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Ix-Xejriet 
Demografiċi

L-arċipelagu Malti huwa Stat Membru tal-

Unjoni Ewropea (UE). Dan jikkonsisti fi tliet 

gżejjer – Kemmuna, Għawdex u Malta – f’nofs 

il-baħar Mediterran, 93 kilometru ’l isfel minn 

Sqallija u 290 kilometru fit-tramuntana tal-

Libja. Kemmuna ma għandhiex nies jgħixu fiha, 

u filwaqt li Għawdex għandu l-popolazzjoni ta’ 

32,723 persuna, iħalli lil Malta bħala l-ikbar gżira 

tal-arċipelagu, b’442,978 resident (figuri tal-2017) 

(Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, 2019). 

Ix-xenarju demografiku ta’ 
Malta kien ikkaratterizzat 
minn popolazzjoni żagħżugħa 
imma din inbidlet f’daqqa 
fl-aħħar kwart tas-Seklu 20 
(Formosa, 2019).

Fl-1985 il-popolazzjoni kienet magħmula minn 

345,418 persuna (żieda ta’ 31,202 persuna fuq 

iċ-ċensiment tal-1967), leħqet 378,132 persuna 

fl-1995 u leħqet l-417,432 persuna f’Malta fl-

aħħar ċensiment tal-2011 (Uffiċċju Nazzjonali tal-

Istatistika, 2014). Fl-2011, l-età medjana fis-sena 

2011 baqgħet għal 40.5 sena, li telgħet minn 38.5 

fl-2005. Dawn il-varjazzjonijiet kienu r-riżultat 

tat-tnaqqis fir-rata tat-twelid flimkien maż-żieda 

fit-tul tal-ħajja kemm għall-irġiel u anke għan-

nisa. 

Min-naħa, filwaqt li r-rata tat-twelid f’Malta 

kienet relattivament stabbli fl-ewwel nofs tas-

seklu għoxrin, b’madwar 38 twelid annwali għal 

kull 1,000, niżlet ħafna minn dakinhar, għal 9 

twelid għal kull 1,000 fl-2019 (Uffiċċju Nazzjonali 

tal-Istatistika, 2020). Min-naħa l-oħra, it-tul tal-

ħajja f’Malta żdiedet minn 43 sena għal 46 sena 

għall-irġiel u n-nisa rispettivament 1940 għal 81.2 

sena u 84.6 sena fl-2019 (Formosa, 2015; Uffiċċju 

Nazzjonali tal-Istatistika, 2020). It-tul ta’ ħajja ta’ 

65 sena f’Malta huwa r-raba’ l-aktar għoli fl-Unjoni 

Ewropea (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni 

Ekonomika u Żvilupp & Osservatorju Ewropew 

fuq is-Sistemi tas-Saħħa u l-Politiki, 2019). Fl-2016, 

il-Maltin li kellhom 65 sena setgħu jistennew li 

jgħixu 20.7 sena aktar, erba’ snin aktar mill-2000. 

Żewġ terzi ta’ dan iż-żmien jgħaddi mingħajr 

mard kroniku jew diżabilitajiet, li hu ħafna ogħla 

mill-medja Ewropea. 

Sal-31 ta’ Diċembru 2019 il-popolazzjoni ta’ Malta 

telgħet għal 514,564 persuna (Tabella 1) (Uffiċċju 

Nazzjonali tal-Istatistika, 2020). Il-persentaġġi 

tal-persuni ’l fuq minn 60, ’il fuq minn 65 u ’l fuq 

minn 80 kienu 24.5%, 18.5% u 4.2% rispettivament. 

Dan ifisser li waqt il-perjodu 1985 – 2019, il-grupp 

tal-persuni ’l fuq minn 65 sena żdied minn 9.9% sa 

18.5% tat-total tal-popolazzjoni. L-akbar numru 

huwa ta’ nisa biex il-proporzjon tas-sessi għall-

gruppi minn 65 sena ’l fuq u 80 sena ’l fuq leħaq 

l-84.3 u t-62.1 rispettivament, meta l-proporzjon 

għat-total tal-popolazzjoni hu ta’ 106.8. 
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Tabella 1: Total ta’ popolazzjoni skont l-età (31 ta’ Diċembru 2019)

Sors: Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, (2020) 

ETÀ IRĠIEL NISA TOTAL % TAT-TOTAL 
TAL-
POPOLAZZJONI

PROPORZJON 
SKONT 
IS-SESS

Etajiet kollha 265,762 248,802 514,564 100 106.8

60+ 59,092 67,066 126,158 24.5 88.1

65+ 43,483 51,567 95,050 18.5 84.3

80+ 8,307 13,382 21,689 5.2 62.1

60-69 29,646 29,905 59,551 11.6 99.1

70-79 21,139 23,779 44,918 8.7 88.9

80-89 7,390 11,250 18,640 3.6 65.7

90+ 917 2,132 3,049 0.6 43.0

Il-projezzjonijiet demografiċi jindikaw li Malta ser 

tkun wieħed mill-pajjiżi li l-aktar għandu anzjani 

fl-Unjoni Ewropea għaliex mat-twelid it-tul tal-

ħajja hu maħsub li jiżdied għal 85.1 sena u 89.1 

sena għall-irġiel u għan-nisa rispettivament sas-

sena 2060 (Kummissjoni Ewropea 2015). 

Riżultat ta’ dan, wieħed jantiċipa bidliet kbar 

fil-piramida tal-popolazzjoni Maltija fl-erba’ 

deċennji li ġejjin (Figura 1). 



7

Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva:  Malta 2021 - 2027

Figura 1: Il-piramidi tal-popolazzjoni ta’ Malta ta’ issa u dawk li huma maħsuba li ġejjin (2010, 2025) 

Fuq naħa, il-persentaġġ tat-tfal (0-14) tat-total 

tal-popolazzjoni huwa maħsub li se jiżdied ftit biss 

minn 14.5% għal 15.4% (+0.9%), il-popolazzjoni 

fl-età tax-xogħol (15-64) ser ikollha tnaqqis 

drastiku, minn 68% għal 56.1% (-11.9%). Min-naħa 

l-oħra, il-popolazzjoni anzjana ser tiżdied b’mod 

straordinarju. Il-grupp ta’ persuni minn 65 sena 

’il fuq/80 sena ’l fuq ser tilħaq 28.5%/10.5% tal-

popolazzjoni totali fl-2060, minn 17.5%/3.8% fl-

2013 (+11.0%/6.7%). 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-persentaġġ tal-

popolazzjoni minn 80 sena ’l fuq mill-grupp ta’ 

65 sena ’l fuq, il-Kummissjoni Ewropea (2015) 

bassret li dan il-grupp ser jilħaq 36.7% (+15.1%). 
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Il-perjodu 2013-2060 se jara l-proporzjon tad-

dipendenza tal-anzjanità f’Malta jiżdied minn 

26 sa 51 punti perċentwali, punt ogħla mill-medja 

tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li Malta ser tibdel 

minn erba’ persuni tal-età tax-xogħol għal kull 

persuna li għandha 65 sena ’l fuq għal proporzjon 

ta’ tnejn għal wieħed.

Il-proporzjon ta’ dipendenza ‘totali’ tal-Maltin 

(persuni li għandhom minn 14-il sena u inqas 

u dawk li għandhom 65 sena ’l fuq, bħala 

persentaġġ tal-popolazzjoni li għandhom 15-64) 

huwa wkoll imbassar li jiżdied, minn 47 sa 78 punt 

perċentwali, għal darb’oħra punt perċentwali 

ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. 

2013 2020 2030 2040 2050 2060

Malta 26 33 41 41 45 51

L-Unjoni 
Ewropea

28 32 39 46 50 50

Malta 47 56 66 65 70 78

L-Unjoni 
Ewropea

51 56 64 71 76 77

Tabella 2: Proporzjonijiet ta’ dipendenza (2020-2060)

Proporzjon ta’ dipendenza ta’ età anzjana  (65+/15-64)

Proporzjon ta’ dipendenza tal-età totali (0-14 & 65+/15-64)

Sors: Kummissjoni Ewropea, (2015)

Dawn ix-xejriet iwasslu għal punti dwar il-politika 

dwar l-anzjanità li għandhom ikunu indirizzati 

b’mod urġenti. Dan l-għan huwa l-isforz ewlieni 

li jwassal għat-tieni Politika Strateġika Nazzjonali 

għall-Anzjanità Attiva.  
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Il-politika dwar l-anzjanità 
attiva f’Malta

Malta ilha fuq quddiem fil-politika tal-anzjanità 

attiva u l-iżvilupp tal-anzjanità b’saħħitha 

(Formosa, 2015, 2018; Formosa & Scerri, 2015). 

Fl-1968, il-Gvern Malti kien l-ewwel wieħed li 

ppreżenta mozzjoni quddiem it-23 Assemblea 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fejn ħeġġeġ lill-

istati membri biex jikkunsidraw il-fenomenu tal-

anzjanità bħala punt ta’ tħassib internazzjonali. 

Barra minn hekk, mill-bidu tal-1970, il-politika 

tal-anzjanità kienet prijorità għall-Gvern Malti, 

biex Malta kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi fejn 

il-Gvern tagħha inkluda ‘Segretarju Parlamentari 

għall-Kura tal-Anzjani’ (sic) (1987) u Ministeru 

responsabbli għal persuni anzjani u anzjanità 

attiva f’Novembru 2020. Dawn id-deċiżjonijiet 

politiċi ħolqu riżultati tajbin biex titjieb il-kwalità 

tal-ħajja u l-benesseri tal-anzjani. Huwa biżżejjed 

li wieħed jgħid li preżentament iċ-ċittadini Maltin 

għandhom ir-rekord tal-itwal ħajja b’saħħitha fost 

il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea (Organizzazzjoni għall-

Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp u l-Unjoni 

Ewropea, 2018), u l-Kummissjoni Ekonomika tan-

Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa u l-Kummissjoni 

Ewropea (2019, p. 12) ikkonkludiet li “Malta hija 

pajjiż li għaddej mill-ogħla żieda bejn l-2010 u 

l-2018, bi tkabbir ta’ 7.1 punti”.

