
Wa2na sprawa

Moimdzieciomzakaz.ano
möwlö po polsku

I

Kiedy sqdzia, doktor Prawa, uslY-
szal, ie od 23 miesigcY nie widzia-
lem swoich cörek, to sig po prostu
wkurzyl --opowiada Wojtek, * Bez
pytania dotqczyl do sprawy rozwo-
dowej kwestiq kontaktu zdzieÖmt.

Rozwöd orzeczono od razu. Sqd
na poczqtek wyznaczyl dwa nadzo-
rowane spotkania oica z dzieÖmi
w koricu maja, jeden wsPölny week-
end w czerwcu i dwa tygodnie wsPÖl-
nych wakacji, Sqdzia sam wYSZUkal
dwujgzycznego pedagoga, abY ten
nadzorowal spotkanie w oSrodku ro-
dzinnym (domek z ogrÖdkiem).

- | nadszedt ten dzieh, 27 mala
- möwi Wojtek urywanym glosem.
* Podbiegty do mnie,.., chwycity za rQ-

z+ przyjaciölka

ce .., przytuli ly sig mocno... Wyzsze
o calq glowg, dorosle 1akie6. Niepo-
trzebny byl dwujgzyczny pedagog.
Cörki nie möwily juz po polsku, Sta-
ralem sig powstrzymywac lzY.

Przyniöst na spotkanie dwie torby
zzabawkami, Bawili sig w ogrÖdku.

Brat dziewczynki w ramiona i ,,robil i
helikopter", jak dawniej.

Spotkanie trwalo 3 godziny. Na-
stgpnego dnia - 4 godzinY, JustYn-
ka przyniosta mu rysunek, ztozo-
ny w kostkg, Ozdobila go serdusz-
kami, Podpisala: ,,für Tatusch", Pa-
migtala po polsku - tatu6, Zapisala
fonetycznie, po niemiecku, lak umia-
la najlepiej,

Caf kto6 mi
pomo2e?

Byta 2ona w towarzystwie oSmiu
osöb czekala, az skoftczy spotkanie
z dzieömi, Nie podeszia do niego,
zeby sig przywitaö, Nie weszla
do oSrodka. Gdy zegnat sig z cörka-
mi i mlodsza plakata, ktoS z jej towa-
rzystwa robit zdjgcia. Nie dostat cÖ'
rek na weekend. I nie spgdzil z nimi
2 tygodni wakacji. Byla zona wywio-
zla dziewczynRi do Wiednia i mimo
2eblagal przez adwokata o kontakt,
nie raczyla odpowiedzieö. Zostata
za to ukarana grzywnEi mazaPlaciÖ
wszystkie koszta sqdowe - w sumle
okolo 5 tysiqcy euro Nawet 1ej ad
wokatka byta na niq oburzona i zre-
zygnowala ze wspölpracy.

- Jestem bezradny. Ierazlu2lYlko
sqdy mi zostaty - cigzko wzdycha
Wojciech Pomorski.

Zlo2yl skargg na Jugendamt
do sqdu administracyjnego Oskar-
)a urz4d o dyskryminacjq. rasizm
i tamanie praw czlowieka. WystEpil
tez do sqdu cywilnegcl o odebranie
praw rodzicielskich byiej zonie, gdyz

czyni krzywdg dzieciom Wykorzenia
je z kultury ojca i jego rodziny, dwu-
krotrrie je uprowadzila - najpierw
z domu. a potenr do obcego Pan'
stwa, uniemozliwia kontaktY,

- Wiem, 2e czeka mnie walka -
möwi. - | czujg siq bardzo samotny.
Czy mi Ko6 porno2e? Pani konsul po-
wiedziata rni kiedyS: ,,O co panu cho-
dz.i? Przecie2 pan dobrze mÖwi
po nremiecku", Ale moje cörki sq
w polowie Polkami! Czy mam zgodziÖ
sig na to, 2e jqzyk polski inr szkodzi?
Nie. Bgdg walczyl do koÖcal

A , Przylaciolka" bgdzie informowaö
o efektach tej walki...

ZDZISLAWAJUCEWCZ

PS. Prosirny o listy od oicÖw imatek,
ktötzy sE lub byli w podobnei sytuacii.
Chcemy zorientowaö siq, iaka iest skala
zjawiska, i interweniowaö. Nasz adres:
,,Przljaciölka', ul. Wiejska 19, (n-480 Wah
szawa lub e"mail: redakcia@przyiaciol'
ka.pl, z dopiskiem ,,Dzieci w Niemczech"

U rzqd n icy nad u iryli ulladzY
El2bieta Czy2, Helsiiska Fundacia Praw Czlowieka

I fl f Swietle migdzynarodowych standardÖw dotyczqcych ochrony praw
Y Y czlowieka to rodzice, nie paistwo, decydujq o edukacli i wychowaniu
swoich dzieci. Paristwo ingeruje jedynie wÖwczas, gdy istnieje powa2ne
zagro2enie dobra dzieci. Trudno uznaÖ, i2 u2ywanie dwÖch lgzykÖw przezdzieci
stwaaafoby jakiekolwiek zagro2enie, Zatem niewqtpliwie uaqdnicy Jugendamtu
naduzyli swojejwf adq,czegowyruem sq decyzje sqdziego. OpieszaloSÖ i niska
skuteczno6ö dziafania paristwa iest wystarczajqcym powodem do zlo2enia skargi
przeciwko Republice Federalnei Niemiec do Trybunalu Praw Czlowieka
w Strasburgu o naruszenie art. 8 Europeiskiel Konwencji Praw Gzlowieka
- prawa do 2ycia rodzinnego, zaröwno w stosunku do oica, iak i dzieci'


