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METODOLOGICZNE PROBLEMY POLITYKI REGIONALNEJ
NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM

Rozwoj stosunkow polsko-niemieckich w ostatnich latach spo~~odowal
pojawienie siq szeregu opracowari z zakresu politykz regionalnej na pograniczu.
W opracowaniach tych spotykamy siq nie tylko z problemami typowymi dla
polityki, to jest z wytyczaniem celow, zadari i metod daalania wladz
panshvochych na obszarach przygranicznych, lecz takie z zagadnieniami
wynagajqcymi refleksji metodologicnej historyka.
Refleksji wymagajq miqdzy innymi talue kategorie jak: zasiqg terytorialny
polityki regionalnej, wyznaczniki czasowe, w jakich ta polityka jest umieszczona,
log~karomroju, le3ca u podstaw polityki regionalnej. Chcialbym siq zajqc tymi
trzema kategoriami, korzystajqc z tego, ze metodologia historii, a szczegolnie
metodologia pragmatyczna, jest tez naukq o dociekaniu wartosci poznawczej
wytworow badaril. Wymiorami badah sq takze niemieckie i polslue plany
urqdzenia pogranicza.
W krotlum referacie nie sposob odniesc s i do
~ wszystluch propozycji, jakie siq
w ostatmch latach pojawily. Chcialbym mocic do niektorych, i to tych, w
Mrych uiywa siq cqsto pojqc "region': rfczas", "herunh rozwoju" bez
dostatecmej, moim zdaniem, precyzji.
W najbardziej znanych planach niemieckich zasiqg tzw '@olityk~
regionalnej"
przeszedl w latach 1991-1993 wyr*
ewolucjq. W "Planie Stolpego"
przestrzen objqta "Koncepcjq wspieranza Regionu Odry" wynosila 53 tys. km2
zamieszkalych przez okolo 5 mln ludzi (2,3 mln Niemcow i 2,6 mln Polakbw).
Stanowila szeroki na 150 km pas (50 kin po stronie niemieckiej i 100 km po
stronie polskiej), ciqgnqcy siq od Baltylcu po Sudety2. W drugim znan~mplanie
niemieckim, ~ v i j r n ygo umownie "Planem Willersa", za obszar polityki
regionalnej uznano wqsh pas, ciqgnqcy siq takze od morza, po gory, obejmujqcy
po stronie niemieckiej tylko powiaty przylegajqce do granicy (19 powiatbw

1 Problemy rnetodologiczne dziejdw Nremiec (Wstqp A. Czubitiskiego),Pomari 1978, s.5; J. T o p o 1 s k i , Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 11.
2 Koncepcja wspierania Regionu Odry. Projekt GOPA-TowarzystwaOrganizowania, Planowania i Ksztalcenia, sp. 20.0. Bad Honburg i BC Berlin-Consult, sp. z 0.0. Berlin.

od Wolgast na polnocy po Zittau na pohdniu), a po stronie polskiej tylko
gminy leace w pobliiu Odry i Nysys (41 grnin od ~winoujsciapo Bogatpq)3.
Obie niemieche koncepcje
zasiegu terytorialnego planow 'bolityki
regionalnej" midy kilka skabych stron. Polscy czytelnicy "Planu Stolpego"
skojarzyli natychmiast linie wschodniej granicy obszaru planistycznego z
przebiegem bylej wschodniej granicy Niemiec z 1937 roku. Wzbuddo to
niechqc i ostrq krytykq. Autorzy planu niemieckiego pisali wci@ o "Regionie
Odry" nie zastanowiwszy siq nad tym, czym w ogole m o m dla talc wielkiego i
noi;nicowanego pod Rieloma tvzglqdami obszaru uiywac takich pojec jak
'%egion" i "polifyka regionalna". Nie zastanowili siq nad tym takie autorzy
"Planu Willersa". Uzywali pojqcia "region" dla dhgiego i qskiego pasa
nadgranicznego. Rozumiejqc jego zroinicowanie wyodrqbniali co prawda trzy
odcinki: pgnocny, srodkowy i pchdniowy, nie podjqli urszakie dyskusji nad
pytamem: Czy sq to regiony? Nic dziwnego, ie kwestia zasiqgu terytorialnego
majqcego byc przedmiotem polityki "regionalnej" poddana zostala krytyce przez
wielu specjalistow polskich4.
