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Daħla
Il-fenomenu tal-multikulturaliżmu fis-soċjetà 
tagħna m’huwa xejn ġdid. Matul is-sekli, 
l-istorja ta’ pajjiżna issawret minn dawk li 
b’xi mod baħħru lejn xtutna, u għażlu li jibnu 
ħajjithom fl-irħula u l-ibliet f’pajjiżna.

Illum, aħna l-prodott ta’ kull ġens, kull ilsien, u kull fidi li qatt rabbiet l-għeruq f’Malta u Għawdex. 
 
Is-sbuħija u s-saħħa ta’ pajjiżna jinsabu fid-diversità tagħna. 
 
Illum, aħna magħqudin fil-ħidma tagħna lejn soċjetà ugwali u ħielsa mid-diskriminazzjoni; soċjetà 
li tilqa’ lil kull min jagħżel li jkun parti mill-komunitajiet tagħna. Madanakollu, l-Gvern jirrikonoxxi 
illi qiegħdin jiżdiedu manifestazzjonijiet ta’ razziżmu u mibgħeda f’pajjiżna. Dawn narawhom 
ukoll fuq livell Ewropew, u fil-fatt il-Kummissjoni Ewropeja għadha kemm nediet il-pjan ta’ azzjoni 
tagħha kontra ir-razziżmu. Jiena ċerta li Stati Membri bħalna u l-Kummissjoni jistgħu jingħaqdu 
flimkien fuq ħafna livelli biex titkattar l-inklużjoni u d-diversita’. 
 
Globalment, qegħdin naraw manifestazzjonijiet tal-lemin estrem, ideoloġija perikoluża li mhijiex 
aċċettabbli f’soċjetà ugwali. Din il-konsultazzjoni pubblika hi pass importanti fil-ġlieda tagħna 
kontra min hu interessat illi jifridna. 
 
M’għandux ikun hemm ‘aħna’ jew ‘huma’ – aħna lkoll aħwa Maltin, nemmnu fiex nemmnu, twelidna 
fejn twelidna. Kull min huwa kommess li jkun parti mill-komunità tagħna; kull min jagħraf ir-
responsabilitajiet tiegħu lejn il-bqija tas-soċjetà, u jixtieq jagħti l-kontribut tiegħu, huwa parti 
mill-ħolma Maltija. 
 
Qiegħdin nistednuk sabiex tgħaddilna l-ħsibijiet tiegħek dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija 
f’pajjiżna. Kif nistgħu nindirizzaw dawn il-fenomeni? Xi jwassal għal biżà, jew saħansitra 
mibgħeda, lejn individwu, sempliċiment minħabba l-kulur tal-ġilda tiegħu, jew il-fidi tiegħu? Kif 
nistgħu nindirizzaw dan it-tħassib?
 
Is-sottomissjoni tiegħek hija importanti għal dan il-proġett komuni. Meta kull bniedem f’Malta 
jħossu sigur u aċċettat, ingawdu lkoll kemm aħna. 

Onor. Rosianne Cutajar
Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi
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Introduzzjoni
F’dawn l-aħħar snin, Malta verament 
saret pajjiż kosmopolitan. 

F’termini numeriċi, sa tmiem l-2018, il-migrazzjoni 
netta (l-immigrazzjoni nieqsa l-emigrazzjoni) żdiedet 
b’16.5% meta mqabbla mas-sena ta’ qabel, u laħqet 
total ta’ 17,102 persuni. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
kienu jirrappreżentaw l-akbar sehem ta’ migranti netti 
b’9,209, segwiti minn ċittadini oħrajn tal-UE b’7,349.[1] 

Il-mobilità umana, fi gradi differenti u għal varjetà ta’ 
raġunijiet differenti, mistennija biss li tiżdied.
Malta tassew imxiet ’il quddiem – kemm soċjalment 
kif ukoll ekonomikament – bħala riżultat. Madankollu, 
huwa importanti li nirrikonoxxu li ċerti problemi 
razzjali li rabbew l-għeruq fis-soċjetà Maltija u xi drabi 
istituzzjonalizzati huma sors ta’ allarm, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati b’mod urġenti. 

