
6 lipca 2012 |www�gk�pl | Polska �azeta KrakowskaMAGAZYN1�

�
ongkong obchodzi
właśnie 15. rocznicę
powrotudomacierzy.

Nie jestto jednakradosneświę-
to.1 lipca,dokładniewrocznicę
przejęcia Hongkongu przez
Chiny,naulicebyłej brytyjskiej
kolonii wyszły tysiące miesz-
kańców rozgniewanych i roz-
czarowanych chińskimi rzą-
dami.
WszyscywHongkonguoba-

wialisiętejchwili,kiedydomia-
sta-państwa z betonu, niesa-
mowitegozakątkanakuliziem-
skiej, gdzie przypadałowtedy

i pewnie teraz też najwięcej
rolls-royce’ównatysiącmiesz-
kańców,miaływjechać cięża-
rówkizchińskimiżołnierzami.
Hongkong tamtej nocypięt-

naście lat temuwracałdoChin.
Tylko nieliczna garstkawiwa-
towała, kiedy w środku nocy
przetaczałysięulicamipojazdy
zchińskimiżołnierzami.
Wielu otwarcie wtedy mó-

wiło, że zostali zdradzeni.
Każdy zdawał sobie sprawę,
żeto jużkoniec,żekomunanie-
bawemprzykręci kurek zwol-
nością idemokracją.

Banosiętakżeitego,żeHong-
kong, gospodarcza i finansowa
perłatejczęściświata,zachwilę
znajdziesięwramachplanowa-
nej gospodarki, bo taka wtedy
dominowała w komunistycz-
nychChinach.Atobyoznaczało
gospodarczy upadek Hong-
kongu.
Te obawy na szczęście nie

spełniłysię,Hongkonguważany
był przez Pekin za złotą kurę,
atakiejsięprzecieżniedorzyna.
Co więcej, potraktowano en-
klawę jakoswoistyośrodekdo-
świadczalny dla specjalnych

stref ekonomicznych, które jak
grzybypodeszczupowstawały
w Chinach, by krok po kroku
rozwijać gospodarkę rynkową
i testować, czynie zaszkodzi to
komunistom.
Ale komunistyczni władcy

niezapomnieliotym,żezdemo-
kracją Hongkong przesadza,
żemajejzadużo...
Niechęć wobec chińskich

władz jeszcze nigdy nie była
wHongkongu takwyraźna jak
teraz. Gniew demonstrantów
skierowany jestprzeciwkopar-
tii komunistycznej–autokracji,

której symbol,przewodniczący
Hu Jintao, złożył w miniony
weekendswojąostatniąprezy-
denckąwizytęwregionie.
Awniedzielędemonstranci

protestowali przeciwko coraz
większejprzepaścidzielącejbo-
gatych i biednych, gigantycz-
nemuwzrostowikosztówżycia
i ograniczeniu praw demokra-
tycznych. – Wszystko co złe
sprowadzasiędo ingerencji Pe-
kinu–twierdzizprzekonaniem
Sherman Lau, inżynier. –
NapierwszyrzutokaHongkong
wydaje się kwitnąć, ale tak na-

prawdężyciejestcoraztrudniej-
sze.Niemawolności słowa, ła-
mie się obietnice, dziennika-
rzomniepozwala sięnawetza-
dawaćpytań.
Mimopróbodizolowaniapre-

zydenta Hu od hongkońskich
krytyków,samotnemuaktywiś-
cieudało sięprzerwać jegowy-
stąpieniezokazjizaprzysiężenia
szefaadministracjiregionu.Zdą-
żył wezwać do „zerwania z sy-
stememjednopartyjnym”zanim
wyprowadzonogoztłumu2300
gości, którzy jegokrytykęprzy-
jęlizaplauzem.�eo�ewis

Hongkong dusi się w złotym� chińskim kagańcu

T
en ranek ni-
czymnie różnił
się od innych.
Takwłaśniepo-
myślałaMonika
K. zaraz po

przebudzeniu:nicnadzwyczaj-
negosięniezapowiada.Później-
szewydarzeniaowego listopa-
dowego dnia bardzo ją zasko-
czyły. Ktoś musiał zrobić do-
niesienienaMonikęK.,bomimo
żewniczymniezawiniła, dzie-
ckozostało jej zabrane.Przypa-
dekJózefaK.z„Procesu”Kafki...

