
– Petycja 1008/2006, którą złożyła Iwona Laube (Polska), w sprawie 
rzekomego dyskryminowania opinii Polaków przez niemieckie urzędy ds. 
dzieci i młodzieży (Jugendamt)

Składająca petycję utrzymuje, że podczas rozpatrywania sporów rodzin polsko-
niemieckich, niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży pisemnie lub ustnie zakazują 
używania języka polskiego w sprawach, w których rodzic będący obywatelem 
Niemiec zabiega o kontaktowanie się z dzieckiem pod nadzorem i w obecności 
pracownika urzędu ds. dzieci i młodzieży, specjalnie wyszkolonego w celu 
nadzorowania kontaktów dziecka z rodzicami oraz zapobiegania zachowaniom 
antyspołecznym. Zakaz używania języka polskiego uzasadnia się tym, że z punktu 
widzenia edukacji nie leży to w najlepszym interesie dziecka. Składająca petycję 
twierdzi, że jest to sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą dwujęzyczność ma pozytywny 
wpływ na rozwój dzieci. Składająca petycję, która od 2004 r. nie widziała się z 
mieszkającymi w Niemczech niepełnoletnimi synami, twierdzi, że stanowisko, jakie 
zajmują władze niemieckie, dyskryminuje rodziców z Polski. Jej zdaniem nie można 
tego uzasadnić nieadekwatnym przygotowaniem językowym pracowników urzędu ds. 
dzieci i młodzieży, którzy kontaktują się z dziećmi mieszanych par. Składająca 
petycję twierdzi, że niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży naruszają prawa takich 
dzieci i dopuszczają się dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. W 
związku z tym składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań.

Informacja

– Złożono szereg petycji na ten temat, z których ostatnia to petycja 0849/2006, 
rozpatrzona zgodnie z opisem poniżej.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z innymi petycjami na ten sam temat.

– Petycja 0077/2007, którą złożył André Bamberski (Francja i Polska), 
z 13 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec represyjnych działań 
niemieckich urzędów ds. młodzieży (Jugendamt) w odniesieniu do praw i 
obowiązków rodziców pozostających w separacji wobec dzieci w 
sytuacjach, gdy jedno z rodziców jest obywatelem Niemiec 

Składający petycję potępia „niezgodne z prawem” działania niemieckich urzędów ds. 
młodzieży, które jego zdaniem działają w interesie państwa niemieckiego, zwłaszcza 
gdy chodzi o dzieci, których matki są obywatelkami Niemiec. Zdaniem składającego 
petycję naruszają w ten sposób prawa i obowiązki rodziców niebędących 
obywatelami Niemiec, aby utrzymywać kontrolę nad dziećmi, których rodzice są 
obywatelami różnych państw, do momentu osiągnięcia przez te dzieci pełnoletności. 



Składający petycję twierdzi, że pracownicy urzędów ds. młodzieży działają in loco 
parentis, lekceważąc prawa biologicznych rodziców, ponieważ są uprawnieni do 
wszczęcia postępowania sądowego i stosowania przymusu administracyjnego, tym 
samym zrównując interes dzieci z interesem państwa niemieckiego, zwłaszcza w 
dziedzinie edukacji. Urzędy ds. młodzieży wywierają wpływ, aby prawo do opieki 
nad dziećmi przyznawano wyłącznie temu z rodziców, który ma obywatelstwo 
niemieckie, aby dziecko było nauczane wyłącznie w języku niemieckim, wywierają 
również wpływ na decyzje o przyznawaniu alimentów. Zdaniem składającego petycję 
urzędy te pracują w sposób tajny, a ich korzenie sięgają ery hitleryzmu.

Informacje

– W tej samej sprawie złożono szereg petycji (201/05, 713/06, 1008/06, 81/07 itd.) 
pod egidą „Conseil européen des enfants du divorce”; petycje te omawiano 
podczas wizyty delegacji komisji PETI w Berlinie w dniach 22-23 marca.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o przekazanie informacji z zaznaczeniem, że 

przedmiotową petycję należy rozpatrzyć wraz z innymi petycjami w tej samej 
sprawie.


