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דיון שני ושלישי לגבי טיוטת החוק מטעם הממשלה הגרמנית בגין ההסכם מיום  5בדצמבר  2014בין

הרפובליקה הפדרלית של גרמניה והרפובליקה של פולין לתשלומים מיוחדים עבור זכאים,
החיים כיום בשטחי הרפובליקה של פולין.
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נשיא נכבד,
כבוד השר מארק בוצ'יור,
עמיתים יקרים,

ההסכם הגרמני-פולני מיום  5בדצמבר  2014היה אמור
להחתם מזה זמן רב! הסכם זה מהווה סוף פסוק לקיפוחם של
יהודים ובני הרומה )צוענים( תושבי פולין ,שעד היום נשללה
מהם

פנסיית-הגטאות.

במסגרת שיתוף פעולה הדוק עם הצדדים המעורבים עלה בידנו
ליישם את אשרור החוק החדש ,וזאת תוך פרק זמן של  8חודשים
בלבד ובתמיכת כל הסיעות! על כן ,הנני מודה לשר הפולני מארק
בוצ'יור והממונה מטעם המשרד לענייני חברה ורווחה ,גברת
גבריאלה ליזקרוג-מילר ,הנוכחים כאן עמנו ,עבור תרומתם
האישית.
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אולם אל לנו לנוח ולשקוט בעקבות הישג זה ,מכיוון שטרם תוקנו
כל שאר הליקויים הנובעים מגרימת אי-צדק.

הרשו לי להציג בפניכם דוגמה אחת :שוו בנפשכם ,שעבדתם
בעבר בגטו גרמני ,שרדתם את השואה ,הגעתם לגיל  90ואתם
חיים כיום בבית אבות בישראל .קרוב לוודאי שיש לכם זכאות
לקבלת פנסיית-גטאות .אולם כניצולים אינכם יודעים על כך
דבר.

זהו לצערנו המצב לאשורו בטיפול בתביעות של פנסיית-
הגטאות .לגבי ה"אפליה השיטתית של מגישי התביעות" על
ידי הבירוקרטיה הגרמנית קיימים כבר פרסומים מדעיים.
המחקר של קריסטין פלאט מהמכון לחקר רצח-עם בבוכום יכול
לשמש דוגמה לכך.
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לגבי מספר רב של תביעות מטעם עובדי הגטאות לשעבר
טרם הוחלט סופית :לכאורה עקב 'השתתפות דלה' .לצד
עובדי הגטאות הפולנים מדובר כאן במספר נוסף של
כ 15,000-עד  25,000ניצולים עובדי גטאות לשעבר ,מהם
נשללה פנסיית-הגטאות .ניתן להעריך כי  45%מתוכם הם
ניצולים החיים בישראל 45% ,חיים בארה"ב ו10%-
בגרמניה ובמדינות השכנות באיחוד האירופאי.

מספרים אלה אושרו על ידי הממשלה הפדרלית עצמה
במסגרת ההנמקה הרשמית לשינוי שבוצע בחוק ,ZRBG
בה נאמר כי מתוך קרוב ל 70,000-תביעות רק מחצית מהן
אושרו בחיוב .הלכה למעשה מתברר כי אלפי בני אדם לא
קיבלו כנראה אפילו הודעת דחייה רשמית של תביעתם .על
כן מקרים אלה אינם מופיעים בדוחות הסטטיסטיקה.

מספר רב של עובדי גטאות לשעבר אינם יודעים כלל ,שיש להם
זכאות לתבוע פנסיית-גטאות ,למרות שבקשתם ידועה כבר
למוסדות הביטוח הסוציאלי הגרמני.
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חובה לתקן אי-צדק מסוג זה! לשם כך אין צורך בשינוי
נוסף של החוק!
בעניין זה יש לפקח על ההליך המנהלי של אכיפת חוק ZRBG
שאושרר פה אחד בבונדסטג.

עמיתים יקרים,
ההתפתחות החיובית בתשלום פנסיית-הגטאות התאפשרה
בעיקר תודות להחלטה הנועזת של שופט נמרץ :יאן-רוברט פון
רנסה עשה מאמצים כבירים לחקור את האמת ולסייע לניצולי
השואה להגן על זכויותיהם על אף כל ההתנגדויות .בשם כל
התומכים במאבקנו ברצוני להודות באופן מפורש לשופט פון
רנסה .הוא מוכר כשופט בלתי תלוי בעל חשיבה ביקורתית על
אף כל ההתנגדויות מצד מוסדות המנהל והמערכת המשפטית.
קרוב לוודאי שבעקבות זאת ומכיוון שהוא הגיש ב 2012-עצומה
לבונדסטג ,הוא נאלץ לעבור הליך משמעתי.
בעיני זוהי שערורייה  -אסור שדבר כזה יקרה במדינת חוק!
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רק כאשר לכל עובדי הגטאות תהיה וודאות מוחלטת
לגבי תביעתם בעניין פנסיית-הגטאות ,ניתן יהיה לראות
בכך את תום ההתמודדות עם פרק זה של ההיסטוריה
הגרמנית .ההסכם העומד על הפרק עם פולין אמור
לתרום להתחלה חדשה ואמינה בטיפול בנושא
פנסיית-הגטאות.
תודה!
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