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1. WPROWADZENIE
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego otrzymala bardzo duhq. liczbq petycji
izalqczonych pism w sprawie rzekomych Srodköw dyskryminacyjnych i arbitralnych
podejmowanych przez organy ochrony dzieci i rrüodzieiry niektörych paristw czlonkowskich,
aw szczegölnoSciprzezrJrz4d ds. Dzieci iMllo4z.iezy (Jugendamt)w Niemczech, do czego
I
przedewsiystkim odnosi siE niniej szy dokurhent.
Ocena zasadnoScitakich petycji jest niennrykle trudna ze wzglEdu na szczegllny charakter
kaZdego indywidualnego przypadku. Nawet wtedy, gdy wysuwane sq szczegllowo opisane
zelrzrrtyKomisja Petycji nie jest w stanie wyci4gn4ö ostatecznychwniosköw ze vmglpdu na
brak informacji od drugiej strony. Dlatego najwaäriejsze jest, äebykuhdy skladaj4cy petycjE
zdawal sobie sprawg, 2e Komisja Petycji nie moZe zastryiö wla6ciwego s4du czy organu
kontroli s4dowej. Komisja Petycji nie moZe takäe jednoznacznie oceniö skali problemu
poruszonegoprzez skladaj4cych petycje, a zatem nie moZe stwierdziö, czy problem ten ma
Jugendamtu
charakter systemowy. Z drugiej strony nale?y prryznaö,2e fal<lyczne dziahalnoSÖ
sprawqt4
dlatego
niepokoj4c4kwestiqi
zdecydowanie
UE
wielu
obywateli
siE
byö
dla
wydaje
krajowym,
powinny riezviftocztie zajqö siq w Niemczech wlaSciwe wladze na szczeblu
regionalnym i lokalaym, w tym wlaSciwekomisje Bundestagu.
Zgodnte ze swoim regulaminem, Komisja Petycji zajmuje siE sprawami wchodz4cymi
w zakres dzialalnoSciUnii Europejskiej. Skutkiem tego kompetencje Komisji ograniczaj4 sig
do postanowieri Traktatu dotycz4cychpodstawowych praw obywateli ewopejskich, kwestii
dotyczqcychewentualnej dyskryminacji ze wzglEdu na narodowoSö,pochodzenie lub jgzyk
oraz wykladni dotyczqcej stosowania aktöw prawodawczach UE przez wladze krajowe,
pamiqtaj4c zawsze, Ze w takich prrypadkach jedynym organem wlaSciwym do formulowania
prawomocnych wyroköw w sprawach dotyczqcych wykladni prawa wspölnotowego jest
Europejski Trybunal SprawiedliwoSci.
Komisja Petycji musi uwzglEdniö fakl, ze tak wielu skladaj4cych petycje zwöcilo sig do
Komisji, miqdzy innymi dlatego 2e rie otrzlmali zadowalilqcych wyjaSnieri od wla5ciwych
wladz niemieckich. Tylko w jednym rozpatrywanym dotychczas przez KomisjE przypadku
skladaj4cy petycjE otrzymal formalne przeprosiny od wlaSciwych wladz niemieckich, ktöre
przeprosily za dzialarna dyslayminuj 4ce dzi ecko
RöZnekatesorie pef.ycji
Skladaj4cy petycje rvnacali sip do Komisji Petycji zaröwno indywidualnie, jak i jako
sygnatariusze popierajEcy budziej zorgantzowane kampanie, drog4 ktörych czEsto Zarliwie
kwestionowali rcZim stosowanyprzez Jugendamt.
Jedna z liczntejszych grup petycji dotyczy jednomacznych i konkretnych zarnttlw
dyskryminacji przez wladze niemieckie wobec rodzica nieposiadaj4cego obywatelstwa
t W 2008 r. Komisja Petycji o1rrymala34 nowe petycjedotyczqceJugendamhljednakZeod 2006 r. Komisja
pr4ryadköw,
olrrrym.alanie tylko pojedlncze petycje, aletakhe korespondencyjrcz$oszeniaposz-czeg6lnych
ze
wzglqdu na
istoty
sprawy,
co
do
kt6re zostaly odnotowane,ale l1örych Komisja nie byla w stanie zbadaö
jest
tak
istotny.
oganissslis techniczne.Dlategoniniejszydokument
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mieszanegow separacji
niemieckiego, a bgd4cegojednym ze wspölmalZonköw matäefrcßr'ra
wtrakcie plitiejsrych nadzorowanych kontaktlw ze swoim dzieckiem. Skladaj4cy petycje
&irerdz4 2e problem dyskryminacji jest nastEpstwemsystematycznegostosowania przez
Jugendamt procedur utrudniaj4cych lub wrQcz uniemoZliwiaj4cych wspölmalZonkowi
