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EUROPA-PARLAMENTET

UDVALGET FOR ANDRAGENDER

DELEGATIONENS BESØG I BERLIN DEN 21.- 23. MARTS 2007

Sammendrag af mødet med de tyske myndigheder vedrørende
"Jugendamt-andragenderne"

Baggrund

Andragenderne

Udvalget modtog en række andragender (f.eks. 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, 
849/2006 og 1008/2006) om påstået forskelsbehandling fra de tyske myndigheders side af den 
ikke-tyske forælder i adskilte blandede ægteskaber i forbindelse med kontakten med deres 
børn. Andragerne anfører, at problemet med forskelsbehandling opstår som følge af 
handlinger fra den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamts) side, som gør det 
vanskeligt eller endda umuligt for den ikke-tyske forælder at bevare kontakten med sit barn. 
Navnlig kritiserer andragerne, at tilsynsførende i Jugendamt kontrollerer, om den pågældende 
forælder taler til barnet på tysk, når denne møder op med sit barn, og hvis enten barn eller 
forælder taler på et sprog, som den tilsynsførende ikke forstår (f.eks. polsk), afbryder de 
samtalen. Endvidere truer tjenestemændene angiveligt de ikke-tyske forældre med, at hvis de 
ikke følger deres instrukser, kan det medføre et forbud mod kontakt mellem den pågældende 
forælder og barnet. Jugendamt fastholder, at det fra et professionelt pædagogisk synspunkt 
ikke er i barnets interesse, at møder med en ledsagende tjenestemand foregår på et fremmed 
sprog. Det er gavnligt for barnet at udvikle tysk som sit eget sprog, eftersom han/hun vokser 
op i dette land og går eller skal gå i skole her.  Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om 
at gribe ind i sagen. Samme anmodning er sendt til formanden for Udvalget for Andragender i 
form af et online-andragende lanceret af CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce) 
og underskrevet af franske, britiske, belgiske, polske, østrigske, sydafrikanske, amerikanske 
og australske forældre.

Udvalget for Andragenders handlinger indtil videre

I en skrivelse af 27. april 2006 anmodede Marcin Libicki, formand, den faste repræsentant for 
Tyskland, ambassadør Wilhelm Schönfelder, om at fremsende udvalgets store bekymringer 
vedrørende spørgsmålet til de kompetente tyske myndigheder og anmode dem om at oplyse 
årsagerne til de handlinger, som andrageren henviser til. Ambassadør Wilhelm Schönfelder 
svarede i en skrivelse til Marcin Libicki af 11. juli 2006. Den 30. januar 2007 fandt der en 
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indledende drøftelse sted med deltagelse af tre andragere. Der forelå intet skriftligt svar fra 
Europa-Kommissionen inden mødet, men Kommissionens holdning blev fremlagt mundtligt
af en repræsentant for GD for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed, som understregede, at de 
tyske myndigheder kan have overtrådt traktatens artikel 12 og 14 samt den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Møde med de tyske myndigheder i Berlin

Introduktion

Den 22. marts 2007 mødtes en delegation fra Udvalget for Andragender med repræsentanter 
for den tyske regering i Berlin for at drøfte de påstande, som andragerne havde fremsat mod 
Jugendamt. Mødet fandt sted fra kl. 14.00 til kl. 15.20 på den tyske Forbundsdags adresse.

Følgende deltog i mødet for Europa-Parlamentet: Marcin Libicki (formand for udvalget), Inés 
Ayala-Sender, (medlem af udvalget), David Lowe (leder af Udvalget for Andragenders 
sekretariat), Hannes Kugi, (udvalgssekretariatet) og Szymon Szynkowski (Marcin Libickis 
assistent). Repræsentanterne for flere andragere var også til stede: Ingo Nawrath (den tyske 
forældreforening), Stefan Hambura (retlig repræsentant for andrager) og Beata Pokrzeptowicz 
(andrager). De tyske myndigheder blev repræsenteret af Reinhard Wiesner (familie-, 
ungdoms- og ældreministeriet) sammen med sin assistent og Andreas Hilliger (delstaten 
Brandenburgs uddannelses-, unge- og sportsministerium).

