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Bakgrund

Utskottet för framställningar mottar kontinuerligt ett relativt stort antal framställningar om 
påstådd diskriminering och dålig förvaltning av tyska barn- och ungdomsmyndigheter 
(Jugendamt).

Utskottet har tidigare tagit upp denna fråga med de tyska myndigheterna, under föregående 
valperiod, särskilt vid ett delegationsbesök i Berlin i mars 2007, som resulterade i ett 
dokument som legat till grund för utskottets politik sedan dess. Eftersom utskottet emellertid 
fortsätter att motta liknande framställningar, och på grund av att problemet är mycket känsligt, 
beslutade utskottet att åter ta upp frågan vid ett nytt möte mellan utskottet för framställningar 
och den tyska förbundsdagens utskott för familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor samt 
med företrädare för de behöriga tyska myndigheterna.

I grund och botten belyser de framställningar som tenderar att lämnas in av en kränkt förälder 
framställarens reaktion på det som de uppfattar som en förmånlig behandling av föräldrar som 
är tyska medborgare och svårigheterna eller omöjligheten därefter för makar som inte är tyska 
medborgare att ha kontakt med sitt barn även vid övervakade besök på grund av den strikta 
tillämpningen av språkreglerna, som innebär att endast tyska får användas. Detta utgör ett 
prima facie-fall av diskriminering på grund av nationalitet eller språk i strid med 
bestämmelserna i EU-fördraget. Tyska föräldrar inger också framställningar till 
Europaparlamentets utskott för framställningar med klagomål på den tyska 
ungdomsmyndighetens åtgärder och beslut. I dessa fall kan det dock vara så att EU-fördragets 
bestämmelser inte är tillämpliga vad avser diskriminering även om andra bestämmelser, 
såsom de som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, kan 
vara relevanta.

Det är värt att lägga märke till att de mottagna framställningarna inte nödvändigtvis innehåller 
fullständig information om varje fall utan i själva verket i vissa fall redogör för bara en sida i 
en mycket komplex och traumatisk situation för de berörda föräldrarna och framför allt för 
barnen själva, vars behov under alla omständigheter måste gå före allt annat.

Ledamöterna i delegationen och utskottet för framställningar tackar här för det goda 
samarbetet med de tyska myndigheterna på alla nivåer under detta besök.
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Möte i Berlin den 24 november 2011 i tyska förbundsdagen

Förmiddagen

 9.00–10.15

Efter ett inledningsanförande av delegationens ledare, Iliana Malinova Iotova, som betonade 
att syftet med besöket inte var att fatta beslut i enskilda ärenden eller att ingripa i den 
nationella lagstiftningen, utan i stället att klargöra framställarnas påståenden, inleddes 
programmet med ett möte med Sabine Brieger, domare vid familjedomstolen i 
Berlin-Pankow/Weissensee och kontaktperson/domare inom domarnätverket vid 
Internationella domstolen i Haag, och Azime Zeycan, advokat specialiserad på familjerätt.

Sabine Brieger redogjorde för förhandlingar om föräldraansvar i familjedomstolar. Hon 
betonade att gifta föräldrar i vårdnadsärenden normalt fortsätter att ha gemensam vårdnad, 
och att beslutet om var barnet ska bo och andra formaliteter i 60 procent av ärendena fattas 
gemensamt och utan domstolsbeslut. Endast 2–3 procent av vårdnadsärendena mynnar ut i 
mer ihållande domstolstvister.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra får modern i allmänhet ensam vårdnad om 
föräldrarna inte avger en vårdnadsförklaring. Alla föräldrar kan, oavsett om de är gifta med 
varandra eller inte, också vända sig till ungdomsmyndigheten för att komma fram till en 
ömsesidig lösning som kan ligga till grund för ett domstolsbeslut om föräldraansvar.

Enligt tysk civilrätt får familjedomstolar endast ingripa i föräldrarättigheter om barnets 
välfärd hotas (vanvård, övergrepp, sexuella övergrepp) och om föräldrarna inte kan eller vill 
sätta stopp för denna risksituation. I de fall då ungdomsmyndigheten ingriper och hörs av 
domstolen kan vårdnaden om barnet delvis eller helt fråntas föräldern, och domstolen kan 
fatta beslut om övervakade besök.

Sabine Brieger betonade också vikten av att barnet deltar och företräds i 
domstolsförhandlingarna, att barnet hörs personligen (vilket normalt sett sker från 3 års ålder 
och är obligatoriskt för barn över 14 år) och att barnet får information om sakfrågan och om 
förhandlingarnas förlopp och möjliga utgång. Hon uppmärksammade också vikten av 
samarbete mellan olika instanser, men konstaterade att det i slutänden är föräldrarna som bör 
ansvara för att hitta en rimlig lösning.

