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Suġġett: Petizzjoni 0840/2007, imressqa minn Teresa Hayes, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, u 12 oħra, dwar negliġenza u traskuraġni mill-Gvern Irlandiż 
fis-sistema edukattiva għal persuni minuri affettwati mill-awtiżmu

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonanta tilmenta minn nuqqas ta’ għajnuna u servizzi edukattivi għal persuni minuri 
affettwati mill-awtiżmu fl-Irlanda. Hija ssemmi b’mod partikolari, il-każ ta’ binha li għandu 
tmintax-il sena li, hija ssostni, qatt ma rċieva trattament adattat jew l-edukazzjoni fil-livell 
primarju li huwa intitolat għaliha skond il-Kostituzzjoni (minflok, il-familja kellha ġġorr fuq 
spallejha l-ispejjeż biex tipprovdi l-edukazzjoni għalih fid-dar għal sentejn sħaħ). Il-familja, li 
trid tieħu ħsieb il-ħtiġijiet tat-tfal l-oħra, ħadet azzjoni legali mingħajr ebda suċċess kontra l-
Istat (id-Dipartimenti tas-Saħħa u tal-Edukazzjoni) biex tikseb kumpens u rimborż. Il-
petizzjonanta tisħaq li, billi l-Gvern Irlandiż mhuwiex jindirizza l-problemi konnessi ma’ 
minorenni awtistiċi, hija qiegħda tfittex l-għajnuna tal-Unjoni sabiex tagħtihom
opportunitajiet indaqs fis-Sena Ewropea ddedikata għall-ksib ta’ dawn il-miri quddiem il-
forom kollha ta’ trattament inġust u inugwali. Talbiet oħra simili jirreferu għall-approċċ ta’ 
ċerti istituti, jiġifieri l-iskejjel ABA (Applied Behavioural Analysis – Analiżi ta’ Mġiba 
Applikata), li jispeċjalizzaw f’din it-tip ta’ diżabiltà, fejn tiġi murija d-diffikultà kbira li 
jiffaċċjaw il-familji ordinarji biex ikollhom aċċess għal tali servizzi. Madankollu, bħala 
alternattiva, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni apparentement qed jipproponi li jpoġġi l-persuni 
minuri affettwati mill-awtiżmu f’units ta’ tagħlim qrib l-iskejjel primarji, skond l-approċċ 
eklettiku, li ma għandu ebda bażi xjentifika u ma għandu ebda użu prattiku. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fis-17 ta’ Diċembru 2008.

Hija ssemmi b’mod partikolari l-każ ta’ binha li għandu tmintax-il sena li, hija ssostni, qatt ma 
rċieva trattament xieraq jew l-edukazzjoni fil-livell primarju li huwa intitolat għaliha skond il-
Kostituzzjoni tal-Irlanda. Il-familja tal-petizzjonanta ħadet azzjoni legali mingħajr ebda 
suċċess kontra l-Istat (id-Dipartimenti tas-Saħħa u tal-Edukazzjoni) biex tikseb kumpens u 
rimborż. Talbiet oħra simili jirreferu għad-diffikultà kbira li jiffaċċjaw il-familji ordinarji biex 
ikollhom aċċess għall-iskejjel ABA (Applied Behavioural Analysis – Analiżi ta’ Mġiba 
Applikata), li jispeċjalizzaw f’dan it-tip ta’ diżabiltà, u għall-proposta tad-Dipartiment tal-
Edukazzjoni li jpoġġi l-persuni minuri affettwati mill-awtiżmu f’units ta’ tagħlim qrib l-
iskejjel primarji. 

Il-petizzjonanta titlob l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex il-minuri affettwati mill-awtiżmu 
jkollhom opportunitajiet indaqs biex ikunu jistgħu jgawdu b’mod sħiħ id-dritt għall-
edukazzjoni. 

L-Istati Membri huma responsabbli li jieħdu miżuri biex jiġi żgurat li persuni b’diżabiltà 
jkunu jistgħu jgawdu b’mod sħiħ id-dritt għall-edukazzjoni.

Madankollu, skont Art. 13 tat-Trattat li jistabbilixxi l-UE – li jagħti lill-Komunità Ewropea s-
saħħa li tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, 
ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabiltà, l-età, jew l-orjentazzjoni 
sesswali – fit-2 ta’ Lulju 2008 l-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva1 biex jiġi 
implimentat il-prinċipju tat-trattament indaqs bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabiltà, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali, fl-oqsma tal-protezzjoni soċjali, 
il-vantaġġi soċjali, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-aċċess għal u l-provvista ta’ oġġetti u 
servizzi li huma għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Skont l-abbozz tad-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu bil-quddiem il-miżuri meħtieġa biex persuni b’diżabiltà 
jkollhom aċċess effettiv għall-edukazzjoni mingħajr ebda diskriminazzjoni u jistabbilixxu 
akkomodazzjoni xierqa, sakemm dan ma jkunx piż kbir wisq li ma jkunux jifilħuh. Il-proposta 
hija bla ħsara għar-responsabiltajiet tal-Istati Membri għall-kontenut u l-organizzazzjoni tas-
sistema edukattiva tagħhom, li jinkludu d-dispożizzjonijiet tal-edukazzjoni għal dawk bi 
bżonnijiet speċjali. Din il-proposta qed tiġi diskussa fil-Kunsill u fil-Parlament. 

