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1. Įžanga 

Peticijų komitetas, vadovaudamasis Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 216a 

straipsniu ir gavęs 2017 m. lapkričio 13 d. Parlamento biuro patvirtinimą, 2018 m. vasario 14–

16 d. Potsdame ir Lužicos regione (Vokietijoje) surengė apsilankymą informacijos rinkimo 

tikslu. Apsilankymu informacijos rinkimo tikslu buvo siekiama patikrinti, kokį poveikį Lužicos 

regione vykdoma rusvųjų anglių kasyba ir anglimi kūrenamos elektrinės daro sorbų (arba 

vendų) bendruomenei (šio regiono vietiniams slavų kilmės gyventojams), ir patikrinti, kokią 

taršą rusvųjų anglių kasybos pramonė sukėlė Šprė upėje ir gretimuose vandens telkiniuose. 

2. Peticijos 

Peticija Nr. 0709/2015 dėl vendų (sorbų) gyvenamos teritorijos Lužicoje apsaugos 

 

Peticijos pateikėjas ragina užtikrinti sorbų, Lužicoje, Vokietijos šiaurės rytuose, Saksonijos ir 

Brandenburgo federalinėse žemėse gyvenančios vietinių slavų mažumos, teisinę ir politinę 

apsaugą. Nuo 2014 m. jų papročiai, kalba ir tradicijos pripažįstami kaip nematerialaus kultūros 

paveldo dalis. Tačiau teritorijoje, kurioje jie gyvena, gausu kasyklų ir anglimi kūrenamų 

elektrinių. Dėl to jiems kelia pavojų žemės netektis, dirvožemio erozija, paviršinio vandens 

telkinių ir požeminio vandens tarša ir oro tarša mikrodalelėmis ir sunkiaisiais metalais. Dėl 

minėtų priežasčių didelė gyventojų dalis serga sunkiomis ligomis. 

 

Peticijos pateikėjas susirūpinęs, kad Saksonijos ir Brandenburgo federalinių žemių valdžia 

nesutiko atsisakyti anglies kaip energijos šaltinio, nors tai būtų galima padaryti nepatiriant 

jokios didesnės ekonominės žalos. Galiausiai operacijas šioje teritorijoje, nepaisydama jų 

poveikio aplinkai, siekia plėsti Švedijos kasybos bendrovė, sukeldama pavojų, kad, jai 

nutraukus veiklą, už teritorijos valymą teks mokėti vietos gyventojams. Peticijos pateikėjas 

ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad minėtos dvi Vokietijos federalinės žemės garantuotų 

vendų (sorbų), kaip Lužicos vietinių gyventojų, apsaugą, priimtų reikiamus sprendimus dėl 

kasybos operacijų ateities šiame regione ir padėtų šios grupės gyventojams išsaugoti sorbų 

kalbą ir kultūrą. Jis ragina abi federalines žemes atsisakyti anglimi kūrenamų objektų, pereiti 

prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir priversti Švedijos kasybos bendrovę prisiimti 

atsakomybę už savo keliamą aplinkos taršą, kad už tai netektų mokėti vietos gyventojams. Be 

to, jis ragina bendrovę šios vietovės energetikos sektoriuje užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir 

didinti bendrą informuotumą apie sorbų bendruomenės patiriamas problemas, keliančias pavojų 

pačiam bendruomenės egzistavimui.  

 

Peticija Nr. 1012/2017 dėl Šprė upės vandens ir gretimų vandens telkinių taršos, kurią Lužicoje 

sukėlė anglių kasybos pramonė 

Peticijos pateikėjas mano, kad Vandens politikos pagrindų direktyvos tikslas užtikrinti, kad 

būtų pakankamai geros kokybės paviršinio ir požeminio vandens, nepasiekiamas Lužicoje dėl 

jos anglių kasybos pramonės. Jis mano, kad veiklos vykdytojas atsakingas už plataus masto ir 

didelę upės taršą Šprė upėje ir gretimuose vandens telkiniuose. Sulfatas ir geležies hidroksidas 

pablogina Šprė upės ekologinę būklę. Dėl anglių kasybos griūna gyvenviečių struktūros, taip 

pat naikinama gamta ir kraštovaizdis. Be to, požeminio vandens nusėdimas ir teršalų 

skalavimas daro didelį kokybinį ir kiekybinį poveikį požeminiam ir paviršiniam vandeniui, taigi 

ir bendrai vandens pusiausvyrai. Lužicos rusvųjų anglių kasybos vietovėje dėl dirvoje esančių 

geležies sulfatų, pavyzdžiui, pirito ir markazito mineralų oksidacijos, nusėdo požeminiai 
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vandenys ir Šprė upėje atsirado vadinamasis geležies oksido dumblas, o kai vėl padaugėja 

požeminio vandens, sulfidams oksiduojantis vandenyje, išauga sulfato koncentracija 

požeminiuose ir susijusiuose paviršiniuose vandenyse. Peticijos pateikėjas ragina Europos 

Parlamentą imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų gerinama Šprė upės vandens 

kokybė ir kad veiklos vykdytojas būtų įpareigotas atlyginti žalą ir ateityje vengti bet kokios 

taršos. 

3. Glausta susitikimų ataskaita 

2018 m. vasario 14 d. (trečiadienis) 

Susitikimas su Brandenburgo federalinės žemės ekonomikos reikalų ir energetikos ministerijos 

ir Brandenburgo federalinės žemės kaimo plėtros, aplinkos ir žemės ūkio ministerijos atstovais 

 

Susitikimą pradėjo federalinės žemės sekretorius ir atstovas Lužicos regione Hendrik Fischer, 

kuris svarbiausiais bruožais apibūdino Brandenburgo federalinės žemės energetikos politiką. 

Lužicos regionas buvo pagrindinis energijos tiekimo regionas buvusioje Vokietijos 

Demokratinėje Respublikoje. Praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje regiono 

energetikos ekonomikos sektoriuje dirbo 100 000 žmonių. Praėjusio amžiaus paskutiniajame 

dešimtmetyje dėl plataus masto deindustrializacijos kilo struktūrinių pokyčių, kurie smarkiai 

paveikė gyventojus. Po susivienijimo pereinamuoju laikotarpiu buvo uždaryta daug elektros 

jėgainių ir kasyklų. Šiuo metu sektoriuje tiesiogiai dirba mažiau nei 10 000 žmonių. Šiomis 

dienomis ir toliau susiduriama su iššūkiu priimti ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu perspektyvų 

sprendimą regionui.  

 

Federalinės žemės valdžios institucijos yra informuotos apie rusvųjų anglių kasybos veiklos 

keliamus didelius trikdžius žmonių gyvenimui. Pagrindinis politinis iššūkis – pasiekti interesų 

pusiausvyrą ir priimti sprendimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų procedūrų, 

kuriomis būtų galima kuo didesniam skaičiui žmonių Lužicos regione užtikrinti deramą 

gyvenimo lygį. 

 

Kalbėdamas apie peticijos Nr. 1012/2017 temą, H. Fischer teigė, kad federalinės žemės 

valdžios institucijos su išplovimo ir geležies kiekio Šprė upėje didėjimo problema pirmą kartą 

susidūrė palyginti neseniai – 2008–2009 m. Valdžios institucijos greitai reagavo, kai ėmėsi 

neatidėliotinų priemonių siekdamos kovoti su problema ir užtikrinti, kad būtų sumažintas 

geležies teršalų kiekis. Valdžios institucijoms pavyko šį kiekį iš dalies sumažinti. Vis dėlto 

2008–2013 m. Šprė upės taršos lygis padidėjo. Federalinės žemės sekretorius patvirtino, kad 

šalinti taršą sulfatu yra daug sudėtingiau nei šalinti taršą geležimi. Galiausiai kovojant su abiem 

problemomis būtina parengti holistinį taršos šalinimo planą užuot pateikus greitus ir laikinus 

atsakymus. Brandenburgo federalinės žemės parlamentas paprašė atitinkamų federalinės žemės 

valdžios institucijų per šią parlamento kadenciją paskelbti kovos su šia problema planą. 

 

Energetikos ir žaliavų departamento vadovas Klaus Freytag pateikė trumpą pristatymą, kuriame 

svarbiausiais bruožais apibūdino padėtį. Jis taip pat nurodė, kad kasybos tradicijos Lužicos 

regione tęsiamos 150 m. Rusvųjų anglių kasyklos veikė jau 1850 m. Vis dėlto anksčiau Lužicos 

regione buvo užsiimama žemės ūkiu – dėl kasybos veiklos jame sparčiai vykdyta 

industrializacija. Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje gavybos apimtys sudarė 

200 mln. tonų, o šiais laikais kasybos apimtys neviršija 65 mln. tonų. Brandenburgo federalinės 

žemės kasyklose išgaunama 40 mln. tonų rusvųjų anglių o, Saksonijos federalinėje žemėje yra 
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dvi kasyklos, kuriose išgaunama 20 mln. tonų rusvųjų anglių. Šios dvi federalinės žemės 

visuomet glaudžiai bendradarbiavo, nes visos kasyklos buvo abiejų federalinių žemių 

teritorijoje esančiame Lužicos regione. Sprendžiant planavimo ir leidimų klausimus 

neatsižvelgiama į federalinių žemių ribas. Rusvųjų anglių kasyba tebėra regiono ekonomikos 

pagrindas. Šiame pramonės sektoriuje dirbantiems asmenims tinkamai atstovaujama darbo 

vietoje, jiems mokamas sąžiningas darbo užmokestis. Praėjusio amžiaus paskutiniojo 

dešimtmečio pradžioje regione buvo didelių socialinių problemų, kurios iš dalies kilo dėl 25–

30 proc. siekusio nedarbo lygio. Todėl šiuo metu regiono valdžia deda dideles pastangas 

siekdama užtikrinti, kad dėl energetikos pertvarkos nekiltų tokių radikalių užimtumo lygio 

pokyčių. K. Freytag taip pat užsiminė, kad praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje dėl 

atvirojo tipo Jėnšvaldės kasykloje vykdytos kasybos veiklos Horno kaimas buvo perkeltas į 

Forsto miestą. Kaimas buvo perkeltas teritorijoje, kuri yra sorbų bendruomenės tėvonija. 

Vykdydama savo planus ir procedūras federalinės žemės vyriausybė visais atvejais siekia 

bendradarbiauti su bendruomene ir užtikrina jos apsaugą. Galutinis sprendimas dėl naujos 

gavybos atvirojo tipo kasykloje „Welzow-Süd“ – vienoje iš kasyklų, kurioje naujasis kasybos 

veiklos vykdytojas pasiūlė alternatyvą, bus priimtas iki 2020 m., atsižvelgus į energetikos 

pertvarką ir energijos kainas. Brandenburgo federalinės žemės konstitucijoje įtvirtintos sorbų 

mažumos apsaugos taisyklės, jos taip pat nustatytos rusvųjų anglių gavybos įstatymu.  

 

Kalbėdamas apie vandens taršą K. Freytag taip pat nurodė, kad jos poveikis akivaizdus Šprė 

upei Berlyne ir vandens rezervuarams Berlyne ir Frankfurte prie Oderio. Siekiant užtikrinti, kad 

būtų saugiai tiekiamas geriamasis vanduo, būtina parengti strateginį planą, kuriuo būtų 

numatyta rezervuarų ir užtvankų sistema. Šiam planui dabar taikomos parlamentinės 

procedūros ir baigus jas vykdyti planas bus strategiškai įgyvendintas.  

 

K. Freytag taip pat paaiškino, kad 2022 m., kai Vokietija atsisakys branduolinės energijos 

gamybos, padidės iš anglies (rusvųjų anglių ir akmens anglių) išgaunamos energijos poreikis. 

Jis teigė, kad paaiškėjo, jog vėjo energija yra ribota, o Brandenburgo regionas pirmauja 

perėjimo prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. 

 

H. Fischer patvirtino, kad šiuo metu nėra nustatyta data, nuo kurios nebeveiks anglimi 

kūrenamos elektrinės. Tačiau yra parengtas bendras regiono kasybos planas. Šiuo planu 

numatyta, kad paskutinė kasykla ir elektrinė bus uždarytos iki 2040 m. 

 

Margrete Auken pabrėžė, kaip svarbu parengti konkretų planą, kuriame būtų numatyta pereiti 

prie alternatyvių energijos šaltinių naudojimo iki 2040 m. Atsakydami į jos klausimą dėl 

galimybės susipažinti su duomenimis ir skaidrumo, atstovai patvirtino, kad bus skelbiamos 

visos ataskaitos ir nuomonės, visi būsimi planavimo dokumentai ir praktinė patirtis, su tokiais 

dokumentais bus galima susipažinti. Atstovai teigė, kad ministerijos kaip galėdamos laikosi 

skaidrumo ir paskelbs bet kokią informaciją. Institutams buvo pateiktas prašymas surinkti 

duomenis, o nepriklausomi specialistai parengs tokiais duomenims grindžiamus tyrimus. 

Federalinės žemės valdžios institucijos patvirtino tokius duomenis ir tiki, kad jie yra teisingi.  

 

Remiantis esamais planais, Brandenburgo federalinėje žemėje nebus vykdomi jokie papildomi 

perkėlimai. Vis dėlto jeigu atvirojo tipo kasykla „Welzow-Süd“ būtų išplėsta, reikėtų perkelti 

žmones, kurie gyvena netoliese Velcovo miesto esančioje Prošimo gyvenvietėje. Šiuo atveju 

pirmųjų veiksmų turėtų imtis verslas, bet šiuo metu tai nedaroma. Jeigu bus įgyvendinami 

2017 m. kovo mėn. paskelbti bendrovės „LEAG“ planai, į Saksonijos federalinėje žemėje 

esančią Miulrozo gyvenvietę reikėtų iš dalies perkelti maždaug 200 asmenų. Prieš dvejus metus 
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vykdant Nochteno atvirojo tipo kasyklos planus (ši kasykla taip pat yra Saksonijos federalinėje 

žemėje) žmonės buvo pasirengę numatomam persikėlimui. Buvo pasirašyti susitarimai ir 

sutartys, sulygta dėl kompensacijos dydžių. Kai 2017 m. kovo mėn. pradžioje dabartinis veiklos 

vykdytojas paskelbė kasybos veiklos planus, žmonės protestavo, nes jie jau buvo pasirengę 

persikelti.  

 

Abi federalinės žemės – Brandenburgas ir Saksonija – nusistatė labai aukštus socialinius 

perkėlimo reikalavimus. Esama kartų skirtumų – vyresnio amžiaus asmenys išsikelti nenori, o 

jaunesni asmenys yra linkę tai padaryti. 

 

Atsakydami į klausimą dėl valstybės subsidijų anglių kasybai, atstovai nurodė, kad subsidijos 

skiriamos ne rusvųjų anglių, o bituminių anglių kasybai. Mėginama aiškinti skirtingų šaltinių 

pateiktą informaciją ir teigti, kad subsidijos skiriamos. Tačiau ES lygmeniu nustatyta aiški 

subsidijų sąvoka ir laikantis jos subsidijos nėra skiriamos.  

 

Atstovai patvirtino, kad visu aktyviai vykdomos kasybos ir vietovės atkūrimo laikotarpiu bus 

skiriamos labai didelės lėšos. Federalinės žemės valdžios institucijos siekia užtikrinti, kad 

visuomenei nebūtų perkeltos jokios sąnaudos. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jos siekia, 

kad rusvųjų anglių kasybos būtų atsisakoma palaipsniui ir laikantis plano, užuot vykdžius 

radikalius pokyčius. Valdžios institucijos palaiko glaudų dialogą su suinteresuotaisiais 

subjektais, kuriems atstovaujama rusvųjų anglių kasybos komitete. 

