
CM\853713PL.doc PE456.732v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0913/2009, którą złożyła Mirjam Bot (Holandia) w sprawie opieki nad 
młodzieżą w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa do wszczęcia dochodzenia w sprawie systemu opieki społecznej 
nad młodzieżą w Holandii. Wyszczególnia ona znaczną liczbę luk w obecnym systemie 
opieki społecznej nad młodzieżą. Stwierdza ona na przykład, że możliwe jest zabranie dzieci 
z ich domów bez jakiegokolwiek dochodzenia bądź zezwolenia udzielonego przez sądy 
ds. nieletnich. Uważa ona także, że opiekuni zajmujący się dziećmi łamią prawo, dopuszczają 
się krzywoprzysięstwa i fałszują sprawozdania biegłych, a organy opieki społecznej nad 
młodzieżą naruszają art. 5 europejskiej konwencji praw człowieka. Zwraca się ona między 
innymi o lepsze przepisy dotyczące dostępu rodziców do dzieci, specjalistyczne szkolenia dla 
opiekunów, o wprowadzenie obowiązku dostarczania informacji przez organy opieki 
społecznej oraz prawa rodziców do wglądu w dokumenty, o to, by dzieci oddawano pod 
kuratelę jedynie za wyraźnym pozwoleniem sądu oraz o stworzenie niezależnej komisji 
przyjmującej skargi dotyczące kwestii opieki nad młodzieżą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składająca petycję wzywa do wszczęcia dochodzenia w sprawie systemu opieki społecznej 
nad młodzieżą w Holandii. W swojej skardze wylicza ona praktyki organów holenderskich, 
które rzekomo naruszają prawa rodziców i dzieci oraz europejską konwencją praw człowieka. 
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Składająca petycję jest zdania, że policja holenderska bezprawnie i bezpodstawnie zabiera 
dzieci będące pod opieką rodziców. Policja ponadto odmawia przyjmowania zgłoszeń 
o konkretnych przypadkach przemocy domowej na żądanie urzędu opieki społecznej 
ds. dzieci i młodzieży. Składająca petycję podkreśla ponadto, że inspektorzy opieki 
społecznej zajmujący się dziećmi i młodzieżą nie są uprawnieni do badania poszczególnych 
przypadków.

Składająca petycję wskazuje na brak zgodności różnych praktyk stosowanych przez 
opiekunów z prawem holenderskim; do praktyk tych zalicza ona rzekome unieważnianie 
sprawozdań sporządzonych przez Centrum Monitorowania i Pomocy Dzieciom 
Wykorzystywanym (AMK), fałszowanie sprawozdań biegłych, akceptowanie diagnoz 
dotyczących zaburzeń osobowości wystawianych przez osoby niebędące ekspertami, 
zabieranie dzieci z ich domów na podstawie informacji przekazywanych przez osoby trzecie 
i bez prowadzenia należytej obserwacji ich sytuacji rodzinnej, nieoddawanie dzieci do ich 
domów rodzinnych, w przypadku gdy jest to możliwe. Składająca petycję twierdzi ponadto, 
że dzieci, które są zabierane ze swoich domów, rzadko lub nigdy nie widują się ze swoimi 
rodzicami i innymi członkami rodziny. Utrzymuje ona również, że ośrodki, w których 
umieszczane są dzieci, przypominają bardziej więzienia aniżeli odpowiednie schroniska 
czy domy zastępcze. Władze holenderskie powinny zapewnić rodzicom dostęp do ich dzieci 
w każdej chwili, chyba że jedno z nich lub oboje faktycznie popełnili przeciwko dziecku 
przestępstwo. 

Jeśli chodzi o holenderskie organy sądowe, składająca petycję zarzuca im, że ich decyzje nie 
opierają się na pełnej obserwacji sytuacji poszczególnych dzieci oraz że tolerują one łamanie 
przez wydziały opieki społecznej ds. dzieci i młodzieży praw podstawowych przysługujących 
rodzicom na potrzeby obrony przed sądami. Dzieci powinny być zabierane ze swoich domów 
wyłącznie na podstawie decyzji sądowych poprzedzonych postępowaniem, w ramach którego 
wysłuchiwane są wszystkie strony za wyraźnym pozwoleniem sądu, chyba że życie dziecka 
znajduje się w wyraźnym niebezpieczeństwie. Rodzice powinni mieć prawo do wyboru osób 
towarzyszących im w sądzie oraz powinni mieć możliwość wzywania świadków w trakcie 
postępowania sądowego.

Składająca petycję wzywa ponadto do ulepszenia mechanizmów składania skarg w ramach 
holenderskiego systemu opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą. Władze holenderskie 
powinny wyznaczyć więcej inspektorów opieki społecznej ds. dzieci i młodzieży, którzy 
badaliby poszczególne przypadki. Za wydziały opieki społecznej ds. dzieci i młodzieży 
powinny odpowiadać rady lokalne. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej oraz Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Unia Europejska nie ma prawa interweniować w sprawach dotyczących ewentualnego 
naruszenia praw, które nie są związane z prawem Unii Europejskiej. 

Kwestie poruszone przez składającą petycję mają kontekst czysto krajowy. Dotyczą one 
decyzji i postępowań w sprawie odbierania dzieci spod opieki ich rodziców w Holandii oraz 
funkcjonowania i struktury systemów ochrony dzieci w tym państwie członkowskim. Kwestie 
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te nie są związane z prawem UE i podlegają wyłącznym kompetencjom państw 
członkowskich. 

W sprawach opisanych w przedmiotowej petycji to właśnie dane państwo członkowskie 
winno zapewnić wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do ochrony praw dziecka i praw 
podstawowych jego rodziców, wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak 
i prawa krajowego.

Wniosek

Z wyżej wymienionych powodów Komisja nie może dalej zajmować się kwestiami 
poruszonymi przez składającą petycję.


