahko komunicirajo s starimi starši v 

maternem jeziku in pojejo iste pesmi. To je omogočilo oživitev kulture, ki jo je prejšnja 

generacija izgubila med večdesetletno težnjo po asimilaciji v nekdanji NDR. Danes so tisti, ki 

ponovno odkrijejo svojo kulturo, ponosni, da se lahko opredelijo kot Lužiški Srbi in govorijo 

jezik. Jezik poleg tega odpira vrata na Poljsko in Češko. 

 

Margrete Auken meni, da učenje lužiške srbščine ne sme biti nostalgično gibanje in da je 

potrebna tudi modernizacija. Predstavniki so povedali, da si prizadevajo za ohranjanje tradicij, 

med drugim s tradicionalnimi nošami. Vendar je mogoče opaziti tudi znake modernizacije, na 

primer nekatere rock in pop skupine, ki oživljajo tradicijo tako, da igrajo sodobno glasbo s 

tradicionalnimi lužiškosrbskimi instrumenti. Modernizacija in razvoj potekata tudi prek 

družbenih medijev. Spletne platforme se že uporabljajo za pošiljanje sporočil v lužiški 

srbščini.  

 

Predstavniki so opozorili tudi na uredbo o lužiškosrbskih in vendskih šolah, o kateri se 

trenutno razpravlja na ministrski ravni. Obžalujejo, da se o šolskih določbah odloča brez 

posvetovanja. V skladu z najnovejšim osnutkom uredbe iz oktobra 2017, ki ga je pripravilo 

ministrstvo za znanost, raziskave in kulturo, naj bi te šole lahko obiskovali le otroci s 

predznanjem lužiške srbščine. Vendar takega predznanja nima od 60 do 80 % potencialnih 

dijakov, ki tako ne bi imeli več možnosti, da bi se učili ta jezik. Sprejetje osnutka uredbe bi 
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močno prizadelo Dolnjelužiško srednjo šolo in pomenilo resno grožnjo za lužiško srbščino. 

Staršem bi morali imeti zagotovila, da bodo njihovi otroci imeli dostop do izobraževanja v 

lužiški srbščini.  

 

Po mnenju ge. Komolke je prihodnost lužiške srbščine močno povezana s prihodnostjo 

dijakov. Najboljši način učenja jezika je, da se ga uporablja za poučevanje predmetov, ne da 

se ga poučuje le kot tuj jezik. Učenje lužiške srbščine kot tujega jezika, pogosto kot dodatek k 

učnemu načrtu, velja za breme ali prepreko za učenje drugih tujih jezikov, to pa omejuje 

morebitno zanimanje otrok in staršev. Da bi jezik tudi v prihodnje lahko živel z otroki, jim je 

treba zagotoviti ustrezne možnosti. Drugo pomembno vprašanje je pomanjkanje prostočasnih 

dejavnosti za starejše otroke. Najstniki potrebujejo priložnosti za uporabo jezika zunaj šole, 

saj je vzajemno učenje ključnega pomena. Predstavniki so povedali, da želijo, da bi imela 

lužiška srbščina pomembnejšo vlogo v javnih službah, na primer s pomočjo pozitivne 

diskriminacije. Zaenkrat se ne zdi, da bi lužiška srbščina lahko bila uporabna v poklicnem 

življenju, kar mladih ne spodbuja k učenju tega jezika. V letošnjem končnem letniku 

80 maturantov tekoče govori lužiško srbščino, vendar jih ima poklicne možnosti v regiji le 

peščica. Medtem ko je pridobivanje lignita škodljivo vplivalo na lužiškosrbsko skupnost, je 

preživetje jezika je povezano z modernizacijo regije. 

