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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0744/2007, ingiven av Hubert Busekros (tysk medborgare) och 
undertecknad av ytterligare två personer, om förbudet mot hemundervisning i 
Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och hans fru ville av pedagogiska skäl att deras dotter skulle få 
hemundervisning, vilket tyska myndigheter motsatte sig. Då föräldrarna stod på sig vidtog de 
tyska barnavårdsmyndigheterna ett antal administrativa åtgärder och föräldrarna fråntogs 
dottern fram till hon fyllde 16 år. Framställaren påpekar att Tyskland och Slovakien är de
enda medlemsstater där hemundervisning är förbjudet, och anser att detta strider mot EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Han uppmanar därför
Europaparlamentet att undersöka ärendet. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

I. Framställningen

Den förste framställaren och hans fru stod inför problemet att deras dotter Melissa (den tredje
framställaren) inte klarade den statliga skolan i Tyskland (Bayern). Eftersom Melissa inte 
klarade två ämnen (matematik och latin) skulle hon bli tvungen att gå om ett år. För att 
dottern skulle slippa gå om alla ämnen under ett helt år beslöt föräldrarna att ge henne 
undervisning hemma. Framställarna är för övrigt ivriga försvarare av hemundervisning. Tyska 
myndigheter förvägrade dock flickan den möjligheten. De sociala myndigheternas 
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ungdomsenhet ingrep och efter ett antal varningar samt en dom från den lokala domstolen, 
som styrktes av appellationsdomstolen, tvångsförflyttades flickan till en fosterfamilj som fick 
vårdnaden om henne fram till att hon fyllde 16 år. Enligt tysk lag kan inte en fosterfamilj ha 
vårdnaden om barn över 16 år, och flickan fick därför flytta tillbaka till sina föräldrar när hon 
fyllt. 

Med en lång rad argument protesterar framställarna kraftigt mot både förbudet mot 
hemundervisning, de administrativa och polisiära myndigheternas tvångsförflyttning av deras 
dotter samt placeringen i fosterfamilj, vars adress föräldrarna aldrig fick (de hade begränsad 
umgängesrätt och umgänget skedde på annan plats). De protesterar även mot att dottern efter 
sin misslyckade skolgång placerades i en Hauptschule, vilket de anser vara den sämsta sortens 
skola i Tyskland. Slutligen protesterar föräldrarna mot den psykiatriska vård som de själva 
och dottern fick genomgå.

Framställarna citerar och åberopar en rad bestämmelser i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna:

 Artikel 6, Rätt till frihet och säkerhet.
 Artikel 7, Respekt för privatlivet och familjelivet.
 Artikel 10, Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 Artikel 14, Rätt till utbildning.
 Artikel 20, Likhet inför lagen.
 Artikel 21, Icke-diskriminering.
 Artikel 22, Kulturell, religiös och språklig mångfald.
 Artikel 24, Barnets rättigheter.
 Artikel 47, Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.

De citerar och åberopar även flera bestämmelser i den europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna:

 Artikel 8, Rätt till skydd för privat- och familjeliv.
 Artikel 9, Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 Artikel 14, Förbud mot diskriminering.
 Tilläggsprotokoll nr 1 – artikel 2, Rätt till undervisning.

Framställarna uppger att Tyskland och Slovakien är de enda medlemstaterna som inte tillåter 
hemundervisning och anser att detta strider både mot EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna och mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. De 
uppmanar därför Europaparlamentet att åta sig ärendet.

Framställarna bifogar även kopior av korrespondensen de haft med tyska myndigheter samt 
kopior av domarna som de tyska domstolarna utfärdat i ärendet.

II. Kommissionens bedömning

Som Europeiska kommissionen fastställde i sitt meddelande av den 11 februari 2008, finns 
det ingen bestämmelse i EU-rätten som skulle kunna förbinda medlemstaterna att ersätta den 
obligatoriska skolundervisningen med privatundervisning i hemmet. Detta hör till 
skolsystemets organisation och undervisningens innehåll, vilket är områden där EU enligt 



CM\756143SV.doc 3/3 PE416.409v01-00

SV

artikel 1491 i EG-fördraget ska stödja och komplettera medlemsstaternas insatser, men 
samtidigt fult ut respektera deras ansvar. 

Det framgår heller inte i ärendet att de beslut som de tyska myndigheterna tog och de åtgärder 
som vidtogs i detta ärende skulle ha baserats på framställarnas medborgarskap, vilket hade 
kunnat väcka frågor angående förenlighet med artikel 12 i EG-fördraget.

Kommissionen har inte allmän behörighet att ingripa i enskilda fall av brott mot de 
grundläggande rättigheterna. Kommissionen kan endast ingripa när ett brott mot de 
grundläggande rättigheterna sker inom ramen för gemenskapsrätten. Fallet måste med andra 
ord ha beröringspunkter med gemenskapsrätten. Den som anser sig ha fått sina grundläggande 
rättigheter enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna kränkta, och har uttömt samtliga rättsliga möjligheter på nationell nivå, 
kan överklaga till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. All information om 
denna möjlighet finns att tillgå på: http://www.echr.coe.int/ECHR. Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna har sitt säte i Strasbourg och är inte en EU-institution utan hör till 
Europarådet. 

III. Slutsats

Mot bakgrund av detta har kommissionen ingen möjlighet att ingripa i ärendet.

                                               
1 Följande anges i artikel 149 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen: 
1. Gemenskapen skall bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet 
mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser, samtidigt som
gemenskapen fullt ut skall respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och 
utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald.
2. Målen för gemenskapens insatser skall vara att
- utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen särskilt genom undervisning i och spridning av 
medlemsstaternas språk,
- främja rörligheten för studerande och lärare, bl. A. genom att verka för ett akademiskt erkännande av 
examensbevis och studietider,
- främja utbyte mellan utbildningsanstalter,
- utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas 
utbildningssystem,
- främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte,
- främja utvecklingen av distansundervisning.
3. Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella 
organisationer på utbildningsområdet, särskilt Europarådet.
4. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås, skall rådet
- enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén 
besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller 
andra författningar,
- genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen anta rekommendationer.