Permezz ta’ din il-Konsultazzjoni Pubblika, u l-abbozzar 
eventwali tal-ewwel Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali ta’ 
Malta kontra r-Razziżmu u l-Ksenofobija (minn hawn 
’il quddiem NAPRAX), il-Gvern ifittex li jindirizza 
r-razziżmu, id-diskriminazzjoni razzjali, il-ksenofobija u 
l-intolleranza f’Malta permezz ta’ azzjonijiet effettivi u 
li jistgħu jitkejlu f’diversi sferi tal-ħajja. 
 
Sabiex joħloq Pjan ta’ Azzjoni tassew komprensiv, 
il-Gvern qed ifittex sottomissjonijiet mill-pubbliku 
ġenerali f’dan ir-rigward.
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Il-Proċess ta’ 
Konsultazzjoni
Dan id-dokument jipproponi ġabra ta’ setturi 
u ideat għal konsultazzjoni mal-pubbliku, li 
warajha jiġi ffinalizzat Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali 
kontra r-Razziżmu u l-Ksenofobija, abbażi 
tal-konsultazzjoni riċevuta.

Il-pubbliku qed jintalab 
iwieġeb dawn il-mistoqsijiet:

01. Mistoqsija 

Taqbel ma’ dan 
id-dokument?

02. Mistoqsija 

X’inhi l-esperjenza tiegħek 
(personali jew bħala osservatur mill-
qrib) tar-razziżmu u l-ksenofobija 
f’Malta, u kif taħseb li dawn jistgħu 
jiġu indirizzati bl-aħjar mod?

03. Mistoqsija 

Għandek xi ideat, miżuri jew
proposti addizzjonali li jistgħu 
jiġu inklużi għal NAPRAX aktar 
effettiv?
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Bħala popolazzjoni, aħna l-prodott tal-
migrazzjoni u tal-kolonjaliżmu. Evidenza 
ta’ din l-istorja rikka u multikulturali tista’ 
tintgħaraf faċilment fil-lingwa, l-arkitettura, 
il-kunjomijiet, l-ikel u l-istituzzjonijiet 
tagħna u fil-kultura li qed tevolvi. 

Fi żminijiet ta’ prosperità, iżda anki fi żminijiet 
ta’ disperazzjoni, il-Maltin ħarsu lil hinn 
mill-fruntieri blu tal-gżira tagħhom biex 
ifittxu x-xogħol u l-edukazzjoni, l-imħabba 
u anki mezz ta’ għajxien. Tabilħaqq, hekk kif 
il-gżejjer għamlu t-tranżizzjoni minn pajjiż tal-
emigrazzjoni għal wieħed tal-immigrazzjoni, 
in-nies minn madwar id-dinja għamlu lil Malta 
darhom, xi wħud ġew biex ifittxu kenn u 
sigurtà, oħrajn ġew ifittxu impjieg, jew post 
fejn jirtiraw, filwaqt li oħrajn ġew biex igawdu 
x-xemx li għaliha tant hija magħrufa Malta. 

Hekk kif is-soċjetà Maltija tagħmel it-
tranżizzjoni tagħha f’soċjetà dejjem aktar 
multikulturali u diversa, huwa importanti 
li jiġi rikonoxxut li l-politiki u ċerti mġibiet li 
jistgħu jidhru li huma newtrali, fil-fatt jistgħu 
jikkontribwixxu għal inugwaljanzi razzjali u 
jaggravawhom. Huwa ċar li hemm problemi 
razzjali msejsa fis-soċjetà Maltija li huma 
sors ta’ allarm u li jeħtieġ li jiġu indirizzati 
b’mod urġenti. 