Għalkemm żviluppi bħal 
dawn fil-politika pubblika 
dwar l-anzjanità jafu 
s-suċċess lil bosta strateġiji 
nazzjonali dwar kwistjonijiet 
ta’ benesseri, it-tnedija tal-
ewwel Politika Strateġika 
Nazzjonali dwar l-Anzjanità 
Attiva f’Malta fl-2013 tispikka 
(Formosa 2017).

 F’konformità mal-viżjoni tal-gvern li ‘jżid il-ħajja 

lis-snin’ lil kull anzjan li hawn fil-pajjiż u li għad 

ikun hawn, it-terminu ‘anzjanità attiva’ ttieħed 

biex jirreferi fl-għajnuna “li l-popolazzjoni li qed 

tikber tibqa’ b’saħħitha ( jitnaqqsu l-piżijiet tas-

sistemi tas-saħħa u s-sigurtà soċjali, jibqgħu fl-

impjieg aktar fit-tul (għalhekk jitnaqqsu l-ispejjeż 

tal-penzjonijiet), waqt li jipparteċipaw fil-

komunità u proċessi politiċi (Walker & Foster, 2013, 

p. 33). Filwaqt li nirrikonoxxu li l-aspirazzjonijiet 

individwali mhumiex biżżejjed biex iżommu stili 

ta’ ħajja parteċipattivi, ir-rakkomandazzjonijiet 

fl-ewwel Politika Strateġika Nazzjonali ppruvat 

tgħin lil persuni anzjani jegħlbu diffikultajiet li 

jistgħu jiżviluppaw f’esperjenzi ta’ esklużjoni 

soċjali. 
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Barra minn hekk, aċċettat li t-trasformazzjoni 

tal-perċezzjoni tas-soċjetà dwar l-anzjanità 

minn waħda ta’ dipendenza għal anzjanità 

attiva teħtieġ bidla fil-paradigma biex tħeġġeġ 

l-indipendenza u d-dinjità mal-kobor fl-età.

L-istruttura tal-politika ma 
kinitx li jinstabu soluzzjonijiet 
teknokratiċi, imma 
baqgħet soda fit-tfittxija li 
tikkontribwixxi lejn soċjetà 
aktar ġusta, waħda li hija 
bbażata fuq prinċipji ta’ 
ġustizzja soċjali. 

L-ewwel Politika Strateġika Nazzjonali kienet 

imsaħħa fuq tliet punti: ‘soċjetà għal kull età’, 

‘ekwità interġenerazzjonali’, u fl-aħħar ‘is-setgħa’. 

B’75 rakkomandazzjoni fil-politika, il-Politika 

Strateġika Nazzjonali tal-2014-2020 kienet 

ibbażata fuq tliet temi - parteċipazzjoni attiva 

fis-suq tax-xogħol, parteċipazzjoni soċjali u ħajja 

indipendenti:

Parteċipazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol. Meta 

wieħed iżomm f’moħħu kif qed jaħdmu s-soċjetajiet 

moderni, il-politika ġġustifikat li politiki ekonomiċi 

kontemporanji jikkontribwixxu lejn livelli tajbin 

ta’ ħaddiema anzjani, filwaqt li jħeġġu persuni 

li għandhom età aktar minn dik meqjusa għall-

irtirar u li jixtiequ li jkomplu jaħdmu sabiex jilħqu 

l-għan tagħhom. Dawn l-għanijiet huma neċessarji 

biex l-ekonomiji tas-soċjetà jnaqqsu l-livelli tal-

popolazzjonijiet li jistgħu jaħdmu li qed ikunu dejjem 

aktar baxxi u l-impatt li dan qed joħloq fuq il-

proporzjonijiet ta’ dipendenza u t-tnaqqis ta’ ħiliet, 

inaqqsu l-faqar potenzjali li jista’ jkun hemm fil-futur 

fost l-anzjani minħabba irtirar mix-xogħol kmieni, u 

jappoġġjaw il-potenzjal li jistgħu jagħtu l-anzjani 

biex ikollhom rwol importanti fit-tkabbir ekonomiku. 

Il-Politika Strateġika Nazzjonali offriet dawn ir-

rakkomandazzjonijiet sabiex jiżdiedu l-livelli ta’ 

ħaddiema anzjani li jaħdmu f’Malta: titkompla 

l-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ għall-

adulti; titjib f’kundizzjonijiet tax-xogħol, tekniki fl-

immaniġġjar tal-età, u servizzi ta’ impjieg għal 

ħaddiema kbar fl-età; tittieħed pożizzjoni kontra 

diskriminazzjoni fl-età; implimentazzjoni ta sistemi 

ta’ benefiċċji tat-taxxa; ikunu mħeġġa skemi ta’ 

mentoring f’organizzazzjonijiet okkupazzjonali; u 

t-tisħiħ ta’ kura informali u xogħol ta’ rikonċiljazzjoni. 

Parteċipazzjoni soċjali. Biż-żieda mal-politiki 

tax-xogħol, il-kunċett ta’ ‘parteċipazzjoni soċjali’ 

huwa mottiv rikorrenti fl-ewwel politika dwar 

l-anzjanità attiva. Huwa ddokumentat tajjeb 

li aspirazzjonijiet individwali biss mhumiex 

biżżejjed biex isaħħu stili ta’ ħajja parteċipattivi. 

Id-determinazzjoni tal-anzjani għal livelli tajbin 

ta’ impjiegi soċjali ser ikollhom dejjem barrieri 

strutturali, diffikultajiet li ser iwasslu għal esperjenzi 

ta’ esklużjoni soċjali li mhumiex milqugħa. Għal 
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dan il-għan, il-Politika Strateġika Nazzjonali tat 

dawn ir-rakkomandazzjonijiet sabiex jiżdiedu 

l-livelli ta’ parteċipazzjoni soċjali aktar tard fil-

ħajja f’Malta: jiġi assigurat dħul sostenibbli u 

adegwat għall-persuni kollha anzjani;  ikunu 

pprovduti riżorsi soċjali u finanzjarji adegwati 

għall-persuni anzjani sabiex jgħixu fid-dinjità 

u jipparteċipaw fis-soċjetà; ikunu żviluppati 

u implimentati programmi nazzjonali sabiex 

jinvolvu lill-persuni anzjani bħala voluntiera; ikunu 

megħjuna l-Kunsilli Lokali sabiex jieħdu rwol 

ewlieni fil-ħolqien u l-koordinazzjoni ta’ inizjattivi 

ta’ tagħlim għall-anzjani fil-komunità tagħhom; 

anke permezz ta’ sħubiji mas-setturi privati u 

volontarji; u jinbeda programm ta’ inklużjoni 

diġitali li jassigura li l-anzjani jkunu kapaċi jużaw 

il-kompjuter u l-internet.

Ħajja indipendenti. Wara li ġiet segwita 

l-viżjoni tal-Kummissjoni Ewropea (2012) dwar 

il-futur tal-anzjanità attiva u s-solidarjetà 

interġenerazzjonali, il-Politika Strateġika 

Nazzjonali emfasizzat li s-soċjetà m’għandhiex 

tikkuntenta biss biż-żieda fit-tul tal-ħajja, imma 

tirsisti biex jiżdiedu s-snin ta’ ħajja mingħajr 

problemi fis-saħħa. It-tisħiħ ta’ miżuri ta’ 

promozzjoni tas-saħħa, kura u protezzjoni, kif 

ukoll il-prevenzjoni ta’ mard u inċidenti fl-etajiet 

kollha jħeġġeġ lil aktar persuni anzjani biex 

tonqsilhom il-probabbiltà ta’ mard u diżabilità, 

filwaqt li tgħinhom jassiguraw funzjoni għolja 

mentali u fiżika li jwasslu għal ħajja indipendenti. 

Dan jinvolvi l-opportunità li jgħixu fi djar li huma 

addattati għall-età u aċċessibbli u komunitajiet 

lokali li huma sensittivi għall-bżonnijiet u s-servizzi 

li huma mfittxija mill-anzjani, u li jipprovdu 

trasport aċċessibbli biex iħeġġu l-parteċipazzjoni 

f’attivitajiet li jwasslu għal ħajja indipendenti. 

Għalhekk, l-anzjanità attiva mhix f’kunflitt mar-

realtà taż-żieda ta’ piż mediku aktar mal-persuni 

jikbru fl-età. Minflok, timmassimizza l-awtonomija 

tal-anzjani u l-parteċipazzjoni, jekk qed jgħixu 

fil-komunità jew fi djar residenzjali. Dan jassigura 

li d-dinjità tagħhom hija protetta u ppreservata 

minn abbuż fuq l-anzjani.

