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Suġġett: Petizzjoni 1310/2007, imressqa minn Margaret Cronin, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar id-drittijiet tat-tfal bi bżonnijiet speċjali

1. Sinteżi tal-petizzjoni

It-tifel tal-petizzjonanta hu awtistiku. Għall-ewwel dan kien jidher li qed jagħmel progress 
tajjeb b'appoġġ xieraq fl-iskola, iżda dan l-aħħar l-affarijiet bdew imorru anqas tajjeb għax 
mhuwiex jirċievi l-appoġġ li għandu bżonn. Hija temmen li binha mhux qed jingħata 
edukazzjoni xierqa għalkemm l-amministrazzjoni tal-iskola qed tirċievi sussidju speċjali għal 
din ir-raġuni. Il-petizzjonanta tibża’ li se jkollha titla' l-qorti biex titlob edukazzjoni xierqa 
għat-tifel tagħha. Madankollu, każ fil-qorti jieħu żmien twil ħafna u binha għandu bżonn l-
edukazzjoni speċjali issa. Il-petizzjonanta temmen li dan jikkostitwixxi vjolazzjoni tal-Karta 
tad-Drittijiet tal-Persuni bl-Awtiżmu fejn, skont din il-Karta, binha huwa intitolat għal 
edukazzjoni aċċessibbli u xierqa, kif ukoll dar u assistenza u appoġġ meħtieġa biex jgħix ħajja 
produttiva b’dinjità u indipendenza.

2. Ammissibilità

Ġiet iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Ma hemm l-ebda kompetenza esklussiva Komunitarja fil-qasam tal-edukazzjoni u lanqas 
hemm politika komuni speċifika Ewropea biex tindirizza l-edukazzjoni ta’ tfal bl-awtiżmu. L-
Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu miżuri biex jiżguraw li nies 
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b'diżabbiltajiet jibbenefikaw mid-dritt għall-edukazzjoni,

Barra minn hekk, il-Karta tad-Drittijiet tal-Persuni bl-Awtiżmu mhijiex strument tal-liġi 
Komunitarja.

Madankollu, il-Komunità Ewropea u l-maġġoranza tal-Istati Membri, inkluża l-Irlanda, kienu 
fost l-ewwel firmatarji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabbiltà, u dan jindika impenn biex ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tagħha. F’dan 
il-kuntest, tajjeb li wieħed jinnota l-Artikoli 7, 19, 24, 28 tal-Konvenzjoni, li jinkludu
dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tat-tfal b'diżabbiltajiet, għajxien indipendenti, edukazzjoni u 
l-akkomodazzjoni. Meta l-Irlanda tirratifika l-Konvenzjoni, hi se tkun ukoll legalment 
marbuta li tosservaha.

Konklużjonijiet

Il-kwistjonijiet speċifici li tqajjem il-petizzjonanta huma kompletament taħt il-kompetenza 
tal-awtoritajiet tal-gvern Irlandiż f'livell lokali, reġjonali jew nazzjonali.


