
– Lūgumraksts Nr. 0848/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Miroslav Kraszewski, par iespējamu poliski runājošo personu 
diskrimināciju, ko pieļauj Vācijas bērnu un jaunatnes labklājības iestādes 
(Jugendamt)

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, risinot konfliktus jauktās poļu-vāciešu 
mājsaimniecībās, Vācijas bērnu un jauniešu labklājības iestādes gan rakstveidā, gan 
arī mutiski neļauj izmantot poļu valodu, kad vācu tautības vecāki meklē uzraudzītu
piekļuvi, iesaistot īpaši apmācītu bērnu un jauniešu labklājības darbinieku klātbūtni, 
kas īpaši apmācīti uzraudzīt bērnu un vecāku kontaktus un novērst sabiedrībai 
nepieņemamu izturēšanos. Poļu valodas izmantošana tiek aizliegta tādēļ, ka no 
izglītības viedokļa tas neatbilst bērna interesēm. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pats to 
ir piedzīvojis, tomēr uzskata, ka divvalodība ir priekšrocība bērna attīstībai, un 
norāda, ka Vācijas iestāžu izturēšanās ir diskriminējoša pret poļu tautības vecākiem. 
Viņš apgalvo, ka Vācijas jaunatnes labklājības iestādes pārkāpj bērnu tiesības un 
pieļauj diskrimināciju uz nacionālās piederības pamata.

Informācija

– par šo jautājumu ir iesniegti daudzi lūgumraksti, pēdējais ir lūgumraksts 
Nr. 0713/2006, kurš izskatīts atbilstoši turpmāk norādītajam.

Ieteikumi

– atzīt par pieņemamu;
– lūgt Komisijai informāciju;
– izskatīt kopā ar citiem lūgumrakstiem par šo jautājumu un informēt kolēģus 

Bundestāga Lūgumrakstu komitejā.

– Lūgumraksts Nr. 0849/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Brygida 
Pokrzeptowicz un 3 personas, kuras lūgumrakstu parakstīja kopā ar viņu, 
par iespējamu poliski runājošo personu diskrimināciju, ko pieļauj Vācijas 
bērnu un jaunatnes labklājības iestādes (Jugendamt)

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, risinot konfliktus jauktās poļu-vāciešu 
mājsaimniecībās, Vācijas bērnu un jauniešu labklājības iestādes gan rakstveidā, gan 
arī mutiski neļauj izmantot poļu valodu, kad vācu tautības vecāki meklē uzraudzītu 
piekļuvi, iesaistot īpaši apmācītu bērnu un jauniešu labklājības darbinieku klātbūtni, 
kas īpaši apmācīti uzraudzīt bērnu un vecāku kontaktus un novērst sabiedrībai 
nepieņemamu izturēšanos. Poļu valodas izmantošana tiek aizliegta tādēļ, ka no 
izglītības viedokļa tas neatbilst bērna interesēm. Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir poļu-
vācu tautības bērna, kurš dzīvo Vācijā, vecāmāte un pati to ir piedzīvojusi, uzskata, 
kas tas ir pretrunā ar principu, ka divvalodībai ir pozitīva ietekme uz bērna attīstību un 
ka Vācijas iestāžu izturēšanās ir diskriminējoša pret poļu tautības vecākiem. Viņa 
neuzskata, ka to var attaisnot ar labklājības iestādes darbinieku, kas kontaktējas ar 
dažādu tautību pāru bērniem, neatbilstošu prasmi. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, 
ka Vācijas jaunatnes labklājības iestādes pārkāpj attiecīgo bērnu tiesības un pieļauj 



diskrimināciju uz nacionālās piederības pamata. Atbilstoši minētajam viņa lūdz 
Eiropas Parlamenta rīcību.

Informācija

– Par šo jautājumu ir iesniegti daudzi lūgumraksti, pēdējais ir lūgumraksts 
Nr. 0848/2006, kurš izskatīts atbilstoši turpmāk norādītajam.

Ieteikumi

– atzīt par pieņemamu;
– lūgt Komisijai informāciju;
– izskatīt kopā ar citiem lūgumrakstiem par šo jautājumu un informēt kolēģus 

Bundestāga Lūgumrakstu komitejā.