Fl-2019, it-tielet l-akbar partit politiku f’Malta 
ikkontesta l-elezzjoni fuq pjattaforma tal-
lemin estrem. Il-klima saret aktar polarizzata 
u d-dibattitu pubbliku kompla jimtela bil-
mibegħda. L-internet u, b’mod partikolari, il-
midja soċjali f’Malta, bħalissa huma miżgħuda 

b’kontenut offensiv, iżda dan mhuwiex 
fenomenu ġdid. 
 
Fl-2018, rapport tal-Ewrobarometru 
kklassifika lil Malta bħala l-pajjiż tal-UE fejn 
l-utenti tal-midja soċjali kellhom probabbiltà 
akbar li aċċidentalment jiltaqgħu ma’ diskors 
ta’ mibegħda online. Id-diskors ta’ mibegħda  
huwa t-tip ta’ kontenut illegali msemmi l-aktar 
minn dawk li wieġbu f’10 pajjiżi, b’dawk f’Malta 
(55%), fir-Repubblika Ċeka (53%), fil-Bulgarija 
(52%) u fil-Polonja (50%) l-aktar probabbli li 
jagħmlu dan. Il-qtil b’motivi razzjali ta’ Lassana 
Cisse Soulemayne ftit aktar minn sena ilu 
huwa tfakkira traġika tal-konsegwenzi tal-
indifferenza għad-diskors ta’ mibegħda u 
r-razziżmu fis-soċjetà Maltija. 

It-twemmin u l-azzjonijiet razzisti ħafna drabi 
jsiru bla ħsieb ta’ xejn u huma inkorporati 
fil-fond fl-istrutturi tas-soċjetà, inklużi 
l-istituzzjonijiet politiċi, ekonomiċi, kulturali 
u soċjali tagħna. L-istorja partikolari 
ħafna ta’ Malta, informata minn strutturi 
kolonjali storiċi, ikkontribwixxiet għad-
diżumanizzazzjoni u l-isfruttament tan-
nies Suwed, filwaqt li l-isterjotipar storiku 
tal-Musulmani kkontribwixxa wkoll għall-
Iżlamofobija. Forom differenti, iżda wkoll 
partikolari ta’ razziżmu jirriżultaw f’abbuż, 
vjolenza, emarġinazzjoni u esklużjoni. Ir-
rappreżentazzjonijiet kulturali u storiċi, 
il-prattiki istituzzjonali, il-politiki u l-lingwa, 
u ‘normi’ oħrajn li jitqiesu bħala ovvji 
jistgħu jirrinforzaw, jikkontribwixxu għal, 
jew saħansitra jaggravaw l-isterjotipi u 
l-inugwaljanzi razzjali u etniċi, u joħolqu 

Il-ħtieġa għal 
Pjan ta’ Azzjoni 

Nazzjonali kontra 
r-Razziżmu u 
l-Ksenofobija

Il-Gżejjer Maltin, li jinsabu fiċ-ċentru tal-Mediterran, dejjem 
kienu f’salib it-toroq ta’ rotot migratorji u forzi politiċi, kulturali u 
ekonomiċi differenti.
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ostakoli għal persuni ta’ karnaġġjon skur, 
minoranzi etniċi u reliġjużi li jiksbu aċċess 
għall-istess drittijiet u opportunitajiet bħall-
maġġoranza tal-popolazzjoni. Huwa ċar 
ukoll għall-osservatur każwali li l-minoranzi 
razzjali, etniċi u reliġjużi f’Malta jiffaċċjaw 
diskriminazzjoni strutturali fl-oqsma tal-
abitazzjoni, tal-impjiegi, fl-operazzjonijiet 
tal-pulizija u fis-sistema tal-ġustizzja. 

Dan il-proċess huwa msejjes fil-ħtieġa li nibnu 
fuq is-suċċessi miksuba mill-ugwaljanza f’setturi 
oħrajn[2] u li niżviluppaw strateġiji inklużivi u 
komprensivi kontra r-razziżmu f’Malta. 