Jakimprawem�
Monika Krawczyk biegnie
po schodach przeskakując
podwa stopnie, gubiąc kapcie.
Tomusibyćpomyłka, to sięnie
dzieje naprawdę. Jak w jakimś
absurdalnymśnie.
– Dokąd go zabieracie? Dla-

czego?Oddajciemimoje dzie-
cko–płacze,błaga,krzyczy.Nic
nie pomaga. Chwilę wcześniej
wróciła ze spaceru i z zakupów.
Mikel leżał na kocyku,machał
rączkami i wesoło gaworzył.
Pełno zabawek, pełno radości.
Uśmiechał się, boPit grałnagi-
tarze.Bardzotolubił,muzykago
uspokajałajużwbrzuchumamy.
– Jeśli tylko Pit przestawał

grać, mały bombardował mój
brzuch–mówiMonikaK.
Ogodz.11.15usłyszaładzwo-

nek do drzwi. Na progu stało
czterech policjantów i dwóch
pracownikówJugendamtu–nie-
mieckiegourzęduds.nieletnich.
–Mapanidziecko?Toproszę

jeubrać.Zabieramychłopca.
– Jak to zabieramy? Dokąd?

Jakimprawem?
Nieznajominieodpowiadali

na pytania. Nie było dyskusji,
tłumaczeń.Oprzyczynachnaj-
ściadowiedziałasiępóźniej.
–Sąsiadusłyszałpodniesiony

głos Pita. Pit ma potężny głos.
Pomyślał, że się kłócimy, choć
wcale takniebyło. I zadzwonił
napolicję.

Nadziejenalepszeżycie
Monika Krawczyk przyjechała
doNiemiectrzylatatemu,ucie-
kała odmęża.WKrakowie zo-
stawiłaczworodzieci, całyczas
próbuje jedosiebiesprowadzić.

Jakoś tak zawszemiaławżyciu
podgórkę,wychowałasięwdo-
mu dziecka. Później ten mąż,
zktórymsięnieukładało.Kłót-
nie, awantury, strach. Bieda.
Kompletnybrakperspektyw.
Napoczątku,wnowymkraju

niemiałanic:pracy,ubezpiecze-
nia,potrzebnychdokumentów.
Zaczynałażycieodnowa.Dosta-
wałapieniądzezopiekispołecz-
nej. Na chwilę zaczepiła się
w knajpie. Poznała Pita i za-
mieszkali razem.W2011 r. uro-
dziłsięMikel.Pitpowiedział:nie
będzieszpracować, samutrzy-
mamrodzinę.
–GdyprzyjechałamdoNie-

miec, to mi się wydawało, że
Pana Boga za nogi chwyciłam
–opowiadaMonika.–Jechałam
znadziejamina lepszeżycie.To
prawda, żemieliśmy przez pe-
wienczasproblemyfinansowe.
Pit zbierał butelki, grałnagita-
rze.Alewyszliśmyzkryzysu.

Porwijswojedziecko...
Mały Mikel trafił do Haimu –
niemieckiego domu dziecka.
Później do rodziny zastępczej.
I znów do domu dziecka.
W internecie ci, którzy sami
przeszligehennę,radzązdespe-
rowanymrodzicom:niemożesz

zgodnie z prawem odzyskać
własnego dziecka? Porwij je�
MonikaiPittakzrobili.Mikelbył
wtedy w rodzinie zastępczej.
Wzięli gonaspacer iniewrócili.
Przez krótką chwilę znów byli
razem.Tamcizgłosili,żenieod-
dalidziecka.
ZHamburgaprzeprowadzili

siędoMonachium.Peterznalazł
pracę.Dostali odmiastamiesz-
kanko, ładne, czyste, umeblo-

wane.W listopadzie 2011 r. za-
padłwyrokwsądzierodzinnym,
żejeślitylkoichsytuacjażyciowa
się poprawi, Mikel ma wrócić
do domu. Jugendamt z Ham-
burgasprawdził –wszystko jest
wporządku,możewracać.Teraz
liczy się głos Monachium.
AleMonachiumzwleka.
– Z tych nerwów, ze stresu,

Rikiegourodziłamdwamiesiące
przed terminem – mówi Mo-
nika. – Jedno dzieckomożemy
wychowywać,adladrugiegoje-
steśmyzłymirodzicami?

