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EUROOPAN PARLAMENTTI

VETOOMUSVALIOKUNTA

VALTUUSKUNNAN MATKA BERLINIIN 21.–23. MAALISKUUTA 2007

Yhteenveto Saksan viranomaisten kanssa järjestetystä kokouksesta, jossa käsiteltiin ns. 
Jugendamt-vetoomuksia

Tausta

Vetoomukset

Vetoomusvaliokunta on saanut monia vetoomuksia (esim. nro 38/2006, 712/2006, 713/2006, 
848/2006, 849/2006, 1008/2006), jotka koskevat väitteitä Saksan viranomaisten ulkomaalaisia 
vanhempia kohtaan harjoittamasta syrjinnästä näiden tavatessa lapsiaan eron jälkeen. 
Vetoomusten esittäjien mukaan syrjintä johtuu Saksan lasten ja nuorten asioita käsittelevän 
sosiaaliviraston Jugendamtin toimista, joilla ei-saksalaisen puolison yhteydenpito lapseen 
tehdään vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Vetoomukset esittäjät kritisoivat etenkin sitä seikkaa, 
että heidän tavatessaan lapsiaan sosiaaliviraston virkailijat valvovat, puhuuko vanhempi 
lapselleen saksaa, ja keskeyttävät keskustelun, mikäli lapsi tai vanhempi käyttää valvojalle 
vierasta kieltä (esimerkiksi puolaa). Virkailijoiden väitetään lisäksi uhkailevan ulkomaalaisia 
vanhempia sillä, että heidän määräystensä noudattamatta jättäminen johtaa lapsen ja vanhemman 
välisen yhteydenpidon kieltämiseen. Jugendamt väittää, että "ammattimaisesta pedagogisesta 
näkökulmasta ei ole lapsen edun mukaista, että virkailijan valvoman tapaamisen aikana 
käytetään vierasta kieltä. Lapselle on hyödyksi, että hän kehittää saksan kielen taitojaan, sillä 
hän varttuu maassa ja tulee käymään täällä koulunsa". Vetoomusten esittäjät pyytävät Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan. Sama pyyntö toimitettiin vetoomusvaliokunnan 
puheenjohtajalle myös CEED-järjestön (Conseil Européen des Enfants du Divorce) alulle 
panemana verkkovetoomuksena, jonka allekirjoittajiin kuuluu Ranskan, Ison-Britannian, 
Belgian, Puolan, Itävallan, Etelä-Afrikan, Yhdysvaltojen ja Australian kansalaisia.

Vetoomusvaliokunnan tähänastiset toimet

Valiokunnan puheenjohtaja Marcin Libicki pyysi 27. huhtikuuta 2006 päivätyssä kirjeessään 
Saksan pysyvää edustajaa, suurlähettiläs Wilhelm Schönfelderiä, välittämään Saksan 
toimivaltaisille viranomaisille valiokunnan syvän huolen asian suhteen sekä pyytämään 
viranomaisia toimittamaan tietoja vetoomusten esittäjien mainitsemien toimien taustoista. 
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Suurlähettiläs Wilhelm Schönfelder vastasi Marcin Libickille kirjeitse 11. heinäkuuta 2006. 
Ensimmäinen keskustelu, johon osallistui kolme vetoomuksen esittäjää, järjestettiin 
30. tammikuuta 2007. Ennen tapaamista ei saatu Euroopan komission kirjallista vastausta, mutta 
komission kannan esitteli suullisesti oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston edustaja. 
Hän korosti, että Saksan viranomaiset ovat saattaneet rikkoa EY:n perustamissopimuksen 12 ja 
14 artiklaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Tapaaminen Berliinissä Saksan viranomaisten kanssa

Johdanto

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunta tapasi Berliinissä 22. maaliskuuta 2007 Saksan hallituksen 
edustajia keskustellakseen vetoomusten esittäjien Jugendamtia vastaan esittämistä väitteistä. 
Kokous pidettiin Saksan Bundestagin tiloissa klo 14.00–15.20.

Euroopan parlamenttia edustivat Marcin Libicki (valiokunnan puheenjohtaja), Inés Ayala-Sender 
(valiokunnan jäsen), David Lowe (valiokunnan sihteeristön päällikkö), Hannes Kugi 
(valiokunnan sihteeristö) ja Szymon Szynkowski (Marcin Libickin avustaja). Myös monia 
vetoomusten esittäjien edustajia osallistui tapaamiseen: Ingo Nawrath (Saksan 
vanhempainjärjestö), Stefan Hambura (vetoomuksen esittäjän laillinen edustaja) ja Beata 
Pokrzeptowicz (vetoomuksen esittäjä). Saksan viranomaisia edustivat tohtori Reinhard Wiesner 
(perhe-, nuoriso- ja vanhustoimen ministeriö) avustajansa kanssa sekä Andreas Hilliger 
(Brandenburgin osavaltion koulutus-, nuoriso- ja liikuntaministeriö).