nieposiadajgcemuobywatelstwaniemieckiego utrzymywanie kontaktöw ze swoim dzieckiem.
W szczegölnoSci skladajqcy petycje, ktörym przlzlaarrc jedynie dostgp rodzicielski pod
nadzorem stanowczo sprzeciwiaj4 siE temu, Ze kiedy taki rodzic spotyka siE ze swoim
dzieckiem, urzEdnik reprezentuj4cy Jugendamt stale sprawdza, cry rodzic rozmawia
z dzieckiem po niemiecku. W przypadku, gdy jpzyk uZywany przez rodzica i dziecko nie jest
znarry urzgdnikowi sprawuj4cemu nadz6r, rozmowa zostaje przerwan1 a rodzic jest
wypraszany. Na podstawie otrzymanych petycji wydaje sip, 2e najczgSciej ofiarami takiej
dyskryminacji padaj4 rodzice möwi4cy po polsku, choö wiele przypadklw dotyczy röwnieZ
jezyka francuskiegoi innych j Ezyköw.
Druga grupa pefycji dotyczy przypadklw, w klörych dziecko zostalo odebranerodzicowi na
mocy decyzji Jugendamtuwydanej na podstawie rzekomegoniespelniariaprzez tego rodzica
warunköw ftzycznych lub psychicznych niezbEdnych do wypelniania obowi4Tköw
zwiryartych z wychowywaniem dziecka. Oczywistym jest, 2e komisja parlamentarnanie ma
moZliwoSci zbadanrazasadnoScitakich zaruvt1w czy psychologicznych lub psychologicznospolecznychprzyczyn, ktöre mogly spowodowaö tak4kategoryzacjE. Komisja Petycji moZe
tylko odnotowaö, 2e w przypadku, gdy skiadaj4cy petycje zakwestionowali uzasadnienie
danej decyzji, nie byli oni w stanie doprowadziö do rozstrzygnEcia sporu, korzystaj4c
z procedur normalnie dostqpnychna terytorium Niemiec.
Truecia i najwiEksza grupa petycji dotyczy rlimych dzialaft podejmowanych przez
Jugendamt, w przpadku ktörych skladaj4cy petycje uwuhaj4 2e Jugendamt stale narusza
Europejskq konwencjE o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnoSci oraz zasadyUE
dotyczqceposzanowaniapraw podstawowych oraz praw dziecka, i skutkiem tego zwracaj4 siE
do Pariamentu Europejskiego o interwencjE i zapewnienie, 2e Jugendamt zostanie
zlikwidowany.
Komisja Petycji wielokrotnie debatowalanadtymi petycjamiz udzialem skladaj4cychpetycje
oraz Komisji Europejskiej i wladz Niemiec. Drna 22 marca 2001 t przedstawiciele Komisji
Petycji spotkali siE wraz z niektörymi skladaj4cymi petycje z przedstavmcielami wladz
Niemiec w Berlinie, w tym z dr. Reinhardem Wiesnerem z Federalnego Ministerstwa
ds. Rodziny, Os6b Starszych, Kobiet, Dzieci i lvllodzieLryoraz z Andreasem Hilligerem
z Ministerstwa Edukacji, Dzieci, Mlodzieiy i Sportu Brandenburgä,I(tlrzy przyznali, 2e rlje
moZna wykluczyö niektörych uchybieri w kilku zloäonych indywidualnych przypadkach, ale
problem ten jest rcrwiqzyvarry przez wladze regionalne dtogq intensyvrnych szkolef. dia
urzEdniköw.
Drua 7 czerwca 2007 r. podczas posiedzenia Komisji Petycji wlaüze Niemiec przedstawity
kolejne informacje dotycz4ce swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie w obecno6ci
skladaj4cych petycje. Gilla Schindler z Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Osöb
Starszych, Kobiet, Dzieci i MlodÄefr podkreSlila spöjnoSöniemieckiego systemu prawa
rodzinnego w zakresie praw dzieci i ich rodzicöw bez dyskryminacji ze wzglEdu na
narodowoSö, przyznEqc jednoczeSnie, 2e w niektörych szczeg1lnych przypadkach
zgloszonych przez skladaj4cych petycje urzEdnicy Jugendarntu nie spelnili wynaganych
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standardöw pro fesjonalizmu.
Na tym samym posiedzeniuprzedstawiciel Komisji Europejskiej nvröcil uwagQ,Ze choö jest
to zloaona kwestia prawa krajowego, to jednak potencjalnie wywiera skutki o znaczetiu
ogölnoeuropejskim, przyznajqc,2e rrjLektlrepraklyki Jugendamtuopisane przez skladaj4cych
petycje mogtyby zostaöuznane zaprzejaw dyskryminacjize strony urzEdniköw tej insQrrucji.

