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Suġġett: Petizzjoni 1402/2009, imressqa minn Vasilios Katsioulis, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar nuqqas ta’ għajnuna lil studenti b’diżabilitajiet fiżiċi u mentali 
fl-iskejjel Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa missier tifel awtistiku li ġie eskluż mit-tagħlim fi Skola Ewropea fi 
Brussell.  Huwa jirreferi għall-problemi serji li jiltaqgħu magħhom impjegati tal-UE li jkunu 
ġenituri ta’ wlied b’diżabilitajiet minħabba n-nuqqas ta’ faċilitajiet fl-Iskejjel Ewropej biex 
isostnu l-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni sħiħa ta’ dawn l-istudenti fil-proċess edukattiv.  
Huwa jinnota wkoll li l-Iskejjel Ewropej ma joffru ebda soluzzjoni alternattiva għal tfal li ma 
jistgħux ikunu integrati fi klassijiet ġenerali, iżda jissuġġerixxu biss li tfal imsemmija jkunu 
integrati fl-istruttura edukattiva tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, li indirettament ifisser li l-
uffiċjali konċernati jkollhom jew iħallu l-impjieg tagħhom mal-istituzzjonijiet tal-UE jew 
jgħixu separati mill-membru tal-familja li jkun obbligat joqgħod fil-pajjiż ta’ oriġini. Il-
petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu ħsieb din il-kwistjoni urġenti 
u jiżgura li l-Iskejjel Ewropej ikollhom staff speċjalizzat biżżejjed u l-infrastruttura meħtieġa 
biex tfal b’diżabilità u bi ħtiġijiet edukattivi speċjali jingħataw livell għoli ta’ edukazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

 “Iben il-petizzjonant, li għandu 9 snin, mid-19 ta’ Jannar 2009, intbagħat fl-Iskola 
Ewropea ta’ Woluwe, fl-ewwel sena tal-primarja, fis-sezzjoni DE fi klassi bi 12-il 
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student. It-tifel, li għandu disturbi kbar tal-imġiba, qabel kien jitgħallem f’Hamburg fi 
skola ta’ edukazzjoni speċjalizzata. 

 F’Ottubru 2008, ġiet iffirmata konvenzjoni SEN (Special Education Needs - Ħtiġijiet 
tal-Edukazzjoni Speċjali) bejn il-ġenituri u l-iskola bħala prova, liema konvenzjoni
tiddefinixxi l-mezzi ta’ kif it-tifel jista’ jiġi megħjun fl-iskola.

 Id-dħul fl-iskola ma sarx qabel Jannar 2009, kemm ittieħdu l-miżuri adegwati biex it-
tifel jiġi megħjun, jiġifieri r-reklutaġġ ta’ żewġ persuni speċjalizzati li jitkellmu l-
Ġermaniż u l-ħolqien ta’ spazju fil-klassi sabiex it-tifel ikun jista’ joqgħod għalih meta 
jkun jeħtieġlu jagħmel dan. 

 It-tifel għandu tliet snin iktar mill-istudenti tal-klassi tiegħu, filwaqt li r-regolament 
tal-Iskejjel Ewropej normalment jistipula li d-differenza massima awtorizzata fl-età 
bejn l-istudenti għandha tkun ta’ sentejn. 

 Il-konvenzjoni SEN iffirmata mal-ġenituri tipprevedi l-preżenza tat-tifel fuq bażi 
regolari, bi programm akkademiku ta’ 3 sigħat ta’ lezzjonijiet kuljum. Irriżulta li r-rata 
tal-assenteiżmu tat-tifel, prattikament, kienet waħda għolja.

 Il-grupp ta’ konsulenza SEN tal-iskola ta’ Woluwe kellu laqgħa ta’ evalwazzjoni fit-
30 ta’ April 2009 li matulha kkonkluda li l-iskola ma kenitx kkwalifikata biex tkompli 
tgħallem lit-tifel u ta l-opinjoni tiegħu dwar il-ħtieġa li tinstab soluzzjoni alternattiva1. 
Is-surmast għarraf lill-ġenituri bid-deċiżjoni tiegħu li jkeċċi lit-tifel. 