Billi jibni fuq it-titjib importanti fi ħdan il-
qafas leġiżlattiv, in-NAPRAX Malti jfittex li 
jwassal impenn ċar biex jindirizza r-reati u 
d-diskriminazzjoni b’motivi razzjali, filwaqt li 
jiżviluppa wkoll strateġiji koerenti u informati 
biex jikkonfronta u jeqred ir-razziżmu 
strutturali f’Malta. 

Il-proċess ta’ konsultazzjoni jfittex li jinvolvi 
individwi u gruppi differenti, b’mod partikolari 
dawk li jidentifikaw ruħhom li jifformaw parti 
minn minoranza razzjali u/jew etnika mis-soċjetà 
Maltija kollha, sabiex il-vuċijiet, l-esperjenzi 
u l-perspettivi tagħhom ikunu jistgħu 
jikkontribwixxu għal NAPRAX impenjat għall-
ġustizzja soċjali u l-ugwaljanza għal kulħadd. 

Għall-fini ta’ dan il-proċess ta’ konsultazzjoni, 
ir-razziżmu jinftiehem bħala nisġa ideoloġika 
jew twemmin li l-kwalitajiet tal-persuni jiġu 
ddeterminati mill-identità ‘razzjali’ u/jew etnika 
tagħhom, u li l-membri ta’ ‘razez’ jew etniċitajiet 
oħrajn, ibbażati fuq attributi fiżiċi u kulturali, 
huma inferjuri għal tagħhom. B’estensjoni 
għal dan il-fehim, l-Iżlamofobija hija forma ta’ 
razziżmu fis-sens li hija r-riżultat tan-nisġa soċjali 
ta’ grupp bħala razza u li għaliha huma attribwiti 
ċerti speċifiċitajiet u sterjotipi. Tali twemmin 
jistabbilixxi relazzjonijiet ġerarkiċi fis-soċjetà, 
li jirriżultaw fi trattament inġust, inġustizzja u 
inugwaljanzi ekonomiċi, soċjali u kulturali. 

Din id-definizzjoni ta’ razziżmu tirrikonoxxi 
wkoll l-intersezzjonalitajiet bħala element 
importanti tar-razziżmu u ta’ kif dan 
jiġi esperjenzat. Billi nadottaw approċċ 
intersezzjonali, aħna nistgħu nifhmu u 
nirrikonoxxu kif ir-razziżmu jinteraġixxi ma’ 
forom differenti ta’ inugwaljanza (pereżempju, 
il-ġeneru, il-klassi soċjali, ir-reliġjon, is-saħħa, 
l-orjentazzjoni sesswali, jew l-istatus legali) 
b’modi kumplessi, u f’kuntesti differenti, 
li ta’ spiss jaggravaw id-diskriminazzjoni u 
l-esklużjoni. Għalhekk, pereżempju, żagħżugħ 
ta’ karnaġġjon skur jista’ jiġi ċċelebrat fil-
grawnd tal-futbol, u mbagħad imċaħħad 
l-aċċess għal post ta’ divertiment abbażi 
tar-razza tiegħu; Mara Musulmana tista’ 
tesperjenza diskriminazzjoni fix-xogħol, 
abbażi tal-ġeneru, tar-razza u tar-reliġjon 
tagħha; Persuna li tkun qed tfittex l-ażil tista’ 
tesperjenza diskriminazzjoni fi ħdan is-sistema 
ġudizzjarja hekk kif ir-razza, il-ġeneru u wkoll 
l-istatus legali jidħlu f’xulxin. 