2.

RAMY PRAWNE

Prawa dziecka stanowi4 integraln4 czESöprawa europejskiego,co znajduje odzwierciedlenie
w art. 24 europejskiej karty praw podstawowych. Ponadto jednym z podstawolvych cel6w
nowego rozporzqdzenia Bruksela II, ktöre weszlo w ?ycie dnia 1 marca 2005 r., jest
zapewnienie pelnego respeklowaniaprawa dziecka do utrzymywania kontaktöw z obojgiem
rodzicöw po rozwodzie nawet wtedy, gdy rodzice mieszkaj4 w dwöch rlimych paristwach
czlonkowskich.
We wspölpracy z odpowiedzialnym Departamentemtematycznym (Departament tematyczny
C - Prawa Oblr,vatelskie i Sprawy Konstlrtucyjne) przygotowany zostal wewnEtrzny
dokument informacyjny w sprawie przepisöw prawa dotyczqcychwykonywania obowiqzklw
rodzicielskich w Niemczech w celu zareagowania na tE sytuacjE i wskazania wlaSciwych
podstaw prawnych na szczeblueuropejskim i krajowym.'

3.

DYSKRYMINACJA

Zß,WZGL4DU NA NARODOWOSÖ

Wielu skladaj4cychpetycje2twierdzi, ze problem dyskryminacji ze wzglqdu na narodowoSö
jest nastppstwem stosowania przez Jugendamt procedury, w ramach ktörej w nastEpstwie
separacji wspölmalzonköw wspölmalZonek nieposiadaj4cyobywatelstwa niemieckiego staje
siQ ofiar4 dyskryminacji polegaj4cej na utrudnianiu lub wrQcz uniemoZliwianiu temu
malzonkowi utrz5rmywania kontalctöw z dzieckiem w przypadkach, w ktörych orzeczony
zostal wyl4cznie dostgp rodzicielski pod nadzorem. Podczas spotkari rcdzica z dziecl<tem
urzEdnik sprawuj4cy nadz6r sprawdza, czy rodzic rozmawia z dzieckjlem po niemiecku,
a w przypadku, gdy dziecko lub rodzic uZywa jgzyka, ktörego urzpdnik nie zna, urzqdnik
brutalnie przerywa roznowQ.
Ponadto urzEdnicy Jugendamtu groäqrodzicom nieposiadaj4cymobywatelstwa niemieckiego,
Ze niepodporz4dkowanie siE ich poleceniom doprowadzi do zakazu kontaktöw rodzica
z dzieckiem, d w niektdrych prrypadkach taka grofba zostala zrealizowana. Skladaj4cy
petycje twierdz4 2e, podajqc swoj4 decyzjg do wiadomoSci, Jugendamt argumentuje, Ze
,,2 profesjonalnego, pedagogiczrego punktu widzenia uzywanie iEzyka obcego podczas
spotkania nadzorowanego przez urzpdnika tej inst5rtucji rne IeLry w interesie dziecka.
W interesie dziecka lezy rozwijanie znajomoSci jEzyka niemieckiego, poniewaZ
wychowywane jest w tym laaju i chodzi lub bgdzie chodziö tutaj do szkoly".

