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Strigat de Ajutor / Petiție
Prezentare:
AEBS.org este prescurtarea numelui Auch Engel brauchen Schutzengel e.V. tradus
pe românește „Chiar si îngerii au nevoie de îngeri păzitori” si pe engleza „Angels
also need guardian angels, registered associations”
Org. AEBS.org este înființată la Judecătoria din Passau si are ca statut apărarea
cetățeniilor atunci când drepturile le sunt încălcate cat si combaterea acestor
încălcări.

Petitie-contra-Protectia-Copilului-din-Germania.docx

Incalcarea Drepturilor Omului / Copiilor de autoritatile Germane:
La noi la organizație am primit in ultimele luni, sute de mesaje de la cetățeni
romani ce trăiesc in Germania, cu cererea de ajutor, deoarece statul german prin
instituția Jugendamt (Protecția Copilului) le-a luat copilul/copiii fără sa aibă un
motiv bine întemeiat.
După studierea documentelor, am observat ca aceasta instituție (Jugendamt) nu
respect propriile legi, ba mai mult, un criminal are mai multe drepturi decât Copiii
si Părinții.
De acea cerem ajutor de la toți reprezentații Parlamentului European, de la
comisiile Parlamentului European cat si de la Parlamentarii Naționali din Romania
si Germania.
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Freiburg- Germania: Pe data de 08.03.2021 Curtea Regională Superioară
Karlsruhe, Senatul 18 din Freiburg (Oberlandesgericht Karlsruhe, 18 Zivilsenat
Freiburg) in dosarul 18 UF 4/21 cat si 49n F 2671/20 a decis:
ca fetița Pia Seiler născută pe data de 06.11.2013 cu dubla cetățenie
(Romana si Germana) sa rămână la mama ei pana la ședința definitiva
din 13.04.2021.

dovada 1 pagina 2 din sentință:

Traducere din germana in romana:
Executarea deciziei Judecătoriei - Tribunalul Familiei - Freiburg din 22 decembrie
2020 (49 F 2671/20) este suspendata temporar în așteptarea deciziei Senatului
în prezenta procedură.
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Dovada 1.
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Tot in aceasta ședință din 08.03.2021 reprezentanții instituției Protecția Copilului
cat si Avocata fetiței Pia spun clar ca scoaterea fetiței cu forța de la Mama cu
siguranță o va afecta psihic si poate fi traumatiza și sfătuiește ca fata sa rămână
la domiciliul actual.

REZUMAT a deciziei Finale din 08.03.2021
Trei judecători de la Curtea Regională Superioară Karlsruhe, Senatul 18 din
Freiburg împreună cu Biroul de asistență socială pentru tineret și asistența cat si
Avocata fetiței au fost de acord, ca Pia trebuie sa rămână pana la decizia din
13.04.2021 la Mama pentru ca altfel fetița va avea probleme Psihice mari.
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Furtul fetitei Pia.

Mama Piei, dna. Mihaela Seiler a întrebat-o pe doamna Behiri, cu ce drept i-a
fost luata fetița, cu atât mai mult ca in urma cu 2 zile tot ei cei de la protecția
copilului, au spus in instanță ca fiica ei trebuie sa rămână la mama pana la
decizia din aprilie.
Răspunsul Consilierului Social dna. Behiri:
„este in binele fiicei pentru ca fetița este in pericol. Art 42 din SGB VIII”
Un motiv concret care este pericolul nu a fost dat nici măcar pana in
ziua de azi.
Cu toate ca mama Piei cat si Avocatul Mamei au informat imediat
Biroul de asistență socială pentru tineret și asistența ca in urma cu
doua zile s-a decis de trei judecători de la Curtea Regională Superioară
Karlsruhe ca fetița sa rămână la mama, ei totuși au încălcat aceasta
decizie si nu au dus copilul înapoi.
Politia avea obligația sa răspundă apelului mamei de a o ajuta sa isi recupereze
copilul, cu atât mai mult cat protecția Sociala nici pana in ziua de astăzi nu
deține o semnătură, un acord de la un Judecător așa cum legea cere. In schimb
Politia, a știut sa vina la ușa mamei sa o amenințe sa șteargă unele postări
despre copilul ei, la cererea Protecției Copilului.

Dovada ca Protecția copilului a încălcat legea

Bayerwaldstr. 36, 94163 Saldenburg
em@il: info@aebs.org
www.aebs.org

Doua zile după sentință, pe data de 10.03.2021 mama Piei a primit la ora 10:00
un telefonat de la doamna Malika Behiri, Consilier social din Primăria Freiburg,
biroul de asistență socială pentru tineret și asistența si i-a fost adus la cunoștință
ca fiica ei Pia Seiler a fost scoasa de la scoală si dusă la o Familie Maternală.
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In articolul 42 alin. 5 din SGB VIII - Luarea în îngrijire a copiilor și
adolescenților scrie clar, ca daca se ajunge la luarea unui copil sau adolescent
de la părinți fără o aprobare Judecătorească, copilul trebuie dus pana la
terminarea zilei, înapoi la părinți.

