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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 21-23 MΑΡΤΙΟΥ 2007

Περίληψη της συνεδρίασης με τις γερμανικές αρχές σχετικά με τις «αναφορές
που αφορούν τη Jugendamt»

Ιστορικό

Οι αναφορές

Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε αρκετές αναφορές (για παράδειγμα τις 38/2006, 
712/2006, 713/2006, 848/2006, 849/2006, 1008/2006) σχετικά με εικαζόμενη
διάκριση από μέρους των γερμανικών αρχών εις βάρος του αντίστοιχου μη γερμανού
γονέα σε μεικτούς γάμους που έχουν λυθεί όσον αφορά την επαφή του εν λόγω γονέα
με τα παιδιά. Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι το πρόβλημα της διάκρισης προκύπτει
από τις ενέργειες των γερμανικών υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας ανηλίκων
(Jugendämter), οι οποίες καθιστούν δύσκολη έως και αδύνατη την επαφή του/της μη 
γερμανού συζύγου με το παιδί του/της. Συγκεκριμένα, οι αναφέροντες
διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι, όταν συναντώνται με τα παιδιά τους, επόπτες της
Jugendämt ελέγχουν εάν ο γονέας μιλά στο παιδί στη γερμανική γλώσσα και, στην
περίπτωση που είτε το παιδί είτε ο γονέας μιλά μια γλώσσα μη κατανοητή από τον 
επόπτη (για παράδειγμα πολωνικά), διακόπτουν τη συνομιλία. Επιπλέον, οι
κοινωνικοί λειτουργοί φέρονται να απειλούν τους μη γερμανούς γονείς ότι αν δεν 
υπακούσουν τις εντολές τους θα επιβληθεί απαγόρευση της επικοινωνίας μεταξύ
γονέα και παιδιού. Η Jugendämt υποστηρίζει ότι «από επαγγελματικής παιδαγωγικής 
άποψης, δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού οι συναντήσεις με υπάλληλο -
συνοδό να πραγματοποιούνται σε ξένη γλώσσα. Θα είναι ωφέλιμο για το παιδί να 
αναπτύξει ως γλώσσα του τη γερμανική, καθώς μεγαλώνει στη συγκεκριμένη χώρα 
και παρακολουθεί ή πρόκειται να παρακολουθήσει το σχολείο εδώ». Οι αναφέροντες 
ζητούν από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στο εν λόγω θέμα. Το ίδιο αίτημα 
έχει διαβιβασθεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών υπό τη μορφή διαδικτυακού 
αιτήματος, που υπέβαλε το CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce) και
υπογράφεται από γάλλους, βρετανούς, βέλγους, πολωνούς, αυστριακούς, 
νοτιοαφρικανούς, αμερικανούς και αυστραλούς πολίτες.
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Ενέργειες της Επιτροπής Αναφορών έως σήμερα

Με επιστολή της 27.04.2006, ο πρόεδρος, Marcin Libicki, ζήτησε από τον Μόνιμο
Αντιπρόσωπο της Γερμανίας, τον πρέσβη Wilhelm Schönfelder, να διαβιβάσει στις
αρμόδιες γερμανικές αρχές την έντονη ανησυχία της Επιτροπής Αναφορών όσον
αφορά το εν λόγω θέμα και να τους ζητήσει να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με 
τους λόγους των ενεργειών για τις οποίες κάνουν λόγο οι αναφέροντες. Ο πρέσβης
Wilhelm Schönfelder απάντησε με επιστολή της 11.07.2006 στον Marcin Libicki. 
Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή τριών αναφερόντων
πραγματοποιήθηκε στις 30.01.2007. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε δοθεί
γραπτή απάντηση πριν από τη συνεδρίαση, αλλά η θέση της Επιτροπής
παρουσιάστηκε προφορικά από τον κ. Αριστοτέλη Γαβριλιάδη, της ΓΔ Δικαιοσύνης, 
Ελευθερίας και Ασφάλειας, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι γερμανικές αρχές ενδέχεται
να έχουν παραβιάσει τα άρθρα 12 και 14 της Συνθήκης ΕΚ και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Συνεδρίαση με τις γερμανικές αρχές στο Βερολίνο

Εισαγωγή

Στις 22 Μαρτίου 2007, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών συναντήθηκε με
εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης στο Βερολίνο για να συζητήσει τους
ισχυρισμούς ορισμένων αναφερόντων κατά της Jugendämt. Η συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14.00 και 15.20 στο κτίριο της γερμανικής βουλής 
(Bundestag).