' Por. notainformacyjnaze stycnia 2008r.
PE 393.276).
2Por. petycje3812006,71212006,71312006,84812006,84912006
i 1008/2006orazinnepetycje.
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Skladaj4cy petycje podkreSlali (co znajduje potwierdzenie w szczegllovtych dowodach), Ze
w kontaklach z rodzicem, ktöry od momentu urodzin dziecka komunikuje siq z dzieckiem
w swoim ojczysfym jezyku, jezyk ten odgrywa podstawow4 rolg. W oparciu o ten iEzyk
rozwija siq emocjonalnawiEZ pomiqdry dziecltem i rodzicem nieposiadaj4cymobywatelstwa
niemieckiego i za poSrednictwemtego jgzyka wiq? ta jest stopniowo wzmacniana. WilEL
pomiEdzy dzieckiem i jego rodzicami stanowi podstawowe kryterium przy okreSlaniu
,,najlepszegointeresu dziecka". ChEö porozumiewania siE ze swoim dzieckiem w swoim
jEryku ojczystym - takhe podczas wizyt nadzorowanych - jest zatem oznak4 pragnienia
utrzymania emocjonalnejwigzi z dzieckiem.
Skladaj4cypetycje podkreSlaj4 2e zakaz uzywania jEzyköw innych ruz jpzyk niemiecki, ktöry
uwaZany jestprzez Jugendamtza,,rieszkodliwy", rodzi daleko id4ce skutki. Prowadzi to do
utraty wigzi pomiEdzy rodzicem nieposiadajqcym obywatelstwa niemieckiego i dzieckiem,
ajeaeli rodzic bylby ,,nieposluszrty", mohe to skutkowaö wydaniem sqdowego zakaztt
utrzymywania kontallöw z dzieckiem.
Skladaj4cy petycje twierdz4 Ze odrzvcartes4 nawet przedkladane przez zdeterminowanych
rodzicöw wnioski o zorganizowanie spotkari w organizacjach pomagaj4cych rodzinom
dwujqzycznym, podobnie jak wnioski o zapewnienie na spotkaniach pomiEdzy rodzicem
i dzieckiem obecnoSci osoby znajqcej dany jgzyk obcy. Jugendamt usprawiedliwia swoje
postEpowanie,powoluj4c sig na szereg przycryn i okolicznoSci, pocz4wszy od oskarZania
rodzicöw o niewykorzystywanie swojej bieglej znajomoSci jEzyka niemieckiego podczas
kontaktöw z dzieckiem, dz, po powolywanie sip na brak warunköw technicznych
umo 2liwi aj4cych uzywanie podczas spotkari z dzieckjem i ezyka obcego.
Ponadto skladaj4cy petycje zwröcili uwagQ,Ze w ekstremalnych przypadkach,determinacja
rodzica prowadzi do tego, 2e rodzic nieposiadaj4cyobywatelstwa niemieckiego pozbawiany
jest praw rodzicielskich. Ten rcdzaj,,niehumanitarnej" praktyki naruszaistotEpraw rodzicöw
Ze w swoim uporze, z jakim Jugendamt wymaga
i dziecka. Skladaj4cy petycje tuvl.rerdzq"
wychowywania dzieci w jEzyku niemieckim, orgarizacja ta jest tak nieprzejednana, 2e
w przypadkach dotycz4cych pochodzenia i jEryka ojczystego nie waha siE naruszyÖzasad
niedyskryminacji. Skutkiem tego to decyzje Jugendamtu, a nie rodzicöw, nie uwzglqdniaj4
najlepszegointeresu dziecka.
Inni skladaj4cypetycjer skaritqsig- w trochg innym tonie - na to, 2ercdzrny obcokrajowcöw
przebywajqceczasowo w Niemczech nie moge uczyö swoich dzieci w domu cry korzystaö
z systemu nauki na odlegloSö, co uwuZajq za przejaw dyskryminacji ze wzglEdu na
narodowoSö.KoniecznoSözatrudnianiawiEkszej Iiczby i lepiej wyszkolonych naukowcöw na
calym terytorium Europejskiej Przestrzeni Badawczej wzrast4 a naukowcy i inni wysoce
wykwalifikowani profesjonali6ci, ktörych praca wymaga czQstej zmiany miejsca
zamieszkaniq pragng - co jest oczywiste - przenosiö siq wraz ze swoimi rodzinami. Ich
dzieci majqpotrzeby edukacyjne,ktöre nie s4 zaspokajanew ramach niemieckiego systemu
szkolnictwa, i dlatego szukaj4 alternatywnych roz-xiqzari edukacyjnych, wnawarrych za
niezgodne z prawem, doprowadzaj4c do pojawienia siE gröZb odebrania im dzieci ptzez
Jusendamt.

I Por.petycje47712007
i74412007.
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4.