statului, pentru ca atunci ar trebui ca Legea cat si Sentințele judecătorești sa fie
respectate.
Deci aici vorbim de „FURT” ce in legislația germana este caz penal:
- Privarea de Libertate (§ 239 StGB)
- Privarea minorilor (§ 235 StGB)
Cu toate ca mama fetiței a fost in cursul dimineții de 10.03.2021 la Politie sa
ceara ajutor ca sa ii fie adusa fetița înapoi, pentru ca Protecția Copilului nu
numai ca a încălcat sentința judecătorească ci si Legea, Politia i-a spus ca nu o
pot ajuta, pentru ca nu se pot pune contra acestui institut.
Pe data de 17.03.2021 noi de la AEBS.org am depus la Procuratura din Freiburg
o cerere Penala contra Consilierului social de la Protecția Copilului, pentru
încălcarea celor 2 articole din legea penala a Germaniei.
Nici pana in ziua de astăzi, Procuratura din Freiburg nu a luat masuri si nici
măcar sa înceapă o cercetare in acest caz. In schimb, cercetează unul din
fondatorii Organizației pentru ca a vorbit in public despre încălcarea legilor.
Ca încheiere a acestui caz, in Germania – Protecția Copiilor
(Jugendamt), Politia, Procuratura cat si Judecătoriile lucrează manain-mana la Furtul de Copii!
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Stimati reprezentanti ai cetatenilor, nu putem vorbi de luare legala in Custodia
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Furtul a 7 Copiii de la Familia Furdui

Cand mama copiilor a menționat ca își dorește sa sune politia sau un avocat,
pentru a vedea daca este legal ce se întâmplă aici, asistenții sociali au
amenințat-o, ca daca nu da copiii si cere ajutor de la autorități sau avocat, nu își
vor mai vedea copii de curând iar cooperarea cu ei, va fi mai de folos.
Chiar înainte sa ajungă tatal copiilor, cei de la Jugendamt i-a spus mamei, ca
daca declara, ca este bătută atât ea cat si copii de către soț, va putea sa fie
alături de copiii.
Trebuie menționat ca Mama nu a fost întrebată nici măcar despre cel mai mic
copil, daca suferă de afecțiuni, daca ia vreun tratament, nici măcar daca
alăptează sau ce lapte folosește.
Mama a fost împiedicată chiar sa facă bagajul a celorlalți copii, i s-a permis doar
pentru cel mai mic de 1 anișor.
Citiți declarația mamei atașată.
Nici in acest caz, nu exista semnătura unui judecător si nici dovada
concreta ce poate susține luarea in custodia statului a acestor copiii.
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Pe data 26.04.2021 s-a trezit mama celor 7 copilași cu asistenții sociali de la
protecția copiilor din Hanovra, la usa. I s-a adus la cunostinta ca cei 3 copii mai
mari, David (15), Naomi (14), Estera (13), au fost luati deja de protectia copilului
si acum au venit sa ii ia si pei ceilalti 4. Natalia (12), Ruben (11), Albert (10) și
Lea (1an).
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Furtul a 3 Copiii de la Familia Dovlete din Darmstadt

Motivul concret de ce s-a ajuns la aceasta măsura este: Minciunile aduse de Sora
soțului (tata copiilor) la Protecția Copilului. Cum ca părinții ar fii alcooliști, ca se
cearta si ca nu sunt capabili sa crească copiii.
Un control concret daca aceste informații sunt adevărate nu s-a făcut nici pana
in ziua de astăzi.
In Ian.2020 Mama copiilor Dovlete Georgeta cat si Tata copiilor dn. Râncan
Vasile au anunțat Consulatul României de la Bonn, cum ca le-au fost luați copii si
cer ajutor ca sa poată pleca cu toții înapoi in Romania.
Răspunsul celor de la Consulat a fost: Ca nu se pot baga peste Jugendamt.
Trebuie sa menționam, ca noi cei de la AEBS.org am întrebat astăzi 04.05.2021
la consulatul României din Bonn daca cunoaște cazul fam. Doblete si au spus ca
nu.
După ce i-am informat ca o sa le trimitem datele de contact ale familiei, au
întrebat, „Pe cine Interesează!”
Dovada:
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In 27.11.2019 Familiei Dovlete i-au fost luati 3 copiii de către Protecția copiilor si
duși in plasament fără nici un motiv bine întemeiat sau semnătura instanței. Cel
mai mic dintre copiii este Sofia născută pe 18.08.2020, adică luata direct de la
naștere.
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Stimate Doamne, stimați Domni, acestea sunt doar 3 cazuri dar la
organizația noastră sunt mult mai multe.
Dorim sa va informam, ca doar in orașul Freiburg in anul 2019 au fost
luați 300 de copiii de la părinți si in anul 2020 aproximativ 220.
Ceva in Germania nu funcționează si de acea cerem ajutorul
Parlamentului European precum si a tuturor politicienilor din UE, sa ia
masuri contra abuzurilor aduse acestor cetățeni si copiilor lor de catre
aceasta instituție Jugendamt ce este mana-in-mana cu Politia,
Procuratura si Judecătorii.
De ce ne legam de judecători?!
Faptul ca acești oameni care ar trebuie sa fie Independenți si nu
controlați de procuratura si alte instituții ale statului, nu aplica legea
așa cum este ea si nici nu ii întreabă pe cei ce fura copiii, de ce nu
aplica legea, ne face sa ne îndoim de ei si sa apelam la aceste
modalități, in acest caz la europarlamentari.

Cu respect,

Erich Mocanu
Nr. Telefon Romanesc: +40 736 041 440
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Doamna Dovlete a povestit ca pe data de 30.04.2021 a fost in vizita la băiatul cel
mare, Marian Gigi si l-a găsit bătut. Buzele erau vinete,
Copilul a povestit ca pe lângă bătăi toate cadourile ce le primește de la părinți ii
sunt luate.

