
– Petiţia 0848/2006 aparţinând lui Miroslav Kraszewski (Polonia),
referitoare la presupusa discriminare împotriva interlocutorilor polonezi 
din partea autorităţilor germane pentru protecţia copiilor şi a tinerilor

Petiţionarul susţine că autorităţile germane pentru protecţia copiilor şi a tinerilor, în 
situaţiile în care au avut de-a face cu dispute în familiile mixte poloneze-germane, fie 
în scris, fie oral, interzic folosirea limbii poloneze în cazul în care părintele de origine 
germană caută acces supravegheat, în privinţa prezenţei unui angajat de la protecţia 
copiilor sau a tinerilor special format pentru a supraveghea contactele dintre copii şi 
părinţi şi pentru a preveni comportamentul antisocial. Folosirea limbii poloneze este 
interzisă pe motive că, din punct de vedere educaţional, nu este în favoarea copilului. 
Petiţionarul, care este afectat direct, cu toate acestea, are în vedere că bilingvismul 
este avantajos pentru dezvoltarea copiilor şi atrage atenţia că atitudinea adoptată de 
autorităţile germane este o sursă de discriminare la adresa părinţilor polonezi. Susţine 
că autorităţile germane de protecţie pentru bunăstarea tinerilor încalcă drepturile 
copiilor şi că sunt vinovate de discriminare pe baza naţionalităţii.

Informaţii

– Pe aceeaşi temă au fost înaintate numeroase petiţii, cea mai recentă fiind Petiţia 
0713/2006 care a fost soluţionată după cum se arată mai jos.

Recomandări

– să fie declarată admisibilă;
– să se solicite informaţii din partea Comisiei; 
– să fie luată în considerare împreună cu alte petiţii pe aceeaşi temă şi să fie 

informaţi colegii din Comisia pentru petiţii din Bundestag.

– Petiţia 0848/2006 aparţinând dnei Brygida Pokrzeptowicz (Polonia) şi altor 
3 co-semnatari, referitoare la presupusa discriminare împotriva 
interlocutorilor polonezi din partea autorităţilor germane pentru protecţia 
copiilor şi a tinerilor (Jugendamt)

Petiţionara susţine că în situaţiile în care au avut de-a face cu dispute în cadrul 
familiilor mixte, poloneze-germane, autorităţile germane pentru protecţia copiilor şi a 
tinerilor, fie în scris, fie oral, interzic folosirea limbii poloneze în cazurile în care 
părintele de origine germană caută acces supravegheat, în privinţa prezenţei unui 
angajat de la protecţia copiilor sau a tinerilor, special format, pentru a supraveghea 
contactele dintre copii şi părinţi şi pentru a preveni comportamentul antisocial. 
Folosirea limbii poloneze este interzisă pe motive că, din punct de vedere educaţional, 
nu este în favoarea copilului. Petiţionara, care asemenea bunicii unui copil polonez-
german ce locuieşte în Germania, este afectată direct de aceasta, susţine că prezenta 
contrazice principiul potrivit căruia bilingvismul influenţează pozitiv dezvoltarea 
copiilor şi că poziţia adoptată de autorităţile germane este o sursă de discriminare la 
adresa părinţilor polonezi. Ea nu consideră că aceasta poate fi justificată printr-o 
atitudine necorespunzătoare din partea lucrătorilor pentru bunăstarea tinerilor, care 
vin în contact cu copiii cuplurilor mixte. Petiţionarul susţine că autorităţile germane 



pentru protecţia bunăstării tinerilor încalcă drepturile copiilor în discuţie şi că sunt 
vinovate de discriminare bazată pe naţionalitate. În consecinţă, cere Parlamentului 
European să acţioneze. 

Informaţii

– Au fost deja înaintate numeroase petiţii pe aceeaşi temă, cea mai recentă fiind 
Petiţia 0848/2006 care a fost soluţionată după cum se arată mai jos. 

Recomandări

– să fie declarată admisibilă;
– să se solicite informaţii din partea Comisiei; 
– să fie luată în considerare cu alte petiţii pe aceeaşi temă şi să fie informaţi colegii 

din Comisia pentru petiţii din Bundestag. 


