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Kopsavilkums sanāksmei ar Vācijas varasiestādēm par  
Jaunatnes lietu pārvaldes lūgumrakstiem

Priekšvēsture

Lūgumraksti

Komiteja ir saņēmusi vairākus lūgumrakstus (piemēram, 38/2006, 712/2006, 
713/2006, 848/2006, 849/2006, 1008/2006) par Vācijas iestāžu diskriminējošām 
darbībām pret vecāku, kam nav Vācijas pilsonības, bet kurš ir bijis precējies ar 
Vācijas pilsoni, šim vecākam tiekoties ar saviem bērniem. Lūgumrakstu iesniedzēji 
apgalvo, ka viņi jūtas diskriminēti saistībā ar Vācijas jaunatnes labklājības dienesta 
iestāžu (Jugendämter) darbību, kas apgrūtina vai pat padara neiespējamu laulātajam, 
kam nav Vācijas pilsonības, tikties ar savu bērnu.Jo īpaši lūgumrakstu iesniedzēji 
izsaka kritiku par to, ka reizēs, kad viņi tiekas ar saviem bērniem, Jugendamt uzraugi 
pārbauda, vai vecāks ar bērnu runā vāciski, un gadījumā, ja vai nu bērns vai arī vecāks 
runā valodā, ko šis uzraugs nesaprot (piemēram, poliski) viņi sarunu pārtrauc. Turklāt, 
kā lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, šie ierēdņi draud vecākiem, kuriem nav Vācijas 
pilsonības, ka ierēdņu rīkojumu neievērošana var novest pie tā, ka vecākam aizliegs 
tikties ar bērnu.Jugendamt apgalvo, ka „no profesionāli pedagoģiskā viedokļa 
raugoties, bērna interesēs ir, lai tikšanās, kurā piedalās ierēdnis, notiktu valsts 
valodā. Bērnam derīgāk ir pilnveidot vācu valodu kā pamatvalodu, jo viņš/viņa aug 
šajā valstī un apmeklē vai arī apmeklēs šeit skolu”. Lūgumrakstu iesniedzēji lūdz 
Eiropas Parlamentam iesaistīties šā jautājuma risināšanā. Šis lūgums tika nosūtīts arī 
Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājam, tieššaitē aizpildot CEED (Šķirto ģimeņu 
bērnu lietu Eiropas padome) lūgumraksta veidlapu, ko parakstījuši Francijas, 
Lielbritānijas, Beļģijas, Polijas, Austrijas, Dienvidāfrikas, Amerikas un Austrālijas 
pilsoņi.

Lūgumrakstu komitejas līdzšinējās darbības

Komitejas priekšsēdētājs Marcin Libicki 2006. gada 27. aprīlī nosūtīja Vācijas 
pastāvīgajam pārstāvim vēstniekam Wilhelm Schönfelder vēstuli ar lūgumu darīt 
kompetentajām Vācijas varasiestādēm zināmu, ka komiteja ir ļoti norūpējusies par šo 



jautājumuun lūgt tām sniegt informāciju par lūgumraksta iesniedzēju aprakstītās 
rīcības iemesliem. Vēstnieks Wilhelm Schönfelder 2006. gada 11. jūlijā nosūtīja 
Marcin Libicki atbildes vēstuli. Pirmā viedokļu apmaiņa, piedaloties trīs lūgumrakstu 
iesniedzējiem, notika 2007. gada 30. janvārī. Pirms šīs sanāksmes netika saņemta 
rakstiska atbilde no Eiropas Komisijas, bet ar Komisijas nostāju mutiski iepazīstināja 
Tieslietu, brīvību un drošības ģenerāldirektorāta pārstāvis, kurš uzsvēra, ka Vācijas 
varasiestādes varētu būt pārkāpušas EK Līguma 12. un 14.pantu, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju.

Tikšanās ar Vācijas iestāžu pārstāvjiem Berlīnē

Ievads

Lūgumrakstu komiteja 2007. gada 22. martā Berlīnē tikās ar Vācijas valdības 
pārstāvjiem, lai apspriestu lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojumus par Jugendamt
darbību. Tikšanās notika Vācijas Bundestāgā no plkst. 14.00 līdz 15.20.

Eiropas Parlamentu šajās sarunās pārstāvēja: Marcin Libicki (komitejas 
priekšsēdētājs), Inés Ayala-Sender, (komitejas locekle), David Lowe (komitejas 
sekretariāta vadītājs), Hannes Kugi, (komitejas sekretariāts) un Szymon Szynkowski
(M. Libicki palīgs). Piedalījās arī vairāki lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvji: Ingo 
Nawrath (Vācijas Vecāku asociācija), Stefan Hambura (lūgumraksta iesniedzēja 
likumīgais pārstāvis) un Beata Pokrzeptowicz (lūgumrakstu iesniedzēja). Vācija 
iestādes pārstāvēja Dr. Reinhard Wiesner (Ģimenes, jaunatnes un vecāka gadagājuma 
cilvēku lietu ministrija) kopā ar savu palīgu un Andreas Hilliger (Brandenburgas 
Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija).

