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1. Introduzzjoni 

Iż-żjara għall-ġbir ta' informazzjoni mill-14 sas-16 ta' Frar 2018 f'Potsdam u fir-reġjun ta' 

Lusatia fil-Ġermanja ġiet organizzata mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, skont l-Artikolu 216a 

tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, u ġiet awtorizzata mill-Bureau tal-Parlament 

fit-13 ta' Novembru 2017. L-għan taż-żjara kien li teżamina l-impatt tal-estrazzjoni tal-linjite u 

tal-impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam fir-reġjun ta' Lusatia fuq il-komunità Sorba (jew 

Wenda) (popolazzjoni awtoktona Slava tar-reġjun), kif ukoll it-tniġġis tax-xmara Spree u tal-

ilmijiet ta' biswit b'konsegwenza tal-industrija tal-estrazzjoni tal-linjite. 

2. Petizzjonijiet 

Petizzjoni 0709/2015 dwar il-protezzjoni taż-żona abitata mill-Wendi/mis-Sorbi f'Lusatia 

 

Il-petizzjonant jitlob li tingħata protezzjoni legali u politika lis-Sorbi, minoranza awtoktona 

Slava li tgħix fil-Lusatia fil-Grigal tal-Ġermanja, fl-istati tas-Sassonja u ta' Brandenburg. Mill-

2014 'il hawn, id-drawwiet, il-lingwa u t-tradizzjonijiet tagħhom ġew rikonoxxuti bħala parti 

mill-Patrimonju Kulturali Intanġibbli. Madankollu, iż-żona fejn jgħixu hija karatterizzata fil-

biċċa l-kbira minn minjieri u impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam. B'riżultat ta' dan, huma 

qed jiġu pperikolati minn telf ta' art, erożjoni tal-ħamrija, tniġġis tal-ilmijiet tal-wiċċ u tal-ilma 

ta' taħt l-art u tniġġis tal-arja kkawżat minn mikropartikoli u metalli tqal. Proporzjon kbir tal-

popolazzjoni qed issofri minn mard serju b'riżultat ta' dan. 

 

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar ir-rifjut mill-istati tas-Sassonja u ta' Brandenburg li 

jabbandunaw il-faħam bħala sors tal-enerġija, għalkemm dan ikun perfettament possibbli 

għalihom li jagħmluh mingħajr ma jsofru l-ebda ħsara ekonomika sinifikanti. Fl-aħħar nett, 

kumpanija Żvediża tax-xogħol fil-minjieri fiż-żona qed tfittex biex tespandi l-operazzjonijiet 

tagħha hemmhekk, minkejja l-impatt ambjentali ta' din l-espansjoni, bir-riskju li, jekk 

sussegwentement il-kumpanija ma tibqax hemm, ir-residenti lokali jispiċċaw ibatu l-ispejjeż 

tat-tindif. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jiżgura li ż-żewġ stati Ġermaniżi 

jiggarantixxu l-protezzjoni tas-Sorbi u l-Wendi bħala poplu indiġenu ta' Lusatia u jieħu d-

deċiżjonijiet meħtieġa rigward il-futur tal-operazzjonijiet tax-xogħol fil-minjieri fir-reġjun, u 

jgħinhom fil-konservazzjoni tal-lingwa u l-kultura Sorbi. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew 

iħeġġeġ liż-żewġ stati biex jimxu minn impjanti tal-faħam għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

biex iġiegħlu lill-kumpanija Żvediża tax-xogħol fil-minjieri tkun responsabbli għat-tniġġis 

ambjentali kkawżat minnha sabiex ir-residenti lokali ma jitħallewx ibatu l-ispejjeż. Barra minn 

hekk, huwa jħeġġeġ lill-Parlament Ewropew jiżgura kompetizzjoni ġusta fis-settur tal-enerġija 

f'din iż-żona u jqajjem sensibilizzazzjoni ġenerali dwar il-problemi li tħabbat wiċċha magħhom 

il-komunità Sorba li jipperikolaw l-eżistenza proprja tagħha.  

 

Petizzjoni 1012/2017, dwar it-tniġġis tal-ilma tax-xmara Spree u tal-ilmijiet ta' biswit ikkawżat 

mill-industrija tal-estrazzjoni tal-faħam f'Lusatia 

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-għan tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għall-forniment ta' 

provvista suffiċjenti tal-ilma tal-wiċċ u tal-ilma ta' taħt l-art ta' kwalità tajba ma jistax jintlaħaq 

f'Lusatia minħabba l-industrija tagħha tat-tħaffir għall-faħam. Huwa jsostni li l-operatur huwa 

responsabbli għat-tniġġis massiv u fuq skala kbira tax-xmara Spree u l-ilmijiet ta' biswit. Is-

sulfat u l-idrossidi tal-ħadid jaggravaw l-istatus ekoloġiku tax-xmara Spree. L-istrutturi ta' 

insedjament kif ukoll in-natura u l-pajsaġġ qed jinqerdu minħabba t-tħaffir għall-faħam. Barra 
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minn hekk, iċ-ċediment tal-ilma ta' taħt l-art u t-tlaħliħ ta' inkwinanti jirriżultaw f'piżijiet 

kwantitattivi u kwalitattivi sinifikanti fuq l-ilmijiet ta' taħt l-art u fuq l-ilmijiet tal-wiċċ u b'hekk 

fuq il-bilanċ ġenerali tal-ilma. Fiż-żona tal-estrazzjoni tal-linjite ta' Lusatia, l-ossidazzjoni ta' 

minerali tal-kubrit-sulfat li jinsabu fil-ħamrija bħall-pirite u l-markeżit, ikkawżata miċ-

ċediment tal-ilma ta' taħt l-art, twassal għall-hekk imsejħa "oozing" (tnixxija) tax-xmara Spree 

permezz ta' ossidi tal-ħadid, u meta l-ilma ta' taħt l-art jerġa' jogħla, permezz tal-ossidazzjoni 

ta' sulfur għal konċentrazzjoni akbar ta' sulfat fl-ilma ta' taħt l-art u fl-ilma tal-wiċċ konness. Il-

petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li l-kwalità tal-ilma 

tax-xmara Spree tittejjeb u jobbliga lill-operatur jirrimedja l-ħsara u jevita kwalunkwe tniġġis 

futur. 

3. Sommarju tar-rendikont tal-laqgħat 

L-Erbgħa, 14 ta' Frar 2018 

Laqgħa mar-rappreżentanti tal-Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Enerġija u l-Ministeru 

għall-Iżvilupp Rurali, l-Ambjent u l-Agrikoltura tal-Brandenburg 

 

Hendrik Fischer, is-Segretarju tal-Istat u r-Rappreżentant għar-reġjun ta' Lusatia, fetaħ il-laqgħa 

billi ddeskriva s-sitwazzjoni tal-politika dwar l-enerġija fi Brandenburg. Lusatia kien ir-reġjun 

ewlieni tal-provvista tal-enerġija fl-eks Repubblika Demokratika Ġermaniża. Fil-bidu tad-

disgħinijiet, 100 000 persuna kienu impjegati fis-settur tal-enerġija fir-reġjun. Fid-disgħinijiet, 

deindustrijalizzazzjoni vasta ġabet magħha bidla strutturali li affettwat lill-abitanti b'mod sever. 

Matul il-perjodu tat-trasformazzjoni wara r-riunifikazzjoni, diversi impjanti tal-enerġija u 

minjieri ġew dekummissjonati. Illum il-ġurnata, inqas minn 10 000 persuna jaħdmu direttament 

fis-settur. L-isfida l-kbira tal-lum il-ġurnata hija li tinstab soluzzjoni ekonomika u soċjali 

vijabbli għar-reġjun.  

 

L-awtoritajiet tal-istat kienu konxji tal-interferenza kbira fil-ħajja tan-nies ikkawżata mill-

attivitajiet tal-estrazzjoni tal-linjite. L-isfida politika ewlenija kienet li jiġu bbilanċjati l-

interessi u li tintlaħaq soluzzjoni biex jiġi żgurat li jiġu implimentati proċeduri rilevanti biex 

jippermettu l-akbar għadd ta' persuni possibbli f'Lusatia jkollhom livell ta' għajxien diċenti. 

 

Fir-rigward tas-suġġett tal-petizzjoni 1012/2017, is-Sur Fischer sostna li l-lissija u l-livelli tal-

ħadid li qed jiżdiedu fix-xmara Spree jirrappreżentaw kwistjoni relattivament ġdida għall-

awtoritajiet tal-istat, li tfaċċat għall-ewwel darba fl-2008/2009. L-awtoritajiet irrispondew 

malajr billi ħadu miżuri ta' emerġenza biex jindirizzaw il-problema u jiżguraw li l-inkwinanti 

bbażati fuq il-ħadid jiġu kkontrollati. Dawn irnexxielhom inaqqsu l-livell parzjalment. Fl-istess 

żmien, is-snin ta' bejn l-2008 u l-2013 raw żieda fil-livell tat-tniġġis tax-xmara Spree. Is-

Segretarju tal-Istat ikkonferma li t-trattament tat-tniġġis tas-sulfat kien ferm aktar diffiċli mit-

trattament tat-tniġġis tal-ħadid. Fl-aħħar mill-aħħar, iż-żewġ kwistjonijiet kienu jeħtieġu pjan 

olistiku ta' trattament pjuttost milli tweġibiet rapidi u konġunzjonali. Il-parlament tal-istat ta' 

Brandenburg kien talab lill-korpi tal-istat rilevanti biex jippreżentaw pjan għall-indirizzar tal-

problema matul it-terminu parlamentari attwali. 

 

Klaus Freytag, il-Kap tad-Dipartiment tal-"Enerġija u l-Materja Prima", għamel preżentazzjoni 

qasira li ddeskriviet is-sitwazzjoni attwali. Huwa żied li kien hemm 150 sena ta' tradizzjonijiet 

ta' estrazzjoni f'Lusatia. Il-minjieri tal-linjite diġà kienu jeżistu fl-1850. Madankollu, Lusatia 

kien oriġinalment reġjun tal-biedja, li f'daqqa waħda sar industrijalizzat minħabba t-tħaffir. Fit-
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tmiem tat-tmeninijiet kienu ġew prodotti kważi 200 miljun tunnellata, filwaqt li llum il-ġurnata, 

it-tħaffir ma jaqbiżx il-65 miljun tunnellata. Filwaqt li 40 miljun tunnellata joriġinaw minn 

minjieri fl-istat ta' Brandenburg, l-istat tas-Sassonja għandu żewġ minjieri li jammontaw għal 

20 miljun tunnellata ta' linjite. Iż-żewġ stati minn dejjem ħadmu flimkien mill-qrib peress li l-

minjieri kollha kienu parti mir-reġjun ta' Lusatia li jinsab fiż-żewġ stati. Fl-indirizzar tal-

ippjanar u tal-permessi, ma saret l-ebda enfasi fuq il-fruntiera tal-istat. L-estrazzjoni tal-linjite 

kienet għadha s-sinsla tal-ekonomija fir-reġjun. Il-persuni impjegati fl-industrija kienu 

rrappreżentati kif suppost u kellhom paga ġusta. Fil-bidu tad-disgħinijiet, kemm hemm 

problemi soċjali kbar, parzjalment ikkawżati minn rata ta' qgħad ta' 25 sa 30 %. Din hija r-

raġuni għaliex illum il-ġurnata l-awtoritajiet tal-istat huma ħerqana ħafna sabiex jiżguraw li t-

tranżizzjoni tal-enerġija ma twassalx għal bidla li tolqot ħażin iċ-ċifri tal-impjiegi. Is-Sur 

Freytag kompla jsemmi r-risistemazzjoni tar-raħal ta' Horno lejn il-belt ta' Forst li seħħet fid-

disgħinjiet fid-dawl tal-attivitajiet ta' tħaffir fil-miftuħ f'Jänschwalde. Il-villaġġ ġie risistemat fi 

ħdan iż-żona ta' insedjament tal-antenati tal-komunità Sorba. Fil-pjanijiet u l-proċeduri kollha 

tiegħu, il-gvern tal-istat ipprova jiżgura li jaħdem mal-minoranza u jiżgura l-protezzjoni 

tagħhom. Sal-2020, se tittieħed deċiżjoni finali dwar estrazzjonijiet ġodda fil-mina fil-miftuħ 

ta' Welzow-Süd, fejn l-operatur il-ġdid ippropona għażla li tqis it-tranżizzjoni tal-enerġija u l-

prezzijiet tal-enerġija. Fil-kostituzzjoni tal-istat ta' Brandenburg jeżistu regoli għall-protezzjoni 

tal-minoranza Sorba u dawn huma stipulati wkoll fil-liġi dwar l-estrazzjoni tal-linjite.  

 

Fir-rigward tat-tniġġis tal-ilma, is-Sur Freytag żied li l-impatt tiegħu kien evidenti fuq ix-xmara 

Spree f'Berlin u fuq ir-riżervi tal-ilma tax-xorb f'Berlin u fi Frankfurt (Oder). Sabiex tiġi 

ggarantita provvista sigura tal-ilma tax-xorb, għandu jkun hemm sistema ta' riżervi u ta' digi 

fil-forma ta' pjan strateġiku. Dan il-pjan għaddej mill-proċess parlamentari u mbagħad se jiġi 

implimentat b'mod strateġiku.  

 

Is-Sur Freytag spjega wkoll li wara li l-Ġermanja tabbanduna l-enerġija nukleari fl-2022, il-

ħtieġa għal enerġija mill-faħam (il-linjite u l-faħam iebes) se tiżdied. Huwa sostna li l-enerġija 

ġġenerata mir-riħ uriet il-limiti tagħha, filwaqt li Brandenburg kien minn ta' quddiem nett fit-

tranżizzjoni lejn sorsi ta' enerġija rinnovabbli. 

 

Is-Sur Fischer ikkonferma li, f'dan l-istadju, m'hemm l-ebda data stabbilita għal meta l-impjanti 

tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam mhux se jibqgħu jeżistu. Madankollu, jeżisti pjan ġenerali li 

jirrigwarda t-tħaffir għar-reġjun. Skont dan il-pjan, l-aħħar minjiera u impjant tal-enerġija se 

jingħalqu sal-2040. 

 

Margrete Auken enfasizzat l-importanza li jitfassal pjan konkret għal sorsi alternattivi tal-

enerġija qabel l-2040. Hi staqsiet dwar l-aċċess għad-data u t-trasparenza, u r-rappreżentanti 

kkonfermaw li r-rapporti u l-opinjonijiet kollha mfassla, kwalunkwe dokument ta' ppjanar fil-

futur u kwalunkwe għarfien espert se jiġu ppubblikati u se jkunu aċċessibbli. Huma żiedu jgħidu 

li l-ministeri rispettivi kienu kemm jista' jkun trasparenti u jagħmlu kwalunkwe informazzjoni 

disponibbli. L-istituti kienu ntalbu jiġbru data u l-esperti indipendenti jfasslu studji abbażi tad-

data. L-awtoritajiet tal-istat appoġġjaw din id-data u fdawha.  

 

Skont il-pjanijiet attwali, mhu se ssir l-ebda risistemazzjoni ulterjuri fl-istat ta' Brandenburg. 

Madankollu, f'każ li Welzow-Süd jiġi estiż, il-persuni li jgħixu fil-villaġġ ta' Proschim li 

jagħmel parti mill-belt ta' Welzow ikollhom jiġu risistemati. Hawnhekk, in-naħa tan-negozju 

jkollha tagħmel l-ewwel pass, li attwalment mhuwiex il-każ. Il-pjanijiet ta' LEAG ippreżentati 

f'Marzu 2017 iwasslu għal risistemazzjoni parzjali ta' madwar 200 persuna fil-villaġġ ta' 
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Mühlrose, li jinsab fl-istat tas-Sassonja. Sa sentejn ilu, minħabba pjanijiet għal tħaffir fil-miftuħ 

f'Nochten (li jinsab ukoll fl-istat tas-Sassonja) in-nies kienu ħejjew għall-prospett ta' 

risistemazzjoni. Ġew iffirmati ftehimiet kif ukoll kuntratti u ġew miftiehma ammonti ta' 

kumpens. Meta l-operatur attwali ppreżenta l-pjan tiegħu għall-attivitajiet ta' estrazzjoni fil-

bidu ta' Marzu 2017, in-nies ipprotestaw minħabba li dawn kienu ħejjew għar-risistemazzjoni.  

 

Iż-żewġ stati, Brandenburg u s-Sassonja, stabbilew għalihom infushom rekwiżiti soċjali għolja 

ħafna fir-rigward tar-risistemazzjoni. Kien hemm diskrepanzi relatati mal-ġenerazzjonijiet: l-

anzjani ma ridux jitilqu iżda ż-żgħażagħ kienu lesti li jagħmlu dan. 

 

Fir-rigward tal-mistoqsija relatata mas-sussidji mill-istat għat-tħaffir għall-faħam, ir-

rappreżentanti wieġbu li ma kien hemm l-ebda sussidju għal-linjite iżda li kienu jeżistu għall-

faħam iswed. Kien hemm tentattivi sabiex l-informazzjoni tiġi interpretata minn sorsi differenti 

u jiġi ddikjarat li ngħataw is-sussidji. Madankollu, it-terminu "sussidji" ġie definit b'mod ċar 

fil-livell tal-UE u skont dik id-definizzjoni, ma kien hemm l-ebda sussidju.  

 

Ir-rappreżentanti kkonfermaw li se jintefqu ammonti kbar matul il-perjodu sħiħ taż-żmien tat-

tħaffir attiv u r-riabilitazzjoni taż-żona. L-awtoritajiet tal-istat xtaqu jiżguraw li s-soċjetà ma 

ġġarab l-ebda konsegwenza. Din kienet waħda mir-raġunijiet għaliex huma mmiraw lejn 

eliminazzjoni gradwali maħsuba tal-estrazzjoni tal-linjite pjuttost milli bidla li tikkawża ħsara. 

