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Sfond

Il-petizzjonijiet

Il-Kumitat irċieva numru ta’ petizzjonijiet (per eżempju 38/2006, 712/2006, 
713/2006, 848/2006, 849/2006, 1008/2006) dwar allegata diskriminazzjoni allegata
mill-awtoritajiet Ġermaniżi kontra l-ġenitur mhux Ġermaniż rispettiv fi żwiġijiet 
imħallta separati matul kuntatt mat-tfal tagħhom. Il-petizzjonarji jiddikjaraw li l-
problema tad-diskriminazzjoni tirriżulta mill-azzjonijiet imwettqa mill-uffiċjali 
Ġermaniżi tal-benesseri taż-żgħażagħ (Jugendämter) li jagħmluha diffiċli jekk mhux 
impossibbli għall-konjuġi mhux Ġermaniż li jiltaqa’ mal-wild tiegħu/tagħha. B’mod 
partikolari, il-petizzjonarji jikkritikaw il-fatt li meta jiltaqgħu mat-tfal tagħhom, is-
supervajżers tal-Jugendamt jikkontrollaw jekk il-ġenitur ikunx qed jitkellem mal-wild 
tiegħu/tagħha bil-Ġermaniż, u fil-każ li jew il-wild jew il-ġenitur jitkellmu f’lingwa li 
ma tiftiehemx mis-supervajżer (ngħidu aħna bil-Pollakk), dawn jinterrompu l-
konverżazzjoni. Barra minn hekk, huwa allegat li l-uffiċjali jheddu lill-ġenituri mhux 
Ġermaniżi li jekk ma jobdux l-ordnijiet tagħhom, dan iwassal għal projbizzjoni tal-
kuntatt bejn il-ġenitur u l-wild. Il-Jugendamt isostni li ‘mill-aspett pedagoġiku 
professjonali, mhuwiex fl-interess tat-tifel/tifla li l-laqgħat ma’ uffiċjal akkompanjatur 
isiru f’lingwa barranija. Huwa ta’ benefiċċju għall-wild li jiżviluppa l-Ġermaniż 
bħala l-lingwa tiegħu, minħabba li qiegħed jikber f’dan il-pajjiż u se jkun qed jattendi 
l-iskola hawnhekk’. Il-petizzjonarji qegħdin jitolbu lill-Parlament Ewropew sabiex 
jintervjeni fuq din il-kwistjoni. L-istess talba ġiet ippreżentata liċ-chairman tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-forma ta’ petizzjoni online imnedija mill-CEED 
(Conseil Européen des Enfants du Divorce), iffirmata minn ċittadini Franċiżi, 
Brittanniċi, Belġjani, Pollakki, Awstrijaċi, ta’ l-Affrika t’Isfel, Amerikani u 
Awstraljani.

L-azzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet s’issa



Bl-ittra tas-27.04.2006, Marcin Libicki, Chairman, talab lir-Rappreżentant Permanenti 
tal-Ġermanja, l-Ambaxxatur Wilhelm Schönfelder, sabiex iwassal it-tħassib kbir li 
għandu l-kumitat fuq din il-kwistjoni lill-awtoritajiet Ġermaniżi u sabiex jitlobhom 
jipprovdu informazzjoni dwar ir-raġunijiet għall-azzjonijiet li għamel referenza 
għalihom il-petizzjonarju. L-Ambaxxatur Wilhelm Schönfelder wieġeb b’ittra lil 
Marcin Libicki fil-11.07.2006. L-ewwel skambju ta’ opinjonijiet bil-parteċipazzjoni 
tat-tliet petizzjonarji sar fit-30.01.2007. Sal-laqgħa, il-Kummissjoni Ewropea kienet 
għadha ma tatx tweġiba bil-miktub, madankollu, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni ġiet
ippreżentata bil-fomm mis-Sur Aristotelis Gavriliadis, DĠ Ġustizzja, Libertà u 
Sigurtà, li enfasizza li l-awtoritajiet Ġermaniżi setgħu kisru l-Artikoli 12 u 14 tat-
Trattat tal-KE u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Laqgħa ma’ l-awtoritajiet Ġermaniżi f’Berlin

Introduzzjoni

Fit-22 ta’ Marzu 2007, delegazzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet iltaqgħet mar-
rappreżentanti tal-Gvern Ġermaniż f’Berlin sabiex tiddiskuti l-allegazzjonijiet li saru 
mill-petizzjonarji kontra l-Jugendamt. Il-laqgħa saret fil-bini tal-Bundestag Ġermaniż 
bejn l-14.00 u t-15.20.