I sitt anförande hävdade Azime Zeycan, som arbetar som advokat i Bochum, att 
Sabine Brieger hade gett en alltför skönmålad beskrivning av situationen, och att syftet med 
hennes deltagande vid mötet var att ge en verklighetstrogen bild av hur systemet fungerar.
Hon tog upp fallet med en turkisk medborgare, Kazim Görgülü (som hon företrädde som 
advokat), som i åratal hade begärt vårdnad om sin son som fötts utanför äktenskapet, och vars 
tyska mor efter födseln, dock utan Görgülüs samtycke, adopterade bort sonen. Ärendet togs 
upp i den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), som slog 
fast att de tyska myndigheterna hade gjort sig skyldiga till överträdelse av artikel 8 (privatliv) 
i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen).
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Azime Zeycan ansåg att personalen vid ungdomsmyndigheten måste få bättre utbildning och 
att de ibland åsidosatt domstolsbeslut. Hon förespråkade också att gemensam vårdnad bör 
gälla till dess att en slutlig domstolsdom har avkunnats. Hon tog i detta sammanhang upp 
fallet med T. P. (som hon företrädde som advokat) och vårdnaden om hans två barn, varav ett 
är psykiskt och fysiskt funktionshindrat1. Domstolen gav honom till en början vårdnad om 
barnen, men efter ingripande av ungdomsmyndigheten överfördes vårdnaden till barnens mor, 
som enligt T. P. är oförmögen att ta ansvar för att vårda ett barn med ett allvarligt 
funktionshinder. Zeycan betonade därmed att ungdomsmyndigheten inte hade verkställt ett 
domstolsbeslut.

Slutligen uppmärksammade Azime Zeycan det allvarliga problemet med föräldraalienation 
(parental alienation syndrome, PAS), som är ett slags extrem form av hjärntvätt av barn som 
utövas av en förälder. Målet i sådana fall är hämnd, och det finns ingen större hämnd för en 
kränkt förälder än att utesluta den andra föräldern från att spela en betydelsefull roll i sitt 
barns liv. Detta syndrom förekommer också i mer komplexa former, vid påstådda fall av 
bortförande av barn.

I den efterföljande diskussionen diskuterade ledamöterna en hypotetisk förändring av 
ungdomsmyndighetens struktur, för att ta hänsyn till problemen med par av olika nationalitet, 
språkproblem, antalet liknande fall i andra medlemsstater, möjlig diskriminering av utländska 
föräldrar, kontroll av ungdomsmyndigheten, föräldraalienation och enkel manipulering av 
barn med funktionshinder, en mekanism för övervakning av ungdomsmyndigheten, 
övervakade besök och tolkning samt möjliga skäl till att domstolsbeslut inte verkställs 
(otillräcklig utbildning eller bristande personalkapacitet).

I sitt svar till ledamöterna angav Sabine Brieger att det inte fanns något behov av att ändra 
ungdomsmyndighetens struktur. Problemet var snarare att föräldrarna ofta inte känner till 
vilken uppgift ungdomsmyndigheten har. Ungdomsmyndigheten är ett administrativt organ, 
fortsatte Brieger, medan det är domstolen som har befogenhet att formellt besluta om 
föräldrars rättigheter och skyldigheter. Brieger vidhöll att tolkning ges så långt det är möjligt 
vid övervakade besök och att mycket omfattande rättshjälp tillhandahålls.

I sitt svar till ledamöterna betonade Azime Zeycan att den hierarkiska kontrollen av 
ungdomsmyndighetens personal inte fungerar och bör ersättas av en funktionell kontroll.

 10.15–11.00

Mötet fortsatte med ledamöterna i den tyska förbundsdagens utskott för framställningar2.
Iliana Malinova Iotova yttrade sig och påpekade att besöket främst syftade till att diskutera 
framställningarna om ungdomsmyndigheten. Kersten Steinke (ordförande) svarade att de 
olika ungdomsmyndigheterna (Jugendämter) på grund av Tysklands förbundsstruktur inte 
faller under förbundsdagens behörighetsområde, utan under förbundsländerna, och att frågan 
därför inte kunde ligga till grund för en diskussion. 25 framställningar om denna fråga hade 

                                               
1 Framställning 0128/2007.
2 Kersten Steinke (ordförande), Gero Storjohann (vice ordförande), Günter Baumann, Klaus Hagemann, 
Peter Röhlinger och Ingrid Remmers (samordnare).
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dock ingetts till utskottet för framställningar vid den tyska förbundsdagen, och utskottet hade 
översänt de flesta av dem till utskottet för framställningar i de förbundsländer som berördes.

Kersten Steinke fortsatte med att ge en översikt över strukturen och arbetet i den tyska 
förbundsdagens utskott för framställningar. Hon förklarade bland annat att förbundsdagen 
2005 införde ett system för att inge framställningar via internet, som gör att medborgarna kan 
utarbeta och underteckna en framställning, läsa bakgrundsinformation i ärendet och lägga till 
kommentarer i ett online-forum för varje framställning. Systemet utmärks av att det är en del 
av de representativa demokratiprocesserna, och över 1,8 miljoner medborgare har 
undertecknat framställningar online.

Under den efterföljande diskussionen diskuterade ledamöterna frågor som 
medborgarinitiativet, bristen på förbättringar i de ärenden som hanterats av 
ungdomsmyndigheten sedan delegationens senaste besök 2007, förbundsdagens behandling 
av framställningarna om ungdomsmyndigheten, befogenheterna för förbundsdagens utskott 
för framställningar jämfört med Europaparlamentets utskott för framställningar, snabba 
förfaranden och genomförandet av EU-lagstiftningen.