W Polsce tei opracouywano r o b e plany dotyczqce urzqdzenia pogranicza,
najczesciej przy okazji prac nad planami regionalizacji kraju, zainicjowanymi
szerzej przez rzqd J.K. Bieleckiego. Liberdowie unali bowiem, ze ''ddrogg Polski
do europejskrej normy wyznaczajq &a elementy: rozwdj gospodarki rynkowej i
postep w polityce decentralizacji".
W projektach przygotowanych przez rose zespoly, z roinych osrodkour
akademickich i adrninistracyjnych, proponowano "regionalizacjq" w oparciu o
rozmaite kryteria gloune. Jedni autorzy pragneli powrotu do granic
przypominajqcych dawne prowincje historycme Polski, inni preferowali kryteria
geograficzne, np. dzialy wodne, jeszcze inni rysowali na mapkach nowe, sztucne
twory, np. "Region Wielkopolski" z dhgim, wystzqqcjm ku zachodowi i
gwarantujqcym dostep Ponania do granicy klinem. 15 paidaernika 1993 roku
mial byc jui przedstawiony publicznie gotowy plan regionalizacji Polslu z
podzlalern kraju na 14 makroregionow.
Niestety, w polskich dyskusjach nad regionalizacjq kraju, a takie w rqdowym
Zespole do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej
Pahsfwa (dzldajqcym od marca 1991 roku) tei nie przeprowadzono szerszej
analizy pojec "region" i 'Polityka regionalna".
Tak wiec zarowno Gemieckie, jak i polskie plany polityki regionalnej operujq
pojqciami niejasnymi, autorzy u-ajq
tych samych pojqc w rohych
znaczeniach.

3 Dre deutsch-polnrschen Gremgebrete als regionalpolitisches Problem. Institut fiir Angewandte
Wirtschafts- forschung, Berlin 1992.
~~.itl.k~udnikowskie~o,~.Gierlowskiego,B.Gruchmana,S.Hermanaw
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Utrudnia to porozumienie i powoduje ominiqcie wielu istotnych kwestii. Np.
oceny potencjahi energii regionalnej i sposobow jej wykorzystania dla
dynamizacji ronvoju spdeczno-gospodarczego regionow.
Byc moie jest talc dlatego, ie nie siqga siq do obowiqmjqcej w Europie juz
od 1978 roku definicji "regionu". Definicja strasburska brmi: "Region jesl
teiytorium charaktevzujqcym sig historycznq, kulturalnq, geograJicznq lub
ekunomicznqjednorodnosciq lub tez wszystkimi tymi cechami Jqcznie, dajqcymi
zamieszkalej tam ludnodci poczucie wspolnoty w realizacji wtasnych inferesow i
zamierzen. Tego typu konsolidacja wokoi pewnych kryteriow, zmiennych
wprawdzie, ale traktowanych przez samq spotecz'no4C terytorialnq jako
zasadniczq, stanowi irodlo podnliotowoici tej spolecznodci, stanowi o jej
istnienieu1'5.
W swej pracy o uiezi regionalnej i wiczi narodowej na slqsku Opolskim
~vybitnypolski socjolog Stanislaw Ossowski podkseslil t h e , ii '@oczucie
odrebnodci regionalnejl', nie oskabiajqc pocmcia narodowego i paristwowego,
lvyzwala dodatkowe zasoby energii, przyczyniajqce sic do a k t ~ z a c j regionow.
i
"Nu skutek braku gtgbszej reJleksji nad pojgciem "regionu" tworcom wielu
planow '@olityhregionalnej" prawda ta uszla uwadze.
Jezeli wiec umamy, ze istnieje jasno zde$niowane pojecie "region" tatwo
nam bedzie wykreSliC tez obszar 'Pulityki regionulnej': A t a k e cele i zadania
'Ipolitykr regionalnej".