Dawn li ġejjin ipparteċipaw fil-laqgħa min-naħa tal-Parlament Ewropew: Marcin 
Libicki (Chairman tal-Kumitat), Inés Ayala-Sender, (Membru tal-Kumitat), David 
Lowe (Kap tas-Segretarjat tal-Kumitat), Hannes Kugi, (Segretarjat tal-Kumitat) u
Szymon Szynkowski (Assistent għas-Sur Libicki). Kien hemm preżenti wkoll numru 
ta’ rappreżentanti tal-petizzjonarji fosthom: Ingo Nawrath (Assoċjazzjoni tal-Ġenituri 
Ġermaniżi), Stefan Hambura (rappreżentant legali tal-petizzjonarji) u Beata 
Pokrzeptowicz (petizzjonarju). L-awtoritajiet Ġermaniżi kienu rrappreżentati minn
Dr. Reinhard Wiesner (Ministeru tal-Familji, Żgħażagħ u l-Anzjani) flimkien ma’ l-
assistent tiegħu u Andreas Hilliger (Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Żgħażagħ u Sport tal-
Land Brandenburg).

Il-laqgħa fil-qosor

L-ewwel, tkellem is-Sur Nawrath, li ta rendikont ġenerali ta’ l-opinjonijiet kritiċi 
tiegħu dwar il-prestazzjoni ta’ l-awtoritajiet tal-benesseri taż-żgħażagħ. Huwa 
jemmen li normalment, l-uffiċjali mhumiex kapaċi jlaħħqu mal-bosta xogħlijiet li 
huma responsabbli għalihom, bħal ngħidu aħna l-kura ta’ tfal abbandunati minn banda 
u r-responsabiltà ta’ ċerti doveri fir-rigward ta’ proċeduri li għandhom x’jaqsmu mal-
kustodja tat-tfal mill-banda l-oħra. Huwa kkritika wkoll il-fatt li l-awtoritajiet tal-
benesseri taż-żgħażagħ Ġermaniżi ma jistgħux jinżammu responsabbli għad-
deċiżjonijiet tagħhom u li dawn jaħdmu b’mod mhux trasparenti u li mhumiex
soġġetti għal sorveljanza. Is-Sinjura Pokrzeptowicz iddeskriviet l-esperjenza tagħha 
ma’ awtorità tal-benesseri taż-żgħażagħ f’North Rhine-Westphalia. Hija tenniet l-
allegazzjonijiet li għamlet fil-petizzjoni tagħha lill-PE, jiġifieri li l-uffiċjali ma 



ħallewjiex titkellem bil-Pollakk meta kienet qed titkellem mal-wild tagħha. Hija tqis 
dan bħala każ ċar ta’ diskriminazzjoni, filwaqt li żiedet ukoll li l-projbizzjoni milli 
titkellem bil-Pollakk se twassal biex il-wild tagħha jqis li parti mill-identità kulturali 
tiegħu hija waħda inferjuri. Sostniet li minn dak iż-żmien, il-Jugendamt ma ħallihiex 
tiltaqa’ mal-wild tagħha. Is-Sur Hambura qal li n-nuqqas ta’ ħila lingwistika fost l-
awtoritajiet tal-benesseri taż-żgħażagħ ma hijiex skuża valida minħabba li huwa faċli 
għall-Jugendamt jagħmel arranġamenti biex ikun hemm preżenti persuna li titkellem 
bil-Pollakk. Sostna wkoll li nġiebu numru ta’ proċedimenti kriminali kontra
Jugendämter għal ħtif ta’ tfal. 

