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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0477/2007 af Catherina Groeneveld, irsk statsborger, om et forbud 
mod privat undervisning i hjemmet i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er sammen med sin sydafrikanske mand og børn midlertidig bosat i Tyskland og 
foretrækker af uddannelses- og familiemæssige årsager at undervise sine børn i hjemmet, 
hvilket de tyske myndigheder har nægtet at give tilladelse til. Hun fastholder, at Tyskland er 
den eneste EU-medlemsstat, som ikke tillader privat undervisning i hjemmet og hævder, at det 
er i strid med ånd og bogstav i Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie 
bevægelighed inden for Fællesskabet. Hun anmoder derfor Parlamentet om at drøfte sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

Andrageren, der er irsk statsborger, bor i Tyskland med sin sydafrikanske mand og deres 
børn. I stedet for at sende sine børn til en privat eller offentlig skole, der er anerkendt af de 
tyske myndigheder (i dette tilfælde delstaten Niedersachsen), i forbindelse med den 
obligatoriske skoleundervisning foretrækker hun at undervise børnene i hjemmet. Denne 
mulighed overholder ifølge de tyske muligheder ikke de nationale retsforskrifter, selv om den 
ifølge andrageren er anerkendt både i hendes hjemland (Irland) og i alle de andre 
medlemsstater.

Andrageren fremfører flere argumenter, herunder navnlig:
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 Familien skifter ofte bolig på grund af hendes mands erhverv (ingeniør inden for 
rumfartsindustrien).

 Kontinuitet i børnenes uddannelse, da de skal bestå en eksamen i Irland efter 
overbygningen, som vil være sværere at bestå, hvis kontinuiteten i deres uddannelse 
afbrydes, fordi børnene skal starte i det tyske uddannelsessystem.

 Det andet alternativ, nemlig at sætte børnene i en international skole i Tyskland, har 
familien afvist af økonomiske og sociale grunde, nemlig for at give dem mulighed for 
større kontakt med lokalsamfundet, hvilket en international skole ifølge andrageren 
ikke ville give mulighed for; den eneste mulige løsning er ifølge hende derfor privat 
undervisning i hjemmet.

 Årsager, der henhører under mobilitet blandt studerende og arbejdskraftens fri 
bevægelighed, som også ville medføre familiens mulighed for at blive integreret i 
værtslandet på den måde, de foretrækker.

 Årsager, der henhører under den sproglige og kulturelle mangfoldighed, som ifølge 
andrageren fremmes bedre ved undervisning i hjemmet end ved den undervisning, der 
tilbydes i de tyske skoler.

 Årsager, der henhører under en FN-rapport om menneskerettigheder, hvad angår 
uddannelse, der efter sigende opfordrer Tyskland til at åbne op for fjernundervisning 
og undervisning i hjemmet.

Endelig vedlægger andrageren sit andragende kopier af sin korrespondance med de tyske 
myndigheder samt en række dokumenter om pluralistisk tilgang til skoleundervisning i flere 
lande i verden, og hun angiver, at hendes andragende støttes af to medlemmer af Europa-
Parlamentet: Kathy Sinnott, parlamentsmedlem for valgområdet Ireland South for Gruppen 
for Selvstændighed og Demokrati; Hiltrud Breyer, tysk parlamentsmedlem for Gruppen 
Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Kommissionens holdning

Kommissionen konstaterer, at der ikke findes nogen bindende foranstaltning i EU-retten, der 
kan tvinge en medlemsstat til at erstatte den obligatoriske skoleundervisning med privat 
undervisning i hjemmet. Dette emne berører på den ene side opbygningen af 
uddannelsessystemet og på den anden side undervisningsindholdet, som er områder, hvor 
Fællesskabet i henhold til traktatens artikel 1491 kun kan støtte og udbygge medlemsstaternes 

                                               
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 
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indsats, men til gengæld fuldt ud skal respektere deres ansvar.