Dawn kienu fi djalogu mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati rrappreżentati fil-kumitat għall-

estrazzjoni tal-linjite. 

 

Carolin Schilde, is-Segretarja tal-Istat għall-Ministeru għall-Iżvilupp Rurali, l-Ambjent u l-

Agrikoltura, żiedet li l-awtoritajiet tal-istat kienu identifikaw l-idrossidu tal-ħadid bħala li 

jaffettwa l-provvista tal-ilma u s-sitwazzjoni ekoloġika tal-passaġġi fuq l-ilma. Fir-rigward tas-

sulfat, ma kien hemm l-ebda limitu minimu formali. Fl-2009, ġie stabbilit pjan sabiex tiġi 

ppreservata r-riżerva tan-natura ta' Spreewald, li tinsab qrib ħafna taż-żona tal-attivitajiet tat-

tħaffir, minn kwalunkwe lissija mill-idrossidu tal-ħadid. Studju riċenti ssuġġerixxa li 70 % tal-

lissija tal-idrossidu tal-ħadid tirriżulta mill-minjieri dekummissjonati u 6 % mit-tħaffir attiv.  

 

Is-Segretarja tal-Istat issottolinjat li l-awtoritajiet tal-istat issodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fid-

Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Fit-tħaffir attiv, dan ġie żgurat ukoll fl-ewwel stadju tal-ippjanar 

billi ġie ddeterminat x'se jiġri lis-siti ewlenin wara li jiġu konklużi l-attivitajiet tat-tħaffir. 

Attwalment, l-awtoritajiet tal-istat kienu qed jaħdmu fuq deċiżjonijiet ta' ġestjoni abbażi ta' data 

xjentifika sabiex jistabbilixxu l-limiti għas-sulfat u minerali oħra. Fir-rigward tas-sulfat, il-

proċess jenħtieġ li jiġi ffinalizzat sa tmiem l-2018; għall-idrossidi tal-ħadid, ix-xogħol huwa 

mistenni li jiġi konkluż sal-2019. 

 

Laqgħa mar-rappreżentanti tal-Ministeru tax-Xjenza, ir-Riċerka u l-Kultura ta' Brandenburg 

(fil-preżenza tar-rappreżentanti mil-laqgħa preċedenti) 

 

Fil-laqgħa, Ulrike Gutheil, is-Segretarja tal-Istat tal-Ministeru tax-Xjenza, ir-Riċerka u l-

Kultura ta' Brandenburg, ġiet sostitwita mis-Sur Rudolf Keseberg, il-Kap tad-Dipartiment 

għall-Affarijiet Ċentrali, u Clemens Neumann, il-Kap tat-Taqsima għal kwistjonijiet relatati 

mas-Sorbi-Wendi.  

 

Fil-kostituzzjoni tal-istat ta' Brandenburg tal-1992, id-drittijiet tal-minoranza Sorba u l-identità 

kulturali tagħha huma protetti. Barra minn hekk, l-Att dwar is-Sorbi u l-Wendi jistabbilixxi 
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libertajiet differenti għall-awtoidentifikazzjoni tal-minoranza Sorba. Barra minn hekk, fid-

disgħinijiet ġie stabbilit il-Kunsill tas-Sorbi u tal-Wendi fi ħdan l-istruttura parlamentari tal-

istat. Il-kunsill fih ħames membri tal-komunità Sorba. Il-membri huma eletti b'mod dirett, skont 

emenda li saret għall-Att dwar is-Sorbi u l-Wendi, b'kull membru tal-komunità jkollu dritt għal 

vot. L-elezzjoni diretta saħħet il-leġittimità tal-kunsill u xprunat interess akbar f'xogħlu. Hu jiġi 

kkonsultat f'kull livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet mill-parlament, u jagħti pariri lill-kumitati 

kollha fil-parlament tal-istat. Il-kunsill jorganizza wkoll laqgħat regoli mar-rappreżentanti tal-

ministeri li jiżguraw skambju tal-informazzjoni dwar il-kwistjonijiet bejn l-amministrazzjoni u 

l-komunità Sorba. 

 

Ulrike Gutheil, is-Segretarja tal-Istat fil-Ministeru tax-Xjenza, ir-Riċerka u l-Kultura, 

tirrappreżenta wkoll l-affarijiet tas-Sorbi u spiss taħdem fost il-pubbliku. Il-belt ta' Cottbus u d-

distrett amministrattiv Spree-Neisse kellhom ukoll rappreżentanti full-time biex jindirizzaw id-

drittijiet tas-Sorbi. Hemm pjanijiet sabiex jiġu nnominati rappreżentanti f'distretti 

amministrattivi oħra b'popolazzjoni Sorba.  

 

Fl-2014, l-Att dwar is-Sorbi u l-Wendi ġie emendat, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mad-

definizzjoni mill-ġdid taż-żoni ta' insedjament tal-minoranza. Fil-passat, iż-żoni ta' insedjament 

ġew delimitati u definiti b'mod ċar bħala żoni bi tradizzjonijiet kulturali u lingwistiċi. 

Madankollu, deher biċ-ċar li kien hemm ukoll żoni ta' insedjament barra miż-żoni identifikati. 

Għaldaqstant, id-definizzjoni legali ta' "żona ta' insedjament" inbidlet għal żoni bi 

tradizzjonijiet kulturali jew lingwistiċi. Wara dan, bosta żoni identifikaw lilhom infushom bħala 

żoni ta' insedjament minħabba l-bidla fid-definizzjoni. Ir-rappreżentanti ammettew li kien 

hemm ukoll xi reżistenza fost ir-residenti fil-muniċipalitajiet. Kien hemm ukoll xi lmenti kontra 

l-affiljazzjonijiet tal-muniċipalitajiet. L-ispejjeż kollha marbuta mal-forniment ta' sinjali tat-

toroq bilingwi ġew koperti mill-Ministeru.  

 

Drittijiet oħra ddefiniti għall-minoranza Sorba jinkludu d-dritt li tirċievi informazzjoni mill-

amministrazzjoni pubblika u li komunikazzjoni uffiċjali ssir bil-lingwa Sorba. Fil-qasam tal-

edukazzjoni hemm ħafna garanziji speċjali, u f'Cottbus ġiet stabbilita Skola Sekondarja Sorba 

tal-Ewwel Livell. Madankollu, peress li l-popolazzjoni Sorba hija mxerrda, kienet sfida għar-

reġjun li joffri opportunitajiet fiż-żona kollha sabiex wieħed jitgħallem il-lingwa mill-

preprimarja 'l quddiem.  

 

Il-Fondazzjoni għall-Persuni Sorbi, li tinsab f'Bautzen (is-Sassonja), ġiet stabbilita fl-1999 miż-

żewġ stati, Brandenburg u s-Sassonja. Din tikkoordina u tiffinanzja numru ta' attivitajiet fl-

oqsma edukattivi u kulturali, b'baġit ta' EUR 18.6 miljun fis-sena. Barra minn hekk, intużaw 

fondi strutturali Ewropej sabiex jiġu ffinanzjati l-attivitajiet kulturali tal-komunità Sorba. 

 

Hemm differenzi lingwistiċi bejn il-komunitajiet Sorbi, is-Sorbi ta' Fuq u s-Sorbi t'Isfel. Barra 

minn hekk, hemm differenzi strutturali. Fiż-żona Sorba ta' Fuq, l-istruttura tal-insedjament hi 

aktar kompatta, filwaqt li fiż-żona Sorba t'Isfel hi aktar imxerrda. Waħda mir-raġunijiet għal 

dan il-fatt hi r-risistemazzjoni minħabba l-estrazzjoni tal-linjite. Is-Sur Keseberg qal li hemm 

kooperazzjoni mill-qrib ħafna bejn iż-żewġ stati, Brandenburg u s-Sassonja. Hemm programmi 

ta' finanzjament konġunt, u fl-Università ta' Leipzig (is-Sassonja) hemm kattedra fl-istudji Sorbi 

kkofinanzjata minn Brandenburg. Barra minn hekk, hemm varjetà ta' attivitajiet kulturali 

komuni (eż. it-teatru).  
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Il-problema tal-assimilazzjoni affettwat lis-Sorbi fil-passat u kienet serja ħafna. Bosta persuni 

jidentifikaw lilhom infushom bħala Sorbi u jista' jkollhom traċċi ta' tradizzjonijiet fil-familji 

tagħhom bħal forom ta' lbies, poeżiji jew xi ftit frażijiet. Il-lingwa hi promossa b'mod attiv, 

pereżempju fl-Iskola Sekondarja Sorba tal-Ewwel Livell f'Cottbus, skola li hi wkoll popolari 

ħafna fost studenti mingħajr ebda għarfien minn qabel tas-Sorb. Il-proġett Witaj għal 

edukazzjoni bilingwi jibda mil-livell preprimarju. Sfida oħra hi l-insedjament imxerred tal-

popolazzjoni Sorba. Spiss ikun hemm biss gruppi żgħar ta' tfal li jirrikjedu tagħlim bis-Sorb, 

iżda l-Ministeru investa b'mod konsiderevoli fl-implimentazzjoni ta' miżuri pożittivi biex jiġu 

promossi l-lingwa u l-minoranza Sorbi.  

 

Fir-rigward tal-prattika tar-risistemazzjoni u kif din affettwat il-persuni fiż-żona ta' 

insedjament, is-Sur Freytag żied li għandha ssir distinzjoni bejn ir-risistemazzjoni mwettqa 

qabel u wara l-1990. Sal-1990, ġew eliminati villaġġi sħaħ b'riżultat tal-estrazzjoni tal-linjite 

fil-miftuħ. Il-persuni li kienu jgħixu fi strutturi tal-villaġġi ngħataw akkomodazzjoni ġdida fi 

blokok moderni ta' akkomodazzjoni. Ma kinitx ħaġa tas-soltu li wieħed jara anzjani liebsa lbies 

tradizzjonali fil-blokok moderni. Il-prattika l-antika ta' risistemazzjoni ma kinitx għadha 

fattibbli u ma setgħetx tinżamm fl-isfond tad-drittijiet tal-minoranzi stabbiliti fil-kostituzzjoni. 

Illum il-ġurnata, hemm politika ta' risistemazzjoni soċjalment responsabbli, u r-risistemazzjoni 

hija permessa biss fi ħdan iż-żona ta' insedjament u dik lingwistika u jekk din tkun assolutament 

meħtieġa. Eżempji tal-prattika l-ġdida ta' risistemazzjoni huma Neu Horno, Neu Haidemühl u 

Neu Kausche fejn titħaddan l-idea li jinżammu relazzjonijiet mal-ġirien. Madankollu, sabiex 

wieħed isir jaf dwar il-proċess emozzjonali jeħtieġ li jitkellem mal-persuni kkonċernati.  

 

Fir-rigward tal-impatt tal-attivitajiet attwali tat-tħaffir, is-Sur Freytag irrimarka għal darb'oħra 

l-fatt li, ħlief għad-deċiżjoni dwar l-espansjoni tal-mina fil-miftuħ ta' Welzow-Süd li se tittieħed 

fl-2020, mhu se jkun hemm l-ebda risistemazzjoni ulterjuri fiż-żona ta' insedjament Sorba fi 

Brandenburg. Ir-risistemazzjoni tal-irħula issa tlestiet. L-impatt tal-estrazzjoni tal-linjite fuq il-

komunità Sorba, kemm qabel l-1990 kif ukoll wara l-1990, minn dejjem ġie rikonoxxut b'mod 

ċar. Eżempju wieħed ta' x'sar fil-passat kien iċ-ċentru ta' dokumentazzjoni f'Neu Horno. Punti 

simili ta' laqgħat eżistew f'villaġġi oħra. Il-kumpaniji tax-xogħol fil-minjieri kienu għamlu 

wkoll kontribuzzjonijiet finanzjarji kbar lill-komunitajiet sabiex jappoġġjaw il-kultura Sorba.  

 

Fir-rigward tat-taħriġ tal-għalliema f'Leipzig u lmenti dwar it-tnaqqis fil-finanzjament tiegħu, 

is-Sur Neumann ċaħad li kien hemm tnaqqis: il-finanzjament għat-taħriġ tal-għalliema fl-

Università ta' Leipzig żdied. Wara ftehim ta' kooperazzjoni bejn Brandenburg u s-Sassonja, l-

istat ta' Brandenburg għamel kontribuzzjoni finanzjarja għat-taħriġ tal-għalliema għat-tagħlim 

tas-Sorb t'Isfel. Il-ftehim ġie emendat sentejn ilu sabiex tiżdied b'mod sinifikanti l-

kontribuzzjoni minn Brandenburg. B'dan il-mod, jenħtieġ li jkun possibbli li tinħoloq 

pedagoġija soda u jiġu żgurati studji ta' kwalità għolja. Miżuri ta' appoġġ oħra wkoll iddaħħlu 

fis-seħħ: pereżempju, l-għalliema ta' suġġetti oħra setgħu jitħarrġu mill-ġdid biex isiru 

għalliema tal-lingwa Sorba. 

 

Laqgħa ma' Hans-Georg Thiem, il-President tal-Uffiċċju Reġjonali tal-Istat tat-Tħaffir għall-

Faħam, il-Ġeoloġija u r-Riżorsi (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe LBGR) ta' 

Brandenburg 

Is-Sur Thiem iddeskriva l-istruttura u r-responsabbiltajiet tal-Uffiċċju Reġjonali tal-Istat tat-

Tħaffir għall-Faħam, il-Ġeoloġija u r-Riżorsi. Dan l-uffiċċju jiddependi fuq il-Ministeru għall-

Affarijiet Ekonomiċi u l-Enerġija ta' Brandenburg u hu ffinanzjat mill-istat ta' Brandenburg. Hu 
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jieħu ħsieb l-approvazzjoni u l-monitoraġġ tal-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, it-tħejjija u l-irfinar 

tal-materja prima, kif ukoll is-saħħa okkupazzjonali tal-ħaddiema. Hu responsabbli għall-

protezzjoni tal-ambjent mill-effetti tat-tħaffir sal-irkupru tal-art użata. Hu wkoll korp ta' 

infurzar li eżerċita superviżjoni tal-kumpaniji tax-xogħol fil-minjieri, inklużi proċeduri ta' 

approvazzjoni fi ħdan l-ippjanar operattiv tal-kumpaniji.  

 

Is-Sur Thiem spjega l-istrutturi tal-pajsaġġ fir-reġjun ta' Lusatia: minjieri fil-miftuħ attivi 

bħalissa, u minjieri dekummissjonati li kienu attivi f'dik li kienet ir-Repubblika Demokratika 

tal-Ġermanja.  

 

Huwa spjega li l-livell tal-ilma ta' taħt l-art fl-inħawi tal-minjieri naqas b'mod sinifikanti fil-

passat u issa kien qed jerġa' jogħla. Speċifiċità tal-ħamrija fir-reġjun kienet li din kien fiha s-

sulfat tal-ħadid li ġeneralment kien jinsab fl-ilma ta' taħt l-art. Minħabba t-tnaqqis fl-ilma ta' 

taħt l-art b'riżultat tat-tħaffir, kien hemm ossidazzjoni tal-pirite. Meta l-livell tal-ilma reġa' 

ogħla, dan il-pirite tela' 'l fuq mal-ilma u daħal fl-ilmijiet. Dan il-proċess wassal biex l-ilma 

jitlef il-kulur.  

 

Is-Sur Thiem ta deskrizzjoni qasira tal-miżuri adottati sabiex tiġi indirizzata l-problema. Dawn 

iffukaw fuq żewġ żoni fi Brandenburg, il-parti ta' fuq taż-żona Spreewald u l-parti t'isfel ta' 

Spreewald. L-uffiċċju tal-istat ikkoordina x-xogħlijiet ta' lissja u wettaq xogħol ta' monitoraġġ 

regolari. Fl-2015, il-parlament tal-istat iddeċieda li jfassal pjan ġenerali strateġiku dwar il-

prevenzjoni u l-ħarsien tas-sistema tax-xmara Spree fir-rigward tal-materjal tal-iskart relatat 

mat-tħaffir, li fih il-miżuri immedjati li kienu ġew implimentati fil-passat jenħtieġ li jiġu 

żviluppati aktar. 

 

Is-Sur Thiem irrefera għaż-żewġ kumpaniji tax-xogħol fil-minjieri fir-reġjun. Il-Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) kienet kumpanija mwaqqfa 

mill-gvern federali iżda kienet mistennija li taġixxi bl-istess mod bħal intrapriża privata, u l-

Lausitz Energie Bergbau AG and Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). L-LBGR kienet 

responsabbli li tawtorizza l-attivitajiet tal-LEAG b'mod partikolari, bir-rekwiżiti stipulati fil-

liġi federali dwar it-tħaffir bħala d-dispożizzjonijiet legali ewlenin.  

 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar l-indipendenza ta' LBGR, is-Sur Thiem ta l-eżempju tal-

proċedura tal-ippjanar li tinbeda għat-talba tal-awtorizzazzjoni għal minjiera ġdida fil-miftuħ 

jew estensjoni ta' minjiera fl-LBGR. Il-qrati amministrattivi setgħu jeżerċitaw kontrolli rigward 

l-awtorizzazzjoni jew ir-rifjut tal-awtorizzazzjoni mogħtija. Fl-opinjoni tas-Sur Thiem, dan 

iggarantixxa l-indipendenza tal-uffiċċju tal-istat. Illum il-ġurnata, il-proċedimenti 

amministrattivi kienu qed jintużaw dejjem aktar ta' spiss. 

 

Kien hemm sfidi marbuta mat-tip ta' estrazzjoni f'dik li kienet ir-Repubblika Demokratika tal-

Ġermanja u mat-tip ta' estrazzjoni kurrenti. Meta kumpanija rċeviet awtorizzazzjoni mill-

uffiċċju tal-istat, din kienet tiġi fornuta b'lista ta' rekwiżiti li għandhom jiġu mmonitorjati. Kien 

hemm netwerk kbir ta' punti ta' monitoraġġ u ta' speċjalisti indipendenti kkonsultati.  