 

Kaimo plėtros, aplinkos ir žemės ūkio ministerijos federalinės žemės sekretorė Carolin Schilde 

pridūrė, jog federalinės žemės valdžios institucijos yra nustačiusios, kad dėl geležies hidroksido 

kyla pavojus vandens tiekimui ir vandens kelių ekologinei padėčiai. Nenustatytos jokios 

formalios sulfato ribos. 2009 m. buvo parengtas planas siekiant užkirsti kelią geležies 

hidroksido išplovimui į greta kasybos veiklos zonos esantį Šprėvaldo gamtos rezervatą. 

Remiantis pastaruoju metu atliktu tyrimu, 70 proc. išplaunamo geležies hidroksido patenka iš 

nebenaudojamų kasyklų, o 6 proc. – dėl aktyvios kasybos veiklos.  

 

Federalinės žemės sekretorė pabrėžė, kad federalinės žemės valdžios institucijos laikosi 

Vandens pagrindų direktyva nustatytų reikalavimų. Kalbant apie aktyvią kasybos veiklą, 

atitiktis reikalavimams taip pat užtikrinama pirmuoju planavimo etapu nustatant, kokių 

veiksmų reikės imtis atitinkamoje vietoje baigus vykdyti kasybos veiklą. Federalinės žemės 

valdžios institucijos šiuo metu atlieka moksliniais duomenimis grindžiamus pasirengimo 

valdymo sprendimams darbus, siekdamos nustatyti sulfato ir kitų mineralų ribas. Kalbant apie 

sulfatą, procesą reikėtų užbaigti iki 2018 m. pabaigos, o su geležies hidroksidais susijusį darbą 

numatoma baigti iki 2019 m. 

 

Susitikimas su Brandenburgo federalinės žemės mokslo, mokslinių tyrimų ir kultūros 

ministerijos atstovais (dalyvaujant ankstesnio susitikimo atstovams) 

 

Susitikime vietoj Brandenburgo federalinės žemės mokslo, mokslinių tyrimų ir kultūros 

ministerijos valstybės sekretorės Ulrikės Gutheil dalyvavo Centrinių reikalų departamento 

vedėjas Rudolf Keseberg ir Sorbų (vendų) reikalų skyriaus vedėjas Clemens Neumann.  

 

Nuo 1992 m. Brandenburgo federalinės žemės konstitucija saugomos sorbų mažumos teisės ir 

kultūrinė tapatybė. Be to, sorbų (vendų) teisės aktu nustatomos įvairios sorbų mažumos 

tapatybės pasirinkimo teisės. Taip pat praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje į 
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federalinės žemės parlamentinę struktūrą įtraukta Sorbų ir vendų taryba. Tarybą sudaro penki 

sorbų bendruomenės nariai. Iš dalies pakeitus sorbų ir vendų teisės aktą nariai renkami 

tiesiogiai. Balsuoti gali visi bendruomenės nariai. Dėl tiesioginių rinkimų padidėjo tarybos 

veiklos teisėtumas, taip pat pradėta labiau domėtis tarybos darbu. Su taryba konsultuojamasi 

visais sprendimų priėmimo parlamente lygmenimis. Be to, taryba konsultuoja visus federalinės 

žemės parlamento komitetus. Taryba taip pat reguliariai rengia posėdžius su ministerijų 

atstovais, taip užtikrindama, kad administracija ir sorbų bendruomenė keistųsi informacija 

įvairiais klausimais. 

 

Mokslo, mokslinių tyrimų ir kultūros ministerijos federalinės žemės sekretorė Ulrike Gutheil 

taip pat yra atstovė sorbų reikalams ir labai dažnai lankosi konkrečiose vietovėse. Kotbuso 

mieste ir administracinėje Šprė-Neisės apygardoje taip pat esama visą darbo dieną dirbančių 

atstovų, kurie nagrinėja sorbų teisių klausimus. Planuojama skirti atstovus kitose 

administracinėse apygardose, kuriose gyvena sorbų.  

 

2014 m. iš dalies buvo pakeistas sorbų ir vendų teisės aktas, visų pirma – naujų mažumos 

gyvenamųjų teritorijų apibrėžties klausimu. Anksčiau gyvenamosios teritorijos buvo aiškiai 

nustatytos ir apibrėžtos kaip teritorijos, kuriose laikomasi kultūrinių ir kalbinių tradicijų. Vis 

dėlto paaiškėjo, kad esama gyvenamųjų teritorijų už nustatytų zonų ribų. Todėl gyvenamosios 

teritorijos teisinė apibrėžtis buvo pakeista ir į ją įtrauktos teritorijos, kuriose laikomasi 

kultūrinių arba kalbinių tradicijų. Dėl šio apibrėžties pakeitimo daugelyje vietovių laikomasi 

nuostatos, kad jos yra gyvenamosios teritorijos. Atstovai taip pat pripažino, kad savivaldybėse 

juntamas tam tikras vietos gyventojų pasipriešinimas. Buvo gauta keletas skundų dėl 

savivaldybių prijungimo. Ministerija padengia visas išlaidas, susijusias su kelio ženklais dviem 

kalbomis.  

 

Kitos sorbų mažumai suteiktos teisės – teisė viešojo administravimo įstaigose gauti informaciją 

ir bendrauti su valdžios institucijomis sorbų kalba. Švietimo srityje suteikta daug specialiųjų 

garantijų. Kotbuse įsteigta žemutinių sorbų vidurinė mokykla. Vis dėlto, kadangi sorbų 

bendruomenė gyvena daugelyje vietovių, regionas susiduria su iššūkiu, siekdamas visoje 

teritorijoje sukurti sąlygas mokytis kalbos jau lopšelyje.  

 

1999 m. abi federalinės žemės – Brandenburgas ir Saksonija – Baucene (Saksonija) įsteigė 

Sorbų tautos fondą. Fondas koordinuoja įvairią švietimo ir kultūros sričių veiklą ir per metus 

jai skiria 18,6 mln. EUR dydžio finansavimą. Siekiant skirti finansavimą sorbų bendruomenės 

kultūros veiklai, pasitelkiami ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 

 

Esama kalbinių skirtumų tarp sorbų bendruomenių – aukštutinių sorbų ir žemutinių sorbų. Taip 

pat esama struktūrinių skirtumų. Aukštutinių sorbų teritorijoje gyvenvietės yra išsidėsčiusios 

kompaktiškiau, o žemutinių sorbų gyvenamoje teritorijoje – padrikiau. Viena šio veiksnio 

priežasčių – perkėlimas dėl rusvųjų anglių kasybos. R. Kesebergo nuomone, abi federalinės 

žemės – Brandenburgas ir Saksonija – labai intensyviai bendradarbiauja. Abi federalinės žemės 

turi bendras finansavimo programas. Leipcigo universitete (Saksonija) yra sorbų kultūros 

studijų katedra, kuriai Saksonija ir Brandenburgas skiria bendrą finansavimą. Be to, bendrai 

vykdoma įvairi kultūrinė veikla (pvz., teatras).  

 

Anksčiau sorbai susidurdavo su labai rimta asimiliacijos problema. Daugelis žmonių laiko save 

sorbais ir galbūt savo šeimose yra išsaugoję dalį tradicijų, pvz., kostiumus, eilėraščius arba 

moka keletą posakių. Aktyviai populiarinamos kalbos, pvz., Kotbuso žemutinių sorbų 
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vidurinėje mokykloje – šią mokyklą dažnai renkasi ir mokiniai, kurie visiškai nemoka sorbų 

kalbos. Švietimo dviem kalbomis projektas „Witaj“ pradedamas įgyvendinti lopšelio lygmeniu. 

Įgyvendinant šį projektą taip pat susiduriama su dar vienu iššūkiu, nes sorbai gyvena įvairiose 

vietovėse. Dažnai mokytis sorbų kalba pageidauja tik labai nedidelės vaikų grupės, bet 

ministerija investavo daug lėšų siekdama įgyvendinti teigiamas priemones, skirtas sorbų kalbai 

ir mažumai populiarinti.  

 

Kalbėdamas apie perkėlimo praktiką ir tai, kokį poveikį ji daro žmonėms atitinkamoje 

gyvenamojoje vietoje, K. Freytag pridūrė, kad reikia nustatyti aiškią skirtį tarp perkėlimo, kuris 

buvo vykdomas iki 1990 m., ir po to vykdomo perkėlimo. Iki 1990 m. dėl atvirojo tipo rusvųjų 

anglių kasybos būdavo išnaikinami ištisi kaimai. Žmonės iš kaimo tipo gyvenviečių būdavo 

iškeldinami į naujoviškus daugiabučius namus. Naujoviškuose daugiabučiuose namuose 

gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės retai dėvi tautinius drabužius. Atsižvelgiant į 

konstitucijoje įtvirtintas mažumos teises, nebegalima įgyvendinti ir toliau taikyti ankstesnės 

perkėlimo praktikos. Šiais laikais taikoma socialiai atsakinga perkėlimo politika, o perkėlimą 

galima vykdyti tik gyvenamojoje ir kalbinėje teritorijoje ir tik neginčijamai būtinais atvejais. 

Naujosios perkėlimo praktikos pavyzdžiai – Naujojo Horno, Naujojo Haidenmiulio ir 

Naujosios Kaušės gyvenvietės, kuriose toliau laikomasi minties, kad būtina išlaikyti glaudžius 

kaimynystės ryšius. Vis dėlto siekiant įgyti žinių apie emocinį procesą, būtina kalbėtis su 

atitinkamais žmonėmis.  

 

Kalbėdamas apie šiuo metu vykdomą kasybos veiklą, K. Freytag dar kartą nurodė tai, kad 

Brandenburgo teritorijoje esančioje sorbų gyvenamojoje vietovėje nebus vykdomas joks 

perkėlimas, išskyrus tai, kad 2020 m. bus priimtas sprendimas dėl atvirojo tipo kasyklos 

„Welzow-Süd“ plėtros. Minėtų kaimų perkėlimas jau baigtas įgyvendinti. Visada buvo 

pripažįstama tai, kad sorbų bendruomenė rusvųjų anglių kasybos poveikį jautė ir iki 1990 m., 

ir po 1990 m. Vienas iš praeities klausimų sprendimo pavyzdžių – Naujajame Horne esantis 

dokumentų centras. Kituose kaimuose yra panašių susitikimo vietų. Kasybos bendrovės, 

siekdamos remti sorbų kultūrą, bendruomenėms taip pat skiria labai daug lėšų.  

 

Kalbėdamas apie mokytojų rengimą Leipcige ir skundus dėl to, kad sumažintas mokytojų 

rengimo finansavimas, E. Neumann teigė, kad finansavimas nebuvo sumažintas. Mokytojų 

rengimo Leipcigo universitete finansavimas buvo padidintas. Vadovaudamasi Brandenburgo ir 

Saksonijos bendradarbiavimo susitarimu, Brandenburgo žemės federalinė vyriausybė 

finansiškai prisideda prie mokytojų rengimo, kad jie galėtų mokyti žemutinių sorbų kalba. Prieš 

dvejus metus susitarimas buvo iš dalies pakeistas nustatant, kad Brandenburgas turi įnešti daug 

svaresnį indėlį. Taip turėtų atsirasti sąlygos sukurti patikimą mokymo metodiką ir užtikrinti 

aukštą studijų kokybę. Be to, taikomos kitos paramos priemonės, pvz., kitų mokomųjų dalykų 

mokytojai gali persikvalifikuoti į sorbų kalbos mokytojus. 

 

Susitikimas su Brandenburgo federalinės žemės anglių kasybos, geologijos ir išteklių 

regioninio federalinės žemės biuro (vok. Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

LBGR) pirmininku Hansu-Georgu Thiemu 

H.-G. Thiem trumpai pristatė Anglių kasybos, geologijos ir išteklių regioninio federalinės 

žemės biuro struktūrą ir atsakomybės sritis. Federalinės žemės biuras yra pavaldus 

Brandenburgo federalinės žemės ekonomikos reikalų ir energetikos ministerijai, jam 

finansavimą skiria Brandenburgo federalinė žemė. Biuras nagrinėja žaliavinių medžiagų 

žvalgymų, gavybos, ruošimo ir perdirbimo leidimų bei šių sričių stebėsenos klausimus, taip pat 
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darbuotojų profesinės sveikatos klausimus. Jam tenka atsakomybė už aplinkos apsaugą srityse 

nuo kasybos padarinių iki naudojamos žemės atkūrimo. Biuras taip pat yra vykdymo 

užtikrinimo įstaiga, kuri prižiūri kasybos bendroves, taip pat tvirtina bendrovių veiklos 

planavimo procedūras.  

 

H.-G. Thiem supažindino su Lužicos regione šiuo metu aktyviai eksploatuojamų atvirojo tipo 

kasyklų ir nebenaudojamų kasyklų, kurios veikė buvusioje Vokietijos Demokratinėje 

Respublikoje (VDR), padėtimi.  

 

Jis paaiškino, kad praeityje šalia kasyklų esančiose teritorijose buvo labai sumažėjęs požeminio 

vandens lygis, o dabar jis vėl didėja. Šio regiono dirvožemis ypatingas tuo, kad jame esama 

geležies sulfato, kuris daugiausia aptinkamas požeminiame vandenyje. Dėl kasybos sumažėjus 

požeminio vandens lygiui, pradėjo oksiduotis piritas. Kai vandens lygis vėl pakilo, šis piritas 

su vandeniu pateko į vandens telkinius. Dėl šio proceso vanduo pakeitė spalvą.  

 

H.-G. Thiem trumpai apžvelgė priemones, kurių buvo imtasi siekiant kovoti su šia problema. 

Šiomis priemonėmis didžiausias dėmesys buvo sutelktas į dvi Brandenburgo vietoves – šiaurinę 

Šprėvaldo regiono dalį ir pietinę Šprėvaldo dalį. Federalinės žemės biuras derina išplovimo 

darbus ir vykdo reguliarią stebėseną. 2015 m. federalinės žemės parlamentas priėmė sprendimą 

parengti strateginį pagrindinį planą siekdamas, kad į Šprė upės sistemą nepatektų jokių su 

kasyba susijusių atliekų ir ją apsaugoti, – pagal šį planą reikėtų toliau tobulinti anksčiau jau 

įgyvendintas neatidėliotinas priemones. 

 

H.-G. Thiem nurodė dvi regione esančias kasybos bendroves – Lausitzer und Mitteldeutsche 

Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), kurią įsteigė federalinė vyriausybė ir kuri turi 

laikytis tų pačių veiklos principų kaip privačios įmonės, ir Lausitz Energie Bergbau AG ir 

Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). Anglių kasybos, geologijos ir išteklių regioninis 

federalinės žemės biuras (ypač „LEAG“ atveju) leidžia vykdyti veiklą drauge laikantis būtinųjų 

federaliniu kasybos įstatymu užtikrintų reikalavimų, kurie laikomi pagrindinėmis teisinėmis 

nuostatomis.  

 

Atsakydamas į klausimą dėl Biuro nepriklausomumo, H.-G. Thiem kaip pavyzdį pateikė 

planavimo procedūrą, kuri bus pradėta vykdyti naujos atviro tipo kasyklos atveju arba Biurui 

gavus prašymą išplėsti jau veikiančią kasyklą. Administraciniai teismai gali vykdyti leidimų 

išdavimo arba atsisakymo juos išduoti kontrolę. H.-G. Thiem nuomone, taip užtikrinamas 

federalinės žemės biuro nepriklausomumas. Šiuo metu administracinės procedūros taikomos 

vis dažniau. 

 

Esama iššūkių, susijusių su buvusioje VDR naudotais kasybos būdais ir šiuo metu taikomu 

kasybos būdu. Bendrovei išduodamame federalinės žemės biuro leidime nurodomi 

reikalavimai, kurių būtina laikytis. Yra platus stebėsenos taškų ir nepriklausomų konsultacijas 

teikiančių specialistų tinklas.  