Uobcychmulepiej?
Monika ma w domu wielkie
akwarium.PokładalisięzPitem
ze śmiechu, jak Mikel po swo-
jemu, dziecinnemu, zaczął do
tych rybek gadać. Gdy siedział
wchodziku,dawalimupałeczki
i garnki, aonz tymipałeczkami
cudawyprawiał�Takibyłmuzy-
kalny.Monikauśmiecha sięna
wspomnienietego,alezarazpo-
ważnieje.
–Kochammojego synka,ni-

czego mu nie brakowało – za-
pewnia.–Ico,terazuobcychlu-
dzi,wdomudziecka jestmu le-
piej?Taki jestmądry,wszystko
rozumie, jak mu pokazuję
wksiążeczcezwierzątka,każde
potrafinazwać.Dorasta,amnie
przy nim nie ma. Mogę go
odwiedzaćdwarazywtygodniu.
Zakażdymrazem,kiedygozo-
stawiam, tak straszniepłacze–
opowiadaigłossię jej łamie.
–Wstydmiźlemówićoroda-

kach,ale tosąhitlerowskieme-
tody – twierdzi Peter Thoma.
– Terror na psychice. Jak tylko
wydostanę synka, rzucam im
obywatelstwow twarz iwyjeż-
dżam.Toniejestmójkraj.Myjuż
nie mamy życia. Tylko Jugen-
damt,sąd,domdziecka.Wnocy
nie śpię, siedzę na internecie,
szukam sposobów, żeby odzy-
skać synka. Złożyłem petycję
doParlamentuEuropejskiego.
Monika: Dziećmi z patolo-

gicznychrodzinwcalesięniein-
teresują. Tylko tymi ładnymi,
zadbanymi, zblondwłoskami,
niebieskimi oczkami. Raz dwa
ioddająjedoadopcji.Dlatychlu-
dzi nie liczy się więź rodzinna
imiłość.Oniniemająuczuć.

Tacyźli�żetrzebabyłoza
MonikawyjechaładoNiemiec znadziejamina lepsze życie.
Mikela.Tylkożewalka rodzicaz Jugendamtem,urzędemds.

Monika Krawczyk,PeterThoma iRicki. Drugi syn,Mikael,nadal jestwdomudziecka
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Kocham
Mikela�
nicmunie
brakowało.
Teraztułasię
podomach
dziecka
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Spotykamysię
na„następnym
etapie”: wróciłPan
zRzymu�zdjęcia
dofilmuzrealizowane�
ale jakWłosi?
MówiłPan�że„cisi”
i „szarzy”�aprzecież
byłPantamwczasie
ich sukcesównaEURO.
Czyzmienił się ich
nastrój?

O
czywiście, trochę
się zmienił.
W tych dniach
byli radośni.

Mają zwyczaj, jaki zaczyna
się i u nas, że oglądają
mecze w pubach i klubach,
więc cieszą się wspólnie.
Owe „strefy kibica” są u nich
w każdej restauracji i w każ-
dym klubie. Też tam chodzi-
łem, ale musiałem wyjechać
w dzień, gdy grali finał.
Dwa dni wcześniej znajo-

my szef pubu mówił
do mnie: Maestro, proszę nie
zapomnieć i przyjść na finał,
bo pan przynosi szczęście.
Nie powiedziałemmu, że
wyjeżdżam, więc się czuję,
jakbym „zawinił”...
Ale Włochom należało się

