
– Αναφορά 0712/2006, της Lidia Jochimsen, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των πολωνόφωνων από τις 
γερμανικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων, 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε μικτές οικογένειες γερμανών και 
πολωνών, εκδίδουν γραπτή ή προφορική ειδοποίηση ότι τα πολωνικά δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται οικογενειακή εποπτεία από τον 
γερμανό γονέα, η οποία περιλαμβάνει την παρουσία εκπροσώπου της αρχής 
κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων ειδικά εκπαιδευμένου στην εποπτεία σχέσεων μεταξύ 
τέκνων και γονέων σε περιπτώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η χρήση των 
πολωνικών απαγορεύεται για αρκετούς λόγους, επί παραδείγματι υπό το επιχείρημα 
ότι δεν είναι προς το συμφέρον της εκπαίδευσης των παιδιών. Η αναφέρουσα 
υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω κατάσταση αντιβαίνει στη θεωρία ότι η 
διγλωσσία είναι επωφελής για την ανάπτυξη των παιδιών. Η αναφέρουσα, η οποία 
θίγεται και η ίδια από αυτήν την κατάσταση, θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση, 
υποστηρίζοντας ότι οι γερμανικές αρχές προασπίζουν τα συμφέροντα μόνον του 
γερμανού γονέα. Είναι, συνεπώς, της γνώμης ότι οι γερμανικές αρχές κοινωνικής 
πρόνοιας ανηλίκων παραβιάζουν την αρχή των δικαιωμάτων των παιδιών και της μη 
διάκρισης λόγω ιθαγένειας και ζητεί, κατά συνέπεια, την ανάληψη δράσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πληροφορίες

– Η αναφορά 038/2006 αφορά παρεμφερές θέμα και εξετάστηκε όπως 
επισημαίνεται κατωτέρω.

Συστάσεις

– να χαρακτηριστεί παραδεκτή·
– να ζητηθούν πληροφορίες από την Επιτροπή·
– να συνεξεταστεί με την αναφορά 0038/2006.



– Αναφορά 0713/2006, της Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των 
πολωνόφωνων από τη γερμανική αρχή κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων, 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε μικτές οικογένειες γερμανών και 
πολωνών, εκδίδουν γραπτή ή προφορική ειδοποίηση ότι τα πολωνικά δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται οικογενειακή εποπτεία από τον 
γερμανό γονέα, η οποία περιλαμβάνει την παρουσία εκπροσώπου της αρχής 
κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων ειδικά εκπαιδευμένου στην εποπτεία σχέσεων μεταξύ 
τέκνων και γονιών σε περιπτώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η χρήση των 
πολωνικών απαγορεύεται για αρκετούς λόγους, επί παραδείγματι υπό το επιχείρημα 
ότι δεν είναι προς το συμφέρον της εκπαίδευσης των παιδιών. Η αναφέρουσα 
υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω κατάσταση αντιβαίνει στη θεωρία ότι η 
διγλωσσία είναι επωφελής για την ανάπτυξη των παιδιών. Η αναφέρουσα, η οποία 
θίγεται και η ίδια από αυτήν την κατάσταση, υποστηρίζει ότι η στάση που υιοθετείται 
από τις γερμανικές αρχές συνιστά περίπτωση κατάφωρης διάκρισης εις βάρος των 
πολωνών γονέων, ισχυριζόμενη ότι η έλλειψη γλωσσικής επάρκειας εκ μέρους του 
προσωπικού της γερμανικής αρχής κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων, που είναι αρμόδια 
για την εποπτεία των παιδιών μικτών ζευγαριών, δεν αποτελεί δικαιολογία. 
Υποστηρίζει ότι οι γερμανικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων παραβιάζουν 
την αρχή των δικαιωμάτων των παιδιών και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 
ζητεί, κατά συνέπεια, την ανάληψη δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πληροφορίες

– Οι αναφορές 0038/2006 και 00712/2006 αφορούν παρεμφερές θέμα και 
εξετάστηκαν όπως επισημαίνεται κατωτέρω.

Συστάσεις

– να χαρακτηριστεί μη παραδεκτή·
– να ζητηθούν πληροφορίες από την Επιτροπή·
– να συνεξεταστεί με άλλες αναφορές σχετικά με το ίδιο θέμα.