 

Susitikimas su peticijų pateikėjais 

 

Susitikime dalyvavo peticijų pateikėjai Hannes Wilhelm-Kell ir Oliver Powalla; sorbų 

bendruomenės atstovas Brandenburgo federalinės žemės rusvųjų anglių komisijoje Thomas 

Burchardt; Brandenburgo federalinės žemės asociacijos „Vokietijos Žemės draugai“ (BUND) 

narys Axel Kruschat; sorbų bendruomenės nariai Silke Milius, Edith ir Christian Penk. 
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Susitikimo pradžioje P. Csáky pateikė trumpą grįžtamąją informaciją apie ankstesnius 

susitikimus su federalinės žemės valdžios institucijomis. Po to peticijų pateikėjai ir svečiai 

pateikė savo pranešimus. 

 

H. W. Kell pateikė trumpą savo peticijos apžvalgą ir papildomos informacijos bei nurodė keletą 

pavyzdžių. Federalinės žemės vyriausybė nustatys politinius tikslus dėl energetikos politikos 

ateities. Abiejose federalinėse žemėse – Saksonijoje ir Brandenburge – neprisiimta jokio 

įsipareigojimo nustatyti datą, kada bus baigtas vykdyti laipsniškas elektros energijos gamybos 

kūrenant anglį atsisakymas, o vyriausybė planuoja rusvųjų anglių kasybos veiklą tęsti iki 

2040 m. Federalinės žemės valdžios institucijos energetikos politikos tikslus įgyvendina 

taikydamos atitinkamą politinę sistemą. Vykstant leidimų vykdyti rusvųjų anglių kasybos 

veiklą išdavimo procesui, federalinės žemės valdžios institucijos turi įvertinti ir visuomenės, ir 

energetikos politikos interesų svarbą.  

 

Jis teigė, kad iš 100 000 žmonių, dirbusių rusvųjų anglių kasyboje prieš susivienijimą, dauguma 

buvo kviestiniai darbuotojai iš kitų buvusios VDR vietų. Akmens anglių kasybos kaina – 

sugriauti 136 kaimai ir sunaikinta maždaug 1 500 km² kraštovaizdžio. Tai, kad 30 000 žmonių 

prarado savo namus, turėjo labai didelės neigiamos įtakos kultūrai ir kalbai. Tinkamų 

kompensacijų nebuvo suteikta. Valdžios institucijos dažnai teigia, kad rusvųjų anglių gavyba – 

tai sėkmingos veiklos pavyzdys, pvz., kalbant apie Horno perkėlimą. Iš tiesų tai ne sėkmės 

pavyzdys, o priešingas atvejis. Atsižvelgdamas į ministerijos pareiškimą, kad 6 proc. vandens 

taršos, kaip antai išplovimas, susidaro dėl aktyvios kasybos, peticijos pateikėjas teigė, jog 

mokslinės nuomonės patvirtina didesnį aktyvios kasybos poveikį dabar ir prognozuojamą 

didesnį poveikį ateityje  

 

Kaip pavyzdys pateikta Nochteno atvirojo tipo kasykla, dėl kurios kilo padarinių biosferai, nes 

leidimai buvo pagrįsti netiksliais duomenimis. Kasybos veikla valdoma laikantis tam tikro 

lankstumo, o tai nebuvo numatyta rengiant strateginį planą. Kasybos veikla buvo vykdoma 

sparčiau nei numatyta iš pradžių – jos apimtys įvykdytos vieneriems metams į priekį. Dėl to 

nekreipiamas dėmesys į nykstančias rūšis ir jos naikinamos. Todėl sutrikdyta biosfera. 

Apskritai vyrauja tendencija leisti nykti nykstančioms rūšims (kai kurios iš jų įtrauktos į 

raudonąją knygą). 

 

O. Powalla pateikė nuorodą į savo peticiją ir Komisijos atsakymą bei suteikė papildomos 

informacijos. Jo nuomone, nesilaikoma Vandens pagrindų direktyva nustatyto būklės 

prastėjimo draudimo.  

 

Visų pirma, sulfato koncentracija Šprė upėje pasiekė kritinį lygį ir kyla reali rizika geriamojo 

vandens tiekimui iš Šprė upės Berlyne, o tai turi poveikio apie 1 mln. gyventojų. Sulfato vertės 

kai kuriose vietovėse beveik pasiekė didžiausią galimą ribą arba net ją viršijo ir manoma, kad 

šios vertės didės ir toliau. Nauji Šprė upės vandeniu užpildomi šaltiniai, tokie kaip „Cottbuser 

Ostsee“, buvo įrengti su užterštu vandeniu. Manoma, kad per ateinančius keletą metų vandens 

kokybė gali smarkiai suprastėti. Vyriausybė teigia, kad planuojama imtis apsaugos priemonių, 

bet peticijos pateikėjas nemato jokių sisteminių įrodymų, kuriais būtų galima tokį teiginį 

pagrįsti. Dabartinė federalinės žemės vyriausybė netaiko jokio sisteminio metodo. Tariamas 

bendras viešasis interesas gaminti energiją, naudojant rusvąsias anglis, pasitelkiamas kaip 

argumentas siekiant pateisinti tai, kad vandens telkiniuose viršijamos sulfato išmetalų 

orientacinės vertės. Tačiau tai, kad vis dar buvo svarstoma galimybė tęsti ir net išplėsti rusvųjų 

anglių naudojimą, buvo politinio pasirinkimo klausimas. 



 

PE623.591v03-00 10/28 CR\1165897LT.docx 

LT 

 

Antra, O. Powalla teigė, kad kasybos pramonei gali būti skiriamos neskelbiamos subsidijos. 

Kasybos institucija gali prašyti kasybos bendrovės pateikti garantinę sumą kaip rezervą, kad 

būtų užtikrintas kasyklų sklypų atkūrimas. Švedijos bendrovei „Vattenfall“ pardavus kasybos 

įmones, Čekijos investuotojui EPH išmokėta 1,7 mlrd. EUR suma. Ši suma niekada nebuvo 

įtraukta į „LEAG“ turto apskaitą. Be to, buvo leista taikyti atleidimą nuo mokesčių arba atleista 

nuo mokesčio už naudojimąsi požeminiu vandeniu ir už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra. 

Brandenburge kasyba yra ekonomiškai perspektyvus sektorius – iš dalies taip yra todėl, kad 

vykdant su vandeniu susijusias patvirtinimo procedūras daromos nuolaidos. Kasybos įmonės 

neprivalo laikytis vandens lygio reikalavimų ir užtikrinti, kad būtų išlaikyta gera vandens būklė. 

Šis veiksnys grindžiamas teiginiu, kad mažėja tik požeminio vandens kiekis, o į vandenį 

nepatenka jokie cheminiai komponentai. Vis dėlto akivaizdu, kad dėl oksidacijos ir išplaunamo 

pirito vanduo prastėja. Laikantis Vandens pagrindų direktyvos, tokios išimties nereikėtų 

toleruoti.  

 

Atstovai taip pat nurodė, kad, jų nuomone, sudėtinga bendrauti su federalinės žemės valdžios 

institucijomis ir pateikė keletą pavyzdžių. Atstovas sorbų reikalams Mokslo, mokslinių tyrimų 

ir kultūros ministerijoje pateikė atsakymus į visus klausimus, netgi į klausimus, kurie yra susiję 

su vidaus politika. Sorbų mažumai svarba teikiama tik jos kultūros ir folkloro paveldo srityse. 

Be to, atstovas sorbų reikalams neatsakė į raštą dėl planuojamų sorbų parlamento rinkimų. Prieš 

dešimt metų vietovės, kurią planuota perkelti dėl planų įrengti atvirojo tipo kasyklą 

„Jänschwalde-Nord“, gyventojams nebuvo suteikta tiesioginė informacija apie perkėlimo 

planus. Po dešimt metų trukusios aktyvių piliečių kovos, planas įrengti atvirojo tipo kasyklą 

buvo atšauktas. Gyventojai apie šį pokytį buvo informuoti rašto kasybos bendrovei nuorašu.  

 

A. Kruschat teigė, kad santykiai su valdžios institucijomis yra įtempti. BUND reguliariai 

vertina įvairias vertes ir gauti rezultatai skiriasi nuo valdžios institucijų pateikiamų rezultatų. 

Be to, perkelti valdžios institucijų naudojami matavimo taškai siekiant įvertinti geležies 

hidroksido kiekį. Metalų, tokių kaip uranas ir arsenas, vertės Brandenburge gerokai viršija 

atitinkamomis nuostatomis įtvirtintas ribas. Šlamo atveju nesilaikoma teisinių reikalavimų. 

Šlamas buvo pašalintas, bet tinkamai nesunaikintas. A. Kruschat nuomone, taršos problema 

sistemingai nuvertinama.  

 

Be to, netiksliai apskaičiuotas ribos modelis, naudojamas rusvųjų anglių kasybai pagrįsti. 

Pastaraisiais metais rusvųjų anglių paklausa yra daug mažesnė nei nurodoma leidimų išdavimo 

procedūrose. Verčių modelis pasitelkiamas siekiant pagrįsti nuo Vandens pagrindų direktyvos 

leidžiančias nukrypti nuostatas. Vis dėlto jeigu pateikiant prašymą taikyti nukrypti leidžiančią 

nuostatą nurodomos neteisingos priežastys, taip pažeidžiama direktyva.  

 

Atsakydamas į klausimą, ar atkūrimo projektai vykdomi sėkmingai, H. W. Kell teigė, kad 

projektai retai įgyvendinami sėkmingai. Dažnai nepatikrinami aplinkos projektų, kuriais 

siekiama perkelti nykstančias rūšis, rezultatai. Valdžios institucijos daugiausia dėmesio skiria 

turizmui atkurtose vietovėse. Vis dėlto dažnai dirbtinių ežerų vanduo yra prastos kokybės ir 

juose plaukioti nerekomenduojama. Visuomenei atvėrus 30 000 ha ploto atkurtą teritoriją, ją 

teko vėl uždaryti, nes dėl kylančio požeminio vandens lygio jos dirvožemis buvo nestabilus.  

 

Atsakydamas į klausimą apie piliečių tarpusavio santykius, H. W. Kell nurodė, kad regioniniu 

lygmeniu pateikta peticija, kurios turinys visiškai atitinka peticijos Nr. 1012/2017 turinį, ir 

kuria raginama regione nutraukti tolesnę kasybos veiklą; peticiją pasirašė daugiau nei 120 000 
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asmenų. Kartu rusvųjų anglių kasybos pramonė pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kuria siekiama 

išlaikyti kasybos veiklos status quo. Nors iniciatyvai buvo skirta finansinė parama ir ją skatino 

anglių kasybos sektorius, o skatinimo veikla vykdyta net ir valdžios institucijose, ją pasirašė ne 

daugiau kaip 60 000 asmenų. Peticijos pateikėjo nuomone, remiantis šiuo faktu, pakankamai 

akivaizdžiai matyti, ko iš tiesų nori žmonės. Esama ir kitų Lužicos regiono ateičiai skirtų 

piliečių iniciatyvų, kurios šiuo metu bendrai sutelktos kaip „Lužicos perspektyvos“ (vok. 

„Lausitzer Perspektiven“). Vis dėlto nėra didelės tikimybės, kad iniciatyvomis iškeltos mintys 

bus įgyvendintos. Anot peticijos pateikėjų, siekiant, kad būtų įgyvendintos šiomis iniciatyvomis 

iškeltos mintys, būtina, kad parlamento lygmeniu labiau įsitrauktų piliečiai ir vietos valdžios 

institucijos. O. Powalla pridūrė, kad su kasyklomis ir elektrinėmis besiribojančių teritorijų 

gyventojai tiesiogiai arba netiesiogiai dirba kasyklose, todėl jose kiek labiau pasisakoma už 

rusvųjų anglių kasybos veiklą. Vis dėlto tokie asmenys sudaro mažumą, jie patiria didelę 

pramonės sektoriaus lobistų įtaką. Tokie lobistai taip pat kontroliuoja Brandenburgo federalinės 

žemės vyriausybę. Berlynas nusprendė palaipsniui atsisakyti anglių kasybos, bet kartu 

importuoja didelius energijos kiekius, pagaminamus Brandenburge vykdant anglių kasybą. 

Pagal bendrą Berlyno ir Brandenburgo federalinės žemės naudojimo planų sistemą Berlynas 

turi galimybę daryti spaudimą Brandenburgui, kad šis palaipsniui atsisakytų rusvųjų anglių. Vis 

dėlto Berlynas nusprendė šia proga nepasinaudoti.  

 

Be to, peticijos pateikėjas buvo nustebęs dėl to, kaip abiejų federalinių žemių – Saksonijos ir 

Brandenburgo – ministrai pirmininkai reagavo į Švedijos bendrovės „Vattenfall“ planą parduoti 

kasybos bendrovę. Jie nuvyko į Švediją ir paprašė regione toliau vykdyti kasybos veiklą, 

siekdami visų pirma išsaugoti darbo vietas. Vis dėlto, palyginti su kitomis pramonės šakomis, 

anglių sektoriaus įmonės nebėra didžiausi regiono darbdaviai.  

 

Vienu metu Vokietija pirmavo atsinaujinančiosios energijos sektoriaus srityje. Tačiau, 

Vokietijoje priėmus atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymą, buvo nustatytas 2,5 

centų/kWh mokestis, kurį asmuo turi mokėti tuo atveju, jeigu jis gamina savo atsinaujinančiąją 

energiją ir tokią energiją vartoja savo tikslais. Dėl šio reglamento sektoriuje nebekuriamos 

naujos technologijos, o tai daro ypač neigiamą poveikį MVĮ. „LEAG“ nebėra pirmaujanti 

Brandenburgo žemės pramonės įmonė. Atsinaujinančiosios energijos sektoriuje šiuo metu dirba 

30 000 žmonių. Remiantis moksliniais duomenimis, akivaizdu, kad galima naudoti tokį 

energijos rūšių derinį, kurio 80 proc. sudaro atsinaujinančioji energija. Brandenburgas nustatė 

savo klimato politikos tikslus. Vis dėlto A. Kruschat laikėsi nuomonės, kad federalinės žemės 

lygmeniu šių tikslų nepavyks įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti tikslus ir turint omenyje tai, kad 

60 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama naudojant rusvąsias anglis, būtina 

visapusiškai palaipsniui atsisakyti rusvųjų anglių kasybos.  

 

Peržiūrėdama savo energetikos strategiją, Brandenburgo federalinė žemė užsakė prognozių 

ataskaitą. Dauguma tyrime dalyvavusių mokslinių institutų pripažino, kad pokyčiai dėl 

laipsniško rusvųjų anglių kasybos atsisakymo Lužicos regione įvyks ne anksčiau kaip 2038 m. 

Tiesą sakant, tokią padėtį lems demografiniai pokyčiai ir nereikės prievarta atleisti darbuotojų. 

Kalbant apie struktūrinius pokyčius būtina atsižvelgti į ateinančią kartą.  

 

Kalbėdamas apie sorbų bendruomenės ir valdžios institucijų bendradarbiavimą ir 

bendruomenės ateitį, H. W. Kell teigė, kad Sorbų reikalų taryba yra tik patariamasis organas, 

kuris neturi veto teisės ar realių įgaliojimų. Jos nariai dirba savanoriškais pagrindais. Tarybos 

rinkimų tvarka labai demokratiška. Taryba didina visuomenės informuotumą apie tam tikras 

mažumos problemas ir stengiasi sušvelninti kai kurių federalinės žemės vyriausybės sprendimų 
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poveikį, pvz., dėl vietos vyriausybės reorganizavimo kilusį gyvenamųjų teritorijų 

susiskaldymą. 

H. W. Kell patvirtino, kad Brandenburgo žemė remia mokytojų rengimą Leipcigo universitete, 

kad jie galėtų mokyti sorbų kalbos. Tačiau, skirtas biudžetas yra per mažas ir nepakankamas, 

kad būtų galima parengti 100 mokytojų, kurie mokėtų dvi kalbas, t. y. atitiktų ateinančių 20-ies 

metų poreikius.  

