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Udvalget for Andragender, 25. januar 2011 -
Lektorer ("lettori") i fremmedsprog på italienske universiteter

Ajourført sammendrag:

Ifølge den italienske lov 382 (artikel 28) kan lektorer ("lettori") i fremmedsprog ved 
italienske universiteter ansættes på årlige kontrakter, som kan fornyes op til fem gange. Der 
gælder ikke en tilsvarende bestemmelse for ikke-italienske arbejdstagere. 

Den italienske forfatningsdomstol erklærede den 9. februar 1989 denne regel for lovstridig. 

EU-Domstolen har fastslået, at Italien overtræder sine traktatmæssige forpligtelser gennem 
lovstridig forskelshandling på grund af nationalitet (sager, hvori der er afsagt dom i 1989, 
1993, 1997, 2001, 2006 og 2008) med hensyn til job, kontraktvarighed, anciennitetsbaseret 
lønforhøjelse samt pensions- og socialsikringsrettigheder. 

Europa-Parlamentet vedtog den 13. juli 1995 en beslutning, hvori det fordømmer mobning af 
lektorerne på universitetet i Verona og krænkelse af disses menneskerettigheder. Det vedtog 
yderligere resolutioner den 25. februar 1996 og den 27. oktober 2000.

Italien ændrede sin lovgivning i 1995 (lov 236), hvilket blev efterfulgt af massefyringer på en 
lang række universiteter, mens lektorerne hævdede, at de blev nedklassificeret til teknisk 
personale som påskud til at betale dem mindre. 

EU-Domstolen forkastede (26. juni 2001) lov 236 og udtalte, at Italien havde misligholdt sine 
traktatmæssige forpligtelser. 

Italien ændrede efterfølgende sin lovgivning (lov 63).



FDR LT853221

EU-Domstolen udtalte i 2004 (18. juli 2006), at Italien igen havde misligholdt sine 
forpligtelser, men at lov 63 kunne danne udgangspunkt for efterkommelse af Domstolens 
tidligere domme.

Det italienske senat godkendte den 23. december 2010 reformen af de videregående 
uddannelser ("Gelmini"). Italiens præsident, Giorgio Napolitano, undertegnede den nye lov 
den 30. december, men tilføjede en "kritisk anmærkning" vedrørende artikel 26 (angående 
lektorer ("lettori") i fremmesprog), hvori han anførte, at den nye lov antageligt stred mod den 
italienske forfatning. Artikel 26 omfortolker lov 236.

Sagførere, der repræsenterer ALLSI udtaler, at artikel 26 er i direkte modstrid med EU-
domstolens afgørelser fra 2001 og 2006, hvori det fastslås, at de kontrakter, der indgås med 
lektorer ("lettori"), ikke er omfattet af lov 236, og at denne lov strider mod den italienske 
forfatnings artikel 24 og 111 samt artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

9. februar1993: "Lettori" indgiver et andragende til medlem af Europa-Parlamentet, David Martin.