Philippe Boulland ifrågasatte beslutet av den 18 december 2006 om framställningen från 
T. P., vilket inte översänts till det berörda förbundslandet, men fastslog att det vid en konflikt 
mellan föräldrarnas intressen och barnets bästa är barnet som kommer främst, och att 
föräldrarna därför inte kan ifrågasätta en neutral ståndpunkt från ungdomsmyndigheten.

De tyska deltagarna krävde ett tydligare gensvar från Europaparlamentet i fråga om 
framställningar som översänds från förbundsdagen och begärde ett möjligt gemensamt möte 
under 2012 i syfte att förbättra samarbetet i fråga om ärenden som faller under deras 
respektive behörighetsområden.

 11.00–12.001

Iliana Malinova Iotova välkomnade Gabriele Scholz, chef för den tyska delen av 
International Social Service (ISD/ISS), som åtföljdes av advokat Ursula Rölke och 
socialarbetare Georg Stahl.

Gabriele Scholz började med att redogöra för ISS:s arbete och organisationsstruktur. ISD är
den tyska delen av International Social Service (ISS) och utgör samtidigt ”Avdelning VII” vid 
den tyska föreningen för offentlig och privat välfärd, som finansieras genom 
förbundsministeriet för familje-, kvinno-, äldre- och ungdomsfrågor. ISD verkar på området 
för internationella familjekonflikter, skydd av barn och migration, och agerar som mellanhand 
mellan ideella välfärdsorganisationer, ungdomsmyndigheter och andra myndigheter och 
familjedomstolar i Tyskland och utomlands. ISD tillhandhåller tjänster med en internationell 
dimension, tar emot socialrapporter från andra länder och erbjuder rådgivning till ideella 
välfärdsorganisationer, lokala myndigheter och domstolar samt privatpersoner. ISD består av 
ett tvärvetenskapligt team med yrkesverksamma från det rättsliga och sociala området.
Gabriele Scholz gick sedan närmare in på gränsöverskridande familjekonflikter och 

                                               
1 I denna del av mötet deltog Sibylle Laurischk, ordförande för utskottet för familje-, kvinno-, äldre- och 
ungdomsfrågor.
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konstaterade att sådana konflikter inte endast uppstår mellan par med två olika nationaliteter 
(tysk och utländsk nationalitet), utan även mellan många par med en rad olika nationaliteter.
Det internationella regelverket är därför inriktat på hemvist och inte på nationalitet.

Scholz redogjorde kort för den tyska familjerätten och för ISD:s uppgift i detta sammanhang.
Hon påpekade att den vägledande principen för alla beslut som fattas av en domstol eller av 
ungdomsmyndigheten är barnets bästa. Det geografiska avståndet gör det svårare att lösa 
konflikter och att lösa ett ärende, och det är svårt för de yrkesverksamma och de berörda 
organen att hålla reda på mängden olika lagar, internationella konventioner och kulturella och 
språkliga särdrag. Av ISD:s erfarenhet är denna komplexitet ett av skälen till att 
tjänstemännen vid ungdomsmyndigheten gör misstag, men myndigheterna gör i allmänhet ett
bra arbete. Det bör noteras att myndigheterna i andra länder i världen möter samma 
utmaningar och därför också kan göra misstag i mångkulturella ärenden. ISD instämmer inte i 
anklagelsen att ungdomsmyndigheterna systematiskt diskriminerar utländska föräldrar.

I de ovannämnda fallen lägger ISD fram socialrapporter som grund för beslutsfattandet. ISD 
försöker alltid ge råd om hur relationen mellan föräldrar och barn kan upprätthållas och 
arbetar för uppgörelser i godo. ISD anordnar dessutom informations- och 
utbildningsseminarier om andra länders äktenskaps- och familjerätt, kulturskillnader och 
internationell rätt.

Gabriele Scholz beskrev också hur föräldrar agerar vid konflikter, som ofta är mycket spända.
När föräldrarna inte själva lyckas hitta en lösning tar de ibland till alla medel och söker 
allierade för sin sak. Personer och organisationer som inte stöder dem riskerar att betraktas 
som motståndare. Privata konflikter blir ibland även bilaterala, och i det sammanhanget 
hänvisade Scholz till Colombo-ärendet1 i vilket den berörda förälderns klagomål tydligen inte 
bara avsåg de tyska utan även de italienska myndigheterna. I dessa konflikter, upprepade hon, 
förlorar man dock barnets bästa ur sikte.

Scholz ansåg vidare att såväl förbundsmyndigheterna som de regionala myndigheterna måste 
beakta den internationella dimensionen. För att rådge privatpersoner och yrkesverksamma har 
regeringen gett ISD i uppdrag att fungera som en central kontaktpunkt för information i 
internationella familjekonflikter, och ungdomsmyndigheterna efterfrågar regelbundet 
utbildningsseminarier.