trochę radości, bo ciężko są
teraz doświadczani. Trzęsie-
nia ziemi, które były nie tak
dawno weWłoszech, obok
ewidentnej sytuacji kata-
strofy spowodowały wśród
Włochów poczucie jeszcze
innej klęski: kulturowej.
Bo gdy było niebezpieczeń-
stwo kolejnych wstrząsów,
to okazało się, że zminimali-
zować to niebezpieczeństwo
można w ten sposób,
że „profilaktycznie” wybu-
rza się te budynki, które
byłyby narażone.
I tak ofiarą przemyślności

i przewidywania padały naj-
częściej stare kościoły.
Widziałem, jak wysadzony
został w powietrze wielki
szesnastowieczny kościół,
aby nie zagrażał mieszkal-
nym domom, które są obok.
Jakże to wyglądało� Widzia-
łem proboszcza, który
przy wysadzaniu jego koś-
cioła płakał najprawdziw-
szymi łzami. A potem budu-
ją namioty.
W namiotach są msze,

w namiotach mieszkają
ludzie, w namiotach były też
strefy kibica. Całe „nowe
życie”. Wszyscy mają
w pamięci te trzęsienia
ziemi, które były trzy lata
temu w środkowychWło-
szech. Więc jakże mogą nie
mieć minorowego nastroju?
Po tamtych trzęsieniach

ziemi obiecano im szybką
pomoc, ale takie przekręty
Berlusconi porobił, że lud-
ność przez rok, dwa miesz-
kała w namiotach.
Berlusconi oszukał tych
ludzi, a teraz ci spod Mode-
ny, też mają słabą nadzieję,
i sądzą, że zostaną oszukani,
chociaż już nie ma

Berlusconiego, ale jest za to
rozległy i widoczny kryzys.
Dlatego nastroje są kiep-

skie. Na szczęście turyści,
zwłaszcza niemieccy,
w ogóle się tym nie przejmu-
ją i w ogromnej ilości obsia-
dają plaże wewszystkich
rejonachWłoch. Przynaj-
mniej trochę euro zostawią.
Jednak, w związku z trzęsie-
niami jest klęska.
Tam są tak cudnemiejsco-

wości, tak bardzo bogaty
region. Bolonia, Modena,
Parma i Regio Emilia mają
bogate rolnictwo, nie tylko
ser parmeński i szynkę
parmeńską. Dzięki temu
dadzą radę, ale gdybyśmy
widzieli z bliska te różne za-
dbanemaleńkiemiejscowoś-
ci, które są wyburzane jedna
po drugiej, to serce się kraje�
Są takie strefy zamknięte,

niemożnaw nie wchodzić,
wygląda to tak przykro,
że trudno sobie nawet wyo-
brazić, a co dopiero na to
patrzeć. Niemawesołego
nastroju. Ale wczoraj gazety
podały, że 65 proc.Włochów
i takmyśli pozytywnie
i uważa, że za parę tygodni
czymiesięcy, na pewno
będzie lepiej.
Rozglądałem się kolejny

raz po tymmoim ulubionym
regionie świata. Był akurat
czas matur. Patrzyłem, jakie
były tematy z dziedziny
humanistyki w liceum kla-
sycznym. Był temat „Arysto-
teles”. I to nie „Poetyka”,
czy „Etyka”, jak byśmy to
ewentualnie zobaczyli u nas.
Pomyślałem, jak ta młodzież
inaczej jest chowana. Inne
rzeczy czytają, niż my czyta-
liśmy w klasach klasycz-
nych. I choć młodzież
narzekała, uważała,
że „połamała” sobie zęby
na tym, to jednak wiedzieli
o co chodzi.
Kiedy rozmawiam

weWłoszech z wykształco-
nymi ludźmi, to np. znajo-
mość filozofii jest tam dużo
wyższa niż u nas. Powiesz
np. „Spinoza” – i wiedzą
o co chodzi� Ale, oczywiście,
to tylko pewne kręgi.
Bo tak w ogóle, to „urawni-

