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Baggrund

Udvalget for Andragender modtager fortsat et relativt stort antal andragender vedrørende 

påstande om forskelsbehandling og dårlig forvaltning i det tyske børne- og ungdomsforsorg 

(Jugendamt). Udvalget har rejst sagen over for de tyske myndigheder tidligere, under den 

forrige lovgivende forsamling, særligt under et delegationsbesøg i Berlin i marts 2007, der 

resulterede i udarbejdelsen af et dokument, som dets politik har været baseret på lige siden. 

Idet udvalget dog stadig regelmæssigt modtager lignende andragender, og på grund af 

problemets meget følsomme natur, besluttede udvalget at tage problemstillingen op igen i 

forbindelse med et nyt møde mellem Udvalget for Andragender og den tyske Forbundsdags 

familie-, ældre-, kvinde- og ungdomsudvalg samt repræsentanter fra tyske myndigheder.  

Grundlæggende fremhæver andragenderne, som ofte er indgivet af en forurettet forælder, 

andragerenes reaktion på, hvad de anser som positiv særbehandling af forældre, der er tyske 

statsborgere, og som medfører, at det er vanskeligt eller umuligt for en ikke-tysk ægtefælle at 

have kontakt med sit barn, selv i forbindelse med overvågede besøg, på grund af de strenge 

sprogregler, ifølge hvilke kun tysk er tilladt. Dette giver anledning til en "prima facie-sag" om 

forskelsbehandling på grund af nationalitet eller sprog, hvilket er i strid med EU-traktatens 

bestemmelser. Der er også tyske forældre, der indgiver andragender til Europa-Parlamentets 

Udvalg for Andragender med klager over det tyske Jugendamts handlinger og afgørelser. I 

disse tilfælde er det imidlertid muligt, at EU-traktatens bestemmelser ikke gælder i forhold til 

forskelsbehandling, selvom andre bestemmelser, såsom de der findes i EU's charter om 
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grundlæggende rettigheder, kan være relevante.

Det bør bemærkes, at de modtagne andragender ikke nødvendigvis indeholder komplet 

dokumentation om hver enkelt sag, og endda kan indeholde kun den ene side af en situation, 

der er meget kompleks og traumatisk situation både for de berørte forældre, men også, 

vigtigst af alt, for børnene, hvis tarv må komme først i enhver situation.

Medlemmerne af delegationen og Udvalget for Andragender udtrykker deres tak for det gode 

samarbejde med de tyske myndigheder på alle niveauer under besøget.

Møde i Berlin den 24. november 2011 i den tyske Forbundsdag

Formiddag

 09.00 - 10.15  

Efter en indledning ved delegationsleder Iliana Malinova Iotova, som understregede, at 

formålet med besøget ikke var at træffe afgørelser i enkeltsager eller at blande sig i den 

nationale lovgivning, men at få skabt klarhed omkring de påstande, der er blevet fremsat af 

andragerne, var det første punkt på programmet et møde med Sabine Brieger, dommer ved 

familiedomstolen i Berlin-Pankow/Weissensee og forbindelsesdommer i det internationale 

netværk af dommere i Haag, og Azime Zeycan, advokat med speciale i familieret.

Sabine Brieger gav et overblik over forældremyndighedssagerne ved familiedomstolen.  Hun 

understregede, at det normale udfald af sager, hvor forældrene er gift, er, at forældrene 

fortsætter med at have fælles forældremyndighed, og at afgørelsen vedrørende barnets bopæl 

og andre formaliteter i 60 % af sagerne træffes efter fælles overenskomst og uden 

domstolsafgørelse.  Kun 2-3 % af sådanne forældremyndighedssager ender som langvarige 

slagsmål ved domstolene.
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I sager, hvor forældrene ikke er gift, får moderen som regel forældremyndigheden alene, hvis 

forældrene ikke afgiver en erklæring om forældremyndigheden.  Alle forældre, hvad enten de 

er gift eller ej, kan også anmode Jugendamt om at udarbejde en gensidigt acceptabel løsning, 

som kan danne grundlag for en domstolsafgørelse om forældremyndigheden.

Ifølge Bürgerliches Gesetzbuch (den tyske civillovbog) kan familiedomstolen kun gribe ind 

angående forældrenes rettigheder, hvis barnets tarv er truet (omsorgssvigt, misbrug, seksuelt 

misbrug), og forældrene ikke kan eller vil rydde denne trussel af vejen. I sådanne sager, hvor 

Jugendamt bliver inddraget og hørt af retten, kan den pågældende forælder helt eller delvis få 

frataget retten til at passe barnet, og retten kan træffe afgørelse om overvågede besøg.

Sabine Brieger understregede også, at det er vigtigt, at barnet deltager i og er repræsenteret 

under retssagen, at det bliver hørt personligt (normalt fra 3-årsalderen og obligatorisk for børn 

over 14 år), og at barnet informeres om sagens genstand, forløbet og sagens mulige udfald. 

Hun påpegede også vigtigheden af tværfagligt samarbejde, men anførte, at det i sidste ende er 

forældrene, der skal tage ansvar for at nå frem til en rimelig løsning.