 

Laqgħa mal-petizzjonanti 

 

Il-parteċipanti fil-laqgħa kienu l-petizzjonanti, Hannes Wilhelm-Kell u Oliver Powalla; 

Thomas Burchardt, rappreżentant tal-komunità Sorba fil-kummissjoni tal-linjite ta' 

Brandenburg; Axel Kruschat, membru tal-fergħa ta' Brandenbrug ta' BUND - Friends of the 
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Earth Germany; Silke Milius u Edith u Christian Penk, rappreżentanti tal-minoranza Sorba. Fil-

bidu tal-laqgħa, is-Sur Csáky ta feedback qasir dwar il-laqgħat preċedenti mal-awtoritajiet tal-

istat. Dan kien segwit bi preżentazzjonijiet mill-petizzjonanti u l-mistiedna. 

 

Is-Sur Kell spjega fil-qosor il-petizzjoni tiegħu filwaqt li żied xi ftit aktar informazzjoni u ta xi 

eżempji. Il-gvernijiet tal-istat se jistabbilixxu objettivi politiċi dwar il-futur tal-politika dwar l-

enerġija. Fiż-żewġ stati, is-Sassonja u Brandenburg, ma kien hemm l-ebda impenn sabiex tiġi 

stabbilita data finali għall-eliminazzjoni gradwali tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-faħam, u l-

gvernijiet ippjanaw li jkomplu l-attivitajiet ta' tħaffir għal-linjite sal-2040. L-awtoritajiet tal-

istat implimentaw l-objettivi tal-politika dwar l-enerġija fi ħdan il-qafas politiku speċifiku. 

Matul il-proċess tal-awtorizzazzjoni tal-attivitajiet tal-estrazzjoni tal-linjite, l-awtoritajiet tal-

istat kellhom jibbilanċjaw l-interessi bejn ir-rieda tal-pubbliku minn naħa waħda, u l-interessi 

tal-politika dwar l-enerġija min-naħa l-oħra.  

 

Huwa sostna li l-maġġoranza tal-100 000 persuna li kienu jaħdmu fl-estrazzjoni tal-linjite qabel 

ir-riunifikazzjoni kienu ħaddiema barranin minn partijiet oħra ta' dik li kienet ir-Repubblika 

Demokratika tal-Ġermanja. Il-konsegwenza tat-tħaffir għall-faħam kienet il-qerda ta' 

136 villaġġ u ta' pajsaġġi f'żona ta' madwar 1 500 km². 30 000 persuna li tilfu djarhom kellhom 

impatt qawwi fuq il-kultura u l-lingwa. Ma ġie pprovdut l-ebda kumpens. L-awtoritajiet 

pubbliċi spiss jirreferu għall-estrazzjoni tal-linjite bħala storja ta' suċċess, pereżempju b'rabta 

mar-risistemazzjoni ta' Horno. Fil-verità, ma kinitx suċċess iżda l-kuntrarju. Bħala risposta 

għad-dikjarazzjoni tal-Ministeru li 6 % tat-tniġġis tal-ilma, bħal-lissja, ġejjin minn tħaffir attiv, 

il-petizzjonant argumenta li l-opinjoni xjentifika tikkonferma influwenza akbar tat-tħaffir attiv, 

kemm illum il-ġurnata u kemm fi previżjonijiet futuri.  

 

L-eżempju tal-minjiera fil-miftuħ ta' Nochten juri kif jista' jkun hemm impatt fuq il-bijosfera 

minħabba li l-permessi jkunu bbażati fuq data mhux preċiża. L-attivitajiet tal-estrazzjoni ġew 

indirizzati b'ċerta flessibbiltà li ma kinitx parti mill-ippjanar strateġiku. Dawn avvanzaw b'ritmu 

aktar mgħaġġel milli ġie ppjanat inizjalment u kienu sena bil-quddiem. Dan wassal biex l-

ispeċijiet mhedda ma ġewx irrispettati u ġew eliminati. Għalhekk, il-bijosfera ġiet imxekkla. 

Kienet xejra ġenerali li l-ispeċijiet fil-periklu, li xi wħud minnhom kienu fuq il-lista ħamra, 

tħallew jinqerdu. 

 

Is-Sur Powalla rrefera għall-petizzjoni tiegħu u għat-tweġiba tal-Kummissjoni, u ta 

informazzjoni addizzjonali. Fl-opinjoni tiegħu, kien hemm ksur tal-projbizzjoni ta' 

deterjorament skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.  

 

L-ewwel nett, il-konċentrazzjoni tas-sulfat fix-xmara Spree kienet f'livell kritiku u kienet 

tirrappreżenta riskju reali għall-provvista tal-ilma tax-xorb mill-Ispree f'Berlin, li jaffettwa 

madwar miljun persuna. Il-valuri tas-sulfat kienu qrib il-valur limitu, jew f'xi żoni anke ogħla, 

u kien mistenni li jiżdiedu aktar. Sorsi ġodda bħall-"Cottbuser Ostsee", mgħarrqa bl-ilma mill-

Ispree, oriġinaw fl-ilma kkontaminat. Fis-snin li ġejjin jista' jkun mistenni deterjorament serju. 

Skont il-gvern, kien hemm kontromiżuri maħsuba biex jiġu implimentati, iżda l-petizzjonant 

ma seta' jidentifika l-ebda evidenza sistematika ta' tali miżuri. Ma kien hemm l-ebda approċċ 

sistemiku mill-gvern tal-istat tal-lum. L-allegat interess pubbliku ġenerali fil-ġenerazzjoni tal-

enerġija bl-użu tal-linjite kien qed jintuża biex jiġġustifika valuri ta' gwida eċċessivi dwar l-

emissjonijiet li huma speċifiċi għall-ilma f'relazzjoni mas-sulfat. Madankollu, kienet kwistjoni 

ta' għażla politika li l-kontinwazzjoni u saħansitra l-espansjoni tal-użu tal-linjite kienu għadhom 

qed jiġu diskussi. 
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It-tieni nett, is-Sur Powalla stqarr li kien hemm sussidji moħbija għall-industrija tat-tħaffir. L-

awtorità tal-minjieri tista' titlob depożitu mill-kumpanija tax-xogħol fil-minjieri bħala riżerva 

biex tkun żgurata r-rinaturazzjoni tal-art tal-minjieri. Mal-bejgħ tal-faċilitajiet tal-minjieri mill-

kumpanija Żvediża Vattenfall, tħallsu EUR 1.7 biljun lill-investitur Ċek EPH. Dan l-ammont 

qatt ma deher fl-assi tal-LEAG. Barra minn hekk, ingħataw eżenzjonijiet tat-taxxa jew tad-

dazju għall-użu tal-ilma ta' taħt l-art u għall-użu ta' xi infrastruttura. L-estrazzjoni fi Brandeburg 

kienet ekonomikament vijabbli parzjalment minħabba l-allowances riċevuti fil-proċedura tal-

approvazzjoni f'dak li jirrigwarda l-ilma. Il-kumpanija tax-xogħol fil-minjieri ma jkollhiex 

għalfejn tikkonforma mal-valuri tal-ilma u ma jkollhiex għalfejn tiżgura li l-ilma jinżamm fi 

stat ekoloġiku diċenti. Dan ġie ġġustifikat bl-argument li dan kien sempliċement tnaqqis tal-

livell tal-ilma ta' taħt l-art u li ma kien hemm l-ebda komponent kimiku dieħel fl-ilma. 

Madankollu, l-ossidazzjoni u l-lissija tal-pirite kienu deterjorament ċar tal-ilma. Tali eżenzjoni 

jenħtieġ li ma tiġix ittollerata skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.  

 

Ir-rappreżentanti rreferew ukoll għal dak li jqisu bħala l-komunikazzjoni diffiċli mal-

awtoritajiet tal-istat, u taw xi eżempji. Ir-rappreżentant għall-affarijiet Sorbi fil-Ministeru tax-

Xjenza, ir-Riċerka u l-Kultura wieġeb dwar il-kwistjonijiet kollha, anke jekk dawn 

ikkonċernaw il-politika interna. Il-minoranza Sorba ġiet issimplifikata għall-assi kulturali u 

folkloristiċi tagħha. Barra minn hekk, ma ngħatat l-ebda tweġiba mir-rappreżentant għall-

affarijiet Sorbi dwar ittra li tikkonċerna elezzjonijiet maħsuba għal parlament Sorb. Għaxar snin 

ilu, l-abitanti ta' żona ppjanata għal risistemazzjoni minħabba l-mina fil-miftuħ ta' Jänschwalde-

Nord ma ngħatawx informazzjoni diretta dwar il-pjanijiet ta' risistemazzjoni. Wara għaxar snin 

ta' taħbit miċ-ċittadini kkonċernati, il-pjan ta' tħaffir fil-miftuħ ġie kkanċellat. L-abitanti ġew 

informati b'din il-bidla permezz ta' kopja ta' ittra li ntbagħtet lill-kumpanija tax-xogħol fil-

minjieri.  

 

Is-Sur Kruschat qal li r-relazzjonijiet mal-awtoritajiet kienu mimlija tensjoni. Il-BUND kejlet 

b'mod regolari valuri differenti u waslet għal riżultati differenti minn dawk identifikati mill-

awtoritajiet. Barra minn hekk, il-punti tal-kejl mill-awtoritajiet sabiex jitkejjel l-idrossidu tal-

ħadid kienu tmexxew. Il-valuri tal-metalli bħall-uranju u l-arseniku kienu ferm ogħla mil-limiti 

stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti fi Brandenburg. Ir-rekwiżiti legali nkisru f'dak li 

jirrigwarda l-ħama. Il-ħama tneħħa iżda ma ntremiex kif suppost. Fl-opinjoni tas-Sur Kruschats, 

il-problema tat-tniġġis ġiet sistematikament issottovalutata.  

 

Barra minn hekk, il-mudell tal-volum użat biex jiġi ġġustifikat l-estrazzjoni tal-linjite ġie 

kkalkulat b'mod mhux preċiż. Id-domanda għal-linjite fis-snin riċenti kienet ferm aktar baxxa 

minn dak li ġie ddikjarat fil-proċeduri tal-awtorizzazzjoni. Il-mudell tal-volum intuża biex jiġu 

ġġustifikati d-derogi mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Madankollu, jekk ir-raġunijiet użati 

sabiex jiġu applikati d-derogi ma kinux korretti, dan ma kienx ksur tad-direttiva.  

 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar jekk il-proġetti għar-riġenerazzjoni kinux ta' suċċess, is-Sur 

Kell qal li dan kien rari. Ta' spiss, il-proġetti ambjentali għar-risistemazzjonijiet ta' speċijiet 

mhedda ma kinux soġġetti għal verifika tar-riżultati. L-awtoritajiet ffukaw fil-parti l-kbira fuq 

it-turiżmu fir-rigward taż-żoni riabilitati. Madankollu, ix-xmajjar artifiċjali spiss huma ta' 

kwalità ħażina tal-ilma u mhux irrakkomandat li wieħed jgħum fihom. 30 000 ettaru taż-żona 

riġenerata reġgħu ngħalqu wara l-ftuħ abbażi tal-fatt li l-ħamrija ma kinitx stabbli minħabba 

żieda fl-ilma ta' taħt l-art.  
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Fir-rigward tal-mistoqsija dwar ir-relazzjonijiet fost iċ-ċittadini, is-Sur Kell irrimarka li 

petizzjoni fil-livell reġjonali identika għall-petizzjoni 1012/2017 li titlob li jitwaqqfu attivitajiet 

ulterjuri tat-tħaffir fir-reġjun ġabret aktar minn 120 000 firma. Fl-istess ħin, l-industrija tal-

estrazzjoni tal-linjite kienet nediet inizjattiva biex iżżomm l-istatus quo fir-rigward tal-

attivitajiet tat-tħaffir. Din l-inizjattiva, għalkemm irċeviet appoġġ finanzjarju u ġiet promossa 

mis-settur tat-tħaffir għall-faħam u saħansitra f'korpi pubbliċi, ma laħqitx aktar minn 

60 000 firma. Fl-opinjoni tal-petizzjonant, dan il-fatt wera li r-rieda tal-poplu kienet pjuttost 

ċara. Kien hemm inizjattivi taċ-ċittadini oħra rigward il-futur tar-reġjun ta' Lusatia, attwalment 

miġbura flimkien bħala "Lausitzer Perspektiven" (il-perspettivi ta' Lusatia). Madankollu, il-

probabilità li jiġu implimentati l-ideat tal-inizjattivi kienet baxxa. Skont il-petizzjonanti, kien 

meħtieġ involviment akbar taċ-ċittadini u tal-awtoritajiet lokali fil-livell parlamentari sabiex 

dawk l-ideat ikunu ta' suċċess. Is-Sur Powalla żied li l-abitanti fiż-żoni fl-inħawi tal-minjieri u 

l-impjanti tal-enerġija kienu jaħdmu fil-minjieri jew għalihom u li kien hemm xi appoġġ għall-

attivitajiet tal-estrazzjoni tal-linjite. Madankollu, din kienet minoranza taħt l-influwenza ta' 

lobby industrijali b'saħħtu. Dan il-lobby kien jikkontrolla wkoll il-gvern tal-istat fi 

Brandenburg. Berlin iddeċidiet li telimina gradwalment it-tħaffir għall-faħam iżda importat 

ukoll ammonti kbar ta' enerġija mill-estrazzjoni tal-linjite fi Brandenburg. Taħt is-sistema tal-

ippjanar tal-użu tal-art komuni operata mill-istati ta' Berlin u Brandenburg, Berlin kellha ċ-ċans 

li tagħmel pressjoni fuq Brandenburg biex jelimina gradwalment il-linjite. Madankollu, Berlin 

għażlet li ma tagħmilx dan.  

 

Barra minn hekk, il-petizzjonant kien sorpriż bir-reazzjoni tal-Ministri Presidenti taż-żewġ 

stati, is-Sassonja u Brandenburg, għall-pjan mill-kumpanija Żvediża Vattenfall biex tbigħ l-

intrapriża tax-xogħol fil-minjieri. Dawn kienu vvjaġġaw lejn l-Iżvezja u talbu li jitkomplew l-

attivitajiet tat-tħaffir fir-reġjun, fuq kollox biex jiġu protetti l-impjiegi. Madankollu, meta 

mqabbel ma' industriji oħra, is-settur tal-faħam ma kienx għadu l-impjegatur ewlieni fir-reġjun.  

 

Il-Ġermanja darba kienet minn ta' quddiem nett fis-settur tal-enerġiji rinnovabbli. Madankollu, 

l-Att Ġermaniż dwar is-Sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli introduċa taxxa ta' 2.5 ċenteżmi/kWh 

għal kull min jipproduċi l-enerġija rinnovabbli tiegħu stess u juża dik l-enerġija għall-finijiet 

tiegħu stess. Dan ir-regolament ippospona żviluppi ulterjuri ta' teknoloġiji ġodda fis-settur, 

sitwazzjoni li hi partikolarment ta' ħsara għall-SMEs. LEAG m'għadhiex il-forza industrijali 

ewlenija fl-istat ta' Brandenburg. Attwalment, is-settur tal-enerġija rinnovabbli jimpjega 

30 000 persuna. Id-data xjentifika tipprova li kien possibbli li tinkiseb taħlita tal-enerġija 

b'80 % ta' enerġija rinnovabbli. Brandenburg kien stabbilixxa l-miri tal-klima tiegħu. 

Madankollu, fl-opinjoni tas-Sur Kruschat, dawn l-objettivi mhux se jintlaħqu fil-livell tal-istat. 

Sabiex jinkisbu l-miri u minħabba l-fatt li 60 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) ġejjin 

mil-linjite, kienet meħtieġa eliminazzjoni gradwali sħiħa tal-estrazzjoni tal-linjite.  

 

Bħala parti mir-reviżjoni tiegħu tal-istrateġija dwar l-enerġija, Brandenburg ikkummissjona 

rapport ta' pronjosi. L-istituti xjentifiċi li ħadu sehem fl-istudju qablu b'mod ġenerali li bidla 

strutturali fir-reġjun ta' Lusatia minħabba l-eliminazzjoni gradwali tal-estrazzjoni tal-linjite 

mhux se ssir sal-2038. Fil-fatt, il-bidliet demografiċi jiżguraw is-sitwazzjoni u s-sensja sfurzata 

mhux se tkun meħtieġa. Fir-rigward tal-bidla strutturali, kien meħtieġ li titieħed 

inkunsiderazzjoni l-ġenerazzjoni li jmiss.  

 

Fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn il-Komunità Sorba u l-awtoritajiet u l-futur tal-komunità, is-

Sur Kell sostna li l-Kunsill tal-Affarijiet Sorbi kien biss korp konsultattiv li ma kellu l-ebda 

dritt ta' veto jew setgħa reali. Il-membri tiegħu jaħdmu fuq bażi volontarja. L-arranġamenti 
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għall-elezzjoni għall-Kunsill kienu demokratiċi ħafna. Il-Kunsill qajjem sensibilizzazzjoni 

pubblika dwar ċerti kwistjonijiet tal-minoranzi u kien ipprova jnaqqas xi deċiżjonijiet tal-gvern 

tal-istat, bħall-frammentazzjoni taż-żoni ta' insedjament li jirriżultaw mill-organizzazzjoni mill-

ġdid tal-gvern lokali. 

Is-Sur Kell ikkonferma li Brandenburg qed jappoġġja t-taħriġ għall-għalliema tal-lingwa Sorba 

fl-Università ta' Leipzig. Madankollu, l-allokazzjoni tal-baġit kienet limitata u ma kinitx 

biżżejjed biex tinkiseb il-mira li jitħarrġu 100 għalliem bil-ħiliet bilingwi meħtieġa skont il-

bżonnijiet tal-20 sena li ġejjin.  

