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Matul is-snin, l-istadju importanti u l-kisbiet storiċi ta’ Malta kienu notevoli u għanja; ibda mill-
mixja ’l quddiem ta’ Malta lejn is-sovranità, li wasslitha sabiex tkun waħda mill-iktar pajjiżi 
Ewropej ta’ suċċess b’ekonomija, kultura u identità b’saħħitha. B’ħarsa lejn l-orizzont, l-isfidi 

għall-15-il sena li jmiss se jkunu distinti u eżiġenti. Sabiex Malta tkun tista’ tkompli tibni fuq il-kisbiet 
tagħha u tkompli bis-suċċess tagħha matul iż-żmien, huwa opportun u f’waqtu li tiġi żviluppata Viżjoni 
Soċjali għal Malta fit-tul.

B’viżjoni verament b’saħħitha, il-benesseri tan-nies għandu jkun fiċ-ċentru tal-iżvilupp tagħha. Waqt li 
tibni fuq ir-realtajiet u l-isfidi kontemporanji tal-lum, huwa kruċjali li tkun ikkultivata direzzjoni ċara ta’ 
fejn is-soċjetà tagħna jkun ħaqqha tkun fil-futur, u x’tip ta’ legat nixtiequ li jirtu l-ġenerazzjonijiet futuri 
tagħna. B’mod fundamentali, minn perspettiva soċjali, huwa vitali li tkun imwiegħda ħajja diċenti u 
dinjituża lill-individwi kollha.

Abbażi tal-prinċipji tal-ġustizzja soċjali, għandna bżonn niggarantixxu l-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali 
tal-gruppi kollha f’soċjetà li hija msawra reċiprokament biex tilħaq il-bżonnijiet tagħhom.
Din il-Viżjoni Soċjali għall-2035 se tkun opportunità unika sabiex tantiċipa u tindirizza l-isfidi futuri 
li jistgħu wkoll jirriżultaw f’kuntest globali fluwidu u dinamiku. Il-pandemija tal-COVID-19 kienet 
ta’ eżempju dwar kemm huwa importanti li nkunu preparati għal kwalunkwe xokkijiet u theddid 
potenzjali. Biċċa xogħol bħal din ma tistax tkun possibbli mingħajr proċess ta’ konsultazzjoni estensiv 
li jinvolvi lill-partijiet interessati kollha. Għal dan il-għan, dan il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika 
se jipprovdi opportunità għall-partijiet interessati kollha sabiex jikkontribwixxu lejn il-Viżjoni Tagħna.

Waqt li l-isforzi għandhom ikomplu jiġu sostnuti u kkonsolidati aktar, ninsab kunfidenti li l-impenn 
tagħna bħala Gvern sabiex jitjieb il-benesseri tas-soċjetà permezz ta’ din il-Viżjoni Soċjali għall-2035 
se jrendi r-riżultati mixtieqa.

Michael Falzon
Ministru għal-Politika Socjali u d-Drittijiet tat-Tfal
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Fis-snin reċenti s-soċjetà Maltija esperjenzat bidla rapida u sfidi b’diversi aspetti. Konxju dwar 
il-bdil fis-soċjetà, il-Gvern beda x-xogħol fuq viżjoni ta’ sfida li taspira li tilħaq l-aspettattivi taċ-
ċittadini. Sabiex jintlaħqu l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini jenħtieġu ppjanar u koordinazzjoni 

adegwati u anki l-kollaborazzjoni tal-partijiet interessati fuq il-post.

F’dan il-kuntest, il-“Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035” proposta tistabbilixxi numru ta’ għanijiet tal-
politika li ġew żviluppati sabiex jindirizzaw il-lakuni eżistenti kif ukoll l-isfidi soċjali tal-futur. Bil-għan 
li tissaħħaħ l-inklużjoni u r-reżiljenza soċjali, kemm fuq livell individwali kif ukoll tas-soċjetà, il-Viżjoni 
Soċjali għall-2035 timmira li tipprovdi qafas ġenerali fil-qasam tal-politika soċjali f’terminu medju sa 
twil.

Il-Viżjoni Soċjali għal Malta hija ambizzjuża fil-kamp ta’ applikazzjoni u fl-aspirazzjonijiet tagħha. 
L-għanijiet tal-politika, li ġew żviluppati permezz ta’ riċerka estensiva, għandhom iservu bħala l-bażi 
għall-iżvilupp tal-politika fis-snin li ġejjin, sabiex isostnu soċjetà li hija proattiva, soċjalment ġusta, 
inklussiva u reżiljenti.

L-għan aħħari huwa li jiġi żgurat li s-soċjetà tagħna tkun mgħammra b’mod suffiċjenti sabiex taffaċċja 
l-isfidi futuri waqt li taħtaf l-opportunitajiet għall-prosperità soċjali. F’dan ir-rigward, ninsab ħerqan 
għall-parteċipazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati u ċittadini f’dan il-proċess ta’ konsultazzjoni 
għat-titjib tal -benesseri soċjali u l-provvista ta’ kwalità ta’ ħajja aħjar. 

Mark Musu
Segretarju Permanenti, Ministeru għal-Politika Socjali u d-Drittijiet tat-Tfal
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Is-soċjetà qiegħda tinbidel u b’hekk dawk li jfasslu l-politika għandhom ikunu attenti sabiex jiżguraw 
li l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tas-soċjetà jintlaħqu b’mod xieraq permezz tal-applikazzjoni tal-
istrumenti tal-politika xierqa. F’dan il-kuntest, il-Gvern beda x-xogħol fuq l-iżvilupp ta’ viżjoni għas-

settur soċjali bbażata fuq il-prinċipji tal-ġustizzja u l-prosperità soċjali. 

Waqt li tibni fuq l-istrateġiji eżistenti, il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 tħaddan il-prinċipju li 
ħadd m’għandu jitħalla barra u għandha l-għan li tipprovdi d-direzzjoni meħtieġa għas-snin li ġejjin. 
Hija ddisinjata wkoll sabiex tindirizza l-aspirazzjonijiet tas-soċjetà Maltija f’qafas ta’ għanijiet ta’ żvilupp 
sostenibbli. 
 
L-iżvilupp ta’ dan l-abbozz ta’ dokument inkluda proċess estensiv li ħaddan kemm l-approċċ 
dekrexxenti kif ukoll dak axxendenti. Fl-ewwel fażi ġew identifikati 11-il qasam tematiku, jiġifieri: Il-
Faqar u l-Esklużjoni Soċjali; Il-Familji; It-Tfal; Iż-Żgħożija; L-Anzjanità; Il-Vizzji tas-Sustanzi, L-Imħatri 
u Mġiba Oħra; L-Integrazzjoni tal-Eks-Kriminali; Il-Persuni b’Diżabilità; Il-Persuni li Jidentifkaw Bħala 
LGBTIQ; il-Vjolenza, l-Abbuż u l-Isfruttament; u l-Migrazzjoni.

Il-ġlieda kontra Il-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali se tibqa’ prijorità fis-snin li ġejjin. Għal dan il-għan, il-
Viżjoni Soċjali għal Malta twiegħed appoġġ lill-individwi vulnerabbli bl-għan li tiżgura ħajja aktar 
diċenti u dinjituża filwaqt li tiżgura li ħadd ma jitħalla barra.

Il-Familja hija l-pedament tas-soċjetà.Filwaqt li jinżammu f’moħħha l-forom tal-familja diversi u t-tibdil 
emerġenti fis-soċjetà, il-Viżjoni Soċjali għal Malta se timmira lejn il-provvista ta’ appoġġ xieraq lill-
familji sabiex tippermettilhom joħolqu ambjent pożittiv għat-trobbija tat-tfal, jimmaniġġjaw l-isfidi 
tal-ħajja aħjar u jkunu aktar reżiljenti.

It-Tfulija, iż-Żgħożija u l-Anzjanità joħolqu realtajiet tal-ħajja, sfidi u opportunitajiet differenti. Fit-tfassil 
tal-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035, il-Gvern adotta approċċ imfassal apposta għal kull fażi biex 
jiġu indirizzati l-bżonnijiet differenti. Hija għandha l-għan li ttejjeb l-esperjenza tat-tfal u taż-żgħażagħ 
billi tipprovdi l-appoġġ meħtieġ u l-għodod u l-opportunitajiet ġusti għalihom sabiex jirnexxu u 
jiksbu kwalità ta’ ħajja aħjar. Fir-rigward tal-anzjani, il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 taspira li 
tippromwovi soċjetà li tkun inklużiva u b’hekk tiffoka sabiex tilħaq il-bżonnijiet tagħhom permezz ta’ 
miżuri xierqa mmirati lejn it-titjib tal-benesseri u s-sodisfazzjon tal-ħajja fix-xjuħija. 

Is-sustanzi, l-imħatri u vizzji oħrajn joħolqu sfidi speċifiċi li jistgħu jitnaqqsu biss permezz ta’ miżuri 
preventivi identifikati. L-isforzi għat-titjib tal-prospetti tal-persuni li jesperjenzaw xi forma ta’ vizzju 
se jkunu ffokati fuq il-persuni. B’mod simili u f’waqtu, l-isforzi se jkunu sostnuti permezz ta’ inizjattivi 
xierqa sabiex il-popolazzjoni ġenerali tiġi edukata dwar ir-riskji tal-vizzji.

Il-Viżjoni għal Malta tieħu ħarsa fil-fond sabiex tiżgura li s-soċjetà Maltija tkun verament soċjetà 
inklussiva. F’dan ir-rigward, il-Viżjoni tħares lejn gruppi mira distinti li jeħtieġu attenzjoni diskreta. Hija 
tiffoka fuq l-integrazzjoni tal-eks kriminali sabiex tippromwovi soċjetà aktar riċettiva u ta’ appoġġ fi 
proċess li se jiffoka fuq is-saħħa, l-edukazzjoni, l-impjieg u l-protezzjoni soċjali sabiex jipprevjenu lill-
eks kriminali milli jirkadu. 
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Il-Persuni b’Diżabilità se jibqgħu prijorità ewlenija għall-Gvern sabiex jinkoraġġixxi u jappoġġja 
l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà. Se jitkomplew isiru l-isforzi sabiex jitnaqqsu l-ostakli, jipproteġuhom 
kontra d-diskriminazzjoni u l-abbuż u jkunu provduti s-servizzi u l-ispazji meħtieġa li jippermettulhom 
jgħixu b’mod adegwat fil-komunità.

Settur ieħor identifikat għall-għan tal-Viżjoni Soċjali għal Malta huwa dak tal-Persuni LGBTIQ. Minkejja 
l-progress sinifikanti li Malta għamlet f’dan il-qasam, il-Gvern għandu l-għan li jżomm il-pożizzjoni 
internazzjonali ewlenija tiegħu fit-termini tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet u l-benesseri 
tal-komunità LGBTIQ.

Il-Vjolenza, l-abbuż u l-isfruttament huma sfidi li se jkomplu jaffettwaw lis-soċjetà Maltija b’mod 
inevitabbli u b’hekk jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod xieraq kemm f’termini ta’ strumenti kif ukoll ta’ 
miżuri tal-politika. F’dan ir-rigward, il-Viżjoni Soċjali għall-2035 taspira li tipprovdi l-appoġġ meħtieġ 
lill-vittmi. 

Il-Migrazzjoni wkoll qed tħalli impatt fuq is-soċjetà Maltija u hija f’din ir-realtà li l-Viżjoni Soċjali għal 
Malta għall-2035 se tindirizza wkoll il-benefiċċji u l-isfidi li joriġinaw minn dan is-settur. Soċjetà 
inklussiva taspira għall-integrazzjoni ħolistika tal-migranti, li jistgħu jipparteċipaw fil-komunità u 
jikkontribwixxu b’mod pożittiv għat-titjib tas-soċjetà.

Ġew identifikati numru ta’ għanijiet futuri tal-politika għal kull qasam tematiku, li huma mistennija 
li jkunu l-bażi għall-iżvilupp tal-politika fis-snin li ġejjin.  L-għanijiet futuri tal-politika huma deskritti 
fl-Anness  1. L-implimentazzjoni tal-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 se titwettaq permezz ta’ 
strumenti tal-politika varji. Il-monitoraġġ u r-rapportar adegwati se jitwettqu sabiex ikun żgurat li 
l-implimentazzjoni ta’ din il-Viżjoni tirnexxi. 

Il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 – id-Dokument tal-Konsultazzjoni Pubblika jistieden lill-partijiet 
interessati rilevanti kollha sabiex jikkontribwixxu għall-formulazzjoni finali ta’ dan id-dokument tal-
Viżjoni bl-għan li tittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.
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LISTA TA’ ABBREVJAZZJONIJIET 

AROPE   Rata ta’ Persuni fir-Riskju tal-Faqar jew tal-Esklużjoni Soċjali
ARP   Rata ta’ Persuni fir-Riskju tal-Faqar
CRPD   Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
DSS   Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
DV  Vjolenza Domestika
ESL   Persuni li Jitilqu Kmieni mill-Iskola
UE   L-Unjoni Ewropea
FEAD   Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn
FSWS   Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Protezzjoni Soċjali
GBV  Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru
HA   L-Awtorità tad-Djar
HT  Traffikar ta’ Bnedmin
IT   Teknoloġija tal-Informazzjoni
LTC  Kura fit-Tul
MD   Privazzjoni Materjali 
MDH   Sptar Mater Dei
MFED   Ministeru għall-Edukazzjoni 
MSPC   Ministeru għal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
MFH   Ministeru għas-Saħħa
MFE   Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol
MISW   Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja
MGOZ   Ministeru għal Għawdex 
MGA  Awtorità Maltija dwar il-Logħob
MHAL   Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
MHSE   Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi
MJCL   Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali 
MFJG   Ministeru għall-Ġustizzja u l-Governanza 
MNEI   Introjtu Ekwivalizzat Medjan Nazzjonali 
MSCA  Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva
MTICP   Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali
NEET   Żgħażagħ Barra mill-Edukazzjoni, l-Impjieg jew it-Taħriġ
NGO  Organizzazzjoni Mhux Governattiva
NSO   Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika
PWD  Persuni b’Diżabilità
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SDG  Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli
SFFD  Skema ta’ Distribuzzjoni Ffinanzjata mill-Istat 
SILC   Statistika dwar l-Introjtu u l-Kondizzjonijiet tal-Għajxien 
SMD   Deprivazzjoni Materjali Estrema
UNCRC  Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal
UNCRPD Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
VLWI   Intensità tax-Xogħol Baxxa Ħafna 
WHO   L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
WI   Intensità tax-Xogħol
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L-indirizzar tal-bżonnijiet diversifikati u li jinbidlu tas-soċjetà Maltija jeħtieġ sforz pjanat u koordinat 
b’viżjoni sabiex jintlaħqu l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini.  F’dan ir-rigward, il-Viżjoni Soċjali ta’ Malta 
għall-2035 ġiet iddisinjata sabiex jiġu identifikati l-aspirazzjonijiet ewlenin tas-soċjetà Maltija 

għall-futur. Inizjattiva bħal din ma kinitx tkun possibbli mingħajr konsultazzjonijiet estensivi li jinvolvu 
l-partijiet interessati rilevanti. Fil-fatt, ġie adottat approċċ axxendenti sabiex jiġi żviluppat dan id-
dokument ta’ konsultazzjoni pubblika. F’dan ir-rigward, saru serje ta’ inizjattivi ta’ konsultazzjoni minn 
qabel ma’ bosta partijiet interessati sabiex jiġi pprovdut l-input lejn l-iżvilupp ta’ din il-Viżjoni. 

L-iżvilupp ta’ Viżjoni Soċjali għall-2035 se jikkontribwixxi għat-titjib tar-reżiljenza soċjali bil-għan li 
jitnaqqsu r-riskji futuri.  Filwaqt li l-prinċipju li ħadd m’għandu jitħalla barra jibqa’ prijorità ewlenija 
għall-Gvern, il-viżjoni għal Malta hija maħsuba biex issawwar bilanċ bejn l-ekonomija tas-suq soċjali 
ta’ Malta u l-protezzjoni tal-persuni fil-bżonn. Barra minn hekk, il-Viżjoni għal Malta se jkollha wkoll 
l-għan li tiżviluppa l-appoġġ meħtieġ għaċ-ċittadini, b’mod partikolari gruppi vulnerabbli, sabiex 
jipparteċipaw fl-ekonomija u jkollhom aċċess għal ċansijiet aħjar fil-ħajja.

Il-proposta għal “Viżjoni Soċjali” hija ibbażata fuq il-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli u se tibni fuq 
l-impenji politiċi magħmula b’relazzjoni mal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-2030, jiġifieri li tingħata prijorità lill-benesseri soċjali u jiġi ddisinjat approċċ li jiffoka fuq iċ-
ċittadin lejn l-iżvilupp tal-politika u l-provvista tas-servizz. F’dan ir-rigward, l-inizjattivi meħuda 
għandhom jikkontribwixxu lejn kwalità aħjar tal-ħajja u ċansijiet tal-ħajja mtejba. L-għan aħħari huwa li 
tissawwar soċjetà mgħammra bil-ħiliet meħtieġa sabiex jiġu ndirizzati l-isfidi tal-futur filwaqt li jinħatfu 
l-opportunitajiet għall-prosperità soċjali.

F’dan il-kuntest, Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 se tipprovdi qafas ġenerali li jiddefinixxi 
l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet fil-qasam tal-politika soċjali f’terminu medju sa twil. Waqt li tibni fuq strateġiji 
eżistenti, il-Viżjoni Soċjali se toħloq serje ta’ għanijiet li għandhom jintlaħqu permezz ta’ strateġiji u 
pjanijiet ta’ azzjoni varji fis-snin li ġejjin u jipprovdu inizjattivi tanġibbli biex jindirizzaw it-tħassib u 
l-ambizzjonijiet taċ-ċittadini.   

F’dan il-mument ta’ bidla, is-soċjetà Maltija taspira għal viżjoni soċjali li ssaħħaħ l-ġustizzja u l-prosperità 
soċjali, permezz ta’ ekonomija li tappoġġja lin-nies. Viżjoni ħolistika u unifikata għas-settur soċjali hija 
ċentrali biex tipprovdi d-direzzjoni neċessarja f’dan ir-rigward. Din għandha bżonn tmexxija u impenn 
nazzjonali biex din il-viżjoni fuq terminu twil tissarraf f’realtà nazzjonali. Se tkun il-prijorità tal-Gvern li 
jiżgura li din il-Viżjoni se ssir fil-fatt realtà.   
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L-iżvilupp ta’ viżjoni nazzjonali għas-settur soċjali jeħtieġ ftehim ċar tal-isfidi kurrenti u mistennija 
li s-soċjetà Maltija se tkun qiegħda taffaċċja fis-snin li ġejjin. F’dan il-kuntest, twettqu kemm 
l-approċċ dekrexxenti u kemm dak axxendenti. 

L-ewwel fażi kkonsistiet f’konsultazzjonijiet interni estensivi sabiex tinkiseb ħarsa ġenerali tas-
sitwazzjoni kurrenti tal-vulnerabilitajiet u l-ostakli ewlenin li jtellfu l-benesseri soċjali. Din ikkontribwiet 
għall-identifikazzjoni ta’ 11-il qasam tematiku li jikkorispondu għall-vulnerabilitajiet li jseħħu kemm 
matul il-ħajja u kemm f’bosta realtajiet multipli li jaffettwaw bosta setturi, jiġiferi:

It-tieni fażi għandha l-għan li tikseb stampa aktar komprensiva permezz ta’ kontribuzzjonijiet minn 
numru ta’ partijiet interessati li joperaw fil-komunità.. Din inkisbet permezz ta’ serje ta’ laqgħat ta’ 
konsultazzjoni minn qabel organizzati mill-Ministeru għal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal mal-
partijiet interessati ewlenin sabiex jippromwovu diskussjonijiet dwar l-istatus tas-settur soċjali ta’ 
Malta kif ukoll dwar x’inhuma l-aspirazzjonijiet għas-soċjetà Maltija għall-2035.  Dawn il-laqgħat ta’ 
konsultazzjoni minn qabel kellhom fil-mira l-identifikazzjoni tal-isifdi kurrenti u futuri ffaċjati f’din 
l-isfera ta’ attività. Sabiex tiġi ffaċilitata d-diskussjoni, ġew żviluppati 11-il nota ta’ kunċett ibbażati fuq 
ir-riċerka mid-dokumentazzjoni u l-konsultazzjonijiet intra-Ministerjali.

Il-feedback miġbur waqt il-laqgħat ta’ konsultazzjoni minn qabel ġie analizzat waqt it-tielet fażi u 
kkontribwixxa għall-abbozzar tad-dokument ta’ konsultazzjoni propost għall-Viżjoni għall-Politika 
Soċjali għall-2035. 

Ir-raba’ fażi tiffoka fuq il-proċess ta’ konsultazzjoni, li tinkludi bosta diskussjonijiet ma’ partijiet interessati 
varji inkluż il-gruppi fokus li huma mmirati lejn numru ta’ gruppi vulnerabbli, kif ukoll konsultazzjoni 
pubblika sħiħa.

Il-ħames fażi se tikkostitwixxi f’analiżi tal-feedback mill-konsultazzjoni pubblika u l-finalizzazzjoni tal-
viżjoni soċjali li hija mistennija li tikkontribwixxi lejn approċċ aħjar u koordinat f’termini tal-iżvilupp 
tal-politika.

It-Tfulija
Iż-Żgħożija

Anzjanità Attiva

Il-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali

 Il-Persuni b’Diżabilità

 Vizzji tas-Sustanzi, Logħob tal-Azzard u Vizzji tal-Imġiba Oħrajn

 Il-Familji

 Il-Migrazzjoni

 Persuni li Jidentifikaw bħala LGBTIQ

 Il-Vjolenza, l-Abbuż u l-Isfruttament

 L-integrazzjoni ta’ Eks-kriminali

IL-ĦARSA LEJN 
IL-ĦAJJA

IL-ĦARSIEN LEJN 
BOSTA REALTAJIET
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FAŻI 1 – ORJENTAZZJONI 
DISKUSSJONIJIET INTERNI U RIĊERKA SISTEMATIKA BBAŻATA BISS FUQ 
ID-DOKUMENTAZZJONI GĦALL-ISTATUS QUO TA’ 11-IL QASAM TEMATIKU

FAŻI 2 – KONSULTAZZJONI MINN QABEL
SERJE TA’ SEMINARS MA’ PARTIJIET INTERESSATI EWLENIN (LULJU U SETTEMBRU 2021) 

SABIEX IKUNU IDENTIFIKATI L-ISFIDI LI JAFFAĊĊJAW BOSTA POPOLAZZJONIJIET

FAŻI 3 – ABBOZZAR
ID-DOKUMENT TAL-KONSULTAZZJONI PUBBLIKA ĠIE ŻVILUPPAT ABBAŻI 

TAL-INFORMAZZJONI MIKSUBA WAQT IL-FAŻI 1 U L-FAŻI 2. 

L-EWWEL ABBOZZ GĦALL-VIŻJONI SOĊJALI 
GĦAL MALTA GĦALL-2035

FAŻI 4 – PERJODU TA’ KONSULTAZZJONI

FAŻI 5 – ANALIŻI TAL-FEEDBACK 
TAL-KONSULTAZZJONI PUBBLIKA

FINALIZZAZZJONI TAD-DOKUMENT.

TNEDIJA TAL-VIŻJONI SOĊJALI GĦAL MALTA 2035
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Matul dawn l-aħħar snin il-Gvern ikkontribwixxxa għall-iżvilupp ta’ bosta dokumenti strateġiċi 
u tal-politika mmirati sabiex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Waqt li jibni fuq il-kisbiet 
li saru s’issa, il-Gvern jinsab fil-proċess li jiżviluppa Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 li 

taħdem sabiex tipprovdi qafas ġenerali għall-iżvilupp tas-settur soċjali f’terminu medju sa twil. 