Azime Zeycan, der arbejder som advokat i Bochum, gjorde i sit indlæg gældende, at Sabine 

Brieger havde givet en for rosenrød beskrivelse af situationen, og at formålet med hendes 

tilstedeværelse på mødet var at give et realistisk billede af, hvordan systemet fungerer.  Hun 

henviste til sagen med den tyrkiske statsborger Kazim Görgülü (hun var hans advokat), som i 

årevis anmodede om forældremyndigheden over sin søn uden for ægteskab, som den tyske 

mor efter fødslen uden hans samtykke havde frigivet til adoption. Sagen endte ved Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som fastslog, at de tyske myndigheder havde 

overtrådt artikel 8 (privatliv) i den europæiske menneskerettighedskonvention. 

Azime Zeycan sagde, at personalet i Jugendamt har brug for bedre uddannelse, og at det til 

tider ikke efterkom domstolsafgørelser. Hun gjorde sig også til talsmand for, at den fælles 

forældremyndighed bør fastholdes, indtil der er afsagt en endelig dom. Hun henviste i den 

forbindelse til sagen med T.P. (hun var hans advokat) angående forældremyndigheden over 
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hans to børn, hvoraf det ene er mentalt og fysisk handicappet1. Retten havde i første omgang 

tilkendt ham forældremyndigheden over børnene, men efter at Jugendamt var gået ind i sagen, 

blev forældremyndigheden overført til barnets mor, som ifølge T.P. er ude af stand til at 

påtage sig det ansvar, der er forbundet med at opfostre et alvorligt handicappet barn.  Hun 

understregede således, at Jugendamt ikke havde håndhævet en retsafgørelse.

Endelig henledte Azime Zeycan opmærksomheden på det alvorlige problem med det såkaldte 

forældrefremmedgørelsessyndrom (PAS), som er en ekstrem form for "hjernevask" af børn 

fra den ene forælders side. I sådanne tilfælde er målet at få hævn, og i den forurettede 

forælders øjne findes der ikke nogen bedre hævn end at forhindre den anden forælder i at 

spille en meningsfuld rolle i barnets liv. Syndromet ses også i mere komplekse udformninger i 

forbindelse med sager om påståede bortførelser af børn.

I den efterfølgende debat drøftede medlemmerne en hypotetisk ændring af Jugendamt’s 

struktur for at tage højde for problemer i forbindelse med binationale par, sprogproblemer, 

antallet af tilsvarende sager i andre medlemsstater, mulig forskelsbehandling af udenlandske 

forældre, kontrollen med Jugendamt, PAS og let manipulation af handicappede børn, en 

kontrolmekanisme for Jugendamt, overvågede besøg og tolkning og mulige årsager til 

manglende opfyldelse af domstolsafgørelser (manglende uddannelse eller personalekapacitet).

I sit svar til medlemmerne anførte Sabine Brieger, at det ikke var nødvendigt at ændre 

Jugendamt’s struktur.  Problemet er, at forældrene ofte ikke ved, hvad Jugendamt’s rolle er. 

Jugendamt er et administrativt organ, anførte hun, hvorimod det er retten, der har 

bemyndigelsen til at foretage en formel afgørelse om forældrerettigheder og -forpligtelser.  

Hun fastholdt, at der så vidt muligt stilles tolkning til rådighed i forbindelse med overvågede 

besøg, og der gives en meget omfattende retshjælp.

I sit svar til medlemmerne understregede Azime Zeycan, at den hierarkiske kontrol med 

Jugendamt’s medarbejderes ansvar ikke fungerer og må erstattes med en funktionel kontrol.

 10.15 - 11.00

                                               
1 Andragende 0128/2007.
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Mødet forsatte med medlemmer af den tyske Forbundsdags udvalg for andragender1. Iliana 

Malinova Iotova påpegede indledningsvis, at en drøftelse af andragenderne vedrørende 

Jugendamt var et af hovedformålene med besøget. Kersten Steinke (formand) svarede, at 

Jugendämter’ne på grund af Tysklands føderale struktur ikke falder ind under 

Forbundsdagens kompetencer, men henhører under delstaterne (Länder), og at dette 

spørgsmål derfor ikke kunne give grundlag for en drøftelse. Der var imidlertid indgivet 25 

andragender om dette emne til den tyske Forbundsdags udvalg for andragender, og udvalget 

havde i de fleste tilfælde videresendt dem til de pågældende delstaters respektive udvalg for 

andragender.  

Kersten Steinke gav derefter et overblik over den tyske Forbundsdags udvalg for 

andragenders struktur og arbejde. Hun forklarede bl.a., at Forbundsdagen i 2005 havde indført 

et internetsystem for andragender, som gør det muligt for borgerne at tage initiativ til og 

underskrive et andragende, læse baggrundsinformation om sagen og fremsætte kommentarer i 

et internetforum knyttet til de enkelte andragender. Systemet er kendetegnet ved, at det er 

integreret i det repræsentative demokratis processer, og over 1,8 mio. borgere har 

underskrevet andragender på internettet.

Under den efterfølgende drøftelse kom medlemmerne ind på spørgsmål som borgerinitiativet, 

manglen på forbedringer i Jugendamt-sagerne siden det sidste delegationsbesøg i 2007, 

behandlingen af Jugendamt-andragender i Forbundsdagen, Forbundsdagens udvalg for 

andragenders kompetencer i sammenligning med EP’s Udvalg for Andragenders 

kompetencer, fremskyndelse af procedurerne og gennemførelsen af EU-lovgivningen. 