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen det ikke hensigtsmæssigt at indlede en 
debat om berettigelsen af alle andragerens argumenter; f.eks.:

 Debatten om, hvorvidt udviklingen af sociale forhold og integrationen i det sociale liv 
lettes af undervisning i hjemmet eller af den generelle skoleundervisning, herunder 
internationale skoler;

 Debatten om de forskellige betingelser og regler, som hver medlemsstat har for 
undervisning i hjemmet i stedet for den generelle skoleundervisning Det ville vise, at 
undervisning i hjemmet forbliver en undtagelse.

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

De supplerende elementer, der er blevet tilføjet sagen, er først og fremmest et referat af den 
fremlæggelse, der fandt sted på mødet i Udvalget for Andragender den 17. juli 2008, og for 
det andet en oplysning fra andrageren, der består i at gøre opmærksom på et nyt tilfælde af en 
anmodning om undervisning i hjemmet i Tyskland, som ligeledes er blevet afvist.

Andragerens fremlæggelse af 17. juli 2008 for Udvalget for Andragender, som blev støttet af 
Kathy Sinnott, medlem af Europa-Parlamentet, gav anledning til en dybtgående debat.
Forbuddet mod hjemmeundervisning i Tyskland har af visse parlamentsmedlemmer været 
betragtet som en uberettiget foranstaltning over for en elev fra en familie, der ikke har andre 
midler til at sikre sine børn, der kun opholder sig midlertidigt i Tyskland, en kontinuerlig og 
sammenhængende uddannelse. En lov af 1938 udgør faktisk en forhindring for 
hjemmeundervisning. Eksempler med andre EU-medlemsstater og andre lande i verden (f.eks. 
USA) er blevet nævnt.

Andrageren kræver i en vis forstand ligebehandling mellem tyske børn, der bor i udlandet, og 
som ifølge andrageren drager fordel af muligheden for hjemmeundervisning, og børn, der 
kommer fra andre medlemsstater, og som ikke har ret til at blive undervist i hjemmet af deres 
forældre (hjemmeundervisning).

Kommissionen kan imidlertid kun bekræfte den holdning, den udtrykte i sin første 
meddelelse, ifølge hvilken der ikke findes nogen bestemmelser i fællesskabsretten, der i visse 
tilfælde kunne tvinge en medlemsstat til at erstatte den obligatoriske skoleundervisning med 
privatundervisning i hjemmet. Dette emne berører på den ene side opbygningen af 
uddannelsessystemet og på den anden side undervisningsindholdet, som er områder, hvor 
Fællesskabet, i henhold til EF-traktatens artikel 149, kun kan støtte og udbygge 

                                                                                                                                                  
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.
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medlemsstarternes indsats, men det skal til gengæld fuldt ud respektere deres ansvar.

Endelig citerer andrageren i sin fremlæggelse af 17. juli 2008 bestemmelsen i EF-traktatens 
artikel 149, stk. 2, fjerde afsnit, ifølge hvilken Fællesskabets indsats sigter mod at udvikle 
udvekslingen af oplysninger og erfaringer vedrørende de spørgsmål, der er fælles for 
medlemsstaternes undervisningssystemer. Europa-Parlamentet og Kommissionen opfordres 
altså til at handle i overensstemmelse med deres eget ansvar, der følger af denne bestemmelse,
og følgelig at tilskynde Tyskland til at indlede en dialog med de organer, borgere og 
fremtrædende personer, der søger uddannelsesmæssige alternativer, og at undersøge 
erfaringerne fra alle Europas lande i forbindelse med dette spørgsmål.

 Kommissionen meddeler Udvalget om Andragender, at for så vidt angår uddannelse er 
der udviklet en politisk dialog med medlemsstaterne, og at disse har mulighed for at 
benytte den ramme, der er givet med henblik på at udveksle god praksis og drøfte 
emner, som de måtte finde det hensigtsmæssigt at behandle. Dette sker på basis af 
målsætninger og benchmarking, der er opnået enighed om, og på områder, der er 
defineret i samråd med medlemsstaterne.