Minkejja t-titjib importanti fil-liġi Maltija, ir-
riċerka u r-rapportar fil-midja jkomplu jipprovdu 
evidenza ta’ razziżmu, fastidju u diskriminazzjoni 
kontinwi. Skont stħarriġ tal-2016, 87% ta’ dawk 
li wieġbu li esperjenzaw diskors ta’ mibegħda 
ma rrapportawx l-inċident lill-pulizija. Kif wieħed 
jista’ jifhem, in-nuqqas perċepit u/jew reali ta’ 
azzjoni meħuda f’dawk il-ftit każijiet li fil-fatt 
jiġu rrapportati żied in-nuqqas ta’ fiduċja tal-
minoranzi etniċi u razzjali fil-Korp tal-Pulizija. 
Stħarriġ li sar fl-2014 ma’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
sab li dawk li huma vittmi ta’ reati razzisti sikwit 
ma kinux konxji tad-drittijiet tagħhom u kellhom 
diffikultajiet bil-kumplessità tal-proċeduri tar-
rapportar. B’hekk, l-għarfien tal-leġiżlazzjoni u 
l-entitajiet protettivi jibqa’ limitat, u s-sitwazzjoni 
tkompli tiġi aggravata minħabba n-nuqqas ta’ 
rapportar ta’ abbużi u diskriminazzjoni razzisti 
dovuti għal nuqqas ta’ fiduċja fl-awtoritajiet u 
l-istituzzjonijiet responsabbli biex jirrispettaw 
il-liġi. Bħala tali, dawk li jikkommettu dawn ir-reati 
jibqgħu ma jiġux ikkastigati, filwaqt li l-ideoloġiji u 
t-twemmin sottostanti ma jiġux ikkontestati.
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Qafas 
Legali [3] 
 
Il-liġi Maltija tikkundanna - u tippenalizza - 
id-diskriminazzjoni, ir-reati ta’ mibegħda, 
kif ukoll id-diskors ta’ mibegħda fil-forom 
kollha tagħhom. 

Dawn jinkludu dawk l-atti li huma motivati minn preġudizzju 
abbażi tar-razza jew tar-reliġjon ta’ persuna, fost karatteristiċi 
protetti oħrajn. Barra minn hekk, Malta ffirmat u rratifikat diversi 
trattati u konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-kwistjoni, u 
tonora bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tittratta 
r-razziżmu, id-diskriminazzjoni razzjali u l-ksenofobija. 

Filwaqt li d-diskriminazzjoni hija reat ċivili, u l-ħtija ġġib magħha 
l-ħlas ta’ kumpens lill-vittma, ir-reati ta’ mibegħda u d-diskors 
ta’ mibegħda huma reati kriminali u, għalhekk, jistgħu jirriżultaw 
fi priġunerija, kif ukoll fil-ħlas ta’ multi. F’dan ir-rigward, il-
ġurisprudenza hija relattivament limitata, minkejja bosta każijiet 
li jikkonċernaw allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni u diskors 
ta’ mibegħda li ġew argumentati b’suċċess quddiem il-qrati u 
t-tribunali Maltin.

Miżuri Proposti
NAPRAX huwa definit internazzjonalment bħala li jikkostitwixxi: 

“programm komprensiv ta’ attivitajiet immirati biex b’mod progressiv 
iwasslu għal titjib fil-promozzjoni tal-ugwaljanza razzjali.

[…] L-istess bħal bid-drittijiet tal-bniedem b’mod ġenerali, it-titjib ġenwin 
fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni razzjali jeħtieġ miżuri speċjali, riżorsi 
u sforzi fit-tul. Dan huwa dokument orjentat lejn l-azzjonijiet li, minflok 
jispeċifika affermazzjonijiet u wegħdiet vagi, jistabbilixxi għanijiet prattiċi, 
ifassal programmi u attivitajiet biex jiżgura l-kisba ta’ dawn l-għanijiet, 
jalloka riżorsi suffiċjenti, u jiżviluppa mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni, kollha 
bl-għan li jeliminaw id-diskriminazzjoni razzjali.” 

Dan id-dokument identifika 11-il qasam ewlieni li f ihom l-azzjonijiet konkreti 
jistgħu jikkontribwixxu għall-indirizzar tar-razziżmu u l-ksenofobija, u li jistgħu 
jiġu żviluppati aktar f’miżuri konkreti.