Philippe Boulland satte spørgsmålstegn ved afgørelsen af 18.12.2006 angående T.P.'s 

andragende, som ikke var blevet videresendt til den relevante delstat, men afsluttet. "Når 

forældrenes interesser og barnets overordnede interesser strider mod hinanden, prioriteres 

sidstnævnte højest, hvorfor forældrene ikke kan sætte spørgsmålstegn ved en neutral holdning 

indtaget af Jugendamt".

                                               
1 Kersten Steinke (formand), Gero Storjohann (næstformand), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Dr. Peter 
Röhlinger og Ingrid Remmers (koordinatorer).
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De tyske samtalepartnere efterlyste bedre feedback fra Europa-Parlamentet angående 

andragender fremsendt af Forbundsdagen og et eventuelt fælles møde i 2012 med henblik på 

bedre samarbejde om spørgsmål, der falder inden for deres respektive kompetencer. 
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 11.00 - 12.001

Iliana Malinova Iotova bød velkommen til Gabriele Scholz, leder af den tyske afdeling af 

International Social Service (ISD/ISS), ledsaget af Ursula Rölke, advokat, og Georg Stahl, 

socialarbejder.

Gabriele Scholz redegjorde indledningsvis for ISD’s arbejde og dets organisatoriske struktur.  

ISD er den tyske afdeling af International Social Service (ISS) og samtidig "Afdeling VII" af 

den tyske sammenslutning for offentlig og privat forsorg, som finansieres af 

forbundsministeriet for familie-, ældre-, kvinde- og ungdomsspørgsmål.  ISD arbejder med 

internationale familiekonflikter, beskyttelse af børn og børneudvandring og ser sig selv om 

mellemled mellem frivillige forsorgsinstitutioner, ungdomsforsorgsmyndigheder og andre 

myndigheder og familiedomstole i Tyskland og i udlandet. Den yder bistand i sager med en 

international dimension, indhenter sociale rapporter fra udlandet og rådgiver frivillige 

forsorgsinstitutioner, lokale myndigheder og domstole samt enkeltpersoner. ISD er 

sammensat af et tværfagligt hold af fagfolk fra det juridiske og sociale område. Gabriele 

Scholz fokuserede dernæst på grænseoverskridende familiekonflikter og anførte, at sådanne 

konflikter ikke kun berører binationale par (en tysk og en udenlandsk statsborger), men en 

bred vifte af par med mange forskellige nationaliteter. Det er derfor, de internationale regler 

fokuserer på den sædvanlige bopæl og ikke på nationalitet. 

Hun gav et kort overblik over tysk familieret og ISD’s rolle i den sammenhæng. Hun 

påpegede, at der i enhver afgørelse fra en domstol eller Jugendamt tages udgangspunkt i 

barnets tarv.  Geografisk afstand gør det vanskeligere at løse konflikter og at få klarlagt en 

sag, og det er ikke let for de relevante institutioners fagfolk at holde rede på de mange 

forskellige love, internationale konventioner og særlige kulturelle og sprogmæssige forhold. 

Det er ISD’s erfaring, at denne kompleksitet er en af årsagerne til eventuelle fejl begået af 

visse Jugendamt-medarbejdere, men generelt udfører disse kontorer et godt stykke arbejde. 

Det bør bemærkes, at myndighederne i andre lande i verden støder på de samme udfordringer 

og derfor også kan begå fejl i forbindelse med tværkulturelle sager. ISD kan ikke tilslutte sig 
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anklagen om, at Jugendämter’ne systematisk diskriminerer udenlandske forældre. 

I de ovennævnte sager udarbejder ISD sociale rapporter, der danner grundlag for 

beslutningstagningen. ISD forsøger altid at rådgive om, hvordan forholdet mellem forælder og 

barn kan opretholdes, og arbejder for en mindelig ordning. Endvidere leverer det information 

til og afholder uddannelsesseminarer for fagfolk angående ægteskabs- og familielovgivningen 

i andre lande, kulturelle forskelle og international ret.

Gabriele Scholz beskrev også forældres adfærd under konflikter, der ofte er meget anspændte. 

Da de ikke selv kan finde en løsning, kæmper forældrene til tider med alle midler og forsøger 

at finde allierede. Folk og organisationer, der ikke støtter dem, risikerer at blive betragtet som 

modstandere. Private konflikter bliver endda til tider hævet op på et bilateralt plan. Hun 

henviste i den forbindelse til Colombo-sagen2, hvor den pågældende forælder åbenbart ikke 

alene havde klaget over de tyske myndigheder, men også over de italienske myndigheder. 

Det, som man mister fokus på i disse konflikter, gentog hun, er barnets tarv.

Hun anførte endvidere, at myndighederne både på forbundsplan og på regionalt plan må være 

opmærksomme på den internationale dimension. Regeringen har med henblik på at rådgive 

enkeltpersoner og fagfolk givet ISD til opgave at fungere som et centralt kontaktpunkt for 

information om internationale familiekonflikter, og Jugendämter’ne anmoder regelmæssigt 

om afholdelse af uddannelsesseminarer. 