Il-Viżjoni Soċjali għal Malta tiddefinixxi l-aspirazzjonijiet tal-Gvern għas-soċjetà Maltija għall-2035 li 
huma bbażati fuq strateġiji eżistenti kif ukoll fuq il-feedback mingħand bosta partijiet interessati. Dan 
il-qafas jimmira sabiex jiggwida aħjar l-iżvilupp tal-politika u jiżgura l-koeżjoni fost aspetti differenti li 
jirregolaw l-isfera soċjali. Il-Viżjoni Soċjali għal Malta tikkunsidra t-tagħlimiet meħuda mill-pandemija 
tal-COVID-19 u fejn huwa possibbli tagħmel sforz sabiex tipprevedi l-isfidi li se taffaċċja s-soċjetà 
fis-snin li ġejjin. F’dan ir-rigward, dan il-qafas jiffoka fuq il-fażijiet tal-ħajja kif ukoll numru ta’ oqsma 
tematiċi li kienu identifikati bħala l-bażi tal-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035.  

It-Tfulija, iż-Żgħożija u l-Anzjanità joffru realtajiet tal-ħajja, sfidi u opportunitajiet differenti. B’hekk, waqt 
li fassal il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035, il-Gvern adotta approċċ imfassal apposta għal kull 
fażi li jindirizzaw bżonnijiet differenti. F’dan il-kuntest, hija l-intenzjoni tal-Gvern li jaġixxi bħala mezz 
sabiex jipprovdi l-ambjent approprjat għal kull individwu sabiex jirnexxi u jwettaq il-potenzjali tiegħu. 
Il-familji huma s-sinsla tas-soċjetà. Huwa fl-interess tal-Gvern li jiżgura li l-familji jkunu appoġġjati 
b’mod xieraq sabiex ikomplu jipprovdu ambjent ta’ trawwim, biex l-individwi ikunu kapaċi jikbru 
u jirnexxu. F’dan ir-rigward, il-Viżjoni Soċjali għal Malta timmira sabiex tindirizza aħjar il-bżonnijiet, 
l-isfidi u r-realtajiet speċifiċi f’bosta forom tal-familji kontemporanji.  

Abbażi tal-prinċipju li ħadd m’għandu jitħalla barra, il-Viżjoni Soċjali għal Malta tagħti attenzjoni 
partikolari lill-faqar u l-esklużjoni soċjali – prijorità ewlenija fl-Aġenda Nazzjonali. In-natura ta’ 
diversi aspetti u li dejjem tinbidel tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali teħtieġ sistema ta’ ġustizzja soċjali 
b’saħħitha u sostenibbli, li hija kemm inklussiva tal-bżonnijiet tal-individwi kollha kif ukoll immirata 
lejhom. F’dan ir-rigward, l-isforzi mingħajr waqfien sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet imfassla 
apposta mal-partijiet interessati rilevanti kollha se jkunu strumenti ewlenin b’viżjoni għat-titjib tal-
kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Vizzji tas-sustanzi, tal-imħatri u vizzji oħrajn ukoll jistgħu joħolqu sfidi 
speċifiċi għas-soċjetà li jistgħu biss jitnaqqsu permezz ta’ miżuri preventivi xierqa bħal programmi 
edukattivi u ta’ għarfien għat-tfal tal-iskola flimkien mat-trattament, ir-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni 
tal-vittmi fis-soċjetà inġenerali.

Il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 tidentfika wkoll gruppi vulnerabbli partikolari. Il-Persuni 
b’Diżabilità se jibqgħu prijorità ewlenija għall-Gvern bl-għan li jiżgura l-inklużjoni sħiħa tagħhom 
fis-soċjetà. F’dan ir-rigward, għandhom ikunu sostnuti l-isforzi immirati għat-tnaqqis tal-ostakli, il-
protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni u l-abbuż, kif ukoll jipprovdu s-servizzi u l-ispazji meħtieġa li 
jippermettu lill-persuni b’diżabilità jgħixu ħajjiet sodisfaċenti fi ħdan il-komunità. F’dan il-kuntest, il-
Viżjoni Soċjali għal Malta taspira li tiżgura li l-persuni b’diżabilità jkunu provduti bil-libertà tal-għażla 
fl-aspetti kollha tal-ħajja  tagħhom.

Attwalment, Malta hija Stat ewlieni f’termini tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet u l-benesseri 
tal-komunità LGBTIQ. Minkejja dan, jeħtieġu aktar sforzi sabiex il-persuni LGBTIQ ikunu inklużi b’mod 
sħiħ fis-soċjetà. Il-Viżjoni Soċjali għal Malta taspira għal soċjetà li tiżgura li ċ-ċittadini kollha jkollhom 
opportunitajiet ugwali biex jirrealizzaw il-potenzjal kollu tagħhom. L-istess sforzi huma rilevanti wkoll 
għall-eks-kriminali. Fil-fatt, il-Viżjoni għal Malta għal soċjetà inklussiva tħares ukoll lejn l-integrazzjoni 
tal-eks kriminali fis-soċjetà inġenerali. Il-proċess ta’ integrazzjoni  jibda mill-istadju tal-prosekuzzjoni 
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sal-appoġġ wara l-ħruġ mill-ħabs u jaspira li jippromwovi l-benesseri ġenerali tal-persuni kkonċernati 
u jnaqqas ir-riskju tal-faqar, l-esklużjoni soċjali u d-dħul mill-ġdid fl-ambjent tal-ħabs. 

Il-migrazzjoni wkoll qiegħda ssawwar is-soċjetà Maltija. Dan il-fenomenu b’ħafna varjazzjonijiet 
għandu impatt fuq is-soċjetà, l-ekonomija u s-suq tax-xogħol Maltin, u huwa mistenni li jkompli fis-
snin li ġejjin.  F’dan ir-rigward, il-Viżjoni għal Malta tirrikonoxxi l-importanza tal-indirizzar tal-isfidi li 
joriġinaw mill-migrazzjoni b’viżjoni sabiex jiġu massimizzati kemm il-benefiċċji tal-migrazzjoni lis-
soċjetà kif ukoll il-benesseri tal-immigranti li joqogħdu Malta. 

Il-vjolenza, l-abbuż u l-isfruttament huma sfidi li huma mistennija li jkomplu jaffettwaw lis-soċjetà 
Maltija u b’hekk għandhom ikunu indirizzati b’mod xieraq kemm f’termini tal-istrumenti kif ukoll tal-
miżuri tal-politika.  Il-bżonn għall-investiment fil-miżuri preventivi, flimkien mar-rapportar u l-miżuri 
ta’ intervent xierqa, huwa importanti. Barra minn hekk, il-Gvern jaspira li jiżviluppa approċċ li jiffoka 
fuq in-nies li jipprovdi appoġġ f’waqtu u mfassal apposta lill-vittmi, b’mod partikolari fejn huma 
kkonċernati t-tfal u l-anzjani.

It-temi soċjali magħżula t’hawn fuq huma rappreżentazzjoni li taffettwa bosta setturi ta’ realtajiet 
kontemporanji li ċ-ċittadini jiltaqgħu magħhom fi ħdan soċjetà. Minkejja dan, hemm aktar gruppi 
vulnerabbli bħan-nisa, li ġew indirizzati b’mod orizzontali fost l-oqsma tematiċi kollha. B’mod ċar, 
il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 għandha bżonn tinbena madwar il-bżonnijiet taċ-ċittadini u 
għandha bżonn tilħaq l-aspirazzjonijiet għas-soċjetà Maltija għall-futur.

Social Vision MT.indd   25Social Vision MT.indd   25 27/05/2022   12:1027/05/2022   12:10



VIŻJONI SOĊJALI GĦAL MALTA 2035 DOKUMENT TA’ KONSULTAZZJONI 

-26-

Social Vision MT.indd   26Social Vision MT.indd   26 27/05/2022   12:1027/05/2022   12:10



VIŻJONI SOĊJALI GĦAL MALTA 2035

-27-

DOKUMENT TA’ KONSULTAZZJONI 

05

ASPETTI KOMUNI

IN
SA

W
R

U
 L

-F
U

TU
R

 T
A

S-
SO

ĊJ
ET

À
 T

A
G

Ħ
N

A

Social Vision MT.indd   27Social Vision MT.indd   27 27/05/2022   12:1027/05/2022   12:10



VIŻJONI SOĊJALI GĦAL MALTA 2035 DOKUMENT TA’ KONSULTAZZJONI 

-28-

Il-laqgħat ta’ konsultazzjoni minn qabel u l-analiżi sussegwenti enfasizzaw numru ta’ prinċipji u temi 
komuni ġenerali.  Il-prinċipji emerġenti jikkorispondu għal bosta kwalitajiet li huma previsti għas-
soċjetà b’mod sħiħ, li għandhom ikunu introdotti wkoll lill-individwu. 

Il-figura t’hawn taħt tirrapreżenta viżwalizzazzjoni tal-prinċipji li huma l-aktar frekwenti u pertinenti 
kkunsidrati mill-partijiet interessati bħala li jikkaratterizzaw is-soċjetà Maltija “ideali” fl-2035. 

 

Fis-snin li ġejjin, Malta se tħabrek sabiex tiġġieled l-ostakli li ffurmaw permezz ta’ tibdil soċjoekonomiku 
u kulturali rapidu, id-diversità u sfidikumplessi għall-inklużjoni soċjali. L-indirizzar tal-isfidi u 
l-opportunitajiet komuni se jwassal għal komunità attiva, reżiljenti u inklussiva.
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RIFLESSJONIJIET MILL-FAŻI TA’ KONSULTAZZJONI MINN 
QABEL 
Waqt l-istadju ta’ konsultazzjoni minn qabel, qamu tliet mistoqsijiet importanti, li se jiggwidaw il-
proċess ta’ konsultazzjoni tal-Viżjoni Soċjali ta’ Malta, jiġifieri:

• Fejn qegħdin bħalissa?
• Fejn irridu mmorru? u
• Kif se naslu hemm?

FEJN QEGĦDIN BĦALISSA? 

Abbażi tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni minn qabel ħarġu 
l-karatteristiċi ewlenin li ġejjin 
tas-sitwazzjoni kurrenti fil-Gżejjer 
Maltin:

Bidla Rapida – is-sitwazzjoni 
kurrenti hija riżultat ta’ żviluppi 
rapidi fis-snin reċenti. Il-
globalizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni 
u t-tibdil soċjodemografiku huma 
ftit mill-kontributuri ewlenin lejn 
din il-bidla. 

Id-diversità – Is-soċjetà Maltija 
hija diversa u se tkompli tinbidel 
prinċipalment bħala riżultat 
tal-globalizzazzjoni. Waqt li 
jirriflettu r-realtà globali, il-Gżejjer 
Maltin huma msawra minn bosta 
nazzjonalitajiet, kulturi, abilitajiet, 
orjentazzjonijiet sesswali u 
identitajiet tal-ġeneru. B’hekk, 
numru kbir ta’ sistemi ta’ twemmin, 
normi u kulturi jeżistu flimkien u 
jġibu magħhom realtajiet differenti 
li għandhom bżonn ikunu 
kkunsidrati fl-iżvilupp tal-Politika 
Soċjali.

Kwistjonijiet Kumplessi – L-isfidi 
li bħalissa qiegħda taffaċċja 
s-soċjetà Maltija huma vasti, 
kumplessi u multidimensjonali. 
Il-faqar u l-esklużjoni soċjali, il-
vizzji, id-diżabilità, il-migrazzjoni, 
il-vjolenza u l-isfruttament jeħtieġu 
approċċi mfassla apposta li huma 
mistennija li jinbidlu matul iż-
żmien. 

FEJN IRRIDU MMORRU? 

Konxji dwar fejn ninsabu 
issa, il-pass li jmiss huwa li 
niddeterminaw fejn irridu mmorru.  
F’dan ir-rigward, waqt il-fażi ta’ 
konsultazzjoni minn qabel kienu 
identifikati l-elementi li ġejjin: 

Ir-reżiljenza – soċjetà reżiljenti 
li hija kapaċi tikkonverti l-isfidi 
f’opportunitajiet; u d-dgħufijiet 
eżistenti f’punti pożittivi

Soċjetà Attiva – l-importanza ta’ 
ċittadinanza attiva fid-disinn tal-
politika u d-disinn ta’ miżuri hija 
ta’ importanza kbira sabiex tiżgura 
li l-isfidi jiġu indirizzati b’mod 
sinifikanti li jilħqu d-domanda taċ-
ċittadini. 

Soċjetà inklussiva – soċjetà li hija 
ddisinjata biex tkun inklussiva 
trawwem il-pedamenti ambjentali 
ġusta għal soċjetà inklussiva.

KIF SE NASLU HEMM? 

Il-Gvern se jaġixxi bħala mezz 
sabiex joħloq soċjetà reżiljenti, 
attiva u inklussiva. F’dan ir-rigward 
il-prinċipji li ġejjin se jipprovdu 
gwida għall-iżvilupp tal-politika fi 
ħdan l-isfera soċjali. 

Iffukata fuq in-Nies – tiżviluppa 
politiki u miżuri madwar il-
bżonnijiet taċ-ċittadini; 

Aċċessibbli – tiżgura li l-istrumenti 
u l-inizjattivi tal-politika jkunu 
aċċessibbli għal kullħadd; u

Sostenibbli – Viżjoni Soċjali 
effettiva hija waħda li tibqa’ 
żmien twil. F’dan ir-rigward, 
il-politika soċjali u l-provvista 
ta’ servizzi għandhom ikunu 
proattivi, innovattivi u għandhom 
jirrikonoxxu l-impatt tagħhom fuq 
l-individwi u s-soċjetà kemm fil-
preżent, kif ukoll fit-terminu medju 
sa twil. 
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IL-FAQAR U L-ESKLUŻJONI SOĊJALI

Il-Kuntest Lokali 

Fis-snin reċenti, Malta esperjenzat xejra ta’ tnaqqis għar-rata ta’ Persuni fir-Riskju tal-Faqar jew 
tal-Esklużjoni Soċjali (AROPE) (minn 25  % fl-2014 naqset għal 19.9  % fl-2020)1, li hija inqas meta 
kkumparata mal-medja Ewropea (21.1 % fl-2019)2.  

Il-prinċipju tal-“Nagħmlu x-Xogħol Irodd” (Making Work Pay) kien fil-qalba tal-miżuri tas-suq tax-
xogħol maħsuba biex jindirizzaw il-faqar, bl-għan li jkun hemm impjiegi regolari, stabbli u ta’ kwalità 
għolja. Fl-2020, is-sehem tal-persuni qiegħda li qegħdin jesperjenzaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali 
kien ta’ 59.6 % waqt li dak tal-persuni li jsofru minn faqar fost dawk li jaħdmu kien ta’ 6.5 % fl-2019 u 
7.4 % fl-20203. 

Fl-2020, ir-rata ta’ persuni fir-riskju tal-faqar b’livelli baxxi ta’ edukazzjoni kienet ta’ 28.9 %. L-edukazzjoni 
għandha impatt sinifikanti fuq ir-riskju tal-faqar ta’ persuna. Fil-fatt, il-persuni b’edukazzjoni terzjarja 
huma inqas probabbli li jaqgħu fil-faqar minn persuni li għandhom livell ta’ edukazzjoni sekondarja 
jew ta’ livell aktar baxx. Barra minn hekk, l-impatt tal-edukazzjoni jidher li huwa inter-ġenerazzjonali, li 
jfisser li l-persuni li twieldu lil ġenituri b’livelli ta’ edukazzjoni aktar baxxi huma aktar probabbli li jaqgħu fil-faqar.
Il-faqar fit-tfal irreġistra xejra ta’ tnaqqis4; madankollu, it-tfal li qegħdin jaffaċċjaw l-għola riskju ta’ faqar 
u esklużjoni soċjali kienu dawk li l-ġenituri tagħhom kienu waħedhom (51.5 %), b’ ħiliet baxxi (39 %)5, 
jew imwielda lil persuni barranin (33.5 % meta mqabbla mal-20.2 % tat-tfal imwielda lil Maltin)6. 

Xi sfidi jippersistu wkoll meta jkunu kkonċernati persuni ta’ 65  sena jew aktar; l-AROPE ta’ Malta 
għall-anzjani kienet ta’ 28.5  % fl-2020 (30.7  % fl-2019 u 26.7  % fl-2018)7. Minkejja li l-pensjonijiet 
żdiedu annwalment matul dawn l-aħħar snin, il-pagi żdiedu b’rata aktar għolja. Il-kwistjoni tinħass 
aktar minħabba l-fatt li ħafna nisa Maltin ma akkumulawx benefiċċji tal-pensjoni, u b’hekk ħafna mill-
unitajiet domestiċi tal-pensjonanti f’Malta jiddependu fuq pensjoni waħda.

1 L-indikatur tal-AROPE ġie mmodifikat wara aġġornament fi tnejn mit-tliet komponenti tiegħu. L-indikatur tad-Deprivazzjoni 
Materjali Estrema (SMD) ġie mibdul bl-indikatur tad-Deprivazzjoni Materjali u Soċjali Estrema (SMSD), bil-bidla ewlenija tkun 
dik tal-inklużjoni ta’ affarijiet tad-deprivazzjoni soċjali minbarra affarijiet li kienu diġà inklużi fir-rigward tad-deprivazzjoni 
materjali. L-indikatur domestiku ta’ dawk (kważi) bla xogħol, magħruf ukoll bħala l-indikatur tal-Intensità tax-Xogħol (WI), 
estenda l-kopetura tiegħu għal persuni ta’ età bejn it-18 u l-64 sena minflok għal dawk ta’ bejn it-18 u d-59 sena. Sors: Ħarġa 
tal-Aħbarijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika 175/2021: EU-SILC 2021: EU-SILC 2020 Salient Indicators https://nso.gov.
mt/en/News_Releases/Documents/2021/09/News2021_175.pdf 
2  Eurostat.  People at Risk of Poverty and Social Exclusion by age and sex https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
ILC_PEPS01N/default/table?lang=en 
3  Ħarġa tal-Aħbarijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika 175/2021: EU-SILC 2021: EU-SILC 2020 Salient Indicators https://
nso.gov.mt/en/News_Releases/Documents/2021/09/News2021_175.pdf 
4  Fl-2020, il-faqar fit-tfal kien ta’ 22.6 % filwaqt li fl-2015 kien ta’ 28.4 %.
5  Data tal-Eurostat: Kodiċi tar-rata tar-Riskju tal-Faqar għat-tfal skont il-livell edukattiv milħuq tal-ġenituri tagħhom 
(popolazzjoni ta’ bejn 0 sa 17-il sena): ILC_LI60 Web Link: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI60__
custom_1358929/default/table?lang=en 
6  Eurostat Publication [ilc_li33 A]t Risk of Poverty Rate for children by citizenship of their parents http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li33&lang=en
7  Ibid.
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Qafas tal-Politika Kurrenti

Il-Politika Nazzjonali Strateġika għat-Tnaqqis tal-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali (2014-2024) tindirizza 
sitt dimensjonijiet tal-benesseri: l-introjtu u l-benefiċċji soċjali, l-edukazzjoni, ix-xogħol, is-saħħa u 
l-ambjent, is-servizzi soċjali u l-kultura. Dan id-dokument ta’ politika strateġika huwa kkumplimentat 
mill-Istrateġija għall-Irtirar u l-Kapaċità Finanzjarja: L-Għarfien, l-Ippjanar li għandu l-għan li jtejjeb 
il-litteriżmu finanzjarju tan-nies f’Malta sabiex jippermettilhom jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji aktar 
infurmati li huma adattati għaċ-ċirkustanzi personali tagħhom.

L-istrument ewlieni tal-Gvern fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali hija s-sistema nazzjonali 
tal-protezzjoni soċjali. Is-Sistema tal-Protezzjoni Soċjali ta’ Malta hija ddisinjata apposta sabiex 
tissalvagwardja lis-soċjetà kontra r-riskji soċjali relatati mal-benesseri individwali, tal-familja u tas-
soċjetà.  Il-faqar, l-esklużjoni soċjali, il-mard, id-diżabilità, l-anzjanità u l-qgħad jirrappreżentaw uħud 
mir-riskji soċjali li jaffaċċjaw ħafna persuni matul ħajjithom u li s-sistema tal-protezzjoni soċjali ta’ Malta 
għandha l-għan li topponi.

Il-Gvern jipprovdi wkoll numru ta’ servizzi soċjali u appoġġ soċjali permezz ta’ entitajiet speċjalizzati. 
B’mod partikolari, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Protezzjoni Soċjali (FSWS) twaqqfet sabiex tagħti 
s-setgħa u tassisti lill-individwi sabiex isiru membri tas-soċjetà responsabbli, integrati u produttivi 
għall-iżvilupp personali sħiħ. Dan huwa konsistenti mal-bżonnijiet reali u emerġenti tat-tfal, tal-familji 
u tal-komunità sabiex tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-esklużjoni soċjali. Barra minn hekk, il-Gvern 
jipprovdi appoġġ lil individwi u lil familji vulnerabbli permezz tal-provvista ta’ ikel u materjali oħrajn. 
Fil-fatt, il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) (li huwa ffinanzjat mill-
UE), għandu l-għan li jtaffi d-deprivazzjoni tal-ikel u materjali billi jipprovdi assistenza mhux finanzjarja 
liċ-ċittadini vulnerabbli. B’mod simili, l-Iskema ta’ Distribuzzjoni tal-Ikel Iffinanzjata mill-Istat (SFFD) 
taqdi lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

Il-Viżjoni Tagħna

Il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali se tibqa’ sfida u prijorità. Abbażi tal-prinċipji tal-ġustizzja 
soċjali, din hija vitali sabiex tipproponi ħajja deċenti u dinjituża lill-individwi kollha waqt li tiżgura 
li ħadd ma jitħalla barra. Waqt li jirrikonoxxi li persuni differenti għandhom bżonnijiet differenti, il-
Gvern se jagħmel sforz sabiex jiżgura li l-persuni l-aktar vulnerabbli jkollhom l-appoġġ meħtieġ. 

It-tkabbir ekonomiku nazzjonali huwa wieħed mill-aktar strumenti effettivi li jistgħu jnaqqsu l-faqar u 
jtejbu l-kwalità tal-ħajja. F’dan ir-rigward, it-tkabbir ekonomiku għandu jkun inklussiv sabiex jipprovdi 
xogħlijiet sostenibbli u jippromwovi l-ugwaljanza. B’hekk huwa kruċjali li jkunu kombinati l-politiki 
inklussivi li jippromwovu t-tkabbir u li jippermettu lill-persuni vulnerabbli jipparteċipaw b’mod sħiħ 
fl-opportunitajiet maħluqa, u sussegwentament jikkontribwixxu fis-suq tax-xogħol.

L-investiment kontinwu fl-għodda tal-politika xierqa u fis-sistema tal-protezzjoni soċjali ta’ Malta huma 
essenzjali sabiex joħolqu l-fondazzjonijiet għal soċjetà aktar ġusta, ekwitabbli u inklussiva. Permezz 
ta’ djalogu xieraq, li jinvolvi l-partijiet interessati kollha, se jsiru l-isforzi biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
tas-soċjetà b’mod adegwat u jiġi pprovdut appoġġ xieraq lill-individwi li għandhom ir-rieda u l-ħila 
li jirnexxu waħedhom.  Madankollu il-Gvern huwa konxju li hemm gruppi fis-soċjetà li jeħtieġu 
l-appoġġ permezz tal-għajnuna soċjali għal ħajja deċenti. B’hekk, l-isforzi lejn il-provvista adegwata 
tal-għajnuna soċjali għal dawn il-gruppi fil-mira se jibqgħu prijorità. 
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Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi żgurat li l-benefiċċji u s-servizzi soċjali jkunu mmirati lejn dawk 
l-aktar vulnerabbli u li l-benefiċjari jkollhom il-ħiliet u l-kapaċitajiet meħtieġa sabiex jużaw dawn il-
fondi bl-aktar mod effiċjenti u effettiv.

L-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ għandu impatt sinifikanti fuq il-benesseri soċjali tal-persuni 
u r-riskju tal-faqar relatat. L-edukazzjoni, inkluż l-investiment fl-edukazzjoni tal-ħiliet tal-ħajja, hija 
importanti fil-ġlieda kontra l-faqar inter-ġenerazzjonali u tagħti ċansijiet ta’ suċċess aħjar lil tfal imwielda 
f ’familji li għandhom introjtu li huwa anqas mill-medja. F’dan ir-rigward, huwa importanti ħafna li jkun żgurat li 
ċ-ċittadini jkollhom il-ħiliet tal-ħajja meħtieġa li jippermettulhom jindirizzaw id-domandi u l-isfidi ta’ kuljum 
b’mod effettiv8.  Barra minn hekk, l-isforzi huma meħtieġa wkoll biex jiffukaw fuq is-salvagwardja tas-
saħħa fiżika, psikoloġika (saħħa mentali), u l-benesseri soċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ fl-iddisinjar tal-
politiki u jipprovdu l-appoġġ meħtieġ biex ikunu jistgħu jirnexxu.

Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. It-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-faqar permezz tal-istrumenti, l-istrateġiji u l-pjanijiet ta’ azzjoni xierqa 
tal-politika, f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, li jissarrfu f’miżuri tanġibbli 
implimentati għall-benefiċċju taċ-ċittadini.

2. It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni tal-Gvern mal-partijiet interessati rilevanti inkluż l-akkademja, l-NGOs 
u s-soċjetà ċivili, għal fehim aħjar tal-bżonnijiet fuq il-post.

3. L-appoġġ għall-persuni fir-riskju tal-faqar permezz ta’ inizjattivi ta’ edukazzjoni u taħriġ xierqa u 
mfassla apposta bħala mezz biex jitkisser iċ-ċiklu tal-faqar.

4. It-tisħiħ tal-isforzi lejn il-promozzjoni tax-xogħol volontarju.

8  L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) fissret il-Ħiliet tal-Ħajja bħala “l-abilitajiet għall-imġiba adattiva u pożittiva li 
jippermettu lill-individwi jindirizzaw id-domandi u l-isfidi ta’ kuljum b’mod effettiv”.
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IL-FAMILJI

Il-Kuntest Lokali 

Il-familja hija l-bażi tas-soċjetà. Dan ir-raggruppament soċjali tal-qraba jipprovdi ambjent ta’ trawwim, 
soċjalizzazzjoni u appoġġ lil xulxin. Barra minn hekk, il-familja hija l-istituzzjoni primarja għat-trobbija 
tat-tfal u b’hekk l-investiment soċjali fil-familja huwa neċessarju għall-appoġġ tal-iżvilupp b’saħħtu 
tal-ġenerazzjoni li jmiss. 

Iż-żwiġijiet u l-unjonijiet ċivili f’Malta huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar iż-Żwieġ. It-
tibdil tad-dinamika soċjetali wassal għall-introduzzjoni tad-divorzju f’Malta fl-2011, segwit minn liġijiet 
oħra li wessgħu l-aċċessibilità għad-dritt għall-ħajja tal-familja. Il-kunċetti kontemporanji tal-familja u 
tal-unità domestika huma diverġenti u jistgħu jinvolvu rabtiet legali, bijoloġiċi jew interġenerazzjonali. 

L-unitajiet domestiċi li jikkonsistu f’koppji huma tassew eteroġeni u jistgħu jieħdu l-forma ta’ familja 
tradizzjonali nukleari: bit-tfal jew mingħajrhom, inkluż tfal adottati jew f’kura f’familji, persuni rtirati 
u ġenituri bi tfal kbar li m’għadhomx joqogħdu magħhom; imma jistgħu jinkludu wkoll koppji tal-
istess sess, familji mħallta u koppji li jgħixu flimkien. Iż-żgħażagħ Maltin huma wħud mill-aħħar fl-UE 
li jitilqu mid-dar tal-familja. Dan jista’ jkun riżultat ta’ diversi fatturi inkluż il-limitazzjonijiet ġeografiċi, 
il-fatturi kulturali u l-ispejjeż għoljin għas-sjieda tad-djar jew il-kirjiet fost l-oħrajn. Minkejja tnaqqis 
reċenti fin-numru taż-żwiġijiet reġistrati, wieħed jista’ jagħraf li ż-żwieġ għadu importanti ħafna fil-
kuntest soċjali kontemporanju ta’ Malta. L-Istudju Dwar il-Kompożizzjoni u l-Benesseri tal-Unitajiet 
Domestiċi9 jinnota korrelazzjoni pożittiva bejn ir-rata tad-divorzju u dik tal-koabitazzjoni, b’pajjiżi li 
huma kkunsidrati bħala tradizzjonali karatterizzati minn rati baxxi ta’ tkissir ta’ żwieġ. Malta għandha 
l-anqas rata ta’ divorzju fl-UE, li tirrifletti l-introduzzjoni relattivament reċenti tad-divorzju fl-2011 kif 
ukoll il-kriterji stretti fis-seħħ sabiex jinkiseb divorzju.

Waqt li forom aktar bikrija tal-familja kienu ġeneralment ikkaretterizzati minn stabilità u omoġeneità 
akbar, is-soċjetà kontemporanja rat l-emerġenza ta’ xejriet ġodda, inkluż it-tnaqqis fil-familji nukleari 
u ż-żieda fil-familji b’ġenitur waħdu, multi-kulturali u mħallta. 

Fatturi soċjali u ekonomiċi oħrajn, bħaż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u ż-żieda 
fil-ksib tal-edukazzjoni rriżultaw fid-dewmien fl-età taż-żwieġ u tat-twelid. Bħala riżultat ta’ din iż-
żieda fl-impjieg tan-nisa, il-miżuri tal-politika kienu meħtieġa biex itaffu t-tħassib dwar il-bilanċ bejn 
ix-xogħol u l-ħajja tal-ġenituri, waqt li possibilment jinkoraġġixxu t-titjib tar-rata tal-fertilità. Sabiex 
jittaffew ir-rati baxxi ta’ fertilità, ġew introdotti bosta miżuri ta’ qabel it-twelid, inkluż l-introduzzjoni 
tat-Teknoloġija għar-Riproduzzjoni Assistita (ART), fost l-oħrajn.

9  Eurofound (2019), Household composition and well-being, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
Disponibbli fuq: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19040en.pdf
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Qafas tal-Politika Kurrenti

Il-politika ewlenija dwar il-familji f’Malta hija l-Politika Strateġika Nazzjonali għat-Trobbija Pożittiva 
tat-Tfal 2016-2024, ibbażata fuq approċċ pożittiv għat-trobbija tat-tfal li huwa kkunsidrat bħala 
investiment fil-futur tas-soċjetà Maltija. Dan l-approċċ jagħti prijorità lill-aħjar interessi tat-tfal sabiex 
jgħinhom jikbru f’ambjent sigur li jwassal għall-iżvilupp b’saħħtu tagħhom, waqt li jipprovdi l-gwida u 
l-appoġġ meħtieġa. Irrispettivament mit-tip tal-formazzjoni tal-familja, il-politiki tal-familja għandhom 
bżonn jappoġġjaw is-sinifikat li għandu jkollhom il-familji – fil-provvista ta’ ambjent tajjeb għas-saħħa 
u ta’ trawwim, li jippromwovi l-benesseri individwali u l-koeżjoni tal-komunità.

Il-Viżjoni Tagħna

Il-Viżjoni Soċjali għal Malta taspira li tipprovdi qafas għall-appoġġ kontinwu u għat-tisħiħ tal-familja 
fis-soċjetà Maltija. Waqt li jinżammu preżenti l-forom tal-familja diversi u t-tibdil emerġenti fis-soċjetà, 
il-Viżjoni Soċjali se timmira biex il-familji jkunu appoġġjati sabiex ikunu reżiljenti u jimmaniġġjaw 
l-isfidi tal-ħajja b’mod aħjar.

Il-familji għandhom ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet soċjoekonomiċi u psikosoċjali tagħhom b’mod 
sħiħ, sabiex iwettqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jilħqu l-bżonnijiet ekonomiċi u materjali tagħhom. 
F’dan il-kuntest, l-appoġġ lil familji permezz tal-provvista ta’ servizzi adegwati għall-familji qiegħed 
isir aktar rilevanti għar-realtajiiet tal-lum u hemm bżonn li jissaħħu aktar. Is-servizzi ta’ appoġġ għall-
familji primarjament għandhom bżonn iqisu l-bżonnijiet tal-familja, għandhom jirriflettu d-diversità 
tal-forom tal-familji u jsiru aċċessibbli b’mod sħiħ għal kulħadd. 

Il-politiki u l-inizjattivi għandhom jikkunsidraw ukoll il-forom emerġenti tal-arranġamenti tal-familji 
u l-bżonnijiet tagħhom. B’mod simili, min iħaddem għandu bżonn ikun aktar sensittiv għall-isfidi 
kontemporanji affaċċjati mill-familji.  Jenħtieġu sforzi sabiex issir bidla kulturali lejn ambjent ta’ 
negozju li japprezza aktar il-bżonnijiet tal-familja. Il-bżonnijiet ekonomiċi u materjali tal-familja 
għandhom bżonn ikunu kkunsidrati fil-kuntest tad-dinja tax-xogħol li qiegħda tinbidel, it-tkissir tal-
irwoli tradizzjonali tal-ġeneru, u l-importanza ta’ bilanċ xieraq bejn il-ħajja u x-xogħol. 

Fattur fundamentali li għandu jiġi kkunsidrat f’terminu medju sa twil huwa l-impatt tax-xejriet 
demografiċi. Tliet varjabbli fundamentali li se jaffettwaw is-soċjetà Maltija huma l-fertilità, l-istennija 
tal-għomor u l-migrazzjoni. Dawn il-varjabbli għandhom jiġu kkunsidrati b’mod xieraq fil-politiki tal-
futur. 

Jenħtieġu wkoll aktar sforzi għat-titjib tal-kwalità tal-ambjent, b’mod partikolari l-ħolqien ta’ spazji 
ta’ rikreazzjoni għall-familji, bħal aktar spazji miftuħa li jkunu siguri għat-tfal. Il-gvern jaspira li l-familji 
jkunu attrezzati sabiex jaffaċċjaw l-isfidi kurrenti u futuri u jkunu reżiljenti biżżejjed biex jindirizzaw 
dawn l-isfidi.  Il-Viżjoni tal-Gvern taspira li ssaħħaħ in-network ta’ appoġġ soċjali li jipprovdu l-familji. 
Il-familji għandhom ikunu sors ta’ kapital soċjali għall-ġenerazzjonijiet tal-futur, biex jipprovdu 
relazzjonijiet sinifikanti li jsaħħu l-ħajja fid-dar, fil-post tax-xogħol u fis-soċjetà.  
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Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. Il-provvista lill-familji bis-servizzi ta’ appoġġ, l-ambjent, il-ħiliet u l-abilitajiet neċessarji biex jiġu 
mmaniġġjati aħjar l-isfidi permezz ta ’ strumenti, strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni, eċċ., xierqa tal-
politika.

2. Il-ħolqien ta’ ambjent li jappoġġja lill-familji (b’mod partikolari waqt is-snin tat-trobbija tat-tfal) 
matul il-ħajja u l-promozzjoni tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. 

3. Id-disinn ta’ politiki xierqa li jirriflettu d-diversità tal-familja li tinbidel b’mod kontinwu.
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IT-TFULIJA

Il-Kuntest Lokali
 

Fl-2019, it-tfal (bejn 0 sa 17-il sena) kienu 15.9 % (81 948) tal-popolazzjoni totali, li jikkontribwixxu 
għat-tieni l-inqas sehem ta’ tfal fost il-pajjiżi tal-UE10. Il-popolazzjoni totali tat-tfal hija mbassra li tiżdied 
għal 16 % (94 306 tifel u tifla) sal-203011. Il-politika tal-Gvern għat-tfal kienet dejjem li tirrikonoxxi, 
tirrispetta u tippromwovi d-drittijiet u l-benesseri ġenerali tat-tfal. F’dan il-kuntest, il-prijorità tal-
Politika Nazzjonali tat-Tfal kurrenti hija li tiżgura li t-tfal kollha, b’mod partikolari dawk żvantaġġati 
jew f’riskju ta’ emarġinazzjoni, ikunu protetti, imrawma u jkollhom il-kapaċità li jimmassimizzaw il-
potenzjal tagħhom.  

Il-Benesseri tat-Tfal

Il-faqar jew l-esklużjoni soċjali fost it-tfal naqsu minn 27.8% fl-2015 sa 22.6% fl-202012.  Minkejja dan, 
huwa rreġistrat riskju ogħla ta’ faqar fost it-tfal tal-migranti, it-tfal li qegħdin jesperjenzaw l-esklużjoni 
relatata mal-akkomodazzjoni, it-tfal ta’ ġenitur waħdu, kif ukoll familji kbar u familji li għandhom ħiliet 
baxxi jew medji13.

Il-benesseri u l-ksib tat-tfal huma mmexxija mis-sitwazzjoni soċjoekonomika u l-ugwaljanza tal-
opportunità tagħhom. Dan huwa influwenzat ħafna mill-isfond soċjoekonomiku tal-familja u l-aċċess 
tat-tfal għall-benesseri soġġettiv bħal: il-possessjonijiet materjali, il-familja, id-dar, is-saħħa u s-sigurtà, 
is-sħab tal-klassi u l-ħajja tal-iskola, il-logħob u l-attivitajiet ta’ rikreazzjoni, l-ambjent u l-inħawi, il-
parteċipazzjoni, l-awtonomija u l-prospetti futuri. 

It-tfal esperjenzaw aktar sfidi li seħħew minħabba l-effetti negattivi tal-pandemija tal-COVID-19 
prinċipalment minħabba l-għeluq tal-iskejjel u d-distanza soċjali. Dan il-perjodu enfasizza l-importanza 
li primarjament ikun imħares il-benesseri tat-tfal permezz ta’ sinerġiji fost il-familji, il-komunitajiet u 
s-servizzi. 

Il-Familja u d-Dar

Meta kkumparat ma’ pajjiżi oħrajn, it-tfal f’Malta jgħixu f’familji relattivament iżgħar, b’numru anqas 
ta’ nanniet u aħwa għal kull unità domestika. Fl-2019, it-tip l-aktar komuni ta’ unità domestika bi tfal 
dipendenti kienet komposta minn żewġ adulti u wild dipendenti wieħed14, waqt li l-unitajiet domestiċi 
b’ġenitur waħdu żdiedu15. 

10 NSO. 2020. Ħarġa tal-Aħbarijiet 186/2020: World Children’s Day. Aċċessata minn: https://nso.gov.mt/en/News_Releases/
Documents/2020/11/News2020_186.pdf (News Release); https://nso.gov.mt/en/News_Releases/Documents/2020/11/
News2020_186.xls (Spreadsheet).
11  Ibid.
12  Eurostat. 2021. People at risk of poverty or social exclusion by age and sex [ilc_peps01N]. Aċċessat minn: https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PEPS01N__custom_1886535/default/table?lang=en.
13  Il-Kummissjoni Ewropea. 2019. Country Report Malta. Aċċessat minn: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_
import/2019-european-semester-country-report-malta_en.pdf.
14  NSO. 2020. News Release 166/2020: EU-SILC 2019: Main Dwellings. Accessed at: https://nso.gov.mt/en/News_Releases/
Documents/2020/10/News2020_166.pdf. 
15  NSO. 2016-2020. EU-SILC: Main Dwellings. Accessed at: https://nso.gov.mt/en/Pages/NSO-Home.aspx.
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Filwaqt li l-maġġoranza tat-tfal għexu f’unitajiet domestiċi, fl-2019, 510 tifel u tifla għexu f’postijiet ta’ 
kura barra mid-dar. Matul l-2017/2018, il-maġġoranza tat-tfal ta’ età ta’ bejn il-11 u l-15-il sena għexu 
maż-żewġ ġenituri (76.3 %), 15.4 % għexu ma’ ġenitur waħdu, 6.2 % għexu ma’ familja tar-rispett u 
2.1 % kellhom arranġamenti oħra ta’ għajxien fil-familja bħal kura f’familja jew kienu taħt il-kura ta’ 
membri oħrajn tal-familja li mhumiex il-ġenituri tagħhom16. 

L-ibbilanċjar bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja (prinċipalment permezz ta’ miżuri adattati għall-
familja) fl-aħħar snin tela’ ’l fuq fl-aġenda nazzjonali. Il-provvista tal-kura tat-tfal formali mingħajr ħlas 
żdiedet u qiegħda tiġi applikata fi stadju aktar bikri fil-ħajja tat-tfal. Dan ikkontribwixxa lejn żieda fl-
impjieg tan-nisa kif ukoll ipprovda opportunitajiet lin-nisa sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom. 

Is-Saħħa

It-tfal kollha f’Malta għandhom aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa mingħajr ħlas. Il-Gvern investa 
b’mod konsistenti fis-saħħa tat-tfal kollha mill-istadji bikrija tal-iżvilupp. Il-provvedimenti għall-kura 
tas-saħħa tat-tfal huma provduti waqt it-tqala, il-ħlas, il-perjodu tat-twelid kif ukoll waqt it-tfulija. 

Malta għandha kopertura għolja ta’ tilqim fit-tfal u rati baxxi ta’ tipjip u ta’ tipjip passiv fost it-
tfal17. Madankollu, kwistjonijiet ta’ obeżita u ta’ piż żejjed, in-nuqqas ta’ attività fiżika flimkien mal-
komunikazzjoni intensiva permezz tal-midja elettronika u l-użu problematiku tal-mezzi soċjali, kif ukoll 
ix-xorb eċċessiv huma kwistjonijiet tas-saħħa pubblika maġġuri fost it-tfal f’Malta, li huma meqjusa li 
joħolqu impatti negattivi sinifikanti fl-età adulta.

L-Edukazzjoni 

Il-Gvern jipprovdi edukazzjoni mingħajr ħlas lit-tfal kollha.  L-iskejjel primarji jistgħu jinstabu fil-bliet 
jew l-irħula ewlenin kollha f’Malta u Għawdex. Barra minn hekk, il-provvista tat-trasport mingħajr ħlas 
lejn u mill-iskola hija miżura oħra li hija mmirata sabiex ikun żgurat l-aċċess imtejjeb għall-iskejjel.

Madwar żewġ terzi tat-tfal li għandhom bejn sentejn u erba’ snin jattendu l-edukazzjoni ta’ qabel 
il-primarja (kindergarten). Min-naħa l-oħra, kważi t-tfal kollha ta’ bejn il-ħames u s-sittax-il sena 
jattendu l-iskejjel primarji u sekondarji obbligatorji. Minkejja li l-assenza fl-iskejjel hija baxxa, din 
qiegħda tiżdied kull sena. Tmenin fil-mija tat-tfal li għandhom bejn il-15 u s-17-il sena jipparteċipaw 
fl-edukazzjoni post-sekondarja b’mod esklussiv filwaqt li numru żgħir ta’ studenti biss jagħmlu dan 
flimkien ma’ impjieg jew huma esklussivament f’impjieg18.

Dawk li għandom ħmistax-il sena f’Malta għandhom ksib ta’ marki baxxi fil-ħiliet tal-qari u tal-
matematika kif ukoll fil-ħiliet soċjali (jagħmlu l-ħbieb fl-iskola) filwaqt li jesperjenzaw pressjoni ta’ 
ħafna xogħol tal-iskola19. B’mod simili, ir-rata ta’ dawk li huma barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew 

16  L-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa. WHO. 2020. Spotlight on Adolescent Health and Well-being: Findings from the 
2017/2018 Health Behaviour in School-Aged Children Survey in Europe and Canada: International Report: Volume 2. Key 
Data. Aċċessat minn: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-
in-school-aged-children-hbsc/publications/2020/spotlight-on-adolescent-health-and-well-being.-findings-from-the-
20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-2.-
key-data.
17  Il-Kummissjoni Ewropea, l-OECD u l-WHO. 2019. Malta Country Health Profile 2019. Aċċessat minn: https://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0005/419468/Country-Health-Profile-2019-Malta.pdf. 
18  Eurostat. 2021. Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET 
rates). Aċċessat minn: https://dgs-p.eige.europa.eu/data/view?code=ta_eductrain_parteduc_rates__edat_lfse_18 
19  UNICEF. 2020. Innocenti Report Card 16: Worlds of influence: Understanding What Shapes Child Wellbeing in Rich 
Countries. Aċċessat minn: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.
pdf 
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it-taħriġ (NEETs)20 u r-rata tal-persuni li jitilqu kmieni mill-iskola (ESL)21 għadhom kwistjonijiet maġġuri 
minkejja t-tnaqqis gradwali u rimarkabbli matul is-snin. Ta’ min jinnota b’mod partikolari d-differenza bejn il-
ġeneri fir-rata tal-persuni li jitilqu kmieni mill-iskola (ESL) li hija ogħla għall-irġiel, u fir-rata ta’ dawk li huma barra 
mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ (NEETs) li hija ogħla għan-nisa22.

Il-Logħob, id-Divertiment, il-Kultura, l-Ispiritwalità u l-Parteċipazzjoni Demokratika

Il-logħob, id-divertiment, il-kultura, l-ispiritwalità u l-parteċipazzjoni huma vitali għall-iżvilupp ta’ tfal 
b’saħħithom u tfulija mimlija kuntentizza. In-nuqqas ta’ spazji miftuħa siguri, iż-żieda tad-diġitalizzazzjoni 
b’mod ewlieni minħabba l-pandemija, kif ukoll il-pressjonijiet tax-xogħol tal-iskola (b’medja ta’ 91 % 
tal-ħin tat-tfal imqatta’ fuq ix-xogħol tal-iskola), qegħdin jirriżultaw fl-imġiba sedentarja tat-tfal23, 
b’ħafna qatt ma jagħmlu eżerċizzju jew sports24. 

Qafas tal-Politika Kurrenti

Il-Politika Nazzjonali għat-Tfal tistabbilixxi numru ta’ għanijiet għas-salvagwardja u l-promozzjoni 
tad-drittijiet u l-benesseri ġenerali tat-tfal. Din il-Politika tindirizza l-bżonnijiet tat-tfal permezz ta’ 
ħames dimensjonijiet ewlenin, jiġfieri: l-ambjent tad-dar, il-benesseri soċjali, is-saħħa u l-ambjent, 
l-edukazzjoni u l-impjieg, u d-divertiment u l-kultura.

Flimkien ma’ dan il-qafas, hemm żewġ politiki nazzjonali oħrajn relatati mad-drittijiet tat-tfal, jiġfieri: 
Il-Politika Strateġika Nazzjonali għat-Trobbija Pożittiva tat-Tfal għall-2016-2024: li għandha l-għan li 
tappoġġja l-ġenituri/it-tuturi b’bosta modi sabiex iwettqu l-irwol tagħhom bl-aħjar mod possibbli 
skont l-abilità tagħhom; u

L-Istrateġija Nazzjonali tal-Adozzjoni għat-Tfal u l-Familji Tagħhom għall-2019-2022: li għandha 
l-għan li tikkonsolida u tespandi l-isforzi sabiex jittejbu s-servizzi għat-tfal li attwalment huma adottati 
u l-familji tagħhom kif ukoll il-familji u t-tfal adottivi prospettivi.

Il-Viżjoni Tagħna

Il-Viżjoni Soċjali ta’ Malta għall-2035 taspira li ttejjeb l-esperjenza tat-tfulija billi tipprovdi l-appoġġ 
meħtieġ sabiex it-tfal ikunu jistgħu jgawdu kwalità tal-ħajja tajba u jikbru biex iwettqu l-potenzjal sħiħ 
tagħhom. 

20  Eurostat. 2021. Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET 
rates). Aċċessat minn: https://dgs-p.eige.europa.eu/data/view?code=ta_eductrain_parteduc_rates__edat_lfse_18
21  Eurostat. 2021. Early leavers from education and training (ESL) by sex and labour status. Aċċessat minn: https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_14__custom_1515755/default/table?lang=en
22  Ibid.
23  University of Malta: Centre for Resilience and Socio-Emotional Health. 2020. International survey of children’s subjective 
wellbeing. Aċċessat minn: https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/60621/4/ISCWEB%20National%20
Report%202020.pdf
24  Mater Dei Hospital, Staffordshire University and University of Malta. Lulju 2020. Evaluation of the levels of physical activity 
amongst Primary school children in Malta. Aċċessat minn: https://www.researchgate.net/publication/342877224_Evaluation_
of_the_levels_of_physical_activity_amongst_Primary_school_children_in_Malta
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Il-Familja

Il-ġenituri (jew it-tuturi) huma s-sors primarju tal-kura u l-edukazzjoni. B’hekk huwa kruċjali li jkunu 
pprovduti l-appoġġ u l-flessibilità meħtieġa lill-ġenituri (jew lit-tuturi) biex ikunu jistgħu jrawmu lit-tfal 
tagħhom bl-aħjar mod possibbli.  F’dan il-kuntest, ambjent xieraq, introjtu adegwat u miżuri adattati 
għall-familja huma importanti ħafna. It-trobbija pożittiva tat-tfal u l-edukazzjoni fid-dar ta’ kwalità 
għolja, li huma karatterizzati mill-valuri u l-ħiliet, se jippermettu lit-tfal jimmassimizzaw il-potenzjal 
tagħhom.  