I den efterföljande diskussionen diskuterade ledamöterna öppenhetsfrågor och samarbetet 
mellan ISD/ISS och ungdomsmyndigheten, behörighetsområden, språkproblem, det stora 
antalet klagomål om Tyskland, möjligheterna till överklagande vid administrativa eller 
rättsliga instanser, avsaknaden av en ombudsman för barn (vilket finns i Polen), utbildning av 
ungdomsmyndighetens tjänstemän, inrättandet av en central kontaktpunkt, frågan om 
ungdomsmyndigheternas ansvarsskyldighet och vem som är ytterst ansvarig, organisationen i 
samband med övervakade besök och vikten av att upprätthålla kontakten med far- och 
morföräldrar utomlands.

I sitt svar konstaterade Gabriele Scholz att ungdomsmyndigheten inte ansvarar för praktiska 
insatser utomlands, utan att detta ansvar åligger ISD och dess samarbetspartner. I ärenden som 

                                               
1 Framställning 1614/2009.
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rör kontakterna med släktingar utomlands kontaktar ISD det lämpliga organet och uppmanar 
den lokala socialtjänsten att samarbeta för att ge de berörda personerna de nödvändiga 
möjligheterna. Samarbetet med domstolarna och ungdomsmyndigheten är givande, även om 
ungdomsmyndigheterna ofta är överbelastade med arbete. Ungdomsmyndighetens beslut ska 
antingen bekräftas i domstol eller kan överklagas i domstol. Beträffande de många 
klagomålen om ungdomsmyndigheterna sade Scholz att dessa kan initieras avsiktligt av 
”intressegrupper”. Hon uppmärksammade ledamöterna på de falska anklagelserna om den 
tyska historien och på en webbplats som uppmanade utländska medborgare att lämna 
klagomål om ungdomsmyndigheterna. På den berörda webbplatsen erbjuder en fransk 
organisation stöd med att inge framställningar till Europaparlamentet för att få parlamentet att 
uppmärksamma de tyska ungdomsmyndigheterna.

Ursula Rölke yttrade sig om övervakade besök, och sade att sådana besök endast kan beslutas 
av domstol under vissa förhållanden och för att tjäna barnets bästa. Hon angav att föräldrarna 
är tvungna att tala tyska endast om det anses vara nödvändigt för att skydda barnet.

Eftermiddagen

Iliana Malinova Iotova välkomnade deltagarna till eftermiddagens möte: Uta von Pirani, chef 
för ungdomsmyndigheten i Berlin Charlottenburg/Wilmersdorf, Heike Schmid-Obkirchner, 
enhetschef, förbundsministeriet för familje-, kvinno-, äldre- och ungdomsfrågor, Eberhard 
Carl, enhetschef, förbundsministeriet för rättsliga frågor, Sabine Brieger, domare vid 
familjedomstolen i Berlin-Pankow/Weissensee och kontaktperson/domare vid domarnätverket 
vid Internationella domstolen i Haag1, Gerhard Bley, enhetschef, förbundsministeriet för 
arbete, jämlikhet och sociala frågor i staten Mecklenburg-Vorpommern och Valéry Turcey, 
fransk kontaktperson vid förbundsministeriet för rättsliga frågor2.

Uta von Pirani redogjorde för ungdomsmyndighetens administrativa struktur med kontoret i 
Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf som exempel (omkring 320 000 invånare) och för de 
tjänster som de tillhandahåller. Huvuduppgifterna för ungdomsmyndigheterna är, sade hon, att 
stödja ungdomar i deras individuella och sociala utveckling och att bidra till att undvika eller 
avskaffa nackdelar, ge föräldrar eller andra personer med föräldraansvar rådgivning eller stöd 
i fråga om utbildning, skydda barn och ungdomars välfärd och bidra till att upprätthålla eller 
skapa positiva levnadsvillkor och en gynnsam miljö för barn, ungdomar och deras familjer.
Många familjer efterfrågar och drar nytta av dessa åtgärder.

Vid ungdomsmyndigheten arbetar nästan bara kvalificerade personer, beroende på 
ansvarsområde bland annat socialarbetare (ofta med lämplig vidareutbildning), certifierade 
psykologer, handläggare och sekreterare, och på fritidsanläggningar ungdoms- och 
barnpedagoger.

Uta von Pirani betonade att öppenhet är en viktig verksamhetsprincip för hennes uppdrag. De 
personer som vänder sig till ungdomsmyndigheten ska känna till den respektive personalens 
skyldigheter och skälen till deras agerande. Hon betonade att ungdomsmyndigheten inte 

                                               
1 Deltagare vid förmiddagens möte.
2 Ledamöterna från förbundsdagens utskott för familje-, kvinno-, äldre- och ungdomsfrågor och från 
underutskottet för barn, som skulle ha deltagit i mötet, kunde inte närvara på grund av andra åtaganden.
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agerar bakom någons rygg. Hon påpekade också att hon i sitt uppdrag som chef för 
ungdomsmyndigheten i Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf tar klagomål på största allvar och 
utreder dem noggrant. Klagomål om rätten till förmåner eller beräkningen av avgifter leder till 
invändningsförfaranden och kan hänskjutas till en förvaltningsdomstol för beslut.
Personalcheferna undersöker klagomålen för att kontrollera att personalens sociopedagogiska
eller psykologiska verksamhet eller rådgivande yttranden är lämpliga och juridiskt korrekta.
Under 2010 uppgick ungdomsmyndighetens utgifter till omkring 100 miljoner euro, varav 
57 procent användes för finansiering av barnomsorg för barn under skolåldern och 0,3 procent 
för övervakade besök.