Under den efterfølgende drøftelse fokuserede medlemmerne på gennemsigtighedsproblemer 

og samarbejdet mellem ISD/ISS og Jugendamt, kompetenceområder, sprogproblemer, det 

store antal klager over Tyskland, appelmuligheder på administrativt og retsligt niveau, 

manglen på en ombudsmand for børn (som i Polen), uddannelse af Jugendamt-medarbejdere, 

etableringen af et centralt kontaktpunkt, spørgsmålet om Jugendämter’nes ansvar og hvem der 

i sidste instans er ansvarlig, tilrettelæggelsen af overvågede besøg og vigtigheden af kontakt 

med bedsteforældre i udlandet.

                                                                                                                                                  
1 I denne del af mødet deltog Sibylle Laurischk, formand for familie-, ældre-, kvinde- og ungdomsudvalget. 
2 Andragende 1614/2009.
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I sit svar anførte Gabriele Scholz, at Jugendamt ikke er ansvarlig for arbejdet i marken i 

udlandet.  Dette arbejde varetages af ISD og dens samarbejdspartnere. I sager, der involverer 

kontakter med slægtninge i udlandet, kontakter ISD den relevante institution og anmoder det 

lokale socialkontor om at samarbejde med henblik på at skabe de nødvendige muligheder for 

de berørte personer. Samarbejdet med domstolene og Jugendamt er frugtbart, selvom 

Jugendämter’ne ofte er overbebyrdede med arbejde.  Jugendamt-afgørelserne skal enten 

bekræftes af en domstol eller kan appelleres til en domstol. Med henvisning til det store antal 

klager over Jugendämter’ne anførte hun, at de mange klager kan være iværksat med forsæt af 

”interesserede” kredse. 

Hun henledte medlemmernes opmærksomhed på de falske anklager angående Tysklands 

historie og et websted, hvor udenlandske statsborgere opfordres til at klage over 

Jugendämter’ne.  På det pågældende websted tilbyder en fransk organisation at hjælpe med at 

formulere andragender til Europa-Parlamentet med henblik på at få Europa-Parlamentet til at 

fokusere på de tyske Jugendämter.

Ursula Rölke tog ordet angående spørgsmålet om overvågede besøg og sagde, at der kun 

kunne træffes afgørelse herom af en domstol under særlige omstændigheder og for at tjene 

barnets tarv. Hun nævnte, at forældrene kun havde pligt til at tale tysk, når det var nødvendigt 

for at beskytte et barn.  

Eftermiddag

Iliana Malinova Iotova bød deltagerne i eftermiddagens møde velkommen: Uta von Pirani, 

direktør for ungdomsforsorgen i Berlin Charlottenburg/Wilmersdorf, Heike Schmid-

Obkirchner, kontorchef,  forbundsministeriet for familie-, ældre-, kvinde- og 

ungdomsspørgsmål, Eberhard Carl, kontorchef, forbundsjustitsministeriet, Sabine Brieger, 

dommer ved familiedomstolen i Berlin-Pankow/Weissensee og forbindelsesdommer i det 

internationale netværk af dommere i Haag1, Gerhard Bley, kontorchef, ministeriet for arbejde, 

ligestilling og sociale anliggender i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, og Valéry Turcey, 

                                               
1 Samtalepartner ved mødet om morgenen.
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fransk forbindelsesofficer i forbundsjustitsministeriet.

Uta von Pirani gav et overblik over Jugendamt’s administrative struktur, idet hun benyttede 

Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf (ca. 320.000 indbyggere) som eksempel, og den service, 

det leverer. Jugendämter’nes hovedopgaver er, siger hun, at fremme unge menneskers 

personlige og sociale udvikling og hjælpe dem med at undgå eller eliminere ulemper, give 

uddannelsesmæssig rådgivning og bistand til forældre og andre, der har forældremyndighed, 

beskytte børn og unge mod negativ påvirkning af deres velfærd og hjælpe med at opretholde 

eller skabe positive levevilkår og et gunstigt miljø for børn, unge og deres familier. Mange 

familier efterspørger og drager fordel af disse ydelser. 

Jugendämter’ne beskæftiger næsten udelukkende kvalificeret personale, herunder afhængigt 

af ansvarsområde socialarbejdere (ofte med relevante yderligere kvalifikationer), autoriserede 

psykologer, embedsmænd med administrative opgaver og sekretærer samt ungdomsledere og 

pædagoger i de rekreative faciliteter.  

Uta von Pirani understregede, at gennemsigtighed er et vigtigt princip i hendes arbejde. Folk, 

der kontakter Jugendamt, bør være bekendt med de respektive medarbejderes ansvarsområder 

og årsagerne til deres handlinger. Hun understregede, at Jugendamt ikke handler bag ryggen 

på nogen. Hun påpegede også, at hun som direktør for ungdomsforsorgen i Berlin-

Charlottenburg/ Wilmersdorf tager klager meget alvorligt og undersøger dem nøje. Hvis der 

indgives klager angående ret til ydelser eller beregningen af gebyrer, indledes der en 

indsigelsessag, som kan blive indbragt for en administrativ domstol. Tilsynsførende 

medarbejdere ser på klagerne for at kontrollere, at medarbejdernes socialpædagogiske eller 

psykologiske arbejde eller deres rådgivende udtalelser er hensigtsmæssige og juridisk 

korrekte. Jugendamt’s udgifter i 2010 var ca. 100 mio. EUR, hvoraf 57 % blev brugt til at 

finansiere dagpleje for børn under skolealderen og 0,3 % til overvågede besøg.