Meta wieħed iħares lejn ir-rekord ta’ Malta fil-

politika pubblika, ma hemm l-ebda dubju li 

għalkemm iċ-ċokon tal-istat tal-pajjiż, Malta 

tiżboq dan kollu fejn tidħol il-politika tal-

anzjanità (Formosa & Scerri, 2020). Sa mill-bidu, 

Malta marret lilhinn mix-xejriet internazzjonali 

bil-benesseri tal-anzjanità, billi kien hemm 

inkwiet  biex jintleħqu kwistjonijiet ‘umanitarji’ 

tal-kobor fl-età, u b’hekk ikun assigurat li l-anzjani 

jesperjenzaw livelli mtejba ta’ kwalità tal-ħajja u 

benesseri. L-interess fit-tul u kontinwu tal-politika 

pubblika dwar l-anzjanità f’Malta dejjem idur 

madwar il-mitigazzjoni tal-esklużjoni soċjali, iż-

żieda tal-parteċipazzjoni soċjali, u l-istinkar biex 

tiġi integrata l-anzjanità fl-affarijiet tal-familja, 

djar, xogħol, saħħa, diżabilità, trasport, is-sigurtà 

fid-dħul finanzjarju, edukazzjoni professjonali, u 

t-tagħlim tal-adulti. 
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Barra minn hekk, minbarra li l-attenzjoni tkun biss 

fuq il-kura fit-tul, il-politika Maltija ppromwoviet 

il-provvista tas-servizzi fid-djar u l-kura fil-

familja bit-tisħiħ tal-għajnuna fil-familja għall-

popolazzjoni li qed tikber sabiex ikun assigurat li 

d-dħul f’faċilitajiet ta’ kura residenzjali fit-tul isir 

aktar tard kemm jista’ jkun jew isir biss meta jkun 

hemm bżonn minħabba problemi fis-saħħa.  

Fl-aħħar, bl-użu ta’ mudell 
ta’ parteċipazzjoni, is-
servizzi soċjali għall-anzjani 
f’Malta ma jippromovux 
biss l-inklużjoni soċjali, 
imma huma meqjusa u 
ppjanati bħala netwerks 
fejn l-anzjani stess, il-familji 
tagħhom, il-komunità, u 
l-publiku inġenerali qegħdin 
jinteraġixxu b’mod simbijotiku.

 

Inħarsu ’l quddiem: Ethos, 
implementazzjoni u tqassim

Għalkemm ġraw bosta affarijiet minn meta saret 

t-tnedija tal-ewwel Politika Strateġika Nazzjonali 

dwar l-Anzjanità f’Malta, il-kunċett ta’ anzjanità 

attiva jibqa’ fuq quddiem tal-qafas tal-politika 

nazzjonali u internazzjonali. Madankollu, dan mhux 

l-istess bħal meta wieħed jgħid d-definizzjoni li tat 

l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (2002, p.3) – li 

“l-proċess li jsir l-aħjar użu tal-opportunitajiet għas-

saħħa, parteċipazzjoni u sigurtà sabiex titħeġġeġ 

il-kwalità tal-ħajja sakemm il-persuni jikbru fl-età” – 

baqgħet mhux ikkontestata. Id-diżapprovazzjonijiet 

ewlenin kienu jvarjaw minn enfasi kbira fuq is-saħħa 

mhux politikament orjentata biżżejjed sa l-injorar biex 

tara d-diversità fil-kobor fl-età bħas-sess, diżabilità, 

sesswalità, etniċità u r-raba’ età. Issa hemm dinamiċi 

ġodda wara l-iskop tal-anzjanità attiva, sal-punt li 

ġiet issuġġerita definizzjoni politikament orjentata 

għal anzjanità attiva:   

L-anzjanità attiva għandha tkun strateġija 

komprensiva biex timmassimizza 

l-parteċipazzjoni u l-benesseri waqt li n-nies 

jixjieħu. Għandha topera simultanjament 

mal-individwu (stil ta’ ħajja), organizzazzjoni 

(ġestjoni) u livelli tas-soċjetà (politika) u fuq il-

livelli kollha fil-ħajja. 

Walker, 2009, p. 90
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Żewġ komponenti kritiċi ta’ 
dan l-approċċ ġdid għall-
anzjanità attiva huma 
ċ-ċentralizzar tal-ħajja u 
s-sensittività lejn id-drittijiet 
tal-anzjani.

Fuq naħa, il-kors tal-ħajja huwa importanti 

biex ikunu mifhmuha l-kawżi u l-konsegwenzi 

tal-anzjanità għaliex l-ebda interazzjoni 

bijoloġika u ambjentali ma jidhru esklussivament 

mal-kobor fl-età mingħajr interazzjoni minn 

qabel. Hemm biżżejjed evidenza xjentifika 

dwar l-assoċjazzjonijiet bejn il-fatturi soċjali 

u ambjentali fil-bidu u f’nofs il-ħajja u t-telf 

ta’ kapaċità funzjonali aktar tard matul il-

ħajja f’analiżi nazzjonali u internazzjonali ta’ 

data longitudinali bħall-Istħarriġ fuq is-Saħħa, 

l-Anzjanità u l-Irtirar fl-Ewropa fejn Malta ilha 

tipparteċipa mill-2015. Tabilħaqq, il-Politika 

Strateġika Nazzjonali 2021 – 2027 tapprova 

l-inkorporazzjoni tal-kors tal-ħajja f’approċċ 

aktar perjodizzat:

Saħħet il-fetu: nutrizzjoni, kura ta’ qabel 

it-twelid, prevenzjoni ta’ użu ta’ sustanzi, 

għotjiet tal-maternità/leave, leave tal-

paternità. Snin bikrija: prevenzjoni mill-faqar, 

edukazzjoni universali għat-tfal iż-żgħar 

fin-nursery, attivitajiet f’żoni mċaħħda, 

tkun provduta edukazzjoni fin-nursery dwar 

l-anzjani u s-saħħa. 

Tfulija u adolexxenza: massimizzazzjoni 

taċ-ċansijiet fil-ħajja, preparazzjoni għat-

tagħlim matul il-ħajja, il-fehim dwar l-età 

u l-anzjanità, edukazzjoni dwar dieti tajbin 

għas-saħħa u l-benesseri.

Nofs il-ħajja: edukazzjoni kontinwa/taħriġ, 

tekniki dwar l-immaniġġjar tal-età sabiex 

jitnaqqsu l-aspetti tax-xogħol li jagħmlu 

l-ħsara fuq is-saħħa u l-benesseri, attività 

fil-ħajja fil-komunità, gwida u appoġġ fuq 

konsum tajjeb, irtirar flessibbli. 

Aktar tard fil-ħajja: għajnuna biex tinżamm 

is-saħħa/awtonomija, sehem f’attivitajiet 

ġodda, tagħlim kontinwu, opportunitajiet 

għal involviment fil-komunità, issir reżistenza 

għan-narrattiva tad-dipendenza eż bl-użu 

tat-teknoloġija, kura primarja mmirata lejn 

il-prevenzjoni ta’ kundizzjonijiet kroniċi... 

Walker 2018, p. 265-266

Min-naħa l-oħra, hemm aktar għarfien li approċċ 

ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem jista’ 

jkun katalist sabiex jitwettqu l-wegħdiet dwar 

l-anzjanità attiva. Dan l-approċċ jibbaża fuq il-

Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi 

(Nazzjonijiet Uniti, 1966a) u l-Patt Internazzjonali 

dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali 

(Nazzjonijiet Uniti, 1966b) biex ikun strutturat fi tliet 

livelli interrelatati – jiġifieri, struttura ta’ prinċipji 

(parteċipazzjoni, rispett għar-rieda u preferenzi, 

l-ebda diskriminazzjoni, u aċċess għall-ġustizzja),  

drittijiet u dmirijiet speċifiċi (drittijiet tal-individwu 

speċifiċi, dmirijiet tripartitiċi: rispett, protezzjoni 

u sodisfazzjon, karatteristiċi: universali, li ma 

jaljenawx, indiviżibbli u interdipendenti), u valuri 

(dinjità, awtonomija, libertà u ekwità) (Lewis, 

Purser & Mackie, 2020).
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Għalhekk, il-Politika Strateġika Nazzjonali ssegwi 

l-iżviluppi kbar li saru fil-laqgħat annwali tal-Grupp 

ta’ Ħidma Miftuħ dwar it-Tixjiħ li kien maħtur min-

Nazzjonijiet Uniti (2013) sabiex jidentifika kif jista’ 

jsir il-bidu ta’ trattat adattat dwar id-drittijiet 

tal-anzjani.  Għal dan, ir-rakkomandazzjonijiet 

ta’ din il-politika ġew influwenzati ħafna mid-

diskussjonijiet annwali fil-laqgħat tal-Grupp ta’ 

Ħidma Miftuħ dwar it-Tixjiħ u jinkludu emfasi 

fuq it-tixjiħ u nondiskriminazzjoni, ekwità soċjali 

u libertà minn vjolenza, abbużi fuq l-anzjani 

u negliġenza, awtonomija u indipendenza, 

trasport, kura fit-tul u kura paljattiva, protezzjoni 

soċjali u sigurtà soċjali, edukazzjoni u tagħlim 

tul il-ħajja, aċċess għall-ġustizzja, u servizzi tas-

saħħa relatati mal-pandemija tal-COVID-19. 

Ħafna strutturi politiċi internazzjonali ispiraw il-

ħolqien tal-Politika Strateġika Nazzjonali għal-

Anzjanità Attiva: Malta 2021 - 2027. Dawn ivarjaw 

mill-Prinċipji tal-Anzjani tan-Nazzjonijiet Uniti 

(1991) il-Pjan ta’ Azzjoni Internazzjonali ta’ Madrid 

dwar l-Anzjanità tan-Nazzjonijiet Uniti (2002), 

il-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti 

għall-Ewropa u l-Indiċi tal-Anzjanità Attiva tal-

Kummissjoni Ewropea  (2019), u l-Għanijiet ta’ 

Żvilupp Sostenibbli tal-Unjoni Ewropea (2017).