Ungdomsmyndigheterna tillhandahåller även rådgivning vid familjetvister, separation eller 
skilsmässoförhandlingar. Ungdomsmyndigheterna har i uppdrag att rådge föräldrar om 
möjliga lösningar för att lösa en konflikt eller om hur man på bästa sätt uppfyller sitt 
föräldraansvar efter skilsmässa. Därmed uppfyller ungdomsmyndigheterna sitt 
medlingsuppdrag vid tvister och skilsmässoförhandlingar. Syftet är att hitta lösningar som 
gynnar barnets bästa. Ungdomsmyndigheterna deltar i förhandlingar i familjedomstolar, men 
beslut om föräldrars rättigheter och skyldigheter kan endast fattas av en familjedomstol och 
inte av ungdomsmyndigheterna. Uta von Pirani angav att övervakade besök betraktas som en 
tillfällig åtgärd, och att tjänsten med övervakade besök i Berlin omfattar 42 språk.

Hon betonade slutligen att det var svårt att arbeta vid en ungdomsmyndighet på grund av 
kritiken, det bristande förtroendet och bristen på erkännande. Den negativa offentliga debatten 
om ungdomsmyndigheten i media och delvis i politiken gör det svårt för föräldrar att få stöd 
och råd från ungdomsmyndigheten i tid. Hon betonade att polisen endast ingriper då barn 
utsätts för fara, och att det finns nationella larmcentraler som är öppna dygnet runt.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner, som är chef för avdelningen ”Rechtsfragen der Kinder- und 
Jugendhilfe” (rättsliga frågor relaterade till barn- och ungdomsstöd) vid förbundsministeriet 
för familje-, kvinno-, äldre- och ungdomsfrågor, redogjorde för det tyska systemet för 
ungdomsstödtjänster. Hon påpekade att ansvaret för att tillhandahålla barn- och 
ungdomstjänster ligger hos de lokala myndigheterna och delegeras till 
ungdomsmyndigheterna och till ideella organisationer beroende på de lokala eller regionala 
omständigheterna. Trots gemenskapens ansvar reglerar den åttonde delen av sociallagen 
ungdomstjänsterna nationellt och på ett omfattande sätt. Förbundsländerna har utökat, 
kompletterat och breddat förbundslandets rättsliga ram för barn- och ungdomstjänster genom 
sina egna lagar – dvs. att städer och landsbygdsområden tillämpar ett differentierat regelverk 
inom ramen för det kommunala självstyret. Hon betonade att ungdomsmyndigheterna i 
enlighet med lagstiftningen i princip inte har befogenhet att fatta beslut om föräldrarättigheter.

Beträffande ungdomsmyndigheterna förklarade hon bland annat Jugendhilfeausschüsses 
funktion (ungdomsstödkommittéerna), som tillsammans med administrationen är en del av 
ungdomsmyndigheten. Dessa kommittéer består av medlemmar från statliga organ och av 
medborgare som föreslagits av ungdomsstöd- och ungdomsorganisationer. De kompletteras 
av experter från olika berörda områden som deltar som rådgivande medlemmar. Medan 
administrationen hanterar aktuella frågor fastställer ungdomsstödkommittén riktlinjerna för 
den lokala ungdomspolitiken. Kommittén hanterar alla frågor som rör ungdomstjänster, och 
särskilt diskussionen om problematiska situationer, förslag om vidareutveckling av 
ungdomstjänster, planering av ungdomstjänster och stöd för ideella ungdomstjänster.
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Medborgarnas och de yrkesverksammas deltagande ger ungdomsmyndigheterna en tudelad 
och unik struktur.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner tog även upp frågan om övervakning samt mekanismen för 
klagomål och överklagande i fråga om ungdomsmyndigheterna, och redogjorde för olika 
typer av klagomål som hanterades på lokal nivå eller på förbundslandsnivå av de respektive 
förvaltningsdomstolarna. Hon framhöll att de tyska myndigheterna var beredda att samla in 
bakgrundsinformation om de skulle kontaktas vid ingivandet av en framställning. I den mån 
dessa framställningar rör det tyska systemet med ungdomsstödtjänster kommer 
förbundsministeriet för familje-, kvinno-, äldre- och ungdomsfrågor att vidarebefordra 
förfrågningar från utskottet för framställningar till de behöriga myndigheterna i Tyskland och 
göra allt i sin makt för att se till att utskottet för framställningar snabbt får information.