Jugendämter’ne yder også rådgivning i forbindelse med sager om familietvister, separation 

eller skilsmisse. Jugendämter’ne har til opgave at rådgive forældrene om mulige løsninger på 

tvisten eller om, hvordan de bedst opfylder deres forældreansvar efter skilsmissen. 

Jugendämter’ne fungerer herved som mægler i sager om tvister og skilsmisse. Målet er at nå 



PE483.790v02-00 12/20 DT\906407DA.doc

DA

frem til løsninger, der bedst varetager barnets tarv. Jugendämter’ne deltager i sager ved 

familiedomstolene, men det er kun en familiedomstol og ikke Jugendämter’ne, der kan træffe 

afgørelser om forældres rettigheder og pligter. Uta von Pirani anførte, at overvågede besøg 

betragtes som en midlertidig foranstaltning, og at tjenesten for overvågede besøg i Berlin 

dækker 42 sprog.

Endelig understregede hun, at det er svært at arbejde i et Jugendamt på grund af kritik, 

mistillid og manglende anerkendelse. Den negative offentlige debat om Jugendämter’ne i 

medierne og til dels i politik gør det vanskeligt for forældre at søge hjælp og rådgivning fra 

Jugendämter’ne i god tid. Hun understregede, at politiet kun bliver involveret i sager, hvor der 

er fare for børnene, og at der findes landsdækkende nødtjenester, der har åbent døgnet rundt.

Heike Schmid-Obkirchner, chef for afdelingen "Rechtsfragen der Kinder- und Jugendhilfe" 

(retlige spørgsmål angående bistand til børn og unge) under forbundsministeriet for familie-, 

ældre-, kvinde- og ungdomsspørgsmål, gav et overblik over det tyske system for 

forsorgsydelser til unge. Hun påpegede, at ansvaret for at levere ydelser til børn og unge 

fortsat ligger hos de lokale myndigheder og er uddelegeret til Jugendämter’ne og til frivillige 

organisationer afhængigt af de lokale eller regionale omstændigheder. På trods af 

lokalsamfundets ansvar regulerer Sozialgesetzbuch VIII ydelserne til unge på landsplan og i 

vid udstrækning. Forbundsdelstaterne har udstukket, suppleret og udvidet Forbundsstatens 

retlige rammer for ydelser til børn og unge i deres egne delstatslove – storbyer, byer og 

landdistrikter udøver med andre ord myndighed inden for differentierede retlige rammer i 

henhold til det kommunale selvstyre. Hun understregede, at Jugendämter’ne i henhold til 

loven i princippet ikke har beføjelser til at træffe afgørelser om forældres rettigheder. 

I relation til Jugendämter’ne forklarede hun bl.a. den rolle, der udføres af de såkaldte 

”Jugendhilfeausschüsse" (ungdomsforsorgsudvalg), som sammen med forvaltningen er en del 

af Jugendämter’ne. Disse udvalg består af medlemmer af offentlige organer og borgere 

foreslået af ungdomsforsorgs- og ungdomsorganisationer. Disse medlemmer suppleres af 

eksperter fra forskellige relaterede områder, der fungerer som konsulenter. Administrationen 

står for den daglige forvaltning, mens ungdomsforsorgsudvalget fastlægger retningslinjerne 

for den lokale ungdomspolitik. Det beskæftiger sig med alle spørgsmål vedrørende 
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ungdomsforsorg, især drøftelse af problematiske situationer, forslag til yderligere udvikling af 

ungdomsforsorgen, planlægningen af ungdomsforsorgen og støtte til frivillige 

ungdomsorganisationer. Denne deltagelse af borgere og fagfolk giver Jugendämter’ne en 

tosidet og unik struktur.  

Heike Schmid-Obkirchner henviste også til kontrolspørgsmålet samt klager og 

appelmekanismer i relation til Jugendämter’ne, idet hun redegjorde for de forskellige 

muligheder for at indgive klager, der blev behandlet på lokalt plan eller på delstatsplan og af 

de respektive forvaltningsdomstole. Hun tilkendegav, at de tyske myndigheder er parate til at 

forsøge at fremskaffe baggrundsoplysninger, hvis de bliver kontaktet, når der bliver indgivet 

et andragende. Hvis andragenderne vedrører det tyske ungdomsforsorgssystem, vil 

forbundsministeriet for familie-, ældre-, kvinde- og ungdomsspørgsmål videresende 

henvendelser fra Udvalget for Andragender til de kompetente tyske myndigheder og gøre sit 

yderste for at sikre, at Udvalget for Andragender får oplysningerne straks. 

