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Oświadczenie prasowe
Umowa o emeryturach gettowych z Polską powinna posłużyć
zapoczątkowaniu nowemu, uczciwemu podejściu wobec byłych
pracowników gettach! Natychmiast zakończyć systematyczne
praktyki dyskryminacyjne!
„Niemiecko – polska umowa o emeryturach gettowych, która ratyfikowana ma być dziś w Bundestagu, jest kamieniem
milowym w walce Ocalonych o sprawiedliwość i godność. Kładzie ona kres dyskryminacji społeczności romskiej, jak
również Żydówek i Żydów, których miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, a którzy do tej pory wykluczeni byli z
procesu wypłat emerytur gettowych w myśl ustawy ZRBG [Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem
Ghetto – Ustawa o wypłacaniu emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie]. Ale nie możemy poprzestać na tym sukcesie.
Nie zostają z nim jeszcze zniesione wszystkie niesprawiedliwości. Praktyki ze strony niemieckiej biurokracji,
»systematycznie dyskryminujące wnioskodawców« doprowadziły do tego, że w dalszym ciągu około 15.000 do 25.000
Ocalonych byłych pracowników gett wykluczona jest z procedury wypłat”, tłumaczy Azize Tank, Rzeczniczka do
Spraw Społecznych Praw Człowieka i Członek Komisji Pracy i Spraw Społecznych z okazji dzisiejszej ratyfikacji
„Umowy między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o eksporcie szczególnych świadczeń dla
osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 5 grudnia 2014 roku”. Jak tłumaczy
dalej Azize Tank:
„Liczne wnioski byłych pracujących przymusowo w gettach nigdy nie zostały ostatecznie rozpatrzone: z powodu
rzekomego »braku współpracy«. Obok polskich poszkodowanych chodzi tutaj w dalszym ciągu o około 15.000 do
25.000 przymusowych pracowników gett. Także i oni wykluczeni są z procedury wypłat emerytur gettowych.
Szacunkowo dotyczy to około 45% Ocalonych z gett żyjących dziś w Izraelu, 45% w USA i 10% w Niemczech i
sąsiednich krajach unii Europejskiej.
Te liczby potwierdzone zostały także przez sam rząd federalny w urzędowym uzasadnieniu do uchwalonej w 2014 r.
ustawy zmieniającej do ZRBG. Stwierdza ono, że z około 70.000 wniosków jedynie około połowa została formalnie
rozpatrzona pozytywnie. Te liczby zgadzają się również z danymi Jewish Claims Conference (JCC).
W praktyce oznacza to, że tysiące osób widocznie nie otrzymały nawet formalnego potwierdzenia odrzucenia ich
wniosku. Dlatego przypadki te nie są nawet uwzględnione w statystykach ubezpieczenia rentowo-emerytalnego. Te
sędziwe osoby często nie mają dostępu do pomocy ze strony prawnika, który mógły wystosować wniosek o wszczęcie
postępowania przeglądowego. § 4 ustawy zmieniającej do ZRBG ten stan jedynie zaostrza, ponieważ nowa regulacja
utrudnia udzielenie pełnomocnictwa prawniczkom i prawnikom.
Dopiero wtedy, gdy wszyscy przymusowi pracownicy gett w końcu będą mogli mieć pewność co do swojego wniosku
o emeryturę gettową, będziemy mogli uznać ten rozdział niemieckiej historii za przepracowany.Niniejsza umowa z
Polską winna stanowić szczery, nowy początek w kwestii wypłat emerytur gettowych. “
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