
– Andragende 0848/2006 af Miroslav Kraszewski, polsk statsborger, om 
den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) påståede 
forskelsbehandling af polsktalende personer

Andrageren gør gældende, at den tyske børne- og ungdomsforsorg i sin behandling af 
tvister i blandede tysk-polske hjem enten skriftligt eller mundtligt forbyder 
anvendelsen af polsk i sager, hvor den tyske forælder ansøger om ret til overvåget 
samkvem, hvor der er en børne- eller ungdomsarbejder, som er uddannet til at 
overvåge kontakten mellem børn og forældre og forhindre antisocial adfærd. 
Anvendelsen af polsk forbydes med den begrundelse, at det ud fra et 
indlæringssynspunkt ikke er i barnets interesse. Andrageren, som er direkte berørt af 
dette, mener imidlertid, at tosprogethed er godt for børns udvikling, og påpeger, at de 
tyske myndigheders holdning er kilde til forskelsbehandling af polske forældre. Han 
gør gældende, at den tyske børne- og ungdomsforsorg krænker børnenes rettigheder 
og gør sig skyldig i forskelsbehandling på grund af nationalitet.

Oplysning

– Der er allerede indgivet adskillige andragender om dette emne, senest 
andragende 0713/2006, som er blevet behandlet som anført i det nedenstående.

Indstillinger

– Det fastslås, at andragendet opfylder betingelserne for behandling.
– Kommissionen anmodes om oplysninger.
– Behandles sammen med andre andragender om samme emne, og kollegerne i den 

tyske Forbundsdags udvalg for andragender underrettes.

– Andragende0849/2006 af Brygida Pokrzeptowicz, polsk statsborger, og tre 
medunderskrivere, om af den tyske børne- og ungdomsforsorgs 
(Jugendamt) påståede forskelsbehandling af polsktalende personer

Andrageren gør gældende, at den tyske børne- og ungdomsforsorg i sin behandling af 
tvister i blandede tysk-polske hjem enten skriftligt eller mundtligt forbyder 
anvendelsen af polsk i sager, hvor den tyske forælder ansøger om ret til overvåget 
samkvem, hvor der er en børne- eller ungdomsarbejder, som er uddannet til at 
overvåge kontakten mellem børn og forældre og forhindre antisocial adfærd. 
Anvendelsen af polsk forbydes med den begrundelse, at det ud fra et 
indlæringssynspunkt ikke er i barnets interesse. Andrageren, som er bedstemor til et 
polsk-tysk barn, der bor i Tyskland, er personligt berørt af dette, og mener, at dette er 
i strid med princippet om, at tosprogethed er godt for børns udvikling, og påpeger, at 
de tyske myndigheders holdning er kilde til forskelsbehandling af polske forældre. 
Hun mener ikke, at dette kan begrundes i mangelfulde sprogkompetencer hos de 
børne- og ungdomsarbejdere, der har kontakt med børn af blandede par. Hun gør 
gældende, at den tyske børne- og ungdomsforsorg krænker børnenes rettigheder og 
gør sig skyldig i forskelsbehandling på grund af nationalitet. Hun anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger.



Oplysninger

– Der er allerede indgivet adskillige andragender om dette emne, senest 
andragende 0848/2006, som er blevet behandlet som anført i det nedenstående.

Indstillinger

– Det fastslås, at andragendet opfylder betingelserne for behandling.
– Kommissionen anmodes om oplysninger.
– Behandles sammen med andre andragender om samme emne, og kollegerne i den 

tyske Forbundsdags udvalg for andragender underrettes.