Gerhard Bley, ansvarlig for ungdoms- og familieanliggender i delstaten Mecklenburg-

Vorpommerns ministerium for arbejde, ligestilling og sociale anliggender, henviste til 

samarbejdet mellem delstaten og Jugendämter’ne, som der blev bevilget 2 mio. EUR til hvert 

år, og anførte, at Jugendamt bestræbte sig på at samarbejde effektivt i forbindelse med 

familietvister om forældremyndighed. Han satte også spørgsmålstegn ved det 

arbejdsdokument om Jugendamt, der blev udarbejdet af Udvalget for Andragender i 2009, og 

anmodede om, at de pågældende Jugendämter fik lejlighed til at fremkomme med deres egne 

bemærkninger under proceduren, da retten til kontradiktion er et konstitutionelt princip og 

derfor bør integreres i proceduren for andragender. Han anførte endvidere, at der ikke har 

været tilfælde af forskelsbehandling på grund af nationalitet.

 Under den første udveksling af synspunkter rejste medlemmerne spørgsmål om den føderale 

struktur og forskellen mellem storbyer og mindre byer, som vanskeliggør et fælles tysk svar 

på opfølgningen af klager, mulige ændringer siden det sidste delegationsbesøg i 2007, 

sprogspørgsmålet og det store antal andragender, muligheder for at appellere 

domstolsafgørelser, påstande om ukvalificeret personale, fortolkningen af begrebet ”barnets 

tarv”, utilfredsstillende oplysninger og det stadigt tilbagevendende spørgsmål om uddannelse 
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og overvågning af Jugendamt-personalet.

De tyske samtalepartnere anførte, at personalet i Jugendämter’ne er specialister i sociale 

anliggender og forvaltning, og at klagerne behandles på højeste plan (forvaltningsdomstole 

eller i sidste instans de højere regionale domstole (Landesobergericht)). Det blev også 

foreslået at råde andragerne til at henvende sig til de ansvarlige ministerier (familie- eller 

justitsministeriet).

Anden del af eftermiddagens møde begyndte med et indlæg af Eberhard Carl, tidligere 

dommer og nu chef for afdelingen ”Mægling, forlig, internationale tvister i forældre- og 

børnesager” under forbundsjustitsministeriet, som henviste til en række tilfælde af et frugtbart 

samarbejde mellem Tyskland og lande som Polen, Frankrig og USA. Han understregede, at 

der ikke diskrimineres på grundlag af nationalitet, men at forvaltningen selvfølgelig kan begå 

fejl i alle lande.  Han anmodede om, at det arbejdsdokument om Jugendamt, der blev 

udarbejdet af Udvalget for Andragender i 2009, blev fjernet fra internettet; Han kritiserede 

også et interview med Philippe Boulland, som blev offentliggjort samme dag i Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (FAZ).

Han understregede, at de tyske myndigheder ville være parate til at forsøge at fremskaffe 

nødvendige oplysninger, hvis de skulle blive kontaktet, når der indgives et andragende. Så 

vidt andragenderne ser ud til at vedrøre sager ved familiedomstolene, vil 

forbundsjustitsministeriet sørge for, at forespørgsler fra Udvalget for Andragender 

videresendes til de kompetente myndigheder i Tyskland, ledsaget af en anmodning om at få 

oplysningerne hurtigst muligt, og at de oplysninger, der modtages, straks vil blive videresendt 

til Udvalget for Andragender.  I Tyskland ligger ansvaret for tilsynet med familiedomstolene i 

første og anden instans hos de enkelte delstater, som derfor også er kompetente til at behandle 

forespørgsler og oplysninger vedrørende familiedomstolene.

Sabine Brieger fulgte op på sit tidligere indlæg ved at henvise til forebyggelsen af 

barnebortførelser i Tyskland, som kan omfatte en anmodning om udløsning af alarm ved 

grænserne til Schengen-landenes område. Grænsealarmen udløses af forbundspolitiet efter 

anmodning fra den lokale domstol. Anmodningen skal være baseret på en konkret og oplagt 
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risiko for, at den anden forælder eller en anden person agter at flytte barnet til et andet land 

uretmæssigt. Forbundspolitiet kan derefter få indberetningen vedrørende den bortførende 

forælder og barnet indført i Schengen-informationssystemet (SIS) med henblik på 

iværksættelse af eftersøgning. Hun bemærkede også, at nye regler vil indebære, at 

procedurerne vedrørende forældres rettigheder og pligter vil blive hurtigere fremover.

Valéry Turcey takkede delegationen for at give ham mulighed for at deltage i mødet og 

anførte, at de sager, han havde fået forelagt, var sager, hvor en tysk domstols afgørelse blev 

anfægtet.  Der var meget få sådanne sager.  I 2011 havde han ikke behandlet mere end 10 

sager.  Han sagde, at situationer, der involverer binationale tvister, ofte eskalerer på grund af 

angreb og fornærmelser på internettet eller i medierne, hvor kun den ene side af sagen bliver 

præsenteret. Han gav også udtryk for, at det er meget vigtigt at forstå forskellene mellem de 

forskellige retskulturer, ikke mindst når der skal vælges en advokat.  På baggrund af et 

spørgsmål fra et medlem om en mulig diskriminering af en ikke-tysk forælder afviste Valéry 

Turcey kategorisk, at noget sådant skulle have fundet sted, idet han understregede, at 

Tyskland er en retsstat.  De forskellige opfattelser af familiemæssige værdier kan ikke desto 

mindre føre til tvivl og misforståelser.  De tyske dommere lægger stor vægt på stabilitet, skole 

og ordentlige forhold, mens franske dommere til tider i højere grad fokuserer på de 

følelsesmæssige og subjektive aspekter af sådanne sager.

