
– Petycja 0712/2006, którą złożyła Lidia Jochimsen (Polska), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji osób polskojęzycznych przez niemiecką 
instytucję pomocy społecznej działającą na rzecz dzieci i młodzieży 
(Jugendamt)

Składająca petycję twierdzi, że niemiecka instytucja pomocy społecznej działająca na 
rzecz dzieci i młodzieży i zajmująca się rozwiązywaniem problemów w mieszanych 
rodzinach polsko-niemieckich, wydaje pisemne i ustne powiadomienia o zakazie
używania języka polskiego w przypadkach, gdy rodzic narodowości niemieckiej 
zażąda nadzorowania kontaktów między członkami rodziny, co wiąże się z 
obecnością przedstawiciela instytucji pomocy społecznej specjalnie wyszkolonego w 
nadzorowaniu kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami o postawach aspołecznych. 
Posługiwanie się językiem polskim jest zabronione na przykład tym, że nie jest ono w 
interesie dziecka z pedagogicznego punktu widzenia. Składająca petycję uważa 
jednak, że przeczy to teorii, zgodnie z którą dwujęzyczność korzystnie wpływa na 
rozwój dziecka. Składająca petycję, której dotyczy ten problem, jest zdania, że stała 
się ofiarą dyskryminacji, jako że władze niemieckie chronią wyłącznie interesy 
rodzica narodowości niemieckiej. Twierdzi ona, że Jugendamt narusza zasadę 
poszanowania praw dziecka oraz zasadę niedyskryminowania ze względu na 
narodowość i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań.

Informacja

– Petycja 0038/2006 dotyczyła podobnej kwestii i została rozpatrzona zgodnie z 
opisem poniżej.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z petycją 0038/2006.



– Petycja 0713/2006, którą złożyła Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer 
(Polska), w sprawie domniemanej dyskryminacji osób polskojęzycznych 
przez niemiecką instytucję pomocy społecznej działającą na rzecz dzieci 
(Jugendamt)

Składająca petycję twierdzi, że niemiecka instytucja pomocy społecznej działająca na 
rzecz dzieci i zajmująca się rozwiązywaniem problemów w mieszanych rodzinach 
polsko-niemieckich, wydaje pisemne i ustne powiadomienia o zakazie używania 
języka polskiego w przypadkach, gdy rodzic narodowości niemieckiej zażąda 
nadzorowania kontaktów między członkami rodziny, co wiąże się z obecnością 
przedstawiciela instytucji pomocy społecznej specjalnie wyszkolonego w 
nadzorowaniu kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami o postawach aspołecznych. 
Posługiwanie się językiem polskim jest zabronione na przykład tym, że nie jest ono w 
interesie dziecka z pedagogicznego punktu widzenia. Składająca petycję uważa 
jednak, że przeczy to teorii, zgodnie z którą dwujęzyczność korzystnie wpływa na 
rozwój dzieci. Składająca petycję, której dotyczy ten problem, jest zdania, że 
stanowisko przyjęte przez władze niemieckie stwarza możliwości otwartej 
dyskryminacji rodziców narodowości polskiej i uważa przy tym, iż faktu tego nie 
usprawiedliwia nieznajomość języka przez pracowników niemieckiej instytucji 
społecznej zajmującej się opieką nad dziećmi małżeństw mieszanych. Twierdzi ona, 
że Jugendamt narusza zasadę poszanowania praw dziecka oraz zasadę 
niedyskryminowania ze względu na narodowość i w związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

Informacja

– Petycje 0038/2006 i 00712/2006 dotyczyły podobnej kwestii i zostały 
rozpatrzone zgodnie z opisem poniżej.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z petycjami dotyczącymi tej samej kwestii.