Τα εξής πρόσωπα συμμετείχαν στη συνεδρίαση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου: Marcin Libicki (πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών), Inés Ayala-
Sender, (μέλος της Επιτροπής Αναφορών), David Lowe (επικεφαλής της γραμματείας
της Επιτροπής Αναφορών), Hannes Kugi, (γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών) και
Szymon Szynkowski (βοηθός του κ. Libicki). Ορισμένοι εκπρόσωποι των
αναφερόντων ήταν επίσης παρόντες: Ingo Nawrath (Γερμανική Ένωση Γονέων), 
Stefan Hambura (νομικός εκπρόσωπος των αναφερόντων) και Beata Pokrzeptowicz
(αναφέρουσα). Οι γερμανικές αρχές εκπροσωπήθηκαν από τον δρα Reinhard Wiesner
(υπουργείο Οικογένειας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας) μαζί με τον βοηθό του, και
τον Andreas Hilliger (υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού του κρατιδίου 
του Βρανδεμβούργου).

Περίληψη της συνεδρίασης

Καταρχάς, ο λόγος δόθηκε στον κ. Nawrath, ο οποίος προέβη σε μια γενική 
επισκόπηση των επικριτικών απόψεών του σχετικά την αποδοτικότητα των αρχών 
κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων. Πιστεύει ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί συχνά δεν 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά καθήκοντα με τα οποία είναι 
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επιφορτισμένοι, όπως τη φροντίδα των παραμελημένων παιδιών, αφενός, και την 
ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων που αφορούν τις διαδικασίες επιμέλειας τέκνων,
αφετέρου. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές κοινωνικής μέριμνας
ανηλίκων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπόλογες για τις αποφάσεις τους, ενώ
λειτουργούν αδιαφανώς και χωρίς να υπόκεινται σε εποπτεία. Η κ. Pokrzeptowicz
περιέγραψε τη δική της εμπειρία με μια υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας ανηλίκων στη 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Επανέλαβε τους ισχυρισμούς που περιέχονταν στην 
αναφορά της προς το ΕΚ, ότι, δηλαδή, οι κοινωνικοί λειτουργοί της είχαν 
απαγορεύσει να χρησιμοποιεί την πολωνική γλώσσα όταν μιλούσε με το παιδί της. 
Θεωρεί ότι πρόκειται για μια σαφή περίπτωση διάκρισης, προσθέτοντας ότι η 
απαγόρευση της χρήσης της πολωνικής γλώσσας ενδέχεται να οδηγήσει το παιδί της 
να αντιμετωπίζει υποτιμητικά ένα μέρος της πολιτιστικής του ταυτότητας. 
Ισχυρίστηκε ότι η Jugendämt τής έχει απαγορεύσει έκτοτε να συναντά το παιδί της. Ο 
κ. Hambura ανέφερε ότι η έλλειψη γλωσσικής επάρκειας στις αρχές κοινωνικής 
μέριμνας ανηλίκων δεν αποτελεί βάσιμη δικαιολογία, καθώς θα ήταν εύκολο για τη 
Jugendämt να εξασφαλίσει την παρουσία ενός ατόμου που ομιλεί την πολωνική.
Ισχυρίστηκε επίσης ότι έχουν κινηθεί κάποιες ποινικές διαδικασίες κατά της 
Jugendämt για απαγωγή ανηλίκου.