Gdy idzie o ~rodkoweNadodrze to za "region", w kt6rym powinnn byk
prowadzona "polityka regionalna" nalezaloby uznaC obszar rozcicgujqcy sie
mniej wiecej od yofnocnej krawedzi Borbw Dolnoilqskrch po Pojezierze
Myiliborskie i od Nysy Luiyckrej i Odry po c i a Jezior Zbqszynskich. Obszar
ten to dwa wojewodztwa Polski Zachodniej: gorzowsbe i zielonogorshe. Nysa,
Odra i Dolna Warta stanowiq naturalne unerwienie tego regionu (I 7 352 km2,
tj. 5,5% powierzchni Polskr). Region Zachodni spetnia role tqcznika miedzy
Pofnocq a Poludniem, Wschodem i Zachodem Europy. Polozenie nadgraniczne
i zwiqzana z tym obsluga ruchu osobowego i towarowego, podrednio w
wymianie gospodarczej i kulfuralnej, sq glownymi wyr68nikami regionu. Region
ten tqczq wewnqtrz: wspolna przeszfoii. histoyczna, podobne warunh
naturalne, demograpczne, uktady gospodarcze, spoleczne, kulturalne. Region
Zachodni musi znaleiC sobie wlasciwe miejsce w planach rozwoju
gospodarczego Polsh, jedli ma spetniC&nkcje lqcznika z Europq, a szczegblnie
z NiemcamiU4
Do najwainiejszych zadah "polilykr regionalnej" w takim regionie, a t a k e
innych regionach, winno naleiek: wspieranie rozwoju samorqdnoici, zwiqkszanie
kompetencji wladz regionalnych, wspomaganie inicjatyw spo~ecznoscilokalnych,

5 Declaration de Bordeaux Strasbourg, Conseil de ltEurope,ler fevrier 1978.
6 M. E c k e r t, Strefa Odra-Nysa-Dolna Warta w koncepcjach regionalizacji ?irqu-problemyronvoju w:
RocvlikLubuski 17, Zielona GCIra 1992, s.68.
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zmierzajqcych do umacniania i rozwoju regionu. Wniosek z tej czqsci wywodow
brzmi: Nie istniejq realnie takie "regiony" jak "Pogranicze", "Obszar ,Odryl',
"Region Nadgranicznyr'. Nie moie byc wiqc t a b jednolitej rpoliykr
regionalnej" dla wielu regionow bardzo noinicowanych pod wzglqlem
ekonomicmym, dernograficznym, spdecmym, zamieszkalych przez ludnosc
majqcq roine,
cqsto bardzo odmienne interesy. Bez uwzglqdnienia
regionalnego pocmcia wspolnoty .'interesow i woli lokalnych spdecnobci
wszelkie proby ksztahwania podziah administracyjnego kraju, lub prowadzenia
z centrum jakiejs '@olityhregionalnej" skazane jest na niepowodzenie7.
Slow kilka o wyznacznikach czasovcych. Zarowno polskie, jak i niemieckie
plany romroju pogranicza nie sq wyrainie osadzone w czasie. Procesy spolecznogospodarcze dokonujq siq w dwoch planach czasowych: "czasie dlugim",
obejmujqcym kilkanaicie a nawet kilkadziesiqt lat, oraz '%zasie krothmr:
kilkuletnim.
Czas "dlugi" potrzebny jest na przeksztdcenie struktur przestrzennych i
gdqziowych gospodarki, a t a b na przemiany w swiadomosci spolecznej. Czas
" b d t h" na wykorzystanie np. chwilowej koniunktury gospodarczej. Autorzy
planow politylu regionalnej wiedq, ie budowa "obszaru granicznego", "regionu
Odry" potrwa dhgo, ie zadania sq ogromne, a srodki ograniczone. Dlatego Had4
nacisk na prace rnniej kosztowe, licqc na oddolne s i b napqdowe ronvoju. Pis%
o koniecnosci zwiqkszenia liczby przejbc granicznych l i c q na osimqcie celow
dalekosiqinych: roztvij procesow konwergencji, naturalnego przenikania siq
kultur, rynkow, nowych technologii. Operowanie czasem "dlugim" jest mocnq
stronq planow regionalnych, polskich i niemieckich. Ich autorzy nie poSwiqcajq
natomiast wiqkszej uwagi przemianom, jakie powinny nastqic w czasie
"krothm". Nie ukazujq np. szans, jakie pojawiajq siq d a S , nie proponujq u2ycia
instrumentow ekonomicznych lub prawnych, moiliwych do zastosowania juz
teraz. Np. moiliwosci uczestniczenia ludnobci, instytutcji i firm pogranicza w
pojawiajqcym sic boomie inwestycyjnym towarzysqcym rozbudowie Berlina,
budowie lotmsk na terenie tvschod~~ch
landow, autostrad w Polsce Zachodniej
itp. A sq to szanse dla ludnosci dotknktej recesjq i bezrobociem.