 Il-petizzjonant fetaħ appell quddiem id-Diviżjoni tal-Appell tal-Iskejjel Ewropej. Id-
Diviżjoni tal-Appell, fil-31 ta’ Awwissu 2009 ċaħdet it-talba u ma aċċettatx l-
argumenti, inklużi dawk relatati mad-diskriminazzjoni. 2

OSSERVAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI DWAR IL-PETIZZJONI

- L-integrazzjoni tat-tfal bi ħtiġijiet speċifiċi fl-iskejjel Ewropej

Il-Kummissjoni tagħti l-ikbar attenzjoni lill-integrazzjoni tat-tfal bi ħtiġijiet speċifiċi fl-
Iskejjel Ewropej. Dan huwa enfasizzat b’mod partikolari fir-rapport3 ta’ evalwazzjoni esterna 
tal-programm SEN imressaq quddiem il-Kunsill Superjuri tal-Iskejjel Ewropej (SC) ta’ April 
2009 wara studju li ġie deċiż mill-SC u ffinanzjat mill-Parlament Ewropew:

…. Fi ħdan il-Kunsilli ta’ amministrazzjoni, pereżempju, il-Kummissjoni tinsisti dwar il-fatt li 
l-baġit tal-SEN ta’ kull Skola Ewropea bl-ebda mod ma laħaq il-limitu tiegħu. Il-Kummissjoni 
tiżgura li l-baġit(s) kollu(kollha) mitlub(a) għall-iżvilupp tal-perjodi kollha ta’ tagħlim SEN li 
l-iskola inkwistjoni tqis neċessarju(i) jitqiegħed (jitqiegħdu) għad-dispożizzjoni tagħha sabiex 
jiġu sodisfati l-ħtiġijiet tal-istudenti SEN.
L-istudju ppermetta li esperti Żvediżi jżuru diversi Skejjel Ewropej fosthom dik ta’ Woluwe 
biex jevalwaw kif it-tfal SEN qed jiġu megħjuna. 
Il-Kummissjoni tenfasizza li l-integrazzjoni tal-istudenti tinvolvi l-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet tal-klassi mat-tfal l-oħra. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni jfakkar li:
                                               
1 Proċedura prevista mir-‘regolament SEN’, dokument tas-Segretarjat Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej 2009-D-
4710-fr-6.
2 Appell 09/14 tal-31 ta’ Awwissu 2009
3 Dokument tas-Segretarjat Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej 2009-D-343-fr-1
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L-objettiv prinċipali tal-programm SEN tal-Iskejjel Ewropej huwa li jiżgura lill-istduenti 
SEN, sa fejn hu possibbli, il-parteċipazzjoni attiva tagħhom fl-edukazzjoni ordinarja u fl-
attivitajiet komuni tal-klassi, skont il-kapaċitajiet tagħhom u bl-għajnuna adegwata. Dan 
jinkludi l-parteċipazzjoni mininima garantita tal-istudenti fl-attivitajiet konoxxittivi kollettivi.
…il-prinċipju essenzjali huwa u għandu jibqa’ l-integrazzjoni fil-klassi regolari. Huwa 
assolutament meħtieġ li din l-integrazzjoni tkun fl-interess tal-iżvilupp konoxxittiv u 
psikosoċjali tal-istudenti kkonċernati bl-għan li jkun hemm żvilupp ulterjuri. 

Din l-idea ta’ integrazzjoni u ta’ parteċipazzjoni tal-istudenti tinsab ukoll fir-regolament dwar 
l-integrazzjoni tal-istudenti SEN fl-Iskejjel Ewropej li jipprevedi li:

...jeħtieġ li l-iskola Ewropea tkun kapaċi tipprovdilhom integrazzjoni pedagoġika u soċjali 
adegwata. Jekk dan mhuwiex il-każ, l-iskola għandha d-dritt  li tiddikjara lilha nnifisha mhux 
ikkwalifikata u tirrakkomanda lill-ġenituri jsibu soluzzjoni għal tagħlim fi skola iktar 
adegwata u ppreparata biex taqdi l-ħtiġijiet speċifiċi tat-tfal tagħhom. F’dan il-każ, l-iskola 
toffri l-għajnuna tagħha lill-ġenituri sa fejn hu possibbli. 

- Il-konklużjonijiet tad-Diviżjoni tal-Appell

Fir-rigward tad-deċiżjoni tal-Iskola ta’ Woluwe li ma tkomplix tipprovdi tagħlim lit-tifel tal-
petizzjonant, il-konklużjonijiet tad-Diviżjoni tal-Appell jenfasizzaw b’mod ċar li l-Iskejjel 
Ewropej mhumiex ikkwalifikati biex jimmaniġġjaw is-sitwazzjonijiet kollha relatati ma’ 
student bi bżonnijiet speċjali, kif jingħad b’mod ċar fis-siltiet li ġejjin:

