
– A Miroslav Kraszewski, lengyel állampolgár által benyújtott, 0848/2006.
számú petíció a német gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok (Jugendamt) 
által a lengyelül beszélőkkel szemben alkalmazott állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a lengyel–német vegyes háztartásokban 
előforduló viták megoldása során a német gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok 
írásban vagy szóban megtiltják a lengyel nyelv használatát olyan esetekben, amikor a 
német szülő felügyelet melletti láthatást kér, amely a gyermek-, illetve ifjúságvédelmi 
képviselő részvételével jár, aki speciális képzettséggel rendelkezik a gyermekek és a 
szülők közötti kapcsolatok felügyeletéhez és az antiszociális viselkedés 
megelőzéséhez. A lengyel nyelv használatát azon az alapon tiltják, hogy tanulmányi 
szempontból nem szolgálja a gyermekek érdekeit. A petíció benyújtója szerint 
azonban – aki közvetlenül érintett az ügyben – a kétnyelvűség előnyös a gyermek 
fejlődése szempontjából, és rámutat arra, hogy a német hatóságok hozzáállása a 
lengyel szülőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés forrásául szolgál. Azt állítja, 
hogy a német ifjúságvédelmi hatóságok megsértik a gyermekek jogait, és vétkesek az 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetésben.

Tájékoztatás

– ugyanezen témával kapcsolatban számos petíciót előterjesztettek, legutóbb a 
0713/2006. számú petíciót, amelyet az alábbiakban jelzettek szerint kezeltek.

Ajánlások

– elfogadhatónak nyilvánítás;
– további tájékoztatás kérése a Bizottságtól;
– az ugyanezen témával kapcsolatos egyéb petíciókkal való együttes kezelés, és a 

Bundestag Petíciós Bizottsága munkatársainak tájékoztatása.

– A Brygida Pokrzeptowicz, lengyel állampolgár és 3 társaláíró által 
benyújtott 0849/2006. számú petíció a német gyermek- és ifjúságvédelmi 
hatóságok (Jugendamt) által a lengyelül beszélőkkel szemben alkalmazott 
állítólagos hátrányos megkülönböztetésről 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a lengyel–német vegyes háztartásokban 
előforduló viták megoldása során a német gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok 
írásban vagy szóban megtiltják a lengyel nyelv használatát olyan esetekben, amikor a 
német szülő felügyelet melletti láthatást kér, amely a gyermek-, illetve ifjúságvédelmi 
képviselő részvételével jár, aki speciális képzettséggel rendelkezik a gyermekek és a 
szülők közötti kapcsolatok felügyeletéhez és az antiszociális viselkedés 
megelőzéséhez. A lengyel nyelv használatát azon az alapon tiltják, hogy tanulmányi 
szempontból nem szolgálja a gyermekek érdekeit. A petíció benyújtója – aki egy 
Németországban élő, lengyel–német származású gyermek nagymamájaként 
személyesen érintett az ügyben – azt állítja, hogy ez ellentétben áll azzal az 
alapelvvel, miszerint a kétnyelvűség előnyös a gyermek fejlődése szempontjából, 
valamint hogy a német hatóságok hozzáállása a lengyel szülőkkel szembeni hátrányos 



megkülönböztetés forrásául szolgál. Úgy véli, hogy ez nem indokolható azzal, hogy a 
német ifjúságvédelmi hatóságnak a vegyes házaspárok gyermekeinek felügyeletéért 
felelős alkalmazottai nem rendelkeznek megfelelő nyelvi jártassággal. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a német ifjúságvédelmi hatóságok megsértik az érintett 
gyermekek jogait, és vétkesek az állampolgárságon alapuló megkülönböztetésben. 
Ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

Tájékoztatás

– ugyanezen témával kapcsolatban számos petíciót előterjesztettek, legutóbb a 
0848/2006. számú petíciót, amelyet az alábbiakban jelzettek szerint kezeltek.

Ajánlások

– elfogadhatónak nyilvánítás;
– további tájékoztatás kérése a Bizottságtól;
– az ugyanezen témával kapcsolatos egyéb petíciókkal való együttes kezelés, és a 

Bundestag Petíciós Bizottsága munkatársainak tájékoztatása.