Gerhard Bley, ansvarig för ungdoms- och familjefrågor vid ministeriet för arbete, jämlikhet 
och sociala frågor i staten Mecklenburg-Vorpommern, hänvisade till åtgärderna för samarbete 
mellan Länder och ungdomsmyndigheterna, för vilka 2 miljoner euro hade avsatts årligen, 
och konstaterade att ungdomsmyndighetens syfte var att samarbeta effektivt i familjetvister 
om vårdnad. Han ifrågasatte även det arbetsdokument om ungdomsmyndigheten som 
utarbetats av utskottet för framställningar under 2009 och begärde att de berörda 
ungdomsmyndigheterna skulle kunna få yttra sig under förfarandets gång, eftersom rätten att 
bli hörd är en konstitutionell princip och därför bör införlivas i framställningsförfarandet. Han 
angav även att inga fall av diskriminering på grundval av nationalitet hade konstaterats.

I den första diskussionen tog ledamöterna upp frågor om förbundsstrukturen och skillnaden 
mellan stora och små städer, som hindrar ett gemensamt tyskt svar på uppföljningen av 
klagomål, de eventuella förändringarna sedan det senaste delegationsbesöket 2007, 
språkfrågan och det stora antalet framställningar, möjligheten att överklaga ett 
domstolsbeslut, påståenden om okvalificerad personal, tolkningen av begreppet ”barnets 
bästa”, bristen på information och den återkommande frågan om utbildning och övervakning 
av personalen vid ungdomsmyndigheten.

De tyska mötesdeltagarna angav att personalen vid ungdomsmyndigheterna är specialiserade i 
sociala frågor och förvaltning och att klagomålen hanteras på högsta möjliga nivå 
(förvaltningsdomstol eller i sista hand den högre regionala domstolen (Landesobergericht)).
Det föreslogs även att framställarna skulle uppmanas att vända sig till de behöriga 
ministerierna (för familjefrågor eller rättsliga frågor).

Den andra delen av eftermiddagens möte inleddes med ett anförande av Eberhard Carl, före 
detta domare och numera chef för avdelningen ”Medling, förlikning och internationella 
konflikter i ärenden som rör föräldrar och barn” vid förbundsministeriet för rättsliga frågor, 
som tog upp ett antal ärenden i vilka Tyskland haft ett givande samarbete med exempelvis 
Polen, Frankrike och USA. Han betonade att ingen diskriminering sker på grundval av 
nationalitet, men att administrativa misstag naturligtvis kan ske i alla länder. Han begärde att 
det arbetsdokument om ungdomsmyndigheten som utarbetades av utskottet för 
framställningar 2009 skulle tas bort från internet. Han kritiserade också en intervju med 
Philippe Boulland som publicerats samma dag i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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Han betonade att de tyska myndigheterna skulle vara beredda att samla in 
bakgrundsinformation om de skulle kontaktas vid ingivandet av en framställning. I den mån 
dessa framställningar tycks röra förhandlingar i familjedomstolar kommer förbundsministeriet 
för rättsliga frågor att se till att förfrågningar från utskottet för framställningar översänds till 
de behöriga myndigheterna i Tyskland, tillsammans med en begäran om att lämna snabb 
information, och att den information som mottas omedelbart översänds till utskottet för 
framställningar. I Tyskland är de enskilda förbundsländerna ansvariga för tillsynen av 
familjedomstolarna i första och andra instans, och därmed också behöriga att hantera frågor 
och information om familjedomstolar.

Sabine Brieger följde upp sitt tidigare inlägg med att ta upp frågan om åtgärder för att 
förhindra bortförande av barn i Tyskland, vilka kan omfatta ett krav på utfärdande av larm vid 
gränsen för Schengenländernas territorium. Larmet utfärdas av den federala polisen på 
begäran av den lokala domstolen. Begäran ska bygga på en konkret och uppenbar risk för att 
den andra föräldern eller någon annan person avser att olovligt föra bort barnet till ett annat 
land. Den federala polisen kan då föra in larmet om den bortförande föräldern och om barnet i 
Schengens informationssystem (SIS) för att inleda sökåtgärder. Hon konstaterade även att 
förfarandena om föräldrarättigheter och föräldraansvar kommer att påskyndas i framtiden på 
grund av nya regler.

Valéry Turcey tackade delegationen för att han fått möjlighet att delta i mötet och angav att de 
ärenden som hänsköts till honom var ärenden i vilka den tyska domstolens beslut bestreds.
Dessa ärenden var begränsade till antalet, och under 2011 hade han endast handlagt 
10 ärenden. Turcey angav att situationer med tvister mellan personer från två länder ofta 
eskalerar på grund av angrepp eller förolämpningar på internet eller i media, där endast ena 
sidan av fallet lyfts fram. Han sade också att det är mycket viktigt att förstå skillnaden i fråga 
om juridisk kultur, inte minst när man väljer advokat. Som svar på en fråga från ledamöterna 
om möjlig diskriminering av en icke-tysk förälder avvisade Valéry Turcey detta kategoriskt, 
och betonade att Tyskland är en rättsstat. De olika uppfattningarna om familjevärderingar kan 
dock ge upphov till tveksamheter eller missförstånd. Tyska domare fäster stor vikt vid 
stabilitet, skola och ordningsamma förhållanden, medan franska domare ibland är mer 
inriktade på de känslomässiga och subjektiva aspekterna av dessa ärenden.