łowka” jest straszliwa� Nic
nie wiedzą� Pod tymwzglę-
dem nie różnią sięWłosi
od innych krajów zachod-
nich, więc nie powinniśmy
w tych dziedzinachwpadać
w jakieś kompleksy�
Notowała: Maria
Malatyńska

Kartka z Włoch
Okiem�erzegoStuhra
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�
inozaury mogły być
częściowo odpowie-
dzialne za ocieplenie

klimatu w czasach gdy żyły –
twierdząnaukowcy.Dieta tych
gadów sprawiała, że produko-
wały ogromne ilości metanu,
gazu, który znacząco wpływa
naocieplenieklimatu.
Głównymi winowajcami

ówczesnych zmian klimatycz-
nych były sauropody, które
przez 150 mln lat niestrudze-
nie pożerały paprocie,
po czym bekały i pierdziały,
wydalając metan.

Profesor Graeme Ruxton
z Uniwersytetu St. Andrews
przeliczył, że dinozaury mogły
produkować ponad 520 mln
ton metanu rocznie. Zdaniem
naukowców to wystarczało, by
szybko spowodować wzrost
temperatur na Ziemi.
Przykładowo, 90-tonowy

argentinozaur, który osiągał
wysokość 42 metrów, potrze-
bował pół tony jedzenia dzien-
nie. Gdy ta potężna masa
karmy trafiała do jego jelit,
mogła produkować dziennie
tysiące litrów metanu. Dzisiej-

sza krowa produkuje ok. 200
litrówmetanu.
Metan jest gazem ponad

20 razy bardziej wpływającym
na ocieplaniu klimatu niż dwu-
tlenek węgla. Dziś najwięcej
metanu produkują zwierzęta.
Rocznie wypuszczają do atmo-
sfery około 100 mln ton gazu.
To około jednej piątej ilości
metanu, jaką produkowały di-
nozaury.
Profesor Ruxton stworzył

matematyczny model, który
miał sprawdzić, jaką ilość
metanu zwierzęta mogły wy-

tworzyć w okresie mezozoiku
– od 250 mln do 65 mln lat
temu.Wyniki okazały się pora-
żające. –Naszekalkulacje suge-
rują, że te dinozaury mogły
wyprodukować więcej metanu
niż wszystkie współczesne
źródła tego gazu – naturalne
i ludzkie razemwzięte�
Mamy nowe pytania o los

dinozaurów. Czy to uderzenie
asteroidy przed 65mln lat spo-
wodowało wyginięcie, czy mo-
że gady same zgotowały sobie
zagładę?
�onathan Leake

�inozaury przeminęły zwiatrami

braćimdziecko�
Terazwcaleniemażycia, podporządkowała jewalceoodzyskanie synka
nieletnich, to jakstarcieDawidazGoliatem–piszeKatarzyna�aniszewska

Niezłybiznes?
Jeśli wpisać w internetową
wyszukiwarkęhasłoJugendamt,
wyskakująstronystowarzyszeń
walczących z dyskryminacją.
Takich historii jak Moniki jest
mnóstwo–rodziców,którzynie
mogą zrozumieć co się stało,
żenaglestracilidziecko.
MarcinGall, z zawodu tech-

nik handlowiec, swoją sprawę
wygrał. Jugendamtchciał ode-
brać mu dzieci, bo na stronie
internetowej umieścił ich
wspólną fotkę.A to– twierdzili
–narażadziecinaatakpedofila.
Sąd stanął po jego stronie.Gall
założył Międzynarodowe Sto-
warzyszeniePrzeciwDyskrymi-
nacjiDzieciwNiemczech i po-
magainnym.

–Niemcymająrozbudowany
system socjalno-opiekuńczy,
wiele osób zarabia na tym: sę-
dziowie, adwokaci, pedagodzy,
psycholodzy. Na utrzymanie
jednegodzieckapaństwopłaci
3-4 tys. euromiesięcznie.Wich
interesiejest,bysprawyciągnęły
się latami. Zabierajądzieci pod
bylepretekstem.Wykorzystują
buntnastolatków.Albokonflikt
między rodzicami – mediator
wcale nie dąży do zgody, prze-
ciwnie,podsycanapięcie.