 

Il-Ħamis, 15 ta' Frar 2018 

 

Laqgħa mar-rappreżentanti ta' Lausitz Energie Bergbau AG u Lausitz Energie Kraftwerke AG 

(LEAG) u żjara fl-impjant tal-enerġija Schwarze Pumpe 

 

Wara żjara ta' siegħa fl-impjant tal-enerġija Schwarze Pumpe, Wolfgang Rolland introduċa l-

kumpanija LEAG. Fir-reġjun, LEAG kienet kumpanija tradizzjonali u ilha li twaqqfet. 

F'Lusatia, it-tħaffir għandu jmur lura aktar minn 150 sena. Għal perjodu ta' 12-il sena (sa 

Ottubru 2016), l-intrapriża Żvediża Vattenfall kienet is-sid tad-ditta. Sena u nofs ilu, Vattenfall 

iddeċidiet li telimina l-estrazzjoni tal-linjite mill-portafoll tagħha. Iż-żewġ sidien il-ġodda tal-

kumpanija huma t-tnejn kumpaniji Ċeki, EPH and PPF. Il-kumpanija għandha minjieri tal-

faħam fi Brandenburg u s-Sassonja, tliet impjanti tal-enerġija f'Lusatia u żewġ unitajiet 

f'Lippendorf qrib Leipzig, kif ukoll żewġ impjanti żgħar tal-enerġija tal-gass u faċilitajiet ta' 

pproċessar fuq il-post. Skont is-Sur Rolland, LEAG tipproduċi 8 % tal-elettriku konvenzjonali 

ġġenerat fil-Ġermanja, li huwa ugwali għal madwar 10 % tal-elettriku kollu użat fil-Ġermanja. 

Bħalissa, LEAG għandha 8 000 membru tal-persunal. Il-bejgħ tad-ditta lill-investituri Ċek ma 

wassalx għal telf ta' impjiegi iżda għal impjiegi addizzjonali. Fl-2007, Vattenfall ipproduċiet 

pjan fit-tul sal-2050. Bl-ambjent politiku dejjem jinbidel, LEAG stabbiliet limiti ġodda wara l-

bejgħ u f'Marzu 2017 fasslet pjan ġdid għar-reġjun għall-25 sa 30 sena li jmiss. Dan immarka 

pass ċar lura minn dak li kien maħsub minn Vattenfall. Żewġ minjieri ġodda maħsuba aktar 

kmieni mhumiex se jitħaddmu u l-impjanti tal-enerġija Jänschwalde u Nochten se jnaqqsu l-

output tal-faħam tagħhom. F'25 sa 30 sena oħra, probabbilment mhu se jkun hemm l-ebda 

minjiera ġdida fir-reġjun u mhu se jinbena l-ebda impjant tal-enerġija ġdid. Għalhekk, 

25 sa 30 sena jkunu wkoll it-tul tal-ħajja li fadal tad-ditta. Matul dan il-perjodu, il-kumpanija 

se tiġi ristrutturata flimkien mal-persunal. Skont is-Sur Rolland, dan il-perjodu jkun ukoll il-

perjodu ta' żmien għar-reġjun biex jippjana alternattivi għat-tħaffir għall-faħam, li bħalissa 

jiġġenera EUR 1.4 biljun fis-sena. Fl-2020/2023 fil-Ġermanja, se jkun hemm ukoll nuqqas ta' 

enerġija konvenzjonali ggarantita. Dawn is-snin se jkunu perjodu bl-ogħla domanda u l-

elettriku jkollu jiġi importat minn barra l-pajjiż. Is-Sur Rolland żied jgħid li LEAG tinsab aktar 

'il quddiem mill-miri tal-klima stabbiliti kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll tal-UE.  

 

Mistoqsi jekk LEAG tikkontribwixxix għall-ispejjeż tar-riġenerazzjoni tal-minjieri tal-linjite l-

antiki, is-Sur Rolland wieġeb li hemm żewġ kumpaniji fis-settur tat-tħaffir fir-reġjun, LEAG u 

LMBV. Il-gvern federali Ġermaniż assuma r-responsabbiltajiet ambjentali wara r-

riunifikazzjoni fl-1990. L-LMBV, stabbilita fl-1994, għandha tittratta l-faċilitajiet l-antiki mill-

eks Repubblika Demokratika tal-Ġermanja, li għalihom kellha tassumi r-responsabbiltà 

territorjali. LEAG hija legalment obbligata li tiffinanzja x-xogħol ta' riġenerazzjoni għall-

minjieri l-ġodda hi stess wara li jitlesta t-tħaffir attiv. Skont il-liġi kummerċjali Ġermaniża, 
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LEAG għandha toħloq riżervi sabiex tiġġenera mill-ġdid l-art fuq bażi annwali. Ir-

rappreżentanti taw l-eżempju ta' dik li qabel kienet minjiera mħaddma minn LEAG qrib Cottbus 

li bħalissa ġiet trasformata f'lag. LEAG ħallset l-ispejjeż tar-riġenerazzjoni ta' EUR 250 miljun 

bis-sħiħ. Thomas Penk żied li l-awtoritajiet fi Brandenburg u s-Sassonja stabbilixxew pjanijiet 

ġenerali għal-estrazzjoni tal-linjite u l-implimentazzjoni tagħhom. Dawn il-pjanijiet kien fihom 

informazzjoni dwar it-tip tal-erja tal-wiċċ li għandha tiġi riġenerata skont it-tip ta' attività li 

saret fiż-żona qabel l-attivitajiet tal-estrazzjoni. Pjanijiet qafas f'livell aktar baxx stabbilew 

f'aktar dettall arranġamenti ta' ppjanar speċjali bħal perjodu ta' żmien.  

 

Is-Sa Auken talbet statistika rigward l-emissjonijiet tas-CO2 ikkawżati min-negozju tal-linjite 

ta' LEAG. Is-Sur Rolland wieġeb li LEAG diġà laħqet il-mira stabbilita mill-Ġermanja biex 

tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 b'40 % sal-2020. Attwalment, l-estrazzjoni tal-linjite jkollu 

rwol meħtieġ fit-taħlita tal-enerġija. LEAG kellha tirrapporta data dwar l-emissjonijiet inklużi 

l-konċentrazzjoni totali u l-ammont assolut fuq bażi annwali lill-Ministeru għall-Iżvilupp 

Rurali, l-Ambjent u l-Agrikoltura ta' Brandenburg. Il-kumpanija se jkollha l-għan li tuża l-linjite 

bl-aktar mod effettiv. Din tqis lilha nnifisha bħala li qed tappoġġja l-enerġiji rinnovabbli. Fi 

żminijiet meta ġiet iġġenerata biżżejjed enerġija mir-riħ, unitajiet tal-impjanti tal-enerġija ta' 

LEAG saħansitra ma kinux jibqgħu joperaw. LEAG kienet ippruvat ukoll timplimenta sistema 

tal-Ġbir u l-Ħażna tal-Karbonju (CCS), iżda sfortunatament ma rnexxilhiex.  

 

Bħala risposta għall-mistoqsija tas-Sa Auken dwar il-miżuri li ttieħdu sabiex jiġu stabbilizzati 

żoni mingħajr aċċess, ir-rappreżentanti ta' LEAG tennew mill-ġdid li mill-1994 l-LMBV kellha 

tikkontrolla dawn iż-żoni. Bosta minjieri fil-miftuħ fl-eks Repubblika Demokratika tal-

Ġermanja ngħalqu mil-lum għal għada mingħajr ma sar l-ebda tindif xieraq. L-LMBV kien 

kellha taffaċċja diversi problemi kkawżati minn ħamrija degradata u kienet esperjenzat xi xkiel 

matul l-aħħar għaxar snin. L-LEAG kienet tgħallmet mill-esperjenzi tal-LMBV u ppruvat tevita 

effetti bħal dawn fir-riġenerazzjoni tal-minjieri fil-miftuħ. Il-kumpanija se tibdel is-sistema 

sabiex tipproteġi l-art.  

 

Is-Sa Auken talbet ukoll li jiġi kkonfermat li l-oneru tal-prova f'każ ta' ħsara fid-djar jaqa' taħt 

ir-responsabbiltà ta' sid id-dar. LEAG ikkonfermat li skont il-liġi Ġermaniża, is-sid tad-dar 

għandu juri li l-ħsara lid-dar ġiet ikkawżata mit-tħaffir. Dan huwa l-każ bit-tħaffir fil-miftuħ, u 

r-raġuni hija li m'hemm l-ebda dar li tinsab fuq il-minjieri, u għalhekk m'hemm l-ebda impatt 

dirett tal-minjieri. L-uniku fattur ta' riskju reali li seta' jikkawża ħsara kien l-ilma ta' taħt l-art. 

Il-ħsara ma tkunx in-norma iżda l-eċċezzjoni.  

 

Ir-rappreżentanti ta' LEAG semmew ukoll l-akkuża li tirrigwarda t-tmexxija tal-punti tal-kejl u 

spjegaw li l-punti tal-kejl kienu parti mill-pjan operazzjonali u mill-proċedura ta' liċenzjar. Il-

kumpanija ma kinitx se tmexxi l-punti u l-akkużi kienu ġew eżaminati wkoll mill-awtoritajiet.  

 

Laqgħa mar-rappreżentanti ta' Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft 

mbH (LMBV GmbH) 

 

Il-laqgħa bdiet bi preżentazzjoni teknika komprensiva mir-rappreżentanti tal-LMBV li tat ħarsa 

ġenerali lejn il-kumpanija. Fil-preżentazzjoni, huma spjega wkoll il-kawżi tal-problema tat-

tniġġis fuq skala kbira tax-xmara Spree u tax-xmajjar ta' biswit kif indikat fil-

Petizzjoni 1012/2017 kif ukoll il-miżuri mwettqa mill-kumpanija biex issolvi l-problema.  

 

Il-kumpanija ġiet stabbilita fl-1994. Din għandha 653 membru tal-persunal li jaħdmu fi tliet 
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sitijiet differenti. Iż-żona li taqa' taħt ir-responsabbiltà ta' LMBV tikkonsisti f'1 310 km² ta' art. 

Is-sid tal-LMBV huwa r-Repubblika Federali tal-Ġermanja, irrappreżentat mill-Ministeru 

Federali tal-Finanzi. Il-kumpanija hija ffinanzjata abbażi ta' ftehim bejn il-livelli federali u 

reġjonali. Fl-ewwel ħames snin tal-eżistenza tagħha, l-LMBV kienet responsabbli għall-

eliminazzjoni gradwali tal-minjieri tal-linjite attivi miż-żmien tal-eks Repubblika Demokratika 

Ġermeniża. Dawn il-minjieri waqfu joperaw fl-1999. Minn dak iż-żmien 'l hawn, il-kumpanija 

kkonċentrat l-attivitajiet tagħha fuq ir-rimedju taż-żoni li qabel kienu jintużaw għal-estrazzjoni 

tal-linjite bħall-konverżjoni tal-art għal użu ġdid u kostruttiv, kif ukoll il-monitoraġġ tal-istat 

tal-ilmijiet, kemm f'termini tal-kwantità u kif ukoll tal-kwalità. Dawn ikopru ż-żona minn 

Görtlitz sa Berlin. Għal ħafna snin, il-livelli tal-ilma ta' taħt l-art naqsu b'mod sinifikanti u l-

aċidità ta' xi lagi artifiċjali għadha pjuttost għolja. Il-bastimenti jintbagħtu biex jittrattaw l-ilma 

u jżidu l-valur pH tiegħu. Minbarra l-ossidu tal-ħadid, il-konċentrazzjoni tas-sulfat hija wkoll 

element kritiku, għaliex anki jekk mhijiex viżibbli għall-għajn u ma tistax tinxtamm, f'livelli ta' 

konċentrazzjoni għolja wisq tista' tikkawża nawsja.  

 

Is-Sinjura Auken staqsiet jekk kienx għad hemm ir-riskju li t-tħaffir attiv għal-linjite jista' 

joħloq l-istess problema. LMBV ikkonfermat li l-attivitajiet attwali tat-tħaffir jistgħu joħolqu 

problemi simili fis-snin li ġejjin. Madankollu, il-problema tal-kwalità tal-ilma li LMBV kellha 

tindirizza ġiet ikkawżata mill-minjieri ta' dik li kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja 

li ġew dekummissjonati u fejn ma ttieħdet l-ebda azzjoni sabiex jiġu evitati l-problemi. L-

operaturi attwali bħal LEAG għandhom il-vantaġġ li jistgħu jeżaminaw il-miżuri mwettqa minn 

LMBV u fis-snin li ġejjin iħejju ruħhom sabiex jevitaw tali problemi. Eżempju wieħed kien il-

fatt li LEAG ma tippompjax l-ilma kollu tagħha fix-xmara Spree iżda xxerrdu fi xmajjar 

differenti. LMBV ikkooperat ukoll mill-qrib ma' LEAG dwar proġetti ta' riċerka, bil-

parteċipazzjoni finanzjarja ta' LEAG.  

 

Barra minn hekk, ir-rappreżentanti ddikjaraw li huma jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

partijiet ikkonċernati kollha, inkluż billi jappoġġjaw l-inizjattivi taċ-ċittadini. Il-kumpanija 

torganizza konsultazzjonijiet regolari u tiltaqa' ma' esperti dwar is-suġġett. Din tikkoopera 

wkoll mal-Università Teknika f'Cottbus dwar ir-riċerka għal trattamenti possibbli bħat-

trattament bil-ġir. Il-kumpanija kienet membru tal-"International Mine Water Association" 

(Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Ilma tal-Minjieri). L-assoċjazzjoni offriet opportunità 

sabiex isir dibattitu dwar l-approċċ it-tajjeb biex tissolva l-problema. L-iskambji wrew li ħadd 

ma kien sab metodi aħjar. LMBV ħadmet b'mod trasparenti ħafna u tellgħet id-dokumenti 

kollha fuq il-paġna ewlenija tagħha; il-kumpanija twettaq ukoll diversi attivitajiet ta' 

relazzjonijiet pubbliċi.  

 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar jekk LEAG ikkofinanzjatx miżuri ta' LMBV għax huma ta' 

benefiċċju għall-futur tagħha, ir-rappreżentanti kkonfermaw mill-ġdid li l-operatur attwali 

huwa responsabbli għal kwalunkwe ħsara kkawżata minn attivitajiet ta' tħaffir attiv. LEAG 

kienet ikkofinanzjat diversi proġetti pilota u proġetti ta' riċerka f'kooperazzjoni ma' LMBV.  

 

Ir-rappreżentanti ta' LMBV spjegaw ukoll li deroga mir-rekwiżiti tad-Direttiva Qafas dwar l-

Ilma kienet intalbet fir-rigward tal-kwalità tal-ilma tax-xmajjar, iżda mhux għal-lagi artifiċjali. 

 

LMBV innotat ukoll li l-istrateġiji ta' tindif sabiex l-art tiġi riġenerata sas-sena 2010 ma kinux 

ta' suċċess f'termini ta' li tiġi żgurata l-istabbiltà tal-art, anke minħabba fenomenu 

ġeoteknoloġiku. Fl-2011,17 000 ettaru ta' art kellhom jingħalqu minħabba instabbiltà. LMBV 

ilha mill-2011 taħdem b'mod intensiv fuq is-suġġett u kienet stabbiliet kunsill konsultattiv biex 
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teżamina kif tista' tiġi żgurata l-istabbiltà. LEAG hija wkoll membru tal-kunsill konsultattiv 

sabiex tkun tista' tirreaġixxi aktar malajr għall-problema tal-art mhux stabbli. 

 

Kien hemm ukoll referenza għat-trattament tal-ħama, bl-approċċ ikun li tiġi evitata kemm jista' 

jkun il-ġenerazzjoni tal-ħama permezz tat-trattament fuq il-post u rimi xieraq u tindif, filwaqt 

li titqies ukoll il-possibbiltà tal-użu mill-ġdid ta' parti mill-ħama fil-katina tal-valur. 

 

Is-Sa Auken staqsiet dwar il-kwalità u d-diversità tal-art ikkultivata mill-ġdid. Fit-tweġiba 

tagħha, LMBV ikkonfermat li l-kwalità tal-ħamrija se tittejjeb bil-fertilizzazzjoni. L-art se terġa' 

ssir masġar, art agrikola u riżervi naturali. Xi żoni se jitħallew bħala art mistrieħa biex jiġu 

żviluppati min-natura. Xi lagi aċidi tħallew intatti sabiex jiġi osservat kif dawn jiżviluppaw. 

Studju fl-2017 dwar l-iżvilupp naturali tar-reġjuni li qabel kienu reġjuni tal-estrazzjoni 

kkonferma li fl-aħħar 20 sena, l-ispeċijiet li kienu sparixxew sabu ħabitat f'din iż-żona.  

 

Is-Sur Csáky staqsa dwar l-estent sa fejn ġiet riabilitata ż-żona li qabel kienet żona tal-minjieri. 

LMBV qalet li minkejja xi sfidi fir-rigward tal-istabbiltà, tlesta 80 % tax-xogħol fir-rigward tal-

kisba ta' sigurtà pubblika bażika. 10-15 % tal-minjieri miftuħa ġew ikkonvertiti kompletament. 

Sal-2030-2035, ir-rikultivazzjoni taż-żona li taħt ir-responsabbiltà ta' LMBV se tkun kważi 

lesta. Imbagħad ikun jeħtieġ li jsir monitoraġġ fit-tul. 