 

2018 m. vasario 15 d. (ketvirtadienis) 

 

Susitikimas su „Lausitz Energie Bergbau AG“ ir „Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)“ 

atstovais ir elektrinės „Schwarze Pumpe“ apžiūra 

 

Po valandą trukusios elektrinės „Schwarze Pumpe“ apžvalgos Wolfgang Rolland pristatė 

bendrovę „LEAG“. Žvelgiant iš regioninės perspektyvos „LEAG“.– sena ir gilias tradicijas 

turinti bendrovė Lužicos regione kasybos tradicijos tęsiamos daugiau kaip 150 metų. 12 metų 

(iki 2016 m. spalio mėn.) bendrovė priklausė Švedijos bendrovei „Vattenfall“. Prieš pusantrų 

metų bendrovė „Vattenfall“ nusprendė nebevykdyti rusvųjų anglių kasybos. Naujosios 

bendrovės savininkės – dvi Čekijos bendrovės – „EPH“ ir „PPF“. Bendrovei priklauso anglių 

kasyklos Brandenburge ir Saksonijoje, trys elektrinės Lužicoje ir du blokai šalia Leipcigo 

miesto esančiame Lipendorfe, taip pat dvi nedidelės dujomis kūrenamos elektrinės ir 

perdirbimo vietoje įmonės. W. Rolland teigimu, „LEAG“ pagamina 8 proc. visos Vokietijoje 

įprastu būdu gaminamos elektros – ji sudaro 10 proc. visos Vokietijoje suvartojamos elektros. 

Šiuo metu „LEAG“ dirba 8 000 darbuotojų. Bendrovę pardavus Čekijos investuotojui, darbo 

vietos nebuvo prarastos – priešingai, sukurta papildomų darbo vietų. 2007 m. „Vattenfall“ 

parengė ilgalaikį planą iki 2050 m. Keičiantis politinei aplinkai, po pardavimo „LEAG“ nustatė 

naujas ribas ir 2017 m. kovo mėn. parengė naują regionui skirtą planą būsimiems 25–30 metų. 

Bendrovė akivaizdžiai sumažino „Vattenfall“ planais išsikeltą užmojį. Anksčiau suplanuotos 

dvi naujos kasyklos nebus eksploatuojamos, o Jėnšvaldės ir Nochteno kasyklose bus išgaunama 

mažiau anglių. Per ateinančius 25–30 metų regione greičiausiai nebus sukurta naujų kasyklų, 

taip pat nebus statomos naujos elektrinės. Todėl bendrovė taip pat gyvuos 25–30 metų. Per šį 

laikotarpį bendrovė ir jos personalas bus pertvarkyti. Pasak W. Rolland, šiuo laikotarpiu 

regionas taip pat turės parengti anglių kasybos, kuri dabar kasmet gauna 1,4 mlrd. EUR pajamų, 

alternatyvų planą. 2020–2023 m. Vokietijoje trūks užtikrintos įprastos energijos. Tais metais 

paklausa bus pati didžiausia ir reikės importuoti elektrą iš užsienio. W. Rolland pridūrė, kad 

„LEAG“ viršija nacionaliniu ir ES lygmenimis nustatytus klimato politikos tikslus.  

 

Atsakydamas į klausimą, ar „LEAG“ prisideda padengdama senų rusvųjų anglių kasyklų 

atkūrimo išlaidas, W. Rolland nurodė, kad regione veikia dvi kasybos sektoriaus bendrovės – 

„LEAG“ ir „LMBV“. Po susivienijimo 1990 m. Vokietijos federalinė vyriausybė prisiėmė 

atsakomybę už žalą aplinkai. 1994 m. įkurta „LMBV“ turi spręsti klausimus, susijusius su 

senaisiais buvusios VDR objektais, už kuriuos ji atsakinga savo teritorijoje. „LEAG“ yra 

teisiškai įpareigota pati finansuoti naujų kasyklų atkūrimo darbus, kai juose nebevykdoma 

aktyvi kasyba. Pagal Vokietijos komercinę teisę, „LEAG“ turi kasmet atidėti lėšų, skirtų žemei 

atkurti. Kaip pavyzdį atstovai nurodė greta Kotbuso esančią buvusią kasyklą, kurioje „LEAG“ 

anksčiau vykdė veiklą – šiuo metu kasykla perdaryta į ežerą. „LEAG“ padengė visas atkūrimo 

išlaidas, kurios iš viso siekė 250 mln. EUR. Thomas Penk pridūrė, kad Brandenburgo ir 

Saksonijos institucijos parengė strateginius pagrindinius rusvųjų anglių kasybos ir 
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įgyvendinimo planus. Į šiuos planus įtraukta informacija apie atkurtino paviršiaus ploto rūšį, 

atsižvelgiant į tai, kokios rūšies veikla toje vietovėje buvo vykdoma prieš pradedant joje vykdyti 

kasybos veiklą. Žemesnio lygmens bendruosiuose planuose išsamiau nustatyta konkreti  

planavimo tvarka, pvz., laikotarpis.  

 

M. Auken paprašė pateikti statistinius duomenis apie „LEAG“ rusvųjų anglių kasybos verslo 

sukuriamų CO2 išmetalų kiekį. W. Rolland atsakydamas teigė, kad „LEAG“ šiuo metu jau yra 

įgyvendinusi Vokietijos nustatytą tikslą iki 2020 m. 40 proc. sumažinti CO2 išmetalų kiekius. 

Rusvųjų anglių kasyba šiuo metu atlieka būtiną vaidmenį kuriant energijos rūšių derinį. 

Brandenburgo federalinės žemės kaimo plėtros, aplinkos ir žemės ūkio ministerijai „LEAG“ 

privalo kasmet pateikti duomenis apie išmetalus, įskaitant bendrąją koncentraciją ir absoliutųjį 

kiekį. Bendrovė sieks rusvąsias anglis naudoti pačiu veiksmingiausiu būdu. Ji mano 

prisidedanti prie atsinaujinančiosios energijos. Kai bus pagaminama pakankamai vėjo 

energijos, „LEAG“ elektrinės netgi nutrauks veiklą. „LEAG“ taip pat siekė įdiegti anglies 

dioksido surinkimo ir saugojimo sistemą, deja, nesėkmingai.  

 

Atsakydami į M. Auken klausimą apie tai, kokių priemonių imamasi siekiant stabilizuoti 

teritorijas, į kurias draudžiama patekti, „LEAG“ atstovai dar kartą nurodė, kad nuo 1994 m. šias 

teritorijas privalo kontroliuoti „LMBV“. Daugelis buvusios VDR atvirojo tipo kasyklų buvo 

uždarytos per vieną naktį, jų tinkamai nesutvarkius. Per pastaruosius dešimt metų „LMBV“ 

turėjo spręsti ne vieną dėl suprastėjusio dirvožemio kilusią problemą ir susidūrė su tam tikromis 

kliūtimis. „LEAG“ naudojosi „LMBV“ patirtimi ir atkurdama atvirojo tipo kasyklas stengėsi 

išvengti tokių padarinių. Siekdama sandarinti dirvožemį, bendrovė pertvarkys sistemą.  

 

M. Auken taip pat paprašė patvirtinti, ar tuo atveju, jei padaroma žala namui, prievolė įrodyti 

tenka to namo savininkui. „LEAG“ patvirtino, kad pagal Vokietijos įstatymus namo savininkas 

turi įrodyti, kad žala namui kilo dėl kasybos. Ši nuostata taikoma atvirojo tipo kasyklų atveju, 

o tai daroma todėl, kad virš kasyklų nėra jokių namų ir kasyklos nedaro jokio tiesioginio 

poveikio. Požeminis vanduo yra vienintelė priežastis, dėl kurios gali kilti rizika. Žala 

atlyginama tik ypatingais atvejais.  

 

„LEAG“ atstovai taip pat paminėjo kaltinimą, kad perkeliami matavimo taškai, ir paaiškino, 

kad matavimo taškai yra veiklos plano ir licencijų išdavimo procedūros dalis. Bendrovė taškų 

neperkelia, o kaltinimus patikrino ir valdžios institucijos.  

 

Susitikimas su „Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH“ (LMBV 

GmbH) atstovais 

 

Susitikimas pradėtas išsamiu „LMBV“ atstovų techniniu pristatymu, kuriame buvo pateikta 

bendrovės veiklos bendra apžvalga. Savo pristatyme jie išsamiau paaiškino priežastis, dėl kurių 

kyla didelio masto Šprė upės ir gretimų vandens telkinių tarša, kaip nurodyta peticijoje 

Nr. 1012/2017, taip pat nurodė priemones, kurių bendrovė ėmėsi siekdama spręsti šią problemą.  

 

Bendrovė buvo įkurta 1994 m. Jos personalą sudaro trijose skirtingose vietovėse dirbantys 

653 darbuotojai. „LMBV“ atsakinga už 1 310 km² ploto teritoriją. „LMBV“ priklauso 

Vokietijos Federacinei Respublikai, kuriai atstovauja federalinė finansų ministerija. Bendrovės 

finansavimas grindžiamas federalinio ir regioninio lygmenų susitarimu. Per pirmuosius 

penkerius savo veiklos metus „LMBV“ buvo atsakinga už laipsnišką buvusios VDR laikų 

rusvųjų anglių aktyvių kasyklų panaikinimą. Šios kasyklos baigtos eksploatuoti 1999 m. Nuo 
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to laiko bendrovė savo veiklą sutelkė į buvusių rusvųjų anglių kasybos teritorijų pertvarkymą, 

pvz., pakeičiant žemę taip, kad ją būtų galima naudoti naujais ir konstruktyviais būdais, be to, 

stebima vandens telkinių būklė tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektais. Tai taikoma 

vietovėms nuo Giorlico iki Berlyno. Daugelį metų požeminio vandens lygis sparčiai mažėjo ir 

kai kurių dirbtinių ežerų rūgštingumas išlieka gana didelis. Vandeniui apdoroti ir jo pH vertei 

padidinti siunčiami laivai. Greta geležies oksido taip pat labai svarbi sulfato koncentracija – net 

jei jis nepastebimas ir neužuodžiamas, tačiau esant pernelyg didelei koncentracijai gali sukelti 

pykinimą.  

 

M. Auken paklausė, ar vis dar esama rizikos, kad dėl šiuo metu vykdomos aktyvios rusvųjų 

anglių kasybos galėtų kilti tokia pati problema. „LMBV“ patvirtino, kad dėl šiuo metu 

vykdomos kasybos veiklos ateinančiais metais gali kilti panašių problemų. Vis dėlto vandens 

taršos problema, kurią turėjo spręsti „LMVB“, kilo dėl nebenaudojamų buvusios VDR kasyklų, 

kurias uždarius nebuvo imtasi jokių veiksmų siekiant užkirsti kelią problemoms. Dabartiniai 

veiklos vykdytojai, tokie kaip „LEAG“, naudojasi privalumu stebėti, kokias priemones 

įgyvendina „LMBV“, ir per ateinančius metus gali pasirengti taip, kad galėtų tokių problemų 

išvengti. Vienas tokio stebėjimo pavyzdžių yra tai, kad užuot išleidusi visą vandenį į Šprė upę, 

„LEAG“ jį paskirsto skirtingose upėse. „LMBV“ ir „LEAG“ taip pat glaudžiai bendradarbiauja 

mokslinių tyrimų srityje, o „LEAG“ prie tokių projektų prisideda finansiškai.  

 

Be to, atstovai teigė, kad jie glaudžiai bendradarbiauja su visais suinteresuotaisiais subjektais, 

įskaitant paramą piliečių iniciatyvinėms grupėms. Bendrovė šiuo klausimu nuolat rengia 

konsultacijas ir susitinka su ekspertais. Be to, galimų vandens valymo būdų (pvz., kalkinimo) 

mokslinių tyrimų klausimais ji bendradarbiauja su Kotbuso technikos universitetu. Bendrovė 

yra Tarptautinės kasyklų vandens asociacijos narė. Narystė asociacijoje suteikė galimybę 

vykdyti diskusijas apie tinkamą problemos sprendimo metodą. Vykdant diskusijas paaiškėjo, 

kad nėra sukurta geresnių metodų. „LMBV“ dirba labai skaidriai ir visus dokumentus skelbia 

savo tinklalapyje. Bendrovė taip pat vykdo įvairią viešųjų ryšių veiklą.  

 

Atsakydami į klausimą apie „LEAG“ bendrai finansuojamas „LMBV“ priemones, iš kurių 

ateityje ji pati turės naudos, atstovai patvirtino, kad dabartinis veiklos vykdytojas yra atsakingas 

už bet kokią aktyvios kasybos veiklos sukeltą žalą. „LEAG“, bendradarbiaudama su „LMVB“ 

bendrai finansavo keletą bandomųjų projektų ir mokslinių tyrimų projektų.  

 

„LMBV“ atstovai taip pat paaiškino, kad nuo Vandens pagrindų direktyvos nukrypti leidžiančią 

nuostatą prašoma taikyti tik tais atvejais, kai kalbama apie upių, o ne dirbtinių ežerų vandens 

kokybę. 

 

„LMBV“ taip pat pažymėjo, kad valymo strategijos, kuriomis siekta iki 2010 m. atkurti žemę, 

nebuvo įgyvendintos taip sėkmingai, kad būtų užtikrintas žemės stabilumas, o tam įtakos taip 

pat turėjo geologinis ir technologinis reiškinys. 2011 m. dėl nestabilumo turėjo būti uždrausta 

prieiga prie 17 000 ha žemės. Nuo 2011 m. „LMBV“ šiuo klausimu imasi daug veiksmų ir 

įsteigė patariamąją tarybą, siekdama rasti būdų stabilumui užtikrinti. „LEAG“ taip pat 

dalyvauja patariamosios tarybos veikloje tam, kad galėtų greičiau reaguoti į žemės nestabilumo 

problemą. 

 

Taip pat buvo kalbama apie šlamo apdorojimą, stengiantis kuo labiau vengti jo susidarymo, kai 

jis apdorojamas gavybos vietoje, tinkamai šalinant ir valant, taip pat atsižvelgiant į galimybę 

dalį šlamo pakartotinai panaudoti vertės grandinėje. 
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M. Auken paklausė apie atkurtos žemės kokybę ir įvairovę. Atsakydami į šį klausimą, „LMBV“ 

atstovai patvirtino, kad dirvožemio kokybė pagerės naudojant trąšas. Žemė vėl taps miško 

plotais, žemės ūkio paskirties žeme ir gamtos rezervatais. Kai kurios teritorijos liks pūdymais, 

kad kistų natūraliai. Kai kurių rūgštinių ežerų atžvilgiu nesiimta veiksmų siekiant stebėti, kaip 

jie kis. 2017 m. atliktu buvusių kasybos regionų natūralios kaitos tyrimu nustatyta, kad per 

pastaruosius 20 metų šioje teritorijoje apsigyveno nunykusios rūšys.  

 

P. Csáky paklausė, koks buvusių kasyklų teritorijos plotas buvo atkurtas. „LBMV“ teigė, kad 

nepaisant kai kurių su stabilumu susijusių iššūkių, atlikta 80 proc. darbo siekiant būtiniausiam 

visuomenės saugumui užtikrinti. Visiškai pakeista 10–15 proc. atvirų karjerų paskirtis. 2030–

2035 m. „LMBV“ bus daugiau ar mažiau baigusi vykdyti atkūrimo darbus teritorijoje, už kurią 

ji atsakinga. Po to reikės vykdyti ilgalaikę stebėseną. 

 

Susitikimas su Kotbuso miesto meru ir atstovais 

 

Kotbuso miesto meras pasveikino delegaciją ir pateikė keletą faktų apie Kotbuso miestą. 