Is-Servizzi

Il-ksib ta’ riżultati aħjar għat-tfal huwa bbażat ukoll fuq il-provvista ta’ servizzi ta’ kwalità għolja għat-
tfal, li huma mfassla apposta madwar setturi differenti. Il-koordinazzjoni u l-kollaborazzjoni mill-qrib 
fost l-entitajiet li jaħdmu fil-qasam tat-tfulija huma essenzjali sabiex jikkumplimentaw l-azzjonijiet 
ta’ xulxin. Is-servizzi tal-edukazzjoni u tas-saħħa jibqgħu kruċjali matul it-tfulija. Fir-rigward tal-
edukazzjoni25, huwa importanti li t-tfal ikunu attrezzati bil-ħiliet u l-abilitajiet meħtieġa, mill-istadji 
bikrija, permezz ta’ ambjenti innovattivi ta’ tagħlim u kreattivi. Il-prijorità se tibqa’ li jingħata l-ispazju 
u l-flessibilità neċessarji għat-tfal sabiex jiżviluppaw il-potenzjal kollu tagħhom. Min-naħa l-oħra, fir-
rigward tas-saħħa; is-servizzi eżistenti għandhom bżonn ikunu miżmuma u żviluppati aktar sabiex 
jipprovdu għall-bżonnijiet speċifiċi tat-tfal (speċjalment fir-rigward tas-saħħa mentali). Il-promozzjoni 
u l-inkoraġġament ta’ mġiba u drawwiet tajbin għas-saħħa fi stadju bikri tal-ħajja huwa kruċjali għall-
iżvilupp ta’ drawwiet u stili tal-ħajja tajbin għas-saħħa. 

F’dan ir-rigward, il-Gvern jaspira li jsaħħaħ il-provvista ta’ servizz permezz ta’ taħriġ, appoġġ u 
superviżjoni adegwati u kontinwi għall-professjonisti li jaħdmu mat-tfal, speċjalment it-tfal vulnerabbli. 

Il-Protezzjoni

It-tfal jeħtieġu ambjent xieraq sabiex jikbru b’mod sigur.  F’dan il-kuntest, huwa importanti li tiġi 
żgurata l-provvista ta’ ambjent mimli riżorsi, tajjeb għas-saħħa u sigur f’kull ħin. Kemm l-ambjent fiżiku 
kif ukoll dak diġitali għandhom ikunu adattati għat-tfal. 

L-appoġġ għall-protezzjoni tat-tfal, is-servizzi ta’ prevenzjoni u intervent u l-provvista ta’ servizzi ta’ 
appoġġ għall-familji f’diffikultà għandhom jibqgħu prijorità. 

Il-Parteċipazzjoni

Il-parteċipazzjoni attiva u sinifikanti tat-tfal fost is-setturi kollha tas-soċjetà hija neċessarja sabiex 
ittejjeb il-prospetti preżenti u futuri tagħhom. Il-Viżjoni Soċjali ta’ Malta tkompli trawwem, tippromwovi 
u tappoġġja d-dritt tat-tfal biex jiġu inklużi f’parteċipazzjoni sinifikanti, billi jitfittxu u jiġu kkunsidrati 
l-opinjonijiet tagħhom, kemm f’inizjattivi nazzjonali kif ukoll dawk internazzjonali. 

25  Inkluż l-informazzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal.
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Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. L-appoġġ lill-familji permezz ta’ politiki u miżuri xierqa, li se jippermettu lill-ġenituri (jew lit-tuturi) 
jipprovdu l-aħjar ambjent ta’ familja għat-tfal.

2. It-tisħiħ tal-isforzi sabiex tiġi żgurata l-provvista tas-servizzi għat-tfal (b’mod partikolari s-saħħa 
u l-edukazzjoni) jipprovdi opportunitajiet aħjar għat-tfal sabiex jimmassimizzaw il-prospetti tal-
ħajja tagħhom. Il-prijorità se tibqa’ li jingħataw l-ispazju u l-flessibilità meħtieġa għat-tfal sabiex 
jiżviluppaw il-potenzjal kollu tagħhom.

3. Il-promozzjoni u l-appoġġ tad-dritt tat-tfal għall-parteċipazzjoni sinifikanti, billi l-opinjonijiet 
tagħhom ikunu mfittxija u kkunsidrati b’mod attiv f’istituzzjonijiet u sistemi f’livelli u sferi varji tas-
soċjetà.

4. L-iżgurar ta’ ambjent fiżiku u diġitali sigur għat-tfal li jissalvagwardja l-protezzjoni tat-tfal li hija 
kkumplimentata b’inizjattivi xierqa mmirati sabiex jedukaw kemm lit-tfal kif ukoll il-ġenituri/it-
tuturi.  
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Iż-Żgħożija

Il-Kuntest Lokali 

Iż-żgħażagħ għandom rwol ewlieni fl-iżvilupp tas-soċjetà; b’hekk il-Gvern ħadem biex isawwar 
l-ambjent ġust biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiżvilupaw u jirnexxu. Il-popolazzjoni żagħżugħa (ta’ 
bejn it-13 u t-30 sena) żdiedet f’dawn l-aħħar snin, li hija 23.3 % tal-popolazzjoni totali tal-2019 26. 

L-Edukazzjoni

Is-snin taż-żgħożija s-soltu huma kkaratterizzati minn investiment sinifikanti fl-edukazzjoni, u fil-ħiliet u 
t-taħriġ tul il-ħajja.  F’dan il-kuntest, il-Gvern beda x-xogħol fuq politiki u inizjattivi varji mmirati sabiex 
itejbu l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-aċċessibilità għalihom27. B’riżultat ta’ dan, ir-rati tal-Persuni 
li Jitilqu Kmieni mill-Iskola (ESL) u ż-żgħażagħ (15-29 sena) barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-
taħriġ (rata tan-NEETs) raw tnaqqis sinifikanti bejn l-2010 u l-202028. Madankollu, l-isfidi għadhom 
jeżistu b’mod partikolari b’relazzjoni mal-edukazzjoni terzjarja milħuqa29 kif ukoll il-proporzjon ta’ 
dawk li għandom 15-il sena li m’għandhomx biżżejjed ħiliet fil-Qari, fil-Matematika u fix-Xjenza30, li 
jibqgħu baxxi b’mod konsiderevoli.  

Il-Benesseri

Hemm numru ta’ konsegwenzi fit-tul relatati mas-saħħa fiżika u mentali assoċjati ma’ mudelli ta’ mġiba 
li spiss jibdew fis-snin taż-żgħożija.  Dawn jinkludu livelli mhux tajbin għas-saħħa tal-konsum tal-ikel u 
x-xorb, it-tipjip tas-sigretti u l-użu eċċessiv tat-teknoloġiji diġitali u l-Internet. Fis-snin reċenti, il-Gvern 
inkoraġġixxa l-istili ta’ ħajja u mġiba tajbin għas-saħħa permezz tal-promozzjoni tas-saħħa mmirata. 
Madankollu, ir-rati tal-imġiba bħall-intossikazzjoni u l-użu tal-alkoħol u d-drogi, l-użu tal-Internet u tal-
midja soċjali, jibqgħu relattivament għoljin meta kkumparati ma’ pajjiżi oħrajn Ewropej. Barra minn 
hekk, hemm prevalenza għolja ta’ obeżità fil-kuntest Malti, li tindika li hemm il-bżonn ta’ azzjoni aktar 
immirata. 

26  Eurostat. 2020. Population on 1 January by age and sex. Aċċessat minn: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=demo_pjan&lang=en. 
27  Lista komprensiva ta’ dokumenti ta’ politika tinsab fuq is-sit web tal-Ministeru għall-Edukazzjoni: https://education.gov.
mt/en/resources/pages/policy-documentation.aspx .   
28  Il-proporzjon tal-Persuni li Jitilqu Kmieni mill-Iskola (ESL) kien ta’ 21.4 % fl-2009 u 16.7 % fl-2019. Il-medja tal-UE fl-2019 
kienet ta’ 10.2 %. 

Eurostat. 2021. Early leavers from education and training (ESL) by sex and labour status. Aċċessat minn: https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_14__custom_1515755/default/table?lang=en  
Il-proporzjon taż-Żgħażagħ Barra mill-Edukazzjoni, l-Impjieg jew it-Taħriġ (NEET) kien ta’ 12.2 % fl-2010 u 9.5 % fl-2020. Il-
medja tal-UE fl-2020 kienet ta’ 13.7 %. 

Eurostat. 2021. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET 
rates). Aċċessat minn: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_empl_150/default/table?lang=en 
29  L-Edukazzjoni Terzjarja Milħuqa għall-etajiet ta’ bejn it-30 u l-34 sena fl-2019: Malta: 37.8 %; UE: 40.3 %.

Sors: Eurostat. 2020. Ibid. 
30  Il-proporzjon ta’ dawk li għandhom 15-il sena li m’għandhomx biżżejjed ħiliet fil-qari fl-2019 (Malta: 35.9 %; UE: 22.5 %), 
il-Matematika (Malta: 30.3 %; UE: 22.9 %) u x-Xjenza (Malta: 33.5 %; UE: 22.3 %). 

Sors: Eurostat. 2020. Education and Training Monitor. Aċċessat minn: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-
training-monitor-2020/countries/malta.html#annex1 
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Fl-aħħar snin ingħatat spinta b’saħħitha lis-saħħa mentali, b’firxa wiesgħa ta’ servizzi ta’ appoġġ 
disponibbli. Madankollu, ir-riċerka madwar il-pajjiż u dik internazzjonali turi kif proporzjonijiet 
sinifikanti taż-żgħażagħ Maltin isibu lilhom infushom f’riskju għoli ta’ ansjetà, dipressjoni u problemi 
ta’ mġiba.  Dan jista’ jkun attribwit għal bosta fatturi inkluż il-kunflitt fil-familja, il-pressjonijiet edukattivi, 
il-bullying kif ukoll it-tnaqqis aktar reċenti fl-interazzjoni soċjali li rriżulta mill-miżuri relatati mal-
COVID-19, fost oħrajn.
 
Il-Komunità

Il-benefiċċji ta’ impenn effettiv fil-komunità, b’mod partikolari matul is-snin taż-żgħożija, jistgħu jgħinu 
sabiex jitnaqqsu r-rati tal-kriminalità u l-vjolenza, l-imġiba vizzjuża, l-assenteiżmu mill-iskola u t-tluq 
bikri mill-iskola. Minkejja dan, reċentament kien irreġistrat tnaqqis fil-parteċipazzjoni taż-żagħżagħ 
fl-organizzazzjonijiet tal-isports, tad-divertiment, kulturali, filantropiċi, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
ambjent, u fi proġetti internazzjonali taż-żgħażagħ.  Ir-raġunjiet li huma msemmija b’mod komuni għall-
parteċipazzjoni baxxa u l-livelli baxxi ta’ attiviżmu huma n-nuqqas ta’ ħin, postijiet mhux konvenjenti, 
ikollhom interessi oħrajn u n-nuqqas ta’ awtonomizzazzjoni. 

Id-Dinja Diġitali

Id-dinja diġitali għandha rwol importanti ħafna fil-ħajja tal-lum, b’mod partikolari fil-ħajjiet taż-
żgħażagħ. Dawk li għandhom bejn is-16 u l-24 sena jikklassifikaw fil-għoli fost il-pajjiżi tal-UE27 fl-użu 
kuljum tal-kompjuter (Malta: 86 %; UE: 77 % fl-2017)31 u l-użu tal-Internet (Malta: 98 %; UE-28: 95 % 
fl-2019)32. Iż-żieda globali fl-influwenza tal-midja soċjali hija riflessa wkoll fil-proporzjon relattivament 
kbir ta’ żgħażagħ Maltin li jirrapportaw li l-użu tal-midja soċjali jinfluwenza d-deċiżjonijiet tagħhom. 
Fuq naħa, id-dinja online hija ta’ benefiċċju għaż-żgħażagħ peress li tiffaċilitalhom il-ksib tal-
informazzjoni, is-servizzi u l-appoġġ. Fuq in-naħa l-oħra, id-dinja online tqajjem tħassib relatat mal-
potenzjal miżjud għall-fastidju u l-vittimizzazzjoni online, il-miżinformazzjoni, it-tnaqqis fil-ħiliet soċjali, 
u l-impatt fuq is-saħħa fiżika u/jew mentali. B’hekk, waqt li jkunu kkunsidrati l-iżviluppi kostanti fid-
dinja online, jenħtieġu aktar sforzi sabiex ikunu massimizzati l-opportunitajiet offruti mid-dinja online 
waqt li jitnaqqsu l-isfidi tagħha.

Qafas tal-Politika Kurrenti

Il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ għall-2021-2030 timmira li tipprovdi approċċ flessibbli u innovattiv 
biex tinkoraġġixxi liż-żgħażagħ fit-twettiq tal-potenzjal tagħhom. Il-politika tippromwovi liż-żgħażagħ 
fiċ-ċentru tat-tfassil tal-politika, il-provvista tas-servizzi u r-riċerka proattivi.  F’dan ir-rigward, il-
politika tiddeskrivi l-miri strateġiċi karatterizzati mill-valuri bħar-rispett, ir-rikonoxximent, l-appoġġ u 
s-solidarjetà. Barra minn hekk, il-Politika Nazzjonali għaż-Żgħażagħ tiffoka fuq l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni 
taż-żgħażagħ għall-ħajja adulta u l-promozzjoni tal-benesseri ħolistiku . 

L-impenn ta’ Malta għat-tisħiħ tal-potenzjal taż-żgħażagħ huwa evidenti wkoll fi strateġiji oħra nazzjonali 
bħall-Politika Nazzjonali Strateġika għat-Tnaqqis tal-Faqar u l-Inklużjoni Soċjali 2014-2024.  Il-politika 
tispeċifika li kemm it-tfal (minn 0 sa 17-il sena) u kemm iż-żgħażagħ (minn 18 sa 24 sena) bħala tnejn 
mill-erba’ gruppi fil-mira tagħha u timmira li tippromwovi l-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ. Dan huwa 
previst permezz tal-implimentazzjoni ta’ miżuri li jikkonsolidaw is-servizzi tas-sensibilizzazzjoni u 
preventivi, jippermettu l-identifikazzjoni u l-intervenzjoni bikrija ta’ żgħażagħ f’riskju għoli, jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mill-edukazzjoni għas-suq tax-xogħol, u jippromwovu l-parteċipazzjoni soċjali u x-xogħol 
volontarju fost iż-żgħażagħ. 

31  Eurostat. 2020. Individuals- frequency of computer use. Aċċessat minn: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
isoc_ci_cfp_fu$DV_282/default/table?lang=en 
32  Eurostat. 2020. Individuals- frequency of internet use. Aċċessat minn: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
isoc_ci_ifp_fu$DV_267/default/table?lang=en 
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Il-Viżjoni Tagħna

Il-Viżjoni Soċjali ta’ Malta għall-2035 taspira li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ soċjetà li tħaddan il-
bżonnijiet u l-isfidi li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ u tippermetti liż-żgħażagħ jiżviluppaw u jsiru ċittadini 
attivi. 

Il-Gvern jimmira li jipprovdi l-appoġġ meħtieġ sabiex iż-żgħażagħ ikollhom suċċess. F’dan il-kuntest, 
l-edukazzjoni hija importanti ħafna sabiex tipprovdi lill-ġenerazzjoni aktar żgħażugħa bl-għarfien 
u l-ħiliet meħtieġa li se jtejbu l-prospetti tal-ħajja u tal-karriera. F’dan il-kuntest, il-Gvern se jkompli 
jaħdem biex jiżgura li ż-żgħażagħ ikunu provduti bl-edukazzjoni u t-taħriġ xierqa.

Li jippermetti liż-żgħażagħ jgħixu stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa huwa element ewlieni li jikkontribwixxi 
għal kwalità ta’ ħajja mtejba. B’hekk, il-konsolidazzjoni tal-prevenzjoni bikrija, b’mod partikolari 
permezz tal-promozzjoni tas-saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll l-inizjattivi ta’ intervent immirati sabiex 
jindirizzaw l-isifdi tas-saħħa li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ, huma kollha kkunsidrati bħala prijorità.

Il-benesseri jiddependi wkoll fuq il-kwalità tal-ambjent. L-ambjent tal-madwar għandu bżonn jaġixxi 
bħala mezz sabiex is-soċjetà tiżviluppa stili ta’ ħajja u drawwiet tajbin għas-saħħa b’mod sigur. 
L-ambjent tal-madwar mhuwiex limitat biss għall-ispazji ta’ barra imma għall-ambjent tal-familja wkoll.  
Barra minn hekk, l-ambjent diġitali wkoll għandu wkoll impatt sinifikanti fuq iż-żgħażagħ; b’hekk 
tenħtieġ azzjoni xierqa sabiex ikun żgurat ambjent sigur fejn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiżviluppaw, 
jikbru u jissoċjalizzaw. L-iżgurar tal-protezzjoni mill-fastidju, il-vittimizzazzjoni u l-miżinformazzjoni 
jippermetti liż-żgħażagħ jimirħu f’dinja diġitali u teknoloġika vasta u li qiegħda dejjem tikber b’mod 
kunfidenti, waqt li jitgawdew il-benefiċċji.

Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. L-appoġġ liż-żgħażagħ bl-għarfien u l-ħiliet xierqa, appoġġjati mill-valuri, permezz tal-edukazzjoni 
formali u informali, li se jikkontribwixxu wkoll għall-istili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa mtejba, impjieg 
sinifikanti kif ukoll ir-reżiljenza fiżika u mentali.

2. L-iżgurar tal-provvista tal-iżvilupp ta’ politika ffokata fuq iż-żgħażagħ inkluż il-provvista ta’ servizzi 
tas-saħħa fiżika u mentali adegwati. 

3. Il-kapitalizzazzjoni fuq il-benefiċċji derivati mit-teknoloġiji diġitali waqt li jkun żgurat li 
s-salvagwardji xierqa jkunu fis-seħħ. 
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L-ANZJANITÀ

Il-Kuntest Lokali 

Il-persuni llum qegħdin igawdu ħajjiet itwal u aktar b’saħħithom, bi stili ta’ ħajja aktar attivi minħabba 
l-avvanzi soċjoekonomiċi u mediċi tad-deċennji reċenti. L-anzjani jibbenefikaw minn kwalità mtejba 
ta’ ħajja bl-aspettattiva li jgħixu kemm jista’ jkun fi ħdan il-komunità u jkomplu jikkontribwixxu b’mod 
attiv fis-soċjetà inkluż permezz tal-provvista tal-appoġġ lill-familji tagħhom. Barra minn hekk, l-irwol 
tal-adulti akbar fl-età fis-soċjetà kontemporanja wkoll qiegħed jevolvi, inkluż ix-xogħol wara l-età 
statutorja għall-irtirar u l-parteċipazzjoni attiva f’affarijiet soċjokulturali fil-komunità.

L-immudellar proġettat tal-istruttura tal-età tal-popolazzjoni juri li l-popolazzjoni Maltija hija waħda 
li qiegħda tixjieħ. Fl-2019, wieħed minn kull ħamsa tal-popolazzjoni Maltija (18.7 %) kellu 65 sena 
u aktar33. Popolazzjoni li qiegħda tixjieħ iġġib magħha bosta sfidi, b’mod partikolari fir-rigward tal-
produttività, is-sistema tal-kura tas-saħħa u l-Kura fit-Tul (LTC). Dawn l-isfidi jinħassu aktar bħala riżultat 
tar-rata ta’ twelid ta’ Malta, li hija l-anqas fl-EU34. 

L-Introjtu Pensjonabbli

Il-pensjonijiet huma introjtu fundamentali fl-anzjanità u waqt dan l-istadju tal-ħajja, is-sigurtà finanzjarja 
tibqa’ primarjament ibbażata fuq l-adegwatezza tal-pensjoni. Waqt li l-pensjonijiet kienu msaħħa 
f’dawn l-aħħar snin, ittieħdu miżuri oħrajn. Dawn jinkludu l-promozzjoni tal-adozzjoni tal-iskemi tal-
pensjoni privata, il-pensjonijiet tal-irtirar tax-xogħol vokazzjonali u l-promozzjoni ta’ introjtu alternattivi. 
Madankollu, l-adulti akbar fl-età huma ifqar mill-popolazzjoni ġenerali, li jirrifletti d-disparitajiet tal-
ġeneru u tas-suq tax-xogħol, b’nisa akbar fl-età jibqgħu vulnerabbli finanzjarjament b’mod partikolari. 
Dan huwa rifless primarjament fid-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi, fejn Malta għandha 
t-tieni l-akbar diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi fl-UE. Ta’ min jinnota li dawn l-inugwaljanzi fil-
pensjonijiet għandhom it-tendenza li jakkumulaw tul il-ħajja ta’ persuna u jirriflettu fatturi oħra bħad-
differenza bejn il-ġeneri fil-pagi, it-tip tal-kuntratt tal-impjieg u l-interruzzjonijiet fix-xogħol minħabba 
r-responsabilitajiet tal-kura tal-familja li jaffettwaw lin-nisa b’mod mhux proporzjonat.

Kura fit-Tul (LTC)

Skont ir-Rapport tal-Anzjanità tal-2021, l-infiq pubbliku fuq il-kura fit-tul huwa mistenni li jiżdied b’mod 
sostanzjali u jilħaq 1.5  % tal-PDG fl-2030 u 2.0  % tal-PDG fl-2050. F’dan il-kuntest, ġew introdotti 
inizjattivi varji sabiex jiġu appoġġjati l-anzjani li jgħixu fil-komunità u jtaffu l-Kura fit-Tul. Inizjattivi bħal 
dawn jinkludu l-provvista ta’ appoġġ li jippermetti lill-adulti akbar fl-età jgħixu b’mod indipendenti fi 
djarhom minflok fil-kura residenzjali. Dawn jinkludu: 

Meals on Wheels: il-provvista ta’ ikliet imsajra lesti fid-djar għall-appoġġ tal-adulti akbar fl-età li 
għadhom jgħixu fi djarhom imma ma jistgħux jippreparaw ikla;  

Għajnuna fid-dar: il-provvista ta’ għajnuna lill-adulti akbar fl-età fit-twettiq ta’ faċendi tad-dar ħfief u 
x-xiri; u 

33  Il-Kummissjoni Ewropea. 2021 Long Term Care Report. Disponibbli fuq:  https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
34  Eurostat. Total Fertility Rate. Disponibbli fuq: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/
table?lang=en 
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l-Iskema ta’ Carer fid-Dar: il-provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-adulti akbar fl-età li jimpjegaw carer 
tal-għażla tagħhom biex jgħinhom fil-bżonnijiet tagħhom ta’ kuljum.

Qafas tal-Politika Kurrenti

Il-Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva: Malta għall-2014-2020, tirrikonoxxi l-proċess 
tal-anzjanità bħala proċess tul il-ħajja u b’hekk hija bbażata fuq is-suppożizzjoni li l-persuni għandhom ikunu 
appoġġjati minn etajiet aktar bikrija sabiex imantnu still ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa u attiv. L-Istrateġija hija bbażata 
fuq tliet temi maġġuri: il-parteċipazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol, il-parteċipazzjoni fis-soċjetà u l-għajxien 
indipendenti. 

L-Istrateġija timmira wkoll li żżid ir-rata ta’ attiva tal-ħaddiema akbar fl-età fis-suq tax-xogħol, waqt li tagħti 
is-setgħa lil persuni li huma akbar mill-età statutorja tal-irtirar sabiex jibqgħu jaħdmu. Iż-żamma tax-
xogħol tibbenfika lill-persuni akbar fl-età b’mod dirett peress li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-riskju 
tal-faqar. Barra minn hekk, is-soċjetà għandha ċ-ċans tiggwadanja wkoll permezz tal-adegwatezza ta’ 
pensjonijiet imtejba u ż-żamma tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol. 