L-Għarfien u 
r-Riċerka
Ir-riċerka dwar il-manifestazzjonijiet lokali tar-razziżmu u l-Iżlamofobija u 
l-komunitajiet interkulturali dejjem jikbru ta’ Malta hija skarsa.  

Il-kisba ta’ aktar għarfien sabiex ikunu jistgħu jiġu żviluppati miżuri bbażati fuq 
l-evidenza u jiġi vvalutat l-impatt tagħhom maż-żmien hija neċessità jekk aħna 
rridu niżguraw ir-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-bnedmin kollha. Ftit li 
xejn nafu wkoll dwar is-sottogruppi intersezzjonali, bħar-realtajiet u l-esperjenzi 
ta’ persuni akbar fl-età fi ħdan minoranzi etniċi u razzjali.
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Il-Postijiet fejn 
Jiltaqgħu n-Nies
Skont l-istħarriġ tal-FRA għall-2016 dwar ir-realtà li tkun persuna 
sewda fl-UE,[4] 20% tar-residenti f’Malta li pparteċipaw fl-istħarriġ 
wieġbu li esperjenzaw fastidju razzist fil-ħames snin ta’ qabel 
l-istħarriġ. Il-maġġoranza kbira ta’ dawn l-inċidenti ġew irrapportati 
minn persuni li ma kinux jafu. 
 
Ħafna mir-razziżmu ffaċċjat iseħħ fi spazji pubbliċi bħal ħwienet tax-
xorb u fuq it-trasport pubbliku. Il-minoranzi razzjali, etniċi u reliġjużi 
jfittxu wkoll spazji fejn jistgħu jinġabru flimkien għal skopijiet soċjali 
jew reliġjużi.

 Id-Dibattitu u 
d-Demokrazija
L-Ewrobarometru Speċjali tal-2019 dwar id-diskriminazzjoni fl-
UE[5] sab li 26% kienu totalment skomdi bil-persuni minn sfond 
etniku jew reliġjuż differenti għall-maġġoranza fl-ogħla pożizzjoni 
eletta fil-pajjiż. 18% kienu totalment skomdi b’xi ħadd ta’ kulur 
tal-ġilda differenti li jkun Prim Ministru of Malta. 
 
Il-Forum għall-Affarijiet Interkulturali fi ħdan il-Gvern jipprovdi 
pjattaforma sabiex il-minoranzi etniċi u razzjali jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu fil-proċess tal-iżvilupp tal-politika u tas-servizzi 
tal-Gvern u biex iqajmu tħassib u jipproponu soluzzjonijiet. 
 
Il-parteċipazzjoni fil-ħajja ċivika tkopri wkoll l-aċċess għal, u 
l-parteċipazzjoni fi, sferi oħrajn li jgħinu biex jiżdiedu l-viżibbiltà 
tal-minoranzi u l-għarfien tad-diversità fil-komunitajiet u fis-
soċjetà b’mod ġenerali. Il-miżuri kontra r-razziżmu għandhom 
ifittxu wkoll li jikkontrobattu l-aljenazzjoni li tista’ twassal għal 
radikalizzazzjoni u estremiżmu, kif ukoll għal narrativi tal-lemin 
estrem li joħonqu d-dibattitu u jnaqqru l-koeżjoni soċjali.