PRZEZRODZICAWARI]NKÖW
RZEKOMEMESPET-NIANIE
FTZY CZNYCH LUB P SYCHICZII-YCH II-IEZB4DNYCH DO
DZIECKA
WYCHOWYWANIA

Kilku skladaj4cychpetycje o5wiadczylo,2e, dziaNajqcbezostrzeäeni4Jugendamtodebral im
dzieci, tvmerdzqc,2erodzic nie spelnia warunkdw fizycznych lub psychicnrych niezbgdnych
do wypelniania obowi4Tköw zwtqzartychz wychowywaniem dzieci. Zarniastpowolania siE na
faktach, wladze czEsto wydawaty decyzje na podstawie subiektywnych opinii lub uprzedzeri.
Zastosowanie takiego podejScia jest szczeglhie widoczne w przypadkach, w ktörych
diagnoza czy terapia budzi w6röd ekspertöw kontrowersje, takich jak choroba z Lyme
(borelioza), zespöl nadpobudliwoScipsychoruchowej (ADHD) czy niezwykle kontrowersyjny
z naukowego punktu widzenia zastqpcry zespöl Münchhausena (MSbP) (wymySlanie lub
wywolywanie choroby przez opiekuna). Podczas miEd4marodowego sympozjum
po6wiEconego,dzia\alnoSci niemieckiego Urzpdu ds. Dzieci iMlodzie?y (Jugendamt) oraz
Europejskiej konwencji o ochronie praw cztrowiekai podstawolvych wolnoSci" w dniach 2021 paldzienika 2007 r. w Bamberg' omöwiono kilka takich przypadköw, ktöre byly takirc
przedmiotem petycji".
Jeden ztakichprzypadköw byl przedmiotem skargi skierowanej do Europejskiego Trybunalu
Praw Czlowieka3. Trybunal jednomySl,niestwierdziN,2enastqpilo naruszenieart. 8 (prawo do
poszanowania irycia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej konwencji o ochronie praw
czlowieka i podstawolvych wolnoSci oraz zgodnie z art. 4I Konwencji (sluszne
zadofiöuczyrienie) zas4dzil na rzecz skar24cych zadofiöuczyrtrerrjleza poniesione szkody oraz
zvnot kosztöw i wydatköw. Trybunal nakazalwladzom niemieckim natychmiastowe oddanie
dzieci rodzinie, ale jak dotychczas tylko dwoje z siedmiorga dzieci moLe znowu mieszkaö
wdomu. Jedno z dLieci zostalo poinformo*än po"z Jugendamt, 2e jego rodzice zmtarli,
a inne popetnilo plinej samoböjstwo.
Kolejny przypadek dotyczy rodziny, ktörej Jugendamt odebral dwoje dzieci i umieScil je
w rodzinie zastEpczej.Matka oskarZona zoslata o zastEpcry zespll Münchhausena pomimo
tego, Ze choroby jej dwöch synöw (celiakia i epilepsja) zostaly potwierdzone przez lekarzy.
Po dwu latach ciEzkich walk dzieci mogty wröciö do swoich rodzicöw, ale podczas pobytu
w rodzinie zastEpczejjedenz synöw byl molestowany seksualnie.
W swoich uwagach dotyczqcych przypadku bEd4cego przedmiotem petycji 15112007,
przedstawionych podczas miqdzynarodowego sympozjum w Bamberg, australijska
antropolog medyczna dr Helen Hayward-Brown stwierdzilA 2e byt to jeden
znajpowuimiejszych przypadköw nieuzasadnionego oskarZenia o zastgpczy zespöl
Mänchhausen4zktörym spotkalasiEw swojej dziesiEcioletniejprakfyce naukowej.

5.

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZLOIf,/IIEKAI PODSTAWOWYCH
WOLNOSCI ORAZ ZASADY UE DOTYCZ4CE PRAw PODSTAWOWYCH

