
– Verzoekschrift 0712/2006, ingediend door Lidia Jochimsen (Poolse 
nationaliteit), inzake beweerde discriminatie van Pools sprekende ouders 
door de Duitse jeugdzorginstanties

Volgens de indienster geven de Duitse jeugdzorginstanties wanneer ze te maken 
hebben met moeilijkheden in gemengde Pools-Duitse gezinnen mondeling of 
schriftelijk het advies dat men beter geen Pools kan gebruiken in gevallen waar een 
Duitse ouder vraagt om gezinsbegeleiding waarbij een vertegenwoordiger van 
jeugdzorg is betrokken die speciaal getraind is in het begeleiden van de relatie tussen 
kinderen en ouders in gevallen van antisociaal gedrag. Het gebruik van het Pools 
wordt op grond van een aantal redenen verboden, bijvoorbeeld omdat het niet in het 
belang van de opvoeding van het kind zou zijn. Volgens de indienster weerspreekt dit 
echter de theorie dat tweetaligheid goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De 
indienster, die hier zelf de schadelijke gevolgen van ondervindt, beschouwt dit als 
discriminatie, met als argument dat de Duitse instanties alleen opkomen voor de 
belangen van de Duitse ouder. Derhalve is zij van mening dat de Duitse jeugdzorg 
inbreuk maakt op de rechten van het kind en op het beginsel van non-discriminatie op 
grond van nationaliteit en vraagt zij daarom het Europees Parlement actie te 
ondernemen.

Informatie

– Ten aanzien van verzoekschrift 038/2006 inzake een zelfde onderwerp werd de 
aanbeveling gedaan zoals hieronder aangegeven.

Aanbevelingen

– ontvankelijk verklaren;
– de Commissie om inlichtingen vragen;
– in behandeling nemen met Verzoekschrift 0038/2006.



– Verzoekschrift 0713/2006, ingediend door Beata Monika Pokrzeptowic-
Meyer (Poolse nationaliteit), inzake beweerde discriminatie van Pools 
sprekende ouders door de Duitse jeugdzorginstanties 

Volgens de indienster geven de Duitse jeugdzorginstanties wanneer ze te maken 
hebben met moeilijkheden in gemengde Pools-Duitse gezinnen mondeling of 
schriftelijk het advies dat men beter geen Pools kan gebruiken in gevallen waar een 
Duitse ouder vraagt om gezinsbegeleiding waarbij een vertegenwoordiger van 
jeugdzorg is betrokken die speciaal getraind is in het begeleiden van de relatie tussen 
kinderen en ouders in gevallen van antisociaal gedrag. Het gebruik van het Pools 
wordt op grond van een aantal redenen verboden, bijvoorbeeld omdat het niet in het 
belang van de opvoeding van het kind zou zijn. Volgens de indienster weerspreekt dit 
echter de theorie dat tweetaligheid goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De 
indienster, die hier zelf de schadelijke gevolgen van ondervindt, stelt dat de houding 
van de Duitse instanties een duidelijk geval van discriminatie van Poolse ouders is, en 
is van mening dat gebrek aan kennis van de taal bij de medewerkers van Duitse 
jeugdzorginstanties die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van kinderen uit 
gemengde gezinnen geen excuus mag zijn. Derhalve is zij van mening dat de Duitse 
jeugdzorginstanties inbreuk maken op de rechten van het kind en op het principe van 
non-discriminatie op basis van nationaliteit en vraagt zij daarom het Europees 
Parlement actie te ondernemen.

Informatie

– Ten aanzien van de Verzoekschriften 0038/2006 en 00712/2006, inzake 
eenzelfde onderwerp, werd de aanbeveling gedaan zoals hieronder aangegeven.

Aanbevelingen

– ontvankelijk verklaren;
– de Commissie om inlichtingen vragen;
– in behandeling nemen met andere verzoekschriften over hetzelfde onderwerp.
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