Il-Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva tindirizza l-isfidi li jtellfu l-formazzjoni ta’ soċjetà 
li qed tixjieħ attiva. Hija tirrikonoxxi li l-anzjanità attiva titlob livelli b’saħħithom ta’ koeżjoni, inklużjoni 
u parteċipazzjoni soċjali. Dan jista’ jinkiseb billi jkunu pprovduti opportunitajiet u aċċessibilità ugwali 
għas-servizzi relatati ma’ attivitajiet politiċi, soċjali, rikreattivi u kulturali.

Il-Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva għall-2022-2027 (NSPAA) maħruġa għall-
konsultazzjoni pubblika tieħu approċċ ta’ matul il-ħajja u tippreżenta tliet għanijiet ewlenin, jiġifieri 
l-inklużjoni soċjali, l-anzjanità b’saħħitha u l-indirizzar tad-diversità/l-inguwaljanza. L-NSPAA taspira 
għal soċjetà soċjalment inklussiva li taħseb għall-bżonnijiet tal-anzjani u fejn l-anzjani jkunu attivi fil-
komunitajiet tagħhom, waqt li tippromwovi l-istrutturi ta’ appoġġ neċessarji biex isostnu dan.

L-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja fil-Gżejjer Maltin (2015-2023) tikkumplimenta l-Politika 
Strateġika għall-Anzjanità Attiva. Id-dimensja tħalli impatt soċjali, ta’ saħħa u ekonomiku sostanzjali, 
b’perċentwali għoli ta’ dawk li jsofru mid-dimensja jkunu riferuti għall-kura fl-isptar, il-kura residenzjali, 
il-kura ta’ infermiera fit-tul u s-servizzi tal-kura fil-komunità. In-natura ta’ diversi aspetti tad-dimensja 
teħtieġ approċċ multidixxiplinari għall-immaniġġjar u l-kura tad-dimensja. F’dan ir-rigward, l-Istrateġija 
tiddeskrivi l-għanijiet ewlenin li ġejjin tas-sensibilizzazzjoni u tal-fehim li qed jiżdiedu tad-dimensja, 
id-dijanjożi u l-intervent f’waqthom, u t-titjib tal-immaniġġjar u tal-kura tad-dimensja, fost oħrajn.

Il-Viżjoni Tagħna

Il-Gvern jaspira għal soċjetà inklussiva li tiffoka fuq il-bżonnijiet tal-adulti akbar fl-età. Dan jista’ jinkiseb 
permezz ta’ miżuri xierqa mmirati lejn iż-żamma tal-benesseri u s-sodisfazzjon tal-ħajja fis-snin aktar 
tard, waqt li tingħata prijorità lil-lonġevità u l-kwalità tal-ħajja. 

F’dan il-kuntest, l-isforzi sabiex ikun żgurat li l-anzjani jibqgħu attivi fil-komunità se jikkontribwixxu 
għal kwalità ta’ ħajja aħjar għaċ-ċittadini waqt li fl-istess ħin inaqqsu r-rikoverar fl-isptar fit-tul. F’dan 
ir-rigward, il-provvista ta’ strutturi ta’ appoġġ adegwati għandha tikkunsidra d-diversità ta’ persuni 
akbar fl-età sabiex tippermetti l-anzjanità attiva.   
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L-ekonomija tal-fidda hija assi li għandha tkun kapitalizzata mis-soċjetà minħabba li tarrikkixxi 
s-soċjetà kemm minn perspettiva ekonomika kif ukoll minn perspettiva soċjali. L-esperjenza u 
l-abilitajiet tal-individwi li qed jixjieħu jżidu l-valur tan-nisġa soċjali. Għal dan il-għan il-persuni akbar 
fl-età għandhom jingħataw l-awtonomija u jkunu sostnuti minn strutturi adegwati ta’ appoġġ, inkluż 
permezz ta’ riżorsi u servizzi finanzjarji adegwati sabiex jinżamm standard tal-ħajja tajjeb. L-adulti 
akbar fl-età għandhom ikunu jistgħu jgħixu stil ta’ ħajja indipendenti li huwa appoġġjat minn servizzi 
siguri, aċċessibbli, affidabbli u affordabbli.

It-tisħiħ tal-adegwatezza u s-sostenibilità tal-pensjonijiet se tibqa’ sfida li teħtieġ azzjoni xierqa fis-snin 
li ġejjin.  Barra minn hekk, jenħtieġu aktar sforzi biex jissaħħaħ l-għarfien tal-kapaċità finanzjarja fost il-
pubbliku, sabiex tiżdied l-importanza li jkun hemm portafoll finanzjarju diversifikat fejn ikun possibbli. 
Portafoll bħal dan għandu jservi bħala xibka ta’ sigurtà waqt l-istadju tal-irtirar ta’ dak li jkun. 

Għanijiet Futuri tal-Politika

1. L-inkoraġġiment ta’ soċjetà adattata għall-età fejn persuni akbar fl-età jkunu jistgħu jżommu 
l-indipendenza tagħhom fi ħdan il-komunità kemm jista’ jkun possibbli.

2. It-tisħiħ tal-isforzi li jtejbu l-aċċessibilità, l-affordabilità u s-sostenibilità tal-istrutturi tal-kura u tal-
appoġġ għal persuni anzjani inkluż permezz tal-opportunitajiet permezz ta’ teknoloġiji moderni. 

3. It-titjib ulterjuri tal-adegwatezza tal-introjtu waqt is-snin tal-pensjoni permezz ta’ miżuri xierqa 
li jkollhom fil-mira l-ġenerazzjonijiet aktar żgħażugħa bi preparazzjoni għas-snin pensjonabbli 
futuri tagħhom. 
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IL-VIZZJI TAS-SUSTANZI, L-IMĦATRI U MĠIBA OĦRA

Il-Kuntest Lokali 

Il-parteċipazzjoni eċċessiva f’imġiba bħall-użu tal-alkoħol u ta’ sustanzi oħra, il-logħob tal-azzard u 
l-użu tal-Internet huma kawżi magħrufa ta’ konsegwenzi negattivi fiżiċi u psikoloġiċi li jistgħu jkunu 
evitati.  Konsegwenzi bħal dawn huma vasti, kumplessi u relatati ma’ xulxin. Karatteristika komuni 
li tista’ tkun innotata permezz ta’ parteċipazzjoni sostnuta f’din l-imġiba hija li dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jiżviluppaw f’bosta konsegwenzi mediċi, legali u soċjali f’livell individwali kif ukoll soċjali. Dan 
jikkontribwixxi wkoll għal relazzjonijiet soċjali u tal-familja li jiddeterjoraw kif ukoll riskji aktar għoljin 
ta’ qgħad, faqar u esklużjoni soċjali li jistgħu jippersistu fit-tul. F’dan il-kuntest, huwa ċar li huma 
meħtiġa miżuri xierqa sabiex jipprevjenu l-vizzji; kif ukoll jirriabilitaw u jintegraw mill-ġdid lil dawk li 
għandhom il-vizzji fis-soċjetà. 

L-Alkoħol u s-Sustanzi 

Il-konsum tal-alkoħol huwa legali fl-età ta’ 17-il  sena. Spiss, il-konsum tal-alkoħol jibda fis-snin taż-
żgħożija u jkun l-aktar għoli waqt laqgħat soċjali u attivitajiet ta’ divertiment. Fil-fatt, minkejja li kien 
irreġistrat tnaqqis fir-rati rrapportati mill-individwi tal-konsum għal dawk li għandhom bejn il-11 u 
s-16-il sena, ir-rati jibqgħu fost l-ogħla fl-Ewropa35. 

Wara l-alkoħol, il-kannabis hija l-aktar droga użata fil-kuntest lokali36. Id-data turi li l-użu tal-kannabis 
għall-ewwel darba (fl-età ta’ 15-il sena) iseħħ qabel dak tad-drogi li huma aktar b’saħħithom bħall-
kokaina (fl-età ta’ 21 sena) u l-eroina (fl-età ta’ 22 sena) u huwa kkonċentrat fil-grupp tal-età ta’ bejn it-
18 u l-24 sena37. Id-data mis-servizzi ta’ trattament lokali tiżvela ishma ogħla ta’ dawk li jużaw il-kokaina 
u l-eroina minn dawk li jużaw drogi oħrajn38. Perċentwali għoljin ta’ persuni fit-trattament tal-vizzji 
tal-eroina, tal-kokaina u tal-kannabis huma prinċipalment irġiel39. Dan jista’ jkun minħabba differenzi 
bijoloġiċi li jaffettwaw kemm kull ġeneru jista’ jsir dipendenti jew imġiba oħra bħad-diskriminazzjoni 
perċepita u r-responsabilitajiet relatati mal-ġeneru.

Kemm għall-alkoħol kif ukoll għal sustanzi oħra, huwa magħruf sew li l-użu eċċessiv huwa marbut 
ma’ bosta konsegwenzi u jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal kwistjonijiet ta’ saħħa u mard40. 
L-intossikazzjoni twassal għal impatti negattivi fuq l-attenzjoni, il-kontroll konjittiv u tal-imġiba, waqt 
li konsegwenzi aktar fit-tul jinkludu funzjonalità soċjali, fil-familja u relatata max-xogħol imnaqqsa. 
Għandu jkun rikonoxxut ukoll li xi drogi legali  wkoll għandhom proprjetajiet vizzjużi u li jagħmlu 

35  L-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa. WHO. 2020. ‟Spotlight on Adolescent Health and Well-being. Findings from the 
2017/2018 Health Behaviour in School-Aged Children Survey in Europe and Canada. International Report”: Volume 1. Key 
Findings. Aċċessat minn: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332091/9789289055000-eng.pdf 

Il-Grupp ESPAD; EMCDDA. 2020. ‟ESPAD Report 2019 – Results from the European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs”. Aċċessat minn: www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf 
36  Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga. EMCDDA. 2019. Malta Country Drug Report 
2019. Accessed at: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11328/malta-cdr-2019.pdf.
37  Il-Punt Fokali Nazzjonali ta’ Malta għad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Droga. MNFPDDA. 2019. National Report on the 
Drug Situation in Malta 2019. Aċċessat minn: https://family.gov.mt/wp-content/uploads/2021/05/Drug-Report-2019-EN.pdf 
38  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. EMCDDA. 2019. Malta Country Drug Report 2019. Ibid. 
39  EMCDDA. 2019. Malta Country Drug Report 2019. Aċċessat minn: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/11328/malta-cdr-2019.pdf 
40  ‟The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016”. Aċċessat minn:  https://www.thelancet.com/action/
showPdf?pii=S2215-0366%2818%2930337-7 
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l-ħsara. Fil-fatt, data mill-1994 sal-2017 tissuġġerixxi li l-maġġoranza tad-dożi eċċessivi lokali li ma 
kinux fatali huma attribwiti għall-użu eċċessiv ta’ pilloli, mediċini u alkoħol, minflok l-użu ta’ drogi 
illeċiti41.  

Huma disponibbli bosta servizzi sabiex jindirizzaw l-isfidi li jinħolqu mill-vizzji, inkluż id-diżintossikazzjoni, 
it-trattament u r-riabilitazzjoni. Id-Dipartiment tal-Probazzjoni u r-Rilaxx taħt Kondizzjoni, l-Aġenzija 
tas-Servizzi Korrettivi, il-Bord tal-Ġestjoni tar-Riabilitazzjoni tal-Vizzji fil-Ħabs u l-Bord tar-Riabilitazzjoni 
tal-Kriminali tad-Droga jipprovdu appoġġ f’termini tal-proċessi tar-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni. 
Barra minn hekk, il-Gvern jipprovdi wkoll appoġġ permezz tal-benefiċċji soċjali, għal persuni li huma 
rreġistrati għat-trattament tad-dipendenza fuq id-droga. Xi NGOs (inkluż Sedqa) ukoll jipprovdu 
servizzi ta’ riabilitazzjoni tad-drogi u l-alkoħol.  

L-imħatri u l-logħob tal-azzard

Is-servizzi tal-logħob tal-azzard u tal-imħatri saru parti mill-ispejjeż tal-unitajiet domestiċi tal-lum u 
raw żieda ta’ €3 miljun bejn l-2015 u l-2017,u laħqu l-€128 miljun42. Minkejja li l-logħob tal-azzard 
ikkontribwixxa għat-tkabbir ekonomiku matul l-aħħar snin, madwar 2  % tal-popolazzjoni Maltija li 
tieħu sehem f’xi forma ta’ mħatra rrapportaw influwenzi negattivi fuq l-istil tal-ħajja tagħhom fl-2017. 
Il-logħob tal-azzard eċċessiv jista’ potenzjalment jiżviluppa f’sindromi li jintgħarfu b’mod kliniku u 
sinifikanti karatterizzati minn mudelli intensi ta’ parteċipazzjoni li jirriżultaw f’relazzjonijiet soċjali u tal-
familja li jiddeterjoraw, riskju miżjud ta’ qgħad, faqar u esklużjoni soċjali. 

Malta stabbiliet lilha nnifisha bħala Stat ewlieni f’termini tal-protezzjoni tal-individwi li jużaw is-servizzi 
tal-logħob tal-azzard, b’bosta mekkaniżmi diġà fis-seħħ maħsuba sabiex jipproteġu lill-persuni li 
jesperjenzaw problemi. Dawn il-mekkaniżmi jinkludu: (i) appoġġ anonimu lokali permezz ta’ linja 
telefonika għall-għajnuna u funzjoni ta’ chat online dedikati; (ii) il-provvista ta’ informazzjoni u pariri; 
(iii) għażliet għall-issettjar ta’ limiti biex jikkontrollaw l-infiq, it-telf u l-ħin tal-logħob; (iv) għażla għall-
awtoesklużjoni għal sitt xhur, sena jew b’mod indefinit mill-bini tal-logħob tal-azzard kollu bbażat 
f’Malta permezz tas-Sistema Unifikata tal-Awtorestrizzjoni; u (v) għajnuna psikosoċjali. 

L-użu tal-Internet u l-logħob tal-kompjuter

Għalkemm l-użu eċċessiv tal-Internet għadu ma nstabx li joħloq problemi għall-individwi, il-familji 
tagħhom u s-soċjetà fl-intier tagħha43, Malta xorta għadha tikklassifika fil-għoli fost pajjiżi oħra tal-
UE fir-rigward tal-użu tal-komunikazzjoni tal-midja elettronika, l-Internet u l-midja soċjali fis-snin taż-
żgħożija. Il-probabilità miżjuda tal-parteċipazzjoni fl-użu eċċessiv tal-Internet kienet assoċjata ma’ 
fatturi oħra bħal etajiet iżgħar, li tkun persuna waħidha (mhux f’relazzjoni) u l-qgħad44.

41  MNFPDDA. 2004-2019. ‟National Report to the EMCDDA National Focal Point”. Ibid. 
42  L-Awtorità Maltija dwar il-Logħob. MGA. 2018. ‟An Inquiry into the consumption of gambling and gaming services 
by Maltese residents in 2017. Economic and social considerations. Aċċessat minn: https://www.mga.org.mt/wp-content/
uploads/7426-MGA-Gaming-Survey-Report-2018_v9-visual.pdf 
43  Il-Fondazzjoni tal-President għall-Ħarsien tas-Soċjetà. 2015. Problematic Internet Use in Malta amongst Young 
People Aged Between 18-30 Years. Aċċessat minn:   https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/8307/1/
Problematic%20internet%20use%20in%20malta%20amongst%20young%20people%20aged%20between%2018-30%20
years.pdf.
44  MGA. 2018. ‟An Inquiry into the consumption of gambling and gaming services by Maltese residents in 2017. Ibid. 
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Qafas tal-Politika Kurrenti

L-Alkoħol

Fl-2018, il-Gvern nieda l-Politika Nazzjonali tal-Alkoħol (NAP) li tiddeskrivi 23 Azzjoni tal-Politika li 
jiffukaw fuq il-prevenzjoni, it-tnaqqis tal-ħsara u l-infurzar tal-liġi. L-NAP għandha l-għan li tindirizza 
tliet kwistjonijiet speċifiċi: imġiba ta’ xorb eċċessiv f’etajiet iżgħar, xorb eċċessiv fil-popolazzjoni 
ġenerali u x-xorb waqt is-sewqan. F’dan ir-rigward, il-Gvern kompla jnaqqas l-impatt tal-ħsara tal-
alkolħol permezz ta’ restrizzjonijiet fuq il-manifattura, it-tikkettar u r-reklamar, il-livelli tal-bejgħ u 
l-mudelli tal-użu fost l-oħrajn.

Id-Drogi

Il-pussess, il-kultivazzjoni, il-manifattura, l-amministrazzjoni, il-bejgħ, it-traffikar, l-importazzjoni u 
l-esportazzjoni tad-drogi huma reat kriminali. Il-Politika Nazzjonali tad-Droga mnedija fl-2008 għandha 
l-għan mhux biss li ttejjeb il-kwalità u l-provvista ta’ servizzi relatati mad-droga imma wkoll li tipprovdi 
mekkaniżmu aktar koordinat għat-tnaqqis tal-provvista u d-domanda tad-droga. F’dan ir-rigward, 
ġew identifikati 48 azzjoni ta’ politika li għandhom sitt pilastri ġenerali, jiġifieri: (i) il-koordinazzjoni; (ii) 
il-qafas legali u ġudizzjarju; (iii) it-tnaqqis tal-provvista; (iv) it-tnaqqis tad-domanda u tal-ħsara (v) il-
monitoraġġ, il-valutazzjoni, ir-riċerka, l-informazzjoni u t-taħriġ; u (vi) il-kooperazzjoni u l-finanzjament 
internazzjonali.  Waqt li jibni fuq il-politika tal-2008, abbozz għall-politika aġġornata jinsab fil-proċess 
li jiġi żviluppat.

Il-Logħob tal-Azzard u l-Imħatri

L-Awtorità Maltija dwar il-Logħob għandha l-kompitu li tiżgura li x-xenarju tal-logħob ta’ Malta jkun 
ġust, responsabbli, sigur u sikur. L-Awtorità tagħti attenzjoni speċifika lill-protezzjoni tal-minuri u 
l-persuni vulnerabbli, kif ukoll lill-prevenzjoni tal-kriminalità, tal-frodi u tal-ħasil tal-flus. F’dan il-kuntest, 
ġie żviluppat sett ta’ liġijiet u regolamenti li jiffurmaw il-qafas regolatorju li jkopri attivitajiet liċenzjati 
mill-Awtorità Maltija dwar il-Logħob. 

Inizjattivi Kumplimentari

Dawn l-inizjattivi huma kumplimentati mill-Istrateġija tas-Saħħa Mentali għal Malta għall-2020-2030 
ippubblikata fl-2019, li tagħmel referenza għal diversi tipi ta’ mġiba vizzjuża, l-affaċċjar ta’ dijanjożi 
doppji u l-prevenzjoni tal-mard mentali.
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Il-Viżjoni Tagħna

Vizzji Ġenerali

Il-qasam tal-vizzji huwa vast, kumpless u multidimensjonali.  L-isforzi fit-titjib tal-prospetti għal persuni 
li jesperjenzaw xi forma ta’ vizzju għandhom ikunu ffukati fuq il-persuni u jkunu ddisinjati madwar 
il-bżonnijiet tal-individwu. L-għajnuna għal nies b’imġiba vizzjuża m’għandhiex tiffoka biss fuq id-
dimensjoni tas-saħħa imma għandha tiffaċilita wkoll l-integrazzjoni soċjali u tnaqqas l-istigma kif 
ukoll l-emarġinazzjoni. F’dan il-kuntest, approċċ ħolistiku li jinvolvi l-partijiet interessati rilevanti kollha 
huwa kruċjali. 

Fokus fuq miżuri preventivi se jgħin ukoll fil-fehim u l-indirizzar tal-kawżi ewlenin u l-fatturi determinanti 
soċjali ta’ vizzji komuni. L-isforzi għall-indirizzar tal-istigma u t-tendenzi kurrenti lejn il-patoloġizzazzjoni 
ta’ ċerta mġiba għandhom ikunu msaħħa sabiex jiġi żgurat li l-persuni li jsofru mill-vizzji jsibu l-appoġġ 
meħtieġ mis-soċjetà.  

L-Alkoħol u Sustanzi Oħrajn

B’relazzjoni mal-alkoħol u sustanzi oħrajn huwa importanti li jissaħħu l-approċċi li jnaqqsu l-aċċess 
għal sustanzi u mġiba ta’ ħsara u potenzjalment vizzjużi. Approċċi bħal dawn jeħtieġu miżuri 
kumplimentari li jimmiraw li jżidu l-aċċess għal mekkaniżmi ta’ sopravvivenza aktar tajbin għas-saħħa. 
Huma meħtieġa sforzi ffukati li għandhom iż-żgħażagħ fil-mira minħabba l-użu eċċessiv tal-alkoħol u 
tad-droga matul is-snin taż-żgħożija. Dan jista’ jsir permezz ta’ strumenti xierqa inkluż l-għodda tal-
leġiżlazzjoni u tal-politika li għandhom ir-restrizzjoni, l-edukazzjoni u l-prevenzjoni fil-mira tagħhom. 

Il-Logħob tal-Azzard, u l-Imħatri Online u l-użu responsabbli tal-Internet 

L-isforzi li għandhom l-għan li jedukaw il-popolazzjoni ġenerali dwar ir-riskji tal-logħob tal-azzard, 
l-imħatri u l-użu responsabbli tal-Internet se jkunu sostnuti. B’kunsiderazzjoni għad-dinamika tas-
settur li qiegħda tinbidel, għandhom jiġu studjati l-istrumenti xierqa tal-politika għall-adozzjoni ta’ 
miżuri preventivi u ta’ tnaqqis li jnaqqsu l-impatt tal-imħatri u tal-logħob tal-azzard. 

L-adozzjoni ta’ miżuri u inizjattivi xierqa tal-politika sabiex jindirizzaw l-użu eċċessiv tal-Internet u tal-
logħob tal-kompjuter hija importanti ħafna wkoll għall-protezzjoni tas-soċjetà Maltija mill-konsegwenzi 
potenzjalment negattivi. F’dan ir-rigward, hemm bżonn li jiddaħħlu fis-seħħ miżuri preventivi xierqa 
inkluż għażliet alternattivi xierqa sabiex jitnaqqas il-ħin quddiem l-iskrins. 

Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. It-tisħiħ tar-reżiljenza tas-soċjetà Maltija kontra l-vizzji ta’ kull forma permezz tal-adozzjoni ta’ 
approċċ preventiv;

2. L-iżgurar tal-iżvilupp ta’ servizzi u/jew pjanijiet ta’ kura mfassla apposta;

3. It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati sabiex ikunu indirizzati l-impatti tal-vizzji;

4. Il-promozzjoni tat-tnaqqis tal-ħin quddiem l-iskrins permezz tal-iżvilupp ta’ inizjattivi xierqa inkluż 
permezz ta’ miżuri edukattivi. 
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L-INTEGRAZZJONI TA’ EKS KRIMINALI

Il-Kuntest Lokali 

Il-popolazzjoni ta’ dawk li nstabu ħatja għal reati f’Malta ilha tiżdied matul is-snin, bil-faċilitajiet 
korrettivi lokali jqarrbu għall-kapaċità massima tagħhom f’Novembru tal-2020 b’868  priġunier45. 
Il-kunċettwalizzazzjonijiet tal-priġunerija ġew żviluppati sabiex jirriflettu dak li huwa mixtieq li jkun 
esperjenza tranżizzjonali u ta’ riforma fejn it-twettiq ta’ reat mill-ġdid jitnaqqas permezz tal-offerta 
ta’ opportunitajiet li jwasslu għal ħajjiet li josservaw il-liġi u li jappoġġjaw lilhom infushom wara li 
jirritornaw fis-soċjetà46. Minkejja dan, dawn l-individwi jaffaċċjaw sfidi li jpoġġuhom fir-riskju tal-faqar 
u tal-esklużjoni soċjali mar-rilaxx tagħhom, li potenzjalment jistgħu jwasslu biex ikunu reċedivi.

