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Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.
Przeciw germanizacji dzieci Wieden.

Bez rozstrzygniecia zakonczyla sie wczoraj rozprawa przed sadem w Wiedniu przeciw Wojciechowi
Pomorskiemu o odebranie praw rodzicielskich i dalsze ograniczanie kontaktow z jego corkami.
Matka dziewczynek, Niemka, ktora od kilku lat mieszka w Austrii, zadala od ojca zrzeczenia sie praw
rodzicielskich w zamian za mozliwosc widywania dzieci. Na ten szantaz ojciec sie nie zgodzil. On z kolei
postawil dwa warunki: wychowywanie dzieci po katolicku i co najmniej dwie godziny nauki jezyka polskiego w
tygodniu. Nie udalo sie uzyskac konsensusu. Sad odroczyl rozprawe do 14 stycznia przyszlego roku.
Niestety, czas dziala przeciw dzieciom i ich ojcu.
Wojciech Pomorski jest czlowiekiem, ktoremu sady niemieckie wespol z Jugendamt (urzedem ds. dzieci)
zabronily uzywania jezyka polskiego w kontaktach z corkami. Zostaly one uprowadzone z domu w Hamburgu
przez matke w lipcu 2003 r. Kobieta zamieszkala w Austrii. Wowczas Iwona miala 3,5 roku, a Justyna 6 lat.
- Moje corki sa germanizowane. Ostatni raz widzialem je w listopadzie 2006 roku. Lacznie corki widzialem
przez ok. 13 godzin w ciagu ponad pieciu lat, zawsze pod nadzorem. Do dzis nie znam adresu, pod jakim
przebywaja one i moja byla zona, ani raz nie udalo mi sie porozmawiac z corkami telefonicznie od ponad 5
lat, nie znam adresow szkol, do jakich chodza, do czego mam prawo jako ojciec, posiadajacy prawa
rodzicielskie. Dzis juz nie moge sie porozumiewac z nimi po polsku, mimo ze sa obywatelkami polskimi, bo
zabroniono im uzywac ojczystego jezyka - mowi Wojciech Pomorski.
- Czy tak ma wygladac "wspolna Europa"? Austria i Niemcy nie chcac rozumiec slow tolerancja,
wielokulturowosc oraz zwykly szacunek do czlowieka - dodaje rozgoryczony.
18 grudnia 2005 r. Parlament Europejski stwierdzil jednoznacznie, ze w postepowaniu z Wojciechem
Pomorskim doszlo do dyskryminacji i ze naruszony zostal artykul 12 traktatu, ustanawiajacego Wspolnote
Europejska. Zakazuje on wszelkich form dyskryminacji ze wzgledu na narodowosc i obywatelstwo. Rzad
Niemiec przepraszal Pomorskiego za to 7 czerwca 2007 r. na Forum Parlamentu Europejskiego. Jak widac niczego to nie zmienilo.
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