
FDR LT853221

Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia
Assoċjazzjoni tal-Lekċerers Barranin fl-Italja

                                                          “Ċittadini ugwali, drittijiet ugwali, trattament ugwali”

                                                                                                                                      Via S. Vitale 7
                                                                                                                                  37129 VERONA

                                                                                                                                                      L-Italja

                                                                                                                                +39 347 4297324
                                                                        

petried@sis.it

11 ta’ Jannar 2011
      
                                                                                                                                    

Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-25 ta’ Jannar 2011- Lekċerers barranin (lettori) fl-
Universitajiet Taljani

Sommarju b’aġġornament:

Il-liġi Taljana 382 (Artikolu 28) tistipola regola li skontha l-lekċerers (lettori) barranin fl-
Universitajiet Taljani jistgħu jiġu impjegati b’kuntratti annwali li jistgħu jiġġeddu għal mhux 
iktar minn 5 darbiet. Tali klawsola ma tapplikax għall-ħaddiema li mhumiex Taljani. 

Fid-9 ta’ Frar 1989, il-Qorti Kostituzzjonali Taljana ddikjarat din ir-regola bħala illeġittima. 

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QEĠ) qieset li l-Italja qed tonqos mill-obbligi tat-Trattat 
tagħha minħabba diskriminazzjoni illeġittima fuq bażi ta’ nazzjonalità (kawżi deċiżi fl-1989, 
l-1993, l-1997, l-2001, l-2006 u l-2008) fir-rigward tal-aċċess għall-impjiegi, it-tul tal-
kuntratti, iż-żidiet fil-paga skont is-snin ta’ servizz u d-drittijiet għall-pensjoni u s-sigurtà 
soċjali. 

Il-Parlament Ewropew għadda riżoluzzjoni, fit-13 ta’ Lulju 1995, li biha kkundanna l-abbuż 
psikoloġiku u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem tal-lettori fl-Università ta’ Verona, u l-
Parlament għadda riżoluzzjonijiet oħra fil-25 ta’ Frar 1996 u fis-27 ta’ Ottubru 2000.

L-Italja biddlet il-leġiżlazzjoni tagħha (il-liġi 236) fl-1995 – dan ġie segwit bi tkeċċijiet tal-
massa f’ħafna universitajiet filwaqt li l-lettori affermaw li kien qed jitnaqqsilhom il-grad għal 
wieħed ta’ teknixins, bħala skuża biex jitħallsu inqas. 

Il-QEĠ (fis-26 ta’ Ġunju 2001) irrifjutat il-liġi 236 u sabet li l-Italja naqset milli tissodisfa l-
obbligi tat-Trattat tagħha. 

L-Italja biddlet il-leġiżlazzjoni tagħha (il-liġi 63).

 Fl-2004 – il-QEĠ (fit-18 ta’ Lulju 2006) iddeċidiet li l-Italja għal darba oħra naqset milli 
tissodisfa l-obbligi tagħha iżda li l-liġi 63 tista’ tipprovdi qafas biex tikkonforma mas-
sentenzi preċedenti tal-QEĠ.
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Fit-23 ta’ Diċembru 2010, is-Senat Taljan approva r-riforma tal-edukazzjoni ogħla 
(“Gelmini”). Fit-30 ta’ Diċembru, il-President Taljan Giorgio Napolitano ffirma l-liġi l-ġdida 
iżda żied “nota ta’ kritika” dwar l-Artikolu 26 (rigward il-lettori barranin) li fiha indika li 
jista’ jagħti l-każ li din il-liġi tmur kontra l-kostituzzjoni Taljana. L-Artikolu 26 jerġa’ 
jinterpreta l-liġi 236.

L-avukati li jirrappreżentaw l-ALLSI jindikaw li l-Artikolu 26 imur direttament kontra d-
deċiżjonijiet tal-QEĠ tal-2001 u l-2006, liema deċiżjonijiet iddikjaraw li l-liġi 236 ma tistax 
tirregola l-kuntratti tal-lettori u tmur kontra l-Artikoli 24 u 111 tal-kostituzzjoni Taljana kif 
ukoll l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 

Id-9 ta’ Frar 1993, il-lettori jippreżentaw petizzjoni lil David Martin MEP, il-Parlament Ewropew.


