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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0744/2007 af Hubert Busekros, tysk statsborger, og 2 
medunderskrivere, om forbud mod hjemmeundervisning i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren og hans ægtefælle foretrak af pædagogiske årsager at undervise deres datter 
hjemme, hvilket de tyske myndigheder nedlagde forbud mod. Da forældrene nægtede at 
opgive hjemmeundervisningen, greb de tyske ungdomsmyndigheder ind, og efter en række 
administrative foranstaltninger blev datteren fjernet fra hjemmet indtil sin 16-års-fødselsdag. 
Andrageren påpeger, at Tyskland og Slovakiet er de eneste af EU's medlemsstater, der ikke 
tillader hjemmeundervisning, og han mener, at dette forhold er i modstrid med ånden og 
bogstavet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen 
op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"I. Andragendet

Den første af andragerne og dennes hustru oplevede, at deres datter Melissa (den tredje 
andrager) fik en mislykket skolegang i den offentlige skole, hun var tilmeldt i Tyskland 
(Bayern). Mere specifikt har Melissa gået et år om på grund af sin mislykkede skolegang i 
forbindelse med to fag (matematik og latin). For at undgå, at hun på ny skulle følge alle 
skolefag hele året, besluttede hendes forældre at undervise hende i hjemmet. Andragerne er i 
øvrigt ivrige forsvarere af undervisning i hjemmet. De tyske myndigheder har imidlertid 
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afslået denne mulighed for pigen. Det sociale system for unge har grebet ind, og efter en 
række administrative advarsler og en dom fra den lokale domstol, som blev bekræftet af 
appelretten, blev pigen tvangsfjernet fra sine forældres hjem, og en plejefamilie skulle tage sig 
af hende, indtil hun fyldte 16. Da den tyske lovgivning ikke tillader, at barnet fortsætter sit 
ophold i plejefamilien efter denne alder, er pigen efter sit 16. fyldte år vendt tilbage til sine 
forældres hjem.

Andragerne klager med en lang række argumenter ivrigt over forbuddet mod undervisning i 
hjemmet, mod de administrative myndigheders og politiets tvangsfjernelse af deres datter og 
mod hendes anbringelse i en plejefamilie, hvis adresse pigens forældre ikke havde kendskab 
til (de havde begrænset ret til besøg, som foregik et andet sted). De protesterer desuden over, 
at deres datter efter sin mislykkede skolegang blev placeret i en "Hauptschule", som de
betragter som den ringeste form for skolekategori i Tyskland. Endelig protesterer de mod den 
psykiatriske behandling, som deres datter og de selv har været udsat for.

Andragerne citerer og henviser til en hel række bestemmelser fra Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder:

 Artikel 6, ret til frihed og sikkerhed
 Artikel 7, respekt for privatliv og familieliv
 Artikel 10, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed
 Artikel 14, ret til uddannelse
 Artikel 20, lighed for loven
 Artikel 21, ikke-forskelsbehandling
 Artikel 22, kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed
 Artikel 24, børns rettigheder
 Artikel 47, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol.

De citerer og henviser desuden til flere bestemmelser fra den europæiske 
menneskerettighedskonvention:

 Artikel 8, ret til respekt for privatliv og familieliv
 Artikel 9, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed
 Artikel 14, forbud mod diskriminering
 Tillægsprotokol nr. 1 - artikel 2, ret til uddannelse.

De erklærer, at Tyskland og Slovakiet er de eneste EU-medlemsstater, som ikke tillader 
uddannelse i hjemmet, og mener, at denne situation er i strid med ånd og bogstav i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder  og den europæiske 
menneskerettighedskonvention. De opfordrer således Europa-Parlamentet til at tage sig af 
denne sag.

Endelig vedlægger andragerne kopier af deres korrespondance med de tyske myndigheder og 
kopier af dommene fra de tyske domstole, der har dømt i sagen.

II. Kommissionens holdning

Som Kommissionen har angivet i sin skrivelse af 11. februar 2008, findes der ikke nogen 
bindende foranstaltning i EU-lovgivningen, der kan tvinge en medlemsstat til at erstatte den 
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obligatoriske skoleundervisning med privat undervisning i hjemmet. I forbindelse med denne 
sag rejses for det første spørgsmålet om undervisningssystemets organisation og for det andet 
indholdet af undervisningen - områder, hvorpå Fællesskabet i henhold til artikel 1491 i EF-
traktaten kun kan støtte og supplere medlemsstaternes handlinger, men til gengæld fuldt ud 
skal respektere deres ansvar.

I øvrigt fremgår det ikke af sagen, at de afgørelser og foranstaltninger, som blev truffet af de 
tyske myndigheder i denne sag, byggede på andragernes nationalitet, hvilket kunne have rejst 
spørgsmålet om overensstemmelse med EF-traktatens artikel 12.

Kommissionen har ikke generelle beføjelser til at gribe ind i individuelle sager vedrørende 
overtrædelse af grundlæggende rettigheder. Den kan kun gribe ind, hvis der er tale om en 
krænkelse af de grundlæggende rettigheder, der vedrører fællesskabsretten. Med andre ord 
skal den pågældende situation have tilknytning til fællesskabsretten. Hvis en person anser sine 
grundlæggende rettigheder som fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention for 
krænket, kan vedkommende indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
såfremt alle interne retsmidler er udtømt. Alle nyttige oplysninger om denne mulighed kan findes 
på følgende adresse: http://www.echr.coe.int/ECHR. Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, som har hjemsted i Strasbourg, er ikke en EU-institution, men en 
institution under Europarådet. 

III. Konklusion

På baggrund af det ovenfor anførte kan Kommissionen ikke gribe ind i denne sag."

                                               
1

Artikel 149 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab:
1. Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt 
at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af 
uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. 
2. Målene for Fællesskabets indsats er 

 at udvikle den europæiske dimension på uddannelsesområdet, navnlig gennem undervisning i og udbredelse af medlemsstaternes 
sprog 

 at begunstige studerendes og læreres mobilitet, bl.a. ved at fremme den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser og 
studieperioder 

 at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne 
 at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer om spørgsmål, som er fælles for medlemsstaternes uddannelsessystemer 
 at tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere 
 at tilskynde til udvikling af fjernundervisning.

3. Fællesskabet og medlemsstaterne fremmer samarbejdet med tredjelande og med de internationale organisationer, der beskæftiger sig med 
uddannelsesforhold, herunder navnlig Europarådet. 
4. For at bidrage til virkeliggørelse af målene i denne artikel vedtager Rådet 

 efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
tilskyndelsesforanstaltninger, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser 

 med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen: henstillinger.