 

Laqgħa mas-sindku u mar-rappreżentanti tal-belt ta' Cottbus 

 

Is-Sindku ta' Cottbus laqa' d-delegazzjoni u ta xi fatti dwar il-belt ta' Cottbus. Cottbus hija t-

tieni l-akbar belt fi Brandenburg. Din għandha 100 000 abitant u rata tal-qgħad ta' 6.3 % (meta 

mqabbla ma' madwar 30 % fid-disgħinijiet). Cottbus hija wkoll l-akbar belt bilingwi fil-

Ġermanja. Din hija wkoll waħda mill-ibliet li għandhom l-akbar ammont ta' dejn fir-reġjun ta' 

dik li kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja. b'dejn totali ta' EUR 250 miljun.  

 

Barra minn hekk, is-sindku kkonferma li attwalment għaddej dibattitu kbir dwar is-sitwazzjoni 

ekonomika tal-belt. L-estrazzjoni tal-linjite hija sinifikanti għar-reġjun, peress li dan huwa s-

settur bi ftit impjiegi ta' kwalità għolja. Madankollu, wieħed ma jistax jiċħad il-fatt li xi darba 

l-estrazzjoni tal-linjite se tiġi eliminata gradwalment, għalkemm it-tranżizzjoni se tieħu ż-

żmien. Ir-rata tal-qgħad damet kważi 30 sena sabiex naqset b'mod sinifikanti. Il-maġġoranza 

vasta tal-persuni mhux se jibqgħu jaħdmu fl-impjieg li dawn ġew imħarrġa għalih 

oriġinarjament. It-tħassib u l-inkwiet dwar l-eliminazzjoni gradwali għandhom jittieħdu bis-

serjetà. Huwa meħtieġ approċċ ibbilanċjat sabiex jiġi evitat xokk f'daqqa.  

 

Sfida oħra hija l-fatt li 4.3 % tal-popolazzjoni ta' Brandenburg tgħix f'Cottbus, meta mqabbla 

ma' 15 % tar-rifuġjati ospitati mill-istat li qed jinżammu hemm. Din is-sitwazzjoni wasslet għal 

kunflitti fost il-popolazzjoni lokali. Sabiex tingħeleb din it-tensjoni, is-sindku talab għall-

għajnuna mill-gvern tal-istat.  

 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar il-perspettivi li jinħoloq futur sostenibbli, is-sindku wieġeb li 

qed jiġu eżaminati t-tipi tal-industrija li jistgħu jiġu stabbiliti fir-reġjun. Dalwaqt, il-belt se 

jkollha waħda mill-akbar lagi artifiċjali fiż-żona. Huwa maħsub li dan il-lag jintuża wkoll għal 

skopijiet ekonomiċi. Bħalissa, qed jitfassal studju dwar il-potenzjal tal-pompi tas-sħana sabiex 

tiġi ddistribwita s-sħana lill-unitajiet domestiċi fil-belt.  

 

Is-Sur Csáky staqsa lis-sindku jekk irriżultawx problemi tas-saħħa bħal kanċer fil-pulmun jew 
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bronkite kronika mill-industrija tal-linjite. Is-sindku qal li fil-preżent ma jistax jikkonferma 

rapporti ta' tali mard. Miżuri diċenti ta' protezzjoni ambjentali wara r-riunifikazzjoni kienu 

wasslu għal titjib fil-protezzjoni ambjentali u xi riskji għas-saħħa ma baqgħux japplikaw.  

 

Tatjana Ždanoka staqsiet rigward l-użu tal-lingwa lokali. Anna Kossatz-Kosel ikkonfermat li l-

lingwa Sorba tinsab f'riskju u li l-belt u r-reġjun għandhom rabtiet speċjali mal-ġirien tagħhom 

u jimplimentaw proġetti dwar kwistjonijiet kulturali u lingwistiċi. Eżempji jinkludu kuntatti 

mal-mużewijiet, pereżempju f'Zielona Góra fil-Polonja iżda wkoll fir-Repubblika Ċeka. Il-

lingwa hija promossa wkoll fil-belt innifisha. Ħiliet speċifiċi tal-lingwa bis-Sorb huma mitluba 

f'offerti ta' impjiegi tal-amministrazzjoni. Koordinatur taż-żgħażagħ ilu impjegat mill-2016 fl-

Iskola Sekondarja Sorba tal-Ewwel Livell. Il-belt tipprova b'diversi modi tħalli lill-persuni 

jużaw u jżommu l-lingwa Sorba l-aktar bħala riżorsa kulturali. Il-lingwa Sorba ma tixprunax l-

ekonomija. Is-Sinjura Kossatz-Kosel qalet li l-kotba tal-istudju u materjali tat-tagħlim bil-

lingwa Sorba kienu kwistjoni importanti, speċjalment fil-livell sekondarju. Il-produzzjoni 

tagħhom kienet qed tippreżenta sfida anke minħabba l-fatt li l-lingwa Sorba m'għandhiex pajjiż 

ta' oriġini, mhux bħal lingwi oħra reġjonali jew ta' minoranza. Ikun xieraq li jingħata aċċess 

għal diversi programmi sabiex jiġu protetti l-lingwi reġjonali u minoritarji. Il-belt kienet ġabret 

firem għall-inizjattiva taċ-ċittadini "Minority SafePack - one million signatures for diversity in 

Europe" (Minority SafePack - miljun firma għad-diversità fl-Ewropa).  

 

Barra minn hekk, persuni żgħażagħ kienu qed jassimilaw il-lingwa Sorba. Xi wħud kienu qed 

jistudjaw il-lingwa fl-Università ta' Leipzig. Tfal żgħar setgħu jiġu rreġistrati f'żewġ skejjel 

preprimarji fil-belt li jitmexxew bis-Sorb. Il-perċentwal ta' kelliema nattivi f'dawn l-iskejjel 

preprimarji huwa ta' 10 %.  

 

 

Laqgħa mas-Sindku ta' Welzow u mar-rappreżentanti ta' Proschim, distrett ta' Welzow 

 

Is-sindku għamel preżentazzjoni dwar il-belt ta' Welzow, li kienet tinkludi xi data rilevanti. Il-

belt għandha 3 500 abitant u hija mdawra b'minjieri fil-miftuħ. Din issofri mill-konsegwenzi ta' 

tħaffir għal-linjite bħal tniġġis tal-arja u dak akustiku. Fl-2009, il-belt kellha defiċit baġitarju 

ta' EUR 3.9 miljun. Iċ-ċittadini ta' Welzow ilhom imħassba dwar il-pjanijiet tal-operatur tal-

estrazzjoni tal-linjite mill-2007. Il-belt kienet iffirmat ftehim qafas mal-operatur preċedenti 

Vattenfall li kopra fondi speċifiċi sabiex tiġi appoġġjata l-komunità lokali. Dan il-ftehim 

għamilha possibbli li jiġu ffinanzjati proġetti ta' infrastruttura, li kellhom impatt kbir fuq il-belt. 

Is-sindku esprimiet ix-xewqa tagħha għal impenn aktar b'saħħtu mill-operatur attwali tal-

estrazzjoni tal-linjite, LEAG, li fl-2018 kien ipprovda EUR 530 000 f'fondi għall-komunità. Fl-

2011, ingħata sinjal ċar li r-risistemazzjoni ta' partijiet mit-territorju tal-belt kienet meħtieġa. 

Il-belt bdiet tħejji għal din ir-rilokazzjoni kemm fi ħdan il-fruntieri tal-belt kif ukoll lil hinn 

minnhom. Is-sindku kkonfermat li r-risistemazzjoni taffettwa lis-setturi kollha tal-ħajja ta' 

kuljum u tħalli impatt li jista' jingħat kumpens għalih parzjalment biss.  

 

Sussegwentement, tliet rappreżentanti tad-distrett ta' Proschim taw dikjarazzjonijiet dwar is-

sitwazzjoni mill-perspettivi tagħhom. Dawn irrapportaw dwar l-esperjenzi personali tagħhom 

fir-rigward tal-attivitajiet tal-estrazzjoni tal-linjite madwar il-belt u dwar l-isfidi li jaffaċċjaw 

illum. Huma tennew mill-ġdid li l-ħsara li l-estrazzjoni tal-linjite tikkawża għall-ambjent, 

pereżempju t-telf ta' żoni vasti ta' pajsaġġ, bħal boskijiet u lagi naturali, u l-konsegwenzi 

negattivi l-oħra bħall-impatt soċjali tar-risistemazzjonijiet. Huma esprimew ukoll l-opinjoni 

tagħhom li d-deċiżjonijiet li ttieħdu f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin, inkluża l-eżenzjoni ta' 
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imposti ta' miljuni ta' euro, kienu biex jipproteġu l-interessi tal-industrija tal-minjieri tal-linjite. 

Ir-rappreżentanti talbu kumpens adegwat. Huma rrifjutaw l-idea li l-linjite huwa kosteffiċjenti 

u ddefendew il-fehma li bidla għal enerġiji rinnovabbli kienet fattibbli. Ħafna mil-linjite prodott 

fir-reġjun jiġi esportat lejn ir-Repubblika Ċeka. Barra minn hekk, ir-rappreżentanti semmew in-

nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-EUR 1.7 biljun f'fondi ta' appoġġ li suppost twarrbu, iżda 

li l-LEAG ma kkommettiet għal xejn sal-lum. 

 

Laqgħa mad-Direttur Maniġerjali tal-Assoċjazzjoni Domowina ta' Lusatia t'Isfel (Domowina 

Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

Is-Sur Koinzer ilu d-direttur maniġerjali ta' Domowina fil-Lusatia t'Isfel mill-2015. Huwa 

ddikjara li fl-2014, Brandenburg irreveda l-liġi li tipproteġi l-minoranza Sorba/Wendi. Bħala 

parti minn din ir-reviżjoni, id-Domowina ġiet rikonoxxuta bħala l-korp li jirrappreżenta l-

interessi tal-minoranza. Madankollu, kien għad fadal ħafna xi jsir sabiex jiġi żgurat li d-

Domowina tiġi kkonsultata u li din issemma leħinha.  

 

Is-Sur Koinzer ipprovda xi informazzjoni dwar il-qagħda ġenerali tal-affarijiet għas-Sorbi fi 

Brandenburg: l-għadd ta' abitanti Sorbi llum il-ġurnata kien ħafna aktar baxx milli fil-passat. 

Fl-1880, akkademiku żar il-villaġġi kollha u vvaluta l-kapaċitajiet lingwistiċi tal-persuni. Dak 

iż-żmien, fil-villaġġi madwar Cottbus, bejn 90 u 97 % tal-abitanti kienu jitkellmu bis-Sorb. 

Madankollu, mill-1981, il-qagħda tal-affarijiet iddeterjorat minħabba raġunijiet politiċi. Mir-

riunifikazzjoni fl-1990, sar xi progress. Ġie żgurat li l-lingwa Sorba tiġi mgħallma f'ċerti 

faċilitajiet ta' akkoljenza matul il-jum u skejjel preprimarji fir-reġjun. Sfortunatament dan ma 

kienx possibbli fi żmien ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja. Minħabba raġunijiet politċi 

u reliġjużi, l-użu tal-lingwa kien naqas fil-familji u ma baqgħetx tiġi trażmessa mill-ġenituri 

għat-tfal. Dan kien wassal għas-sitwazzjoni attwali, fejn in-nanniet jew il-bużnanniet jitkellmu 

bis-Sorb man-neputijiet tagħhom iżda l-ġenerazzjoni ta' bejn in-nanniet u n-neputijiet ma 

titkellimx bis-Sorb.  

 

Is-Sur Koinzer spjega li d-Domowina kienet organizzazzjoni umbrella b'diversi 

assoċjazzjonijiet reġjonali u b'total ta' 7 600 membru. L-istruttura tagħha ġiet iddeterminata 

mill-fatt li kien hemm persuni Sorbi kemm fi Brandenburg kif ukoll fis-Sassonja u li dawn 

jinsabu f'munċipalitajiet differenti. Bħalissa hemm 60 000 membru tal-minoranza Sorba; 

40 000 fis-Sassonja u 20 000 fi Brandenburg. Sabiex jiġi żgurat li l-kuntatti bejn dawk li 

jippromwovu l-interessi Sorbi u l-amministrazzjoni jinżammu, l-istruttura interna tal-

assoċjazzjoni ġiet adattata. Fl-1991, l-erba' assoċjazzjonijiet reġjonali eżistenti fi Brandenburg 

ġew amalgamati sabiex l-isforzi tagħhom jingħaqdu aħjar u jitkellmu b'vuċi waħda. Id-

Domowina ta' Lusatia t'Isfel kienet assoċjazzjoni rreġistrata li kienet tagħmel parti minn diversi 

organizzazzjonijiet umbrella. Kien hemm gruppi ta' Domowina f'kull villaġġ u l-assoċjazzjoni 

reġjonali kienet ir-rappreżentant legali ta' dawn il-gruppi. Fl-2009, l-assoċjazzjoni Domowina 

ta' Lusatia t'Isfel kienet magħmula minn 1 800 membru, u llum il-ġurnata hemm aktar minn 

2 400 membru. Minkejja l-fatt li dan juri li fl-aħħar 10 snin is-sħubija żdiedet bil-mod iżda 

gradwalment, dan mhux neċessarjament ifisser li l-għadd ta' persuni li jitkellmu bis-Sorb żdied. 

Madankollu, illum hemm ħafna aktar persuni li jidentifikaw lilhom infushom bħala Sorbi, u li 

xtaqu jiksbu mill-ġdid it-tradizzjonijiet u l-għeruq Sorbi tagħhom u jesprimu l-identità tagħhom 

billi jissieħbu fid-Domowina.  

 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar l-isfidi marbuta mad-diġitalizzazzjoni, is-Sur Koinzer wieġeb 

li d-diġitalizzazzjoni tirrappreżenta opportunità reali għal-lingwi minoritarji minħabba l-fatt li 
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l-minoranzi jistgħu jisfruttaw it-teknoloġiji l-ġodda. Il-persuni Sorbi li kienu mxerrda madwar 

il-Ġermanja kollha matul l-istudji tagħhom setgħu jibqgħu f'kuntatt u jikkomunikaw bis-Sorb. 

Is-Sur Koinzer innifsu, li studja f'Leipzig, seta' jisma' r-radju Sorb għal siegħa kuljum. Il-

problema vera għal-lingwi minoritarji fil-passat, speċjalment dwak li ma kellhomx l-art 

tagħhom, kienet li kull meta jiġi żviluppat tip ta' midja ġdid, il-lingwi minoritarji kienu jitqiesu 

biss fi stadju aktar tard meta t-teknoloġija tkun diġà waqfet tintuża. Dan kien il-każ għad-DVDs, 

u l-komunità Sorba għadha taffaċċja din il-problema f'diversi oqsma. L-istat tas-Sassonja kien 

mexxa programm biex jiddiġitalizza l-lingwa Sorba ta' Fuq, u sentejn ilu programm tal-

ortografija fl-aħħar sar disponibbli għas-Sorb. L-isfidi inkludew il-kwistjoni tad-drittijiet kif 

ukoll in-nuqqas ta' riżorsi umani. Barra minn hekk, kien hemm riskju li ż-żgħażagħ ma jkunux 

esposti għal-lingwa fil-prattika.  

 

Is-Sur Koinzer stqarr li l-aktar pass importanti kien it-twaqqif tal-uffiċċju fil-Ministeru tax-

Xjenza, ir-Riċerka u l-Kultura fl-2015 biex jindirizza kwistjonijiet reliġjużi u dawk relatati mas-

Sorbi/mal-Wendi. Il-fatt li kien hemm il-persuna t-tajba ta' kuntatt fil-livell it-tajjeb kien pass 

kbir fid-direzzjoni t-tajba, speċjalment peress li l-persuna responsabbli kienet proattiva ħafna.  

 

Fl-2016, il-parlament tal-istat ta' Brandenburg adotta pjan ta' miżuri biex jippreserva l-lingwa 

Sorba. Skont is-Sur Koinzer, xi partijiet mill-pjan setgħu kienu aktar iddettaljati. Madankollu, 

huwa qal ukoll li dan kien l-ewwel tat-tip tiegħu u li b'biżżejjed rieda setgħu jinkisbu ħafna 

affarijiet. Xi miżuri kienu appoġġjati wkoll b'finanzjament. Faċilitajiet bilingwi għall-indukrar 

tat-tfal jistgħu japplikaw biex jaġixxu bħala skejjel preprimarji konsultattivi għal faċilitajiet 

oħra tal-indukrar fiż-żona. Dawn jistgħu jikkooperaw ma' skejjel preprimarji oħra u jħeġġu l-

produzzjoni ta' materjal tat-tagħlim. Din l-inizjattiva speċifika rċeviet EUR 12 000 

f'finanzjament fis-sena.  

 

Il-belt ta' Cottbus kienet l-aħjar eżempju fil-Lusatia t'Isfel għall-użu tas-Sorb fost il-pubbliku 

ġenerali, b'90 sa 95 % tas-sinjali tat-toroq ikunu bilingwi. Is-Sur Koinzer stqarr, madankollu, li 

huwa importanti li kull qasam speċifiku fil-ħajja jitqies bħala ambjent lingwistiku. hu ta l-

eżempju taż-żoo lokali, fejn is-Sorb ġie injorat iżda sinjali li jagħtu spjegazzjoni kienu 

disponibbli bil-Ġermaniż, bl-Ingliż u bil-Pollakk.  

 

Mistoqsi mis-Sur Csáky dwar kif is-Sorb huwa adatt għas-sistema edukattiva, is-Sur Koinzer 

wieġeb li l-iskola preprimarja Sorba li fetħet f'Cottbus fl-1998 kienet immarkat pass kbir 'il 

quddiem. Madankollu, fl-iskejjel, suġġetti li jirrikjedu ammont kbir ta' komunikazzjoni, bħall-

istorja, jiġu mgħallma biss bil-Ġermaniż. Sitt skejjel primarji kellhom kurrikuli bilingwi, iżda 

ma kienx hemm approċċ uniformi għas-suġġetti bilingwi. Fl-iskejjel sekondarji, suġġetti 

differenti jiġu mgħallma b'mod bilingwi. Dan kellu x'jaqsam ukoll mal-persunal tat-tagħlim 

disponibbli. Kien hemm nuqqas ta' kontinwità fis-sistema edukattiva; aktar kontinwità twassal 

għal effiċjenza akbar. Sfida oħra kienet il-materjal tat-tagħlim. Kellhom jgħaddu sentejn biex 

jiġi tradott ktieb tal-istudju, u sa dak iż-żmien il-kontenut kien parzjalment obsolet. Peress li 

ma kienx hemm ħafna materjal ta' tagħlim disponibbli, l-għalliema żviluppawh huma stess fuq 

bażi volontarja, li fisser xogħol konsiderevoli għalihom. 