 

Sestanek s predsednikom Sveta za lužiškosrbske in venske zadeve v Brandenburgu Torstenom 

Mackom 

 

Torsten Mack se je predstavil kot predsednik Sveta za lužiškosrbske in venske zadeve v 

Brandenburgu. Svet, ki ima svetovalno funkcijo, prouči osnutek vsakega zakona, ki se 

obravnava v deželnem parlamentu, da preveri, ali ta kakor koli vpliva na skupnost Lužiških 

Srbov. V členu 25 ustave zvezne dežele Brandenburg so določene pravice Lužiških Srbov v 

tej deželi, jasno pa je navedena tudi pravica do zaščite in ohranjanja lužiškosrbske oziroma 

vendske identitete in naselitvenega območja te manjšine. Po besedah Torstena Macka 

pridobivanje lignita močno vpliva na lužiškosrbsko skupnost. Zaradi rudarskih dejavnosti je 

bilo izgubljenih 150 naselij te manjšine, pri čemer so bila številna od njih središča 

lužiškosrbskega jezika in kulture. Manjšina si ne more privoščiti, da bi izgubila še katero od 

svojih naselij. Obstoječi načrt za lignit po njegovem mnenju le malo vpliva na interese 

lužiškosrbske manjšine. Člen 25, ki predstavlja ustavno obveznost, je zelo pomemben v 

pravni hierarhiji. V skladu z ustavo je treba pretehtati različne pravice in obveznosti. Vendar 

Torsten Mack meni, da v načrtu za lignit, ki ga je pripravila vlada, interesi in obveznosti niso 

ustrezno pretehtani. 

 

V zvezi s tem je posredno pomagala Evropska unija: deželni organi so se prejšnji mesec, ko 

so predstavili poročilo o Lužiških Srbih/Vendih, namreč sklicevali na EU in priporočila, ki 

niso bila v celoti izvedena. To je bil kritičen pristop, ki kaže, da je še veliko dela. Poleg tega 

je Torsten Mack potrdil, da bodo nekoč fosilna goriva izčrpana in da je treba to gospodarsko 

panogo opustiti. Nekatere od družb, ki pridobivajo lignit, že imajo primanjkljaj. V regiji so 

neizogibne strukturne spremembe, vse morebitne socialne pretrese, ki bi bili posledica 

sprememb, pa je treba ublažiti. Potreben je ciljni datum za postopno opuščanje lignita. 

 

V zvezi s sedanjimi pogajanji o novem koalicijskem sporazumu na zvezni ravni se zdi, da se 

Nemčija vrača v preteklost. Kar zadeva cilje glede podnebnih sprememb, so bili številni 

predhodno zastavljeni cilji znižani ali celo opuščeni. Po mnenju Torstena Macka nekatere 

strani na zvezni ravni zgolj zagovarjajo industrijo pridobivanja lignita, pri tem pa ne 
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upoštevajo racionalnih gospodarskih argumentov, ki ji nasprotujejo. Meni tudi, da se je 

družba LEAG verjetno prav na podlagi izida koalicijskih pogajanj v Nemčiji odločila, da bo 

razširila dnevni kop Welzow II, ki bo vplival na lužiškosrbsko skupnost v Proschimu. 

Pridobivanje lignita ne bo več gospodarsko donosno, tehnologija, ki se uporablja v dnevnih 

kopih, pa ni sodobna.  

 

Tatjana Ždanoka je omenila dopis z odgovorom državne sekretarke Ulrike Gutheil iz 

januarja 2017, v katerem je načelno zavrnila vse obtožbe iz peticije št. 079/2015. Torsten 

Mack meni, da ima Ulrike Gutheil prav glede lužiške srbščine in kulturnega razvoja. Tudi 

sama se zelo dejavno zavzema za spoštovanje pravic lužiškosrbske manjšine. Naslednje 

vprašanje je bilo družbenogospodarski razvoj lužiške regije ter onesnaženost reke Spree in 

sosednjih voda. Voda je bila dolga leta obarvana rdeče, vendar so se deželni organi zganili 

šele, ko je začela rdeča voda teči skozi naravni rezervat Spreewald. Vprašanje onesnaženja 

pitne vode v Berlinu in zahtevo po njenem čiščenju je treba jemati resno. Torsten Mack se ni 

strinjal z odgovorom državne sekretarke Ulrike Gutheil v dopisu o tej točki.  