Il-Konvenzjoni li tistabbilixxi l-istejtus tal-Iskejjel Ewropej, li saret il-Lussemburgu fil-21 ta’ 
Ġunju 1994, ġiet stabbilita għat-tagħlim konġunt tat-tfal tal-persunal tal-Komunitajiet 
Ewropej, għall-funzjonament tajjeb tal-istituzzjonijiet tagħhom. … Minnha, ir-rikorrent 
iddeduċa l-eżistenza  ta’ dritt suġġettiv biex it-tfal tal-uffiċjali jkunu aċċettati fl-iskejjel u biex 
dawn tal-aħħar jadottaw il-miżuri meħtieġa għall-edukazzjoni tagħhom ibbażata fuq il-
ħtiġijiet tal-iskola. Madankollu, din il-konklużjoni la tirriżulta mit-test tal-Konvenzjoni u 
lanqas minn dak tar-regolament ġenerali ppubblikat mill-Kunsill Superjuri … u lanqas mill-
iżviluppi normattivi tar-regolamentazzjoni rrappreżentata mid-dokument dwar l-integrazzjoni 
tal-istudenti bi ħtiġijiet speċifiċi fl-iskejjel Ewropej…

… L-edukazzjoni hija offerta u possibilità u mhux obbligu, għall-kuntrarju tas-sistemi 
nazzjonali li għandhom jaċċettaw u jintegraw l-istudenti kollha li għandhom l-età li jmorru l-
iskola biex b’hekk jiġi sodisfat id-dritt fundamentali tagħhom għall-edukazzjoni; 
għaldaqstant, il-persunal tal-Komunitajiet mhuwiex obbligat li jeduka lit-tfal tiegħu fi skola 
Ewropea, u din mhijiex obbligata li toffri l-possibilitajiet kollha li għandha sistema nazzjonali 
biex jiġi żgurat li l-ebda tifel jew tifla li għandha l-età li tmur l-iskola ma tibqa’ barra mis-
sistema….

… Proporzjon kbir wisq ta’ edukazzjoni individwali għal darba oħra jikkostitwixxi esklużjoni 
li tiddiskrimina u tikkundanna l-istudenti inkwistjoni (Regolament SEN). 

… l-integrazzjoni tiddependi mis-serjetà tal-każ u mir-riżorsi disponibbli għall-iskola, li tista’ 
tiddikjara lilha nnifisha bħala mhux ikkwalifikata biex ma taċċettax responsabilità li ma tkunx 
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tista’ taffronta.

... Fost is-setgħat tal-“grupp ta’ konsulenza SEN” hemm il-possibilità li jiġi propost it-twaqqif 
tat-tagħlim fl-Iskola Ewropea f’każ ta’ nuqqas ċar ta’ progress jew minħabba n-nuqqas ta’ 
ħila tal-istudent li jintegra fil-ħajja tal-iskola u r-rakkomandazzjoni li tinstab alternattiva 
għat-tagħlim…

- Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni bi bżonnijiet speċjali u s-
sistema tal-Iskejjel Ewropej

Il-petizzjonant jirreferi għall-Artikolu 24 tal-Konvenzjoni li jikkonċerna l-edukazzjoni u li 
jistipula: 

L-Istati Partijiet jirrikonoxxu d-dritt tal-persuni bi bżonnijiet speċjali għall-edukazzjoni. Biex 
jiġi żgurat l-eżerċitar ta’ dan id-dritt mingħajr diskriminazzjoni u fuq il-bażi tal-ugwaljanza 
tal-opportunitajiet, l-Istati Paritjiet jiżguraw li s-sistema edukattiva tipprevedi l-inklużjoni 
akkademika fil-livelli kollha u toffri, tul il-ħajja kollha, possibilitajiet tal-edukazzjoni …Għall-
finijiet tal-eżerċitar ta’ dan id-dritt, l-Istati Partijiet jiżguraw li: a) il-persuni bi bżonnijiet 
speċjali ma jiġux esklużi, minħabba d-diżabilità tagħhom, mis-sistema tal-edukazzjoni 
ġenerali u li t-tfal bi bżonnijiet speċjali ma jiġux esklużi, minħabba d-diżabilità tagħhom, 
mill-edukazzjoni primarja bla ħlas u obbligatorja jew mill-edukazzjoni sekondarja.

Il-Kummissjoni tenfasizza li d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ma 
jfissirx li kull skola għandha taċċetta li tipprovdi tagħlim lit-tfal kollha, ikunu xi jkunu l-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom marbutin mad-diżabilità tagħhom, iżda li s-sistemi tal-edukazzjoni 
ġenerali tal-Istati jipprevedu offerta edukattiva għall-każijiet kollha. 

