
– Vetoomus nro 848/2006, Miroslav Kraszewski, Puolan kansalainen, 
väitetystä puolaa puhuvien henkilöiden syrjinnästä Saksan lasten- ja 
nuortensuojeluviranomaisen (Jugendamt) toiminnassa

Vetoomuksen esittäjä väittää, että käsitellessään puolalais-saksalaisten perheiden riita-
asioita, Saksan lasten- ja nuortensuojeluviranomainen kieltää joko kirjallisesti tai 
suullisesti käyttämästä puolaa tapauksissa, joissa saksalainen vanhempi vaatii 
valvottua tapaamista. Valvottu tapaaminen tarkoittaa lasten ja vanhempien välisten 
kontaktien valvomiseen ja epäsosiaalisen käyttäytymisen ehkäisemiseen koulutetun 
lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen läsnäoloa. Puolan käyttäminen kielletään sillä 
perusteella, ettei se ole kasvatuksellisesta näkökulmasta lapsen etu. Vetoomuksen 
esittäjä, jota asia koskettaa henkilökohtaisesti, katsoo kuitenkin kaksikielisyyden 
olevan hyödyksi lapsen kehitykselle ja huomauttaa Saksan viranomaisten soveltaman 
toimintatavan syrjivän puolalaisia vanhempia. Hän väittää, että Saksan 
nuortensuojeluviranomaiset rikkovat lasten oikeuksia ja syyllistyvät syrjintään 
kansalaisuuden perusteella.

Tiedot

– Samasta asiasta on esitetty useita vetoomuksia, joista viimeisin on vetoomus 
nro 713/2006. Se käsiteltiin jäljempänä esitetyllä tavalla.



Suositukset

– Otetaan käsiteltäväksi.
– Pyydetään komissiolta tietoja.
– Käsitellään yhdessä muiden samaa asiaa koskevien vetoomusten kanssa ja 

toimitetaan tiedoksi Saksan liittopäivien vetoomusvaliokunnalle.

– Vetoomus nro 849/2006, Brygida Pokrzeptowicz, Puolan kansalainen, ja 
kolme allekirjoittanutta väitetystä puolaa puhuvien henkilöiden syrjinnästä 
Saksan lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen (Jugendamt) toiminnassa

Vetoomuksen esittäjä väittää, että käsitellessään puolalais-saksalaisten perheiden riita-
asioita, Saksan lasten- ja nuortensuojeluviranomainen kieltää joko kirjallisesti tai 
suullisesti käyttämästä puolaa tapauksissa, joissa saksalainen vanhempi vaatii 
valvottua tapaamista. Valvottu tapaaminen tarkoittaa lasten ja vanhempien välisten 
kontaktien valvomiseen ja epäsosiaalisen käyttäytymisen ehkäisemiseen koulutetun 
lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen läsnäoloa. Puolan käyttäminen kielletään sillä 
perusteella, ettei se ole kasvatuksellisesta näkökulmasta lapsen etu. Vetoomuksen 
esittäjä, joka on Saksassa asuvan puolalais-saksalaisen lapsen isoäiti ja jota asia 
koskee henkilökohtaisesti, väittää käytännön olevan ristiriidassa periaatteen kanssa, 
jonka mukaan kaksikielisyys vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen, ja Saksan 
viranomaisten soveltaman toimintatavan syrjivän puolalaisia vanhempia. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä osoittaa, että eri kansallisuuksia edustavien 
vanhempien lasten asioita käsittelevät lastensuojeluviranomaiset ovat epäpäteviä. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Saksan nuortensuojeluviranomaiset rikkovat lasten 
oikeuksia ja syyllistyvät syrjintään kansalaisuuden perusteella. Näin ollen hän pyytää 
toimia Euroopan parlamentilta.

Tiedot

– Samasta asiasta on jo esitetty useita vetoomuksia, joista viimeisin on vetoomus 
nro 848/2006. Se käsiteltiin jäljempänä esitetyllä tavalla.

Suositukset

– Otetaan käsiteltäväksi.
– Pyydetään komissiolta tietoja.
– Käsitellään yhdessä muiden samaa asiaa koskevien vetoomusten kanssa ja 

toimitetaan tiedoksi Saksan liittopäivien vetoomusvaliokunnalle.