 

V odgovoru na vprašanje Tatjane Ždanoka o legitimnosti dejavnosti v zvezi z lignitom se je 

Torsten Mack skliceval na člen 25 ustave in uradno pritožbo skupnosti Horno, v kateri ta 

sprašuje, ali je omenjeni člen pravna podlaga za preprečitev porušenja vasi. Takrat se je ta 

člen razlagal ohlapneje, kot dopušča njegovo besedilo. Posledično je bila ustava 

razvrednotena in prižgana je bila zelena luč za porušenje vasi Horno. Ta vidik je treba 

upoštevati. Osebno mnenje Torstena Macka je, da načrti za lignit niso bili povsem zakoniti, 

saj ustavni cilj ni bil v celoti spoštovan.  

 

Pál Csáky je omenil sestanek z županjo mesta Welzow in predstavniki iz vasi Proschim. Na 

njem je postalo jasno, da se ljudje na vprašanje pridobivanja lignita odzovejo zelo čustveno. V 

okviru tega in drugih sestankov so bila predstavljena različna stališča, kako naj se nadaljujejo 

dejavnosti in ali naj se odprejo novi rudniki. Pál Csáky je Torstena Macka zaprosil za njegovo 

osebno mnenje in mnenje Sveta.  

 

Po besedah Torstena Macka je bilo naselje Proschim pripravljeno na uničenje ne glede na to, 

ali se ga šteje za lužiškosrbsko naselje ali ne. Upravljavec rudnika je lastnik polovice vasi. 

Druga polovica pripada prebivalcem, ki so več stoletij živeli od svoje zemlje in iz nje izčrpali 

vse, kar jim je lahko dala. Vas lahko proizvede dovolj električne energije za svoje potrebe. 

Odločitev o njenem rušenju je velika politična napaka, ki pošilja napačne signale. Poleg tega 

ima vas velik delež pripadnikov lužiškosrbske manjšine, ki želijo obuditi jezik v vasi. 

Dejstvo, da bi lahko zaradi pridobivanja lignita skupnost izginila, je pomenilo veliko grožnjo.  

 

Treba se je vprašati, ali je lignit še vedno potreben, saj je očitno, da tehnologija ni več 

dobičkonosna. Tudi sama družba je iz gospodarskih razlogov izgubila zanimanje za projekt in 

je že začela zmanjševati dejavnosti in proizvodnjo. Načrti za dnevni kop Jänschwalde Nord so 

bili posledično opuščeni. Edina elektrarna, ki bo še naprej obratovala, je Schwarze Pumpe. Ob 

upoštevanju prihodnjih obetov in življenjskega kroga te elektrarne je treba razmisliti o gorivih 

in se izogniti novim dnevnim kopom. S preselitvijo prebivalcev iz vasi Proschim bi bila 

izgubljena trajnostna delovna mesta, ustvarjena v okviru strukturnih sprememb. 

4. Nov politični razvoj od obiska za ugotavljanje dejstev 
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Ena od točk nemške koalicijske pogodbe, podpisane 12. marca 2018, se nanaša na ustanovitev 

komisije za rast, strukturne spremembe in zaposlovanje. Njen cilj je razviti akcijski načrt do 

konca leta 2018. Ta bi zajemal koncepte za postopno opuščanje proizvodnje električne 

energije iz premoga s konkretnim datumom opustitve in potrebne pravne, gospodarske in 

socialne ukrepe za te strukturne spremembe. Na zvezni ravni bi se ustanovil sklad za finančno 

podporo zadevnim regijam. Komisija je sestavljena iz 4 predsednikov in 24 članov. Sestankov 

se udeležujejo tudi poslanci nemškega zveznega parlamenta in predstavniki nemških zveznih 

dežel. Komisija se je prvič sestala 26. junija 2018.  

