
– Petycja 0848/2006, którą złożył Mirosław Kraszewski (Polska), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji osób posługujących się językiem polskim 
przez niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt)

Składający petycję utrzymuje, że przy rozstrzyganiu sporów w mieszanych 
małżeństwach polsko-niemieckich, niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży, ustnie 
bądź na piśmie, zakazują używania języka polskiego w przypadkach, gdy niemiecka 
matka lub ojciec wnioskują o widzenia nadzorowane, co wiąże się z obecnością 
pracownika specjalnie wyszkolonego w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, 
który ma zapobiegać antyspołecznym zachowaniom. Używanie języka polskiego jest 
zakazywane, ponieważ z edukacyjnego punktu widzenia nie leży to w najlepszym 
interesie dziecka. Jednak składający petycję, którego bezpośrednio dotyczy ten 
problem, uważa, że dwujęzyczność jest korzystna dla rozwoju dzieci i zaznacza, iż 
postawa władz niemieckich jest źródłem dyskryminacji polskich rodziców. 
Przekonuje on, że niemieckie władze zajmujące się dobrem małoletnich naruszają 
prawa dzieci i dopuszczają się dyskryminacji ze względu na narodowość.

Informacja

– w tej sprawie składano liczne petycje, ostatnio petycję 0713/2006, które zostały 
rozpatrzone w przedstawiony poniżej sposób.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z innymi petycjami dotyczącymi tej samej sprawy i 

poinformowanie przedstawicieli Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu.

– Petycja 0849/2006, którą złożyła Brygida Pokrzeptowicz (Polska), z 3 
podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji osób posługujących 
się językiem polskim przez niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży 
(Jugendamt)

Składająca petycję utrzymuje, że przy rozstrzyganiu sporów w mieszanych 
małżeństwach polsko-niemieckich, niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży, ustnie 
bądź na piśmie, zakazują używania języka polskiego w przypadkach, gdy niemiecka 
matka lub ojciec wnioskują o widzenia nadzorowane, co wiąże się z obecnością 
pracownika specjalnie wyszkolonego w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, 
który ma zapobiegać antyspołecznym zachowaniom. Używanie języka polskiego jest 
zakazywane, ponieważ z edukacyjnego punktu widzenia nie leży to w najlepszym 
interesie dziecka. Składająca petycję, która jest babcią dziecka pochodzącego z 
niemiecko-polskiego związku mieszkającego w Niemczech, jest bezpośrednio 
dotknięta tym problemem. Przekonuje ona, iż jest to niezgodne z zasadą, która mówi, 
że dwujęzyczność jest korzystna dla rozwoju dzieci, zaś postawa władz niemieckich 
jest źródłem dyskryminacji polskich rodziców. Uważa ona, że takiego postępowania 
nie można usprawiedliwiać brakiem umiejętności pracowników socjalnych 



zajmujących się młodzieżą i mających kontakt z dziećmi pochodzącymi z rodzin 
mieszanych. Składająca petycję przekonuje, że niemieckie władze zajmujące się 
dobrem małoletnich naruszają prawa dzieci i dopuszczają się dyskryminacji ze 
względu na narodowość. Zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań.

Informacja

– w tej sprawie składano liczne petycje, ostatnio petycję 0848/2006, które zostały 
rozpatrzone w przedstawiony poniżej sposób.

Zalecenia

– ogłoszenie dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– rozpatrzenie wraz z innymi petycjami dotyczącymi tej samej sprawy i 

poinformowanie przedstawicieli Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu.
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