Kotbusas yra antrasis pagal dydį Brandenburgo miestas. Jame gyvena 100 000 gyventojų, o 

nedarbo lygis sudaro 6,3 proc. (palyginti – praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje 

nedarbo lygis siekė 30 proc.). Kotbusas taip pat yra didžiausias Vokietijos dvikalbis miestas. 

Miestas taip pat yra vienas labiausiai įsiskolinusių buvusios VDR teritorijoje esančių miestų – 

jo skola siekia 250 mln. eurų.  

 

Be to, meras patvirtino, kad vykdomos didelio masto diskusijos dėl miesto ekonominės 

padėties. Kadangi rusvųjų anglių kasybos sektoriuje sukurta labai kokybiškų darbo vietų, jis 

regionui yra labai svarbus. Vis dėlto negalima nepaisyti to, kad vieną dieną rusvųjų anglių 

kasybos bus palaipsniui atsisakyta, nors perėjimui reikės laiko. Prireikė beveik 30 metų, kad 

nedarbo lygis smarkiai sumažėtų. Didžioji dauguma žmonių nebedirba darbo, kurį mokėsi 

dirbti. Susirūpinimą ir nerimą dėl laipsniško kasybos atsisakymo būtina vertinti rimtai. Siekiant 

išvengti staigaus sukrėtimo, būtina taikyti subalansuotą metodą.  

 

Sunkumų kelia ir tai, kad Kotbuse gyvena 4,3 proc. Brandenburgo federalinės žemės gyventojų, 

bet jame apgyvendinta 15 proc. priimtų pabėgėlių. Dėl šios padėties tarp vietos gyventojų kyla 

konfliktų. Siekdamas numalšinti įtampą, meras kreipėsi pagalbos į federalinės žemės 

vyriausybę.  

 

Atsakydamas į klausimą apie tvarios ateities kūrimo perspektyvas, meras nurodė, kad šiuo metu 

nagrinėjama, kokios rūšies pramonės įmonės gali įsikurti regione. Netrukus mieste atsiras 

vienas didžiausių šios vietovės dirbtinių ežerų. Planuojama šį ežerą panaudoti ir ekonomikos 

reikmėms. Šiuo metu rengiamas tyrimas apie galimybes naudojantis šilumos siurbliais 

paskirstyti šilumą miesto namų ūkiams.  

 

P. Csáky paklausė mero, ar dėl rusvųjų anglių pramonės kyla tokios sveikatos problemos kaip 

plaučių vėžys arba lėtinis bronchitas. Meras atsakė, jog šiuo metu jis negalįs patvirtinti, kad 

gauta pranešimų apie tokias ligas. Po susivienijimo ėmusis tinkamų aplinkos apsaugos 

priemonių, geriau saugoma aplinka ir nebekyla pavojus sveikatai.  

 

Tatjana Ždanoka paklausė, ar vartojama vietos kalba. Anna Kossatz-Kosel patvirtino, kad sorbų 

kalbai kyla pavojus ir kad miestas ir regionas palaiko ypatingus ryšius su kaimyninėmis šalimis 
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ir įgyvendina projektus kultūros ir kalbos klausimais. Pvz., palaikomi kontaktai su muziejais, 

pvz., su Zeliona Guros (Lenkija) muziejumi, taip pat su Čekijos muziejais. Kalba populiarinama 

ir pačiame mieste. Administracijos darbo pasiūlymuose nurodomas reikalavimas turėti 

konkrečių sorbų kalbos gebėjimų. Nuo 2016 m. žemutinių sorbų vidurinėje mokykloje buvo 

įdarbintas jaunimo reikalų koordinatorius. Miestas įvairiais būdais stengiasi žmonėms sudaryti 

sąlygas vartoti ir išsaugoti sorbų kalbą – daugiausia kaip kultūros paveldą. Sorbų kalba 

neskatina ekonomikos plėtros. A. Kossatz-Kosel teigė, kad svarbus klausimas yra vadovėliai ir 

mokymo priemonės sorbų kalba, ypač vidurinio ugdymo lygmeniu. Rengiant vadovėlius ir 

mokymo priemones sunkumų kyla ir dėl to, kad sorbų kalba, priešingai nei kitomis 

regioninėmis ar mažumų kalbomis, nekalbama tam tikroje teritorijoje. Būtų naudinga galimybė 

pasinaudoti įvairiomis programomis, skirtomis regioninėms ir mažumos kalboms apsaugoti. 

Miestas surinko parašus dėl piliečių iniciatyvos „Mažumų apsaugos dokumentų rinkinys. 

Milijonas parašų už įvairovę Europoje“.  

 

Be to, jaunuoliai perima sorbų kalbą. Kai kurie jų taip pat studijuoja šią kalbą Leipcigo 

universitete. Mažus vaikus galima registruoti į du lopšelius, kuriuose ugdymas vykdomas sorbų 

kalba. Šiuose lopšeliuose gimtakalbiai vaikai sudaro 10 proc.  

 

 

Susitikimas su Velcovo miesto mere ir Prošimo (Velcovo apygarda) atstovais 

 

Merė pristatė Velcovo miestą ir pateikė apie jį tam tikrų duomenų. Mieste yra 3 500 gyventojų, 

jį supa atvirojo tipo kasyklos. Miestas patiria tokius rusvųjų anglių kasybos padarinius kaip oro 

tarša ir triukšmo tarša. 2009 m. mieste užfiksuotas 3,9 mln. EUR biudžeto deficitas. Nuo 

2007 m. Velcovo piliečiai yra susirūpinę dėl rusvųjų anglių kasybos operatoriaus planų. 

Miestas su buvusiu veiklos vykdytoju „Vattenfall“ pasirašė bendrąjį susitarimą dėl konkrečių 

lėšų vietos bendruomenei remti. Dėl šio susitarimo atsirado galimybių finansuoti 

infrastruktūros projektus, o tai miestui turėjo didelės įtakos. Merė išreiškė norą, kad dabartinis 

rusvųjų anglių kasybos veiklos vykdytojas – „LEAG“ – prisiimtų tvirtesnį įsipareigojimą. 

2018 m. „LEAG“ savanoriškai skyrė 530 000 EUR lėšų. 2011 m. buvo siunčiama aiški žinia, 

kad bus perkelta dalis miesto teritorijos. Miestas pradėjo rengtis perkėlimui miesto teritorijoje 

ir už jos ribų. Merė patvirtino, kad perkėlimas turi poveikį visiems kasdienės veiklos sektoriams 

ir šį poveikį galima kompensuoti tik iš dalies.  

 

Po to trys Prošimo apygardos atstovai pateikė savo požiūriu pagrįstus pareiškimus apie padėtį. 

Savo pranešimus jie grindė asmenine patirtimi, susijusia su aplink miestą išsidėsčiusiose 

teritorijose vykdoma rusvųjų anglių kasybos veikla, ir iššūkiais, su kuriais jie susiduria šiomis 

dienomis. Jie dar kartą pabrėžė rusvųjų anglių gavybos daromą žalą aplinkai, pavyzdžiui, 

didžiulių kraštovaizdžio elementų, pvz., miškų ir natūralių ežerų, praradimą ir kitas neigiamas 

pasekmes, kaip antai socialinį perkėlimų poveikį. Jie taip pat pareiškė savo nuomonę, kad per 

pastaruosius kelis dešimtmečius priimtais sprendimais, įskaitant atleidimą nuo milijonų eurų 

vertės mokesčių, buvo siekiama apsaugoti rusvųjų anglių kasybos pramonės interesus. Atstovai 

reikalavo tinkamos kompensacijos. Jie paneigė idėją, kad rusvosios anglys yra ekonomiškai 

efektyvios, ir palaikė nuomonę, kad perėjimas prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos yra 

įmanomas. Daug tame regione gaminamų rusvųjų anglių eksportuojama į Čekiją. Be to, atstovai 

paminėjo nepakankamą skaidrumą, susijusį su tariamai atidėta 1,7 mlrd. EUR paramos lėšų 

suma, kurios kilmės „LEAG“ iki šiol nedeklaravo. 

 

Susitikimas su Žemutinės Lužicos asociacijos „Domowina“ (Domowina Regionalverband 
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Niederlausitz e.V.) valdančiuoju direktoriumi 

 

Nuo 2015 m. M. Koinzer eina Žemutinės Lužicos asociacijos „Domowina“ valdančiojo 

direktoriaus pareigas Jis nurodė, kad 2014 m. Brandenburgas peržiūrėjo sorbų (vendų) 

mažumos apsaugos įstatymą. Atlikus peržiūrą, be kita ko, asociacija „Domowina“ buvo 

pripažinta mažumos interesams atstovaujančiu organu. Vis dėlto dar būtina imtis daugelio 

veiksmų siekiant užtikrinti, kad su asociacija „Domowina“ būtų konsultuojamasi ir 

atsižvelgiama į jos nuomonę.  

 

M. Koinzer pateikė informacijos apie bendrą sorbų padėtį Brandenburgo federalinėje žemėje – 

anksčiau sorbų tautybės gyventojų skaičius buvo gerokai didesnis nei šiomis dienomis 1880 m. 

vienas mokslininkas apsilankė visuose kaimuose ir įvertino žmonių kalbinius gebėjimus. 

Tuomet Kotbuso apylinkėse esančiuose kaimuose 90–97 proc. gyventojų kalbėjo sorbų kalba. 

Tačiau nuo 1981 m. dėl politinių priežasčių padėtis smarkiai prastėjo. Po 1990 m. įvykusio 

Vokietijos susivienijimo padaryta tam tikra pažanga. Užtikrinta, kad tam tikrose regiono dienos 

priežiūros įstaigose ir lopšeliuose būtų mokoma sorbų kalbos. Deja, VDR laikais nebuvo 

galimybių mokytis sorbų kalbos. Dėl politinių ir religinių priežasčių kalbos vartojimas šeimose 

nunyko ir vaikai savo tėvų kalbos jau nebevartodavo. Tai nulėmė esamą padėtį – seneliai arba 

proseneliai su savo anūkais gali kalbėti sorbų kalba, bet vidurinei kartai priklausantys žmonės 

sorbų kalbos nemoka.  

 

M. Koinzer paaiškino, kad asociacija „Domowina“ yra skėtinė organizacija, kurią sudaro kelios 

regioninės asociacijos ir iš viso – 7 600 narių. Jos struktūra buvo sukurta remiantis tuo, kad ir 

Brandenburge, ir Saksonijoje gyvena sorbų tautybės žmonių, ir tuo, kad jie gyvena įvairiose 

savivaldybėse. Šiuo metu sorbų mažumai priklauso 60 000 asmenų – 40 000 tokių asmenų 

gyvena Saksonijoje, o 20 000 – Brandenburge. Asociacijos vidaus struktūra buvo pritaikyta 

siekiant užtikrinti, kad būtų palaikomi sorbų interesus ginančių asmenų ir administravimo 

įstaigų ryšiai. 1991 m., siekdamos labiau sutelkti jėgas ir vienbalsiai pareikšti savo nuomonę, 

susijungė keturios tuo metu Brandenburge veikusios organizacijos. Žemutinės Lužicos 

asociacija „Domowina“ yra registruota asociacija, kuri priklauso daugeliui skėtinių 

organizacijų. Asociacijos „Domowina“ grupių yra kiekviename kaime, o tokioms grupėms 

teisiškai atstovauja regioninė asociacija. 2009 m. Žemutinės Lužicos asociacija „Domowina“ 

turėjo 1 800 narių, o šiuo metu joje yra virš 2 400 narių. Remiantis šiais duomenimis, per 

pastaruosius 10 metų asociacijos narių skaičius pamažu, bet palaipsniui didėja, tačiau tai 

nereiškia, kad daugiau žmonių pradėjo kalbėti sorbų kalba. Kita vertus, dabar vis daugiau 

asmenų laiko save sorbais ir nori vėl laikytis sorbų tradicijų bei atsigręžti į savo kilmę ir išreikšti 

savo tapatybę prisijungdami prie asociacijos „Domowina“.  

 

Atsakydamas į klausimą apie su skaitmeninimu susijusius iššūkius, M. Koinzer teigė, kad su 

skaitmeninimu mažumos kalboms atsiveria reali galimybė, nes mažumos gali pasitelkti 

naująsias technologijas. Visoje Vokietijoje išsibarstę sorbų tautybės asmenys studijuodami gali 

palaikyti ryšius ir bendrauti sorbų kalba. Pats Leipcige studijavęs M. Koinzer vieną valandą per 

dieną gali klausyti radijo laidų sorbų kalba. Praeityje visi mažumos kalbą vartojantys asmenys, 

ypač jeigu ta kalba nekalbama konkrečioje istorinėje teritorijoje, susidurdavo su realia 

problema: sukūrus naują turinio sklaidos priemonę, į mažumos kalbas būdavo atsižvelgiama 

vėliau arba tada, kai atitinkama technologija jau būdavo pasenusi. Taip buvo skaitmeninių 

vaizdo diskų (angl. DVD) atveju, o sorbų bendruomenė su šia problema vis dar susiduria 

daugelyje sričių. Saksonijos federalinė žemė pradėjo vykdyti programą, kuria siekiama 

skaitmeninti aukštutinių sorbų kalbą. Prieš dvejus metus pagaliau buvo sukurta Sorbų kalbos 
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rašybos tikrinimo programa. Iššūkių, be kita ko, kelia teisių klausimas, taip pat žmogiškųjų 

išteklių trūkumas. Be to, esama pavojaus, kad jaunuoliai neturės galimybių praktiškai vartoti 

šios kalbos.  

 

M. Koinzerio nuomone, svarbiausias žingsnis buvo žengtas 2015 m. Mokslo, mokslinių tyrimų 

ir kultūros ministerijoje įsteigus biurą. Šis padalinys sprendžia religinius klausimus ir sorbų 

(vendų) klausimus. Įkuriant biurą iš tiesų buvo žengtas kokybinis žingsnis siekiant, kad tinkamu 

lygmeniu dirbtų tinkamas kontaktinis asmuo. Šis atsakingas asmuo yra labai iniciatyvus.  

 

2016 m. Brandenburgo federalinės žemės parlamentas priėmė priemonių planą, kuriuo 

siekiama išsaugoti sorbų kalbą. Pasak M. Koinzerio, kai kurios plano dalys galėtų būti 

išsamesnės. Vis dėlto jis taip pat teigė, kad tai yra pirmasis tokio pobūdžio planas, o pasitelkiant 

atkaklumą galima pasiekti didelių rezultatų. Kai kurioms priemonėms skiriamas ir 

finansavimas. Dvikalbės vaikų priežiūros įstaigos gali pateikti prašymus atlikti kitoms šios 

vietovės dienos priežiūros įstaigoms konsultacijas teikiančių lopšelių vaidmenį. Jos gali 

bendradarbiauti su kitais lopšeliais ir raginti rengti mokymo priemones. Šiai konkrečiai 

iniciatyvai per metus skiriama 12 000 EUR lėšų.  

 

Žemutinės Lužicos regione geriausių sorbų kalbos vartojimo plačiosios visuomenės reikmėms 

pavyzdžių yra Kotbuso mieste. Šiame mieste 90–95 proc. gatvių ženklų informacija pateikiama 

dviem kalbomis. Vis dėlto M. Koinzer pabrėžė, kad svarbu kiekvieną konkrečią gyvenimo sritį 

vertinti kaip kalbinę aplinką. Jis pateikė vietos zoologijos sodo pavyzdį – jame sorbų kalba 

ignoruojama, bet aiškinamieji ženklai teikiami vokiečių, anglų ir lenkų kalbomis.  