Barra minn hekk, l-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78 li tistabbilixxi 
qafas ġenerali għal trattament indaqs fl-impieg u fix-xogħol jindirizza l-aċċess għat-tipi kollha 
u għal-livelli kollha ta’ orjentazzjoni vokazzjonali, taħriġ vokazzjonali, taħriġ u sessjonijiet 
oħra ta’ taħriġ avvanzat vokazzjonali, inkluża esperjenza prattika ta’ xogħol. Għalkemm din 
id-Direttiva ma tkoprix l-edukazzjoni primarja, tista’ tkun relevanti għal livelli oħra li 
jinkludu taħriġ vokazzjonali.

Barra dan, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri kollha, inkluża l-Irlanda, iffirmaw il-
Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabiltà. Artikoli 7 u 24 tal-
Konvenzjoni jinkludu dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tat-tfal b’diżabiltà u l-edukazzjoni. Il-
Konvenzjoni tistabbilixxi li l-Istati Kontraenti għandhom jiżguraw sistema edukattiva 
inklussiva fil-livelli kollha u tagħlim tul il-ħajja mingħajr diskriminazzjoni u b’opportunitajiet 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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indaqs. Meta l-Irlanda tirratifika l-Konvenzjoni, hija ser tkun marbuta bil-liġi biex tkun 
konformi mal-obbligi dovuti għad-dispożizzjonijiet tagħha.
Fl-aħħar nett Artikolu 15 tal-Karta Soċjali Ewropea jindirizza l-obbligu tal-Istati Kontraenti 
biex jieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli jipprovdu pariri, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali lill-
persuni b’diżabiltà fil-qafas tal-iskemi ġenerali fejn huwa possibbli jew, fejn dan mhuwiex 
possibbli, permezz ta’ korpi speċjalizzati, pubbliċi jew privati. F’każ li sar qabel, Autisme-
Europe v France (Lment 13/2002, li ġie deċiż fis-7 ta’ Novembru 2003), ġie kkunsidrat li l-
Gvern Franċiż ma għamilx dispożizzjonijiet edukattivi suffiċjenti għal persuni affettwati mill-
awtiżmu, biex b’hekk kiser ħafna dispożizzjonijiet tal-Karta Soċjali Ewropea, billi 
speċifikament ma adottax il-miżuri meħtieġa biex dawn il-persuni tingħatalhom edukazzjoni
(Artikolu 15(1); kiser l-obbligu li jiżgura d-dritt tat-tfal kollha u taż-żgħażagħ kollha li 
jkollhom edukazzjoni (Artikolu 17(1); u kiser il-prinċipju li ma jkunx hemm diskriminazzjoni 
skont id-drittijiet fil-Karta (Artikolu E).
Il-Kumitat Ewropew għad-Drittijiet Soċjali (KEDS) ddeċieda li l-Istati Interessati huma 
obbligati jieħdu azzjoni kemm legali kif ukoll prattika biex id-drittijiet fil-Karta jkollhom 
effett sħiħ u li l-każ kien jikser l-Artikoli 15(1) u 17(1), kemm jekk jinqraw għalihom kif 
ukoll jekk jinqraw flimkien mal-Artikolu E. 

Konklużjonijiet

Minħabba li l-proposta għal Direttiva biex jiġi implimentat il-prinċipju tat-trattament indaqs 
bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabiltà, l-età, jew l-
orjentazzjoni sesswali, fl-oqsma tal-protezzjoni soċjali, il-vantaġġi soċjali, il-kura tas-saħħa, l-
edukazzjoni u l-aċċess għal u l-provvista ta’ oġġetti u servizzi li huma għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku għadha ma ġietx adottata, il-konsiderazzjonijiet speċifiċi li qed tqajjem il-
petizzjonanta għandhom jiġu ttrattati skont il-liġi nazzjonali sakemm ikunu qed ikopru pariri 
vokazzjonali jew taħriġ vokazzjonali li huma inklużi fl-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Direttiva
2000/78 .

F’dak il-każ, peress li din id-Direttiva ġiet trasposta fil-liġi Irlandiża, jekk il-petizzjonanta 
taħseb li l-awtoritajiet Irlandiżi mhumiex qed ikunu konformi mal-obbligi tad-Direttiva, hija 
tista’ tikkunsidra li tqajjem il-każ quddiem il-qorti nazzjonali.

Barra minn hekk, il-petizzjonanta tista’ tikkunsidra wkoll il-possibiltà li tibgħat ilment lis-
Segretarjat tal-Karta Soċjali Ewropea fil-Kunsill tal-Ewropa1 minħabba li jista’ jkun hemm 
ksur tal-Art. 15 tal-Karta Soċjali Ewropea.

                                               

1 Segretarjat tal-Karta Soċjali Ewropea

Kunsill tal-Ewropa
67075 Strasbourg cedex

Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int


