
CM\800220MT.doc PE431.092v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.12.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1245/2007, imressqa minn Fikri Coskun, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
f’isem il-poplu Assirjan, dwar programm ta’ appoġġ/għajnuna għall-
Assirjani fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob rikonoxximent għad-dritt ta’ programm ta’ appoġġ għar-refuġjati 
Assirjani fl-Ewropa. Mijiet ta’ eluf ta’ Assirjani jgħixu f’pajjiżi tal-UE. Fl-imgħoddi kienu 
jieħdu l-edukazzjoni bil-lingwa tagħhom, iżda dan il-programm issa wasal fi tmiemu fi kważi 
l-pajjiżi kollha tal-UE. Ix-xandara bis-satellita Assirjani mhumiex sussidjati, filwaqt li x-
xandara nazzjonali huma sussidjati. Programm ta’ għajnuna jista’ jikseb xi rimedju għas-
sitwazzjoni f’dan il-qasam u f’oħrajn. Il-petizzjonant jidhirlu li l-Ewropa nsiet lill-Assirjani u 
jikkunsidraha tal-mistħija li wieħed mill-eqdem popli fl-Ewropa qed jiġi assimilat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonanti huma mħassba dwar il-fatt li fil-futur imbiegħed il-lingwa Assirjana tista’ 
tintilef, anki fost il-komunità etnika mdaqqsa tagħhom fl-Ewropa. Huma qed ifittxu appoġġ 
sabiex il-lingwa Assirjana tibqa’ tintuża.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni temmen bis-sħiħ fil-valur tad-diversità kulturali u lingwistika u timpenja 
ruħha f’varjetà wiesgħa ta’ attivitajiet biex tappoġġjaha, b’mod partikolari permezz ta’



PE431.092v01-00 2/3 CM\800220MT.doc

MT

proġetti li jippromwovu t-tagħlim tal-lingwi u d-djalogu interkulturali. Firxa wiesgħa ta’
programmi u inizjattivi tal-UE tipprovdi appoġġ għad-djalogu interkulturali u ’l fuq minn 
għoxrin minnhom huma ppreżentati fil-pubblikazzjoni “Intercultural Dialogue – support 
through EU programmes” (Djalogu Interkulturali - appoġġ permezz ta’ programmi tal-UE)1.
Sa mill-2007, id-djalogu interkulturali huwa prijorità speċifika f’diversi programmi tal-UE, 
inklużi l-programmi dwar it-Tagħlim tul il-Ħajja, il-Kultura, u dawk dwar l-Ewropa għaċ-
Ċittadini. Il-programm ‘Youth in Action’ (Żgħażagħ f’Azzjoni) jappoġġja wkoll ħafna 
proġetti li jħeġġu dan id-djalogu. Barra minn hekk, il-promozzjoni tat-tagħlim tal-lingwi u 
tad-diversità lingwistika hija objettiv speċifiku tal-Programm tat-Tagħlim tul il-Ħajja. Il-
lingwi moderni huma kollha eliġibbli għal dan il-programm u partikolarment permezz tal-
parti trasversali tiegħu “lingwi ta’ attività ewlenin”. Il-proġetti proposti għandhom jitfasslu fl-
Ewropa u għandu jkollhom imsieħba Ewropej.2

Inizjattiva reċenti importanti, is-Sena Ewropea għad-Djalogu Interkulturali 2008, għaqqdet 
flimkien l-isforzi komuni tal-istituzzjonijiet tal-UE, tal-Istati Membri u tas-soċjetà ċivili li 
jirrigwardaw dan is-suġġett. L-objettiv tas-Sena kien li jqajjem kuxjenza fost dawk kollha li 
jgħixu fl-UE, speċjalment iż-żgħażagħ, dwar l-importanza li jimpenjaw irwieħhom fid-
djalogu interkulturali fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum u li jsiru ċittadini Ewropej attivi3.

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, huma l-Istati Membri li huma kompetenti għal ħafna mill-
attivitajiet relatati mat-tagħlim tal-lingwi u mad-djalogu interkulturali - u għalhekk dawn 
huma mmexxija b’mod deċentralizzat, iżda l-Kummissjoni tikkontribwixxi wkoll għal 
proġetti transnazzjonali li jkollhom valur miżjud fil-livell tal-UE permezz tal-programmi 
msemmija hawn fuq. F’termini ta’ politika, il-promozzjoni tad-djalogu interkulturali hija l-
ewwel objettiv fuq l-Aġenda Ewropea għall-Kultura4. Fil-qafas tal-Aġenda, l-esperti tal-Istati
Membri qegħdin jaħdmu flimkien sabiex jaqsmu esperjenzi u jiġġeneraw 
rakkomandazzjonijiet ta’ politika għal azzjoni fil-livell adegwat, sew jekk tkun f’livell 
Ewropew u sew f’dak nazzjonali, b’dan tal-aħħar ikun l-iktar tipiku.