5. Zaključki in priporočila 

Vprašanje pridobivanja lignita v lužiški regiji je zelo resna in zapletena zadeva. Ima velik 

vpliv na okolje in prebivalce te regije, med drugim na lužiškosrbsko skupnost.  

Kljub odprtim razpravam v Potsdamu s predstavniki treh ministrstev zvezne dežele 

Brandenburg, ki sodelujejo v vseh zadevah, na katere opozarjajo vlagatelji peticij, pa nekatera 

vprašanja ostajajo nerešena. Delegacija je sklenila, da mora preučiti, kako na prihodnost 

tehnologije lignita v Brandenburgu in na Saškem gleda zvezna vlada.  

Izvedela je, da ima pridobivanje lignita v Lužici dolgoletno tradicijo, in ugotovila, da ni na 

voljo jasne strategije za gospodarsko prestrukturiranje regije po njegovi postopni opustitvi. 

Konkretni ukrepi za regionalni razvoj so nujno potrebni.  

Splošno gledano pridobivanje lignita ne spada med najsodobnejše tehnologije. Med obiskom 

je postalo očitno, da ima pridobivanje lignita velik vpliv na okolje (uničenje krajine, 

onesnaženje vode in zraka). Industrija pridobivanja lignita je zaradi emisij CO2 eden od 

dejavnikov, ki Nemčijo ovirajo pri uresničevanju njenih ciljev glede zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov.  

Tudi položaj lužiškosrbske manjšine v lužiški regiji je zelo resno in zapleteno vprašanje. Jezik 

in kultura te manjšine sta zelo pomembna za značaj lužiške regije in kulturno raznolikost v 

Evropski uniji. Vendar je kulturna identiteta Lužiških Srbov ogrožena, pripadniki manjšine pa 

so zaskrbljeni, da bo nadaljevanje dejavnosti pridobivanja lignita ogrozilo tudi njihovo 

prihodnost. Lužiškosrbska skupnost je med drugim zaskrbljena zaradi preselitve, izgube 

zemljišč, pomanjkanja obdelovalnih površin in velike onesnaženosti okolja.  

Dolžnost deležnikov na vseh ravneh je, da podpirajo lužiškosrbsko skupnost. Delegacija ceni 

prizadevanja organov za vključitev te skupnosti v proces odločanja, na primer prek Sveta za 

lužiškosrbske zadeve. Korak v pravo smer je tudi imenovanje predstavnikov lužiškosrbske 

skupnosti na lokalni ravni v občinah, v katerih živijo pripadniki lužiškosrbske skupnosti. 

Glavna težava je nezadostna komunikacija med deželnimi organi ter nevladnimi 

organizacijami in drugimi deležniki. Organi pomembnih podatkov ne sporočajo odkrito, kar 

velja zlasti za okoljske informacije, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. Kar zadeva 

onesnaženost reke Spree, bi morali organi izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti vode in 

spremljati ravni onesnaženosti.  

Odbor za peticije glede na zgornje ugotovitve pristojnim nacionalnim organom in Evropski 

komisiji priporoča naslednje: 
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1. ugotavlja, da je vprašanje pridobivanja lignita zelo zapleteno in občutljivo ter da močno 

vpliva na okolje v lužiški regiji in življenje njenih prebivalcev, zlasti na osebe, na katere 

dnevni kopi neposredno vplivajo prek načrtov za preselitev; 

