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  תשלום פנסיות גטוב מקום להפליהאין 
  !פולניםיהודים  די גםימי באופן כלולליש 

  
אנושיים בגטאות תחת הכיבוש -תתשעבדו בתנאים שיהודים , השערוריימעורר ציני ו"זהו מצב 

טיוטת ההצעה גם בפנסיות הגטו מגרמניה.  עדיין אינם נכללים, בפוליןכיום  מקום מושבםו הגרמני
העסקה ה תקופות בורחוק למימוש תשלום פנסיות עהשינוי לגבי ממשלת גרמניה  נציגי מטעם

 – גטו פנסיות קבלתמחדש מספר רב של בני אדם מ מחריגהאינה משנה דבר ו ZRBG בגטאות
בזמנו חויבו עובדי הגטו שהגרמני, הסוציאלי הביטוח היסוד של מערכת עקרונות הפרה גסה של 

 השאות, יזכותם הבסיסית לביטחון סוציאלהותי במרכיב מכאן ב מדובר. לה דמי ביטוחלהפריש 
עזיזה טאנק, דוברת  טוענתכך , נורמות אירופאיות מחייבות"מובן של בשלת גרמניה גם ממפרה מ

לגבי מניה תשובתה של ממשלת גר על רקע ,וחברת הוועדה לעבודה ורווחה לזכויות אדם סוציאליות
 בפולין מושבם שמקום נוספים ויהודים יהודים מחתרת ללוחמי גטו פנסיות תשלום מימוש"ה: בקשה
בדברי עזיזה טאנק ממשיכה  .“)18/1279דברי דפוס  -(בונדסטג  בגטאות העסקתם תקופות בורע

   :הביקורת
  
, אשר 1975שנת בעם פולין שנחתמה סוציאלי ההביטוח  אמנתממשלת גרמניה מסתתרת מאחורי "

. החוק לתשלום פנסיות עבור עובדי גטומה עבור ישי האינ ZUSלדברי המוסד הפולני לביטוח סוציאלי 
להתאים אליו  ישיצר בכך מצב חוקי חדש לגמרי, ש 2002) משנת ZRBGתקופות העסקה בגטאות (

  את זכויותיהם של יהודי פולין.
  

ממציאת פתרון כולל עבור עובדי  בעקביותממשלת גרמניה  מתחמקת ZRBG-עם עדכון נוסח ה
יש לבטלו באופן ונו ניתן להצדקה בשום צורה שהיא, שאישל אי שוויון,  זהו מצב בלתי נסבל .הגטו

העבודה והרווחה הגרמני  בין משרדבוורשה באפריל  30-שלאחר המפגש ב ,מיידי! אני מאוכזבת מכך
 אישוריםמתן  אודות מצד ממשלת גרמניההצהרות נמסרו לא  ,לעבודה ורווחהי פולנה המשרדו

, שלי הלתיעיין בתשובת ממשלת גרמניה לשא( מוגדר בלתילעתיד  ןפתרוה השוב נדחו. קונקרטיים
  ).18-1293דברי דפוס  -בונדסטג 

  
למעלה מעשר שנים מזה  חכותל נאלצושיהודים בעלי תביעות מוצדקות מכיוון זוהי ציניות לשמה, 

. ככל מתחשבת בהםשממשלת גרמניה שוב אינה , וזאת רק כדי להיווכח, ZRBG-לתיקון חוק ה
פתרונה על  SPD-ונציגי ה CDU/CSU-המורכבת מנציגי ה רמניתבונה הקואליציה הגהנראה 

 ומעוררנמוך  בכל מקרהמעבר לכך אחוז האישורים בהתאם לחוק הנוכחי הנו יה. סוגהביולוגי של ה
 מספר מצומצםכך, שן תוכנככל הנראה מהוא ף וו. הליך האישור ממשיך להיות בלתי שקהשערוריי

די יבאופן מי ציעממשלת גרמניה להעל . פנסיית גטובלת קלשל תביעות יקבל אישור ככל האפשר 
ביצוע נוספת ב יש למנוע גרירת זמןנדחו. בקשותיהם עבור כל היהודים ש ותאפשרויות תשלום כולל

  תשלומים!"ה
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