Med henvisning til de kritiske bemærkninger om interviewet i FAZ anførte Philippe Boulland, 

at hans ord måske var blevet fortolket forkert, men at det var rigtigt, at han havde givet udtryk 

for, at han fandt det chokerende, hvis der skulle vise sig at være hold i de andragender, han 

havde gennemgået. Desuden var det klart, at Parlamentet bør deltage i den offentlige debat, og 

at det ikke kan uddrage sig medierne eller borgerne.  Han sagde også, at han er blevet 

opmærksom på, at internetkampagnen, som er iværksat af CEED (Conseil Europeen des 

Enfants du Divorce), en organisation, der faktisk havde henvendt sig til ham, ikke kunne tages 

alvorligt, idet dens provokerende handlinger underminerede dens troværdighed og muligvis 

svækkede sandsynligheden for, at legitime klager kan vurderes objektivt. Man må dog ikke 

forkaste de kontrollerbare og objektive analyser eller argumenter, der fremføres af 

forældresammenslutninger eller af forældrene selv.  Han foreslog, at andragenderne blev 

sendt til justitsministeriet, men understregede, at han var utilfreds med den manglende 
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appelmulighed.

Medlemmerne påpegede, at borgerne bør informeres bedre om de eksisterende muligheder for 

bistand og juridisk rådgivning og de kulturelle forskelle mellem retssystemerne.  Det blev 

også nævnt, at Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender i sager, hvor det fastslås, at et 

andragende opfylder betingelserne for behandling, hvorefter det bliver sendt til 

Kommissionen til videre behandling, må vente alt for længe, før det får et svar, og at svarene 

fra Kommissionen ofte er utilfredsstillende.

Til trods for visse uløste spørgsmål, som kræver yderligere afklaring, anså medlemmerne 

mødet for at have givet et nyt grundlag for et forbedret samarbejde mellem Udvalget for 

Andragender og de kompetente tyske myndigheder. 

Konklusioner:

Der kan allerede drages mange konklusioner af den ovenstående beretning, men 

medlemmerne ønsker at fremhæve følgende punkter:

 Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender i Parlamentet kunne ikke konstatere 

nogen overtrædelse af national eller europæisk lov fra de tyske myndigheders side i 

forhold til Jugendamt-andragenderne.

 Udvalget fandt ikke nogen beviser eller tegn eller, allervigtigst, noget strukturmæssigt 

i andragernes klager, der kunne give anledning til at tro, at ægteskaber på tværs af 

grænser diskrimineres særligt af de tyske myndigheder. 

 Børne- og ungepolitikken i Tyskland er karakteriseret ved mange forskellige 

ansvarsniveauer svarende til Tysklands føderale struktur og involverer også 

kommunale myndigheder samt de frivillige børne- og ungdomsorganisationer inden 

for rammerne af deres partnerskab med offentlige organer.
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 Institutionen ”Jugendamt” blev oprettet i 1922 som del af storbyernes, byernes og 

landdistrikternes kommunale selvstyre. Sozialgesetzbuch VIII har siden 1990 været 

retsgrundlaget for Jugendämter'nes ansvarsområder. Loven lægger fortsat hele 

ansvaret for børne- og ungdomsforsorgen i hænderne på storbyerne, byerne og 

landdistrikterne.

 Afgørelser om forældres rettigheder og pligter kan kun træffes af en familiedomstol og 

ikke på administrativt niveau af Jugendamt. Familiedomstolen træffer afgørelser om, 

hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis barnets velfærd er truet, og i sager om 

forældremyndighed, f.eks. i skilsmissesager. Jugendamt deltager i sager ved 

familiedomstolene. Domstolen skal høre Jugendamt under en sådan sag.

 I forbindelse med skilsmissesager holder familiedomstolen løbende Jugendamt 

underrettet om skilsmissebegæringer, hvis der er børn og unge involveret. Disse 

oplysninger gør det muligt at tilbyde forældrene og børnene rådgivning og støtte i 

forbindelse med separationen og ved fastsættelsen af forældrenes rettigheder og 

pligter.

 Som følge af det kommunale selvstyre er den kompetente tilsynsmyndigheds beføjelse 

til at undersøge Jugendämter’nes skønsbaserede afgørelser begrænset til afgørelsernes 

lovlighed. Jugendämter’nes afgørelser kan dog prøves af forvaltningsdomstolene.

 I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Kommissionen 

ingen beføjelser til at gribe ind i en sag, som ikke vedrører EU-lovgivningen. EU's 

familieretlige regler om børn er begrænset til fælles regler om retternes kompetence og 

om anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i en anden 

medlemsstat.1

Traktaten tillader dog, at proceduren for andragender, som Udvalget for Andragender 

har ansvaret for, dækker et bredere område omfattende alle "forhold, der henhører 

under områder, som Unionen beskæftiger sig med". Desuden har EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, som er en integrerende del af EU-traktaten, væsentligt 
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udvidet ikke blot EU-borgernes berettigede forventninger, men også Udvalget for 

Andragenders ansvar for at sikre, at disse rettigheder respekteres på politisk niveau.