L-individwi li jaffaċċjaw il-kundanna huma aktar probabbli li jkollhom livelli aktar baxxi ta’ ħiliet bażiċi 
tal-litteriżmu u n-numeriżmu u ta’ edukazzjoni milħuqa meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali. 
B’hekk, id-diffikultajiet għad-dħul mill-ġdid fis-suq tax-xogħol huma ostakli pertinenti għall-inklużjoni 
soċjali f’din il-popolazzjoni u jistgħu jaffaċċjaw forom oħra ta’ diskriminazzjoni minn min iħaddem. 
L-iskwalifika ta’ persuni li għaddejjin mid-detenzjoni mill-pensjonijiet, il-benefiċċji u l-allowances 
pagabbli taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali wkoll għandha impatt fuq il-ħajja tal-eks kriminali. Sadanittant, 
waqt li l-hostels tal-eks priġunieri jipprovdu appoġġ għal xi individwi sakemm ikunu jistgħu jintegraw 
mill-ġdid fil-komunità, il-hostels ikunu regolarament fil-limiti tal-kapaċitajiet tagħhom47.

L-inugwaljanzi huma osservati li jkunu enfasizzati f’koorti speċifiċi tal-priġunieri. Pereżempju, in-nisa fil-
ħabs48 isofru b’mod sproporzjonat minn firxa ta’ bżonnijiet tal-kura tas-saħħa fiżika u mentali li jistgħu 
jaggravaw aktar permezz tal-ammonti ta’ nkwiet miżjuda esperjenzati waqt il-priġunerija. Barra minn 
hekk, huwa aktar probabbli li l-ħabsin nisa jkollhom responsabilitajiet ta’ kura tal-membri tal-familja 
u bżonnijiet oħra speċifiċi għall-ġeneru li jeħtieġu attenzjoni speċjalizzata. Barra minn hekk, waqt li 
d-detenzjoni tat-tfal49 għandha tkun użata bħala l-aħħar għażla, huwa pertinenti li jkunu implimentati miżuri 
adattati għat-tfal f ’dawn is-sitwazzjonijiet50. Minn naħa l-oħra, iż-żieda u d-diversifikazzjoni tal-popolazzjoni 
tal-immigranti51 jeħtieġu miżuri mfassla apposta għall-inklużjoni soċjali.

Matul id-dħul, il-faċilitajiet korrettivi lokali joffru servizzi ta’ skrinjar tas-saħħa għal problemi ta’ 
saħħa mentali, kumplikazzjonijiet orali, HIV, infezzjonijiet trażmessi sesswalment u l-Epatite B u C. 
Il-programmi edukattivi huma wkoll mibdija mad-dħul skont ir-Regolamenti Maltin għall-Ħabs u 

45  Osservatorju tal-Kriminalità ta’ Malta. 2020. ‟CrimeMalta Observatory Annual Crime Review”. Aċċessat minn: http://
crimemalta.com/docs/CrimeMalta_Report2020.pdf 
46  L-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU). Diċembru 1966. ‟The International Covenant on Civil and Political 
Rights”. Aċċessat minn: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx L-Assemblea Ġenerali tan-NU. 2016. 
‟United Nations Standard minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules): resolution/ adopted 
by the General Assembly, 8 January 2016. Aċċessat minn: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf 
47  UNODC. 2020. Ibid. 
48  66 nisa ħabsin kienu detenuti f’Malta fl-2019. Sors:  Istitut għar-Riċerka tal-Kriminalità u tal-Politika tal-Ġustizzja. 2020.
49  Il-perċentwali tal-popolazzjoni tal-ħabs f’Marzu tal-2019 li kienet taħt l-età ta’ 18-il sena kienet ta’ 0.6 %.
50  Lokalment, it-Taqsima tal-Kriminali Żgħażagħ (YOURS) tinsab fl-Imtaħleb, u tista’ takkomoda bejn wieħed u ieħor 
50 persuna, fejn toffri żewġ ċelli għal dawk bi problemi ta’ mobilità u tinkludi wkoll faċilitajiet sportivi, edukattivi u għall-
viżitaturi.
51  Il-popolazzjoni tal-priġunieri migranti kienet tirrappreżenta madwar 62 % tal-popolazzjoni tal-ħabs Malti fl-2020, b’dawn 
il-persuni ġejjin minn aktar minn 60 pajjiż.  
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huma mfassla għall-bżonnijiet speċifiċi fuq il-livell individwali52. Huma offruti programmi bażiċi tan-
numeriżmu, il-litteriżmu u l-ħiliet tal-ICT fl-iskola tal-ħabs. Reċentament, saru sforzi sabiex titjieb il-
kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ permezz tal-kooperazzjoni mal-Università ta’ Malta, id-Direttorat tat-
Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Jobsplus sabiex jitnaqqsu r-rati għoljin tat-tluq bikri u joffru opportunitajiet 
għat-taħriġ vokazzjonali 53. Hija offruta wkoll firxa ta’ kollokazzjonijiet f’impjiegi interni li tinkludi 
x-xogħol ta’ mastrudaxxa, il-ħjata, il-preparazzjoni tal-kċina, ix-xogħol tal-ġebel, l-iffittjar u l-ħami.  
Dawn l-inizjattivi għandhom l-għan li jtejbu l-ħiliet tal-persuna waqt il-priġunerija. Sadanittant, il-
kollokazzjonijiet f’impjiegi esterni huma offruti lill-priġunieri li jagħmlu progress suffiċjenti sabiex 
ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet fuq ix-xogħol tagħhom. 

L-appoġġ għall-eks kriminali jkompli wkoll wara r-rilaxx mill-priġunerija. Fil-fatt, sabiex jitnaqqsu 
ċ-ċansijiet li l-eks kriminali jsibu lilhom infushom mingħajr dar wara r-rilaxx, saret allokazzjoni ta’ fondi 
addizzjonali għar-restawr ta’ proprjetà fi stat ta’ abbandun bil-għan li takkomoda lill-eks priġunieri 
fil-proċess ta’ integrazzjoni54. Barra minn hekk, l-assistenza finanzjarja hija disponibbli wkoll għall-
eks kriminali reġistrati fi programmi ta’ riabilitazzjoni jew dawk li jesperjenzaw kwistjonijiet tas-saħħa 
mentali. 

Il-Viżjoni Tagħna

Il-viżjoni ta’ Malta għall-eks kriminali hija bbażata fuq il-prinċipji ċentrali tal-integrazzjoni, jiġifieri 
dawk personali, soċjali, edukattivi u tal-iżvilupp tal-karriera. Barra minn hekk, l-isforzi għall-iżvilupp 
ta’ soċjetà li hija aktar kapaċi li tirċievi lil dawn l-individwi għandhom ikunu msaħħa. Il-proċess ta’ 
integrazzjoni huwa previst li jestendi mill-prosekuzzjoni sal-appoġġ wara r-rilaxx u jkopri l-introjtu u 
l-benefiċċji soċjali, is-servizzi tas-saħħa, edukattivi, tax-xogħol u tal-protezzjoni soċjali, u l-attivitajiet 
kulturali u rikreattivi. Dan se jippromwovi l-benesseri ġenerali u jikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-riskju 
tal-faqar u l-esklużjoni soċjali kif ukoll inaqqas id-dħul mill-ġdid fl-ambjent tal-ħabs.

B’popolazzjoni tal-priġunieri li qiegħda tikber, u profil tal-priġunieri li qiegħed dejjem ikun aktar 
diversifikat, l-isfidi miżjuda għall-impjieg u l-introjtu akkompanjati mill-pandemija tal-COVID-19 
li għadha għaddejja, se jiżdiedu mal-isfidi affaċċjati mill-eks kriminali. F’dan ir-rigward, il-Gvern se 
jħabrek biex jagħti r-rikoxximent xieraq lis-saħħa personali, il-kura soċjali, il-bżonnijiet edukattivi u 
vokazzjonali ta’ kull individwu, kif ukoll il-lingwa, il-kultura u n-normi tagħhom fil-provvista tas-servizzi 
riabilitattivi u ta’ integrazzjoni. B’mod aktar speċifiku, se jsiru aktar sforzi sabiex jissaħħu l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali sabiex ikun żgurat li kull individwu jkollu l-opportunità biex jikseb il-potenzjal 
tiegħu. Barra minn hekk, l-isforzi biex itejbu s-servizzi tas-saħħa (fiżika u psikoloġika) tal-ħabs li 
għandhom fil-mira gruppi tal-età u tal-ġeneru differenti, kwistjonijiet relatati mad-diżabilità jew 
problemi speċifiċi oħrajn tas-saħħa għandhom bżonn ikunu msaħħa.

Hija prevista soċjetà li hija aktar reżiljenti u riċettiva għall-eks kriminali. Il-Viżjoni ta’ Malta għall-2035 

52  Subsidiary Legislation 260.03. 1995. Prisons Regulations. Aċċessat minn: https://legislation.mt/eli/sl/260.3/eng/pdf 
53  Giordmaina, J. Mingħajr data.  “Participation for Employment at CCF: Social Inclusion through Education and Training 
(P4E@CCF)”. Aċċessat minn: https://josephgiordmaina.com/esf-project MEDE. 2014. “A National Literacy Strategy for all in 
Malta and Gozo 2014 – 2019”. Aċċessat minn:  https://education.gov.mt/en/Documents/Literacy/ENGLISH.pdf MEDE. “Malta 
National Lifelong Learning Strategy 2020”. Aċċessat minn: https://education.gov.mt/en/Documents/Malta%20National%20
Lifelong%20Learning%20Strategy%202020.pdf 
54  Is-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali u l-Awtorità tad-Djar. 2019. “Sustainable Communities. Housing 
for Tomorrow – Towards Sustainable Homes and Neighbourhoods”. Aċċessat minn: https://housingauthority.gov.mt/en/
Documents/Schemes/Housing%20Booklet%20Final%20Version.pdf 
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tipprevedi salvagwardji kontra l-opportunitajiet għall-involviment fil-kriminalità li jkunu mmirati kmieni 
kemm jista’ jkun lejn it-t-tfal li jkollhom l-għan irawmu l-valuri ewlenin ta’ responsabilità personali, 
ir-rispett lejn l-oħrajn u modi pożittivi sabiex jeprimu l-emozzjonijiet u l-opinjonijiet. Ħija meħtieġa 
bidlafil-kultura lokali fis-snin li ġejjin li permezz tagħha jkun hemm inqas stigma u diskriminazzjoni 
marbuta mat-tiketta ta’ “eks kriminali”.

Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. L-istabbiliment ta’ qafas ta’ politika robust li joffri opportunitajiet suffiċjenti għall-integrazzjoni 
tal-(eks)kriminali li joħloq bilanċ bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp personali, soċjali, edukattiv u 
tal-karriera.

2. L-indirizzar b’mod effettiv tal-lakuni edukattivi u tal-ħiliet permezz ta’ opportunitajiet li jidentifikaw 
u jipprovdu l-kompetenzi rilevanti għas-suq tax-xogħol lokali. 

3. L-iżgurar ta’ tranżizzjoni mingħajr xkiel mill-priġunerija għas-soċjetà permezz ta’ appoġġ xieraq, 
b’mod partikolari fl-ewwel ftit xhur wara r-rilaxx.

4. L-ispinta lir-riċettività tas-soċjetà Maltija permezz ta’ miżuri xierqa mmirati lejn il-pubbliku ġenerali 
sabiex jawtonomizzaw u jimmotivaw lill-(eks)kriminali u lill-familji tagħhom sabiex ikollhom 
probabilità ogħla ta’ integrazzjoni ta’ suċċess fis-soċjetà Maltija.
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IL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ

Il-Kuntest Lokali 

Il-perċezzjonijiet tad-diżabilità esperjenzaw bidla sostanzjali matul is-snin. Il-persuni b’diżabilità (PWD) 
jaffaċċjaw sfidi mhux biss fl-aċċess fiżiku għall-postijiet u l-informazzjoni, imma wkoll fl-inklużjoni fil-
kura, fil-kwalità tal-edukazzjoni, fl-impjieg sinifikanti u fl-introjtu suffiċjenti, kif ukoll fil-parteċipazzjoni 
f’attivitajiet soċjokulturali u ta’ divertiment55.

Fl-aħħar snin, il-Gvern stabbilixxa sistema b’saħħitha ta’ appoġġ relatat mas-saħħa formali għall-PWD. 
L-iskrinjar għad-diżabilità hija offruta mit-tfulija bikrija u jimmira li jipprovdi appoġġ adegwat għat-
tfal u l-familja, f’termini ta’ servizzi. Huma disponibbli appoġġ addizzjonali bħas-servizzi ta’ mistrieħ, 
ċentri ta’ kura matul il-jum, hostels, għajxien assistit jew indipendenti56, il-provvista ta’ sussidji jew 
fondi sabiex ikun impjegat carer professjonali57 jew tagħmir ta’ assistenza58 u servizzi oħrajn tal-
komunità59. Dawn is-servizzi huma ggwidati minn standards nazzjonali għall-iżgurar tal-kwalità tas-
servizz. Reċentament, l-appoġġ finanzjarju u s-servizzi ta’ mistrieħ kienu offruti lill-carers informali 
tal-PWD sabiex itaffu l-isfidi affaċċjati mill-familji tal-PWD. Minkejja dan, il-carers informali għadhom 
jirrapportaw sfidi ta’ saħħa fiżika u mentali, u b’hekk jissaħħaħ ir-raġunament għall-ispinta kurrenti lejn 
servizzi tal-komunità mtejba kif ukoll it-tisħiħ kontinwu tas-servizzi formali ta’ appoġġ. 

Ir-rata AROPE hija ogħla fost persuni b’“xi” limitazzjionijiet ta’ attività jew limitazzjonijiet ta’ attività 
“severi” (33.5 % fl-2019) meta kkumparat ma’ persuni mingħajrhom (17.5 % fl-2019). Barra minn hekk, 
id-diskrepanzi bejn ir-rati tal-ARP fl-individwi tal-età tax-xogħol f’Malta qabel (68.3  % fl-201960) u 
wara (26.1 % fl-201961) it-trasferimenti soċjali jissuġġerixxu grad għoli ta’ dipendenza fuq l-għajnuna 
finanzjarja. Waqt li qieset l-impatt dirett tal-impjieg fit-tnaqqis tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali, Malta 
ħadmet sabiex tinkludi b’mod attiv lill-PWD fis-suq tax-xogħol62. Dan irriżulta f’żieda sostanzjali fil-
parteċipazzjoni tal-PWD fis-suq tax-xogħol, għalkemm kien innotat li r-rata tal-impjieg f’Malta għall-
PWD għadha waħda mill-aktar baxxi fl-Ewropa63. Barra minn hekk, il-Gvern investa f’diversi politiki 
u servizzi għat-titjib tal-prospetti edukattivi għall-istudenti kollha b’diżabilità. Minkejja dan, Malta 

55  CNRPD. 2020. “The Impact of COVID-19 on Persons with Disability”. Aċċessat online minn: https://www.crpd.org.mt/wp-
content/uploads/2021/08/0339-%E2%80%93-FSW-and-CRPD-The-Impact-of-Covid-19-on-Persons-with-Disability-Report.pdf 
56  Appartamenti u djar żgħar u personalizzati fejn il-persuni b’diżabilitajiet intellettwali (u anki dawk li għandhom 
diżabilitajiet intellettwali u fiżiċi) jistgħu jkunu appoġġjati mill-persunal fl-attivitajiet tagħhom tal-għajxien ta’ kuljum u t-taħriġ 
għall-inklużjoni fil-komunità.
57  Il-Ħlas Dirett, l-Iskema tal-Għajxien Indipendenti fil-Komunità, u l-Fond għall-Assistenza Personali (PAF) huma pakketti 
finanzjarji li jippermettu lill-PWD ikollhom il-carers personali tagħhom, u joffru kura mingħajr ħlas jew issussidjata skont in-
numru ta’ sigħat ta’ għajnuna li hemm bżonn.   
58  L-Iskema tal-Awtonomizzazzjoni ta’ Aġenzija Sapport tipprovdi appoġġ u gwida finanzjarji lill-PWD fix-xiri ta’ tagħmir biex 
isiru aktar indipendenti.
59  National Statistics Office (NSO). 2020. Social Protection 2020. Aċċessat online:   https://nso.gov.mt/en/publicatons/
Publications_by_Unit/Documents/A2_Public_Finance/2020/Social%20Protection%202020.pdf
60  Eurostat. 2021. Disability statistics - poverty and income inequalities. Accessed at:   https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities&oldid=549201#Being_at-risk-
of-poverty_or_social_exclusion_.28AROPE.29:_higher_prevalence_among_the_population_with_activity_limitation 
61  EU-SILC. “Share of people at risk of poverty, by level of activity limitation”. Aċċessat online minn: https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database
62  Dawn jinkludu skemi li jappoġġjaw it-tranżizzjoni mill-qgħad għall-impjieg, inkluż is-sussidji għal min iħaddem jew 
l-eżenzjoni mill-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, it-taħriġ għal qabel ix-xogħol, il-coaching fix-xogħol u t-taħriġ għall-
impjieg protett.
63  CRPD. 2021. Research into the current situation of People with Disabilities and Employment in Malta. Aċċessat online 
minn: https://www.crpd.org.mt/wp-content/uploads/2021/02/CRPD-SYNOPSIS-REPORT-ENG.pdf
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għadha tirreġistra rati tat-Tluq Bikri mill-Iskola (ESL) komparattivament għoljin għal individwi li 
jkollhom limitazzjonijiet fl-attività64. 

Data trasversali tal-pajjiż turi li, meta kkumparat mal-medja tal-UE (24.7 % fl-201965), proporzjon aktar 
baxx tal-popolazzjoni Maltija bl-età ta’ 16-il sena jew aktar jirrapportaw huma stess “xi” limitazzjonijiet 
fit-tul jew limitazzjonijiet fit-tul “severi” fl-attivitajiet tas-soltu (11.9 % fl-2019). Madankollu, din il-figura 
ma turix l-istampa kollha, minħabba li ma tinkludix il-persuni li jgħixu fl-istituzzjonijiet. F’dan ir-rigward, 
il-Gvern bħalissa qiegħed jaħdem fuq riforma li tinkludi l-iżvilupp ta’ sistema ħolistikata’ valutazzjoni. 
Din ir-riforma hija mistennija li tikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ ħarsa ġenerali aħjar tal-prevalenza tad-
diżabilità u s-settur tad-diżabilità, kif ukoll l-appoġġ meħtieġ.

Qafas tal-Politika Kurrenti

Imnedija f’Settembru tal-2021, l-Istrateġija Nazzjonali ta’ Malta dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 
għall-2021 – 203066 għandha l-għan li sservi bħala pjan direzzjonali għas-settur tad-diżabilità li 
jwassal għall-2030, hija allinjata mal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli (SDGs) u l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (UNCRPD). Permezz ta’ din l-Istrateġija, il-
Gvern stabbilixxa għan ġenerali fejn il-persuni kollha b’diżabilità jkunu trattati b’mod ugwali. Barra 
minn hekk, l-Istrateġija tagħti importanza miżjuda lill-aspett tal-intersezzjonalità u kif dan il-fenomenu 
jħalli impatt fuq il-persuni b’diżabilità li jistgħu jaffaċċjaw ostakli addizzjonali fis-soċjetà. Fil-fatt, 
l-Istrateġija tad-Diżabilità tippreżenta approċċ maqsum fit-tnejn lejn l-inklużjoni tad-diżabilità, jiġifieri: 
(i) ir-rappreżentazzjoni tal-persuni b’diżabilità fil-livelli kollha tal-politika u tat-twettiq tad-deċiżjonijiet, 
u (ii) il-formazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili li jista’ jikkontribwixxi għall-
politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet.67. 

Il-Viżjoni Tagħna

Il-viżjoni komuni għas-soċjetà Maltija għas-snin li ġejjin hija waħda fejn il-kumplessità tal-identità – u 
b’hekk, tal-abilità – tingħata r-rikonoxximent dovut. Sal-2035, il-Gvern jipprevedi soċjetà b’abilitajiet 
imħallta, ikkaratterizzata mill-awtonomija, mill-għażla personali u l-indipendza u li l-membri tagħha 
jistgħu jipparteċipaw b’mod ugwali, sigur u komdu fl-aspetti kollha tal-ħajja, mingħajr diskriminazzjoni. 
Il-Gvern jimmira li jipprovdi approċċ iffokat fuq in-nies.

Bħala punt tat-tluq, il-ksib ta’ viżjoni komprensiva tal-prevalenza tad-diżabilità fil-gżejjer Maltin se 
tiffaċilita l-iżvilupp ta’ politiki u servizzi futuri. Il-Gvern se jkompli jsostni l-isforzi tiegħu lejn il-ksib 
ta’ ħarsa ġenerali aktar ċara tal-bżonnijiet u l-isfidi li qegħdin jinbidlu ta’ dan is-settur. F’konformità 
mal-isforzi internazzjonali sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (UNCRPD), il-Gvern jipprevedi li l-aċċessibilità għandha 

64  L-Unjoni Ewropea: Il-Kummissjoni Ewropea. 2020. “Country Report Malta 2020”. Aċċessat online minn: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584545686025&uri=CELEX%3A52020SC0517
65  Eurostat. “Persons with self-reported long-standing limitations due to health problems”. Aċċessat online minn: https://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_06&lang=en 
66  Il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Benesseri Soċjali. 2021. “Freedom to Live: Malta’s 2021-2030 National Strategy on the 
Rights of Disabled Persons. Aċċessat online minn: https://inclusion.gov.mt/wp-content/uploads/2021/09/Disability-Doc-
ENG-SEP-21.pdf 
67  Skont l-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni, u l-Kumment Ġenerali Nru 7 maħruġa mill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet 
ta’ Persuni b’Diżabilitajiet, u previsti fl-Att tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità 
(UNCRPD).
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tkun integrata fis-soċjetà kollha. L-appoġġ – speċjalment fi ħdan il-komunità – għandu jissaħħaħ aktar. 
Barra minn hekk, l-isforzi li jiżguraw li dawk li jagħtu l-kura formali jkollhom il-ħiliet meħtieġa sabiex 
jindirizzaw il-bżonnijiet tal-PWD jeħtieġ li jkunu konsolidati.  

Għanijiet Futuri tal-Politika
 

1. L-iżvilupp ta’ approċċ inklussiv għall-parteċipazzjoni sħiħa u attiva tal-PWD fis-soċjetà.

2. L-iżgurar li jittieħed approċċ iffokat fuq in-nies fejn il-vuċi u l-bżonnijiet tal-PWD jinżammu fiċ-
ċentru ta’ kull ħidma li taffettwahom. 

3. Il-provvista ta’ servizzi u benefiċċji mfassla apposta sabiex jindirizzaw il-bżonnijiiet ta’ persuni 
b’diżabilità bħala mezz sabiex jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà.

4. Il-promozzjoni ta’ inizjattivi relatati mal-provvista ta’ informazzjoni aċċessibbli, id-disinn universali 
u l-użu tal-innovazzjoni teknoloġika. 
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PERSUNI LI JIDENTIFIKAW BĦALA LGBTIQ

Il-Kuntest Lokali 

Fl-aħħar snin, Malta kisbet progress sinifikanti fir-rigward tad-drittijiet u l-ugwaljanza tal-persuni 
LGBTIQ. Ġew introdotti numri ta’ emendi, politiki u prattiki leġiżlattivi sabiex iċaħħdu, jipprojbixxu 
u jikkundannaw kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni u esklużjoni abbażi tal-identità tal-ġeneru u 
l-orjentazzjoni sesswali68. 

Il-progress sinifikanti miksub waqt il-perjodu tal-2015-2017 wara l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għal 
persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneri, intersesswali u queer (LGBTIQ) wassal sabiex Malta tkun 
ikklassifikata fil-quċċata għal ħames snin wara xulxin fl-ILGA- Europe Rainbow Index.