 

Saret mistoqsija dwar kif il-ġenerazzjoni żagħżugħa assimilat il-lingwa. Il-ġenerazzjoni akbar 

fl-età kienet għadha titkellem il-lingwa d-dar iżda kienet issibha diffiċli biex tagħmel dan mal-

ġenerazzjoni żagħżugħa minħabba li l-lingwa mgħallma l-iskola kienet ftit differenti. Bil-

lingwa ta' stil antik mitkellma fid-djar, wieħed faċilment seta' jirrikonoxxi l-villaġġ li minnu 

toriġina l-persuna. Imma biex tiġi protetta u titqajjem mill-ġdid il-lingwa, kien meħtieġ djalett 
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wieħed standard. Is-Sur Koinzer ikkonferma li din l-idea bdiet tiġi aċċettata dejjem aktar. 

Għadd dejjem akbar ta' żgħażagħ li kienu qed ilestu l-iskola kienu impenjati ħafna lejn il-

lingwa. Dawn studjaw il-lingwa u involvew ruħhom fid-Domowina, u kien hemm bosta 

rappreżentanti żgħażagħ fil-bord maniġerjali tagħha. Iż-żgħażagħ kienu qed isiru dejjem aktar 

konxji tal-lingwa. 

 

Fl-2007, ġie ffirmat ftehim bejn id-Domowina u l-operatur tal-estrazzjoni tal-linjite ta' dak iż-

żmien, Vattenfall bil-ġustifikazzjoni li kull min jagħmel qligħ billi juża materja prima f'reġjun 

kellu responsabbiltà fi kwistjonijiet kulturali u soċjali, b'mod speċjali meta l-qerda tal-villaġġi 

kellha impatt fuq il-kultura. L-operatur attwali kompla l-ftehim. Il-gvern tal-istat kien stipula li 

s-sid tal-minjieri kellu jerfa' r-responsabbiltà fil-konfront tal-komunità Sorba. Kien mistenni li 

l-impenn se jiġi ssodisfat u li l-gvern se jimmonitorja sa liema grad kienu qed jiġu ssodisfati l-

obbligi. Id-Domowina ltaqgħet ma' rappreżentanti minn LEAG darbtejn fis-sena biex tiddiskuti 

kwistjonijiet rilevanti. Dawn id-diskussjonijiet kienu diffiċli u xi drabi dipressanti, iżda offrew 

skambju ta' fehmiet sinċier. 

 

Laqgħa ma' Andreas Stahlberg, espert u konsulent dwar kwistjonijiet relatati mat-tħaffir tal-

muniċipalità ta' Schenkendöbern 

 

Is-Sur Stahlberg jaħdem f'Schenkendöbern, komunità żgħira fin-naħa Ġermaniża tal-fruntiera 

mal-Polonja. Huwa wkoll membru tal-assemblea tad-distrett lokali u membru tal-kummissjoni 

tal-estrazzjoni tal-linjite ta' Brandenburg. 

 

Fil-preżentazzjoni tiegħu, huwa ffoka fuq kif id-direttivi tal-UE ġew implimentati f'dak li 

jirrigwarda l-attivitajiet tat-tħaffir. 

 

Schenkendöbern hija magħmula minn 16-il villaġġ b'erja tal-muniċipalità ta' 214 km2. Rigward 

l-erja tal-wiċċ, din hija s-77 l-akbar muniċipalità fil-Ġermanja, iżda għandha biss 3 700 abitant. 

L-attivitajiet ewlenin huma l-agrikoltura u l-forestrija. Il-ħafna assi naturali ta' grad għoli u t-

turiżmu sostenibbli huma sinifikanti wkoll. Il-muniċipalità ta' Schenkendöbern hija kontra t-

tħaffir. Fl-2007, l-assemblea adottat riżoluzzjoni li ddikjarat li Schenkendöbern kienet lesta 

tagħmel dak kollu possibbli biex tipprevjeni attivitajiet ta' tħaffir fil-futur fl-art tagħha. L-

impenn ġie kkonfermat fl-2014.  

 

Il-minjiera fil-miftuħ ta' Jänschwalde, li kienet ilha attiva mill-1976, kienet testendi fuq iż-żona 

tal-muniċpalità. Fl-2002 intlaħaq ftehim dwar pjan reġjonali għal-linjite. Skont l-aħħar 

informazzjoni mill-kumpanija, is-sit ta' Jänschwalde se jingħalaq fl-2023. Il-leġiżlazzjoni tal-

UE tipprevedi valutazzjonijiet ambjentali strateġiċi (VAS) għall-pjanijiet u l-programmi inklużi 

pjanijiet dwar il-linjite. Madankollu, id-Direttiva VAS kienet għadha ma ġietx trasposta fil-liġi 

nazzjonali fiż-żmien meta ġie miftiehem il-pjan reġjonali għal-linjite, li hija r-raġuni għaliex 

ma twettqet l-ebda valutazzjoni.  

 

F'Settembru 2007, iċ-ċittadini tal-munċipalità semgħu fuq ir-radju li Vattenfall kienet qed 

tippjana minjiera ġdida. Il-fażi tal-ippjanar għal din kienet prevista li ddum sal-2017. 

F'Marzu 2017, madankollu, iċ-ċittadini semgħu mil-LEAG li dan il-pjan ma kienx se jibqa' jiġi 

segwit. Il-pjan twarrab uffiċjalment f'Settembru 2017. Dan kien fisser għaxar snin ta' taħbit għal 

tliet villaġġi li kienu jiġu rilokati minħabba l-pjan u għal ħames villaġġi madwar il-perimetru li 

wkoll kienu se jiġu affettwati. Kienu se jiġu affettwati aktar minn 900 abitant bir-

risistemazzjoni. Il-pjan obbligatorju tal-linjite għall-minjiera ppjanata kien se jkun jirrikjedi 
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VAS. Il-munċipalità ikkampanjat bis-saħħa kontra l-pjan u, skont is-Sur Stahlberg, dan l-

impenn attiv kien waħda mir-raġunijiet li wasslu biex il-pjan jiġi ssospendut. 

 

Problema oħra li l-munċipalità kienet se taffaċċja fil-futur qarib kienet l-ippjanar ta' operazzjoni 

tat-tħaffir kbira ħafna minn kumpanija Pollakka, PEG, li hi parzjalment tal-istat, fil-lokalità 

viċina ta' Gubin, li tinsab fin-naħa Pollakka. Taħt dak il-pjan kienu se jiġu affettwati bir-

risistemazzjoni 15 sa 16-il villaġġ b'aktar minn 2 500 abitant. Sabiex il-pjan jitqiegħed fil-

prattika, fl-2011, l-awtoritajiet reġjonali Pollakki kkonċernati laħqu ftehim dwar pjan ta' żvilupp 

sa . Minħabba l-impatti transfruntiera tal-operazzjoni maħsuba, bħal-livelli tal-ilma taħt l-art, 

kellha titwettaq valutazzjoni strateġika tal-impatt. Il-muniċipalità ta' Schenkendöbern ħadet 

sehem fil-konsultazzjoni transfruntiera. Fl-istess ħin, bejn l-2015 u l-2016, kumpanija Pollakka 

tax-xogħol fil-minjieri wettqet konsultazzjoni transfruntiera skont il-proċedura tal-Valutazzjoni 

Ewropea tal-Impatt (EIA). Minħabba l-impatt kbir mistenni fuq il-muniċipalità, din reġgħet 

semmgħet l-opinjonijiet tagħha għal darba oħra. Fl-opinjoni tas-Sur Stahlberg, għal darba oħra 

bis-saħħa tal-impenn tal-muniċipalità, fl-2016 l-applikazzjoni ġiet sospiża fuq it-talba tal-

operatur tat-tħaffir. Madankollu, il-pjanijiet kellhom jiġu sottomessi mill-ġdid fl-ewwel 

trimestru tal-2019. 

 

Is-Sur Stahlberg ikkummenta wkoll dwar il-mistoqsija li tirrigwarda l-importanza tal-minjiera 

attiva ta' Jänschwalde għall-muniċipalità ta' Schenkendöbern. Il-minjiera kien kellha impatt fuq 

il-livell tal-ilma ta' taħt l-art, li kien naqas. B'mod uffiċjali, tidher "linja ta' influwenza tat-

tħaffir" ibbażata fuq tnaqqis tal-livell tal-ilma ta' taħt l-art ta' 2 m. Fid-diversi msaġar u bwar li 

huma żoni protetti skont Natura 2000, bidla ta' sempliċement ftit ċentimetri fil-wiċċ tal-ilma ta' 

taħt l-art jista' jkollha konsegwenzi drammatiċi. Is-Sur Stahlberg saħaq li dawn l-imsaġar u l-

bwar kienu qed jinxfu aktar u aktar, b'effetti fuq il-bijodiversità rikka. Partijiet miż-żona huma 

protetti mid-Direttiva dwar l-Għasafar. Is-Sur Stahlberg ta xi eżempji ddettaljati dwar l-impatt 

fuq ċerti lagi kemm ġewwa kif ukoll barra l-linja ta' influwenza tat-tħaffir, fost l-oħrajn il-

Pastlingsee. Huwa nnota wkoll li l-awtoritajiet kienu rrifjutaw il-proposta li jikkummissjonaw 

studju biex jivvalutaw ir-relazzjonijiet tal-interdipendenza.  

 

Il-mistoqsija dwar min kien responsabbli ġiet diskussa fil-magħluq bejn l-operatur tat-tħaffir u 

l-awtoritajiet tat-tħaffir u dawk ambjentali. Il-persuni affettwati u l-muniċpalità, bħala s-sid taż-

żona, ma setgħux jgħidu l-opinjoni tagħhom, aħseb u ara kemm seta' jagħmel dan il-pubbliku 

ġenerali. Skont is-Sur Stahlberg, kien sinjal pożittiv meta, f'Marzu 2017, il-Ministeru għall-

Iżvilupp Rurali, l-Ambjent u l-Agrikoltura skopra li l-estrazzjoni tal-linjite kellha effett 

sinifikanti fuq wieħed mil-lagi. Madankollu, kien għad m'hemmx rekwiżiti regolatorji ta' 

obbligu u responsabbiltà ċara għall-operatur tat-tħaffir. L-awtorità tal-estrazzjoni argumentat li 

l-livell preċiż tar-responsabbiltà kien għad irid jiġi ddefinit.  

 

Problema oħra għall-munċipalità kienet is-sospensjoni tal-proġett ta' Jänschwalde fil-miftuħ. 

Fil-pjan legali tal-linjite, ġie maħsub lag artifiċjali kbir f'dik iż-żona. Fi proposta ġdida mressqa 

għar-riġenerazzjoni, ġew previsti tliet lagi artifiċjali. Il-munċipalità ta' Schenkendöbern qieset 

li dawn kienu bidliet sinifikanti, li l-pjan dwar il-linjite għandu jiġi emendat u li hija meħtieġa 

EIA. Għar-residenti fiż-żona l-karattru tal-pajsaġġ huwa importanti, kemm jekk huma lagi jew 

boskijiet. Madankollu, l-awtorità tal-istat għall-ippjanar ta' Berlin/Brandenburg kienet eliminat 

din it-tip ta' interpretazzjoni u kienet qed tfittex timplimenta l-pjan b'mod differenti, li fih ma 

kienx ikun jifdal il-bżonn li titwettaq l-EIA. L-argument favur id-deċiżjoni kien li l-erja tal-

wiċċ ma nbidlitx. Fl-opinjoni tas-Sur Stahlberg, kien hemm kunflitt ta' interess peress li l-

awtorità tat-tħaffir kienet taħdem taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Affarijiet 
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Ekonomiċi u l-Enerġija. Sabiex ma jipperikolax l-interessi ekonomiċi tagħhom, il-gvern ta' 

Brandenburg xtaq jevita proċeduri ta' ksur u b'hekk kien qed jinjora din il-kwistjoni. 

 

Fir-rigward tal-mistoqsija li tikkonċerna l-aċċess għad-data, is-Sur Stahlberg iddikjara li d-data 

obbligatorja kollha kienet disponibbli. Madankollu, din id-data kienet spiss nieqsa mid-dettalji. 

Din id-data ambjentali obbligatorja u mhux iddettaljata setgħet tinkiseb biss mill-kumpanija tat-

tħaffir, u mhux mill-awtorità. Il-gvern tal-istat seta' jitlob id-data u mbagħad jagħmilha 

disponibbli, iżda sfortunatament m'għamilx hekk. Ir-rekwiżiti tad-data obbligatorja fuq l-

operatur tat-tħaffir kienu pprovduti mill-awtorità tat-tħaffir. 

 

Il-Ġimgħa, 16 ta' Frar 2018 

 

Laqgħa mar-rappreżentanti tal-Iskola Sekondarja Sorba tal-Ewwel Livell (Niedersorbisches 

Gymnasium) f'Cottbus 

 

Id-delegazzjoni ntlaqgħet minn studenti li kienu lebsin kostumi tradizzjonali u li offrew ħobż u 

melħ, kif ukoll mill-kor tal-iskola li beda jkanta xi kanzunetti Sorbi. Wara dan, il-kap tal-

għalliema, Anke Hille-Sickert, tat preżentazzjoni qasira dwar l-iskola, tip speċjali ta' skola tal-

grammatika tas-Sorb t'Isfel. L-istudenti tgħallmu l-lingwa Sorba t'Isfel mill-ewwel ġurnata. 

Huma daħlu fl-iskola bi gradi differenti ta' għarfien - xi wħud minnhom ma kienu jitkellmu s-

Sorb bl-ebda mod, xi wħud kienu tgħallmuh fl-iskola primarja, u oħrajn kienu ilhom 

jitgħallmuh mill-iskola preprimarja 'l quddiem u kienu diġà bilingwi.  

 

L-istudenti ġew mgħallma fi klassijiet u fi gruppi differenti skont l-għarfien preċedenti 

tagħhom. Suġġetti differenti ġew mgħallma bis-Sorb. L-għalliema kellhom jitħarrġu kif xieraq 

sabiex dawn ikunu lesti għal tagħlim ikkwalifikat fil-livell sekondarju. Fl-aħħar snin tal-livell 

sekondarju, kienet sfida biex jinstabu biżżejjed għalliema xierqa u kkwalifikati għal tagħlim 

bilingwi. L-iskola kellha firxa wiesgħa ta' attivitajiet kulturali relatati mas-Sorbi/mal-Wendi 

bħal kor, gruppi ta' żfin, grupp teatrali u baned tal-iskola. Il-Fondazzjoni għall-Persuni Sorbi 

għenet tiffinanzja l-attivitajiet. Pereżempju, id-direttur tal-kor tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

iskola permezz tal-Fondazzjoni, li tinsab f'Bautzen.  

 

Il-kap tal-għalliema semmiet proġett ta' Erasmus+ li ħadet sehem fih l-iskola, li ffoka fuq il-

kultura reġjonali u komunitajiet ta' minoranza. L-istudenti kellhom taħdidiet interessanti mas-

sieħeb Norveġiż mill-komunità Sami dwar l-għażliet għall-parteċipazzjoni tal-minoranzi 

f'pajjiżi Ewropej differenti. L-istudenti tal-Iskola Sekondarja Sorba tal-Ewwel Livell iqisu 

lilhom infushom bħala multidimensjonali. Dawn kienu kburin li kienu Ewropej, iżda kienu 

wkoll ċittadini globali kif ukoll Ġermaniżi li joriġinaw minn Brandenburg u persuni Sorbi. 

Dawn kellhom sens varjat u rikk ħafna ta' identità. L-istudenti tgħallmu kif għandhom isawru 

l-futur tagħhom u mbagħad jieħdu l-ħiliet tagħhom lura fl-ilbiet u l-villaġġi tagħhom, fejn 

setgħu jkunu proattivi. 

 

Għal-laqgħa pparteċipaw is-Sa Komolka, il-President tal-konferenza tal-iskola, is-Sur Geis, 

wieħed mill-għalliema, is-Sa Voskamp, li rrappreżentant l-assoċjazzjoni tal-ġenituri, u l-

istudenti Dennis Groth u Maja Schramm. Dawn ilkoll introduċew ruħhom fil-qosor.  

 

Is-Sa Hille-Sickert stqarret li kienet sfida biex jimmotivaw lin-nies jitgħallmu s-Sorb, minħabba 

l-fatt li din hija lingwa minoritarja mingħajr pajjiż ta' oriġini. It-tagħlim tal-lingwa kien xogħol 

addizzjonali, anki minħabba l-iskarsezza ta' materjali tat-tagħlim standard aġġornati. Il-
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motivazzjoni ddependiet immens fuq kemm il-kultura Sorba ġiet promossa fl-iskola primarja. 

F'dan ir-rigward, is-Sa Hille-Sickert ma tantx kienet issodisfata. Is-sistema tal-edukazzjoni 

diversa toffri ħafna alternattivi, li hija r-raġuni għaliex l-Iskola Sekondarja Sorba tal-Ewwel 

Livell kellha tirriklama s-servizzi tagħha. L-iskola ta' spiss ħassha iżolata ħafna u mhux 

appoġġjata mill-awtoritajiet tal-istat. Mhux dejjem kien jirnexxielha tattira n-numru minimu ta' 

25 student meħtieġ sabiex tgħaqqad klassi biex titqies vijabbli. Fi klassijiet ogħla, ċerti suġġetti 

ewlenin attwalment ma jistgħux jiġu mgħallma bis-Sorb. Fl-opinjoni tas-Sa Hille Sickert, kien 

essenzjali li tkun żgurata l-kontinwità tat-tagħlim fl-ilsien Sorb mill-iskola preprimarja sal-

iskola postsekondarja. 

