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PARLAMENT EUROPEJSKI

KOMISJA PETYCJI

WIZYTA DELEGACJI W BERLINIE W DNIACH 21-23 MARCA 2007 R.

Streszczenie spotkania z władzami niemieckimi na temat 
petycji w sprawie Jugendamt

Kontekst

Petycje

Komisja otrzymała pewną liczbę petycji ( np. 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, 
849/2006, 1008/2006) dotyczących domniemanej dyskryminacji stosowanej przez władze 
niemieckie wobec nie-niemieckiego odpowiedniego współmałżonka w pozostających w 
separacji małżeństwach mieszanych podczas kontaktów z ich dziećmi. Składający petycje 
twierdzą, że dyskryminacja widoczna jest w działalności niemieckich urzędów ds. dobra dziecka 
(Jugendämter), które utrudniają czy wręcz uniemożliwiają nie-niemieckiemu współmałżonkowi 
kontakt ze swoim dzieckiem. Autorzy petycji krytykują zwłaszcza fakt, że nadzorujący z 
ramienia Jugendamt spotkanie z dzieckiem kontroluje, czy rodzic rozmawia z nim po niemiecku, 
a w przypadku, gdy zarówno dziecko, jak i rodzic mówią w języku niezrozumiałym dla 
nadzorującego (np. po polsku), przerywa on rozmowę. Co więcej, urzędnicy rzekomo grożą nie-
niemieckim rodzicom, że niepodporządkowanie się ich poleceniom zakończy się zakazem 
kontaktów z dzieckiem. Jugendamt utrzymuje, że „z zawodowego pedagogicznego punktu 
widzenia nie jest w interesie dziecka odbywanie spotkań przy udziale towarzyszącego urzędnika 
w języku obcym. Korzystne jest natomiast dla dziecka rozwijanie znajomości niemieckiego jako 
swojego języka, gdyż rośnie ono w tym kraju i w nim chodzi lub będzie chodzić do szkoły”.
Autorzy petycji zwracają się do Parlamentu Europejskiego o interwencję w tej sprawie. Taki sam 
wniosek został przekazany przewodniczącemu Komisji Petycji w formie petycji on-line 
wystosowanej przez CEED (Europejską Radę ds. Dzieci z Małżeństw Rozwiedzionych), 
podpisanej przez obywateli francuskich, brytyjskich, belgijskich, polskich, austriackich, 
południowoafrykańskich, amerykańskich i australijskich.

Dotychczasowe działania Komisji Petycji

Pismem z dnia 27.04.2006 r. przewodniczący Marcin Libicki zwrócił się do Stałego 
Przedstawiciela Niemiec, ambasadora Wilhelma Schönfeldera, o przekazanie właściwym 
władzom niemieckim głębokiego zaniepokojenia komisji tą kwestią i o poproszenie ich o 
udzielenie informacji na temat przyczyn działań przedstawionych przez składającego petycję. 
Ambasador Wilhelm Schönfelder odpowiedział Marcinowi Libickiemu pismem z dnia 
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11.07.2006. Pierwsza wymiana poglądów z udziałem trzech autorów petycji miała miejsce w 
dniu 30.01.2007. Pisemna odpowiedź Komisji Europejskiej nie została dostarczona przed 
spotkaniem, ale stanowisko Komisji przedstawił ustnie Aristotelis Gavriliadis z DG ds. 
Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa podkreślając, że władze niemieckie mogły 
naruszyć art. 12 oraz 14 Trakatu WE, a także Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Spotkanie z władzami niemieckimi w Berlinie

Wprowadzenie

W dniu 22 marca 2007 r. delegacja Komisji Petycji spotkała się w Berlinie z przedstawicielami 
rządu niemieckiego w celu przedyskutowania zarzutów stawianych przez autorów petycji 
Jugendamtowi. Spotkanie odbyło się w godz. 14.00-15.20 w pomieszczeniach niemieckiego 
Bundestagu.

Parlament Europejski reprezentowały na spotkaniu następujące osoby: Marcin Libicki 
(przewodniczący komisji), Inés Ayala-Sender (członek komisji), David Lowe (szef sekretariatu 
komisji), Hannes Kugi (sekretariat komisji) oraz Szymon Szynkowski (asystent Marcina 
Libickiego). Obecni byli również przedstawiciele autorów petycji: Ingo Nawrath (Niemieckie 
Stowarzyszenie Rodziców), Stefan Hambura (prawny przedstawiciel autorów petycji) oraz Beata 
Pokrzeptowicz (autorka petycji). Władze niemieckie reprezentowali: dr Reinhard Wiesner 
(Ministerstwo ds. Rodziny, Młodzieży i Osób Starszych) wraz ze swoim asystentem oraz 
Andreas Hilliger (Ministerstwo ds. Oświaty, Młodzieży i Sportu Brandenburgii).