Wniosek z tej cqsci wywodow brzmi: Przewaga w operowaniu czasem
rrdlugim", niedostatek w poshgiwaniu siq czasem "kr6tkrm" nadaje planom
urqdzenia pogranicza charakter nieco utopijny, jczeniowy. Odbiera im czqbC
sily motywacyjnej, oslabia chqc udzialu spolecznosci regionalnych w ich
realizacji, umidacznia brak spoistosci i harmonii miqdzy procesami majqcymi
zajsc w najbliiszych latach i w dalszej perspe-e
czasowej.
Trzeciq kategoriq wymagajqcq refleksji metodologicznej jest logika rozwoju
regionu, inaczej mowiqc problem osi planistycznej.

7 M. E c k e r t, Problemy rozwoju obszarbwpnygranicznych. ~rodkoweNcidodne-regionem rransgranicznym. Zielona GQa 1991, s.9.
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Zmrarta polityka regionalna winna wymkac z wyboru wyrainie sprecyzowanej
logilu rozwoju. Autorzy planow m u s q odpowiedziec na pytanie: W j a b
luerunku romijac siq bqdzie Europa, a szczegolnie Europa ~rodkowo-~schodma
pod koniec XX i na pocqtku XXI wieku? Inwestycje w lnfrashxkturq granicy sq .
bardzo kosztowne. Czy nakl.ady na budowq terminali zwrocq siq jeieli na@i
szybko integracja Iynku polskiego z zachodnioeuropejskim? Jezeli zniknie granica
celna'?
W znanych planach urqdzenia pogranicza brak glqbszej refleksji nad log&
ronvoju Europy ~rodkowo-~schodniej.Jeieli siq pojawia, to jako lo&
adaptacji pogranicza do obocviqzujqc~~ch
d a s w ~ u r o ~Zachodniej
ie
standardow.
Do tych standardow naleq miqdzy innymi idea 'kspolnej Europyr', przekonanie
o nieograniczonych mozliwosciach trzech d i w i p rozwoju gospodarlu rynkomrejspoleczeristwa otwartego-postqpu technicno-organizacyjnego. W slad za tym
wzorcem programy polityki regionalnej na pograniczu przesycone sq
modemistycznq wiarq w naSladownictwo, jako efektywny srodek na wyrownanie
dysproporcji i lagodne wejscie tego obszaru do wspolnoty zachodmej.
Jest niemal pewne, ze wybQ logiki adaptacji wiedzie do mk@. ~e nie jest
moiliwa adaptacja obszarow o zdecydowanie niiszym potencjale cywilizacyjnym
do obszarow szybkiego rozwoju. Znamrcy problemu zgodnie twierze
powiqksza siq z kaidym dniem asymetria rozwojowa miqdzy w s c h o h i landami
Niemiec i zachodnim pograniczem Polski. Autorzy niemieccy pisq o
podnoszeniu siq zarobkow we wschodnich landach do poziomu starych krajow
zwiqzkowych, o ogromnych Srodkach idqcych z Niemiec zachodnich do
wschodnich na rozwoj infrastruktury i restrukturyzacjq gospodarki, o zasilaniu
niemieckiego pogranicza przez programy EWG-owskiea. Powstaje takie pytanie:
Czy warto adaptowai siq do loglki rozwoju, ktora powoli wyczerpuje smrq
energiql? Swiadcq o tym niepowodzenia reganomiki i tatcheryzmu, Hopoty
'Ipanstw dobrobytu" wspierajqcych gospodarkq rynkowq intenvencjonizmem
rohym i socjalnym a nawet zwolnienie dynamlki rozwoju "tygrysow
azjatyckich", majqcych juz klopoty ze zbytem swej produkcji i z domagajqcymi
siq wyzszej konsumpcji obywatelami. Z ostrq krytykq spotyka siq system
gospodarczy budowany za Odrq przez biurokratbw z Bonn i aurokratow z
Brukseli. Nie do konca jest jasne czy w Niemczech zwyciqq idee europejskiej
integracji czy moie tendencje do budowy nowej ekonomicznej Mitteleuropy.
W warunkach, jakie istniejq na pograniczu Europy srodkowo-wschodniej i
Zachodmej, z ciqiarem dziedzictwa historycznego, w tym wielu lat gospodarlu
komunistycznej i kultury o odmiennym znaku aksjologicmym, zwykla adaptacja
pogranicza do standardow zachodnich nie powinna byc filozofq planistycznq
programow rozwoju pogranicza. Opoinienie nasze jest talc znaczne, ie

W. S a r t or i u s, Die deutsch-polnischen Grenzgebiefe als regioncrlpolztischesProblem, Warszawa
1992,s.26-28;tamtewypowiedziB.Gruchmana,B.Perlaka,S.Hermana,M.Eckerta.