1Por.:htp://deutsche-jugendamt.blogspot.com/2007
/l 1/bamberg-declaration.html
2Por.petycjezarejestrowane
orazpetycjq15T12007.
razemjako petycja3812006
' Por.sprawgHaaseprzeciwkoNiemcom(skargam 11057/02).
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Najliczniejsza grupa skladaj4cych petycje twierdzi, 2e niemiecki Urz4d ds. Dzieci
iMlodziefr (Jugendamt) oraz niemieckie wladze socjalne naduzywaj4 swojej wladzy
w sposöb sprzeczny z prawari obywatelskimi i prawami czlowieka, gdy maj4 do czynienia
nie tytko z nieposiadaj4cymr obywatelstwa niemieckiego rodzicami dzieci o podwöjnym
obywatelstwie mieszkaj4cymi w Niemczech, ale tak<2ez rcdzicani niemieszkajQcymi
wNiemczech i uwiklanymi w transgraniczne spory dotycz4ce sprawowania opieki i praw
dostgpu. Skargi dotyczqtak2e prrypadköw odmowy przez wNadzeniemieckie uznania praw
rodzicielskich przysluguj4cych takiemu rodzicowi zgodnie z prawem jego paristwa
czlonkowskiegot.
Szereg skladaj4cych petycjez utrrymuje, 2e Jugendamtposiada zbyt szerokie uprawnienia,
twierdz4c, 2e choö oficjalnie zadaniem tej instSrtucjijest ochrona dzieci i rrrtodzieiry, to
w rzecrryistoSci Jugendamtustanawiakontrolq pafrstwanad dzieömi matek wychowuj4cych
je samotnie w celu zagwararfiowania, 2e dzieci te wychowywane bEdq zgodnie z zasadami
narzacartymi przez wladze niemieckie. Skladaj4cy petycje twierdz4 ze Jugendamt jest
inst5rtucj4wystgpuj4cq w roli szczegöInegorodzaju straZnika administracyjnego i obroricy
wartoSciniemieckich, niemaj4c4odpowiednika w innych demokratycznych paristwach.
Inni skladaj4cy petycje twierdz4 2e urzqdnicy Jugendamtu wystgpuj4 w roli ,,trzeciego
rodzicd'. IJczesIticz4 oni we wszystkich postgpowaniach dotyczqcych prawa rodzinnego
i posiadaj4 wiqcej praw niz biologicmi rodzice. Urzqdnicy ci s4 odpowiedzialni za
proponowanie sgdziom Srodköw ochronnych. Uwaz$q siE za obrori.cöw dobra dziecka
zgodnie ze standardaminiemieckimi, gdzie dobro dziecka rozumianejest w kontekSciedobra
narodu niemieckiego i ochrony pod wzglgdem bezpieczeristwa (ochrony wartoSci
niemieckich). Skladaj4cy petycje zvwacajquwagq, ze sprzeciwianie sig woli urzgdniköw tej
niemieckiej insfrfucji jest bezskuteczne,amoZe nawet byö niebezpieczne.Skladaj4cy petycje
twierdz4 takZe, 2e urzgdrucy Jugendamtu zastraszajq rodzicöw w sposöb podSwiadomy
i trwaty poprzezmozliwoSöodebraniaim praw dostEpudo dziecka lub do sprawowaniaopieki
nad dzieckiem, posiadaj4c wystarczaj4ce uprawnienia do urzeczywistnienia tych gt62b,
zaröwno w drodze decyzji s4dowej,jak i bez niej.
Znacznaliczba skladaj4cych petycje podkresla, 2e w prrrypadkupar mieszanych Jugendamt
ma Sci5leokreslone zadaria, do ktdrych naleZq.
podjEcie wszelkich wysilköw w celu zapobieäenraopuszczeniu przez dziecko
terytorium Niemiec;
o natychmiastowe przeniesienie czasowego prawa v'ryl4cznej opieki nad dzieÖmi
(sprawowania opieki rodzicielskiej) na rodzica posiadaj4cego obywatelstwo
niemieckie;
o uniemoZliwienie dzieciom jakiegokolwiek kontakhr z ich drug4 kultur4 i drugim
jEzykiem; ograniczanie dostEpu do rodzica nieposiadajqcego obywatelstwa
niemieckiego poprzez stosowanie upokarzajqcych Srodk6w; zapewnianie
,,czystoSci" narodowej poprzez wszcrynarie szeregu postqpowaf s4dowych;
podejmowanie Srodköw maj4cych na celu groZenie rodzicom nieposiadajqcym

