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Rue Wirtz
B-1047 Bruxelles
Petycja dziesi ciorga rodziców
JUGENDAMT1 w Republice Federalnej Niemiec
nale y uzna za nielegaln instytucj w Unii Europejskiej
Rodzice, którzy w Republice Federalnej Niemiec musieli podda si procedurom s dowym w
sprawach władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów oraz opieki nad dzie mi, które pochodz ze
zwi zków z rodzicem narodowo ci niemieckiej, wzywaj Komisj Europejsk i Parlament Europejski
do podj cia odpowiednich rodków, zmierzaj cych do uznania niemieckiego JUGENDAMTU za
instytucj non grata w Europie oraz do zabronienia jej.
JUGENDAMT dysponuje niczym nieograniczon władz . Oficjalnie słu y do „ochrony dzieci i
młodzie y”. W rzeczywisto ci poddaje dzieci samotnych matek pod kontrol pa stwa, a eby
wychowywa je w tak, jak wyobra a to sobie niemiecka administracja urz dnicza.
Takiej instytucji jak JUGENDAMT nie ma w adnym innym pa stwie prawa.
Jako urz d „stoj cy na stra y” wprowadza w rodzinach niemiecki porz dek urz dniczy i nadzoruje
jego przestrzeganie. Jego pracownicy s w wietle prawa „nad-rodzicem”. S oni podporz dkowani
lokalnym politykom i jako trzeci rodzic uczestnicz we wszystkich rodzinnych post powaniach
s dowych. Dysponuj wi kszymi prawami do dzieci ni sami (ich) rodzice. Jako stra nik Kindeswohl
(dobra dziecka) proponuj rodki jego ochrony, przy czym Kindeswohl nale y tu rozumie jako dobro
dziecka w znaczeniu dobra narodu niemieckiego. Postawienie si przeciwko pracownikom tej
instytucji jest bezcelowe, a nawet i niebezpieczne. Bowiem JUGENDAMTY permanentnie i
niedwuznacznie gro zabraniem prawa do kontaktów z dzie mi lub odebraniem władzy
rodzicielskiej. Maj one tak władz , aby osi gn to poprzez decyzj lub bez decyzji s du.
W przypadku par dwunarodowych JUGENDAMT zmierza do nast puj cych, niejawnych celów:
1. Ka demu dziecku nale y przeszkodzi w opuszczeniu niemieckiego terenu.
2. Władza rodzicielska ma by natychmiast, a opieka rodzicielska w krótkim czasie oddana
rodzicowi pochodzenia niemieckiego.
3. Dzieci nale y ochrania przed piel gnowaniem ich drugiej kultury i j zyka. Widzenia oraz
kontakt z nieniemieckim rodzicem nale y utrudnia stosuj c poni aj ce rodki.
Nale y zagwarantowa wynaradawianie dzieci poprzez kontynuacj post powa s dowych
tak długo, a dzieci stan si pełnoletnie. Kiedy rodzic-obcokrajowiec tego nie akceptuje,
nale y ciga go post powaniem karnym.
4. Alimenty nale y ci gn na teren niemiecki. Roszczenia niezapłacone nale y ci ga nawet
wtedy, kiedy dzieci s dorosłe, to znaczy wtedy kiedy roszczenia prawne nieniemieckich
rodziców do własnych dzieci wygasły.
5. Dane uzyskiwane o rodzicach przez JUGENDAMT oraz dokumenty sporz dzane na ich temat
nale y ukry przed nimi za pomoc ochrony danych.
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ze wzgl du na jedyn w swoim rodzaju na wiecie pozycj prawn nie nale y tłumaczy słowa Jugendamt
jako Urz d ds. Dzieci i Młodzie y lub ‘Youth Welfare administration’.
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JUGENDAMT jest instytucj polityczn , jego samowolnej władzy oraz powi za z urz dami
s dowymi nie mo na pogodzi ani z zasadami uniwersalnie obowi zuj cego prawa ani z
podstawowymi prawami wolno ci jednostki. Instytucja ta jest s dzi głównym, jej zasady działania
oparte o stronniczo , arogancj i cynizm s niezgodne z ide europejsk .
JUGENDAMT został ukonstytuowany przez nazistów w celu wprowadzenia