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powinnismy je traktowak nie jako garb, ktorego trzeba siq pozbyc, lecz jak
w y d e , Mremu moina sprostak przy innej metodologii planowania.
W ksiqzce "Wzrost i upadekAnarodow" Mancur Olson z Uniwersytetu
Maryland przypomnial o mozliwoSci korzystama z tzw."szans opdinienia". Pod
warunkiem, ie siq znajdzie nowe idee, aowe irnpulsy, nowe umiejqtnosci zdolne
uruchomic nie wykorzystane dotqd wamnki naturalne i -by
energii spdecmej.
W takiej sytuacji mlazla siq Arneryka po wojnie domowej, Niemcy i W3ochy po
zjednoczeniu w I1 pdowie XlX wieku, a t a k e Japonia w przededniu reform
Mejdji. Na takq drogq chcq wejsc dzis Stany Zjednoczone Clintona i zjednoczone
powtornie Niemcy.
Szansq pnniejszenia opoinienia Regionu Zachodmego i mlezienia przezen
optymalnego miejsce na mapie gopodarczej Polski i w miqdzynarodowyrn
podziale funkcji jest szybkie dostosowanie siq do lo& rozwoju, jakq staje siq
dzis logdsa postmodernizmu. Nakamje ona ograniczac technokratycznobiurokratycme planowanie centralne i zaufac narastajqcyn, demokratycznyrn
tendencjom spoleczenstw do samosterowania w obrqbie mpolnot regionalnych.
, nie ma wiqkszej eriergii
Wybitny uczony K.R. Popper podkreslal c ~ s t o ie
spdecmej jak ta, ktora tkwi w mniejszych grupach. Zamiast wielkich,
abstrakcyjnych, cqsto niezrozumiakych i odleglych w czasie celow paristwowych
i narodoych, stawiajq sobie one i realizujq mniejsze, ale konkretne zadania9.
Zrodlem tej mielkiej energii sq: dar wolnosci politycmej i duch przedsiqbiorczosci
gospodarczej i spdecznej oraz p r w q z a n i e do regionu i wiara w jego
mozliwosci romojowe.
Spdecmosci pogranicza chcialyby miec wiqkszy nii dotqd wplyw na
ksztaltowanie planow regionalnych i kojarzenie celow paristwowych z interesami
mieszkancbw regionu. Spdeczenstwo ~ r o d k o w e ~Nadodrza
o
upatruje swej
szansp w przeksztalceniu regionu w nowoczesny w-qzel komunikacyjny i
transportowy, obszar bogatej oferty handlowej, spedycyjnej, remontowobudow-lanej, ushgowej, turystycznej i iquieniowej, a takze w znacqce centrurn
naukowo-technicme i kulturalne w srodkowym odcinku polskiej granicy
zachodmej.
Mlodsze pokolenie nie ma wiqkszych uprzedzen do wspolpracy z Niemcami,
potrafi jui skutecznie podejmowac pozytywnq kooperacjq, a nawet konkurencjq.
Zdaje sobie jednak sprawq z asymetrii potencjalow i zagrozenia, jakie stwarza
przewaga niemiecka dla partnerskiej i ekwiwalentnej wspblpracy. Dlatego
spdecznosc pogranicza domaga sie specjalnego wsparcia dla regionu
Zachodniego ze strony paristwa. Wskazuje na mczqce efekty mnoknikomTe,jakie
dac moze zainwestowanie w zachodnie pogranicze. Dosc dlugo trudno bylo
dostrzec w dokumentach rzqdowych obecnose takiej strategii wsparcia. Dopiero

K. R.P o p p e r, Spdeczen~twoonvarte r jego wrogowre, t.1i 11, Warszawa ,~71,987.

ostatnie decyzje o rozbudowie przejsc granicznych i budowie autostrad stwarzajq
realne nadzieje na aktywizacje regionalnego potencjalu technicznego i ludzlaego.
Jaki jest wniosek z tej cqsci wywodow? Wydaje siq, ie zamiast prostej logiki
adaptacji do wzorcow zachodnich, co oznacza w praktyce rozpraszanie sil i .