Streszczenie spotkania

Najpierw głos zabrał I. Nawrath, przedstawiając ogólnie swój krytyczny punkt widzenia na 
działania władz zajmujących się dobrem dziecka. Uważa on, że urzędnicy zazwyczaj nie są w 
stanie realizować rozlicznych należących do nich zadań takich jak zajmowanie się z jednej 
strony dziećmi zaniedbanymi, a z drugiej strony wypełnianie pewnych obowiązków związanych 
z procedurami opieki nad dziećmi. Skrytykował również fakt, że niemieckie władze zajmujące 
się dobrem dziecka nie odpowiadają za swoje decyzje, działają bez przejrzystości i nie podlegają 
nadzorowi. B. Pokrzeptowicz podkreśliła swoje własne doświadczenia w kontaktach z władzami 
ds. dobra dziecka w Północnej Nadrenii i Westfalii. Potwierdziła ona zarzuty postawione w 
petycji do PE, a mianowicie, że urzędnicy zabronili jej używania języka polskiego w rozmowach 
ze swoim dzieckiem. Uważa to za niewątpliwy przypadek dyskryminacji, dodając jednocześnie, 
że zakaz używania języka polskiego mógłby spowodować u jej dziecka postrzeganie części 
swojej tożsamości kulturowej jako zubożonej. Powiedziała również, że Jugendamt od tamtej 
pory zabronił jej spotykania się ze swoim dzieckiem. S. Hambura powiedział, że brak 
sprawności językowej ze strony władz zajmujących się dobrem dziecka nie powinien być 
uzasadnioną wymówką, gdyż Jugendamtowi powinno być łatwo zapewnić obecność osoby 
mówiącej po polsku. Podał on również, że przeciwko Jugendämter wytoczone zostały sprawy 
karne w związku z uprowadzeniami dzieci. 
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R. Wiesner zabrał głos jako pierwszy w imieniu władz niemieckich. Podkreślił on, że kwestia 
dyskryminacji nie powinna być rozpatrywana w oderwaniu, lecz w kontekście koncepcji „dobra 
dziecka”. Następnie wyjaśnił historię i organizację niemieckich urzędów ds. dobra dziecka, 
istniejących od 1922 r. Poddawane krytyce działania wiązałyby się z niewielką częścią 
wszystkich zadań wypełnianych przez te władze, zawierających również działalność socjalną w 
dziedzinie dobra dzieci i młodzieży. R. Wiesner uwypuklił następnie kontekst prawny, 
podkreślając, że decyzje w sprawach sporów o opiekę prawną są podejmowane przez sądy 
rodzinne. W takich przypadkach sądy zazwyczaj zasięgają opinii urzędów ds. dobra dziecka. 
Jeżeli sędzia postanowi, że rodzic może widywać dziecko jedynie, jeśli temu ostatniemu 
towarzyszy osoba trzecia, to w postanowieniu powinna być wymieniona osoba towarzysząca 
oraz inne szczegóły, takie jak używany język, itp. Wyraził pogląd, że rodzic, który przegrał 
przed sądem, w sposób nieuchronny może być rozczarowany i (subiektywnie) może czuć się 
niezrozumianym zarówno przez sąd, jak i władze zajmujące się dobrem dziecka. Jeżeli 
jednakowoż urząd ds. dobra dziecka np. nie dostarczyłby interpretacji sprzecznej z orzeczeniem, 
mogłoby to być rozpatrywane przez sąd. 

A. Hilliger wyjaśnił szczegółowo podział kompetencji na poszczególnych szczeblach rządu. Na 
szczeblu federalnym Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za niektóre kwestie 
związane z międzynarodowymi sporami o opiekę nad dzieckiem. Ministerstwo ds. Rodziny, 
Młodzieży i Osób Starszych posiada pewne obowiązki w zakresie koordynowania pracy 
„Jugendämter” na szczeblu federalnym. Kraje związkowe zachowują jednakże kompetencje 
dotyczące ustawodawstwa i sądownictwa w kwestiach rodzinnych, biorąc pod uwagę niezależną 
działalność urzędów ds, dobra dziecka na szczeblu lokalnym. A. Hilliger i R. Wiesner 
podkreślili, że około 500 urzędów Jugendamt na ogół wykonuje wysokiej jakości pracę pomimo 
trudności zadań. Zgodzili się również, że nie można wykluczyć pewnych niedociągnięć w kilku 
indywidualnych złożonych przypadkach. Zaczynają się tym zajmować rządy regionalne, 
organizując rozszerzone szkolenia dla urzędników.

W konkluzji M. Libicki podkreślił, że do Komisji Petycji zwróciło się wielu obywateli, co 
wskazywałoby na fakt, że problem wydaje się wychodzić poza ramy przypadków 
indywidualnych. Wraz z I. Ayala podkreślił, że komisja skupia swoją uwagę na kwestii 
zgodności władz niemieckich i sądów z prawodawstwem UE. Komisja chciałaby 
zagwarantować, że zabraniające dyskryminacji prawo UE jest przestrzegane w każdym 
przypadku indywidualnym. Natomiast z drugiej strony struktury administracyjne i podział 
kompetencji pomiędzy poszczególne szczeble zarządzania powinien być sprawą wewnętrzną 
Niemiec. M. Libicki wyraził nadzieję, że władze niemieckie zechcą współpracować w celu 
rozwiązania problemów poruszonych przez autorów petycji i zapowiedział, ze kwestia zostanie 
ponownie podjęta na najbliższym posiedzeniu Komisji Petycji, na które chciałby zaprosić 
przedstawicieli rządu niemieckiego. Na zakończenie M. Libicki podziękował wszystkim 
uczestnikom za ich wkład.


