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Wejherowo, 29 maja 2016 r.
Uchwała ideowa
VII Walnego Zebrania Kaszëbsczi Jednotë
Preambuła
Ten polityczny program stanowi fundament działalności stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota na
najbliższe lata. Jako organizacja pozarządowa nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną.
Prowadzimy własną politykę, która służyć ma rozwojowi świadomości narodowej Kaszubów
i budowaniu silnego, samorządnego województwa pomorskiego. Opowiadamy się za autonomią
kulturową Kaszubów i regionem opartym na społeczeństwie obywatelskim, którego tożsamość chcemy
współtworzyć ze wszystkimi jego mieszkańcami: Polakami, społecznościami takimi jak Kociewiacy,
pomorskimi Niemcami, czy Ukraińcami. Chcemy być jednością dla Pomorza!
Dlaczego powinniśmy współdziałać?
Wszyscy obserwujemy, że centralistyczna polityka zatacza w Polsce coraz szersze kręgi.
Sprzyjają temu globalizacja, jak również indywidualizacja, gdyż oba te zjawiska są źródłem zanikania
ludzkiej solidarności. Tak jednak nie musi być! Nie musimy być jednakowi w centralnie kierowanym
państwie. Możemy się zjednoczyć w różnorodności dla Pomorza.
Chodzi o wybór tego, co jest dla nas najważniejsze. Czy ma to być odrzucenie własnej historii
i kultury, naszego sposobu życia, dbałości o pomorskie społeczeństwo, o wartości i przyszłe pokolenia?
Teraz, kiedy tak niewiele z naszych podatków (musimy pamiętać, że niebawem skończy się wsparcie
Unii Europejskiej) pozostaje tu na Pomorzu, ciężko jest kształtować samoświadomość obywatelską,
relacje międzyludzkie, kulturę, poglądy na gospodarkę, krajobraz, czy wreszcie ruch regionalny.
Język kaszubski i nasza kultura wciąż trwają, choć ich istnienie jest zagrożone. Niestety, każde
działanie, które ma służyć ich zachowaniu i rozwojowi, jest reglamentowane przez centralne, rządowe
ministerstwo. W kwestii zachowania świadomości narodowej Kaszubów nie robi się nic. Podobnie jest
ze świadomością regionalną Kociewiaków, czy w ogóle z pomorską odrębnością. Nasze regionalne
władze samorządowe nie mają praktycznie żadnych kompetencji w odniesieniu do języka i kultury
Kaszubów, jak również przykładowo w sprawie wprowadzania edukacji regionalnej do szkół. To musi
się zmienić. Potrzeba nowych ludzi, którzy będą odpowiedzialni za te i inne dziedziny naszego życia.
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Nam nie potrzeba dyrygentów, którzy nie znają i nie rozumieją świadomości narodowej
Kaszubów oraz tożsamości regionalnej innych mieszkańców województwa pomorskiego. Oni są dobrzy
w medialnych grach, natomiast ludzi traktują jak analfabetów zależnych od ogólnopolskich stacji
telewizyjnych. Przekaz medialny jest taki, że nie poradzimy sobie bez władzy centralnej, która łapami
partii politycznych sięga głęboko w samorządy wojewódzkie, wiele powiatów, a nawet gmin. Jednak to
jest kłamstwo, które niesie za sobą poważne następstwa. To one na zawsze mogą zniszczyć Kaszubów
i tych wszystkich, którzy traktują Pomorze, jako swoją ojczyznę. By się temu przeciwstawić, istnieć
będzie potrzeba budowania takiego ruchu, o jakim w tym dokumencie jest mowa.
Chodźcie z nami wszyscy!
Kto opowiada się za silnym, samorządnym Pomorzem, którego przedstawiciele dysponują
większą częścią wypracowanych w regionie podatków i dbają o jego wszechstronny, społecznogospodarczy rozwój;
kto jest przeciwny takim praktykom społeczno-gospodarczym, które służą umacnianiu
warszawskiego centrum i pomniejszaniu znaczenia naszego pomorskiego regionu;
kto sprzeciwia się całkowitemu podporządkowaniu naszych rolników i rybaków takiej polityce
europejskiej, której obca jest regionalna specyfika rolnictwa i rybołówstwa;
komu nie podoba się, że we wspólnocie europejskiej dominuje polityka poszczególnych państw
i ich finansowe interesy, a europejskie regiony, solidarność międzyludzka, kultury i języki narodów
bezpaństwowych są sprawami drugo, a nawet trzeciorzędnymi;
niech przyłączy się do nas. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną, by nasz region, państwo
i Europa były dla ludzi!
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