
– Petizzjoni 0848/2006 ta’ Miroslaw Kraszewski (Pollakk) dwar 
diskriminazzjoni allegata kontra kelliema Pollakki mill-awtoritajiet tal-
naħa ta’ l-awtoritajiet tal-għajnuna soċjali Ġermaniżi (Jugendamt)

Dik li ressqet il-petizzjoni ssostni li, fl-aġir ma’ kwestjonijiet fi djar imħallta Pollakk-
Ġermaniżi l-awtoritajiet ta’ l-għajnuna soċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ Ġermaniżi , 
jipprojbixxu l-użu tal-Pollakk fejn ġenitur Ġermaniż ikun qed ifittex aċċess 
superviżjonat, li jinvolvi l-preżenza ta’ ħaddiem ta’ l-għajnuna soċjali tat-tfal u ż-
żgħażagħ imħarreġ apposta biex jissuperviżjona kuntatti bejn tfal u ġenituri u jevita 
mġieba antisoċjali. L-użu tal-Pollakk huwa pprojbit billi, mill-punto di vista 
edukattiv, m’huwiex fl-aħjar interess tat-tifel. Dak li ressaq il-petizzjoni, li huwa 
direttament effettwat minn dan, iżda, jaqbel li l-bilingwiżmu huwa vantaġġuż għall-
iżvilupp tat-tfal u jindika li l-attitudni addottata mill-awtoritajiet Ġermaniżi hija sors 
ta’ diskriminazzjoni kontra l-ġenituri Pollakki. Huwa jargumenta li l-awtoritajiet ta’ l-
għajnuna soċjali Ġermaniżi taż-żgħażagħ qegħdin jiksru d-drittijiet tat-tfal u huma 
ħatja ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq nazzjonalità.

Informazzjoni

– Kien hemm numru kbir ta’ petizzjonijiet dwar l-istess suġġett, l-aħħar fosthom il-
Petizzjoni 0713/2006 li ġiet ttrattata kif jidher hawn taħt.

Rakkomandazzjonijiet

– jiddikkjara ammissibbli;
– jitlob informazzjoni lill-Kummissjoni
– jikkunsidra flimkien ma’ petizzjonijiet oħra dwar l-istess suġġett u jinforma lill-

kollegi tiegħu fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet ta’ Bundestag.

– Petizzjoni 0849/2006 ta’ Brygida Pokrzeptowicz (Pollakka) u 3 ko-
firmatarji dwar allegata diskriminazzjoni kontra kelliema Pollakki minn 
naħa ta’ l-awtoritajiet tal-għajnuna soċjali Ġermaniżi (Jugendamt) 

Dik li ressqet il-petizzjoni ssostni li, fl-aġir ma’ kwestjonijiet fi djar imħallta Pollakki-
Ġermaniżi l-awtoritajiet ta’ l-għajnuna soċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ Ġermaniżi , 
jipprojbixxu l-użu tal-Pollakk fejn ġenitur Ġermaniż ikun qed ifittex aċċess 
superviżjonat, li jinvolvi l-preżenza ta’ ħaddiem ta’ l-għajnuna soċjali tat-tfal u ż-
żgħażagħ imħarreġ apposta biex jissuperviżjona kuntatti bejn tfal u ġenituri u jevita 
mġieba antisoċjali. L-użu tal-Pollakk huwa pprojbit billi, mill-punto di vista 
edukattiv, m’huwiex fl-aħjar interess tat-tifel. Dik li ressqet il-petizzjoni, li bħala 
nanna ta’ tifel Pollakk-Ġermaniż li joqgħod fil-Ġermanja, hija personalment 
affettwata minn dan, targumenta li dan jikkontradiċi l-prinċipju li l-bilingwiżmu 
għandu effett pożittiv fuq l-iżvilupp tat-tifel u li l-pożizzjoni addottata mill-
awtoritajiet Ġermaniżi hija sors ta’ diskriminazzjoni kontra l-ġenituri Pollakki. Hija 
ma tikkunsidrax li dan jista’ jkun iġġustifikat b’ħila inadekwata min-naħa tal-
ħaddiema ta’ l-għajnuna soċjali li jiġu f’kuntatt mat-tfal ta’ koppji mħallta. Dik li 
ressqet il-petizzjoni targumenta li l-awtoritajiet ta’ l-għajnuna soċjali taż-żgħażagħ 



Ġermaniżi qed jiksru d-drittijiet tat-tfal konċernati u huma ħatja ta’ diskriminazzjoni 
bbażata fuq nazzjonalità. Minħabba f’hekk hija qed tfittex azzjoni mill-Parlament 
Ewropew.

Informazzjoni

– Ġa daħal numru kbir ta’ petizzjonijiet dwar dan is-suġġett, l-iktar riċenti l-
Petizzjoni 0848/2006 li kienet ittrattata kif inhu indikat hawn taħt.

Rakkomandazzjonijiet

– jiddikkjara ammissibbli;
– jitlob informazzjoni lill-Kummissjoni
– jikkunsidraha ma’ petizzjonijiet oħra dwar dan is-suġġett u jinforma lill-kollegi 

fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet ta’ Bundestag
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