o

I Por.petycjq45012006
i innepetycje.
2Por.
jako wzör macmej liczby petycji.
,,petycjqdziesigciurodzicöw",kt6razostalawykorzystana
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obywatelstwa niemieckiego, kllrzy odmöwili akceptacji niemieckich zasad,
i karanie ich;
zapewnienie wyplaty Srodköw na utrzymanie/alimentöw na terytorium Niemiec;
naliczanie naleznych kwot z roku na rok i z4danie ich lvyplaty przez rodzica
nieposiadaj4cegoobywatelstwa niemieckiego nawet wtedy, gdy ustawowe prawa
do dziecka wy gasly w zwiqzku z tq skantemprzez to dzi ecko pelno letnio Sci;
odmawianie rodzicom nieposiadai4cym niemieckiego obywatelstwa prawa
dostEpu do wszelkich zapisöw i danych zgromadzonych przeciwko nim przez
Jugendamtw tajemnicy, zgodnie z niemieck4ustaw4o ochronie danych.

Skladaj4cypetycje twierdz4 ze Jugendamtjest inst5rrucjqpolityczn4.Niepodlegajqcakontroli,
dyskrecjonalnawladza oraz Scisla integracja i powi4Tania tej inst5rtucji z organarni wymiaru
sprawiedliwoSci s4 sprzeczne z powszechnie przyjqtymi podstawowymi zasadami
sprawiedliwoSci i praw czlowieka, a zasady dzialarna tej insQrtucji opierajq sig na zasadach
nnilateralizmu i nacjonaliz:.rru, sprzecznymi z duchem Unii Europejskiej, oraz zas;adatri
stanowi4cymi, 2e ,,we wszystkich podejmowanych przez wladze publiczne czy inst5rtucje
prywatne dzialanach dotycz4cych dzieci kryterium podstawowym powinien byö najlepszy
interes dzieckd'.

6.
W dniach 25 kwietnia - 21 maja 2008 r. dwoje rodzicöw, ktdrych dzieci znil,Jy na skutek
uprowadzeniaprzez drugiego rcdzica, oraz rracznaliczba innych rodzicöw i przedstawicieli
szeregustowarzyszerimiEdzynarodowychwziplaudzial w marszu protestacyjnym pod haslem
,,DostEpu odmöwiono", klörego trasa przebiegala od siedziby Parlamentu Europejskiego
w Brukseli do jego siedziby w Strasburgu.W Strasburguuczestnicy tego marszu spotkali siE
zprzedstawicielami Parlamentu Europejskiego i przedlofrli Marcinowi Libickiemu,
przewodnicz4cemu Komisji Petycji, petycjq dotyczqcq odmowy dostppu podpisan4 ptzez
11206 osöb', w ktörej sktradaj4cy petycje wyrazili swöj sprzeciw wobec uchybieri
w stosowaniu prawa rodzinnego nie tylko w Niemczech, ale takhe w innych paristwach
czlonkowskich UE, w tym w Belgii, Francji i Holandii. Obecni byh takhe skladaj4cy pefycje
posiadaj4cy obywatelstwo szwajcarskie.