Madankollu, l-Iskejjel Ewropej ma jikkostitwixxux sistema edukattiva ġenerali sħiħa 
komparabbli ma’ sistema edukattiva ġenerali nazzjonali, sistema li għandha d-dmir li toffri 
possibilità ta’ tagħlim lit-tfal kollha. L-Iskejjel Ewropej huma skejjel ordinarji (u mhux 
speċjalizzati) li joffru edukazzjoni akkademika klassika bl-għan li jinkiseb il-bakkalawrjat 
Ewropew li jagħti l-aċċess għal edukazzjoni ogħla. Għaldaqstant, l-Iskejjel Ewropej,
pereżempju, la joffru edukazzjoni vokazzjonali, la edukazzjoni teknika, la edukazzjoni 
sekondarja li twassal għal ċertifikati sekondarji oħra u lanqas edukazzjoni sportiva ta’ livell 
għoli, eċċ…

- Il-każ partikolari ta’ iben il-petizzjonant

Fir-rigward tal-każ tat-tifel tal-petizzjonant, il-Kummissjoni tatu l-attenzjoni kollha tagħha, u 
saru diversi skambji kif ukoll laqgħa bejn il-petizzjonant u l-Kummissjoni.

Meta l-iskola kkonkludiet li ma setgħetx tkompli tipprovdi tagħlim lit-tifel, is-Servizzi tal-
Kummissjoni u s-servizz soċjali tal-Parlament ikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex jgħinu lill-
familja ssib soluzzjoni alternattiva.

Waħda mid-diffikultajiet marbuta mat-tagħlim tat-tifel fil-Belġju fi stabbiliment speċjalizzat 
biex ikun jista’ jaffronta l-ħtiġijiet tiegħu minħabba l-kundizzjoni medika tiegħu hija l-lingwa 
prinċipali tat-tifel, jiġifieri l-Ġermaniż. Għalhekk, is-Servizzi kkuntattjaw lin-netwerk Belġjan 
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tal-edukazzjoni għall-persuni li jitkellmu bil-Ġermaniż. Dan ippermetta li tiġi identifikata 
skola speċjalizzata għat-tfal awtistiċi f’Eupen, fid-distretti awtonomi tal-Lvant, fil-komunità 
Belġjana fejn in-nies jitkellmu bil-Ġermaniż. 

Din l-iskola li tipprattika fost l-oħrajn il-metodu ABA1 mixtieq mill-ġenituri, tista’ tgħin lil 
binhom, u teżisti l-possibilità li jkollu akkomodazzjoni f’din l-iskola. Il-petizzjonant irċieva d-
dettalji tagħha.2 L-aqwa interess tat-tifel huwa li jitgħallem fi stabbiliment li jista’ jissodisfa l-
ħtiġijiet tiegħu bl-aħjar mod.

Konklużjonijiet

Għall-kuntrarju tal-allegazzjonijiet tal-petizzjonant, il-progress tan-numru ta’ studenti SEN 
(457 għas-sena skolastika 2008/09 meta mqabbla ma’ 274 fl-2004/2005, jiġifieri 2.11 % tan-
numru totali ta’ studenti), kif ukoll iż-żieda fin-numru tal-każijiet li jeħtieġu attenzjoni kbira 
ħafna (24 każ fl-2008/09 għal 10 fl-2007/08) turi li l-iskejjel isibu ħafna iktar soluzzjonijiet 
biex jintegraw it-tfal li għandhom disturbi iktar serji. Il-Kummissjoni tiżgura li l-mezzi 
finanzjarji kollha jkunu għad-dispożizzjoni tal-iskejjel.

L-Iskejjel Ewropej jieħdu l-miżuri raġonevoli kollha biex jintegraw it-tfal li għandhom 
ħtiġijiet speċifiċi minħabba diżabilità iżda huma ma jistgħux jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-
sitwazzjonijiet kollha. Għaldaqstant, l-Iskejjel Ewropej jistgħu jaslu biex jiddikjaraw lilhom 
infushom bħala mhux ikkwalifikati f’xi każijiet partikolari, bħalma ġara fil-każ ta’ iben il-
petizzjonant, minkejja l-isforzi reali li għamlet l-iskola biex tintegra lit-tifel. 

Barra minn hekk, is-servizzi soċjali tal-Parlament Ewropew, b’kollaborazzjoni mas-Servizzi 
tal-Kummissjoni inkarigati mill-Iskejjel Ewropej, ippermettew lill-familja biex tidentifika 
skola adattata, u xi miżuri ta’ għajnuna finanzjarja ttieħdu minn min iħaddimha.

                                               
1 L-ABA huwa metodu ta’ kondizzjonament li għandu l-għan li jbiddel l-imġiba fit-tfal awtistiċi biex jippermetti 
li jissoċjalizzaw. Dan il-metodu jqajjem reazzjonijiet li jikkuntrastaw ħafna, entużjażmu minn xi persuni, kritiki 
minn oħrajn għax huwa forma ta’ taħriġ u mhux terapija, u jimponi pressjoni fuq it-tifel jew it-tifla li tixbah xi 
forma ta’ vjolenza. Il-metodu għandu jiġi pprattikat kuljum, minn 30 sa 40 siegħa fil-ġimgħa biex ikun effikaċi.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