Sammendrag af mødet

Ordet blev først givet til Nawrath, som generelt redegjorde for sin kritiske holdning til børne-
og ungdomsforsorgen. Han mente, at tjenestemændene generelt ikke er i stand til at håndtere 
de mange opgaver, de bliver pålagt, som f.eks. på den ene side at tage vare på forsømte børn 
og på den anden at påtage sig visse forpligtelser i forbindelse med 
forældremyndighedsprocedurer. Han kritiserede endvidere, at den tyske børne- og 
ungdomsforsorg ikke kan gøres ansvarlige for deres beslutninger og virke uigennemsigtigt, og 
uden at der blive ført tilsyn med den. Pokrzeptowicz fortalte om sine egne erfaringer med 
børne- og ungdomsforsorgen i Nordrhein-Westfalen. Hun gentog de påstande, hun havde 
fremsat i sit andragende til Europa-Parlamentet, nemlig at tjenestemændene havde forbudt 
hende at tale til sit barn på polsk. Hun så dette som et tydeligt tilfælde af forskelsbehandling, 
idet hun tilføjede, at forbuddet mod at tale polsk ville betyde, at hendes barn mistede en del af 
sin kulturelle identitet. Hun anførte, at Jugendamt siden havde forbudt hende at mødes med sit 
barn. Hambura anførte, at manglende sproglige færdigheder inden for børne- og 
ungdomsforsorgen ikke ville være en gyldig undskyldning, idet Jugendamt let ville kunne 
skaffe en polsktalende person. Han anførte endvidere, at der var indledt en række straffesager 
mod Jugendamt for bortførelse af børn.

For de tyske myndigheder fik Wiesner først ordet. Han understregede, at spørgsmålet om 
forskelsbehandling ikke skulle ses isoleret, men i sammenhæng med spørgsmålet om "barnets 
velfærd". Han redegjorde derefter for den tyske børne- og ungdomsforsorgs historie og 
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organisation siden oprettelsen i 1922. De kritiserede handlinger ville omfatte en mindre del af
disse myndigheders samlede forpligtelser, som ligeledes omfatter sociale aktiviteter inden for 
børne- og ungdomsforsorg. Wiesner redegjorde dernæst for den retlige sammenhæng og 
understregede, at afgørelser i forældremyndighedssager træffes af familiedomstole. I sådanne 
sager anmoder domstolene normalt børne- og ungdomsforsorgen om en udtalelse. Når 
dommeren afgør, at en forælder kun kan se sit barn, hvis sidstnævnte ledsages af en tredje 
person, vil den ledsagende person blive specificeret i afgørelsen sammen med andre 
oplysninger som sprogbrug mv. Han mente, at en forælder, som tabte en retssag, uvægerligt 
ville være skuffet og (subjektivt) føle sig misforstået af både domstolen og børne- og 
ungdomsforsorgen. Hvis børne- og ungdomsforsorgen i strid med en afgørelse f.eks. ikke 
ville yde tolkning, kunne dette imidlertid bringes for en domstol. 

Hilliger forklarede i detaljer om kompetencefordelingen på de forskellige forvaltningsplaner. 
På føderalt plan er justitsministeriet kun ansvarligt for visse spørgsmål i forbindelse med 
internationale konflikter om forældremyndighed. Familie-, ungdoms- og ældreministeriet har 
et vist ansvar for at koordinere arbejdet i de såkaldte "Jugendämter" på føderalt plan. 
Delstaterne har dog stadig kompetence i forbindelse med lovgivning og jurisdiktion i 
familieanliggender, hvorimod børne- og ungdomsforsorgen drives selvstændigt på lokalt plan. 
Hilliger og Wiesner påpegede, at de ca. 500 Jugendämter generelt har en høj standard til trods 
for deres vanskelige opgaver. De medgav, at der ikke kan udelukkes visse mangler i et par 
meget komplekse sager. Dette håndteres indledningsvist af de regionale regeringer gennem 
bedre uddannelse af tjenestemænd.

Libicki understregede sammenfattende, at Udvalget for Andragender var blevet kontaktet af 
en flere andragere, hvilket antyder, at problemet går videre end enkelte sager.  Han og Ayala 
understregede, at udvalget fokuserer på spørgsmålet om de tyske myndigheders og domstoles 
overholdelse af fællesskabsretten. Udvalget er ivrigt efter at sikre, at fællesskabsretten, som 
forbyder forskelsbehandling, overholdes i hver enkelt sag. På den anden side er den 
administrative struktur og fordeling af kompetencer på forskellige forvaltningsplaner et 
internt anliggende for Tyskland. Libicki udtrykte håb om, at de tyske myndigheder ville 
samarbejde om at løse de problemer, som andragerne havde rejst, og anførte, at spørgsmålet 
ville blive taget op på et kommende møde i Udvalget for Andragender, som han ville invitere 
repræsentanter for den tyske regering til at deltage i. Endelig takkede Libicki alle deltagerne 
for deres indlæg. 
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