Barra minn hekk, f’Ottubru 2020 il-Politika 

Strateġika Nazzjonali bbenefikat ħafna minn 

seminar pubbliku (li inkluda workshops), li wassal 

għal informazzjoni kostruttiva u reazzjonijiet 

f’isem organizzazzjonijiet mhux governattivi, 

professjonisti fil-kura soċjali u tas-saħħa, u anzjani 

u carers. Kull kontribuzzjoni kienet indirizzata u 

diskussa, b’xi ideat u kontribuzzjonijiet li kellhom 

valur biżżejjed biex jinbidel l-ewwel abbozz tal-

Politika Strateġika Nazzjonali. 

Il-Politika Strateġika Nazzjonali tinkludi tliet 

taqsimiet ewlenin, inklużjoni soċjali, tixjiħ 

b’saħħtu u d-diversità u inugwaljanza. Il-proċess 

tal-implimentazzjoni tal-Politika Strateġika 

Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva ser tibda 

fl-2022 u tibqa’ sejra sal-2027. Huwa fatt li 

minħabba n-natura multi dixxiplinarja tal-

anzjanità attiva, hemm bżonn ta’ investiment 

sostanzjali f’riżorsi umani, finanzjarji, tekniċi u 

infrastrutturali jekk il-miżuri li huma proposti 

jiġu mwettqa. Hemm bżonn ukoll impenn 

serju u perseveranza mill-partijiet interessati, 

speċjalment is-settur governattiv u pubbliku, 

imma wkoll organizzazzjonijiet mhux governattivi 

kif ukoll l-anzjani nfushom u l-familjari li jieħdu 

ħsiebhom.
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Mid-diversi aspetti tal-Politika 
Strateġika Nazzjonali għall-
Anzjanità Attiva  jidher il-
bżonn li Ministeri u Segretarji 
Parlamentari oħra – aktar 
milli l-Ministeru tal-Anzjani 
u l-Anzjanità Attiva – jieħdu 
rwol dinamiku biex jilħqu 
l-għanijiet, l-oġġettivi u 
r-rakkomandazzjonijiet. 

Filwaqt li l-Ministeru tal-Anzjani u l-Anzjanità 

Attiva ser ikun qed imexxi l-implimentazzjoni 

tar-rakkomandazzjonijiet f’dan id-dokument, 

l-impetu nazzjonali tal-politika strateġika jeħtieġ 

Ministeri differenti jassiguraw il-fondi neċessarji 

u r-riżorsi umani għal inizjattivi li jaqgħu taħt il-

mandat rispettiv tagħhom. Barra minn hekk, 

mhuwiex previst li jkun hemm riżorsi allokati mill-

fondi tal-Unjoni Ewropea. 

L-ewwel rakkomandazzjoni hija għall-Gvern 

biex iwaqqaf Kumitat Interministerjali, immexxi 

mill-Ministru responsabbli għall-Anzjani u 

l-Anzjanità Attiva, fejn ikollu r-responsabbiltà 

li jmexxi l-proċess tal-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet fi żmien raġjonevoli. Dan 

il-Kumitat Interministerjali ser jikkoordina u 

jara l-proċess ta’ implimentazzjoni, u jassigura 

l-koordinazzjoni tal-proċess ta’ implimentazzjoni 

billi jassessja l-prijoritajiet u jiddetermina 

pjan ta’ azzjoni, żmien u rwoli importanti; 

jiċċertifika persuni mħarrġa fil-benesseri tal-

anzjani; jassigura li l-azzjonijiet imsemmija fl-

erba’ taqsimiet tal-politika jsiru b’mod effettiv u 

effiċjenti; jassigura li l-anzjani, il-persuni li jieħdu 

ħsiebhom, u l-membri tal-familja jkunu involuti 

direttament waqt id-diversi fażijiet tal-proċess 

tal-implimentazzjoni; u fl-aħħar, jassigura li 

l-baġit allokat għall-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet tal-istrateġija jintnefaq 

b’mod sostenibbli u sigur. 
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02
Sommarju 
tal-Istrateġija
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Għan 1: 
Inklużjoni Soċjali 
 

Tema 1.1: 
Solitudni, u iżolament soċjali 

Miżura 1: 
Netwerk Komunitarju: servizzi ta’ ħbiberija u sapport, 

sapport permezz ta’ żjarat ta’ persuna waħda, 

pjattaforma ta’ tagħlim onlajn u laqgħat ta’ gruppi 

ta’ sapport. 

Miżura 2: 
Implimentazzjoni ta’ programmi mmirati biex 

jindirizzaw gruppi ta’ anzjani vulnerabbli għas-

solitudni eż, immigranti, persuni bi problemi kroniċi 

ta’ saħħa u romol. 

Miżura 3: 
Tnedija ta’ interventi mmexxija mill-komunità: 

immirati lejn anzjani iżolati li jgħixu fid-dar tagħhom 

u dawk li jgħixu f’xi dar residenzjali tal-anzjani.

Tema 1.2: 
Sigurtà Finanzjarja 

Miżura 1: 
Għajnuna għal pjanijiet finanzjarji tul il-ħajja 

permezz ta’ programmi u prodotti li jħeġġu pjan 

finanzjarju fit-tul li huwa mfassal biex jgħin lill-

persuni anzjani li għandhom bżonnijiet partikolari.

Miżura 2: 
Protezzjoni tal-anzjani billi jkun indirizzat abbuż 

finanzjarju fuq l-anzjani u frodi billi tingħata 

s-setgħa lill-professjonisti biex jidentifikaw tali 

problemi u jużaw metodi preventivi fit-tul. 

Tema 1.3: 
Impenn Ċiviku 

Miżura 1:  
Konsiderazzjoni ta’ miżuri effettivi biex ikunu 

megħjuna organizzazzjonijiet li jaħdmu 

b’voluntiera permezz ta’ attivitajiet li joħolqu 

għarfien, u riċerka fuq il-benefiċċji personali u 

soċjali tal-volontarjat. 

Miżura 2:
Ikunu inkoraġġati kampanji ta’ għarfien biex ikun 

hemm għarfien tal-kontribut straordinarju f’isem 

il-voluntiera u l-anzjani jkunu mħeġġa jagħmlu 

l-volontarjat.
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Tema 1.4: 
Sapport lill-koppji jew lis-sieħba, tfal, u 
neputijiet 

Miżura 1:
Issir valutazzjoni ta’ kura bħala opportunità biex 

tinġabar informazzjoni, tinbena relazzjoni, u 

titjieb il-kwalità tas-sħubija terapewtika bejn il-

carers u min juża s-servizz. 

Miżura 2:  
Ikunu assessjati l-irwol u l-kontribut tan-nanniet 

fin-nukleu familjari. 

Tema 1.5: 
Ċentri ta’ Anzjanità Attiva 

Miżura 1: 
Tkun evalwata l-aċċessibilità preżenti fiċ-Ċentri 

tal-Anzjanità Attiva u wara jkunu identifikati u 

implimentati metodi ta’ titjib. 

Miżura 2:  
Jitkabbar il-mandat taċ-Ċentri tal-Anzjanità 

Attiva biex jinkludi programmi tal-arti, 

opportunitajiet ta’ volontarjat, u opportunitajiet 

ta’ xogħol fil-komunità. 

Tema 1.6: 
Tagħlim għat-Tielet Età

Miżura 1:  
Jiżdiedu l-opportunitajiet għat-tagħlim għat-

tielet età fil-lokalità, fuq livelli reġjonali u 

nazzjonali filwaqt li jkun hemm għajnuna biex 

jitwessa’ l-kurrikulu u l-għażla tal-għalliema. 

Miżura 2:
Jingħataw opportunitajiet ta’ tagħlim 

interġenerazzjonali sabiex jikkontribwixxu 

għat-tisħiħ fl-għarfien u kooperazzjoni bejn 

ġenerazzjonijiet differenti. 

Tema 1.7: 
Tagħlim għar-Raba’ Età

Miżura 1: 
Persuni li ma jistgħux joħorġu mid-dar/jew mir-

residenza tal-anzjani jkollhom opportunitajiet 

usa’ ta’ edukazzjoni eżempju permezz tat-

televixin jew ir-radjow.

Miżura 2: 
Jingħata taħriġ dwar ħiliet ġeragoġiċi lill-

ħaddiema responsabbli mill-attivitajiet ta’ tagħlim 

għal persuni fraġli fid-djar residenzjali tal-anzjani. 

Tema 1.8: 
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u Komunikazzjoni 

Miżura 1: 
Jiżdied l-għarfien tal-importanza tal-

kompetenza diġitali għall-benesseri aktar ’il 

quddiem fil-ħajja sabiex ikun hemm għarfien 

dwar il-hardware tal-kompjuter u jkun hemm 

aċċess għall-internet fost l-anzjani.
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Tema 1.9: 
Trasport

Miżura 1:
Jingħata trasport sostenibbli, u adattat għall-

età u jkun assigurat li t-trasport pubbliku jkun 

tajjeb, disponibbli, affordabbli , aċċessibbli u sigur 

għall-anzjani. 

Tema 1.10: 
Komunitajiet favur l-Anzjanità

Miżura 1: 
Ikunu involuti negozji lokali, partijiet interessati u 

kunsilli sabiex jagħmlu parti mill-Istruttura tal-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar bliet 

favur l-età u jimplimentawha. 