Εκ μέρους των γερμανικών αρχών, ο κ. Wiesner έλαβε πρώτος το λόγο. Τόνισε ότι το
θέμα της διάκρισης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο της
έννοιας της «μέριμνας για το παιδί». Έπειτα, εξήγησε την ιστορία και την οργάνωση
των γερμανικών υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας ανηλίκων, οι οποίες υφίστανται από
το 1922. Οι ενέργειες στις οποίες ασκήθηκε κριτική αφορούν ένα μικρό τμήμα των
συνολικών καθηκόντων που έχουν αναλάβει οι εν λόγω αρχές, τα οποία
περιλαμβάνουν επίσης κοινωνικές δραστηριότητες στον τομέα της πρόνοιας για τα 
παιδιά και τους νέους. Ο κ. Wiesner περιέγραψε κατόπιν το νομικό πλαίσιο, 
τονίζοντας ότι οι αποφάσεις σε νομικές διαμάχες για επιμέλεια λαμβάνονται από 
οικογενειακά δικαστήρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαστήριο συνήθως ζητά από 
τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας ανηλίκων να εκφέρουν άποψη. Όταν ο δικαστής
κρίνει ότι ο γονέας μπορεί να έχει επαφή με το παιδί μόνο εάν αυτό συνοδεύεται από
τρίτο πρόσωπο, η απόφαση ορίζει το συνοδεύον πρόσωπο και άλλες λεπτομέρειες 
όπως τη χρήση της γλώσσας, κτλ. Εξέφρασε την άποψη ότι ένας γονέας ο οποίος 
έχασε τη δικαστική διαμάχη θα είναι αναπόφευκτα απογοητευμένος και θα
αισθάνεται (υποκειμενικά) αδικημένος τόσο από το δικαστήριο όσο και από τις αρχές 
κοινωνικής μέριμνας ανηλίκων. Ωστόσο, εάν, φερ’ ειπείν, η υπηρεσία κοινωνικής
μέριμνας ανηλίκων δεν παρέχει διερμηνεία σε αντίθεση με κάποια απόφαση, αυτό
μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Ο κ. Hilliger εξήγησε λεπτομερώς τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το υπουργείο
Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο μόνο για ορισμένα ζητήματα που αφορούν διεθνείς 
διαμάχες για την επιμέλεια ανηλίκου. Το υπουργείο Οικογένειας, Νεολαίας και 
Τρίτης Ηλικίας έχει ορισμένες αρμοδιότητες συντονισμού του έργου της Jugendämter
σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο, τα κρατίδια διατηρούν την αρμοδιότητα της
νομοθεσίας και δικαιοδοσίας σε οικογενειακές υποθέσεις, ενώ οι υπηρεσίες
κοινωνικής μέριμνας ανηλίκων διευθύνονται αυτόνομα σε τοπικό επίπεδο. Ο κ. 
Hilliger και ο κ. Wiesner επεσήμαναν ότι οι περίπου 500 Jugendämt έχουν γενικά 
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απόδοση υψηλού επιπέδου παρά τα δύσκολα καθήκοντά τους. Παραδέχθηκαν ότι δεν 
μπορούν να αποκλειστούν κάποιες αδυναμίες σε ορισμένες μεμονωμένες περίπλοκες 
περιπτώσεις. Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την αντιμετώπισή του θέματος αυτού
από τις περιφερειακές κυβερνήσεις μέσω της βελτίωσης της κατάρτισης των 
κοινωνικών λειτουργών.

Εν κατακλείδι, ο κ. Libicki υπογράμμισε ότι πολλούς αναφέροντες έχουν προσεγγίσει 
την Επιτροπή Αναφορών, πράγμα που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα είναι πιθανό να 
υπερβαίνει τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο ίδιος και η κ. Ayala τόνισαν ότι η 
Επιτροπή Αναφορών επικεντρώνεται στο ζήτημα της συμμόρφωσης των γερμανικών 
αρχών και δικαστηρίων με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών επιθυμεί να 
διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις τηρείται σε 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, οι διοικητικές δομές και ο 
καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης συνιστά 
εσωτερικό θέμα της Γερμανίας. Ο κ. Libicki εξέφρασε την ελπίδα ότι οι γερμανικές 
αρχές θα συνεργαστούν για την επίλυση των προβλημάτων που θίγουν οι 
αναφέροντες και ανακοίνωσε ότι το ζήτημα θα επανεξεταστεί σε επικείμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, όπου θα προσκαλέσει εκπροσώπους της 
γερμανικής κυβέρνησης. Τέλος, ο κ. Libicki ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες 
για τη συνεισφορά τους.