 I henhold til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder skal medlemsstaterne sikre, at 

barnets tarv kommer i første række i alle handlinger vedrørende børn. De nationale 

domstole er bedst til at vurdere anvendelsen af princippet barnets tarv i individuelle 

sager, da de har krav på adgang til al relevant information og skal respektere forsvarets 

rettigheder.

 I artikel 24, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 

hedder det, at "Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres 

trivsel. De kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der 

vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed", og i stk. 3 fastslås 

det, at "Ethvert barn har ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte 

kontakt med begge sine forældre, medmindre dette er i modstrid med dets interesser". 

 I henhold til forordning (EF) nr. 2201/2003 afhænger spørgsmålet om, hvorvidt det er 

ulovligt at fjerne et barn eller ej, af eksistensen af "en forældremyndighed, som er 

tilkendt ved en retsafgørelse, eller som består som følge af loven eller en aftale, der er 

gyldig i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor barnet havde sit sædvanlige 

opholdssted umiddelbart før fjernelsen eller tilbageholdelsen". Det er derfor loven i 

denne medlemsstat, som bestemmer, på hvilke betingelser forældrene tilkendes 

forældreretten til deres børn. 

 Udvalget skønner, at utilstrækkelig kommunikation og redegørelse for retslige 

afgørelser, for kompetencefordelingen mellem forskellige myndigheder og for retslige 

og ikke retslige foranstaltninger kan være grunden til, at berørte forældre ikke kunne 

vurdere alle relevante fakta og omstændigheder i forhold til deres sag korrekt. Det er 

kun ved hjælp af en omfattende, men håndgribelig præsentation og forklaring af al 

                                                                                                                                                  
1 Forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa-forordningen).
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vigtig information, at borgere kan forstå det juridiske og faktuelle grundlag for 

afgørelser samt nemt og hurtigt finde ud af, hvem de skal henvende sig til, hvis de er 

utilfredse med en afgørelse.

 Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender glæder sig over de tyske myndigheders 

støtte til de eksisterende fora og initiativer i forbindelse med koordineringen af bistand 

til børn og unge i Tyskland og vil sikre, at korrespondancen mellem udvalget og de 

tyske myndigheder vil fortsætte for at styrke borgernes og især børnenes rettigheder. 

På denne baggrund fremsætter det følgende henstillinger: 

1. henstiller, at der oprettes passende appelmekanismer på forbunds- og delstatsplan for 

eventuelle ikke-retslige klager, som kan føre til indgreb over for administrative 

afgørelser;

2 henstiller, at der sker specifik udveksling af information mellem de relevante 

myndigheder i forbindelse med internationale skilsmissesager, hvor børn er involveret,

særligt et mere systematisk samarbejde med de andre involverede lande; 

3 henstiller til de tyske myndigheder fortsat at støtte det centrale kontaktpunkt for 

grænseoverskridende konflikter mellem forældre og børn i ISS, som fungerer som 

vejleder for forældre om de retslige og andre muligheder (f.eks. mægling), som de har;

4. henstiller til myndighederne at være imødekommende over for at forbedre forholdene 

omkring møder mellem forældre og deres børn og sikre, at alle relevante sprog og 

tolkefaciliteter er tilladte og tolereres under forældrebesøg, dog, i visse tilfælde (f.eks. 

hvis barnet stadig ikke er særlig gammelt, eller der er risiko for påvirkning eller 

bortførelse) under opsyn af en embedsperson;
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5. henstiller, at der i videst muligt omfang bevares regelmæssig kontakt mellem børn og 

forældre, og mellem barnet og dets bedsteforældre og søskende, dog kun hvis, og så 

længe, det ikke strider mod barnets tarv;

 6. henstiller, at der offentliggøres klare retningslinjer på EU-plan om barnets rettigheder

og om betydningen af grænseoverskridende og binationale ægteskaber og skilsmisser;

 7. henstiller, at bilateralt samarbejde mellem medlemsstaterne og deres retsvæsen 

fremmes med det formål at øge forståelsen hos borgere og myndigheder for forskellige 

nationale lovgivninger;

 8. henstiller, at andragender vedrørende Jugendamt, for hvilke det er fastslået, at de 

opfylder betingelserne for behandling, fremsendes til forbundsministeriet for familie-, 

ældre-, kvinde- og ungdomsspørgsmål for at få information og svar;

 9. henstiller, at dette dokument, som angår den nuværende situation i Tyskland og 

afspejler Udvalget for Andragenders nuværende synspunkt i forhold til sagen om 

Jugendamt, sendes til orientering til de ansvarlige tyske myndigheder, til de andragere, 

som kontakter Udvalget for Andragender om Jugendamt, og at det offentliggøres på 

Udvalget for Andragenders websted for at informere offentligheden;

10. henstiller, at Libicki-arbejdsdokumentet om påståede diskriminerende og arbitrære 

foranstaltninger truffet af børn- og ungdomsforsorgen i visse medlemsstater, navnlig 

Jugendamt i Tyskland af 28. januar 2009, som stadig findes på Udvalget for 

Andragenders websted, hurtigt bliver erstattet med dette dokument, eller at det i hvert 

fald på Udvalget for Andragenders websted utvetydigt og på en måde, så der ikke 

efterlades nogen tvivl hos læserne, anføres, at Libicki-dokumentet ikke længere 

afspejler Udvalget for Andragenders officielle opfattelse.