Miżura 2: 
Ikunu involuti l-anzjani fid-disinn tas-servizzi li 

jaffettwawhom, fit-teħid tad-deċiżjonijiet, ir-

riġenerazzjoni tal-post u l-iżvilupp ta’ inizjattivi 

favur l-età.
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Għan 2:
Anzjanità f’Saħħitha 

Tema 2.1: 
Għajxien indipendenti

Miżura 1: 
Tingħata s-setgħa lill-anzjani biex ma jkunux 

passivi fir-relazzjoni tagħhom mal-ambjenti 

tagħhom imma minflok iżommu l-abbiltà li 

jagħżlu li jipprattikaw il-livelli ta’ awtonomija li 

għandhom influwenza b’saħħitha fuq id-dinjità, 

l-integrità u l-libertà tagħhom. 

Miżura 2: 
Ikun assigurat li l-oqsma ewlenin ta’ kapaċità 

funzjonali li huma neċessarji għall-anzjani – li 

jintleħqu l-bżonnijiet bażiċi; jingħataw għajnuna 

li jitgħallmu, jikbru u jieħdu deċiżjonijiet; ikabbru 

u jżommu relazzjoni, u jikkontribwixxu – huma 

possibbli u permissibbli.  

Tema 2.2: 
Aċċess għas-servizzi tas-saħħa

Miżura 1: 
Ikun iffaċilitat l-aċċess biex l-anzjani jagħmlu użu 

aktar effettiv mill-kura primarja, servizzi soċjali, u 

servizzi ta’ kura tas-saħħa. 

Miżura 2: 
Ikun assigurat li l-anzjani ma jkunux esklużi 

permezz ta’ sistemi ta’ tqassim ġodda, bħal 

sistemi onlajn, biex is-servizzi kollha jibqgħu 

disponibbli u aċċessibbli. 

Tema 2.3: 
Attività fiżika 

Miżura 1: 
Ikun assigurat li l-kampanji ta’ għarfien u 

rakkomandazzjonijiet ċari qegħdin f’posthom 

sabiex l-anzjani jilħqu l-livelli ta’ attività fiżika 

għall-età tagħhom issuġġeriti fil-linji gwida u xi 

kundizzjonijiet tas-saħħa. 

Miżura 2: 
Jiġu pprovduti linji gwida dwar programmi 

ta’ eżerċizzju sabiex jiġu indirizzati s-saħħa 

kardjorespiratorja, is-saħħa tal-muskoli u l-bilanċ, 

partikolarment fl-anzjani minn 75 sena ’l fuq.
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Tema 2.4: 
Sigurtà Fiżika 

Miżura 1: 
Jiġu pprovduti linji gwida sabiex tkun assigurata 

s-sigurtà fid-dar sabiex tkun imnaqqsa 

l-possibiltà ta’ waqgħat, tnaqqis ta’ taraġ, nar, 

ivvalenar minn monossidu tal-karbonju, ħruq, u 

ipotermja.

Miżura 2: 
Tkun assigurata s-sigurtà fuq barra billi jkun 

hemm bankini aċċessibbli u li ma jiżolqux, ħafna 

dell, u jkunu żviluppati standards fil-qasam tad-

disinn tat-toroq li huma adattati għall-anzjani.

Tema 2.5: 
Is-Saħħa Mentali 

Miżura 1: 
Tkun imsaħħa t-tmexxija effettiva fis-saħħa 

mentali, filwaqt li jingħataw servizzi ta’ kura tas-

saħħa mentali li huma komprensivi, u integrati 

f’postijiet ibbażati fil-komunità. 

Miżura 2: 
Ikunu implimentati strateġiji għall-promozzjoni 

u prevenzjoni fis-saħħa mentali, filwaqt li jkunu 

msaħħin sistemi informatiċi, evidenzi u riċerka 

għas-saħħa mentali għall-anzjani.

Tema 2.6: 
Kura fil-Komunità 

Miżura 1: 
Ikunu implimentati sett ta’ standards minimi 

għal servizzi ta’ kura bbażati fil-komunità biex 

itejbu l-ħajja ta’ dawk il-persuni li jirċievu l-kura, u 

tinħoloq aktar resiljenza fis-soċjetà. 

Miżura 2: 
Is-servizz fil-komunità għandu jagħraf l-bżonnijiet 

psikosoċjali tal-anzjani, bħall-parteċipazzjoni 

f’attivitajiet sinifikanti, bħala parti mill-assessjar tal-kura 

olistika. 

Tema 2.7: 
Kura fid-djar residenzjali 

Miżura 1: 
Tittejjeb il-kwalità tal-proċess għall-kura fit-tul 

billi jkunu żgurati mekkaniżmi biex jiġu protetti 

d-drittijiet tar-residenti, is-sigurtà tal-bini, u 

jinħoloq kumitat ta’ assigurazzjoni ta’ kwalità. 

Miżura 2: 
Ikunu reklutati u miżmuma ħaddiema edukati u 

mħarrġa billi tittejjeb il-kwalifika tal-maniġers, 

professjonisti tas-saħħa, carers u ħaddiema 

awżiljarji.
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Għan 3: 
L-Indirizzar tad-Diversità u 
l-Inugwaljanza 

Tema 3.1: 
Anzjanità u diskriminazzjoni tal-età

Miżura 1:  
Jiġu żviluppati programmi interġenerazzjonali 

li jinkludu kuntatt pożittiv ma’ anzjani u jaħdmu 

mal-partijiet kollha li jaħdmu għall-istess għan.

Miżura 2: 
Tiġi assigurata edukazzjoni adegwata dwar 

l-anzjanità kemm fl-iskejjel primarji u anke 

fl-iskejjel sekondarji, dawk post sekondarji u 

terzjarji, li tinvolvi interazzjoni mal-anzjani. 

Miżura 3: 
Ikunu edukati l-professjonisti u l-ħaddiema kollha 

dwar punti mhux reali tal-anzjanità għaliex 

huwa importanti li l-preġudizzji u l-isterjotipi 

dwar din l-età ma jikbrux fl-ebda servizzi oħra. 

Tema 3.2: 
Ġeneru

Miżura 1: 
Jittaffew ir-riskji ta’ inugwaljanza fil-ġeneru li 

jwasslu għall-faqar fin-nisa anzjani u differenza 

fil-pensjonijiet billi jkunu assigurati livelli ta’ 

sigurtà fid-dħul ta’ nisa anzjani. 

Miżura 2: 
Jissaħħew l-opportunitajiet għal attivitajiet 

ta’ kultura u ta’ serħan għan-nisa anzjani, 

speċjalment dawk li jgħixu waħedhom jew huma 

romol, biex titnaqqas id-differenza fil-ġeneru fl-

anzjanità. 

Tema 3.3: 
Persuni anzjani lesbjani, omosesswali, 
bisesswali, transġender, intersesswali u queer

Miżura 1: 
Jinħatar grupp nazzjonali biex jippjana 

l-isfidi soċjali u ta’ saħħa komuni u differenti li 

jesperjenzaw il-persuni LGBTIQ+ 

Miżura 2: 
Ikun żgurat li s-servizzi ta’ kura mhumiex biss 

tajbin għall-persuni LGBTIQ+ imma wkoll 

imsaħħa b’servizzi legali li jissalvagwardjaw 

lill-klijenti minn diskriminazzjoni minħabba 

l-orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru 

tagħhom. 
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Tema 3.4: 
Akkomodazzjoni 

Miżura 1:
Jitkomplew jingħataw programmi li jgħinu lill-

anzjani jagħmlu d-djar tagħhom aċċessibbli u 

adattati għall-età (eż sħana adattata, kmamar 

tal-banju adattati eċċ). 

Tema 3.5: 
Etniċità 

Miżura 1: 
Jiġu implimentati servizzi kulturalment u 

lingwistikament adattati li joħolqu ekwità fis-

saħħa u jeliminaw id-differenzi fil-kura tas-saħħa 

irrispettivament mill-isfond etniku. 

Miżura 2: 
Jiġu mħarrġa l-professjonisti u l-ħaddiema fil-

kompetenza kulturali li hi l-abbiltà li jagħrfu 

t-twemmin kulturali, il-valuri u l-atitudnijiet ta’ diversi 

popolazzjonijiet li qegħdin fil-faċilitajiet ta’ kura.

Tema 3.6: 
Abbuż u trattament ħażin

Miżura 1: 
Dawk il-professjonisti li jiġu f’kuntatt mal-anzjani 

jkunu obbligati li jirrapurtaw jekk ikollhom suspett 

ta’ abbuż, mingħajr ma jiffaċċjaw prosekuzzjoni 

jekk is-suspett li jkollhom ikun żbaljat. 

Miżura 2: 
Jiġu implimentati programmi ta’ taħriġ rigorużi 

fl-oqsma kollha tal-benesseri tal-anzjanità biex 

ikunu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-prevenzjoni 

tal-abbuż u jkun implimentat ir-rispons xieraq. 

Tema 3.7: 
Aċċess għall-ġustizzja 

Miżura 1: 
Ikun assigurat li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-

anzjani tkun segwita minn proċess ta’ infurzar u 

għajnuna.

Miżura 2: 
Jiġu kkunsidrati l-problemi soċjo-kulturali, fiżiċi 

u ekonomiċi meta jkun hemm aċċess għall-

ġustizzja sabiex l-anzjani jkollhom aċċess għal 

rimedju u smigħ xieraq.
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Tema 3.8: 
Anzjanità f’faċilitajiet korrettivi

Miżura 1: 
Jibda assessjar ġerantoloġiku u ġerjatriku lir-

residenti li qegħdin f’faċilità korrettiva sa mill-

età ta’ 55 sena sabiex jinħoloq mudell ta’ kura 

fi grupp, b’mod partikolari għal dawk li jbatu 

b’morbidità

Tema 3.9: 
Anzjanità u diżabilità 

Miżura 1: 
Ikun garantit li persuni li jesperjenzaw diżabilità 

aktar tard matul ħajjithom ikollhom l-istess 

aċċess bħal persuni iżgħar fl-età u li għandhom 

diżabilità. 

