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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0477/2007, ingiven av Catherina Groeneveld, (irländsk 
medborgare), om förbudet mot hemundervisning i Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och hennes sydafrikanske make bor tillfälligt i Tyskland med sina barn. Av 
pedagogiska och familjerelaterade skäl vill framställaren att hennes barn ska undervisas i 
hemmet, vilket de tyska myndigheterna sagt nej till. Framställaren betonar att Tyskland är det 
enda EU-land som inte tillåter hemundervisning. Hon anser att detta strider mot rådets 
förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. 
Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att undersöka frågan.

2. Tillåtlighet

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

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008

Framställaren, som är irländsk medborgare, bor i Tyskland med sin sydafrikanske make och 
deras barn. I stället för att i enlighet med den allmänna skolplikten tvingas att skicka sina barn 
till en allmän eller privat skola, som erkänns av de tyska myndigheterna (i det här fallet 
delstaten Niedersachsen), föredrar framställaren att barnen undervisas i hemmet. Detta anser 
de tyska myndigheterna strider mot de nationella lagbestämmelserna, trots att det enligt 
framställaren är tillåtet inte bara i hennes hemland (Irland), utan också i samtliga övriga 
medlemsstater.
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Framställaren har lagt fram flera argument, däribland följande: 

 Familjen flyttar ofta på grund av makens yrke (ingenjör inom flyg- och 
rymdindustrin). 

 Barnen behöver kontinuitet i sin undervisning. Efter gymnasiestudierna måste de klara 
av ett prov i Irland, vilket skulle försvåras om kontinuiteten i deras studier bryts till 
följd av att de inlemmas i det tyska utbildningssystemet. 

 Det andra alternativet, det vill säga att barnen placeras i en internationell skola i 
Tyskland, har familjen avvisat både av finansiella och sociala skäl. Framställaren 
menar att barnen inte skulle få någon kontakt med det lokala samhället om de gick i en 
internationell skola och att den enda återstående lösningen är att de får 
privatundervisning i hemmet.

 Det finns skäl relaterade till studerandes rörlighet och fri rörlighet för arbetstagare, 
som också innebär en möjlighet för familjen att integreras i värdlandet på det sätt som 
passar den bäst.

 Det finns skäl relaterade till den språkliga och kulturella mångfalden, som 
framställaren anser skulle gynnas mer av undervisning i hemmet än av undervisningen 
i de tyska skolorna.

 Det finns skäl relaterade till en FN-rapport om mänskliga rättigheter inom 
utbildningsområdet, där Tyskland uppmanas att öka möjligheterna till 
distansutbildning och undervisning i hemmet.

Framställaren bifogar slutligen kopior av sin korrespondens med de tyska myndigheterna samt 
en rad dokument om mångfald i skolundervisningen i olika länder i världen. Framställaren 
hävdar att hennes framställning stöds av två ledamöter av Europaparlamentet, nämligen 
Kathy Sinnott (gruppen Självständighet/Demokrati), som företräder valkretsen Ireland South, 
och den tyska parlamentsledamoten Hiltrud Breyer (gruppen De gröna/Europeiska fria 
alliansen).

Kommissionens ståndpunkt

Kommissionen konstaterar att det inte finns någon tvingande bestämmelse i EU:s lagstiftning 
som gör det möjligt att förmå en medlemsstat att ersätta den obligatoriska skolundervisningen
med privatundervisning i hemmet. Denna fråga rör dels utbildningssystemets organisation, 
dels utbildningens innehåll, som är områden där gemenskapen i enlighet med artikel 1491 i 
                                               
1 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,
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fördraget endast kan stödja och komplettera medlemsstaternas insatser, samtidigt som den 
fullt ut ska respektera deras ansvar.

Mot denna bakgrund anser kommissionen inte att det är lämpligt att ge sig in i en diskussion 
om huruvida framställarens olika argument är välgrundade generellt sett. Exempel: 

 Hur ska man kunna veta om utvecklingen av sociala relationer och integreringen i det 
lokala samhällslivet gynnas mer av undervisning i hemmet än av den allmänna 
skolutbildningen, inbegripet internationella skolor.

 Hur ska man kunna veta vilka olika villkor och bestämmelser som varje medlemsstat 
fastställt för undervisning i hemmet i stället för allmän skolundervisning, då
undervisning i hemmet nämligen fortfarande framstår som ett undantagsfall. 

4. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

De ytterligare uppgifter som har tillfogats ärendet är för det första en sammanfattning av den 
presentation som gjordes vid sammanträdet med utskottet för framställningar den 17 juli 2008 
och för det andra information som tillhandahållits av framställaren om en ny begäran om 
hemundervisning i Tyskland, som också har fått avslag.

Framställarens redogörelse den 17 juli 2008 inför utskottet för framställningar, med stöd av
Kathy Sinnott (MEP), väckte en ingående debatt. Förbudet mot hemundervisning i Tyskland 
ansågs av vissa ledamöter vara ett omotiverat beslut gentemot en elev från en familj som inte 
på annat sätt kan ge sina barn, som endast provisoriskt bor i Tyskland, en kontinuerlig och 
sammanhängande utbildning. En lag från 1938 förbjuder i själva verket hemundervisning. 
Exempel på detta från andra EU-medlemsstater och andra länder i världen (till exempel 
Förenta staterna) har nämnts.

Framställaren kräver så att säga likabehandling mellan tyska barn som bor utomlands och som 
enligt framställaren drar fördel av hemundervisningssystemet och de som kommer från andra 
medlemsstater och som inte får utbildas i hemmet av sina föräldrar 
(hemundervisningssystemet).

Kommissionen kan likväl bara bekräfta den ståndpunkt som kommissionen uttryckte i sitt 

                                                                                                                                                  
— främja rörligheten för studerande och lärare, bl.a. genom att verka för ett akademiskt erkännande av 
examensbevis och studietider,
— främja samarbete mellan utbildningsanstalter,
— utveckla informations- och erfarenshetsutbyte 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.”
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första meddelande, nämligen att det inte finns någon gemenskapsbestämmelse som i vissa fall 
skulle kunna tvinga en medlemsstat att byta ut den obligatoriska skolundervisningen mot 
privat utbildning i hemmet. I själva verket rör denna fråga dels skolsystemens organisation, 
dels undervisningens innehåll. Enligt artikel 149 i EG-fördraget kan gemenskapen bara stödja 
och komplettera medlemsstaternas insatser inom dessa områden men ska samtidigt fullt ut 
respektera medlemsstaternas ansvar.

Slutligen nämnde framställaren i sin redogörelse den 17 juli 2008 den bestämmelse i 
EG-fördragets artikel 149.2.4 enligt vilken gemenskapens insatser ska syfta till ”att utveckla 
informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas 
utbildningssystem”. Hon kräver således att Europaparlamentet och kommissionen handlar 
enligt det ansvar som de själva har enligt denna bestämmelse och följaktligen uppmuntrar
Tyskland att inleda en dialog med de sammanslutningar, medborgare och personer som söker 
efter alternativa utbildningssätt och att granska de erfarenheter som finns på detta område i 
alla EU-medlemsstater.

Kommissionen informerar utskottet för framställningar om att en politisk dialog på 
utbildningsområdet har inletts med medlemsstaterna och att dessa har möjlighet att utnyttja 
denna ram som erbjudits för att utbyta bästa praxis och diskutera de frågor som de tycker är 
viktiga att behandla. Detta görs utifrån gemensamma målsättningar och ambitioner inom 
områden som fastställts i överenskommelse med medlemsstaterna.