 

Is-Sa Schramm issottolinjat l-importanza li wieħed jitgħallem is-Sorb u jerġa' lura għall-għeruq 

tiegħu. Il-fatt li kienet qed titgħallem is-Sorb għamel lill-familja tagħha kburija. It-tfal jistgħu 

jikkomunikaw man-nanniet tagħhom bl-ilsien nattiv tagħhom u jkantaw l-istess kanzunetti. Dan 

għen jerġa' jagħti ħajja lil kultura li ntilfet għal ġenerazzjoni matul ix-xejra ta' assimilazzjoni 

għal għexieren ta' snin f'dik li kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja. Illum il-ġurnata, 

is-sens ta' kburija li wieħed jidentifika lilu nnifsu bħala Sorb u jitkellem il-lingwa qed jerġa' 

jingħata spinta ġdida fost dawk li jiskopruh. Il-lingwa tiftaħ ukoll opportunitajiet ġodda fil-

Polonja u fir-Repubblika Ċeka. 

 

Skont is-Sa Auken, it-tagħlim tal-lingwa Sorba jenħtieġ li ma jkunx moviment nostalġiku, u li 

kienet meħtieġa wkoll modernizzazzjoni. Ir-rappreżentanti ddikjaraw li huma ppruvaw iżommu 

t-tradizzjonijiet ħajjin billi pereżempju jilbsu l-ilbies tradizzjonali. Iżda kien hemm ukoll 

indikazzjonijiet tal-modernizzazzjoni, pereżempju baned rock u pop li qajmu mill-ġdid it-

tradizzjonijiet billi daqqew mużika moderna bi strumenti Sorbi tradizzjonali. Il-

modernizzazzjoni u l-iżvilupp se jseħħu wkoll permezz tal-midja soċjali. Diġà qed jintużaw 

pjattaformi online sabiex jintbagħtu messaġġi bil-lingwa Sorba.  

 

Ir-rappreżentanti semmew ukoll ir-Regolament dwar l-Iskejjel tas-Sorbi/tal-Wendi li kien qed 

jiġi diskuss attwalment fil-livell ministerjali. Huma wrew id-dispjaċir tagħhom għall-fatt li d-

dispożizzjonijiet tal-iskola tagħhom kienu qed jiġu deċiżi u imposti mingħajr ebda 

konsultazzjoni. Abbażi tal-aħħar abbozz mill-Ministeru tax-Xjenza, ir-Riċerka u l-Kultura minn 

Ottubru 2017, dawk it-tfal b'għarfien minn qabel tas-Sorb biss se jkunu jistgħu jattendu l-

iskejjel rilevanti. Madankollu, 60-80 % tal-istudenti potenzjali ma jkollhomx għarfien minn 

qabel u għalhekk ma jkunux jistgħu jibqgħu jaċċessaw it-tagħlim bil-lingwa Sorba. L-adozzjoni 

ta' dan l-abbozz ta' regolament se jkollha impatt drammatiku fuq l-Iskola Sekondarja Sorba tal-

Ewwel Livell u kienet theddida reali għal-lingwa Sorba. Il-ġenituri jenħtieġ li jkollhom 

garanziji li t-tfal tagħhom se jkollhom aċċess għall-edukazzjoni fil-lingwa Sorba.  

 

Skont is-Sa Komolka, il-futur tal-lingwa jiddependi fuq il-futur tal-istudenti. L-aħjar mod biex 

titgħallem lingwa hu billi tiġi mgħallem is-suġġetti b'dik il-lingwa, u mhux li titgħallimha 

sempliċement bħala lingwa barranija. It-tagħlim tas-Sorb bħala lingwa barranija, spiss b'żieda 

mal-kurrikulu standard, kien meqjus bħala piż jew bħala ostaklu għat-tagħlim ta' lingwi 

barranin oħra. Din il-kompetizzjoni tillimita l-interess potenzjali tat-tfal u l-ġenituri. Kienu 

meħtieġa prospetti għall-futur sabiex b'hekk it-tfal setgħu jippreservaw il-lingwa. Kwistjoni 

importanti oħra kienet in-nuqqas ta' attivitajiet ta' divertiment għat-tfal ta' età akbar. Iż-

żgħażagħ jeħtieġu opportunitajiet biex jużaw il-lingwa barra mill-klassi għax it-tagħlim bejn il-

pari huwa kruċjali. Ir-rappreżentanti stqarru li jixtiequ jaraw lil-lingwa Sorba tingħata aktar 

prominenza fis-servizzi pubbliċi, pereżempju permezz ta' diskriminazzjoni pożittiva fis-settur. 

S'issa, m'hemm l-ebda prospett reali li s-Sorb jista' jintuża b'mod professjonali, li ma jħeġġiġx 
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liż-żgħażagħ u t-tfal jitgħallmuh. Fl-aħħar sena tal-iskola attwali, 80 student jafu jitkellmu bis-

Sorb b'mod fluwenti. Xi ftit minhom biss jista' jkollhom prospetti professjonali fir-reġjun. 

Filwaqt li l-estrazzjoni tal-linjite kellha effetti detrimentali fuq il-komunità Sorba, is-

sopravivenza tal-lingwa kienet marbuta mal-modernizzazzjoni tar-reġjun. 

 

Laqgħa ma' Torsten Mack, il-President tal-Kunsill għall-affarijiet tas-Sorbi u l-Wendi ta' 

Brandenburg 

 

Is-Sur Mack introduċa lilu nnifsu bħala l-President tal-Kunsill għall-affarijiet tas-Sorbi u tal-

Wendi ta' Brandenburg. Il-Kunsill wettaq funzjoni konsultattiva u vverifika kwalunkwe 

abbozzi ta' liġijiet li jgħaddu mill-parlament tal-istat sabiex jeżamina jekk kellhomx impatt fuq 

il-komunità Sorba. L-Artikolu 25 tal-Kostituzzjoni ta' Brandenburg stipula d-drittijiet tal-

persuni Sorbi fl-Istat ta' Brandenburg u stipula b'mod ċar id-dritt għall-protezzjoni u ż-żamma 

tal-identità tas-Sorbi/tal-Wendi u ż-żona ta' insedjament tagħhom. Skont is-Sur Mack, il-

komunità Sorba giet affettwata b'mod sever mill-estrazzjoni tal-linjite. 150 insedjament tal-

minoranza kienu ntilfu minħabba l-attivitajiet tat-tħaffir, li bosta minnhom kienu ċentri tal-

lingwa u l-kultura Sorba. Il-minoranza ma setgħetx tirriskja titlef insedjament ieħor minn dawk 

li kellha. Fl-opinjoni tiegħu, l-interessi Sorbi ftit li xejn huma affettwati bil-pjan eżistenti dwar 

il-linjite. L-Artikolu 25 jirrappreżenta obbligu kostituzzjonali u huwa importanti ħafna fil-

ġerarkija legali. Skont il-kostituzzjoni, id-drittijiet u l-obbligi differenti jeħtieġ li jkunu 

bbilanċjati. Madankollu, huwa ħass li l-interessi u l-obbligi ma kinux qed jiġu bbilanċjati b'mod 

korrett fil-pjan dwar il-linjite mfassal mill-gvern. 

 

L-Unjoni Ewropea kienet għenet b'mod indirett f'din il-kwistjoni meta l-awtoritajiet tal-istat 

kienu ressqu r-rapport dwar is-Sorbi u l-Wendi fix-xahar ta' qabel u rreferew għall-UE u għal 

rakkomandazzjonijiet li ma kinux ġew implimentati bis-sħiħ. Dan kien approċċ kritiku, u wera 

li fadal ħafna xogħol xi jsir. Barra minn hekk, is-Sur Mack ikkonferma l-fatt li xi darba l-

karburanti fossili se jiġu eżawriti u kien neċessarju li din l-industrija tintemm. Xi wħud min-

negozji tal-linjite diġà kellhom defiċit. Għalhekk, bidla strutturali se tkun meħtieġa fir-reġjun, 

u kwalunkwe xokk soċjali possibbli li jirriżulta mill-bidla kellu jittaffa. Kienet meħtieġa data 

fil-mira għall-eliminazzjoni gradwali tal-linjite. 

 

Ħarsa lejn in-negozjati li kienu għaddejjin dak iż-żmien għal ftehim ġdid ta' koalizzjoni fil-

livell federali tat l-impressjoni li l-Ġermanja kienet qed treġġa' l-arloġġ lura. Il-maġġoranza tal-

miri stabbiliti aktar kmieni kienu tnaqqsu jew saħansitra ġew eliminati f'dak li jirrigwarda l-

objettivi tat-tibdil fil-klima. Fl-opinjoni tas-Sur Mack, xi partijiet fil-livell federali 

sempliċiment iddefendew l-industrija tal-estrazzjoni tal-linjite irrispettivament mill-argumenti 

ekonomiċi raġonevoli kontriha. Fl-opinjoni tiegħu, probabbilment dan sar minħabba l-eżitu tat-

taħdidiet ta' koalizzjoni fil-Ġermanja li LEAG iddeċidiet li tespandi l-minjiera miftuħa Welzow 

II, li se taffettwa lill-komunità Sorba f'Proschim. L-estrazzjoni tal-linjite mhux se tibqa' 

ekonomikament vijabbli u t-tħaffir fil-miftuħ mhuwiex teknoloġija moderna.  

 

Is-Sa Ždanoka rreferiet għall-ittra ta' tweġiba ta' Jannar 2017 mill-Ministru Ulrike Gutheil, li 

fiha hija ċaħdet fil-prinċipju l-akkużi kollha li saru fil-petizzjoni 079/2015. Fl-opinjoni tas-Sur 

Mack, dak li ntqal mis-Sa Gutheil kien tassew rilevanti f'dak li jirrigwarda l-lingwa Sorba u l-

iżvilupp kulturali. Hija nnifisha kienet attiva ħafna u impenjata lejn id-drittijiet tal-minoranza 

Sorba. L-iżvilupp soċjoekonomiku tar-reġjun ta' Lusatia u l-ilma kkontaminat tax-Xmara Spree 

u l-ilmijiet ta' biswit kienu kwistjoni oħra. L-ilma kien ilu aħmar għal snin sħaħ, iżda kien biss 

meta l-ilma aħmar beda jidħol fir-riżerva naturali Spreewald li l-awtoritajiet tal-istat bdew 
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jieħdu interess fil-kwistjoni. Il-kwistjoni tal-kontaminazzjoni tal-ilma tax-xorb f'Berlin u t-talba 

biex jitnaddaf l-ilma għandhom jittieħdu bis-serjetà. Is-Sur Mack ma qabilx mat-tweġiba li 

ngħatat mill-Ministru Gutheil fl-ittra dwar dan il-punt.  

 

Fi tweġiba għal mistoqsija mis-Sa Ždanoka dwar il-leġittimità tal-attivitajiet tal-linjite, is-Sur 

Mack irrefera għall-Artikolu 25 tal-kostituzzjoni u l-ilment uffiċjali mill-komunità ta' Horno, li 

fih l-ilmentaturi staqsew jekk dan l-artikolu kienx jikkostitwixxi bażi ġuridika li permezz 

tagħha jista' jiġi evitat it-twaqqigħ tal-insedjament jew le. Dak iż-żmien, l-Artikolu 25 ġie 

interpretat b'mod inqas strett minn dak li jissuġġerixxi l-abbozzar tiegħu. B'riżultat ta' dan, il-

kostituzzjoni ġiet iddegradata u t-twaqqigħ tal-villaġġ ta' Horno baqa' għaddej. Dan l-aspett 

kellu jitqies. Fl-opinjoni personali tas-Sur Mack, il-pjanijiet dwar il-linjite ma kinux 

kompletament leġittimi minħabba li l-objettiv kostituzzjonali ma ġiex irrispettat bis-sħiħ.  

 

Is-Sur Csáky irrefera għal-laqgħa mas-Sindku ta' Welzow u mar-rappreżentanti minn Proschim. 

F'din il-laqgħa, kien sar evidenti li l-kwistjoni dwar l-estrazzjoni tal-linjite kienet waħda 

emozzjonali ħafna. F'din il-laqgħa u f'laqgħat oħra, kienu ġew difiżi pożizzjonijiet differenti 

dwar kif għandhom jitkomplew l-attivitajiet u dwar jekk għandhomx jinfetħu minjieri ġodda. 

Is-Sur Csáky talab l-opinjoni personali tas-Sur Mack u l-opinjoni tal-kunsill.  

 

Skont is-Sur Mack, l-abitanti ta' Proschim kienu mħejjija għall-qerda li setgħet isseħħ, 

irrispettivament minn jekk kienx jitqies bħala insedjament Sorb jew le. L-operatur tal-minjieri 

kien is-sid ta' nofs il-villaġġ. In-nofs l-ieħor kien ta' ċittadini li kienu ilhom jiddependu fuq l-

art tagħhom għall-għajxien għal mijiet ta' snin u kienu użaw kull ħaġa li l-art setgħet toffri. Il-

villaġġ jista' jkun awtosuffiċjenti fl-elettriku. L-idea li dan il-villaġġ jinqered kienet żball 

politiku kbir u din kienet se tibgħat sinjali żbaljati. Kien hemm ukoll proporzjon kbir ta' persuni 

etniċi Sorbi fil-villaġġ, li jixtiequ jqajmu mill-ġdid il-lingwa. L-idea li l-komunità tista' tintilef 

minħabba l-estrazzjoni tal-linjite kienet meqjusa bħala theddida kbira.  

 

Il-mistoqsija dwar jekk kienx għad meħtieġ il-linjite kienet għadha trid tiġi kkunsidrata, peress 

li kien ovvju li t-teknoloġija m'għadhiex tħalli qligħ. Il-kumpanija ewlenija nnifisha ma kinitx 

għadha interessata għal raġunijiet ekonomiċi u diġà kienet qed tnaqqas l-operazzjonijiet u l-

produzzjoni tagħha. B'riżultat ta' dan l-pjanijiet għall-mina fil-miftuħ ta' Jänschwalde Nord ġew 

eliminati. L-uniku impjant tal-enerġija li kien se jibqa' miftuħ kien Schwarze Pumpe. Filwaqt 

li titqies il-perspettiva futura u ċ-ċiklu tal-ħajja ta' dan l-impjant tal-enerġija, kellhom jittieħdu 

inkunsiderazzjoni l-karburanti involuti u l-evitar ta' aktar minjieri fil-miftuħ. Ir-risistemazzjoni 

ta' Proschim kienet se tfisser li l-impjiegi sostenibbli msejsa fuq il-bidla strutturali jintilfu. 

4. Żviluppi politiċi ġodda wara ż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni 

Punt wieħed fil-ftehim tal-koalizzjoni Ġermaniża li ġie ffirmat fit-12 ta' Marzu 2018 ippreveda 

t-tnedija ta' kummissjoni dwar "Tkabbir, Bidla Strutturali u Impjiegi". L-għan tal-kummissjoni 

huwa li jiġi żviluppat pjan ta' azzjoni sal-aħħar tal-2018. Il-pjan se jinkludi kunċetti għall-

eliminazzjoni gradwali tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-faħam, b'data tat-tmiem konkreta, u l-

miżuri legali, ekonomiċi u soċjali meħtieġa għal din il-bidla strutturali. Se jiġi stabbilit fond fil-

livell federali sabiex jipprovdi appoġġ finanzjarju lir-reġjuni kkonċernati. Il-kummissjoni 

tikkonsisti minn 4 President u 24 membru. Il-Membri tal-Bundestag Ġermaniż u r-

rappreżentanti tal-istati Ġermaniżi jattendu wkoll għal-laqgħat. Il-kummissjoni ltaqgħet għall-

ewwel darba fis-26 ta' Ġunju 2018.  
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5. Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

Il-kwistjoni tal-estrazzjoni tal-linjite fir-reġjun ta' Lusatia hija kwistjoni serja u kumplessa 

ħafna. Din għandha impatt kbir fuq l-ambjent u fuq iċ-ċittadini fir-reġjun, fosthom il-komunità 

Sorba.  

Minkejja d-diskussjonijiet miftuħa f'Potsdam ma' rappreżentanti tat-tliet ministeri tal-Istat ta' 

Brandenburg involuti fil-kwistjonijiet kollha mqajma fil-petizzjonijiet, għad hemm 

kwistjonijiet li ma ġewx solvuti. Id-delegazzjoni kkonkludiet li din jenħtieġ li teżamina l-

kwistjoni dwar kif il-gvern federali jqis il-futur tat-teknoloġija tal-linjite kemm fi Brandenburg 

kif ukoll fis-Sassonja.  

Id-delegazzjoni saret konxja tal-fatt li l-estrazzjoni tal-linjite għandha storja twila f'Lusatia u 

kkonkludiet li m'hemmx strateġija ċara għar-ristrutturar ekonomiku tar-reġjun wara l-

eliminazzjoni gradwali tal-linjite. Huma meħtieġa b'mod urġenti miżuri konkreti għall-iżvilupp 

reġjonali.  

B'mod ġenerali, l-estrazzjoni tal-linjite mhijiex l-aktar teknoloġija moderna. Matul iż-żjara, sar 

evidenti li l-estrazzjoni tal-linjite għandha impatti severi fuq l-ambjent (il-qerda tal-pajsaġġ, it-

tniġġis tal-ilma u tal-arja). L-industrija tal-estrazzjoni tal-linjite, minħabba l-emissjonijiet tas-

CO2 tagħha, hija waħda mill-fatturi li jxekkel lill-Ġermanja milli tissodisfa l-miri tagħha biex 

tnaqqas l-emissjonijiet.  

