
– Verzoekschrift 0848/2006, ingediend door Miroslav Kraszewski (Poolse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie tegen Poolssprekende 
personen door de Duitse sociale dienst voor kinderen en jongeren 
(Jugendamt)

Rekwestrant beweert dat de Duitse sociale dienst voor kinderen en jongeren, wanneer 
ze omgaat met geschillen in gemengd Pools-Duitse huishoudens, zowel schriftelijk als 
mondeling het gebruik van Pools verbiedt bij gevallen waar de Duitse ouder begeleide 
toegang wenst in het bijzijn van een sociale werker die geschoold is om toezicht te 
houden op contacten tussen kinderen en ouders en om antisociaal gedrag te 
voorkomen. Het gebruik van Pools wordt verboden aangezien het, vanuit 
opvoedkundig standpunt, niet opportuun wordt geacht. De rekwestrant, die hier 
rechtstreeks bij betrokken is, is van mening dat meertaligheid goed is voor de 
ontwikkeling van kinderen, en wijst erop dat de houding die wordt aangenomen door 
de Duitse overheid discriminerend is jegens Poolse ouders. Hij beweert dat de Duitse 
sociale dienst voor jongeren de rechten van de kinderen met voeten treedt, en zich 
schuldig maakt aan discriminatie op grond van nationaliteit.

Informatie

– Verschillende verzoekschriften over hetzelfde onderwerp werden reeds 
ingediend, met als meest recente verzoekschrift 0713/2006, dat werd behandeld 
zoals hieronder aangegeven.

Aanbevelingen

– Ontvankelijk verklaren.
– De Commissie om inlichtingen verzoeken.
– Samen behandelen met andere verzoekschriften over hetzelfde onderwerp en de 

collega's in de Commissie verzoekschriften van de Bundestag op de hoogte 
brengen.

– Verzoekschrift 0849/2006, ingediend door Brygida Pokrzeptowicz (Poolse 
nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, over vermeende 
discriminatie tegen Poolssprekende personen door de Duitse sociale dienst 
voor kinderen en jongeren (Jugendamt)

Rekwestrant beweert dat de Duitse sociale dienst voor kinderen en jongeren, wanneer 
ze omgaat met geschillen in gemengd Pools-Duitse huishoudens, zowel schriftelijk als 
mondeling het gebruik van Pools verbiedt bij gevallen waar de Duitse ouder begeleide 
toegang wenst in het bijzijn van een sociale werker die geschoold is om toezicht te 
houden op contacten tussen kinderen en ouders en om antisociaal gedrag te 
voorkomen. Het gebruik van Pools wordt verboden aangezien het, vanuit 
opvoedkundig standpunt, niet opportuun wordt geacht. De rekwestrant, die als 
grootmoeder van een Pools-Duits kind dat in Duitsland woont hier rechtstreeks bij 
betrokken is, is van mening dat dit in strijd is met het idee dat meertaligheid voordelig 
is voor de ontwikkeling van kinderen, en wijst erop dat de houding die wordt 



aangenomen door de Duitse overheid discriminerend is jegens Poolse ouders. Ze vindt 
niet dat dit gerechtvaardigd kan worden door de gebrekkige taalvaardigheid van de 
sociale werkers die in contact komen met kinderen van gemengde stellen. Ze beweert 
dat de Duitse sociale dienst voor jongeren de rechten van de kinderen met voeten 
treedt, en zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van nationaliteit. Ze doet 
dan ook een beroep op het Europees Parlement.

Informatie

– Verschillende verzoekschriften over hetzelfde onderwerp werden reeds 
ingediend, met als meest recente verzoekschrift 0848/2006, dat werd behandeld 
zoals hieronder aangegeven.

Aanbevelingen

– Ontvankelijk verklaren.
– De Commissie om inlichtingen verzoeken.
– Samen behandelen met andere verzoekschriften over hetzelfde onderwerp en de 

collega's in de Commissie verzoekschriften van de Bundestag op de hoogte 
brengen.