20%

Residenti f’Malta ta’ 
karnagjon skura li 

esperjenzaw 
fastidju razzist 

(Stharriġ 2016 FRA)
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It-Tfal, iż-Żgħażagħ 
u l-Edukazzjoni
Hekk kif l-iskejjel u l-klassijiet ta’ Malta jsiru aktar diversi, huwa importanti li 
tinbena l-kapaċità tal-edukaturi u ta’ membri oħrajn tal-persunal tal-iskejjel 
biex jimmaniġġjaw din id-diversità b’mod effettiv. Skont l-Istħarriġ tal-
Ewrobarometru Speċjali dwar id-diskriminazzjoni fl-UE, il-maġġoranza kbira 
(82%) jappoġġjaw kurrikuli inklużivi li jagħtu valur u jippromwovu lis-soċjetajiet 
interkulturali. Jeħtieġ li dawn jiġu integrati fl-oqsma tas-suġġetti kollha u 
jkunu parti minn approċċ skolastiku sħiħ lejn klimi skolastiċi inklużivi.

L-Impjiegi
L-Ewrobarometru Speċjali tal-2019 dwar id-diskriminazzjoni fl-UE[6] sab li 9% 
tal-persuni f’Malta jħossuhom totalment skomdi jaħdmu ma’ kollegi Musulmani 
u 6% jħossuhom skomdi jaħdmu ma’ persuna sewda. 27% ħassew li ma kienx 
qed isir biżżejjed sabiex jiġu inklużi dawk b’kulur tal-ġilda jew oriġini etnika 
differenti jew dawk ta’ reliġjon jew twemmin differenti fl-impjieg.  

It-Tieni Stħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar il-Minoranzi u d-Diskriminazzjoni 
mwettaq mill-FRA[7] sab li 33% biss tal-persuni suwed jew migranti ta’ 
dixxendenza Afrikana kienu f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, inkluż  
fost iż-żgħażagħ.

L-Abitazzjoni
F’Malta, 2% biss tal-persuni ta’ dixxendenza Afrikana 
jgħixu f’akkomodazzjoni li hija proprjetà tagħhom, 
imqabbla ma’ 81% tal-popolazzjoni ġenerali (Stħarriġ 
tal-FRA 2018). Kemm il-kulur tal-ġilda kif ukoll l-istatus 
taċ-ċittadinanza jistgħu jwasslu għal diskriminazzjoni 
fl-aċċess għall-abitazzjoni. 23% irrapportaw li huma 
ltaqgħu ma’ diskriminazzjoni fl-aċċess għall-abitazzjoni 
fil-ħames snin qabel ma sar l-istħarriġ tal-FRA. 84% ta’ 
dawk li wieġbu rrapportaw ukoll li jgħixu f’abitazzjoni 
ffullata żżejjed, imqabbla ma’ 3% tal-popolazzjoni 
ġenerali.Filwaqt li ċ-ċentri tal-akkoljenza jipprovdu kenn 
bażiku għall-migranti, huma maħsuba biss biex ikunu 
soluzzjonijiet temporanji u l-integrazzjoni fil-komunitajiet 
lokali tiġi ppreferuta fuq perjodu ta’ żmien twil.

Il-Ġustizzja Kriminali/
l-Infurzar tal-Liġi
Il-minoranzi razzjali u etniċi huma soġġetti għal razziżmu sistemiku meta jiġu f’kuntatt 
mal-infurzar tal-liġi u mas-sistema tal-ġustizzja kriminali. Skont it-tieni stħarriġ tal-FRA 
dwar id-diskriminazzjoni tal-minoranzi fl-UE, 37% biss tal-migranti mill-Afrika sub-
Saħarjana jesprimu fiduċja fis-sistema legali Maltija, b’60% jesprimu fiduċja fil-pulizija. 

5% irrapportaw li kienu twaqqfu mill-pulizija fil-ħames snin preċedenti minħabba tfassil 
ta’ profil etniku pperċepit, b’35% ta’ dawk li twaqqfu jsostnu li l-pulizija ma wrewx rispett 
lejhom. Il-maġġoranza kbira twaqqfu fit-toroq.