Angående de kritiska kommentarerna om intervjun i FAZ angav Philippe Boulland att hans 
yttranden kanske hade tolkats felaktigt, men att han hade sagt att han ansåg att det vore 
chockerande om de framställningar som han hade undersökt visade sig vara sanningsenliga.
Han sade även att det var tydligt att parlamentet bör delta i den offentliga debatten och måste 
ta hänsyn till såväl media som medborgarna. Han sade vidare att han hade insett att den 
internetkampanj som inletts av organisationen CEED (Conseil Européen des Enfants du 
Divorce, Europeiska rådet för skilsmässobarn), som han kontaktats av, inte var seriös 
eftersom dess provocerande verksamhet underminerar trovärdigheten och eventuellt minskar 
chanserna för att berättigade klagomål ska bedömas objektivt. Man borde dock inte förkasta 
verifierbara och objektiva analyser eller väl underbyggda argument från föräldraföreningar 
eller föräldrarna själva. Han föreslog att framställningarna skulle översändas till ministeriet 
för rättsliga frågor, men betonade att han inte var nöjd med avsaknaden av 
överklagandemöjligheter.
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Ledamöterna påpekade att medborgarna måste få bättre information om de befintliga 
möjligheterna till stöd och juridisk rådgivning och om de kulturella skillnaderna mellan 
rättssystemen. Ledamöterna sade även att Europaparlamentets utskott för framställningar då 
en framställning förklaras tillåtlig och sänds till Europeiska kommissionen för vidare 
utredning, tvingas vänta alltför länge på svar och att kommissionens svar ofta är bristfälliga.

Trots vissa frågor som kräver ytterligare klargöranden ansåg ledamöterna att mötena hade gett 
en ny grund för ett bättre samarbete mellan utskottet för framställningar och de behöriga tyska 
myndigheterna.

Slutsatser

Ett antal slutsatser kan dras redan av den beskrivande delen av själva dokumentet. 
Ledamöterna anser emellertid att följande punkter är värda att framhålla:

 Europaparlamentets utskott för framställningar kunde inte se att de tyska 
myndigheterna gjort sig skyldiga till några överträdelser av nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning vad gäller framställningarna om ungdomsmyndigheten.

 Utskottet hade inte stött på några belägg för eller tecken på omständigheter – och 
framför allt inte heller några strukturella drag i framställarnas klagomål – som ger 
anledning att anta att de tyska myndigheterna gör sig skyldiga till särskild 
diskriminering i samband med gränsöverskridande äktenskap.

 Barn- och ungdomspolitiken i Tyskland utmärks av en mängd nivåer när det gäller 
ansvarsområden, i enlighet med Tysklands federala struktur, och den omfattar även de 
kommunala myndigheterna och de ideella barn- och ungdomsorganisationerna inom 
ramen för deras partnerskap med offentliga organ.

 Ungdomsmyndigheten inrättades 1922 inom ramen för städernas och distriktens 
kommunala självstyre. Avsnitt VIII av sociallagen är sedan 1990 den rättsliga grunden 
för det ansvarsområde som åligger ungdomsmyndigheterna. Ungdomsmyndigheten 
överför fortfarande hela ansvaret för barns och ungdomars välfärd till städerna och 
landsbygdsdistrikten.

 Beslut om föräldrars rättigheter och skyldigheter kan endast fattas av en 
familjedomstol och inte på förvaltningsnivå av ungdomsmyndigheten.
Familjedomstolarna avkunnar domar om vilka åtgärder som ska vidtas när ett barns 
välfärd hotas eller om vårdnaden om barn, i till exempel skilsmässoärenden.
Ungdomsmyndigheten deltar i förhandlingar i familjedomstolar. Domstolen måste 
höra ungdomsmyndigheten i dessa förhandlingar.

 I skilsmässoförhandlingar informerar familjedomstolen regelbundet 
ungdomsmyndigheten om skilsmässoansökningar då barn och ungdomar berörs.
Denna information gör det möjligt att erbjuda föräldrar och barn rådgivning och stöd 
under separationen och vid regleringen av föräldrarnas rättigheter och skyldigheter.
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 Som en konsekvens av det kommunala självstyret är den behöriga 
tillsynsmyndighetens befogenheter att granska beslut som ungdomsmyndigheterna 
fattat efter eget gottfinnande begränsade till beslutens lagenlighet. Beslut från 
ungdomsmyndigheterna kan dock granskas av förvaltningsdomstolen.

 I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har Europeiska 
kommissionen inga befogenheter att ingripa i frågor som inte faller under EU-rätten.
EU:s familjerätt i fråga om barn är begränsad till gemensamma regler om jurisdiktion 
och om erkännande och verkställande av befintliga domar i en annan medlemsstat1.
Fördraget möjliggör emellertid processen med framställningar, som utskottet för 
framställningar ansvarar för och som omfattar ett större område, inklusive alla 
EU:s verksamhetsområden. Dessutom har EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, som utgör en integrerad del av EU-fördraget, i avsevärd utsträckning 
breddat inte bara EU-medborgarnas berättigade förväntningar utan även 
ansvarsområdet för utskottet för framställningar när det gäller att se till att sådana 
rättigheter respekteras på politisk nivå.