Għall-awtoritajiet Ġermaniżi, tkellem is-Sur Wiesner. Huwa saħaq fuq il-fatt li 
wieħed ma għandux jara l-kwistjoni tad-diskriminazzjoni f’iżolament iżda fil-kuntest 
tal-kunċett tal-‘benesseri tat-tifel/tifla'. Wara spjega l-istorja u l-organizzazzjoni ta’ l-
uffiċċji tal-benesseri taż-żgħażagħ li ilhom jeżistu sa mill-1922. L-azzjonijiet 
ikkritikati għandhom x’jaqsmu biss ma’ parti minuri tad-dmirijiet totali assunti minn 
dawn l-awtoritajiet, li jinkludu wkoll attivitajiet soċjali fl-oqsma tal-benesseri tat-tfal
u taż-żgħażagħ. Imbagħad, is-Sur Wiesner iddeskriva l-kuntest legali, u saħaq li d-
deċiżjonijiet fil-kwistjonijiet fuq il-kustodja legali finalment jittieħdu mill-qrati tal-
familja. F’każijiet bħal dawn, normalment il-qrati jeħtieġu li l-uffiċċji tal-benesseri 
taż-żgħażagħ jagħtu l-opinjoni tagħhom. Meta mħallef jiddeċiedi li ġenitur jista’ biss 
jara l-wild tiegħu/tagħha jekk il-wild ikun akkumpanjat minn terza persuna, id-
deċiżjoni tispeċifika min se tkun il-persuna akkompanjatriċi u dettalji oħra bħall-użu 
tal-lingwa, eċċ.. Fisser l-opinjoni li ġenitur, li tkun inqatgħet is-sentenza tal-qorti 
kontrih ikun ovvjament diżappuntat u (suġġettivament) iħossu mhux mifhum kemm 
mill-qorti kif ukoll mill-awtoritajiet tal-benesseri taż-żgħażagħ. Madankollu, jekk, per 
eżempju, l-uffiċċju tal-benesseri taż-żgħażagħ ma jipprovdix interpretazzjoni 
kontrarja għal din id-deċiżjoni, dan jista’ jiġi kkuntestat quddiem qorti. 

Is-Sur Hilliger spjega fid-dettall il-qsim tal-kompetenzi bejn il-livelli differenti tal-
gvern. Fil-livell Federali, il-Ministeru tal-Ġustizzja huwa responsabbli biss għal ċerti 
kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ kunflitti internazzjonali dwar il-kustodja tat-
tfal. Il-Ministeru tal-Familja, Żgħażagħ u l-Anzjani għandu ċertu responsabiltajiet 
sabiex jikkoordina x-xogħol tal-'Jugendämter' fuq livell Federali. Madankollu, il-
Länder iżommu l-kompetenza għal-leġiżlazzjoni u l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-familja, filwaqt li l-uffiċċji tal-benesseri taż-żgħażagħ 
jitmexxew b’mod awtonomu fuq livell lokali. Is-Sur Hilliger u s-Sur Wiesner 
irrimarkaw li b’mod ġenerali, bejn wieħed u ieħor 500 Jugendämter iwettqu 
xogħolhom bi standard għoli minkejja d-dmirijiet diffiċli tagħhom. Ammettew li fi ftit 
każijiet individwali kumplessi, ċerti nuqqasijiet ma jistgħux jiġu eliminati. Dan beda 
jiġi indirizzat mill-gvernijiet reġjonali permezz ta’ taħriġ imtejjeb għall-uffiċjali.

Fil-konklużjoni tiegħu, is-Sur Libicki enfasizza li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ġie 
kkuntattjat minn bosta petizzjonarji, u dan jissuġġerixxi li x’aktarx, il-problema tmur 
’l hinn minn każijiet individwali. Huwa u s-Sra. Ayala saħqu li l-Kumitat jiffoka fuq 
is-suġġett tal-konformità mill-awtoritajiet u mill-qrati Ġermaniżi mal-liġijiet ta’ l-UE. 
Il-Kumitat ikun ħerqan li jiżgura li l-liġi ta’ l-UE li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 
tkun rispettata f’kull każ individwali. Min-naħa l-oħra, l-istrutturi amministrattivi u l-
qsim tal-kompetenzi bejn livelli differenti ta’ governanza ikunu kwistjoni interna tal-



Ġermanja. Is-Sur Libicki fisser it-tama tiegħu li l-awtoritajiet Ġermaniżi jikkoperaw 
ma’ xulxin biex isolvu l-problemi mqajma mill-petizzjonarji u ħabbar li din il-
kwistjoni sejra tiġi riveduta fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet għal 
liema laqgħa se jistieden lir-rappreżentanti tal-gvern Ġermaniż. Finalment, is-Sur
Libicki radd ħajr lill-parteċipanti kollha għall-kontribuzzjonijiet tagħhom. 


