Tłumaczenie nieoficjalne

Cabourg, 6 maja 2011 r.
Szanowny Panie Ministrze,
Na wstępie chciałbym przypomnieć o naszym krótkim spotkaniu przy okazji
Forum Ekonomicznego w Krynicy, kiedy to wyraził Pan osobiste zainteresowanie
współpracą w ramach Trójkąta Weimarskiego.
Podczas ostatniego spotkania „na szczycie” w dniu 7.02.2011 roku w Warszawie, w
którego przygotowaniach miałem przyjemność uczestniczyć, przywódcy Polski,
Niemiec i Francji potwierdzili wolę rozwoju współpracy zapoczątkowanej przed
dwudziestu laty przez Krzysztofa Skubiszewskiego, Hansa-Dietricha Genschera i
Rolanda Dumas.
Siedemnaste spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych w Pana rodzinnym mieście
Bydgoszczy w dniu 20.05.2011 roku, na które Pan zaprasza swych kolegów Ministra
Guido Westerwelle i Ministra Alain Juppé, jest ostatnim spotkaniem przed obchodami
dwudziestej rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego. W obchodach tych, które
będą miały miejsce w Teatrze Narodowym w Weimarze wezmą udział twórcy
Trójkąta : Dumas i Genscher oraz były Minister Spraw Zagranicznych Władysław
Bartoszewski (patrz załączony program).
W swoim słowie wstępnym do ksiąŜki „Trójkąt Weimarski w Europie” słusznie
podkreślił Pan, jak wiele niezwykłych rzeczy zostało juŜ osiągniętych. Postulował Pan
potrzebę dalszego rozwoju współpracy i szukania zarówno nowych wyzwań, jak i
moŜliwości współpracy.
Analiza juŜ osiągniętych form współpracy pokazuje, Ŝe moŜna korzystać z przykładu
ścisłej współpracy niemiecko-francuskiej (Traktat Elizejski z 1963 roku) i przenosić na
płaszczyznę polsko-niemiecko-francuską tylko wtedy, gdy będzie istniała strategiczna
koncepcja oraz gdy włączone zostanie do niej aspekt społeczeństwa obywatelskiego.
Opierając się na uzgodnionej przez Prezydenta Nicolasa Sarkozy i Kanclerz Angelę
Merkel „niemiecko-francuskiej Agendzie 2020”
nasz Komitet podjął próbę
nakreślenia konturów niemiecko-francusko-polskiej Agendy 2021, która zawiera
szesnaście punktów, które Panu załączam.
W przypadku gdyby uznał Pan tę propozycję za właściwą, zechciałby Pan moŜe
razem ze swym niemieckim i francuskim kolegą zainicjować powstanie trójkątnej
grupy ekspertów, która doda praktycznego wymiaru Trójkątowi Weimarskiemu, i
która rozwinęłaby równieŜ serię konkretnych projektów w ramach społeczeństwa
obywatelskiego. Nasz Komitet jest oczywiście gotowy do pomocy przy tego rodzaju
partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Jeśli zadanie rewitalizacji Trójkąta Weimarskiego w dwudziestolecie jego istnienia nie
dojdzie do skutku, moŜe to spowodować równieŜ osłabienie impulsu dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w Europie dwudziestu siedmiu państw.
W naszej propozycji dla Pana czujemy się wsparci przez ostatnie spotkanie w
Warszawie, podczas którego trzej uczestnicy jednogłośnie wezwali, aby dialog
między społeczeństwami obywatelskimi trzech państw nie został zapomniany.
Z podziękowaniami za tak często okazywane osobiste zaangaŜowanie we
współpracę niemiecko-francusko-polską pozostaję Panie Ministrze…
Z pozdrowieniami

Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
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