Srodkow na pogon za uciekajqcymi szybciej partnerami zza Odry, naleg
skorqstac z "szansy opoinienia" i poszukac nowej idei rozwoju. S q Q , ie
potcinna byc niq idea ~ r o d k o w e ~Nadodrza,
o
jako regionu funkcjonalnego i
transgranicznego zwornika ekonomicznego i Mturalnego miqdzy Europq
~rodkowo-~schodni~
i Zachodniq, miqdzy Polskq i Niemcami.
Program specjalnego wsparcia, o ktory dopominajq'sie w swych memorialach
do wladz panstwowych np. Zwiqek Gmin Zachodnich czy Stowarzyszenie
"Civitas Christians" powinien byc nastawiony na frnansowe i prawne wsparcie
intereso~vspdecze&w regionalnych, samorzqdow, wspolnot gospodarczych i
kulturalnych. Ulatwiloby to wyzwolenie rezenv energii wspolnot lokalnych.
Region funkcjonalny, i transgraniczny, jako idea rozwoju i wspolnota regionalna,
jako irodlo impulsu romojow-ego oto, jak siq wydaje, wlasciwa os planistycna
programu polityki regionalnej.
Zajqlem Paristwu czas ronvaianiami nad takimi kategoriarni jak: "regionf',
"zasigg terytorialny pogranicza", "wyznacznikr czasowe w planowaniu
regionalnym", "logika rozwoju regionu". Jeieli moje poglady wzbudzily
wqtpliwosci, lub sklonily do polemlki, bed? Paristwu wdziqczny, jeieli znajdq
poparcie - bed? wdziqczny w dtvojnasob.
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DIE METHODOLOGISCHE PROBLEME DER REGIOVALPOLITIK
A UF DEN POLNISCH-DE UTSCHEN GRENZGEBIETEN

Es existieren verschiedene weniger oder mehr oflzielle Plane @r Einrichtung des
polnisch-deutschen Grenzgebietes. Fast in allen Pldnen fehlt eine tiefere Betrachtung
iiber solche Kathegorien wie: eine Region, ein Territorialgebiet, eine Zeitraumweite
und die allgemeine Entwicklungslogik, die Grundlagen eines regionalen Planes bildet.
Diese Plane behandeln die "regionale Politik" auf den Gebieten, die fur
'Regionen" nicht gehalten u~erdenkonnen. Es werden Ziele und Aufgaben bestimmt oft richtig - jedoch nur fur einen "fangen Zeitraum'! Aussichten, welche in einem
"urzen Zeitraum" auszunutzen sind, werden unbeachtet gelassen. In den Planen der
Regionalpolifik herrsucht die Logik einer einfachen Anpassung des Grenzgebietes an
zur Zeit verbindlichen europaischen Standarden - die Logik der Nachahmung.
Es scheint, die Regionalpolitik soll auf einem Gebiet gefuhrt werden, welches
tatsachlich eine 'Region" bildet (gemafl europaischer Begriffsbestimmung von
Bordeaux von 1978), und nicht auf einem kiinstlich bestimmten engen Sfreifen, der
Grenze enflang, oder auf einem Riesiken, mehrere Regionen umfassenden Territorium.
Wahrend des Planens muJ man nicht nur Ziele, welche binnen 20 Jahren moglich zu
venvirklichen sind, bemerken, sondern auch Chancen, welche in voriibergehenden
Konjunkturen aujireten. Ansfatt sich um eine einfache Anpassung von Grenzgebieten
an schon existieren - den westeuropaischen Mustern zu bemuhen, Iohnt es sich, den
neuen, iiber die Gegenwart hinausblickenden Tendenzen Aufmerksamkeit zu schenken.
Es sind unter anderen: das Enffernen von zentral gestalteten 'Regionalpolitiken" bis
zur Selbststeuerung mit der Entwicklung von Regionalgemeinscheften.
Das Mittelodergebiet, gemup dem Vorteil der lokalen Gemeinschaff, soll die Rolle
eines funktionellen Grenzgebietes spielen.
Es soil einen iikonomischen und kulturellen Wolbestein zwischen West- und
Miftelosteuropa und hischen Polen und Deutschland bilden. In den Pldnen der
RegionaEpolitik ist also unentbehrlich eine kniipfende Logik: natiirliches Bedingen
(Bestande, die Lage), das Potential der gesellschaj?lichen Energie der Bewohner und
eine spezielle rechtliche undfinazielle Unterstiitzung des Staates fur eine Region (eine
Befugniserhdhung, eine Modernisierung der Infrastruktur).