Is-sitwazzjoni tal-minoranza Sorba fir-reġjun ta' Lusatia hija wkoll kwistjoni kumplessa u serja 

ħafna. Il-lingwa u l-kultura tal-minoranza huma importanti ħafna għall-karatteristiċi tar-reġjun 

ta' Lusatia u għad-diversità kulturali fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Madankollu, is-Sorbi qed 

jaffaċċjaw theddid għall-identità kulturali tagħhom, u dawn jibżgħu li l-kontinwazzjoni tal-

estrazzjoni tal-linjite qed thedded il-futur tagħhom. Il-komunità Sorba hija mħassba dwar ir-

risistemazzjoni, it-telf ta' art, in-nuqqas ta' żoni kkultivati u t-tniġġis ambjentali kbir, fost 

kwistjonijiet oħra.  

Hija r-responsabbiltà tal-partijiet ikkonċernati fil-livelli kollha li jappoġġjaw lill-komunità 

Sorba. Id-delegazzjoni tapprezza l-isforzi li qed jagħmlu l-awtoritajiet biex jinkludu lill-

komunità fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, pereżempju permezz tal-Kunsill tal-Affarijiet 

Sorbi. Il-ħatra ta' rappreżentanti Sorbi fil-livell lokali fil-muniċpalitajiet b'komunità Sorba huwa 

wkoll pass fid-direzzjoni t-tajba. 

In-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-istat u l-NGOs u partijiet ikkonċernati oħra 

hija kwistjoni ewlenija ta' tħassib. L-awtoritajiet ma jikkomunikawx b'mod miftuħ id-data 

rilevanti, speċjalment informazzjoni ambjentali li tirriżulta mil-leġiżlazzjoni tal-UE. Fir-

rigward tat-tniġġis tax-Xmara Spree, l-awtoritajiet jenħtieġ li jimplimentaw miżuri biex itejbu 

l-kwalità tal-ilma u jimmonitorjaw il-livelli tat-tniġġis.  

Fid-dawl tas-sejbiet t'hawn fuq, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jippreżenta r-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u lill-Kummissjoni: 

1. Jinnota li l-kwistjoni tal-estrazzjoni tal-linjite hija kumplessa u sensittiva ħafna u għandha 

impatt kbir fuq l-ambjent fir-reġjun ta' Lusatia u fuq il-ħajja taċ-ċittadini, b'mod partikolari 

dawk affettwati direttament mill-minjieri fil-miftuħ permezz tal-pjanijiet ta' risistemazzjoni; 
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2. Josserva l-konkużjoni komuni tal-partijiet interessati kollha li l-estrazzjoni relatata mal-

linjite u l-użu tagħha fl-impjanti tal-enerġija jridu jintemmu; jinnota r-rieda tal-awtoritajiet 

li jevitaw bidla ta' tfixkil li tiġġenera xokk soċjoekonomiku; madankollu, huwa mħasseb 

dwar in-nuqqas ta' pjan iddettaljat biex tibda l-eliminazzjoni gradwali meħtieġa ta' din it-

teknoloġija u s-sostituzzjoni tagħha b'għażliet aktar nodfa, prinċipalament enerġiji 

rinnovabbli li jistgħu jiġġeneraw opportunitajiet ġodda ta' xogħol b'ħiliet kbar; jemmen li l-

fokus jenħtieġ li jkun kemm fuq il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u fuq l-impjiegi u t-tkabbir 

biex jistimula opportunitajiet ta' impjieg ġodda fis-settur tal-enerġija u investiment 

f'teknoloġiji moderni; 

3. Jenfasizza r-rwol importanti tal-pjattaforma tal-Kummissjoni Ewropea li għadha kif ġiet 

imnedija dwar ir-Reġjuni tal-Faħam fit-Tranżizzjoni, li jenħtieġ li tgħin lir-reġjuni 

b'attivitajiet ta' tħaffir għall-faħam jidentifikaw, jiżviluppaw u jimplimentaw proġetti bil-

potenzjal li tingħata spinta għal transformazzjoni ekonomika u teknoloġika vijabbli, u biex 

isir djalogu bejn diversi partijiet ikkonċernati dwar il-qafas tal-politika u r-regolamenti; 

4. Jitlob informazzjoni mill-gvern federali dwar il-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-

Kummissjoni dwar l-Estrazzjoni tal-Linjite li għadha kif ġiet stabbilita; jgħarraf lill-

awtoritajiet nazzjonali u reġjonali kkonċernati dwar l-importanza ta' skeda ta' żmien ċara 

għall-eliminazzjoni gradwali tal-industrija tal-estrazzjoni tal-linjite u ta' pjan konkret 

b'miżuri alternattivi speċifiċi biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-bidla strutturali meħtieġa fir-

reġjun ta' Lusatia; iqis li d-data tal-2040 hija wisq tard biex jinkisbu l-miri tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u tiġi evitata repetizzjoni ta' xokk soċjoekonomiku fir-reġjun, u jenfasizza li l-

proċess ta' eliminazzjoni gradwali jeħtieġ li jibda immedjatament; 

5. Jinnota li t-tħaffir għall-faħam m'għadux industrija essenzjali għall-iżvilupp f'Lusatia; 

jinnota li t-tħaffir għall-faħam m'għandu futur imkien fl-Ewropa minħabba l-impatt 

ambjentali dirett fuq il-klima u fuq l-użu tal-art, it-tniġġis tal-arja, tal-ilma u l-istorbju li 

jikkawża, kif inhu l-każ f'Lusatia b'ossidi tal-ħadid u sulfat, kemm fil-wiċċ tal-ilma kif ukoll 

f'ilmijiet taħt l-art, u t-tniġġis sever ulterjuri fuq skala kbira u r-riskji għas-saħħa pubblika 

relatati ma' dawn il-kwistjonijiet; 

6. Jissuġġerixxi li l-mini miftuħa tal-faħam u l-impjanti tal-enerġija mħaddma bil-faħam 

jenħtieġ li jingħalqu fl-iżjed stadju kmieni possibbli qabel l-2040; jitlob biex ikun hemm 

kwalunkwe sussidju pubbliku dirett jew indirett biex dawn l-attivitajiet jintemmu 

immedjatament u minflok jiġu ddireġuti lejn sorsi ta' enerġija rinnovabbli sostenibbli u 

għat-tranżizzjonijiet meħtieġa, inkluż għall-impjiegi u komunitajiet affettwati; jikkunsidra 

li l-fondi tal-UE jenħtieġ li jiġu allokati biex jappoġġjaw sforzi ta' tranżizzjoni reali; 

7. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet fil-livell federali u reġjonali jfasslu pjan komprensiv għar-

ristrutturar ekonomiku u għall-bidu ta' tranżizzjoni ekonomika immedjatament mal-

implimentazzjoni ta' miżuri għall-iżvilupp reġjonali fir-reġjun ta' Lusatia; iqis, filwaqt li 

titqies il-perspettiva tal-klima, li l-eliminazzjoni gradwali ppjanata tal-enerġija nukleari 

jenħtieġ li taħt l-ebda ċirkostanza ġġib magħha żieda fl-użu tal-faħam bħala sors ta' enerġija; 

8. Ifakkar l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u jirreferi għall-mira l-ġdida dwar l-enerġija 

rinnovabbli għall-UE ta' 32 % sal-2030, kif miftiehem fl-14 ta' Ġunju 2018 fin-negozjati 

dwar l-iżvilupp ulterjuri tal-enerġija rinnovabbli fl-UE bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u 

l-Kunsill; jikkunsidra li huwa neċessarju li jingħataw opportunitajiet ġusti u ndaqs lis-setturi 

tal-enerġija kollha; 
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9. Jinnota li ġie ppruvat li bidla lejn sorsi ta' enerġija rinnovabbli u miżuri ta' effiċjenza fl-

enerġija għandha l-kapaċità li toloq numru ta' impjiegi stabbli li jirrikjedu profili b'ħiliet; hu 

konvint li tali domanda intensiva għall-ħaddiema ċertament se tagħti ħajja ġdida lill-

ekonomija tar-reġjun u tankraha f'attivitajiet sostenibbli, biex b'hekk issir aktar kompetittiva 

fis-snin li ġejjin; jenfasizza li llum il-ġurnata hu d-dmir tal-awtoritajiet responsabbli attwali 

li jiżguraw maż-żmien isseħħ it-trasformazzjoni soċjoekonomika meħtieġa; jikkunsidra li 

jenħtieġ li jsiru disponibbli biżżejjed fondi strutturali tal-UE għat-tranżizzjoni ta' reġjuni li 

storikament kienu għat-tħaffir tal-faħam, soġġetti għall-kundizzjonalità, f'dan ir-rigward; 

10. Iqis li d-deċiżjonijiet dwar l-investimenti f'sorsi tal-enerġija, b'mod partikolari meta dawn 

jinvolvu l-finanzjament pubbliku, iridu jkunu bbażati fuq data affidabbli mis-suq reali u 

jinkorporaw ukoll kwistjonijiet esterni relatati ma' kull attività, pereżempju l-użu tar-riżorsi 

bħall-ħamrija u l-ilma, u t-tniġġis reali jew potenzjali jew l-impatt fuq is-saħħa pubblika u 

l-ambjent; jitlob lill-Kummissjoni taġġorna l-figuri u l-previżjonijiet tagħha għall-prezzijiet 

tal-enerġija għal sorsi differenti, filwaqt li tqis dawn il-kriterji; 

11. Jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta l-konformità mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-

Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb u d-Direttiva dwar l-Ilma ta' Taħt l-Art fl-istat ta' 

Brandenburg, b'mod speċifiku fir-reġjun ta' Lusatia, kif ukoll l-impatt veru tal-estrazzjoni 

tal-linjite fuq żoni protetti ta' Natura 2000, u tinforma lill-Parlament bi kwalunkwe deroga 

relatata; ifakkar l-importanza tal-konformità mad-Direttivi tal-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali, u li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-pubbliku, anki fuq bażi transfruntiera fejn 

applikabbli;  

12. Jitlob biex ikun hemm komunikazzjoni trasparenti, regolari u f'waqtha mill-awtoritajiet 

kollha inkwistjoni fir-rigward taċ-ċittadini kkonċernati mill-attivitajiet tat-tħaffir, u b'mod 

partikolari lir-rappreżentanti tal-komunità Sorba; jitlob aċċess pubbliku għat-termini tal-

bejgħ tal-assi tat-tħaffir minn Vattenfall għal EPH u l-kundizzjonijiet operazzjonali u r-

restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet pubbliċi, jekk ikun hemm; 

13. Jitlob monitoraġġ regolari u kontroll u rapportar trasparenti lill-Kummissjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-iżvilupp tat-tniġġis tal-ilma fix-xmajjar, lagi u ilmijiet taħt l-art, 

u biex jiżguraw li d-data kollha miġbura tkun iddettaljata biżżejjed u ssir disponibbli għall-

pubbliku mingħajr ħafna dewmien; jenfasizza l-importanza ta' approċċ sistemiku kredibbli, 

bil-punti tal-kejl stabbilit f'postijiet rilevanti, filwaqt li jitqies l-iskop finali li s-saħħa 

pubblika tiġi ssalvagwardjata b'mod adegwat; 

14. Jistieden lill-gvernijiet tal-istat ta' Brandenburg u tas-Sassjoni jipprovdu informazzjoni 

dwar l-eżenzjonijiet jew is-sussidji diretti jew indiretti mogħtija lill-kumpaniji tax-xogħol 

fil-minjieri abbażi tal-liġi tal-istat dwar l-ilma; jinnota li bidliet fil-livell tal-ilma ta' taħt l-

art għandhom impatt negattiv fuq il-kompożizzjoni kimika tal-ilmijiet, meta jiġu 

kkunsidrati l-karatteristiċi ġeoloġiċi tar-reġjun; jitlob lill-gvernijiet tal-istat biex ikunu 

trasparenti u jipprovdu informazzjoni f'waqtha dwar kwalunkwe pjan futur rigward il-

minjieri attwalment attivi; jikkunsidra li l-ebda permess ġdid għall-ftuħ ta' minjieri ġodda 

jew għall-estensjoni ta' minjieri eżistenti - inkluż Welzow Süd - ma jenħtieġ li jingħata mill-

gvernijiet tal-istat, u li jeħtieġ li tiġi stabbilita data tat-tmiem ċara għall-operazzjonijiet 

attwali; 

15. Ifakkar l-importanza li jiġu rrispettati r-rekwiżiti legali fir-rigward tat-trattament tal-ħama, 

prinċipalament billi jiġu żgurati b'mod sistematiku mhux biss it-tneħħija tagħha iżda wkoll 

it-trattament u r-rimi adegwati; 
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16. Jopponi aktar risistemazzjoni tal-popolazzjoni f'Lusatia, u b'mod partikolari tal-

komunitajiet Sorbi, b'riżultat ta' attivitajiet tat-tħaffir, bl-għan li titreġġa' lura t-tendenza tal-

ispustament soċjali u kulturali tan-nies tiegħu matul l-aħħar deċennji ta' snin; 

17. Jinsisti fuq l-importanza li jiġi żgurat l-irkupru sħiħ ta' siti li kienu jintużaw għat-tħaffir, 

biex tiġi ggarantita stabilizzazzjoni sħiħa tal-ħamrija li tippermetti mhux biss ir-restawr tal-

ambjent iżda wkoll attivitajiet soċjoekonomiċi ta' valur; jenfasizza l-importanza li jiġu 

allokati r-riżorsi u l-isforzi neċessarji sabiex jiġi żgurat li l-livelli ta' aċidità ta' lagi artifiċjali 

f'dawk li qabel kienu minjieri jkunu aktar qrib ta' valuri newtrali, biex ikunu jistgħu jintużaw 

għal skopijiet rikreazzjonali; jikkunsidra li, fid-dawl tal-għarfien miksub minn approċċi 

preċedenti, l-operaturi tal-minjieri attwali jeħtiġilhom ikunu obbligati li jkunu involuti fi, u 

fl-aħħar mill-aħħar responsabbli għal riġenerazzjoni tas-siti adegwata u f'waqtha; 

18. Jistieden lill-awtoritajiet tal-istat biex jiżguraw li abbażi tal-prinċipju ta' "min iniġġes 

iħallas", il-kumpaniji tat-tħaffir ikunu responsabbli mingħajr ebda ambigwità għal 

kwalunkwe konsegwenza ambjentali potenzjali li hija relatata mal-attivitajiet fil-minjieri, u 

mill-bidu, - bħala prerekwiżit biex jiksbu l-liċenzja biex joperaw qabel jibdew l-attivitajiet 

tagħhom - ikunu obbligati mill-awtoritajiet federali u reġjonali li jwarrbu depożitu mblukkat 

separat ta' ammont biżżejjed ta' flus li għandhom jiġu ddedikati għall-istabilizzazzjoni, ir-

riġenerazzjoni u l-konverżjoni ta' siti ta' minjieri u r-rettifika ta' kwalunkwe tniġġis 

potenzjali li jirriżulta mill-estrazzjoni tal-linjite, bl-għan li jiġi evitat kwalunkwe piż futur 

fuq il-kontribwenti; 

19. Jisħaq fuq l-importanza tal-parteċipazzjoni tal-membri tal-komunità Sorba fil-proċessi tat-

teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell kollha meta jiġu affettwati d-drittijiet tagħha; jemmen li l-

Kunsill għall-Affarijiet Sorbi jeħtieġlu jingħata aktar drittijiet sabiex tiġi żgurata l-

parteċipazzjoni attiva tiegħu; 

20. Jistieden lill-gvernijiet tal-istat ta' Brandenburg u tas-Sassonja jappoġġjaw il-lingwa Sorba 

b'kull mod possibbli; jilqa' l-miżuri implimentati biex tiġi promossa l-lingwa Sorba u jinnota 

b'sodisfazzjoni li fir-reġjun ta' Lusatia t-tabelli tat-triq huma bilingwi; jirrakkomanda li 

jitwessa' l-ambjent lingwistiku tal-lingwa Sorba, fost l-oħrajn permezz ta' avviżi fuq it-

trasport pubbliku jew tabelli ta' spjegazzjoni f'postijiet pubbliċi bħal mużewijiet, parks u 

żoos; madankollu, jikkunsidra li jeħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ miżuri ħafna aktar strutturati 

sabiex tiġi ppreservata l-lingwa Sorba u jitrawwem l-użu tagħha fis-settur pubbliku u fil-

ħajja ċivika tar-reġjun; 

21. Jindika l-fatt li t-tagħlim bis-Sorb huwa essenzjali għall-eżistenza kontinwa tal-lingwa; 

huwa mħasseb bir-riforma attwali tar-regoli li jirregolaw l-edukazzjoni bis-Sorb fi 

Brandenburg u l-effett tagħhom li jxekkel it-tagħlim kontinwu; jenfasizza li aktar għalliema 

kwalifikati li għandhom ħila u huma kompetenti fil-lingwa Sorba huma meħtieġa fil-livelli 

kollha tas-sistema edukattiva; 

22. Jissuġġerixxi li jiġu allokati fondi tal-UE għall-promozzjoni tal-lingwa u l-kultura Sorba, 

speċjalment għal aspetti strutturali konkreti bħat-taħriġ tal-għalliema fl-Università ta' 

Leipzig, li jista' jiżgura t-tagħlim tul il-ħajja bis-Sorb mil-livell preprimarju, flimkien mal-

proġett Witaj; jikkunsidra li l-Fondazzjoni għall-Persuni Sorbi f'Bautzen tista' tkun sieħeb 

affidabbli f'dan il-proġett; 

23. Jimpenja ruħu sabiex jimmonitorja t-talbiet taċ-ċittadini fir-rigward tal-iżviluppi futuri fir-

reġjun ta' Lusatia.  
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