 I enlighet med artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter ska medlemsstaterna se till 
att barnets bästa kommer i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. De 
nationella domstolarna har bäst förutsättningar att bedöma hur principen om barnets 
bästa ska tillämpas i enskilda ärenden eftersom de ska ha tillgång till all relevant 
information och respektera rätten till försvar.

 I enlighet med artikel 24.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna har ”barn [...] rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras 
välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som 
rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad”, och i enlighet med artikel 24.3 
har ”Varje barn [...] rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och 
direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa”.

 I enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003 beror frågan om huruvida bortförandet 
av ett barn är olovligt på om det strider mot den ”vårdnad som har anförtrotts en 
person genom dom, på grund av lag eller genom en överenskommelse med rättslig 
verkan enligt lagen i den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före 
bortförandet eller kvarhållandet”. Det är följaktligen lagen i denna medlemsstat som 
fastställer villkoren för när föräldrar får rätt till vårdnad av sina barn.

 Utskottet anser att bristfällig kommunikation om och otillräckliga förklaringar av 
domstolsbeslut, fördelningen av befogenheter mellan myndigheterna och utomrättsliga 
och rättsliga lösningar kan vara ett skäl till att drabbade föräldrar inte kunnat göra en 
korrekt bedömning av alla relevanta fakta och omständigheter i samband med fallen 
i fråga. Endast genom en omfattande men konkret presentation och förklaring av all 
viktig information kan medborgarna förstå den juridiska och faktiska bakgrunden till 
beslut och lätt och snabbt få veta vem de kan vända sig till om de är missnöjda med 
sådana beslut.

                                               
1 Förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel IIa-förordningen).
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 Europaparlamentets utskott för framställningar välkomnar stödet från de tyska 
myndigheterna när det gäller befintliga forum och initiativ med anknytning till 
samordningen mellan barn- och ungdomsorganisationerna i Tyskland, och utskottet 
kommer att se till att kontakterna mellan utskottet och de tyska myndigheterna 
upprätthålls så att medborgarnas – i synnerhet barnens – rättigheter stärks.

I detta sammanhang rekommenderar utskottet följande:

1. Att en lämplig mekanism inrättas på federal nivå och på förbundslandsnivå för 
eventuella icke-rättsliga klagomål som kan leda till ingripanden mot 
förvaltningsbeslut.

2. Att en särskild informationsöverföring säkerställs mellan de berörda myndigheterna 
rörande internationella skilsmässoärenden som inbegriper barn, framför allt ett mer 
systematiskt samarbete med övriga berörda länder.

3. Att de tyska myndigheterna fortsätter att stödja ”den centrala kontaktpunkten för 
gränsöverskridande konflikter mellan föräldrar och barn” inom ISS, som ska ge 
föräldrarna vägledning i fråga om de juridiska och andra alternativ (exempelvis 
medling) som de har tillgång till.

4. Att myndigheterna är lyhörda för en förbättring av omständigheterna vid möten mellan 
föräldrar och barn och för åtgärder som garanterar att alla relevanta språk och tolkning 
tillåts och accepteras under föräldrabesök. Detta bör i vissa fall (till exempel om 
barnet fortfarande är väldigt ungt, och då med tanke på risken för påverkan eller 
bortförande) ske i närvaro av en tjänsteman.

5. Att en regelbunden kontakt mellan föräldrar och deras barn upprätthålls i största 
möjliga utsträckning, liksom kontakten mellan barnet och dess far- och morföräldrar 
och syskon. Detta bör emellertid ske endast om och i den mån det inte påverkar 
barnets välbefinnande negativt.

 6. Att man på EU-nivå offentliggör tydliga riktlinjer om barnets rättigheter och 
konsekvenserna av gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor mellan personer 
med olika nationaliteter.

 7. Att man främjar det bilaterala samarbetet mellan medlemsstaterna och deras 
rättssystem för att öka medborgarnas och myndigheternas förståelse av olika 
nationella lagstiftningar.

 8. Att framställningar om ungdomsmyndigheten som har förklarats tillåtliga översänds 
till förbundsministeriet för familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor för 
information och svar.

 9. Att detta dokument, som behandlar den rådande situationen i Tyskland och speglar 
den nuvarande uppfattningen i utskottet för framställningar i fråga om 
ungdomsmyndigheten, översänds för kännedom till de ansvariga tyska myndigheterna 
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och till de framställare som kontaktade utskottet för framställningar i fråga om 
ungdomsmyndigheten och att det görs tillgängligt på webbplatsen för utskottet för 
framställningar som information till allmänheten.

10. Att Libicki-arbetsdokumentet av den 28 januari 2009 om påstådda diskriminerande 
och godtyckliga åtgärder som ungdomsmyndigheter vidtagit i vissa medlemsstater, i 
synnerhet ungdomsmyndigheten i Tyskland (dokumentet finns fortfarande på 
webbplatsen för utskottet för framställningar) utan dröjsmål ersätts med detta 
dokument eller åtminstone förses med en entydig not på PETI-utskottets webbplats så 
att läsarna klart och tydligt förstår att Libicki-dokumentet inte längre speglar 
PETI-utskottets officiella ståndpunkt.