 

Atsakydamas į P. Csáky klausimą apie sorbų kalbos vietą švietimo sistemoje, M. Koinzer 

nurodė, kad 1998 m. Kotbuse buvo atidarytas pirmasis lopšelis, kuriame vartojama sorbų kalba, 

ir taip buvo padaryta didelė pažanga. Vis dėlto, mokomųjų dalykų, kurių metu daug 

bendraujama, pvz., istorijos, mokyklose galima mokytis tik vokiečių kalba. Šešiose pradinėse 

mokyklose vykdomos dvikalbės mokymo programos, bet nesilaikoma vienodo požiūrio į dviem 

kalbomis dėstomus mokomuosius dalykus. Vidurinėse mokyklose skirtingi mokomieji dalykai 

dėstomi dviem kalbomis. Dvikalbio mokymo galimybės yra susijusios ir su tuo, kiek yra 

mokytojų. Mokyklinio lavinimo sistemoje trūksta tęstinumo. Labiau laikantis tęstinumo, būtų 

galima pasiekti didesnio veiksmingumo. Kita problema – mokymo priemonės. Vadovėliai 

verčiami beveik dvejus metus, o per tą laiką dalis juose pateikto turinio tampa nebeaktualus. 

Kadangi labai trūksta mokomosios medžiagos, mokytojai ją savanoriškai plėtoja patys, o tai 

reiškia, kad jiems tenka didelis darbo krūvis. 

 

Buvo užduotas klausimas apie tai, kaip jaunoji karta įsisavina kalbą. Vyresnioji karta namuose 

kalbą vis dar vartoja, tačiau patiria sunkumų bendraudama su jaunąja karta, nes mokykloje 

mokoma kiek kitokios kalbos. Pagal namuose vartojamą senojo stiliaus kalbą galima nesunkiai 

nustatyti, iš kurio kaimo yra kilęs ja kalbantis asmuo. Siekiant apsaugoti ir atgaivinti kalbą, 

būtina nustatyti vieną standartinį dialektą. M. Koinzer patvirtino, kad vis labiau pritariama šiai 

minčiai. Vis daugiau mokyklą baigiančių jaunuolių labiau pasiryžę puoselėti sorbų kalbą. Jie 

mokosi kalbos ir įsitraukia į asociacijos „Domowina“ veiklą. Asociacijos „Domowina“ 

valdančiojoje taryboje yra daug jaunų atstovų. Vis labiau didėja jaunuolių informuotumas apie 

kalbą. 

 

2007 m. asociacija „Domowina“ ir tuometis rusvųjų anglių kasybos veiklos vykdytojas 

„Vattenfall“ pasirašė susitarimą, kuriuo buvo nustatyta, kad asmenims, siekiantiems pelno 
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naudojantis regiono žaliavomis, tenka atsakomybė kultūros ir socialiniais klausimais, ypač tais 

atvejais, kai dėl kaimų sugriovimo buvo padarytas poveikis kultūrai. Dabartinis veiklos 

vykdytojas toliau laikosi šio susitarimo. Federalinės žemės vyriausybė nustatė, kad kasyklų 

savininkas turi prisiimti tiesioginę atsakomybę už sorbų bendruomenę. Tikimasi, kad bus 

laikomasi susitarimo, o vyriausybė stebės, kaip įgyvendinami įsipareigojimai. Asociacija 

„Domowina“ du kartus per metus su „LEAG“ atstovais susitinka aptarti aktualius klausimus. 

Nors tokios diskusijos yra sudėtingos, o kartais – nuviliančios, jas vykdant atvirai išsakoma 

nuomonė. 

 

Susitikimas su Šenkendioberno savivaldybės ekspertu ir patarėju su kasyba susijusiais 

klausimais Andreasu Stahlbergu 

 

A. Stahlberg dirba Šenkendioberne – nedidelėje bendruomenėje, esančioje Vokietijos 

pasienyje su Lenkija. Jis taip pat yra vietos apygardos asamblėjos narys ir Brandenburgo 

rusvųjų anglių kasybos komisijos narys. 

 

Savo pristatyme jis daugiausia dėmesio skyrė tam, kaip kasybos srityje įgyvendinamos ES 

direktyvos. 

 

Šenkendioberną sudaro 16 kaimų, savivaldybė užima 214 km² ploto teritoriją. Kalbant apie 

plotą, tai yra 77 pagal dydį savivaldybė Vokietijoje, vis dėlto joje yra tik 3 700 gyventojų. 

Daugiausia vykdoma ūkininkavimo ir miškininkystės veikla. Svarbu ir tai, kad esama daug 

kokybiškų gamtos išteklių ir vykdomas tvarus turizmas. Šenkendioberno savivaldybės 

gyventojai pasisako prieš kasybą. 2007 m. asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje nurodė 

atliksianti visus galimus veiksmus tam, kad savo teritorijoje užkirstų kelią būsimai kasybos 

veiklai. 2014 m. šis įsipareigojimas buvo patvirtintas.  

 

Nuo 1976 m. aktyviai naudojama atvirojo tipo Jėnšvaldės kasykla veikia savivaldybės 

teritorijoje. 2002 m. buvo priimtas susitarimas dėl regioninio rusvųjų anglių plano. Remiantis 

naujausia Jėnšvladės kasyklą valdančios bendrovės pateikta informacija, ji bus uždaryta 

2023 m. ES teisės aktais numatoma, kad turi būti atliekamas planų ir programų, įskaitant 

rusvųjų anglių planus, strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV). Tačiau priimant 

susitarimą dėl regioninio rusvųjų anglių plano, SPAV direktyva dar nebuvo perkelta į 

nacionalinę teisę, todėl nebuvo atliktas joks vertinimas.  

 

2007 m. rugsėjo mėn. savivaldybės gyventojai per radijo laidą sužinojo apie „Vattenfall“ planus 

kasti naują karjerą. Planavimo etapas turėjo tęstis iki 2017 m. Tačiau 2017 m. kovo mėn. naujoji 

bendrovė „LEAG“ piliečius informavo, kad šis planas nebus įgyvendinamas. 2017 m. rugsėjo 

mėn. plano buvo formaliai atsisakyta. Dėl to dešimt metų turėjo kovoti trys kaimai, kurie dėl 

plano turėjo būti perkelti, ir penki kaimai, esantys teritorijoje, besiribojančioje su plotu, kuriame 

būtų juntami padariniai. Perkėlimo padarinius būtų patyrę daugiau nei 900 gyventojų. Rengiant 

privalomą rusvųjų anglių gavybos planą, planuojamai kasyklai būtų reikėję atlikti strateginį 

poveikio aplinkai vertinimą. Savivaldybė atkakliai vykdė kovos prieš šį planą kampaniją ir, 

pasak A. Stahlbergo, aktyvus įsitraukimas buvo viena priežasčių, nulėmusių tai, kad planas 

buvo sustabdytas. 

 

Kita greta savivaldybės teritorijos kilusi problema – kaimyniniame Gubino valsčiuje (Lenkijos 

teritorijoje) iš dalies valstybės valdomos Lenkijos bendrovės „PGE“ planuojama labai didelio 

masto kasybos veikla. Pagal šį planą numatytas perkėlimas būtų buvęs taikomas 15–16 kaimų, 
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kuriuose gyvena daugiau nei 2 500 žmonių. 2011 m. atitinkamos Lenkijos regioninės valdžios 

institucijos, siekdamos planą įgyvendinti praktiškai, pritarė plėtros planui, kuris pradėtas 

vykdyti m. Kadangi dėl planuojamos veiklos kils tarpvalstybinis poveikis, pvz., susijęs su 

požeminio vandens lygiais, turi būti atliktas strateginis poveikio vertinimas. Šenkendioberno 

savivaldybė dalyvavo tarpvalstybinėse konsultacijose. Be to, 2015–2016 m. Lenkijos kasybos 

bendrovė, atlikdama Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančio poveikio vertinimo 

procedūrą, vykdė plataus masto konsultacijas. Kadangi buvo prognozuojama, kad savivaldybė 

patirs didelį poveikį, vėl buvo atsižvelgta į jos nuomonę. A. Stahlbergo nuomone, 2016 m. 

kasybos veiklos vykdytojo prašymu paraiška buvo atidėta dėl to, kad į procesą vėl aktyviai 

įsitraukė savivaldybė. Vis dėlto pakartotinio planų pateikimo terminas – 2019 m. pirmasis 

ketvirtis. 

 

A. Stahlberg taip pat pateikė pastabų dėl aktyviai eksploatuojamos Jėnšvaldės kasyklos 

poveikio Šenkendioberno savivaldybei. Dėl kasyklos kilo poveikis požeminiam vandeniui – jo 

lygis sumažėjo. Oficialiai teigiama, kad dėl kasybos poveikio požeminio vandens lygis 

sumažėjo 2 metrais. Daugelyje pagal programą „Natura 2000“ saugomų miško plotų ir pelkynų 

vandens paviršiui sumažėjus vos keliais centimetrais gali kilti labai rimtų pasekmių. 

A. Stahlberg pabrėžė, kad šie miško plotai ir pelkynai vis sausėja ir tai turi poveikio didelei 

biologinei įvairovei. Dalis teritorijos saugoma Paukščių direktyva. A. Stahlberg pateikė keletą 

išsamių poveikio tam tikriems ežerams (įskaitant Pastlingo ežerą), patenkantiems ir 

nepatenkantiems į kasybų poveikio zoną, pavyzdžių. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad 

valdžios institucijos atmetė pasiūlymą užsakyti tyrimą, kuriuo būtų siekiama įvertinti 

tarpusavio priklausomybę.  

 

Klausimą dėl to, kas turi prisiimti atsakomybę, kasybos vykdytojas ir aplinkos apsaugos 

institucijos aptarė už uždarų durų. Poveikį patyrusiems asmenims ir savivaldybei, kuriai 

priklauso teritorija, nebuvo suteikta proga pareikšti nuomonę, dar mažiau galimybių turėjo 

plačioji visuomenė. Anot A. Stahlbergo, tai, kad 2017 m. kovo mėn. Kaimo plėtros, aplinkos ir 

žemės ūkio ministerija nustatė, kad vienam iš ežerų dėl rusvųjų anglių kasybos buvo padarytas 

labai didelis poveikis, buvo teigiamas ženklas. Vis dėlto kasybos veiklos operatoriui 

nenustatyta jokių reglamentavimo reikalavimų dėl prievolių ir nepriskirta aiški atsakomybė. 

Kasybos institucija tvirtino, kad dar nebuvo nustatytas tikslus atsakomybės mastas.  

 

Kita problema, su kuria susiduria savivaldybė – sustabdytas atvirojo tipo kasyklos 

„Jänschwalde“ projektas. Pagal įstatymu nustatytą rusvųjų anglių gavybos planą, atkuriant šią 

teritoriją, buvo planuojama sukurti vieną didelį dirbtinį ežerą. Naujajame atkūrimo pasiūlyme 

numatyta sukurti tris dirbtinius ežerus. Šenkendioberno savivaldybės nuomone, tokie 

pakeitimai yra labai reikšmingi, derėtų iš dalies pakeisti rusvųjų anglių kasybos planą ir būtinai 

reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Regiono gyventojams svarbus kraštovaizdžio 

pobūdis, ar tai būtų ežerai, ar miškingi plotai. Vis dėlto Berlyno ir Brandenburgo federalinės 

žemės planavimo institucija tokį aiškinimą atmetė ir siekė planą įgyvendinti taip, kad 

nebereikėtų atlikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančio poveikio vertinimo. Šis 

sprendimas buvo grindžiamas argumentu, kad nepakito paviršiaus plotas. A. Stahlbergo 

nuomone, esama interesų konflikto, nes už kasybos institucijos darbą atsako Ekonomikos 

reikalų ir energetikos ministerija. Kad nekiltų pavojaus jų ekonominiams interesams, 

Brandenburgo vyriausybė nori vengti pažeidimų nagrinėjimo procedūrų ir todėl neatsižvelgia į 

šį klausimą. 
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Atsakydamas į klausimą apie galimybę susipažinti su duomenimis, A. Stahlberg nurodė, kad 

skelbiami visi privalomi duomenys. Vis dėlto tokie duomenys dažnai būna neišsamūs. 

Neišsamūs ir privalomi aplinkosaugos duomenys gaunami tik iš kasybos veiklos vykdytojo, o 

ne valdžios institucijos. Federalinės žemės vyriausybė galėtų reikalauti pateikti duomenis ir 

juos paskelbti, bet, deja, to nedaro. Privalomuosius reikalavimus kasybos veiklos vykdytojui 

teikia kasybos institucija. 

 

2018 m. vasario 16 d. (penktadienis) 

 

Susitikimas su Kotbuso žemutinių sorbų vidurinės mokyklos (vok. Niedersorbisches 

Gymnasium) atstovais 

 

Delegaciją sutiko tautiniais drabužiais vilkintys mokiniai, kurie pasiūlė duonos su druska, o taip 

pat – mokyklos choras, kuris atliko kelias sorbų dainas. Vėliau mokyklos direktorė Anke Hille-

Sickert trumpai pristatė mokyklą – tai yra specialios paskirties gimnazija, kurioje ugdymas 

vykdomas žemutinių sorbų kalba. Vos pradėję lankyti mokyklą mokiniai mokosi žemutinių 

sorbų kalbos. Pradedantys lankyti mokyklą mokiniai šią kalbą moka nevienodai gerai – kai 

kurie iš jų visai nemoka sorbų kalbos, kiti jos mokėsi pradinėje mokykloje, o dar kiti pradėjo 

šios kalbos mokytis lopšelyje ir jau yra dvikalbiai.  

 

Atsižvelgiant į mokinių turimas kalbos žinias, jie mokomi skirtingose klasėse ir grupėse. Sorbų 

kalba dėstomi įvairūs mokomieji dalykai. Mokytojai turi būti atitinkamai pasirengę teikti 

kvalifikuotas vidurinės mokyklos lygmens mokymo paslaugas. Kyla sunkumų rasti 

pakankamai tinkamų ir kvalifikuotų mokytojų, kurie galėtų dviem kalbomis vesti pamokas 

keliais paskutiniais vidurinio ugdymo metais. Mokykloje vykdoma labai įvairi sorbų (vendų) 

kultūrinė veikla, pvz., veikia choras, šokių grupės, teatro trupė ir mokyklos muzikos grupės. 

Prie tokios veiklos finansavimo prisideda Sorbų tautos fondas. Pvz., Baucene įsikūręs fondas 

samdo mokyklos choro vadovą.  

 

Mokyklos direktorė paminėjo „Erasmus+“ projektą, kuriame dalyvauja mokykla, ir kuriuo 

dėmesys sutelkiamas į regionų kultūras ir mažumos bendruomenes. Mokiniai su partnere 

Norvegijos mokykla iš samių bendruomenės įdomiai diskutavo apie skirtingose Europos 

valstybėse mažumoms sukuriamas dalyvavimo galimybes. Žemutinių sorbų vidurinės 

mokyklos mokiniai laiko save daugialypiais. Jie didžiuojasi, kad yra europiečiai, bet kartu jie 

jaučiasi ir pasaulio piliečiais, taip pat – Brandenburgo vokiečiais ir sorbais. Savo tapatybę jie 

suvokia labai įvairiai ir turtingai. Mokiniai mokosi kurti savo ateitį ir savo gebėjimus norėtų 

panaudoti gimtuosiuose miesteliuose ir kaimuose, kuriuose galėtų būti iniciatyvūs piliečiai. 

 

Susitikime dalyvavo mokyklos konferencijos pirmininkė K. Komolka, mokytojas U. Geis, tėvų 

asociacijos atstovė I. Voskamp ir mokiniai Dennis Groth ir Maja Schramm. Visi dalyviai 

trumpai prisistatė.  