2. je seznanjen s skupnim sklepom vseh zainteresiranih strani, da se morata pridobivanje 

lignita in njegova uporaba v elektrarnah opustiti; ugotavlja, da se organi želijo izogniti 

prehodu, ki bi povzročil pretrese in socialno-ekonomski šok; vendar je zaskrbljen, ker ni 

podrobnega načrta za začetek zahtevanega postopnega opuščanja te tehnologije in njeno 

nadomestitev s čistejšimi možnostmi, namreč energijo iz obnovljivih virov, ki bi lahko 

ustvarile nove visokokvalificirane zaposlitvene možnosti; meni, da bi se bilo treba 

osredotočiti tako na boj proti podnebnim spremembam kot na delovna mesta in rast, da bi 

spodbudili nove zaposlitvene možnosti v energetskem sektorju in naložbe v sodobne 

tehnologije; 

3. poudarja pomembno vlogo novoustanovljene platforme Evropske komisije za 

premogovniške regije v tranziciji, ki naj bi regijam s premogovniškimi dejavnostmi 

pomagala opredeliti, razviti in izvajati projekte, s katerimi bi lahko zagnali uspešno 

gospodarsko in tehnološko preobrazbo, in omogočila večdeležniški dialog o političnem 

okviru in predpisih; 

4. zahteva, naj mu zvezna vlada predloži informacije o nalogah in odgovornostih na novo 

ustanovljene komisije za pridobivanje lignita; zadevne nacionalne in regionalne organe 

opozarja, da je pomembno imeti jasen časovni načrt za postopno opustitev industrije 

pridobivanja lignita in konkretni načrt s posebnimi alternativnimi ukrepi za obvladovanje 

izzivov strukturnih sprememb, ki so potrebne v lužiški regiji; meni, da je rok leta 2040 

veliko predaleč, da bi dosegli cilje zmanjšanja emisij in preprečili ponovitev socialno-

ekonomskega šoka v regiji, in poudarja, da se mora proces postopnega opuščanja začeti 

takoj; 

5. Ugotavlja, da premogovništvo ni več bistvena industrija za razvoj v Lužicah; poudarja, da 

premogovništvo nima prihodnosti nikjer v Evropi, saj ima neposredni okoljski vpliv na 

podnebje, rabo tal in zrak ter povzroča hrup in onesnažuje vodo, tj. površinsko vodo in 

pozemna vodna telesa – npr. v primeru Lužic z železovimi oksidi in sulfatom –, 

predstavlja pa tudi tveganja za hudo in obsežno onesnaženje in javno zdravje, povezana s 

temi vprašanji; 

6. predlaga čimprejšnje zaprtje vseh odprtih premogovnikov in elektrarn na premog pred 

letom 2040; poziva, naj se vse neposredne ali posredne javne subvencije namenijo za 

takojšnjo prekinitev teh dejavnosti in se namesto tega preusmerijo v trajnostne obnovljive 

vire energije in zahtevane prehode, tudi za prizadeta delovna mesta in skupnosti; meni, da 

bi bilo treba s sredstvi EU podpreti resnična prizadevanja za prehod; 

7. organe na zvezni in regionalni ravni poziva, naj pripravijo celovit načrt za gospodarsko 

prestrukturiranje in takoj začnejo z ekološkim prehodom in izvajanjem ukrepov za 

regionalni razvoj v lužiški regiji; ob upoštevanju podnebnega vidika meni, da načrtovano 

postopno opuščanje jedrske energije nikakor ne bi smelo povečati uporabe premoga kot 

vira energije; 

8. želi spomniti na cilje pariškega sporazuma in opozarja na nov cilj glede 32-odstotnega 

deleža energije iz obnovljivih virov za EU za leto 2030, kot je bil dogovorjen 

14. junija 2018 na pogajanjih med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom o 
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nadaljnjem razvoju energije iz obnovljivih virov v EU; meni, da je treba vsem 

energetskim sektorjem omogočiti poštene in enake možnosti; 

