Polski rodzic przegrał proces z Jugendamtem
MJ/PAP

Sąd krajowy w Hamburgu odrzuci ł w piątek pozew polskiego rodzica Wojciecha Pomorskiego, kt óry zaskar ży ł miasto oraz miejscowy urz ąd ds.
dzieci i m łodzieży (Jugendamt) za dyskryminacj ę ze względu na przynale żno ść narodow ą.
Mieszkający w Hamburgu nauczyciel germanista domaga ł się przeprosin na pi śmie i 15 tysi ęcy euro odszkodowania za to, że Jugendamt w Hamburgu 
Bergedorfie zabroni ł mu rozmawiania w języku polskim podczas nadzorowanych spotka ń z córkami. Po rozstaniu rodzic ów dziewczynki znalaz ły się pod opiek ą matki,
obywatelki Niemiec. Zdaniem Pomorskiego dzia łania Jugendamtu mia ły na celu pozbawienie jego c órek kontaktu z językiem i ich germanizacj ę. Miało to w jego
opinii naruszy ć traktat polsko niemiecki o dobrym s ąsiedztwie z 1991 r., gwarantuj ący prawa mniejszo ści, a także międzynarodowe konwencje ochrony praw
człowieka.
>>>Jugendamty a polskie dzieci  czy to ju ż rasizm?
Proces rozpocz ął się jeszcze w grudniu 2006 roku. Zosta ł jednak zawieszony ze wzgl ędu na trudno ści z odnalezieniem akt, dokumentujących konflikt Pomorskiego z
Jugendamtem. Wiosn ą tego roku s ąd administracyjny Hamburga nakaza ł władzom miasta podj ęcie dzia łań mających na celu odnalezienie oraz udost ępnienie
żądanych dokument ów, co otworzy ło drog ę do wznowienia procesu. Zdaniem s ądu nie pojawi ły się jednak nowe argumenty w sprawie sprzed trzech lat, zaś
pieniężne odszkodowanie na podstawie kodeksu prawa cywilnego by łoby zasadne w przypadku ci ężkiego naruszenia praw osobistych, takich jak naruszenie
nietykalno ści cielesnej albo czci.
Pomorski zapowiedzia ł, że odwo ła się od wyroku do niemieckich s ądów wy ższej instancji, a w ostateczno ści  do Europejskiego Trybuna łu Praw Człowieka w
Strasburgu. W jego ocenie Pomorskiego, hamburski s ąd potwierdzi ł swym wyrokiem, że "w Niemczech dopuszczalny jest szanta ż językowy".  Wynarodowiono dwie
dziewczynki , obywatelki polskie  doda ł.  Boją się stworzy ć precedens. Je śli pozwolono by Pomorskiemu rozmawia ć z dziećmi w języku polskim, to tak że osoby
innych narodowo ści  których w Niemczech jest bardzo wiele  będą chcia ły m ówić w swoich językach w trakcie nadzorowanych spotka ń z dziećmi  interpretuje
decyzj ę sądu polski rodzic.
Krytyka praktyk niemieckich Jugendamt ów by ła przedmiotem troski Komisji Europejskiej oraz Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Szef tej komisji w
poprzedniej kadencji PE Marcin Libicki informował na pocz ątku 2008 roku, że trafiło do niego oko ło 200 petycji w sprawie dyskryminowania przez niemieckie
urzędy ds. m łodzie ży rodzic ów dzieci, pochodz ących z mieszanych ma łżeństw. Problemy te dotycz ą nie tylko Polak ów, lecz również przypadk ów małżeństw Niemc ów
z obywatelami np. Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Stan ów Zjednoczonych.
W 2007 roku Komisja Petycji PE spotka ła się z przedstawicielami niemieckiego rządu. Przedstawicielka ministerstwa ds. rodziny Gilla Schindler przyzna ła, że w kilku
indywidualnych sprawach nie mo żna wykluczy ć niedoci ągni ęć ze strony urz ędników Jugendamtów. Wyraziła jednocze śnie ubolewanie z powodu sposobu, w
jaki potraktowany zosta ł Pomorski, przyznaj ąc, że zakaz rozmawiania z dzie ćmi po polsku by ł niezgodny z prawem.
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