Yhteenveto kokouksesta

Ensimmäisen puheenvuoron käytti Ingo Nawrath, joka esitti kriittisen mielipiteensä 
nuorisoviranomaisten toimista. Hänen mukaansa virkailijat eivät yleensä kykene hoitamaan niitä 
monia tehtäviä, jotka heille on uskottu, kuten laiminlyötyjen lasten hoitoa ja eräitä 
huoltajuusasioihin liittyviä velvollisuuksia. Hän arvosteli myös sitä, että Saksan 
nuorisoviranomaisia ei voida saattaa vastuuseen päätöksistään eikä niiden toiminta ole riittävän 
avointa tai valvonnan alaista. Beata Pokrzeptowicz kertoi omista kokemuksistaan Nordrhein-
Westfalenin nuorisoviranomaisen kanssa. Hän toisti parlamentille tekemässään vetoomuksessa 
esittämänsä väitteen, että virkailijat olivat kieltäneet häntä puhumasta puolaa lapselleen. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseessä on selvä syrjintätapaus. Hän katsoo myös, että hänen 
lapsensa kokisi puolan kielen kieltämisen kulttuuri-identiteettiään halventavaksi. Beata 
Pokrzeptowicz kertoo Jugendamtin kieltäneen häntä sittemmin tapaamasta lastaan. Stefan 
Hamburan mukaan nuorisoviranomaisten kielitaidon puute ei ole pätevä peruste, sillä 
sosiaalivirasto voisi helposti järjestää paikalle puolaa puhuvan henkilön. Hän kertoi myös, että 
Jugendamtia vastaan on nostettu useita kanteita lapsen sieppauksesta.

Saksan viranomaisten edustajista ensimmäisenä puhui Reinhard Wiesner. Hän korosti, että 
syrjintää koskevaa kysymystä ei pidä tarkastella erillisenä vaan laajemmin lapsen hyvinvointia 
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koskevan kysymyksen yhteydessä. Hän selvitti vuonna 1922 perustettujen Saksan 
nuorisoasioista vastaavien sosiaalivirastojen historiaa ja organisaatiota. Kritisoidut toimet 
koskevat hänen mukaansa vain pientä osaa kyseisten viranomaisten tehtävistä, joihin kuuluu 
myös sosiaalisia toimenpiteitä lapsi- ja nuorisotoimen alalla. Reinhard Wiesner kuvaili 
oikeudellista asiayhteyttä ja korosti, että oikeuteen viedyissä huoltajuusriidoissa päätökset tekee 
perhetuomioistuin. Tuomioistuin pyytää yleensä tällaisessa tapauksessa lausunnon nuorten 
asioita käsittelevältä sosiaalivirastolta. Tuomarin päättäessä, että toinen vanhemmista saa tavata 
lastaan vain kolmannen henkilön ollessa läsnä, tuomioistuimen päätöksessä määritellään lapsen 
saattaja ja muut yksityiskohdat, kuten tapaamisissa käytettävä kieli. Reinhard Wiesner esitti 
näkemyksensä, jonka mukaan tuomioistuimessa hävinnyt vanhempi on väkisinkin pettynyt ja 
kokee (subjektiivisesti) tulleensa väärinymmärretyksi sekä tuomioistuimen että 
nuorisoviranomaisen taholta. Hän täsmensi, että asia voidaan kuitenkin viedä oikeuteen, mikäli 
sosiaalivirasto ei esimerkiksi järjestä tapaamiseen tuomioistuimen päätöksen mukaista 
tulkkausta.

Andreas Hilliger selosti yksityiskohtaisesti eri hallintotasojen välistä työnjakoa. Liittovaltion 
tasolla oikeusministeriö vastaa vain tietyistä kansainvälisiin huoltajuuskiistoihin liittyvistä 
kysymyksistä, kun taas sosiaalivirastojen toimintaa koordinoi perhe-, nuoriso- ja vanhustoimen 
ministeriö. Lainsäädäntö- ja tuomiovalta perheasioissa kuuluvat kuitenkin osavaltioille ja 
sosiaalivirastot ovat autonomisia paikallistasolla. Andreas Hilliger ja Reinhard Wiesner 
huomauttivat, että viitisensataa sosiaalivirastoa hoitaa toimiaan yleensä moitteettomasti 
huolimatta tehtävien vaikeudesta. He myönsivät, että joitakin puutteita on kuitenkin saattanut 
ilmetä muutamien monimutkaisten yksittäistapauksien yhteydessä. Aluehallinnon elimet ovat 
aloittaneet ongelman käsittelyn lisäämällä virkailijoille annettavaa koulutusta.

Marcin Libicki korosti lopuksi, että vetoomusvaliokunnalle on esitetty lukuisia asiaa koskevia 
vetoomuksia, mikä merkitsee ongelman ulottuvan todennäköisesti yksittäisiä tapauksia 
laajemmalle. Marcin Libicki ja Inés Ayala-Sender tähdensivät, että vetoomusvaliokunta 
keskittyy sen selvittämiseen, ovatko Saksan viranomaiset ja tuomioistuimet noudattaneet 
yhteisön oikeutta. Valiokunta haluaa varmistaa syrjinnän kieltävän EU:n lainsäädännön 
noudattamisen kaikissa yksittäisissä tapauksissa. Toisaalta taas hallinnolliset puitteet ja eri 
hallintotasojen välinen toimivallanjako ovat Saksan sisäisiä asioita. Marcin Libicki esitti toiveen, 
että Saksan viranomaiset tekevät yhteistyötä vetoomusten esittäjien esiin tuomien ongelmien 
ratkaisemiseksi, ja ilmoitti, että kysymystä käsitellään vetoomusvaliokunnan tulevassa 
kokouksessa, johon hän kutsuu Saksan hallituksen edustajia. Marcin Libicki kiitti lopuksi 
kaikkia osallistujia näiden antamasta panoksesta.