Nowa,niemieckarodzina
Do polskiego sądu w Bytomiu
Jugendamt zHanoweru złożył
wniosek.Chceodebraćpolskie
dziecipolskimrodzicom.Majuż
dla nich nową, niemiecką ro-
dzinęzastępczą.Wśrodęodbyła
siępierwszarozprawa.
Abyło tak.RodzinaG.wyje-

chała z Polskiw2007 r., by po-
prawić byt sobie i synom. Gdy
pojawiłsięJugendamt,nawetnie
wzięliadwokata,takkuriozalna
wydała im się cała sprawa.
Chłopcytrafilidodomudziecka.
Nieczekaliwięcdłużejnarozwój
wypadków.Podczas jednegoze
spotkań zabrali swoje dzieci
iwrócilidoPolski.
– Jugendamty istniały już

zaczasówHitlera–mówiWoj-
ciech Pomorski, prezes Pol-
skiegoStowarzyszeniaRodzice
Przeciw Dyskryminacji Dzieci
w Niemczech... – Podczas II
wojnyzPolskizostałowywiezio-

nych i zgermanizowanych200
tys. dzieci. Teraz, co roku te
urzędyodbierają 25 tys. dzieci.
PrzyrostnaturalnywNiemczech
maleje, osiedla się corazwięcej
emigrantów, więc potrzebują
zdrowych,białychdzieci.
Pomorski, z wykształcenia

germanista, pedagog,wyjechał
zkraju,gdymiał19lat.WNiem-
czechzałożył rodzinę.Alemał-
żeństwo nie układało się, roz-
stali się z żoną. Pewnego dnia
wyszedł z domu, a gdy wrócił,
córek już nie było. Zobaczył je
pierwszyrazpoczterechlatach,
później po roku i po dwóch la-
tach – w sumie 15 godzin.
Jugendamtzabroniłmukontak-
towaćsięzdziećmiwjęzykupol-
skim.Sprawastałasięgłośna.
– Niemogłem się na to zgo-

dzić, bo mam swój honor –
mówi. – Gdyby taka sytuacja
spotkałaNiemcawPolsce,pre-
mierprzepraszałbynakolanach,
zkwiatami,wtowarzystwieka-
mer.GdyrządziłPiS,Polacymo-
gliliczyćnapomoc.Terazniewy-
godne sprawy zamiata się pod
dywan,abynienarazić siękan-
clerzMerkel–mówi.

Przymusowaintegracja
Rodzice walczą latami, walce
o odzyskanie dziecka podpo-
rządkowują całe życie. Gdy
walkanieprzynosiskutku,tracą
nadzieję.Z tegosmutku, rezyg-
nacji, całyorganizmsiępsuje.
–Psująsięzęby,siwiejąwłosy,

pojawiają sięproblemyz jedze-
niem – twierdzi Mikołaj Kra-
szewski, lekarz radiolog, który
powieloletniejwalcejestnaren-
ciechorobowej. JemuteżJugen-
damtzabronił rozmawiać z sy-
nempopolsku.Chłopieczostał
zmatką,dziś– jużdorosły–nie
chce słyszećoswoichpolskich
korzeniach.
–KiedyNiemcybyłypodzie-

lonenawschodnie izachodnie,
kultury innychnarodówmogły
się rozwijać–ocenia. –Pozjed-
noczeniu idea multikulturo-
wościzostałazarzucona.Obco-
krajowców zmusza się, by się
naturalizowali.Możnatonazy-
wać różnie: przymusową inte-
gracją,albowynarodowieniem.
Taka jestniemiecka tradycja, to

wnich siedzi i co jakiś czaswy-
chodzi.