Servizzi Pubbliċi
Filwaqt li Malta għandha qafas legali b’saħħtu li jipprojbixxi t-trattament diskriminatorju 
abbażi ta’ razza, oriġini etnika u reliġjon, il-preġudizzju xorta jista’ jippersisti. It-tieni stħarriġ 
tal-FRA dwar id-diskriminazzjoni tal-minoranzi sab li 22% ta’ dawk li wieġbu ta’ oriġini sub-
Saħarjana esperjenzaw diskriminazzjoni meta aċċessaw servizzi pubbliċi u privati.
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Ħelsien 
mill-Mibegħda
Il-persuni kollha għandhom id-dritt li jgħixu mingħajr biża’ u li 
jħossuhom sikuri fil-komunitajiet tagħhom. 14% ta’ dawk li wieġbu 
għat-tieni Stħarriġ tal-FRA dwar id-diskriminazzjoni tal-minoranzi 
ddikjaraw li esperjenzaw fastidju fit-12-il xahar qabel wieġbu għall-
istħarriġ, b’50% minnhom irrapportaw li esperjenzaw fastidju 
f’aktar minn 6 okkażjonijiet. 7% ta’ dawk li wieġbu esperjenzaw 
attakki fiżiċi matul il-ħames snin qabel wieġbu għall-istħarriġ 
minħabba l-isfond etniku jew ta’ immigranti tagħhom. Ftit minn 
dawn l-inċidenti jiġu rrapportati lill-pulizija u frazzjoni żgħira biss 
iwasslu għal prosekuzzjoni u kundanna.  

Malta hija rrapportata wkoll li għandha prevalenza għolja ta’ diskors 
ta’ mibegħda online mmirat lejn minoranzi razzjali, etniċi u reliġjużi, 
fost l-Istati Membri tal-UE.

L-integrazzjoni
Fl-2017, il-gvern nieda l-ewwel strateġija u pjan ta’ azzjoni 
tiegħu għall-integrazzjoni tal-migranti bit-titolu Integrazzjoni 
= Appartenenza.  Il-pjan ta’ azzjoni ppreveda l-organizzazzjoni 
ta’ korsijiet lingwistiċi fil-Malti u fl-Ingliż u sessjonijiet ta’ 
orjentazzjoni kulturali, li kollha kemm huma jiffaċilitaw 
l-integrazzjoni effettiva tal-migranti fis-soċjetà Maltija. 

Il-pjan ta’ azzjoni kopra l-perjodu 2017-2020, u issa wasal iż-żmien 
biex jiġġedded.

https://meae.gov.mt/mt/Documents/migrant%20integration-MT.pdf

Sforzi Internazzjonali
L-impenji internazzjonali ta’ Malta dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-rakkomandazzjonijiet 
u l-opinjonijiet li tirċievi Malta fir-reviżjonijiet internazzjonali jservu bħala punt ta’ tluq 
importanti għax-xogħol sabiex jiġi miġġieled ir-razziżmu. 

Il-kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-razziżmu u r-reati ta’ mibegħda huma koperti minn bosta 
mill-konvenzjonijiet u l-patti tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem. L-istrument li għandu 
l-akbar impatt fuq ix-xogħol sabiex jiġu miġġielda r-razziżmu u r-reati ta’ mibegħda huwa 
l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni 
Razzjali, u l-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem iwettaq eżami 
wiesa’ tar-rekords tad-drittijiet tal-bniedem tal-Istati Membri kollha tan-NU (Eżami 
Perjodiku Universali, EPU). 
 
Aħna ngħixu f’dinja globali fejn dak li jiġri f’pajjiż wieħed jista’ jkollu effetti anċillari 
madwar id-dinja. Malta hija membru ta’ diversi fora internazzjonali, bħan-NU u l-Kunsill 
tal-Ewropa, fejn hija jista’ jkollha wkoll sehem fil-promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem u fid-difiża tal-paċi.

[1] Ara L-Istħarriġ Ekonomiku tal-2019, p. 29.
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Residenti li espejenzaw 
fastidju f’aktar minn 6 

okkażjonijiet, is-sena ta’ 
qabel ma’ sar lis-stħarriġ
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