Għalkemm taħt iċ-ċifra tal-UE-28 (42 %), 33 % tal-persuni Maltin li jidentifikaw bħala “LGBTIQ” fl-2019 
ħassewhom diskriminati f’minn tal-anqas qasam wieħed tal-ħajja fis-sena ta’ qabel, b’mod partikolari 
fl-ambjenti edukattivi, il-kafetteriji, ir-ristoranti, il-bars u n-nightclubs. Il-fastidju jseħħ b’mod sinifikanti 
u partikolari fi gruppi speċifiċi, fejn wieħed minn kull ħames persuni transġeneri u intersesswali 
rrapportaw li kienu “attakkati b’mod fiżiku jew sesswali” fl-2018 – kważi d-doppju tan-numru ta’ 
persuni fost gruppi oħrajn ta’ persuni LGBTIQ. Għalkemm Malta toffri mezzi li bihom iċ-ċittadini 
tagħha jkunu jistgħu jirrapportaw l-abbuż, frazzjoni biss (madwar 13 %) tal-persuni li jesperjenzaw 
fastidju verbali, mhux verbali jew ċibernetiku rrapportaw dan lill-pulizija, lil korpi tal-ugwaljanza jew 
organizzazzjonijiet lokali oħrajn. 

Għalkemmi is-sensibilizzazzjoni u l-aċċettazzjoni qegħdin jikbru wara inizjattivi fuq livell nazzjonali 
li jinkludu t-tixrid tal-informazzjoni, għad hemm xi okkażjonijiet fejn il-persuni li jidentifikaw bħala 
LGBTIQ ikunu marbuta li jgħixu f’ambjenti li ma jaċċettawhomx, bis-soċjetà, inkluż il-ġenituri jew il-
membri tal-familja, ma jifhmux eżatt jew ma jaċċettawx id-diversità fl-orjentazzjoni sesswali u l-identità 
tal-ġeneru. Ir-riċerka enfasizzat li l-persuni li jidentifikaw bħala LGBTIQ jistgħu jesperjenzaw livelli 
aktar baxxi ta’ relazzjoni tajba mal-ġenituri tagħhom, riskji ogħla ta’ abbuż fid-dar u xi drabi anke 
problemi fejn jispiċċaw bla dar. Minħabba li l-kwistjonijiet waqt l-adolexxenza jistgħu potenzjalment 
jippersistu fis-snin adulti, il-kunsiderazzjoni tal-isfidi affaċċjati mill-persuni LGBTIQ hija kruċjali għall-
isforzi sabiex “ħadd ma jitħalla barra”. L-individwi u l-koppji LGBTIQ li jagħżlu li jsiru ġenituri qed 
jiżdiedu u dawn jistgħu jaffaċċjaw diversi sfidi meta jinteraġixxu mal-istituzzjonijiet bħall-iskejjel, il-
fornituri tal-kura tas-saħħa u oħrajn.

Il-komunità LGBTIQ tesperjenza prevalenza ogħla ta’ sfidi relatati mas-saħħa meta kkumparat mal-
popolazzjoni ġenerali, inkluż, iżda mhux limitat għal infezzjonijiet trażmessi sesswalment u diffikultajiet 
ta’ saħħa mentali. Fl-aħħar snin, il-kwistjoni li jkunu indirizzati l-lakuni eżistenti fis-saħħa sesswali tal-
persuni LGBTIQ ġiet meqjusa bħala qasam ta’ prijorità ewlieni f’Malta. Matul is-snin tnedew strateġiji, 
politiki u inizjattivi sabiex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tal-HIV/AIDS u ta’ mard trażmess, kif ukoll 
sabiex tiġi żviluppata sistema tal-kura tas-saħħa li tinkludi l-persuni transġeneri li tindirizza aspetti tal-
affermazzjoni tal-ġeneru. Fl-2018 tnediet ukoll Klinika għall-Benesseri tal-Ġeneru, li toffri servizzi tal-
affermazzjoni tal-ġeneru għal persuni transġeneri u ġew żviluppati bosta riżorsi minn HIV Malta għal 
persuni li qegħdin jgħixu bl-HIV sabiex iżidu l-faċilità u l-adozzjoni tal-ittestjar flimkien mal-provvista ta’ 

68  Id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza (MEAE). 2018. 
“LGBTIQ Equality Strategy & Action Plan 2018-2022”.Aċċessat minn: https://meae.gov.mt/en/Documents/LGBTIQ%20
Action%20Plan/LGBTIQActionPlan_20182022.pdf 
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informazzjoni preventiva. Madankollu, għadhom jeżistu lakuni li huma perċipiti bħala diskriminatorji, 
bħall-perjodu ta’ sena ta’ diferiment għad-donazzjoni tad-demm għall-irġiel li jipparteċipaw f’atti 
sesswali ma’ persuni tal-istess sess. 

Qafas tal-Politika Kurrenti

It-tnedija tal-“Pjan tal-Istrateġija u ta’ Azzjoni għall-Ugwaljanza għall-persuni LGBTIQ” (2018-2022), 
enfasizzat il-miżuri neċessarji sabiex tiġi ggarantita ugwaljanza sostanzjali għall-persuni LGBTIQ 
fil-prattika. Sforzi oħrajn f’dan ir-rigward inkludew l-estensjoni tad-dritt għall-unjonijiet ċivili u 
d-drittijiet korrispondenti għat-trobbija tat-tfal inkluż l-adozzjonijiet għall-koppji omosesswali69, u 
l-implimentazzjoni tal-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess70 
li żgura d-drittijiet għall-identità tal-ġeneru, l-integrità tal-ġisem u l-awtonomija fiżika għall-persuni 
kollha. Emendi aktar reċenti għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni u l-protokolli korrispondenti 
għat-trattament ukoll għamluha possibbli għall-persuni LGBTIQ sabiex jaċċessaw is-servizzi tal-IVF.

Il-Viżjoni Tagħna

Il-mira ewlenija tal-Gvern hija li Malta tibqa’ Stat ewlieni f’termini tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-
drittijiet u l-benesseri tal-komunità LGBTIQ, filwaqt li jindirizza l-lakuni eżistenti. Il-Gvern se jiffoka 
l-isforzi tiegħu sabiex jindirizza d-diffikultajiet eżistenti li qegħdin ikunu affaċċjati mill-persuni LGBTIQ 
u li qed ikollhom effett fuq it-twettiq tal-potenzjal sħiħ tagħhom u l-ksib ta’ kwalità ta’ ħajja tajba 
minħabba l-identità tal-ġeneru u/jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom.

Id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ mhumiex privileġġ imma dritt uman. Il-Viżjoni Soċjali għall-2035 timmira 
li tagħti spinta akbar sabiex jiġu indirizzati n-normi eteronormattivi filwaqt li jiżdiedu l-aċċettazzjoni u 
s-sensibilizzazzjoni. Sakemm ġiet adottata l-leġiżlazzjoni, huwa importanti li jiġi żgurat li din tissarraf 
f’azzjoni u f’riżultati tanġibbli. Permezz ta’ approċċ strateġiku, koerenti u orjentat lejn l-azzjoni, li 
jinvolvi l-partijiet interessati rilevanti kollha, il-prinċipji ewlenin tal-inklużjoni, tat-tolleranza u tar-rispett 
għandhom ikunu minquxa aktar fis-soċjetà.  

L-istituzzjonijiet edukattivi għandhom rwol kritiku fl-appoġġ tas-saħħa u l-iżvilupp akkademiku taż-
żgħażagħ kollha, inkluż fis-suċċess taż-żgħażagħ LGBTIQ.  Huwa importanti li jiġi inkoraġġut ambjent 
ta’ rispett u sigurtà, tolleranza u inklużjoni, permezz tal-provvista ta’ servizzi xierqa. L-edukazzjoni hija 
prijorità sabiex jisseddqu valuri bħal dawn. Il-kurrikuli tal-iskejjel jeħtieġ li jinkludu l-kwistjonijiet tal-
inklussività u d-diversità waqt li jappoġġjaw lill-adulti sinifikanti bħall-ġenituri, l-għalliema, il-pulizija, il-
persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, il-persuni li jaħdmu biex jintlaħqu n-nies u s-soċjetà b’mod ġenerali 
fil-vjaġġi tas-sensibilizzazzjoni tagħhom. 

Ir-riskji tas-saħħa huma meqjusa bħala importanti fi ħdan il-komunità LGBTIQ. F’dan ir-rigward, il-
Gvern se jkompli jsaħħaħ l-isforzi sabiex jipprovdi programmi, servizzi u riċerka relatati mas-saħħa 
ffokati fuq il-persuni LGBTIQ u nies u komunitajiet diversi oħrajn fis-sesswalità, fil-ġeneru u fil-ġisem. 
Il-kwistjonijiet tal-HIV għadhom pertinenti fil-komunitajiet LGBTIQ Maltin; in-nies għadhom isibuha 
bi tqila sabiex jiżvelaw l-istatus tal-HIV tagħhom għaliex jibżgħu li jitilfu xogħolhom, il-familji u 

69  “Civil Unions Act” 2014. (Att Nru IX tal-2014). Aċċessat minn: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/97242/115304/F336358434/MLT97242.pdf  
70  “Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act”. 2015. (Kapitolu 540 tal-Liġijiet ta’ Malta). Aċċessat 
minn: https://legislation.mt/eli/cap/540/eng/pdf 
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l-ħbieb tagħhom. Il-prevenzjoni hija kkunsidrata bħala servizz kritiku. F’dan ir-rigward, l-edukazzjoni, 
l-awtonomizzazzjoni, l-appoġġ u n-networking huma importanti fil-vjaġġ tal-HIV. 

L-ambjenti rikreattivi għandhom bżonn aktar attenzjoni sabiex joħolqu servizzi siguri u inklussivi għall-
persuni LGBTIQ sabiex jaċċessaw attivitajiet fiżiċi u ta’ divertiment.  L-involviment u l-aċċettazzjoni 
ta’ persuni LGBTIQ fl-isports u fl-industrija tad-divertiment għandhom jittejbu aktar filwaqt li jiġu 
kkunsidrati gruppi vulnerabbli oħrajn bħal individwi b’diżabilità, migranti u adulti akbar fl-età li huma 
fl-ispettru tal-LGBTIQ. 

Il-bżonnijiet tal-persuni LGBTIQ matul is-snin tal-anzjanità għandhom bżonn jiġu kkunsidrati. L-adulti 
LGBTIQ akbar fl-età huma anqas probabbli li jkollhom it-tfal jieħdu ħsiebhom u huma f ’riskju akbar ta’ iżolament 
soċjali. Hemm bżonn li s-soluzzjonijiet fit-tul għall-popolazzjoni LGBTIQ li qiegħda tixjieħ ikunu adattati 
għall-bżonnijiet u r-realtajiet speċifiċi tal-persuni LGBTIQ. B’mod partikolari, id-djar tal-anzjani 
għandhom ikunu adattati għall-persuni LGBTIQ, mingħajr vjolenza, stress tal-minoranzi, omofobija u 
diskors ta’ mibgħeda.

Għanijiet Futuri tal-Politika

1. L-iżvilupp ta’ politiki u inizjattivi inklussivi addizzjonali f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati 
rilevanti, sabiex jindirizzaw kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni u stigmatizzazzjoni applikabbli 
għal persuni LGBTIQ, sabiex tiġi ggarantita l-ugwaljanza fil-prattika. 

2. Il-ħolqien u s-sostenn ta’ ambjenti inklussivi (b’mod partikolari fl-iskejjel u f’attivitajiet ta’ 
divertiment/kulturali), li jiffaċilitaw is-saħħa u s-suċċess fl-edukazzjoni ta’ kullħadd.

3. It-tisħiħ tal-isforzi sabiex jittejbu s-servizzi tas-saħħa u jiġu pprovduti programmi u riċerka relatati 
mas-saħħa ffokati fuq il-persuni LGBTIQ (u persuni u komunitajiet oħrajn li huma diversi fis-sess, 
fl-orjentazzjoni, fil-ġeneru u fil-ġisem) inkluż permezz tal-provvista ta’ appoġġ u informazzjoni 
xierqa.
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IL-VJOLENZA, L-ABBUŻ U L-ISFRUTTAMENT

Il-Kuntest Lokali 

Gruppi vulnerabbli bħat-tfal, l-anzjani, il-persuni b’diżabilità, il-migranti, il-persuni LGBTIQ, il-persuni 
bil-vizzji u ta’ klassijiet soċjoekonomiċi aktar baxxi, għandhom predispożizzjoni ogħla għall-vjolenza 
u/jew l-abbuż u forom speċifiċi oħra ta’ vittimizzazzjoni. Barra minn hekk, in-nisa, persuni ta’ bejn il-45 
u l-54 sena u persuni li għandhom xi limitazzjoni fl-attività jew limitazzjoni fl-attività severa għandhom 
it-tendenza li jirrapportaw rati relattivament ogħla ta’ kriminalità, vjolenza jew vandaliżmu fl-inħawi 
tagħhom. 

Numru ta’ aġenziji ta’ appoġġ u organizzazzjonijiet mhux governattivi li jaħdmu  mal-vittmi joffru 
għajnuna fir-rapportar tal-vittmi, u jipprovdu wkoll promozzjoni u appoġġ skont il-ħtiġijiet tal-vittmi. 
Dawn jinkludu varjetà ta’ servizzi ta’ appoġġ professjonali, fiżiku, finanzjarju u emozzjonali. Il-każijiet 
huma segwiti mill-approċċ li jkopri ħafna oqsma meħtieġ bejn il-fornituri legali, tas-saħħa u tal-
protezzjoni soċjali rilevanti kif ukoll il-partijiet interessati tal-komunità. Is-servizzi ta’ appoġġ jinkludu 
l-linji telefoniċi għall-għajnuna, is-servizzi ta’ sensibilizzazzjoni u li jilħqu lin-nies fejn huma mħeġġa 
l-iżvelar u r-rapportar mill-vittmi. 

Twettaq titjib fil-metodoloġiji tal-ġbir tad-data, b’mod partikolari fil-Kriminalità tal-Mibgħeda (HC) u 
l-kriminalità ċibernetika fost oħrajn. Madankollu, għadha teżisti l-kwistjoni tar-rapportar baxx relatat 
ma’ ċerti istanzi ta’ vjolenza, abbuż u sfruttament. Fattur maġġuri li jikkontribwixxi għar-rapportar 
baxx, huwa l-legat kulturali tas-sessiżmu, ir-razziżmu u l-ksenofobija li għadu jinħass lokalment fir-
rigward tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru (GBV), il-Vjolenza Domestika (DV), it-Traffikar ta’ Bnedmin(HT) 
u l-Kriminalità u d-Diskors ta’ Mibgħeda (HCS). Għal ħafna mill-aħħar snin, minħabba li l-vjolenza u 
l-abbuż ma kinux rikonoxxuti bħala reati kriminali, il-vittmi ma kisbux l-appoġġ legali, ta’ saħħa u ta’ 
protezzjoni soċjali meħtieġ.

Tibdil soċjokulturali bħall-globalizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u t-tibdil demografiku ppreżentaw riskji 
uniċi, kumplessi u dinamiċi għall-vittmi. Minħabba l-mobilizzazzjoni miżjuda tal-persuni għal raġunijiet 
ta’ impjieg u edukazzjoni, l-appoġġ għall-vittmi huwa aktar diffiċli, minħabba li l-leġiżlazzjonijiet ivarjaw 
skont il-pajjiż fejn ikun seħħ l-att vjolenti u l-pajjiż tal-oriġini tal-vittma. Barra minn hekk, il-moviment 
tal-persuni speċifikament għall-iskopijiet tat-traffikar ta’ bnedmin, li spiss jinvolvi l-migranti għax-
xogħol, l-ispostament sfurzat u l-isfruttament sesswali, jagħmilha diffiċli biex il-persuni jirrapportaw u 
jiksbu appoġġ. In-nuqqas ta’ viżibilità ta’ dawn il-vittmi jagħmel l-allokazzjoni u l-provvista tas-servizzi 
ta’ sfida. Lokalment, in-nisa Ċiniżi u dawk li ġejjin mil-Lvant tal-Ewropa u mix-Xlokk tal-Asja ġew 
irreġistrati li jesperjenzaw l-isfruttament.  

Id-diġitalizzazzjoni hija sfida oħra li mhux biss żiedet il-firxa tal-potenzjal tal-awturi tar-reati sabiex jilħqu 
vittmi potenzjalment iżgħar (bħat-tfal) imma wasslet ukoll għaż-żieda ta’ ċerti forom ta’ kriminalità 
bħall-iscams online, il-phishing u l-frodi romantiku. L-Internet għandu l-element ta’ anonimità miżjuda 
u b’hekk tiżdied il-possibilità li atti ta’ kriminalità u ħsara bħal dawn ma jistgħux jiġu indirizzati, u 
dan jagħmel il-proċessi ta’ rkupru aktar diffiċli għall-vittmi. Minkejja l-fatt li numru kbir ta’ teknoloġiji 
ġodda jikkontribwixxu għal rapportar, monitoraġġ u l-provvista ta’ appoġġ imtejba għall-vittmi71, 
l-iżvilupp ta’ strumenti innovattivi u teknoloġiċi huwa ġdid u għadu għaddej. It-tibdil demografiku 
bħall-popolazzjoni li qiegħda tixjieħ u popolazzjoni tal-migranti li qiegħda tiżdied, jenfasizzaw il-
bżonn għal salvagwardji msaħħa kontra l-abbuż tal-anzjani u l-vittimizzazzjoni abbażi tal-kultura li 
spiss huma manifestati bħala vjolenza abbażi tal-unur bħall-Mutilazzjoni Ġenitali tan-Nisa. 

71  Inkluż applikazzjonijiet tal-mowbajl, linji telefoniċi għall-għajnuna u l-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali.
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Qafas tal-Politika Kurrenti

Matul is-snin reċenti, bosta oqfsa, politiki u servizzi leġiżlattivi kienu msaħħa sabiex jiżguraw prevenzjoni, 
protezzjoni u appoġġ addizzjonali għall-vittmi72. Madankollu, id-data miġbura dwar l-impatt tal-
vjolenza, tal-abbuż u tal-isfruttament fuq il-vittmi għadha limitata u hija parti mir-riżultati mistennija 
li jingħataw permezz tal-Istrateġija dwar il-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika 
għall-2021-2022 li kienet imnedija reċentament. Malta hija wkoll firmatarja ta’ diversi strumenti tad-
drittijiet tal-bniedem kontra l-vjolenza, l-abbuż u l-isfruttament fuq livell internazzjonali u Ewropew, li 
kienu inkorporati l-aktar fil-leġiżlazzjoni Maltija. Dawn l-oqfsa jimmiraw sabiex jagħrfu l-esperjenzji u 
jindirizzaw b’mod adegwat id-drittijiet ta’ persuni li kienu vittimizzati minħabba l-kriminalità u l-abbuż 
tal-poter. Il-Gvern reċentament ippubblika wkoll l-Istrateġija tat-Trasformazzjoni tal-Pulizija ffinanzjata 
mill-UE bħala sforz biex iħeġġeġ il-fiduċja permezz tal-komunikazzjoni, ir-responsabilità, il-konsistenza 
u Forza tal-Pulizija li hija mmexxija aktar mid-data u li għandha l-komunità fiċ-ċentru tagħha73, biex 
jikkontribwixxu b’mod pożittiv għat-titjib ta’ prattiki attwali ta’ rapportar. 

Il-Viżjoni Tagħna

Il-Gvern se jistinka sabiex jibni sistema robusta biex jagħraf u jindirizza d-diversifikazzjoni tal-esperjenzi 
tal-vjolenza b’mod effettiv. Dan se jkun importanti wkoll sabiex jiġu indirizzati l-intersezzjonalitajiet u 
l-vulnerabilitajiet differenti. Sistema bħal din teħtieġ approċċ interdixxiplinarju u kolloborazzjoni bejn 
l-aġenziji għall-prevenzjoni, ir-rapportar, l-intervent f’waqtu u l-kumpens ħolistiku għal każijiet ta’ abbuż 
u sfruttament. 

Il-prevenzjoni bikrija u l-intervent f’waqtu mhumiex biss importanti biex ikun evitat l-abbuż, imma 
wkoll biex jipprevjenu problemi oħrajn, bħad-diffikultajiet tas-saħħa mentali, l-abbuż tad-drogi u vizzji 
oħrajn u l-faqar, fost oħrajn.
 
Filwaqt li jiġi kkunsidrat li l-esperjenza kollha tal-kuntatt mas-sistema tal-ġustizzja (inkluż il-proċeduri 
tal-Qorti) tista’ tkun esperjenza trawmatika għall-vittmi, huwa importanti li s-servizzi jkunu msaħħa 
sabiex jiġu indirizzati f’waqthom u koordinati sew sakemm il-vittmi jkunu appoġġjati b’mod effettiv, u 
dan jirriżulta fit-tnaqqis tal-vittimizzazzjoni sekondarja. L-iżvilupp ta’ servizzi flessibbli u interdixxiplinarji 
mgħammra b’riżorsi umani li huma mħarrġa u  motivati biżżejjed huwa importanti. Eżempju bħal dan 
huwa r-riċerka u t-taħriġ meħtieġa fuq il-prattiki użati fost professjonisti legali u ġudizzjarji f’każijiet 
ta’ vjolenza psikoloġika/emozzjonali. Din il-koordinazzjoni hija speċjalment vitali meta wieħed iqis 
ir-riskji u l-implikazzjonijiet addizzjonali tad-dinja online li qiegħda tiżviluppa b’mod mgħaġġel fuq 
il-vittimizzazzjoni.

Il-Gvern jimmira li jtejjeb l-assigurazzjoni ta’ kwalità tas-servizzi u tal-miżuri ta’ appoġġ. Ir-responsabilità 
miżjuda li tirriżulta permezz tal-monitoraġġ regolari u s-segwitu jiddeterminaw l-impatt ta’ miżuri ta’ 
appoġġ bħal dawn u jiżguraw li l-awturi tar-reati jinżammu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom. 
Il-ħidma biex jintlaħqu l-vittmi se tkompli tissaħħaħ aktar. B’żieda ma’ dan, it-tisħiħ tar-rabtiet tal-
komunità u l-element protettiv tal-komunità, bħar-regolazzjoni tal-komunità u s-servizzi ta’ mentor 
bejn il-pari, fost oħrajn, ukoll se jibqgħu għanijiet ewlenin. Dan huwa mistenni li jikkontribwixxi b’mod 
pożittiv għaż-żieda tar-reżiljenza tas-soċjetà. Waqt li azzjoni bħal din tista’ tikkontribwixxi ħafna għall-
prevenzjoni tal-vjolenza, l-abbuż u l-isfruttament, se jiġu msaħħa mekkaniżmi preventivi oħrajn. 

72  Is-servizzi ta’ prevenzjoni li għandhom din il-vjolenza fil-mira tagħhom jinkludu s-sensibilizzazzjoni u t-tixrid tal-
informazzjoni, l-edukazzjoni fl-iskejjel, kif ukoll iċ-ċertifikazzjoni u l-linji gwida għall-kumpaniji.
73  Il-Pulizija ta’ Malta. 2020. “Malta Police Transformation Strategy 2020-2025”. Aċċessat minn: https://pulizija.gov.mt/en/
police-force/Documents/MALTA%20POLICE%20TRANSFORMATION%20STRATEGY.pdf
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Dawn jinkludu: 

• l-edukazzjoni u s-sensibilizzazzjoni, b’mod partikolari dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-edukazzjoni 
tar-relazzjonijiet; u

• l-iskrinjar u l-monitoraġġ tal-kriminalità u l-abbuż.

Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. It-tqegħid tal-vittma fiċ-ċentru tal-leġiżlazzjoni kollha, l-iżvilupp tal-politika u l-provvista tas-
servizzi, permezz tal-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tal-monitoraġġ tal-għanijiet u l-valutazzjoni tal-
impatt tas-servizzi u l-miżuri ta’ appoġġ fuq l-individwu;

2. It-tmexxija tal-azzjoni interdixxiplinarja u l-kollaborazzjoni bejn l-aġenziji għall-prevenzjoni, ir-
rapportar, l-intervent f’waqtu sabiex jiġu indirizzati l-abbuż u l-isfruttament;

3. It-tnaqqis tal-ostakli għar-rapportar tal-abbuż u l-vittimizzazzjoni; 

4. It-tisħiħ ta’ sforzi sabiex jiġu indirizzati l-kawżi fil-qalba tal-vjolenza u mekkaniżmi oħra ta’ 
prevenzjoni. 
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IL-MIGRAZZJONI

Il-Kuntest Lokali

Il-migrazzjoni qed tħalli impatt fuq is-soċjetà Maltija u hija f’din ir-realtà li l-Viżjoni Soċjali għal 
Malta għall-2035 se tindirizza wkoll il-benefiċċji u l-isfidi li joriġinaw minn dan is-settur. Iż-żieda fil-
migrazzjoni hija waħda mill-aspetti li huma l-aktar viżibbli u sinifikanti tal-globalizzazzjoni li tista’ tkun 
attribwita għal fatturi varji inkluż opportunitajiet ta’ impjieg aħjar u kwalità mtejba tal-ħajja fost oħrajn. 
Filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni n-numru għoli ta’ migranti li jaslu f’Malta, li huwa, bil-kbir, l-ogħla 
rata ta’ immigrazzjoni per capita fl-UE74, huwa evidenti li hemm bżonn ta’ azzjoni xierqa. L-impatt tal-
migrazzjoni huwa enfasizzat aktar permezz tal-fatt li Malta hija l-aktar Stat Membru li għandu densità 
tal-popolazzjoni għolja 75. B’hekk, huwa fl-interess tas-soċjetà li tiżgura li l-benefiċċji u l-isfidi li ġġib 
magħha l-migrazzjoni jiġu ġestiti b’mod xieraq.

Madwar wieħed minn kull ħames persuni li jgħixu u jaħdmu f’Malta u Għawdex illum huma mwielda 
barra minn Malta. Barra minn hekk, dixxendenti tat-tieni u anke tat-tielet ġenerazzjoni ta’ persuni 
bi sfond ta’ migrazzjoni tfisser li d-diversità li toħroġ mill-immigrazzjoni issa tinsab parti mill-kuntest 
soċjali  Malti, bħal inluż fil-familji.

L-ewwel qafas ta’ politika ta’ integrazzjoni tal-immigranti, “Integration = Belonging,” ipprovda qafas 
għall-ftehim ta’ integrazzjoni b’suċċess, permezz tal-livell tas-sens ta’ appartenenza tal-immigranti 
stess għas-soċjetà Maltija, u l-ispazju li s-soċjetà Maltija tippermetti għal integrazzjoni fis-setturi u 
l-istrati differenti tagħha. L-Istrateġija u l-Pjan ta’ Azzjoni jenfasizzaw li Malta hija pajjiż riċevitur għall-
immigrazzjoni u jirrikonoxxi d-dipendenza ta’ Malta fuq l-immigrazzjoni għall-ħtiġijiet tagħha tas-suq 
tax-xogħol. Huwa f’dan il-kuntest li, filwaqt li l-istrateġija rrikonoxxiet li l-integrazzjoni hija kruċjali, 
tirrikonoxxi ukoll l-importanza li l-immigranti jitgħallmu dwar il-valuri, l-istandards u l-kultura tal-
pajjiż. Dan huwa kruċjali għall-integrazzjoni strutturata. Il-pedamenti tal-ewwel fażi tal-governanza 
tal-integrazzjoni kienu t-twaqqif tal-istrutturi istituzzjonali u l-iżvilupp tal-programm ta’ integrazzjoni 
nazzjonali “I Belong”. F’dan ir-rigward, il-Gvern implimenta diversi miżuri mmirati biex itejbu 
l-integrazzjoni tal-immigranti u jtejbu l-aċċessibbiltà għas-servizzi, b’mod partikolari fl-oqsma tal- 
edukazzjoni, tas-saħħa u servizzi soċjali.

L-integrazzjoni ta’ suċċess hija bbażata wkoll fuq l-edukazzjoni. F’dan ir-rigward, it-Taqsima tal-
Istudenti Migranti fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni tippromwovi l-inklużjoni tal-istudenti migranti 
li waslu reċentament fis-sistema tal-edukazzjoni. Din it-Taqsima tipprovdi appoġġ lill-istudenti 
migranti u l-ġenituri/it-tuturi b’tagħlim tal-lingwa li huwa bażiku u funzjonali, li jippermetti lill-migranti 
jipparteċipaw fl-edukazzjoni tradizzjonali kif ukoll fil-komunità fl-intier tagħha inkluż il-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol. 

Fil-fatt, il-Politika Nazzjonali tax-Xogħol għall-2021-2030, tirrikonoxxi l-bżonn ta’ ħaddiema barranin 
sabiex tindirizza n-nuqqasijiet fil-ħiliet f’xi setturi fl-ekonomija Maltija. Il-migrazzjoni ekonomika 
kkontribwiet għall-ekonomija Maltija b’mod pożittiv, b’mod partikolari billi ġew indirizzati 
n-nuqqasijiettal-ħiliet kif ukoll billi kkontribwiet għall-iżvilupp ta’ industriji ġodda u tat spinta lit-

74  Eurostat. Migrant and Migrant Population Statistics. Aċċessat minn: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics.                                                                                                              
75. Eurostat. Population Density. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00003/default/
table?lang=en
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tkabbir ekonomiku. 
Id-Direttiva  2011/98/UE tipprovdi liċ-ċittadini ta’ pajjiż terzi li jgħixu u jaħdmu legalment fl-Istati 
Membri b’sett komuni ta’ drittijiet ibbażati fuq it-trattament ugwali meta mqabbel maċ-ċittadini tal-
Istat Membru li qiegħed jospitahom, irrispettivament mill-għan inizjali jew il-bażi tal-ammissjoni. 
Benefiċċji simili jitgawdew ukoll minn residenti fit-tul. Barra minn hekk, ċittadini oħra ta’ pajjiżi terzi, 
b’mod partikolari refuġjati u benefiċjarji ta’ protezzjoni sussidjarja, igawdu wkoll minn aċċess għal 
sett speċifikatu ta’ drittijiet skont il-liġijiet tal-UE u nazzjonali.Barra minn hekk, dawk li jfittxu ażil 
jibbenefikaw ukoll minn assistenza f’termini tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza. Min-
naħa l-oħra, ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu preżenti b’mod irregolari u li mhumiex jew m’għadhomx 
ifittxu l-ażil, mhumiex intitolati għall-assistenza soċjali. F’dan ir-rigward, l-isforzi għar-ritorn ta’ tali 
migranti rregolari jeħtieġ li jiġu kkonsolidati aktar.

Is-servizzi tal-kura tas-saħħa huma disponibbli għall-migranti. Minkejja dan, l-isfondi differenti kulturali 
u n-nuqqas tal-għarfien dwar kif wieħed jaċċessa s-sistema tal-kura tas-saħħa lokali jistgħu joħolqu 
sfidi. Sfidi bħal dawn jinkludu l-ostakli lingwistiċi, id-differenzi kulturali fl-ispjegazzjoni tal-kawża tal-
mard u l-interpretazzjoni tas-sintomi, fost oħrajn. 

Ir-realtà tal-migrazzjoni hija mistennija li tibqa’ għas-snin li ġejjin. F’dan ir-rigward, l-isforzi li saru sal-
lum għandhom bżonn ikunu sostnuti u msaħħa aktar fl-aħjar interess tas-soċjetà.   

Qafas tal-Politika Kurrenti

L-Istrateġija tal-Integrazzjoni tal-Migranti tipprovdi qafas għall-fehim ta’ integrazzjoni ta’ suċċess 
permezz tal-livell tas-sens ta’ appartenenza tal-migranti nnifishom fis-soċjetà Maltija u l-ispazju li 
s-soċjetà Maltija tippermetti għal din l-integrazzjoni fis-setturi u l-istrati differenti tagħha. Il-Pjan tal-
Istrateġija u ta’ Azzjoni jinnota li Malta hija pajjiż li jirċievi l-migranti u jirrikonoxxi d-dipendenza li Malta 
għandha fuq l-migrazzjoni għall-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol tagħha. Huwa f’dan il-kuntest li, waqt li 
l-istrateġija tirrikonoxxi li l-integrazzjoni hija kruċjali, tagħraf ukoll l-importanza li l-migranti jitgħallmu 
dwar il-valuri, l-istandards u l-kultura tal-pajjiż.  Dan huwa kruċjali għal integrazzjoni strutturata.

Il-Viżjoni Tagħna

Sal-2035, Malta trid tiggarantixxi li l-governanza  (leġislazzjoni, politika, u servizzi) tal-immigrazzjoni 
u l-integrazzjoni interkulturali tkun imsejsa fuq tliet pilastri: ir-rispett għall-ugwaljanza, is-sigurtà 
nazzjonali/kontroll tal-fruntieri, u l-ħtiġijiet tal-industrija/l-ekonomija.

Il-migrazzjoni hija r-riżultat tal-globalizzazzjoni u l-Viżjoni Soċjali għall-2035 taspira li tħaddan 
l-opportunitajiet li ġġib magħha l-migrazzjoni permezz ta’ diversi mezzi, bħall-edukazzjoni. F’dan ir-
rigward, l-integrazzjoni għandha rwol ewlieni li jista’ jseħħ biss jekk is-soċjetà ma tkunx immexxija mill-
biża’. Soċjetà inklussiva taspira għall-integrazzjoni ħolistika  tal-migranti76, li jistgħu jipparteċipaw fil-
komunità u jikkontribwixxu b’mod pożittiv għat-titjib tas-soċjetà. Il-ħtiġijiet tal-industrija u l-ekonomija 
Maltija ma jistgħux jiġu ssodisfati b’mod adegwat mingħajr immigrazzjoni, u fil-fatt integrazzjoni 
interkulturali b’suċċess hija komuni f’ħafna fill-postijiet tax-xogħol. Min-naħa l-oħra, l-immigranti 
jaspiraw għal kwalità tal-ħajja u ta’ karriera mtejba.

F’dan il-kuntest huwa importanti li wieħed jibni fuq il-politiki eżistenti u jiġi żviluppat aktar qafas ta’ 

76  inkluż dawk li jingħataw il-protezzjoni.

Social Vision MT.indd   66Social Vision MT.indd   66 27/05/2022   12:1027/05/2022   12:10



VIŻJONI SOĊJALI GĦAL MALTA 2035

-67-

DOKUMENT TA’ KONSULTAZZJONI 

integrazzjoni bbażat fuq ir-rispett tal-libertà tal-individwu u l-parteċipazzjoni attiva fil-komunità. F’dan 
ir-rigward, huwa importanti li jitrawwem ambjent fejn tista’ sseħħ il-fertilizzazzjoni trasversali f’termini 
ta’ ħiliet, kultura u drawwiet, fost oħrajn.  Dan se jirriżulta f’sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd għal soċjetà 
Maltija interkulturali u diversa.  Aspirazzjoni bħal din tista’ tinkiseb biss permezz ta’ strutturi xierqa ta’ 
appoġġ kif ukoll permezz tal-iżgurar li l-provvista ta’ servizzi tindirizza d-diversità tal-bżonnijiet, tal-
attitudnijiiet u l-aspirazzjonijiet ta’ dawk l-immigranti ġodda fis-soċjetà Maltija.

Għanijiet Futuri tal-Politika 

1. Qafas ta’ integrazzjoni ħolistika  li huwa mibni fuq il-prinċipji tar-rispett, tad-diversità u tat-tolleranza 
li jiffoka kemm fuq il-komunitajiet tal-migranti differenti kif ukoll fuq il-komunitajiet li qegħdin 
jirċevuhom. 

2. Il-promozzjoni tal-impatti u l-opportunitajiet pożittivi li ġġib magħha l-migrazzjoni.

3. L-iżgurar li l-istrutturi u l-provvista ta’ servizzi jkunu mgħammra b’mod xieraq sabiex jindirizzaw 
id-diversità tal-bżonnijiet, l-attitudnijiet kulturali u l-aspirazzjonijiet tal-komunitajiet differenti tal-
migranti. 
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Is-suċċess tal-Viżjoni Soċjali ta’ Malta jiddependi fuq il-ksib tal-għanijiet deskritti fiha. F’dan ir-rigward, 
il-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 teħtieġ monitoraġġ effettiv u mekkaniżmu ta’ valutazzjoni.

L-istadju ta’ Monitoraġġ u Valutazzjoni waqt iċ-ċiklu tal-ħajja tal-iżvilupp tal-politika se jappoġġja 
l-ippjanar strateġiku tat-tfassil tal-politika, billi jiffaċilita l-kollaborazzjoni trasversali interministerjali 
kif meħtieġ. Dan huwa essenzjali għall-ksib tal-għanijiet ewlenin ta’ żmien medju u twil għall-Viżjoni 
Soċjali għall-2035.

F’dan il-kuntest, l-għanijiet imfissra fil-Viżjoni Soċjali se jkunu monitorjati mill-MSPC fuq bażi bi-
annwali permezz ta’ għodda xierqa ta’ monitoraġġ. L-intenzjoni hija li jiġi żgurat li l-għanijiet deskritti 
fil-Viżjoni Soċjali jiġu implimentati permezz ta’ strateġiji, pjanijiet u politiki varji kif xieraq. Għodda ta’ 
monitoraġġ bħal dawn se jippermettu lill-Gvern sabiex jevalwa l-effettività tal-Viżjoni Soċjali. F’dan ir-
rigward, hija l-intenzjoni tal-Gvern li jwettaq rapport ta’ valutazzjoni għal nofs it-terminu. 
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Dan l-abbozz tal-Viżjoni Soċjali għal Malta għall-2035 għall-konsultazzjoni pubblika jimmira li 
jiddeskrivi l-aspirazzjonijiet tal-Gvern għas-soċjetà Maltija fis-snin li ġejjin.  F’dan ir-rigward, il-
partijiet interessati rilevanti huma mistiedna sabiex jipprovdu l-feedback relatat mal-Viżjoni ta’ 

Malta għall-2035 sa 8 ta’ Lulju 2022.

Is-sottomissjonijiet bil-miktub jistgħu jsiru kif ġej: 

Is-sottomissjonijiet elettroniċi jistgħu jintbagħtu fuq:
info.rpod.family@gov.mt

Is-sottomissjonijiet bil-posta għandhom jiġu indirizzati lil:
Id-Direttur Ġenerali (Ir-Riċerka, il-Politika u l-Operat) 
It-Taqsima tar-Riċerka u l-Valutazzjoni
Il-Ministeru għal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
Palazzo Ferreria, 310, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta
Malta
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Il-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Għanijiet Futuri tal-Politika

It-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-faqar permezz tal-istrumenti, l-istrateġiji u l-pjanijiet ta’ azzjoni xierqa tal-
politika, f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, li jissarrfu f’miżuri tanġibbli implimentati 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini.

It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni tal-Gvern mal-partijiet interessati rilevanti inkluż l-akkademja, l-NGOs u 
s-soċjetà ċivili, għal fehim aħjar tal-bżonnijiet fuq il-post.

L-appoġġ lill-persuni fir-riskju tal-faqar permezz ta’ inizjattivi ta’ edukazzjoni u taħriġ xierqa u mfassla 
apposta bħala mezz sabiex jitkisser iċ-ċiklu tal-faqar.

It-tisħiħ tal-isforzi lejn il-promozzjoni tax-xogħol volontarju.

Il-Familji: Għanijiet Futuri tal-Politika

Il-provvista lill-familji bis-servizzi ta’ appoġġ, l-ambjent, il-ħiliet u l-abilitajiet neċessarji biex jiġu 
mmaniġġjati aħjar l-isfidi permezz ta’ strumenti, strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni, eċċ., xierqa tal-politika.

Il-ħolqien ta’ ambjent li jappoġġja lill-familji (b’mod partikolari waqt is-snin tat-trobbija tat-tfal) matul 
il-ħajja u l-promozzjoni tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja.

Id-disinn ta’ politiki xierqa li jirriflettu d-diversità tal-familja li tinbidel b’mod kontinwu.

It-Tfulija: Għanijiet Futuri tal-Politika 

L-appoġġ lill-familji permezz ta’ politiki u miżuri xierqa, li jippermettu lill-ġenituri (jew lit-tuturi) 
jipprovdu l-aħjar ambjent ta’ familja għat-tfal.

It-tisħiħ tal-isforzi sabiex jiġi żgurat li l-provvista tas-servizzi għat-tfal (b’mod partikolari s-saħħa u 
l-edukazzjoni) tipprovdi opportunitajiet aħjar għat-tfal sabiex jimmassimizzaw il-prospetti tal-ħajja 
tagħhom. Se tibqa’ l-prijorità li jingħataw l-ispazju u l-flessibilità meħtieġa għat-tfal sabiex jiżviluppaw 
il-potenzjal kollu tagħhom.

Il-promozzjoni u l-appoġġ tad-dritt tat-tfal għal parteċipazzjoni sinifikanti, billi l-opinjonijiet tagħhom 
ikunu mfittxija u kkunsidrati b’ mod attiv f’istituzzjonijiet u sistemi f’livelli u sferi varji tas-soċjetà.

L-iżgurar ta’ ambjent fiżiku u diġitali sigur għat-tfal li jissalvagwardja l-protezzjoni tat-tfal li hija 
kkumplimentata b’inizjattivi xierqa mmirati sabiex jedukaw kemm lit-tfal kif ukoll lill-ġenituri/lit-tuturi.
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Iż-Żgħożija: Għanijiet Futuri tal-Politika

L-appoġġ liż-żgħażagħ bl-għarfien u l-ħiliet xierqa, appoġġjati mill-valuri, permezz tal-edukazzjoni 
formali u informali, li se jikkontribwixxu wkoll għal stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa mtejba, impjieg 
sinifikanti kif ukoll reżiljenza fiżika u mentali.

L-iżgurar tal-provvista tal-iżvilupp ta’ politika ffokata fuq iż-żgħażagħ inkluż il-provvista ta’ servizzi tas-
saħħa fiżika u mentali adegwati.

Il-kapitalizzazzjoni fuq il-benefiċċji derivati mit-teknoloġiji diġitali waqt li jkun żgurat li s-salvagwardji 
xierqa jkunu fis-seħħ.

L-Anzjanita: Għanijiet Futuri tal-Politika

L-inkoraġġiment ta’ soċjetà adattata għall-età fejn persuni akbar fl-età jkunu jistgħu jżommu kemm 
jista’ jkun l-indipendenza tagħhom fi ħdan il-komunità.

It-tisħiħ tal-isforzi għat-titjib tal-aċċessibilità, l-affordabilità u s-sostenibilità tal-istrutturi tal-kura u tal-
appoġġ għal persuni anzjani inkluż permezz tal-opportunitajiet li jġibu magħhom teknoloġiji moderni.

It-titjib ulterjuri tal-adegwatezza tal-introjtu waqt is-snin tal-pensjoni permezz ta’ miżuri xierqa li 
jkollhom fil-mira l-ġenerazzjonijiet aktar żgħażugħa bi preparazzjoni għas-snin pensjonabbli futuri 
tagħhom.

Il-Vizzji tas-Sustanzi, l-Imħatri u Mġiba Oħra: Għanijiet Futuri tal-Politika

It-tisħiħ tar-reżiljenza tas-soċjetà Maltija kontra l-vizzji ta’ kull forma permezz tal-adozzjoni ta’ approċċ 
preventiv;

L-iżgurar tal-iżvilupp ta’ servizzi u/jew pjanijiet ta’ kura mfassla apposta;

It-tisħiħ tal-kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati sabiex ikunu indirizzati l-impatti tal-vizzji;

Il-promozzjoni tat-tnaqqis tal-ħin quddiem l-iskrins permezz tal-iżvilupp ta’ inizjattivi xierqa inkluż 
permezz ta’ miżuri edukattivi.

L-integrazzjoni mill-ġdid ta’ eks kriminali: Għanijiet Futuri tal-Politika

L-istabbiliment ta’ qafas ta’ politika robust li joffri opportunitajiet suffiċjenti għall-integrazzjoni mill-
ġdid tal-(eks) kriminali li joħloq bilanċ bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp personali, soċjali, edukattiv 
u tal-karriera.

L-indirizzar b’mod effettiv ta’ lakuni edukattivi u tal-ħiliet permezz ta’ opportunitajiet li jidentifikaw u 
jipprovdu l-kompetenzi rilevanti għas-suq tax-xogħol lokali.

L-iżgurar ta’ tranżizzjoni mingħajr xkiel mill-priġunerija għas-soċjetà permezz ta’ appoġġ xieraq, 
b’mod partikolari fl-ewwel ftit xhur wara r-rilaxx.
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L-ispinta lir-riċettività tas-soċjetà Maltija permezz ta’ miżuri xierqa mmirati lejn il-pubbliku ġenerali 
sabiex jawtonomizzaw u jimmotivaw lill-(eks)kriminali u lill-familji tagħhom sabiex ikollhom probabilità 
ogħla ta’ suċċess fl-integrazzjoni mill-ġdid fis-soċjetà Maltija.

Persuni b’Diżabilità: Għanijiet Futuri tal-Politika

L-iżvilupp ta’ approċċ inklussiv għall-parteċipazzjoni sħiħa u attiva tal-PWD fis-soċjetà.

L-iżgurar li jittieħed approċċ iffokat fuq in-nies fejn il-vuċi u l-bżonnijiet tal-PWD jinżammu fiċ-ċentru 
ta’ kull ħidma li taffettwahom.

Il-provvista ta’ servizzi u benefiċċji mfassla apposta sabiex jindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni 
b’diżabilità bħala mezz sabiex jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà.

Il-promozzjoni ta’ inizjattivi relatati mal-provvista ta’ informazzjoni aċċessibbli, id-disinn universali u 
l-użu tal-innovazzjoni teknoloġika.

Persuni li jidentifikaw bħala LGBTIQ: Għanijiet Futuri tal-Politika

L-iżvilupp ta’ politiki u inizjattivi inklussivi addizzjonali f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, 
sabiex jindirizzaw kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni u stigmatizzazzjoni applikabbli għal persuni 
LGBTIQ, sabiex tiġi ggarantita l-ugwaljanza fil-prattika.

Il-ħolqien u s-sostenn ta’ ambjenti inklussivi (b’mod partikolari fl-iskejjel u f’attivitajiet ta’ divertiment/
kulturali), li jiffaċilitaw is-saħħa u s-suċċess akkademiku ta’ kullħadd.

It-tisħiħ tal-isforzi sabiex jittejbu s-servizzi tas-saħħa u jiġu pprovduti programmi u riċerka relatati mas-
saħħa ffokati fuq il-persuni LGBTIQ (u persuni u komunitajiet oħrajn li huma diversi fl-orjentazzjoni 
tas-sess, fil-ġeneru u fil-ġisem) inkluż permezz tal-provvista ta’ appoġġ u informazzjoni xierqa.

Il-Vjolenza, l-Abbuż u l-Isfruttament: Għanijiet Futuri tal-Politika

It-tqegħid tal-vittma fiċ-ċentru tal-leġiżlazzjoni kollha, l-iżvilupp tal-politika u l-provvista tas-servizzi, 
permezz tal-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tal-monitoraġġ tal-għanijiet u l-valutazzjoni tal-impatt tas-
servizzi u l-miżuri ta’ appoġġ fuq l-individwu;

It-tmexxija ta’ azzjoni interdixxiplinarja u kollaborazzjoni bejn l-aġenziji għall-prevenzjoni, ir-rapportar, 
l-intervent f’waqtu sabiex jiġu indirizzati l-abbuż u l-isfruttament;

It-tnaqqis tal-ostakli għar-rapportar tal-abbuż u l-vittimizzazzjoni;

It-tisħiħ ta’ sforzi sabiex jiġu indirizzati l-kawżi fil-qalba tal-vjolenza u mekkaniżmi oħra ta’ prevenzjoni
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Il-Migrazzjoni: Għanijiet Futuri tal-Politika

Qafas ta’ integrazzjoni olistika li huwa mibni fuq il-prinċipji tar-rispett, tad-diversità u tat-tolleranza 
li jiffoka kemm fuq il-komunitajiet tal-migranti differenti kif ukoll fuq il-komunitajiet li qegħdin 
jirċevuhom.

Il-promozzjoni tal-impatti u l-opportunitajiet pożittivi li ġġib magħha l-migrazzjoni.

L-iżgurar li l-istrutturi u l-provvista ta’ servizzi jkunu mgħammra b’mod xieraq sabiex jindirizzaw id-
diversità tal-bżonnijiet, l-attitudnijiet kulturali u l-aspirazzjonijiet tal-komunitajiet differenti tal-migranti.
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