Tikšanās kopsavilkums

Vispirms uzstājās I. Nawrath, kurš kopumā izklāstīja savu kritisko attieksmi par 
jaunatnes labklājību atbildīgo iestāžu darbību. Viņš  uzskata, ka ierēdņi nav spējīgi 
tikt galā ar daudzajiem tiem uzticētajiem uzdevumiem, piemēram, no vienas puses —
rūpēm par novārtā atstātiem bērniem, bet no otras puses — uzņemties konkrētus 
pienākumus attiecībā uz procedūrām saistībā ar aizbildnībā esošiem bērniem. Viņš 
pauda kritiku arī par to, ka jaunatnes labklājību atbildīgās Vācijas iestādes nevar saukt 
pie atbildības par to pieņemtajiem lēmumiem, tās darbojoties nepārredzami un neesot 
pakļautas nekādai pārraudzībai. B. Pokrzeptowicz izklāstīja savu pieredzi saskarsmē 
ar iestādi, kas Ziemeļreinas-Vestfālenē atbild par jaunatnes labklājību. Viņa atkārtoja 
EP adresētajā lūgumrakstā paustos apgalvojumus, ka ierēdņi esot lieguši viņai 
sarunāties ar savu bērnu poļu valodā. Viņa uzskata to par tiešu diskrimināciju, 
piebilstot, ka aizliegums runāt poliski apgrūtinās viņas bērnam apzināties daļu no 
savas kultūras identitātes. Viņa apgalvoja, ka kopš tā laika Jugendamt ir liegusi viņai 
tikties ar savu bērnu. S. Hambura sacīja, ka konkrētas valodas zināšanu trūkums par 
labklājību atbildīgajās iestādēs nevar kalpot par pietiekamu attaisnojumu, jo 
Jugendamt nebūtu grūtību organizēt tikšanos tā, lai tur piedalītos arī persona, kas prot 



poļu valodu. Vēl viņš apgalvoja, ka pret Jugendamt esot uzsākti vairāki 
kriminālprocesi par bērnu nolaupīšanu.

Pārstāvot Vācijas varasiestādes, pirmais uzstājās R. Wiesner. Viņš uzsvēra, ka 
diskriminācijas jautājumu nevar aplūkot atsevišķi, bet tas jāskata, domājot par „paša 
bērna labklājību”. Tad viņš izskaidroja, kā Vācija ir veidojušās un organizētas par 
bērnu labklājību atbildīgās organizācijas, kuras darbojas jau no 1922. gada. Kritizētās 
darbības attiektos tikai uz nelielu daļu no tiem pienākumiem, ko uzņēmušās šīs 
iestādes, pie kuriem pieder arī ar bērnu un jaunatnes labklājību saistīti sociālie 
pasākumi. Tad R. Wiesner izklāstīja juridisko pamatojumu, uzsverot, ka lēmumus 
strīdos par tiesisko aizbildnību pieņem ģimenes tiesas. Šādos gadījumos tiesas lūdz 
labklājības iestāžu darbiniekiem paust savu viedokli. Ja tiesnesis pieņem lēmumu, ka 
vecāks var tikties ar bērnu tikai tādā gadījumā, ja bērnu pavada trešā persona, 
nolēmumā tiek nosaukta konkrēta pavadošā persona un citas detaļas, piemēram, 
valodas lietošana, utt. Viņš pauda viedokli, ka vecāks, kuram tiesas nolēmums bija 
negatīvs, noteikti būs sarūgtināts un (subjektīvi) jutīsies gan tiesas, gan labklājības 
iestāžu nesaprasts. Tomēr, ja piemēram, konkrētā par jaunatnes labklājību atbildīgā 
iestāde pretēji  nolēmumam nesniegtu skaidrojumu, to varētu apstrīdēt tiesā. 

A. Hilliger sīkāk paskaidroja kompetences sadalījumu dažādos pārvaldības līmeņos. 
Federālajā līmenī Tieslietu ministrija atbild tikai par noteiktiem jautājumiem, kas 
attiecas uz starptautiskiem konfliktiem saistībā ar bērnu nodošanu aizbildnībā. 
Ģimenes, jaunatnes un vecāka gadagājuma cilvēku lietu ministrijai ir uzticēti noteikti 
pienākumi koordinēt jaunatnes lietu dienestu (Jugendämter) darbu federālajā līmenī. 
Tomēr Vācijas zemju pārziņā ir tiesību akti un piekritība lemt par jautājumiem, kas 
saistās ar ģimenēm, bet par jaunatnes labklājību atbildīgās iestādes vietējā līmenī 
darbojas pastāvīgi. A. Hilliger un R. Wiesner norādīja, ka apmēram 500 jaunatnes 
lietu dienestu darbība kopumā ir ļoti kvalitatīva, neskatoties uz uzticēto uzdevumu 
sarežģītību. Viņi pieļāva, ka dažos atsevišķos sarežģītos gadījumos nevar izslēgt 
zināmus trūkumus. Ar to ir sākušas nodarboties reģionālās iestādes, nodrošinot 
ierēdņiem plašāku apmācību.

Runas beigās M. Libicki uzsvēra, ka Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi lūgumrakstus 
no daudziem cilvēkiem, kas liecinot, ka šī problēma varētu būt kaut kas vairāk par 
atsevišķiem gadījumiem. Viņš un I.Ayala norādīja, ka komiteja pievērš uzmanību tam, 
lai Vācijas iestādes un tiesas ievērotu ES tiesību aktus. Komiteja darīs visu, lai 
nodrošinātu, ka pret diskrimināciju vērstie ES tiesību akti tiek ievēroti katrā atsevišķā 
gadījumā. Tomēr administratīvā struktūra un kompetenču sadalījums starp dažādiem 
pārvaldības līmeņiem paliks Vācijas iekšējais jautājums. M. Libicki pauda cerību, ka 
Vācijas iestādes sadarboties, lai atrisinātu lūgumrakstu iesniedzēju minētās 
problēmas, un paziņoja, ka Lūgumrakstu komiteja šo jautājumu vēlreiz skatīs 
turpmākajās sanāksmēs, uz kurām viņš uzaicinās Vācijas valdības pārstāvjus. 
Noslēgumā M. Libicki pateicās visiem tikšanās dalībniekiem par aktīvu līdzdalību. 