9. poudarja, da je dokazano, da so s prehodom na obnovljive vire energije in z ukrepi za 

energijsko učinkovitost ustvarjena številna stabilna in kvalificirana delovna mesta; je 

prepričan, da bi takšno povpraševanje po delovni sili gotovo oživilo gospodarstvo regije in 

ga umestilo v trajnostne dejavnosti, s čimer bi bilo bolj konkurenčno v prihodnjih 

desetletjih; poudarja, da je dolžnost sedanjih odgovornih organov zagotoviti, da se bo 

zahtevana socialno-ekonomska preobrazba zgodila pravočasno; meni, da bi bilo treba 

regijam s premogovniško tradicijo pod določenimi pogoji dati na voljo dovolj strukturnih 

sredstev EU za izvedbo prehoda; 

10. meni, da morajo zlasti pri javnem financiranju odločitve o naložbah v vire energije 

temeljiti na zanesljivih podatkih iz dejanskega trga in vključevati tudi zunanja vprašanja, 

povezana z vsako dejavnostjo, na primer uporabo virov, kot so tla in voda, ter dejansko ali 

potencialno onesnaženje ali vpliv na javno zdravje in okolje; poziva Komisijo, naj 

posodobi svoje podatke in napovedi za cene energije za različne vire, pri tem pa upošteva 

ta merila; 

11. poziva, naj Komisija opravi presojo skladnosti z okvirno direktivo o vodah, direktivo o 

pitni vodi in direktivo o podzemni vodi v deželi Brandenburg, natančneje v lužiški regiji, 

pa tudi presojo dejanskega vpliva pridobivanja lignita na zaščitena območja Natura 2000, 

ter Parlament obvesti o povezanih odstopanjih; opozarja, da je pomembno upoštevati 

direktive o presoji vplivov na okolje in zagotoviti udeležbo javnosti, tudi čezmejno, kadar 

je to primerno;  

12. vse zadevne organe poziva, naj pregledno, redno in pravočasno obveščajo državljane, ki 

jih zadevajo rudarske dejavnosti, zlasti predstavnike lužiškosrbske skupnosti; zahteva, da 

so pogoji prodaje rudarskih sredstev družbe Vattenfall družbi EPH ter operativni pogoji in 

omejitve, ki jih nalagajo javni organi, če ti obstajajo, javno dostopni; 

13. pristojne organe poziva, naj redno spremljajo in nadzorujejo razvoj onesnaženosti vode v 

rekah, jezerih in podzemnih vodnih telesih ter o tem pregledno poročajo Komisiji in naj 

zagotovijo, da bodo zbrani podatki dovolj podrobni in pravočasno javno dostopni; 

poudarja pomen verodostojnega sistematičnega pristopa z merilnimi mesti na ustreznih 

lokacijah, pri čemer je treba upoštevati končni namen, ki je ustrezna zaščita javnega 

zdravja; 

14. deželni vladi Brandenburga in Saške poziva, naj predložita informacije o izjemah ali 

neposrednih in posrednih subvencijah, ki so bile rudarskim družbam odobrene na podlagi 

deželnega zakona o vodah; ugotavlja, da je sprememba nivoja podzemne vode negativno 

vplivala na kemijsko sestavo vodnih teles, pri čemer se upoštevajo geološke značilnosti 

regije; poziva deželni vladi, naj delujeta pregledno ter ustrezno in pravočasno posredujeta 

informacije o vseh prihodnjih načrtih glede rudnikov, ki trenutno obratujejo; meni, da 

deželni vladi ne bi smeli odobriti novih dovoljenj za odprtje novih rudnikov ali širitev 

obstoječih – vključno z rudnikom Welzow Süd – in da je treba določiti jasen datum za 

ukinitev sedanjih dejavnosti; 

15. opozarja, da je pomembno spoštovati pravne zahteve pri obdelavi blata, to je sistematično 

zagotavljati njegovo odstranjevanje, pa tudi ustrezno obdelavo in odstranitev; 
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16. nasprotuje nadaljnjemu preseljevanju prebivalstva v Lužicah, zlasti lužiškosrbskih 

skupnosti, da bi obrnili trend družbenega in kulturnega izkoreninjanja prebivalcev v 

zadnjih desetletjih; 