Miżura 2: 
Ikun assigurat li d-dimenzja – bħala insuffiċjenza 

fit-tul, mentali, intellettwali u sensorja li tista’ 

taffettwa l-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva fis-

soċjetà – tikkwalifika bħala diżabilità

Tema 3.10: 
Kura għad-Dimenzja 

Miżura 1: 
Ikun iġġustifikat li anzjani bid-dimenzja 

jingħataw għajnuna wara li jkun magħruf li 

għandhom id-dimenzja sabiex jgħixu anzjanità 

attiva u jitnaqqas l-iżolament, jingħelbu 

problemi li jinħolqu minn din il-kundizzjoni u 

tkun ippreservata l-istima personali billi jkomplu 

jikkontribwixxu lis-soċjetà u jħossuhom utli.

Miżura 2: 
Jingħataw interventi psiko-edukattivi lil min jieħu ħsieb 

lill-persuni bid-dimenzja għaliex dawn għandhom 

effetti pożittivi fuq is-suċċess li jkollhom il-persuni li 

għandhom id-dimenzja sabiex jgħixu ħajja attiva. 

Tema 3.11: 
COVID-19

Miżura 2: 
Ikunu indirizzati nuqqasijiet fil-politika u fl-

istituzzjonijiet li jinvolvu lill-anzjani, li kienu 

esposti għall-pandemija, speċjalment fejn jidħlu 

d-drittijiet tal-anzjani u l-anzjanità. 

Miżura 3: 
Strateġiji ta’ wara l-COVID-19 għandhom jinkludu 

azzjonijiet pożittivi għall-persuni vulnerabbli bħal 

nisa anzjani, persuni anzjani li huma fir-riskju tal-

faqar, u persuni bid-dimensja.
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03
Għan 01 
Inklużjoni Soċjali
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Għal numru ta’ deċennji, ix-xogħol fiq ir-riċerka 

u l-politika dwar l-anzjanità kien dejjem marbut 

mas-saħħa fiżika u mentali, kif ukoll il-funzjoni 

konjittiva. Ċertament, dawn is-suġġetti huma 

importanti u għandhom importanza partikolari 

għall-anzjani, speċjalment dawk li huma 

fraġli. Madankollu huwa minnu wkoll li l-ftit 

attenzjoni li ngħatat wasslet biex ikun hemm 

negliġenza fl-aspetti soċjali dwar l-anzjanità 

u l-kontribuzzjonijiet għall-kwalità tal-ħajja u 

l-benesseri. Għalkemm kunċetti bħal ġenerattività 

u ġerotrasxendenza kienu strumentali sabiex 

terġa’ tinħoloq dimensjoni soċjali fir-riċerka 

akkademika u l-ħolqien ta’ politika, il-qbil huwa 

li l-inklużjoni soċjali hija importanti sabiex ikun 

żgurat li d-drittijiet tal-bniedem ma jispiċċawx bl-

età. 

L-inklużjoni soċjali tirreferi għall-

“integrazzjoni tal-anzjani 
fis-soċjetà”, għalhekk, meta 
wieħed iqis id-dipendenza 
soċjali tal-anzjani li tiġi mill-
“impożizzjoni, u l-aċċettar, 
tal-irtirar kmieni; il-
leġittimazzjoni ta’ dħul baxx; 
[u] iċ-ċaħda tad-drittijiet 
ta’ awtodeterminazzjoni fl-
istituzzjonijiet” (Townsend, 1981, p. 5). 

Hemm tliet inferenzi ewlenin għall-għaqda 

bejn l-anzjanità u l-inklużjoni soċjali. L-ewwel, 

persuni li huma soċjalment esklużi kmieni 

matul il-ħajja ġeneralment jesperjenzaw aktar 

esklużjoni meta jikbru. It-tieni, transizzjonijiet 

ewlenin assoċjati mal-anzjanità bħall-

irtirar jew ir-romol joħolqu responsabbiltà u 

partners li għandhom aktar livelli ta’ esklużjoni 

soċjali. It-tielet, id-diskriminazzjoni tal-età 

u t-tixjiħ, kif ukoll perikli doppji u trippli, li 

jintensifikaw il-marġinalizzazzjoni aktar tard 

fil-ħajja. Quddiem dilemmi bħal dawn, il-

Politika Strateġika Nazzjonali tagħti numru ta’ 

rakkomandazzjonijiet fuq numru ta’ kwistjonijiet 

li, jekk implimentati, għandhom il-potenzjal li 

jtejbu l-livelli ta’ esklużjoni soċjali għall-anzjani. 
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Tema 1.1. 
Solitudni u 
iżolament soċjali

Rati ta’ prevalenza internazzjonali jissuġġerixxu li madwar terz mill-anzjani jesperjenzaw is-solitudni 

u/jew l-iżolament soċjali (Berg-Weger & Morley, 2020). L-impatti negattivi ta’ esperjenzi bħal dawn 

fuq is-saħħa mentali ġew rikonoxxuti ta’ spiss fir-riċerka, b’xi akkademiċi jgħidu li s-solitudni titqabbel 

ma’ malnutrizzjoni fiżika. 

Hemm numru ta’ fatturi li jistgħu joħolqu s-solitudni aktar ’il quddiem fil-ħajja, li jvarjaw minn fraġilità 

għall-illiteriżmu għal djanjosi ta’ dimenzja, imma li wieħed jormol hija żgur l-aktar fattur li jidher kemm 

fl-irġiel u anke fin-nisa. Għalkemm punti dwar solitudni u iżolament soċjali kienu ġeneralment injorati 

f’politiki ta’ anzjanità attiva pożittivi u ta’ suċċess, peress li mill-prinċipji tagħhom juru li jiffavorixxu 

viżjoni ta’ anzjanità kkaratterizzata minn livelli ta’ saħħa ta’ kapital soċjali, il-pandemija tal-COVID-19 

wasslet għal aktar attenzjoni għall-iżolament soċjali u s-solitudni fl-anzjani. 

Hawnhekk, wieħed għandu jinnota li l-persuni li l-aktar li qegħdin f’riskju ta’ solitudni f’dan il-grupp 

huma anzjani li huma fraġli u magħluqin id-dar, dawk li kienu djanjostikati bid-dimenzja jew mard 

ieħor fiżiku u mentali, speċjalment anzjani residenti fid-djar tal-anzjani jew f’xi djar ta’ kura. 
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Miżura Inizjattiva

Jibda servizz ta’ netwerk komunitarju li jipprovdi 

servizzi ta’ ħbiberija u sapport permezz ta’ żjarat 

ta’ persuna waħda, pjattaforma ta’ tagħlim 

onlajn u laqgħat ta’ gruppi ta’ sapport 

• Twessigħ ta’ servizzi bbażati fil-komunità. 

• Issir kollaborazzjoni ma’ studenti fil-qasam 

tal-ħarsien soċjali għall-ħolqien ta’ netwerk 

komunitarju. 

 

• Tinħoloq websajt ddedikata għall-anzjanità 

attiva li tinkludi materjal edukattiv u informazzjoni 

dwar is-servizzi li hemm disponibbli. 

 

• Issir riċerka sabiex jiġu identifikati nuqqasijiet fl-

għarfien, sabiex tipprevjeni u tnaqqas is-solitudni 

u l-iżolament soċjali. 

Implimentazzjoni ta’ programmi mmirati biex 

jindirizzaw gruppi ta’ anzjani vulnerabbli għas-

solitudni pereżempju immigranti, persuni bi 

problemi kronici ta’ saħħa u romol. 

• Ikun assessjat il-bżonn ta’ servizzi 

speċjalizzati.

 

• Jiġu ddisinnjati u jsiru kampanji 

promozzjonali tas-servizzi disponibbli.

Tnedija ta’ interventi mmexxija mill-komunità 

li jimmiraw lil anzjani iżolati li jgħixu ġewwa 

djarhom, speċjalment dawk li ma jistgħux 

joħorġu, u anzjani li jgħixu  f’faċilitajiet 

residenzjali ta’ kura fit-tul. 

• Isir reklutaġġ ta’ professjonisti multi 

dixxiplinarji. 
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Tema 1.2.
Sigurtà finanzjarja

Iż-żieda fit-tul tal-ħajja, flimkien ma titjib fil-kura tas-saħħa u t-teknoloġija, ifissru li numru akbar ta’ 

anzjani ser jgħixu aktar mill-‘età tal-irtirar’. Għall-kuntrarju ta’ deskrizzjonijiet negattivi tal-anzjanità, 

għal ħafna persuni l-irtirar mhix esperjenza negattiva. Madankollu, l-ippjanar għall-itirar ma għandux 

jitħalla għall-aħħar u jkun ittrattat meta ma jkunx hemm xi jsir. Dan hu importanti għall-affarijiet 

finanzjarji u l-adulti għandhom jippjanaw minn qabel għal dak iż-żmien meta ma jkunux iridu jkomplu 

jew ma jkunux jifilħu jkomplu jaħdmu. 

