Paris Bruxelles Frankfurt London Roma Madrid Zürich Washington Chicago Warszawa Auckland

Data: 18 grudnia 2006 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

ZAPROSZENIE DO HAMBURGA
NA PUBLICZNY PROCES
DNIA 22.12.2006

Ogranizacja „JUGENDAMT“ Hamburg-Bergedorf, reprezentowana przez pana Martina Schröder’a,
przy wsparciu Urz du Dzielnicowego Hamburg-Bergedorf, przy współudziale pa Brill, Pia Wolters
oraz pana Matthiasa M. Zabel’a i Christopha Krupp’a, pod egid pani Schnieber-Jastram, postanowiła
„na mocy urz du“:
Rodzicom – niezale nie jakiej narodowo ci – udzieli zakazu piel gnowania komunikacji z
dwuj zycznymi dzie mi w j zyku innym ni niemiecki. Celem jest tu zrobienie z dzieci
dwunarodowych czysto niemieckich dzieci, które posługiwa si maj wył cznie jednym j zykiem:
niemieckim. Urz dowo zarz dzone ogłupienie młodych ludzi słu y, według organizacji
„JUGENDAMT” Hamburg-Bergedorf, piel gnowaniu „niemieckiego dobra dziecka”.
Dlatego, w pi tek, dnia 22.12.2006 r., godz. 10:30, Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg
inni urz dnicy miasta Hamburg maj podj decyzj , w jakim stopniu zarz dzone „na mocy urz du”
przez urz dników miasta Hamburg ogłupienie młodych dzieci, da si pogodzi ze zdrowym rozumem
i obowi zuj cym poczuciem prawa społeczno ci mi dzynarodowej.
Sprawa ta jest jedyn w swoim rodzaju nie dlatego, e został wypowiedziany zakaz – nale y to do
„normalnego repertuaru” urz dników tej organizacji -, ale dlatego e dotkni ty nim ojciec, pan
Wojciech Pomorski, chce w ramach publicznego procesu zrozumie uzasadnienie tego urz dowo
zarz dzonego ogłupienia jego dzieci.
Urz dnicy JUGENDAMTU s zawsze przekonani, e działaj wył cznie „w dobrej wierze” i
„nieomylnie”.
Tak wi c ka de mo liwe skazanie tych urz dników przez innych urz dników tego samego miasta jest
nieistotne. Niemieckie praktyki s downicze w sprawach rodzinnych tak daleko oddaliły si od
„poczucia prawa” oraz „sprawiedliwo ci”, tak jak to rozumie cały wiat, e w tym znaczeniu – z
powodu rasistowskiego zachowania - nie nale y oczekiwa „sprawiedliwej” decyzji.
Jednak e wiat w przypadku takiego procesu mo e tu bardzo konkretnie przekona si co
prawdziwo ci wypowiedzi Przewodnicz cego Trybunału Europejskiego, Wildhabera (ETPC). Dlatego
prosimy Pa stwa o umieszczenie tej informacji na swojej li cie i przekazanie jej mi dzynarodowej
prasie i swoim posłom.
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