Tosięźlekojarzy
DoKomisji Petycji Parlamentu
Europejskiegopodprzewodni-
ctwem Marcina Libickiego
wpłynęłokilkasetskargodosób,
któreżyływNiemczechwmie-
szanychzwiązkach.
–Władzeniemieckieotwar-

cie przyznawały, że w sytuacji
rozpadumałżeństwasądyorze-
kają na korzyść niemiecko-
języcznegorodzica–opowiada
Libicki. –Toprzeczyprawu, ale
też zdrowemu rozsądkowi. Bo
dziecko jest przyznawane nie

temurodzicowi, który lepiej się
nimzaopiekuje,ale temu,który
wychowajewtradycji ikulturze
niemieckiej. Rozpatrywaliśmy
sprawy,któredotyczyłydyskry-
minacji na tle narodowościo-
wym.Aleprzyokazji powycho-
dziłomnóstwoinnychniepoko-
jącychrzeczy.Bywałyprzypadki,
że o 6 rano policja wpadała
domieszkaniazpsami,szukając
dziecka, którego rodzic nie
chciał wydać drugiemu rodzi-
cowi.Tosięźlekojarzy…

Komisjastwierdziła,żemoże
dochodzićdonadużyć,zestrony
Jugendamtów.Iżenaruszanesą
zasadytraktatowe.

Wyjątek:sprawyrodzinne
Kolejnydokumentzostałprzy-
gotowanyprzezniemieckąLigę
PrawDzieci.Autorzymieliwiele
zastrzeżeńcodoprzeszkolenia
osóbzatrudnionychwJugenda-
mtach. Jak również do tego, że
sądycałkowiciepolegająna ich
opinii.Zdaniepracownikazastę-
pujewpraktycewyrok.Kolejny

problem, na jaki zwrócono
uwagę, to przewlekłość sądo-
wychpostępowań.
Jedna z rekomendacji, jaką

w2009rokuwydałaRadaPraw
Człowieka, była taka, aby
Niemcy wprowadziły nadzór
nadJugendamtami.
–Jużsamfakt,żeradawydała

sugestie, że coś jest nie tak,ma
ogromne znaczenie – uważa
AdamBodnarzHelsińskiejFun-
dacjiPrawCzłowieka.–Niemcy
sąuznawanezapaństwo,wktó-
rym system prawny i sądowy
działabezzarzutu.Wyjątkiemsą
jednaksprawyrodzinne.

Potrzebnadobrawola
RządNiemiecprzyjął rekomen-
dację.Tyleżewpraktyceniewiele
się od tamtej chwili zmieniło.
Jugendamtynadalmająnieogra-
niczone możliwości działania.
Walkarodzicazurzędemprzy-
pominastarcieDawidazGolia-
tem.Łatwozabierajądzieci,wy-
starczytelefonod „życzliwego”
sąsiada. A jak dziecko trafi do
nich,trudnojeodzyskać.
– Nie ma nad nimi prawnej

kontroli – uważa Stefan Ham-
bura,mieszkającywNiemczech
adwokat polskiego pochodze-
nia.–Tworzysięwirtualnarze-
czywistość:ekspertyzybiegłych,
opinie psychologów. W części
bierzesiętostąd,żeJugendamty
działają asekuracyjnie. Gdyby
dzieckurzeczywiściecośzagra-
żało,chcąuniknąćzarzutów,że
nicniezrobili.Aletoniejestspo-
sób rozwiązania problemu.
Miejscedziecka jestwrodzinie.
I jeślimaonaproblem,totrzeba
jej pomóc. Spokojnieprzyjrzeć
się sytuacji, anieodrazuzabie-
raćdziecko.Wielerzeczymożna
by poprawić. Potrzebna jest
tylkodobrawolapolityczna.Ale
tejniema.

���
Czwartek, godz. 11. Telefon

do redakcji. –Wczoraj porwali
mojej siostrzedziecko�Zabrali
Jessikę zprzedszkola, zadzwo-
nili z Jugendamtu w Lisbaden,
powiedzieli –proszę jej nieod-
bierać.Nicwięcej. JestemzKra-
kowa. Nazywam się Janusz
Pawlik.Proszę,pomóżcie�

Zamiast
odbierać
dziecko�
lepiejpomóc
rodzinie
rozwiązać
problem


