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Gracz Tygodnia: Marcin Libicki

Za walkę z Jugendamtami o prawa Polaków
30.11.2008 

Fot. Tomasz Kaminski / AG 

Marcin Libicki jest europosłem PiS-u i jednocześnie przewodniczącym Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. 
Obecnie pod jego kierownictwem tworzone jest opracowanie nt. dyskryminacji cudzoziemskich rodziców przez 
Jugendamty, czyli niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży. 

W sprawie wypowiedziały się w ciągu ostatnich dni duże niemieckie gazety, które albo - jak "FAZ" - szydzą z 
dyskryminowanych cudzoziemców, albo też - jak "Sueddeutsche Zeitung" - w kuriozalny sposób usprawiedliwiają 
łamanie praw rodziców przez urzędników Jugendamtów (zakaz rozmowy po polsku tłumaczą groźbą porwania).

Marcin Libicki jako jedyny polski polityk profesjonalnie zajął się problemem: w merytoryczny sposób mówi o nim w 
mediach, a w mijającym tygodniu poinformował, że przygotowywane przez jego komisję opracowanie pozwoli na 
zajęcie oficjalnego stanowiska ws. praktyk Jugendamtów. 

Europoseł przyznaje, że chciał, by Komisja Petycji przygotowała raport będący podstawą do debaty plenarnej i 
następnie przyjęcia rezolucji PE w tej sprawie. Ale - jak mówił - decyzja o podjęciu pracy nad raportem została 
zablokowana głównie wskutek nacisków posłów niemieckich.



- Komisja przygotuje więc tzw. opracowanie, na które nie jest wymagana zgoda wszystkich grup politycznych. 
Przyjęte następnie przez Komisję Petycji stanowisko stanie się narzędziem w rękach pokrzywdzonych rodziców i 
przedstawicieli rządów krajów UE - powiedział Libicki.

Choć posłowie niemieccy zablokowali dyskusję na forum PE, nagłośnienie problemu spowodowało, że niemieccy 
urzędnicy działają łagodniej niż wcześniej. - To nie jest problem zmiany przepisów prawnych, tylko zmiany 
mentalności urzędników niemieckich - uważa Libicki.
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