Reichsjugendwohlfahrtgesetz (ustawa dot. opieki nad młodzie i dzie mi Rzeszy). Ta ustawa z roku
1939 została przeniesiona do dzisiejszego Kodeksu Socjalnego, ksi ga VIII jako ustawa o ochronie
dzieci i młodzie y i słu y dzisiejszemu JUGENDAMTOWI jako podstawa prawna do zatuszowania
jego pa stwowo - politycznej funkcji kontroli w ramach post powa prawnych, które równie
prowadzone s tylko pro forma.
JUGENDAMT stawia ojców przeciwko matkom, Niemców przeciwko Nieniemcom, dzieci przeciw
rodzicom. Podjudza kłótnie, nienawi oraz wrogo wobec obcokrajowców w samej rodzinie i
wcze nie pokazuje dzieciom, jak zachowanie niedopasowane do woli niemieckich urz dników
prowadzi do niesko czonych kłótni rodzinnych oraz do odebrania miło ci rodzicielskiej. Dzieci same
musz si pó niej zatroszczy o utracone poczucie własnej warto ci w innej rodzinie, z któr wspólnie
zaprowadz prawo i porz dek, które JUGENDAMT im ukradł. Im wi ksza władza JUGENDAMTU,
tym wi ksza jest ta rodzina. Ma ona swoich reprezentantów ju trzech izbach parlamentów krajowych.
My, rodzice – którzy na zawsze stracili własne dzieci jako własno Niemców – wzywamy Komisj
Europejsk i Parlament Europejski, aby rozpoznali, e JUGENDAMT jest powa nym potencjałem
niebezpiecze stwa dla przyszło ci Unii Europejskiej i pot pili nacjonalistyczne PRAWA i
NASTAWIENIE jego pracowników. Nowoczesny niemiecki JUGENDAMT jest organizacj o
charakterze nazistowskim, która w imi Narodu Niemieckiego wychowuje europejskie dzieci w duchu
kłótni i nienawi ci. Dlatego JUGENDAMT nale y uzna w Unii Europejskiej za instytucj nielegaln .
Grudzie 2006, autorzy oraz podpisuj cy petycj :
Nazwisko, imi
Adres
Olivier Karrer
189, Av. Aristide Briand, F-94230 Cachan
in . Sophie Lavier
90, Av. Victor Hugo, F-21000 Dijon
in . Véronique Carabin
9, rue Ectet, F-76600 Le Havre
Beata Pokrzeptowicz
Schneiderstr. 2, D - 33613 Bielefeld
Mirosław Kraszewski
Zoppenbrückstr.29, D - 47138 Duisburg
in . Stephen Sheehan
33 bis, chemin de Perruquet, F-31790 St Jory
dr Pascal Gallez (PhD)
214 Ave van Overbeke, B - 1083 Brussels
Natascha Chudoba
Piazza S. Maria Liberatrice 18, I- 00153 Roma
in . Michael Hickman
P.O.Box 89 181 Torbay Auckland New Zealand
Prof. dr. Clarence Maloney
308 Clagett Drive, Rockville MD 20851, USA
Prof. dr George Uhl
1620 Dogwood Hill Road, Towson MD 21286 USA
Mec.James C. Rinaman, III2207 Forbes Street, Jacksonville, FL 32204, USA
Gudrun Schmidt
24 Ocean Beach Rd Shoal Bay 2315, Australia

Narodowo
francuska
francuska
francuska
polska
polska
angielska
belgijska
austriacka
RPA
USA
USA
USA
australijska

Zawód
ekonomista dyplomowany
in ynier informatyki
in ynier chemii
pracownik naukowy
lekarz radiolog
in ynier aeronautyki
doradca
fotograf
in ynier ochr. rodow.
profesor uniwersytecki
naukowiec (medycyna)
adwokat
‘babcia’

Podpisuj cy petycj (Pan/i sam/a):

---------------------------------- --------------------------------------------------------- ------------------- -------------------------------Tekst ten jest dost pny w j zykach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i polskim.
Prosimy o wydrukowanie go i przesłanie jako własn petycj bezpo rednio do Przewodnicz cego Komisji Petycji, którego
adres znajduje si w nagłówku niniejszego pisma lub faksem pod numer 00 32 - 22 84 68 44.
Prosz przesła tak e jej kopi do informacji posłom oraz prasie.
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