Għalkemm il-penzjonijiet pubbliċi u l-allowances għandhom importanza kbira biex iħallu sigurtà fuq 

id-dħul aktar tard matul il-ħajja, xorta hemm il-possibiltà li l-anzjani jsibu lilhom infushom fir-riskju tal-

faqar, speċjalment in-nies. Għalhekk, l-ippjanar finanzjarju għandu jsir tul il-ħajja tal-adult.    
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Miżura Inizjattiva

Għajnuna għal pjanijiet finanzjarji tul il-ħajja 

permezz ta’ programmi u prodotti li jħeġġu 

pjan finanzjarju fit-tul li huwa mfassal biex jgħin 

lill-anzjani li għandhom bżonnijiet partikolari. 

• Websajt iċċentralizzata li tinkludi links 

għall-informazzjoni dwar pensjonijiet tal-

gvern u benefiċċji speċjali oħra. 

 

• Websajt iċċentralizzata li tinkludi materjal 

edukattiv li jiġbor mistoqsijiet li jkunu mistoqsi-

ja spiss u tinkludi gwida fuq ippjanar finanz-

jarju. 

 

• Il-materjal edukattiv għandu jkun disponibbli 

permezz tal-multi-media.

 

• L-anzjani jitħallew jagħmlu volontarjat u 

jieħdu ħsieb lin-neputijiet.

Protezzjoni tal-anzjani billi jkun indirizzat abbuż 

finanzjarju fuq l-anzjani u frodi billi tingħata 

s-setgħa lill-professjonisti biex jidentifikaw tali 

problemi u jużaw metodi preventivi fit-tul. 

• Jingħata taħriġ adegwat lill-professjonisti. 

 

• Jitnedew kampanji ta’ għarfien nazzjonali 

għall-anzjani biex ikunu identifikati sinjali ta’ 

frodi. 

 

• Ikun assigurat li s-sit ċentralizzat ikollu infor-

mazzjoni fuq kif jingħarfu sinjali ta’ mġieba 

frawdolenti. 
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Tema 1.3.
Impenn ċiviku

L-involviment tal-anzjani fil-komunità u sforzi pubbliċi, bl-għan aħħari li titjieb il-kwalità tal-ħajja fis-

soċjetà, huwa importanti għal stil ta’ ħajja ta’ anzjanità attiva. Dan jinkludi li persuna tieħu sehem fi 

programmi tal-komunità, affarijiet pubbliċi u attivitajiet politiċi. Aktar tard matul il-ħajja, l-impenn 

ċiviku jista’ jsir permezz tal-volontarjat li jwassal għal benefiċċji varji għas-saħħa fiżika u mentali. 

Madankollu, dan il-mekkaniżmu jeskludi l-anzjani li ma jistgħux jew ma jixtiqux jagħmlu l-volontarjat 

b’mod formali. 

Għalhekk, impenn ċiviku aktar ’il quddiem fil-ħajja għandu jkun estiż aktar mill-volontarjat u fi rwol li 

jinvolvi parteċipazzjoni f’organizzazzjoni - kemm jekk imħallas jew b’mod volontarju – li hu kommess li 

jsegwi għanijiet ċiviċi, bħal organizzazzjonijiet li hums bbażati fuq il-fidi, istituzzjonijiet edukattivi jew 

aġenziji ta’ servizzi soċjali.

Miżura Inizjattiva

Konsiderazzjoni ta’ miżuri effettivi biex ikunu 

megħjuna organizzazzjonijiet li jaħdmu b’volun-

tiera permezz ta’ attivitajiet li joħolqu għarfien, u 

riċerka fuq il-benefiċċji personali u soċjali tal-vo-

lontarjat. 

• Issir kollaborazzjoni ma’ organizzazzjonijiet 

volontarji biex jipparteċipaw l-anzjani. 

 

• Sit iċċentralizzat tal-anzjanità attiva li jinkludi 

informazzjoni dwar il-benefiċċji tax-xogħol 

volontarju, jagħti għajnuna lill-persuni sabiex 

isibu opportunitajiet ħdejn id-djar tagħhom 

u jipprovdi l-mezzi biex ikunu kkuntattjati l-or-

ganizzazzjonijiet b’mod dirett.

Ikunu inkoraġġati kampanji biex ikun hemm 

għarfien tal-kontribut straordinarju f’isem il-vol-

untiera u l-anzjani jkunu mħeġġa jagħmlu l-vo-

lontarjat. 

• Issir promozzjoni tal-volontarjat għall-anzjani 

permezz ta’ forom diversi ta’ mezzi tax-xan-

dir.
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Tema 1.4.
Sapport lill-koppji jew 
lis-sieħba, tfal u neputijiet

Sapport tirreferi għall-provvista u assistenza b’mod li tappoġġja, u tinvolvi kemm reċiproċità u 

interdipendenza. Filwaqt li l-integrazzjoni tal-politika għandha t-tendenza li tiffoka fuq l-anzjani li 

jirċievu kura formali jew informali, il-politiki tal-anzjanità attiva jwassal għas-sapport pprovduta minn 

anzjani lill-irġiel jew in-nisa jew lis-sieħba, ħafna anzjani jipprovdu kontribuzzjonijiet diretti u assistenza 

oħra lit-tfal. Fl-istess waqt, l-anzjani jqattgħu numru konsiderevoli ta’ sigħat jieħdu ħsieb lin-neputijiet, 

joħorġuhom jew iġibuhom mill-iskola, joffru sapport prattiku u emozzjonali, u għalhekk jiffrankaw lil 

uliedhom ħafna spejjeż taċ-childcare. 

Miżura Inizjattiva

Il-valutazzjoni ta’ kura bħala opportunità biex 

tinġabar informazzjoni, tinbena relazzjoni, u 

titjieb il-kwalità tas-sħubija terapewtika bejn 

il-carers u min juża s-servizz. 

• Jiġu assessjati mill-ġdid u mtejba servizzi ta’ 

outreach li diġà jeżistu.  

Ikunu assessjati l-irwol u l-kontribut tan-nanniet 

fin-nukleu familjari. 

• Ikun iddisinjat eżerċizzju ta’ riċerka bl-għan li 

jindirizza nuqqasijiet fil-politika pubblika. 
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Tema 1.5.
Ċentri ta’ anzjanità attiva

It-trasformazzjoni taċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum għall-Anzjani għal Ċentri tal-Anzjanità Attiva kien pass 

fid-direzzjoni t-tajba għax dan għamel possibbli l-kisba ta’ livelli ta’ suċċess imtejba u produttivi għall-

anzjani. Iċ-Ċentri għall-Anzjanità Attiva huma sors essenzjali, ibbażati fil-komunità, promozzjoni soċjali 

u tas-saħħa li jgħinu lil bosta familji biex inaqqsu d-differenza li hemm bejn  indipendenza totali u 

sapport limitat. 

Il-pass li jmiss huwa li ċ-Ċentri tal-Anzjanità Attiva jkabbru s-servizzi u l-programmi tagħhom biex 

iħeġġu lil min jattendi biex iżomm saħħa tajba, indipendenza u sens ta’ twettiq. L-għan jista’ jintleħaq 

jekk iċ-Ċentri tal-Anzjanità Attiva jdaħħlu attivitajiet mhux karatteristiċi għall-anzjani bħal kitba 

kreattiva, arti u mużika, arti viżwali bħal fotografija, ortikultura, u ħruġ kulturali f’xi mużew, teatri u 

attivitajiet sportivi. 

Miżura Inizjattiva

Tkun evalwata l-aċċessibilità preżenti fiċ-Ċentri 

tal-Anzjanità Attiva u wara jkunu identifikati u 

implimentati metodi ta’ titjib. 

• Ikunu rreklamati s-servizzi fiċ-Ċentri tal-

Anzjanità Attiva. 

Jitkabbar il-mandat taċ-Ċentri tal-Anzjanità 

Attiva biex jinkludi programmi tal-arti, 

opportunitajiet ta’ volontarjat, programmi 

interġenerazzjonali u opportunitajiet ta’ xogħol 

fil-komunità. 

• Ikunu reveduti l-attivitajiet li huma 

organizzati bħalissa fiċ-ċentri tal-anzjanità 

attiva. 

• Jitkompla l-immodernizzar taċ-ċentri tal-

anzjanità attiva.  
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Tema 1.6.
Tagħlim għat-tielet età

It-tagħlim għat-tielet età żviluppa minn numru limitat ta’ programmi għal numru dejjem jiżdied ta’ 

Universitajiet tat-Tielet Età, programmi tal-ICT għal min hu avvanzat fl-età, korsijiet ta’ tagħlim għal 

qabel l-irtirar, u opportunitajiet ta’ tagħlim matul il-ħajja fix-xjenzi soċjali u umanistiċi. Li wieħed iħares 

’il quddiem ifisser li t-tagħlim tat-tielet età jinvolvi aġenda miftuħa biex jilħaq irġiel anzjani, anzjani li 

għandhom edukazzjoni aktar baxxa min-normal, dawk li joqogħdu f’postijiet rurali, minoritajiet etniċi, u 

anzjani bid-diżabilità li jgħixu fil-komunità.  Għalhekk it-tagħlim għat-tielet età ma jikkontribwixxix biss 

għall-progress ekonomiku u l-inklużjoni soċjali, u jilħaq ix-xewqat tal-persuni għall-iżvilupp personali u 

l-kreattività aktar ma jikbru, imma jservi wkoll bħala strument għall-inklużjoni soċjali.  

Miżura Inizjattiva

Jiżdiedu l-opportunitajiet għat-tagħlim għat-

tielet età fil-lokalità, fuq livelli reġjonali u 

nazzjonali filwaqt li jkun hemm għajnuna biex 

jitwessa’ l-kurrikulu u l-għażla tal-għalliema. 

• Tiżdied il-varjetà tal-għażla tat-tagħlim. 