17. vztraja, da je pomembno zagotoviti popolno sanacijo nekdanjih rudarskih območij, da se 

zagotovi popolna stabilizacija tal, kar bo poleg obnove okolja omogočilo tudi izvajanje 

pomembnih socialno-ekonomskih dejavnosti; poudarja pomen dodeljevanja potrebnih 

sredstev in prizadevanj, da se zagotovi, da se raven kislosti umetnih jezer v nekdanjih 

rudnikih približa nevtralnim vrednostim, da se bodo dejansko lahko uporabljala za 

rekreacijske namene; glede na znanje, pridobljeno s prejšnjimi pristopi meni, da morajo 

sedanji upravljavci rudnikov obvezno sodelovati pri ustrezni in pravočasni sanaciji 

območij in na koncu zanjo odgovarjati; 

18. deželne organe poziva, naj zagotovijo, da bodo na podlagi načela „onesnaževalec plača“ 

rudarske družbe nedvoumno odgovorne za vse morebitne vplive rudarskih dejavnosti na 

okolje in da jih bodo zvezni in regionalni organi – kot predpogoj za pridobitev 

obratovalnega dovoljenja pred začetkom dejavnosti – že na samem začetku obvezali, da 

opravijo gotovinski polog z zadostnimi finančnimi sredstvi za stabilizacijo, sanacijo in 

preoblikovanje rudnikov ter odpravljanje posledic morebitne onesnaženosti, ki bi nastala 

pri pridobivanju lignita, da se prepreči vsakršno breme za davkoplačevalce v prihodnosti; 

19. poudarja pomen udeležbe članov lužiškosrbske skupnosti v procesih odločanja na vseh 

ravneh, kadar so prizadete njene pravice; meni, da je treba Svetu za lužiškosrbske zadeve 

podeliti več pravic, da bi zagotovili njegovo dejavno udeležbo; 

20. poziva deželni vladi Brandenburga in Saške, naj na vse možne načine podpirata lužiško 

srbščino; pozdravlja ukrepe, ki se izvajajo za spodbujanje lužiške srbščine in z 

zadovoljstvom ugotavlja, da so prometni znaki v lužiški regiji dvojezični; priporoča, naj 

se jezikovno okolje lužiške srbščine razširi, med drugim z napovedmi v javnem prevozu 

ali pojasnjevalnimi tablami na javnih mestih, kot so muzeji, parki in živalski vrtovi; meni 

pa, da je treba sprejeti veliko bolj strukturirane ukrepe, da bi ohranili lužiškosrbski jezik in 

spodbujali njegovo uporabo v javnem sektorju in državljanskem življenju regije; 

21. opozarja, da je poučevanje lužiške srbščine bistveno za njen nadaljnji obstoj; je zaskrbljen 

zaradi potekajoče reforme predpisov, ki urejajo izobraževanje v lužiški srbščini v 

Brandenburgu, saj ovirajo kontinuiteto poučevanja; poudarja, da je na vseh ravneh 

šolskega sistema potrebnih več kvalificiranih učiteljev, ki bi bili usposobljeni in 

kompetentni za poučevanje lužiške srbščine; 

22. predlaga, da se sredstva EU namenijo za spodbujanje lužiškosrbskega jezika in kulture, 

zlasti za konkretne strukturne vidike, kot je usposabljanje učiteljev na Univerzi v 

Leipzigu, kar bi lahko skupaj s projektom Witaj zagotovilo vseživljenjsko učenje v lužiški 

srbščini od vrtca naprej; meni, da bi bila Fundacija za Lužiške Srbe v Bautznu zanesljiv 

partner v tem projektu; 

23. se zavezuje, da bo spremljal pozive prebivalcev v zvezi s prihodnjim razvojem dogodkov 

v lužiški regiji. 