WNIOSKI I ZALECENIA
Celem niniejszego dokumentu jest zwröcenie uwagi na znacz4cy problem, klöry wymaga
reakcji, w pierwszym rzgdzie ze strony wladz krajowych. Ostatecznie odpowiedzialnofiö za
kwestie dotyczqce opieki nad dzieömi spoczywa na paristwach czlonkowskich, poniewaz to
one posiadaj4 kompetencje poprzez system polityczny oraz Srodki prawne dostEpne
wszystkim obywatelom. OdpowiedziatnoSö spoczywa takhe na Unii Europejskiej, ktörej
zadania w tym zakresie okre6lone zostaly wyruinie w traktatach, ustanawiaj4cych tak2e
podstawowe zasadydotycz4ceposzanowanianienaruszalno5ciosoby, w tym oczywiScieosöb
najbardziej podatnych nazagrohenia.Paristwaczlonkowskie maj4jasno okreSlonyobowiqgek
zapewnieniaobywatelom UE iryciabez zagroAeniastania sig ofiar4 dyskryminail| zurlxzcza
'Petycje 51912008,134612008
i innepetycje.
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ze strony wladz krajowych, regionalnych czy lokalnych. Wymaga to Sci6lejszejkontroli na
wszystkich szczeblach,w tym ze strony przedstawicieli pochodzqcych z wyboröw, oraz
bardziej rygorystycznych Srodkdw ochronnych ntzte dostEpneobecnie,jeSli chodzi o kwestiE
opieki nad dzieömi oraz potencjalnego naruszania praw dziecka czy praw i obowi4zköw
rodzicielskich. Ponadto przedstawione ponizej zaleceria nie s4 skierowane do konkretnego
paristwaczlonkowskiego, lecz do wszystkich paristw czlonkowskich.
Nie ma w4tpliwoSci, 2e kuhda petycja przed\ohonaprzez rodzicöw poszkodowanych przez
Jugendamt stanowi osobisty apel o sprawiedliwo6ö i jednocze5nie Wraz glgbokiego
cierpienia. Faktem jesttakae,ze Komisja Petycji otrrymalatakie petycje od rodzicöw, ktdrym
odmöwiono tego, do czego wedlug nich powinni mieö prawo, w szczegölnoSciw kontaktach
z Jugendamtem, w tym do sprawiedliwego i röwnego traktowania przez urzEdniköw tej
instl.tucji. Komisja Petycji nie otrzymala jakiejkolwiek korespondencji od osöb inaczej
oceniaj4cych sytuacjp, o ktdrej tutaj mowa. Komisja Petycji nie odwiedzila takhe bln
Jugendamtuw celu zbadarttastanu faklycznego na miejscu. Kwestia tanale?y do kompetencji
wLadzniemieckich.
W tych warunkach kryfykowanie lub potEpianie systemuadministracyjnego danego paristwa
czlonkowskiego bytoby nie na miejscu. JednoczeSniew pelni nieodpowiednie byloby
nteprzyznat'tte,2ewydaje siq, iz miaLamiejsce znacznaliczba przypadköw naruszeniapraw
rodzicielskich na skutek dyskryminacji ze wzglEdu na kryteria etniczne, narodowoSciowelub
jqzykowe, ktöre nie zostaLywegulowane i poddane kontroli. Bylo to sprzecznez interesem
dzieckaniemalze we wszystkich przypadkach zgloszonych Komisji Petycji. Ponadto wydaje
siE, Ze powszechn4 praklyk4 jest odmawianie rodzicom prawa rozmawiania ze swoimi
dzieömi w jezyku ojczystym, a co gorsza wedlug oSwiadczeri zloäonych przed Komisjq
Petycji wplyw stosowania takiej prakfyki na dziecko i jego rdwnowagg psychiczn4 jest
wyru2ntelekcewaZonyprzez wlaSciwe wladze.
o

Wszystkim jednostkom administracyjnym Jugendamtu nale?y udostgpniÖ jasno
okreslone wyfyczne i instmkcje w celu przypomnienia im o ciqhqcych na nich
obowi4zkach oraz o podstawolvych prawach rodzicöw i dzieci, za ld6re to dzieci
odpowiadaj4. Niew4tpliwie w przypadku zdecydowanej wigkszo5ci tych jednostek
administracyjnych instrukcje mog4 byö zbgdne, poniewaZ dzialaj4 one juz na ich
podstawie, ale widaö v,ryruinie, 2e w przypadku niektörych jednostek
administracyjnychniezbEdnejest jasne okreSlenieobowiq.zköwwobec kuzdej ze stron.

o

Bez w4tpienia zainteresowane wladze powinny dopuszczaö i tolerowaö uZywanie
w
Srodowiskach
dzieci
swoje
przez
rodzicöw
odwiedzaj4cych
zinst5rtucjonalizowanych dowolnego j Ezyka.

.

StuZby Jugendamtupowinny poinforrnowaö kuhdego rodzica o przyslugui4cych mu
prawach odwolania sig od podjgtej przez Jugendamt decyzji oraz o warunkach,
w jakich moZliwe jest wnoszenietakich odwolari.

r

KaZde paristwo czlonkowskie powinno wspieraö SciSlejsz4kontrolq demokratyczn4
lub parlamentamq nad agencjami opieki nad dzieömi, na szczeblu krajowym
i regionalnym, a tym samym zapewntaö obywatelom moZliwo6ö poszukiwania
skutecznych r omviqzait blüej miej sc4 ktörym s4 oni zainteresowani.
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Niezbgdne jest aktywne wspierane SciSlejszej dwustronnej wsp6lpracy pomiEdzy
paristwami czlonkowskimi i ich agencjami opieki nad dzieönt w celu usprawnienia
koordynacji i zwiEkszeria zrozumienia pomigdzy odpowiedzialnyni urzEdnikami
w celu ulatwienia podejmowania decyzji przez wlaSciwe wladze w najlepszryrm
interesiedziecka.
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