 

A. Hille-Sickert teigė, kad kyla sunkumų motyvuoti žmones mokytis sorbų kabos, nes nėra 

istorinės teritorijos, kurioje būtų vartojama ši kalba. Kalbų mokymasis yra papildomas darbas, 

be kita ko, dėl to, kad trūksta naujausios standartinės mokymo medžiagos. Motyvacija daugeliu 

atžvilgių susijusi su tuo, kokiu mastu sorbų kultūra populiarinama pradinėje mokykloje. Šiuo 

klausimu A. Hille-Sickert nėra labai patenkinta. Dėl įvairialypės švietimo sistemos atsiveria 

daug alternatyvių galimybių, todėl žemutinių sorbų vidurinė mokykla turi reklamuoti savo 

teikiamas paslaugas. Mokyklos bendruomenė dažnai jaučiasi labai atskirta ir nesulaukia 
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federalinės žemės valdžios institucijų paramos. Mokykla ne visada gali surinkti mažiausią 25-

ių mokinių grupę (tokio dydžio grupė laikoma visaverte klase). Šiuo metu kai kurie pagrindiniai 

dalykai aukštesnėse klasėse negalėtų būti dėstomi sorbų kalba. A. Hille-Sickert mano, kad itin 

svarbu užtikrinti sorbų kalbos mokymo tęstinumą nuo lopšelių iki aukštųjų mokyklų. 

 

M. Schramm pabrėžė, kad svarbu mokytis sorbų kalbos ir grįžti prie savo šaknų. Mokinės šeima 

didžiuojasi, kad ji mokosi sorbų kalbos. Vaikai gali bendrauti su savo seneliais gimtąja kalba ir 

dainuoti tas pačias dainas. Tai padeda atgaivinti kultūrą, kuri buvo prarasta vienai kartai dėl 

keletą dešimtmečių buvusioje VDR vykdytos asimiliacijos politikos. Šiuo metu atgyja šiuos 

dalykus atradusių žmonių pasididžiavimas savo, kaip sorbų, tapatybe ir vėl kalbama ta kalba. 

Kalba taip pat atveria galimybes Lenkijoje ir Čekijoje. 

 

M. Auken nuomone, sorbų kalbos mokymasis neturėtų būti tik nostalgiškas judėjimas – jį reikia 

modernizuoti. Atstovų teigimu, jie stengiasi išsaugoti tradicijas, pvz., vilkėdami tautinius 

drabužius. Tačiau esama ir modernėjimo ženklų – pvz., roko ir populiariosios muzikos grupės, 

kurios tradicijas atgaivina šiuolaikinę muziką atlikdamos tradiciniais sorbiškais instrumentais. 

Modernizacija ir plėtra vyksta pasitelkiant ir socialinę žiniasklaidą. Siunčiant pranešimus sorbų 

kalba, jau naudojamasi internetinėmis platformomis.  

 

Atstovai taip pat nurodė šiuo metu ministerijos lygmeniu aptariamą sorbų (vendų) mokyklų 

reglamentą. Jie apgailestavo, kad dėl tokioms mokykloms taikomų nuostatų buvo nuspręsta ir 

jos pradėtos taikyti be jokių konsultacijų. Pagal naujausią – pernai metų spalio mėn. Mokslo, 

mokslinių tyrimų ir kultūros ministerijos paskelbtą reglamento projektą – atitinkamas mokyklas 

galėtų lankyti tik vaikai, jau įgiję sorbų kalbos žinių. Vis dėlto 60–80 proc. galimų mokinių 

tokių išankstinių žinių neturėtų ir nebegalėtų pasinaudoti galimybe mokytis sorbų kalba. 

Priėmus šį reglamento projektą, kiltų labai rimtų padarinių žemutinių sorbų vidurinei mokyklai 

ir atsirastų realus pavojus sorbų kalbai. Tėvams reikėtų suteikti garantijų, kad jų vaikai galės 

mokytis sorbų kalba.  

 

Pasak K. Komolkos, kalbos ateitis yra tiesiogiai susijusi su mokinių ateitimi. Geriausias būdas 

mokytis kalbos – mokytis dalykų ta kalba, o ne mokytis jos tiesiog kaip užsienio kalbos. Sorbų, 

kaip užsienio kalbos (dažnai kaip papildomo dalyko, neįtraukto į standartinę mokymo 

programą) mokymasis, laikomas našta arba kliūtimi mokytis kitų užsienio kalbų. Tokia 

konkurencija riboja potencialų vaikų ir tėvų susidomėjimą. Tam, kad mokiniai galėtų išsaugoti 

kalbą, būtina sukurti ateities perspektyvas. Kita svarbi problema – laisvalaikio veiklos 

vyresniems vaikams trūkumas. Būtina paaugliams suteikti galimybių vartoti kalbą už mokyklos 

ribų, nes tarpusavio mokymuisi tenka itin svarbus vaidmuo. Atstovai teigė pageidaujantys, kad 

sorbų kalba būtų labiau vartojama viešųjų paslaugų srityje, pvz., taikant pozityviąją 

diskriminaciją šiame sektoriuje. Dabar nėra realios perspektyvos vartoti sorbų kalbos vykdant 

profesinę veiklą, o tai neskatina jaunuolių jos mokytis Šiais baigiamaisiais mokslo metais 80 

absolventų laisvai kalbėjo sorbų kalba. Tik keletas iš jų regione galėtų turėti profesinių 

perspektyvų. Nors rusvųjų anglių kasyba daro neigiamą poveikį sorbų bendruomenei, kalbos 

išlikimas yra susijęs su regiono modernizavimu. 

 

Susitikimas su Brandenburgo federalinės žemės sorbų ir vendų reikalų tarybos pirmininku 

Torstenu Macku 

 

T. Mack prisistatė kaip Brandenburgo federalinės žemės Sorbų ir vendų reikalų tarybos 

pirmininkas. Taryba atlieka patariamąją funkciją ir tikrina, ar federalinės žemės parlamente 
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nagrinėjami teisės aktų projektai turi poveikio sorbų bendruomenei. Brandenburgo federalinės 

žemės konstitucijos 25 straipsnyje nustatytos Brandenburgo federalinėje žemėje gyvenančių 

sorbų teisės, jame aiškiai nurodyta sorbų (vendų) tapatybės apsaugos ir išsaugojimo teisė ir 

teisė į jų gyvenamąją teritoriją. Pasak T. Macko, sorbų bendruomenė junta stiprų rusvųjų anglių 

kasybos poveikį. Dėl kasybos veiklos išnyko 150 bendruomenės gyvenviečių, kurių dauguma 

buvo sorbų kalbos ir kultūros centrai. Negalima leisti, kad išnyktų dar bent viena mažumos 

bendruomenės gyvenvietė. T. Macko nuomone, dabartiniu rusvųjų anglių kasybos planu sorbų 

interesams daromas labai nedidelis poveikis. 25 straipsnyje nurodyta konstitucinė prievolė ir 

šis straipsnis užima labai svarbią vietą teisinėje hierarchijoje. Pagal konstituciją būtina įvertinti 

įvairias teises ir prievoles. Vis dėlto pirmininkas mano, kad vyriausybė, rengdama rusvųjų 

anglių kasybos planą, netinkamai vertina interesus ir prievoles. 

 

Šiuo klausimu netiesiogiai padėjo Europos Sąjunga – praeitą mėnesį federalinės žemės valdžios 

institucijos pateikė ataskaitą dėl sorbų (vendų), kurioje pateikė nuorodą į ES ir nebaigtas 

įgyvendinti rekomendacijas. Taip pateiktas kritiškas požiūris ir paaiškėjo, kad reikia daug ką 

nuveikti. Be to, T. Mack patvirtino, kad kada nors iškastinio kuro ištekliai išseks ir šiam 

pramonės sektoriui reikės baigti vykdyti veiklą. Kai kurių rusvųjų anglių kasybos įmonių 

išlaidos jau viršija pajamas. Todėl regione reikės įgyvendinti struktūrinių pokyčių, o bet koks 

dėl pokyčių galintis kilti socialinis sukrėtimas turės būti sušvelnintas. Būtina nustatyti datą, nuo 

kurios būtų pradedama palaipsniui atsisakyti rusvųjų anglių. 

 

Atsižvelgus į tuo metu vykusias derybas dėl naujo federalinio lygmens koalicijos susitarimo 

atrodo, kad Vokietijoje ryškėja regreso tendencija. Buvo sumažinta dauguma anksčiau 

nustatytų, su klimato kaitos tikslais susijusių tikslinių rodiklių, o kai kurių tikslinių rodiklių 

netgi apskritai atsisakyta. T. Macko nuomone, kai kurie subjektai federaliniu lygmeniu tiesiog 

gina rusvųjų anglių kasybos pramonę, neatsižvelgdami į pagrįstus ekonominius argumentus. Jo 

nuomone, greičiausiai dėl Vokietijoje vykusių koalicijos derybų rezultatų „LEAG“ nusprendė 

išplėsti atvirojo tipo kasyklą „Welzow II“ ir dėl to bus daromas poveikis Prošime gyvenančiai 

sorbų bendruomenei. Rusvųjų anglių kasyba nebebus ekonomiškai perspektyvi, o atvirojo tipo 

kasykla nėra šiuolaikiška technologija.  

 

T. Ždanoka pateikė nuorodą į 2017 m. sausio mėn. ministrės Ulrikės Gutheil atsakomąjį raštą, 

kuriame ji iš esmės neigia visus peticijoje Nr. 079/2015 pateiktus kaltinimus. T. Macko 

nuomone, U. Gutheil yra teisi sorbų kalbos ir kultūros plėtros klausimu. Ministrė yra labai 

aktyvi ir atkakliai dirba sorbų mažumos teisių klausimu. Socialinės ir ekonomikos plėtros 

Lužicos regione ir užteršto vandens Šprė upėje ir gretimuose vandens telkiniuose klausimai – 

tai jau kita tema. Daugelį metų vanduo turėjo raudoną atspalvį, bet federalinės žemės valdžios 

institucijos šiuo klausimu pradėjo domėtis tik tada, kai raudonas vanduo pradėjo tekėti 

Šprėvaldo gamtos rezervate. Reikėtų rimtai spręsti geriamojo vandens Berlyne taršos klausimą 

ir tinkamai atsižvelgti į prašymą išvalyti vandenį. T. Mack nepritarė ministrės U. Gutheil rašte 

šiuo klausimu pateiktam atsakymui.  

 

Atsakydamas į T. Ždanokos klausimą dėl rusvųjų anglių kasybos veiklos teisėtumo, T. Mack 

pateikė nuorodą į konstitucijos 25 straipsnį ir į oficialų Horno bendruomenės skundą, kuriame 

skundo pateikėjai klausia, ar šis straipsnis yra teisinis pagrindas siekiant užkirsti kelią 

gyvenvietės griovimui ir perkėlimui. Tuo metu 25 straipsnis buvo aiškintas laisviau nei galima 

spręsti iš jo formuluotės. Todėl konstitucijos nuostatos buvo supaprastintos ir buvo galima 

pradėti vykdyti Horno kaimo griovimo darbus. Į šį aspektą turėjo būti atsižvelgta. Pats T. Mack 
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laikosi nuomonės, kad rusvųjų anglių planai nėra visiškai teisėti, nes nevisapusiškai laikomasi 

konstitucija nustatyto tikslo.  

 

P. Csáky pateikė nuorodą į susitikimą su Velcovo miesto mere ir Prošimo atstovais. Šio 

susitikimo metu paaiškėjo, kad rusvųjų anglių kasybos klausimas kelia labai daug emocijų. 

Šiame ir kituose susitikimuose buvo laikomasi įvairių nuomonių dėl to, kaip reikėtų toliau 

vykdyti veiklą ir ar derėtų įrengti daugiau kasyklų. P. Csáky paprašė, kad T. Mack pateiktų savo 

asmeninę nuomonę ir tarybos nuomonę.  

 

Anot T. Macko, Prošimo kaimo gyventojai buvo pasirengę tam, kad kaimas gali būti sugriautas, 

nesvarbu, ar jis laikomas sorbų gyvenviete, ar tokia gyvenviete nelaikomas. Kasybos veiklos 

vykdytojui priklauso pusė kaimo. Kita jo pusė priklauso likusiems gyventojams, kuriems šimtus 

metų jų žemė buvo pajamų šaltinis ir jie naudojosi visais žemės teikiamais turtais. Kaimas gali 

veiksmingai pats apsirūpinti elektra. Iškėlus mintį sugriauti šį kaimą, buvo padaryta didelė 

politinė klaida, dėl kurios bus paskleista klaidinga žinia. Taip pat daug sorbų tautybės žmonių 

norėtų kaime atgaivinti kalbą. Mintis, kad dėl rusvųjų anglių kasybos išnyks bendruomenė, 

suvokiama kaip didelė grėsmė.  

 

Reikia apsvarstyti klausimą, ar vis dar būtina vykdyti rusvųjų anglių kasybą, nes akivaizdu, kad 

ši technologija nebėra pelninga. Šia technologija dėl ekonominių priežasčių nebesidomi ir pati 

pagrindinė bendrovė, kuri mažina savo veiklos ir gamybos mastą. Todėl buvo atsisakyta įrengti 

kasyklą „Jänschwalde Nord“. Toliau veiks tik elektrinė „Schwarze Pumpe“. Atsižvelgiant į 

ateities perspektyvas ir šios elektrinės gyvavimo ciklą, būtina galvoti apie susijusį kurą ir vengti 

įrengti kitas atvirojo tipo kasyklas. Perkėlus Prošimo kaimą būtų prarastos struktūriniais 

pokyčiais grindžiamos tvarios darbo vietos. 

4. Po apsilankymo informacijos rinkimo tikslu įvykę nauji politiniai pokyčiai 

Vienu iš 2018 m. kovo 12 d. pasirašyto Vokietijos koalicijos susitarimo punktų įkurta komisija 

„Augimas, struktūriniai pokyčiai ir užimtumas“. Komisijos tikslas – iki 2018 m. pabaigos 

parengti veiksmų planą. Į planą būtų įtrauktos koncepcijos, kaip palaipsniui atsisakyti elektros 

energijos gamybos naudojant akmens anglį, nustatant konkrečią galutinę datą ir būtinas teisines, 

ekonomines ir socialines šių struktūrinių pokyčių priemones. Siekiant finansiškai paremti 

atitinkamus regionus, būtų steigiamas fondas federaliniu lygmeniu. Komisiją sudaro 4 

pirmininkai ir 24 nariai. Posėdžiuose taip pat dalyvauja Vokietijos Bundestago ir Vokietijos 

žemių atstovai. 2018 m. birželio 26 d. įvyko pirmasis komisijos posėdis.  

5. Išvados ir rekomendacijos 

Rusvųjų anglių kasybos Lužicos regione problema yra labai rimtas ir sudėtingas klausimas. Dėl 

kasybos kyla didelis poveikis regiono aplinkai ir piliečiams, įskaitant sorbų bendruomenę.  

Nors Potsdame vyko trijų Brandenburgo federalinės žemės ministerijų atstovų atviros 

diskusijos, kuriose aptarti visi peticijose iškelti klausimai, tebėra neišspręstų klausimų. 

Delegacija padarė išvadą, kad ji turėtų patikrinti, kaip federalinė vyriausybė vertina rusvųjų 

anglių technologijos ateitį abiejose federalinėse žemėse – Brandenburge ir Saksonijoje.  

Delegacija sužinojo, kad rusvųjų anglių kasyba Lužicoje vykdoma jau seniai, ir padarė išvadą, 

kad nėra parengta aiški regiono ekonominės pertvarkos palaipsniui atsisakius rusvųjų anglių 
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strategija. Būtina neatidėliojant priimti konkrečias regiono plėtros priemones.  

Apskritai rusvųjų anglių kasyba nėra šiuolaikiškiausia technologija. Apsilankymo metu tapo 

akivaizdu, kad rusvųjų anglių kasyba daro labai didelį poveikį aplinkai (naikinamas 

kraštovaizdis, kyla vandens ir oro tarša). Kadangi rusvųjų anglių kasybos pramonėje sukuriami 

CO2 išmetalai, tai yra vienas iš veiksnių, dėl kurių Vokietija negali įgyvendinti savo 

įsipareigojimų mažinti išmetamųjų teršalų kiekį.  

