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Rząd niemiecki odbiera rodzicom dzieci za anty-emigracyjne posty na
Facebooku?
Zgodnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników Niemcy, którzy publikują rasistowskie, anty-migracyjne posty
mogą mieć odebrane dzieci.Mogą być zwolnieni z pracy.Fikcja?Ne.

W artykule zatytułowanym Racism and parenting: Threatening loss of custody?, prawnik Eva Becker,
przewodnicząca grupy roboczej ds Prawa Rodzinnego w Niemieckiej Radzie Adwokackiej, określa warunki, na jakich
„ksenofobiczne” posty na Facebooku mogą prowadzić do akcji wymierzonych przeciw rodzicom.
Chociaż Becker twierdzi, że sprzeciwianie się rozmieszczeniu migrantów w Niemczech nie doprowadzi do odebrania
praw rodzicielskich, to takie poglądy mogą łatwo prowadzić do wyrzucenia kogoś z pracy. Według Becker
wyrażanie aktów przemocy wobec migrantów może stanowić wystarczający dowód dla sądu rodzinnego aby
usunąć dzieci z domu. Choć wydaje się to być ważna kwestia to groźby przemocy publikowane są codziennie
przez szerokie rzesze ludzi w Internecie, z których większość jest całkowicie bezkarna. Biorąc pod uwagę oczywiste

tuszowanie gwałtów popełnianych przez „imigrantów” w Niemczech sytuacja w której wściekły ojciec publikuje
gwałtowne komentarze na Facebooku jest całkowicie wiarygodna. Mimo, że takie komentarze są oczywiście nie na
miejscu to czy państwo powinno odbierać za to dzieci rodzicom?
Becker sugeruje, że rasistowskie i ksenofobiczne wypowiedzi w obecności dziecka, które stanowią „negatywny
wpływ” będą również badane przez władze. Becker radzi partnerom by zbierali screeny komentarzy z Facebooka
i innych aktywności internetowych jeśli rozważają wniesienie sprawy do sądu rodzinnego.
Jak podaliśmy wczoraj szef Facebooka Mark Zuckerberg został przyłapany z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na
rozmowie dotyczącej cenzurowania anty-emigracyjnych postów. „Czy pracujesz w tej sprawie?” zapytała Merkel.
„Tak” Zuckerberg odpowiedział zanim odcięto ich mikrofony.
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/mark_zuckerberg,p1257022870
Winni „szczucia uchodźców” będą płacili grzywny do 5000 euro lub spędzą 120 dni w więzieniu. Program będzie
nadzorowany przez Sieć Przeciw Nazistom (Netz gegen Nazis), grupę kierowaną przez lewicową działacz Anette
Kahane. Kahane pomiędzy latami 1974-1982 pracowała jako informator w Stasi pod kryptonimem „Victoria”. Rolą
Stasi było szpiegowanie mieszkańców NRD i wykorzystywanie rozległej sieci informatorów by dopaść dysydentów
politycznych.
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