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Dot.: Uprowadze dzieci polskich przez Jugendamt

Hamburg, 18.05.2006

w 10.03.2006 r. odbyła si w Bolsano/ Bozen (Włochy) mi dzynarodowa konferencja
dotycz ca „Uprowadzania dzieci przez Jugendamt”.
Tego samego dnia Andrzej L. popełnił samobójstwo w Jugendamcie Spandau
(Berlin) w obecno ci pracowników Jugendamtu.
Okoliczno ci tego samobójstwa wskazuj na to, e został on czynnie i umy lnie
doprowadzony do samobójstwa przez Jugendamt na skutek rozł ki z dzie mi.
Czy dzie samobójstwa jest przypadkowy, czy te został wybrany przez Andrzeja L.
w dniu mi dzynarodowej konferencji w Bolsano jako form protestu – nie jest
wiadome, zwłaszcza e policja niemiecka prawdopodobnie nie zawiadomiła
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej o samobójstwie obywatela polskiego i o losach
polskich dzieci. Do 10.05.2006 Ambasada RP nie wiedziała nic o tym fakcie.
Została ona powiadomiona o tragedii polskiej rodziny przez biuro posłów Marcina
Libickiego i Jacka Tomczaka z Poznania.
Nale y podejrzewa , e dzieci Andrzeja L. zostały zagarni te przez Jugendamt.
Z naszych doswiadcze wynika, e Jugendamt w ramch urz dowej opieki nad
dzieckiem starał si nie tylko zabiera dzieci w celu wychowywania ich wył cznie w
duchu niemieckim, ale i ka dego z pokrzywdzonych rodziców doprowadzi do
ostatecznej rozpaczy i samobójstwa.
Zał czamy tre doniesienia BZ 11.3.2006.
Wszystko wskazuje na to, e sprawa zostaje zatuszowana. Nikt nie chce poda nam
nazwiska ofiary i okoliczno ci jej mierci, ani informacji o losie dzieci Andrzeja L.
W/w informacja prasowa jest jedynym ladem tej sprawy.
Uwa amy, e Andrzej L. i jego dzieci nie powinny popa w zapomnienie jak 250 tys.
innych przypadków.
Ofiarujemy si jako rodzina zast pcza dla tych dzieci. Prosimy o pomoc w
nawi zaniu kontaktu.
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