Ta’ min wieħed jinnota l-irwol vitali tal-korpi tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa għall-promozzjoni 
tad-djalogu interkulturali. Il-korpi tas-soċjetà ċivili kellhom irwol ċentrali għas-Sena Ewropea 
2008, mhux biss fit-tifrix tal-messaġġi tas-Sena iżda wkoll permezz tal-kontribut sinifikanti 
tagħhom għad-dibattitu dwar il-politika, fuq il-bażi tal-esperjenzi reali tagħhom stess.

Il-Pjattaforma għal Ewropa Interkulturali5, li tlaqqa’ flimkien ’il fuq minn tliet mitt 
organizzazzjoni impenjata, kemm minn ħdan kif ukoll minn barra s-settur kulturali ta’ Stati 
Membri differenti, iġġenerat, permezz ta’ konsultazzjoni miftuħa, rakkomandazzjonijiet ta’
politika bbażati fuq il-prattiki, dwar kif għandu jitjieb id-djalogu interkulturali. Il-Pjattaforma 
se tkompli taħdem biex tqajjem kuxjenza dwar ir-rakkomandazzjonijiet tagħha u 
tippromwovihom, iżda wkoll, b’mod iktar tanġibbli, biex tiskambja prattiki fi ħdan is-settur 
kulturali u s-soċjetà ċivili fit-totalità tagħha. Illum il-ġurnata hija tikkostitwixxi parti 

                                               
1 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/en_Brochure_EYID.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm u għall-attività prinċipli 2 lingwi 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
5 http://intercultural-europe.org/index.html
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rikonoxxuta mid-“djalogu strutturat” bejn is-settur kulturali u l-istituzzjonijiet tal-UE1. 

Il-petizzjonanti jsemmu speċifikament it-televixin. Il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li 
programmi televiżivi onlajn bil-lingwa Assirjana huma diġà disponibbli permezz ta’ Bet-
Nahrain KBSV TV 23, iżda bla dubju ta’ xejn hemm lok għal titjib ta’ dan is-servizz.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanti jirrimarkaw ukoll li ħafna nies, minn fost il-komunitajiet 
Assirjani li jgħixu fl-Ewropa, huma, jew huma dixxendenti ta’, nies li kienu applikaw jew 
setgħu applikaw għal stejtus ta’ refuġjat. Il-Kummissjoni tiffinanzja proġetti u skambji tal-
aħjar prattiki għall-integrazzjoni ta’ persuni li fil-fatt għandhom stejtus ta’ refuġjati. Il-Fond 
Ewropew għar-Refuġjati (ERF), li ġie stabbilit għal perjodu 2007 - 2013, jista’ jikkofinanzja 
miżuri, fl-Istati Membri, li jappoġġjaw l-integrazzjoni ta’ refuġjati ospitati fl-UE. 
Organizzazzjonijiet Assirjani għar-refuġjati jistgħu jikkuntattjaw lill-awtoritajiet nazzjonali li 
jmexxu l-ERF sabiex jeżaminaw jekk uħud mill-proġetti tagħhom jistgħux jibbenefikaw mill-
Fond. Fir-rigward tal-ħiliet lingwistiċi, miżuri kofinanzjati mill-Fond normalment jiffukaw 
fuq il-lingwi tal-Istati Membri ospitanti sabiex itejbu l-prospetti tal-integrazzjoni. 
Madankollu, fondi bħal dawn naturalment huma ħafna iktar limitati, u b’iktar restrizzjonijiet 
dwar min jista’ jibbenifika minnhom, milli fil-każ tal-programmi l-oħra msemmija hawn fuq.

Konklużjoni

Il-Komunità tabilħaqq tappoġġja varjetà wiesgħa ta’ attivitajiet għall-promozzjoni tat-tagħlim 
tal-lingwi u d-djalogu interkulturali, u għall-appoġġ tad-diversità lingwistika u kulturali. Dan 
kollu huwa wieħed mill-valuri essenzjali tal-Unjoni Ewropea. Wieħed jittama li l-
petizzjonanti jieħdu l-akbar vantaġġ possibbli mill-opportunitajiet disponibbli.

                                               
1 http://intercultural-europe.org/index.html. http://eacea.ec.europa.eu/index.html