Sorbų mažumos padėtis Lužicos regione taip pat yra labai sudėtinga ir rimta problema. 

Mažumos kalba ir kultūra yra labai svarbūs Lužicos regiono specifiką lemiantys veiksniai, be 

to, jos svarbios Europos Sąjungos kultūrinei įvairovei. Vis dėlto sorbai susiduria su jų kultūrinei 

tapatybei kylančiomis grėsmėmis ir baiminasi, kad toliau vykdant rusvųjų anglių kasybą kyla 

pavojus jų ateičiai. Sorbų bendruomenė, be kita ko, yra susirūpinusi dėl perkėlimo, dėl 

prarandamos žemės, dėl to, kad nėra dirbamų plotų ir dėl didelės aplinkos taršos.  

Atsakomybė dėl sorbų bendruomenės apsaugos tenka visų lygmenų suinteresuotiesiems 

subjektams. Delegacija palankiai vertina tai, kad valdžios institucijos ėmėsi veiksmų, 

siekdamos bendruomenę įtraukti į sprendimų priėmimo procesą, pavyzdžiui, įsteigdamos Sorbų 

reikalų tarybą. Savivaldybėse, kuriose yra sorbų bendruomenės, vietos lygmeniu sukūrus sorbų 

atstovų pareigybes, taip pat žengtas žingsnis teisinga kryptimi. 

Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad nebendrauja valdžios institucijos ir NVO ir kiti 

suinteresuotieji subjektai. Valdžios institucijos atvirai neskelbia atitinkamų duomenų, o ypač – 

Europos Sąjungos teisės aktais grindžiamos informacijos apie aplinką. Kalbant apie Šprė upės 

taršą, valdžios institucijos turėtų įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama pagerinti vandens 

kokybę ir vykdyti taršos lygio stebėseną.  

Atsižvelgdamas į minėtus nustatytus faktus, Peticijų komitetas kompetentingoms nacionalinės 

valdžios institucijoms ir Komisijai teikia šias rekomendacijas: 

1. pažymi, kad rusvųjų anglių kasybos klausimas yra labai sudėtingas ir opus ir dėl jo Lužicos 

regione daromas didelis poveikis aplinkai ir piliečių gyvenimui, visų pirma – asmenims, 

kurie dėl perkėlimo planų patiria tiesioginį atvirojo tipo kasyklų poveikį; 

2. pažymi, kad visos suinteresuotosios šalys padarė bendrą išvadą, kad turi būti nutraukta 

rusvųjų anglių gavyba ir jos naudojimas elektrinėse; atkreipia dėmesį į tai, kad valdžios 

institucijos ketina imtis priemonių, kad išvengtų radikalaus perėjimo, dėl kurio atsirastų 

socialinių ir ekonominių sukrėtimų; vis dėlto nerimauja dėl to, kad trūksta išsamaus plano, 

kaip pradėti palaipsniui atsisakyti šios technologijos ir ją pakeisti švaresnėmis galimybėmis, 

būtent, atsinaujinančiosios energijos sektoriaus srityje, dėl kurių gali būti sukurta naujų 

aukštos kvalifikacijos darbo vietų; mano, kad siekiant skatinti naujas darbo galimybes 

energetikos sektoriuje ir investicijas į šiuolaikiškas technologijas, daugiausia dėmesio 

reikėtų skirti kovai su klimato kaita ir darbo vietoms bei augimui; 

3. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį atlieka neseniai Europos Komisijos įsteigta anglių 

pramonės regionų pertvarkos platforma, kurios paskirtis – padėti anglių pramonės 

regionuose atpažinti, plėtoti ir įgyvendinti projektus, kuriais būtų galima paspartinti 

perspektyvų ekonomikos ir technologijų perėjimą, ir sudaryti sąlygas įvairių 

suinteresuotųjų subjektų dialogui dėl politikos sistemos ir nuostatų; 
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4. prašo federalinės vyriausybės suteikti informacijos apie neseniai įsteigtos rusvųjų anglių 

komisijos užduotis ir atsakomybę; atitinkamoms nacionalinės ir regioninės valdžios 

institucijoms nurodo, kaip svarbu laikytis aiškaus tvarkaraščio laipsniškai atsisakant 

rusvųjų anglių kasybos ir konkretaus specialiųjų alternatyvių priemonių, kuriomis siekiama 

spręsti struktūrinių pokyčių iššūkius, ypač Lužicos regione, plano; mano, kad 2040 m. yra 

gerokai per vėlu norint pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus ir išvengti 

socialinių ir ekonominių sukrėtimų pasikartojimo regione, ir pabrėžia, kad laipsniško 

atsisakymo procesą reikia pradėti nedelsiant; 

5. pažymi, kad anglių kasyba nebėra pagrindinis pramonės sektorius, kuriuo užtikrinama 

plėtra Lužicos regione; pažymi, kad akmens anglies kasyba daro tiesioginį poveikį aplinkai, 

klimatui ir žemės naudojimui, orui, sukelia triukšmą ir vandens taršą, lygiai taip, kaip 

Lužicos regione geležies oksidu ir sulfatu teršiami tiek paviršiaus, tiek požeminio vandens 

telkiniai, ir pabrėžia susijusią kitokią didelio masto taršą ir grėsmes visuomenės sveikatai, 

todėl neturi ateities Europoje; 

6. mano, kad visos atvirojo tipo anglies kasyklos ir anglimi kūrenamos elektrinės iki 2040 m. 

turėtų kuo greičiau būti uždarytos; prašo nedelsiant sustabdyti bet kokių tiesioginių ar 

netiesioginių viešųjų subsidijų šiai veiklai teikimą ir pradėti jas teikti tvariems 

atsinaujinančiosios energijos šaltiniams ir reikiamiems perėjimams prie ekologiškų 

procesų, be kita ko, susijusių darbo vietų ir bendruomenių reikmėms; mano, kad realioms 

perėjimo pastangoms remti, turėtų būti skiriamos ES lėšos; 

7. primygtinai ragina federalinio ir regioninio lygmens valdžios institucijas parengti išsamų 

ekonominės pertvarkos Lužicos regione planą ir taikant regioninės plėtros šiame regione 

priemones nedelsiant pradėti perėjimo prie ekologiškos ekonomikos procesą; mano, kad, 

atsižvelgiant į klimato aspektą, dėl planuojamo laipsniško branduolinės energijos gamybos 

nutraukimo anglies, kaip energijos šaltinio, panaudojimas jokiu būdu neturėtų padidėti; 

8. primena Paryžiaus susitarimo tikslus ir nurodo, kad 2018 m. birželio 14 d. Komisijos, 

Europos Parlamento ir Tarybos derybose dėl tolesnės atsinaujinančiosios energijos plėtros 

ES priimtas susitarimas nustatyti naują ES tikslą iki 2030 m., kuris siekia 32 proc.; mano, 

kad būtina sudaryti teisingas ir lygias galimybes visiems energetikos sektoriams; 

9. pažymi, kad įrodyta, jog perėjimu prie atsinaujinančiosios energijos išteklių ir energijos 

vartojimo efektyvumo priemonėmis sudaromos sąlygos daugeliui stabilių darbo vietų, kur 

reikalingi kvalifikuoti specialistai, atsirasti; yra įsitikinęs, kad tokia aktyvi darbo vietų 

paklausa ateityje neabejotinai taptų regiono ekonomikos atgaivinimo ir tvarios veiklos 

pagrindu, taip ateinančiais dešimtmečiais didinant regiono konkurencingumą; pabrėžia, kad 

dabartinės atsakingos valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad reikalinga socialinė ir 

ekonominė transformacija vyktų laiku; mano, kad šiuo požiūriu, vykstant istorinių anglių 

kasybos regionų pertvarkai, priklausomai nuo sąlygų, turėtų būti suteikiama galimybė 

naudotis pakankamais ES struktūriniais fondais; 

10. mano, kad sprendimai investuoti į energijos šaltinius, visų pirma, kai kalbama apie viešąjį 

finansavimą, turi būti grindžiami patikimais konkrečios rinkos duomenimis ir taip pat 

apimti su kiekvienos veiklos sritimi susijusius išorės klausimus, pavyzdžiui, tokių išteklių, 

kaip dirvožemis ir vanduo, panaudojimas, ir reali ar galima tarša ar poveikis visuomenės 

sveikatai ir aplinkai; prašo Komisijos, atsižvelgiant į šiuos kriterijus, atnaujinti duomenis ir 

prognozes dėl įvairių šaltinių energijos kainų; 
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11. prašo Komisijos įvertinti atitiktį Vandens pagrindų direktyvai, Geriamojo vandens 

direktyvai ir Požeminio vandens direktyvai Brandenburgo federalinėje žemėje, konkrečiai – 

Lužicos regione, taip pat faktinį rusvųjų anglių gavybos poveikį tinklo „Natura 2000“ 

saugomoms teritorijoms ir informuoti Parlamentą apie bet kokias susijusias nukrypti 

leidžiančias nuostatas; primena, kad svarbu laikytis Poveikio aplinkai vertinimo direktyvų 

ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu, jei taikoma;  

12. ragina visas atitinkamas valdžios institucijas skaidriai, reguliariai ir laiku bendrauti su 

kasybos veikla susijusiais piliečiais ir ypač su sorbų bendruomenės atstovais; reikalauja, 

kad būtų suteikta galimybė visuomenei susipažinti su „Vattenfall“ kasybos įmonės kapitalo 

pardavimo bendrovei „EPH“ sąlygomis ir valdžios institucijų nustatytomis veiklos 

sąlygomis bei apribojimais, jei tokių yra; 

13. ragina kompetentingas institucijas reguliariai stebėti ir kontroliuoti bei skaidriai teikti 

ataskaitas Komisijai apie upių, ežerų ir požeminio vandens telkinių vandens taršą, taip pat 

užtikrinti, kad visi surinkti duomenys būtų pakankamai išsamūs ir būtų laiku skelbiami 

viešai; pabrėžia, jog svarbu turėti patikimą sisteminį požiūrį, kad, atsižvelgiant į galutinį 

tikslą tinkamai apsaugoti visuomenės sveikatą, atitinkamose vietose būtų nustatyti 

matavimo taškai; 

14. ragina Brandenburgo ir Saksonijos federalinių žemių vyriausybes suteikti informacijos apie 

federalinės žemės vandens įstatymais grindžiamas kasybos bendrovėms suteikiamas išimtis 

arba tiesiogines arba netiesiogines subsidijas; pažymi, kad požeminio vandens lygio 

pokyčiai turi neigiamo poveikio vandens telkinių cheminei sudėčiai, atsižvelgiant į regiono 

geologines charakteristikas; prašo federalinių žemių vyriausybes elgtis skaidriai ir tinkamai 

laiku teikti informaciją apie bet kokius būsimus planus, susijusius su dabar veikiančiomis 

kasyklomis; mano, kad federalinės valdžios institucijos neturėtų suteikti naujų leidimų 

naujoms kasykloms steigti ar veikiančioms, įskaitant „Welzow-Süd“, plėsti, ir kad turi būti 

nustatyta aiški dabar vykstančių kasybos operacijų pabaigos data; 

15. primena, kaip svarbu paisyti teisinių reikalavimų, kai kalbama apie šlamo apdorojimą, 

būtent sistemiškai užtikrinti, kad jis būtų ne tik šalinamas, bet taip pat tinkamai apdorojamas 

ir šalinamas; 

16. prieštarauja tolesniam Lužicos gyventojų, ypač sorbų bendruomenių, perkėlimui dėl 

kasybos veiklos, siekiant pakeisti per pastaruosius dešimtmečius vyravusią socialinio ir 

kultūrinio tautų iškeldinimo tendenciją; 

17. atkakliai tvirtina, kad svarbu užtikrinti, kad būtų visapusiškai atkurtos ankstesnės kasyklų 

vietos, užtikrinant visapusišką dirvožemio stabilizavimą. Taip sudaromos sąlygos ne tik 

atkurti aplinką, bet ir vykdyti prasmingą socialinę ir ekonominę veiklą; pabrėžia, kad svarbu 

skirti reikiamus išteklius ir dėti pastangas, siekiant užtikrinti, kad dirbtinių ežerų vandens 

rūgštingumo lygis buvusiuose karjeruose atitiktų neutralias vertes, ir taip ežerai iš tikrųjų 

galėtų būti naudojami rekreacijos reikmėms; mano, jog atsižvelgiant į žinias, įgytas taikant 

ankstesnius metodus, dabartiniai kasybos veiklos vykdytojai privalo dalyvauti ir galutinai 

atsakyti už tinkamai ir laiku atnaujintas vietoves; 

18. ragina federalinės žemės valdžios institucijas užtikrinti, kad vadovaujantis principu 

„teršėjas moka“, kasybos bendrovės vienareikšmiškai prisiimtų atsakomybę už bet kokį 

galimą kasybos veiklos poveikį aplinkai, ir nuo pat pradžių (kaip būtina sąlyga veiklos 

licencijai gauti, prieš pradedant veiklą) federalinės ir regioninės valdžios institucijų būtų 

įpareigotos atidėti atskirą garantinę pakankamą pinigų sumą, skirtą kasykloms stabilizuoti, 
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atkurti ir transformuoti bei galimai taršai, kylančiai iš rusvųjų anglių kasybos, atstatyti, 

siekiant užkirsti kelią bet kokiai mokesčių mokėtojams tenkančiai mokestinei naštai; 

19. pabrėžia, jog svarbu, kad sorbų bendruomenės nariai dalyvautų visų lygmenų sprendimų 

priėmimo procesuose, kai daromas poveikis jų teisėms; mano, kad Sorbų reikalų tarybai 

reikėtų suteikti daugiau teisių siekiant užtikrinti, kad ji aktyviai dalyvautų; 

20. ragina Brandenburgo ir Saksonijos federalinių žemių vyriausybes visais galimais būdais 

remti sorbų kalbą; palankiai vertina tai, kad buvo įgyvendintos priemonės siekiant 

populiarinti sorbų kalbą, su malonumu pažymi, kad Lužicos regione kelio ženklų 

informacija pateikiama dviem kalbomis; rekomenduoja plėsti sorbų kalbos kalbinę aplinką, 

inter alia, skelbiant pranešimus viešajame transporte ar pateikiant užrašus 

aiškinamuosiuose ženkluose, įrengtuose tokiose viešosiose erdvėse kaip muziejai, parkai ir 

zoologijos sodai; vis dėlto mano, kad reikia imtis labiau struktūrinių priemonių, siekiant 

išsaugoti sorbų kalbą ir skatinti jos vartojimą viešajame sektoriuje ir pilietiniame regiono 

gyvenime; 

21. nurodo tai, kad iš esmės svarbu mokyti sorbų kalbos siekiant, kad ši kalba neišnyktų; 

susirūpinęs dėl dabartinės švietimo sorbų kalba taisyklių reformos Brandenburge ir jos 

poveikio, dėl kurio kyla kliūčių tęstiniam mokymuisi; pabrėžia, kad visais mokyklos 

sistemos lygmenimis reikia daugiau kvalifikuotų mokytojų, turinčių sorbų kalbos įgūdžių 

ir kompetencijos; 

22. mano, kad reikia skirti ES lėšų sorbų kalbai ir kultūrai populiarinti, ypač atsižvelgiant į 

konkrečius struktūrinius aspektus, kaip antai mokytojų rengimą Leipcigo universitete, nes 

taip būtų galima užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę sorbų kalba pradedant 

lopšeliu, kaip tai daroma vykdant projektą „Witaj“; mano, kad Sorbų tautos fondas Baucene 

būtų patikimas šio projekto partneris; 

23. įsipareigoja vykdyti piliečių kreipimųsi, susijusių su būsimais pokyčiais Lužicos regione, 

stebėseną.  

 

 

 

 


