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Uchwała ideowa 

V Walnego Zgromadzenia Kaszëbsczi Jednotë 

 

Minęły trzy lata od założenia stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, którego głównym celem jest 

rozwój narodowej, obywatelskiej i kulturowej świadomości Kaszubów, ochrona naszego języka 

i tradycji. To był etap organizowania pracy w naszym stowarzyszeniu, a także czas angażowania się 

w wiele przedsięwzięć, które miały służyć zachowaniu naszej kaszubskości i rozwojowi poczucia 

narodowego Kaszubów.  

Widzimy sens tego co robimy i będziemy dalej aktywnie kształtować nasz dorobek kulturalny. 

Będziemy przeciwko asymilacji, ponieważ nie chcemy być wynarodowiani w demokratycznym 

państwie, lecz w jego granicach osiągnąć pełnię praw, które przysługują obywatelom innych 

narodowości. Dlatego wciąż żądamy wpisania Kaszubów jako mniejszości etnicznej na listę narodów 

chronionych mocą polskiej Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych z 2005 roku. Chcemy 

także, by obywatele narodowości kaszubskiej mieli swojego przedstawiciela w Komisji Wspólnej 

Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  

Na Kaszubach i w całej Polsce stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota poświadcza chęć współpracy 

z pozarządowymi organizacjami, partiami politycznymi, jak też samorządami na wszystkich trzech 

poziomach i rządem Rzeczypospolitej Polski, przy kształtowaniu kaszubskiej kulturowej polityki 

(w tym językowej). Potrzeba nam czerpać z doświadczenia organizacji międzynarodowych, Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy, aby wykorzystać jak najwięcej dla dobra Kaszubów. 

Wielorodzajowość tożsamościowego dyskursu, którą bardzo mocno widać odkąd zaczęła 

działać Kaszëbskô Jednota, daje postęp i zmianę w postrzeganiu przez Kaszubów swojej odrębności 

etnokulturowej. Cieszymy się z upodmiotowienia się Kaszubów jako narodu, a także z tego, że coraz 

więcej ludzi rozumie, iż my wszyscy jesteśmy wspólnotą opartą na naszej świadomości i naszej woli. 

My Kaszubi – my naród. 
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