 

• Jingħata taħriġ lill-għalliema kif jgħallmu lil 

studenti anzjani. 

 

• Jintuża t-tagħlim bejn il-pari.

 

• Jitnedew kampanji promozzjonali estensivi. 

 

• Jikber l-għarfien tal-opportunitajiet 

tat-tagħlim għall-adulti permezz ta’ sit 

iċċentralizzat għall-anzjanità attiva.

Jingħataw opportunitajiet ta’ tagħlim 

interġenerazzjonali sabiex jikkontribwixxu 

għat-tisħiħ fl-għarfien u koperazzjoni  bejn 

ġenerazzjonijiet differenti. 

• Ikun introdott proġett fejn l-istudenti jgħallmu 

l-IT lill-anzjani.
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Tema 1.7.
Tagħlim għar-raba’ età

Fl-ispirtu tad-dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li ‘ħadd ma jitħalla lura’ fil-politika dwar l-anzjanità, 

il-Politika Strateġika Nazzjonali ma tistax tinjora persuni fir-‘raba’ età’ – jiġifieri, anzjani li jew jgħixu 

d-dar u ma jistgħux joħorġu jew jgħixu fi djar residenzjali tal-anzjani għall-kura, u għalhekk, ma 

jistgħux imorru fil-klassijiet fil-komunità. Anzjani iżgħar li għandhom kumplikazzjonijiet bikrija minn 

puplesiji, dijabete, u mard newroloġiku, kif ukoll anzjani kbar li għandhom sfidi konjittivi u ta’ mobilità 

kumplessi, xorta jħossu l-bżonn u l-interess li jieħdu sehem f’attivitajiet li jinteressawhom. Il-Politika 

Strateġika Nazzjonali tippromwovi opportunitajiet indaqs għall-anzjani kollha irrispettivament mill-

istat konjittiv u ta’ mobilità, u irrispettivament minn jekk jgħixux fil-komunità jew f’xi dar residenzjali 

tal-anzjani għall-kura.

Miżura Inizjattiva

Persuni li ma jistgħux joħorġu mid-dar/jew 

mir-residenza tal-anzjani jkollhom opportuni-

tajiet usa’ ta’ edukazzjoni eżempju permezz 

tat-televixin jew ir-radjow. 

• Ikun assigurat li numru ta’ korsijiet għall-adulti 

jkunu aċċessibbli permezz ta’ diversi forom ta’ 

medja inkluż l-istreaming. L-aċċessibilità għal 

dawn is-sessjonijiet għandha tkun disponibbli 

permezz tas-sit ċentralizzat tal-anzjanità 

attiva.

 

• Ikunu organizzati sessjonijiet fi gruppi fid-djar 

residenzjali. 

Jingħata taħriġ dwar ħiliet ġeragoġiċi 

lill-ħaddiema responsabbli mill-attivitajiet ta’ 

tagħlim għal persuni fraġli fid-djar residenzjali 

tal-anzjani. 

• Jiddaħħal staff fid-djar tal-anzjani li jkun 

responsabbli biex idaħħal lill-anzjani fl-attivi-

tajiet.    
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Tema 1.8.
Teknoloġija tal-Informazzjoni 
u Komunikazzjoni 

Il-kompetenza diġitali hija ħila neċessarja għal ċittadinanza sħiħa u attiva. Bħalma l-edukazzjoni 

ppromwoviet id-demokrazija u t-tkabbir edukattiv, il-kompetenza diġitali għandha l-ħila li tiffaċilita 

l-benesseri soċjali. L-aċċess għall-kompjuter u l-użu tal-internet għandhom effett pożittiv fuq 

l-awtonomija tal-adulti u l-indipendenza tagħhom, twaqqafhom milli jmorru lura konjittivament u 

ttejjeb ħajjithom ta’ kuljum. Dawn l-abiltajiet huma importanti għal dawk il-persuni li jgħixu waħedhom, 

romol, dawk li jgħixu f’postijiet rurali, jew dawk li għandhom restrizzjonijiet ta’ mobilità. Madankollu, 

wieħed isib differenza fl-età fl-użu diġitali għaliex qed jonqos in-numru ta’ anzjani li huma kompetenti 

fl-użu diġitali. Dan kien jidher ċar waqt il-pandemija COVID-19 fejn id-differenza bejn dawk li għandhom 

il-ħiliet diġitali u konnessjoni tal-internet, u dawk li ma għandhomx dawn l-abiltajiet kienet ċara ħafna.

Miżura Inizjattiva

Jiżdied l-għarfien tal-importanza tal-

kompetenza diġitali għall-benesseri aktar ’il 

quddiem fil-ħajja, sabiex ikun hemm għarfien 

dwar il-hardware tal-kompjuter u jkun hemm 

aċċess għall-internet fost l-anzjani.

• Jingħataw firxa ta’ korsijiet fl-IT. 

 

• Sit ċentralizzat dwar l-anzjanità attiva 

għandu jinkludi informazzjoni bażika tal-IT u 

tagħlim (tutorials) dwar kif tkun sigur onlajn. 
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Tema 1.9.
Trasport

Li tinżamm il-mobilità hija kruċjali biex tinżamm l-awtonomija tal-anzjani. Madankollu, waqt 

li l-persuni jkunu qed jikbru fl-età, ħafna jiddeċiedu li ma jużawx il-karozzi personali tagħhom jew 

b’għażla tagħhom jew minħabba raġunijiet mediċi. 

Riżultat ta’ dan, l-anzjani huma dipendenti ħafna fuq it-trasport pubbliku biex jibqgħu indipendenti u 

jinteraġixxu soċjalment, u jmorru minn post għall-ieħor. Dan l-aħħar, il-gvern ħa deċiżjoni tajba ħafna 

li persuni li għandhom aktar minn 70 sena jgawdu minn trasport pubbliku b’xejn.  

Miżura Inizjattiva

Jingħata trasport sostenibbli, u adattat u jkun 

assigurat li t-trasport pubbliku jkun aċċettabbli, 

disponibbli, affordabbli, aċċessibbli u sigur għall-

anzjani.

• Issir evalwazzjoni tas-servizz Silver-T li qed 

jingħata bħalissa. Ikunu identifikati metodi ta’ 

titjib.
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Tema 1.10.
Komunitajiet favur l-Anzjanità

Il-moviment favur l-età qabad l-immaġinazzjoni taċ-ċittadini, dawk li jfasslu l-politika u 

organizzazzjonijiet mhux governattivi madwar id-dinja. Madankollu, l-inizjattivi fil-bidu jeħtieġu li 

jagħtu spazju għall-għarfien għal dak li hemm bżonn isir mill-anzjani nfushom. Wara kollox, dawn 

huma l-ibliet u l-irħula tagħhom, l-ambjent tagħhom, id-djar tagħhom, it-toroq tagħhom. 

Fl-istess ħin, komunitajiet li huma favur l-anzjanità ma jimmaterjalizzawx ruħhom mingħajr sħubijiet 

innovattivi bejn il-gvern nazzjonali u l-kunsilli lokali biex ikunu indirizzati dawn il-komponenti: 

akkomodazzjoni, parteċipazzjoni soċjali u ċittadinanza attiva, rispett u inklużjoni soċjali, parteċipazzjoni 

ċivika u impjieg, komunikazzjoni u informazzjoni, sapport fil-komunità u servizzi tas-saħħa, spazji fuq 

barra u bini, u t-trasport.  

Miżura Inizjattiva

Ikunu involuti negozji lokali, partijiet interessati 

u kunsilli sabiex jagħmlu parti mill-istruttura tal-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar bliet 

favur l-anzjanitaà u jimplimentawha. 

• Isiru laqgħat bl-għan li jipprovdu 

informazzjoni biżżejjed lill-partijiet interessati 

u jkunu esplorati attivitajiet possibbli. 

Ikunu involuti l-anzjani fid-disinn tas-servizzi li 

jaffettwawhom, fit-teħid tad-deċiżjonijiet, ir-

riġenerazzjoni tal-post u l-iżvilupp ta’ inizjattivi 

għal persuni anzjani. 

• Ikun assigurat li hemm komunikazzjoni. Ikun 

hemm feedback aċċessibbli għall-anzjani. 
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04
Għan 02 
Anzjanità f’Saħħitha
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Anzjanità f’saħħitha tirreferi għall-proċess 

ta’ żvilupp u żamma tal-abiltajiet funzjonali 

li jħeġġu l-benesseri aktar tard fil-ħajja 

(Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2015). 

L-abbiltà funzjonali tiġbor l-attributi li għandhom 

x’jaqsmu mas-saħħa li jħeġġu lin-nies biex 

ikunu u jagħmlu dak li għandhom raġuni biex 

jivvalutaw, u tikkonsisti fil-kapaċità intrinsika 

tal-individwu, karatteristiċi ambjentali relevanti 

u interazzjoni bejn l-individwu u dawn il-

karatteristiċi. 

Filwaqt li l-kapaċità intrinsika 
hija t-taħlita tal-kapaċitajiet 
kollha fiżiċi u mentali tal-
individwu, l-ambjenti jinkludu 
l-fatturi kollha fid-dinja 
estrinsika li jiffurmaw il-kuntest 
ta’ ħajjet l-individwu bħad-
djar, komunitajiet u s-soċjetà 
usa’. 

Dawn l-ambjenti jinkludu firxa ta’ fatturi li 

jinkludu l-ambjent mibni, in-nies u r-relazzjonijiet 

tagħhom, atitudnijiet u valuri, politiki soċjali u 

tas-saħħa, is-sistemi li jżommuhom, u s-servizzi li 

jimplimentaw.

 

Wieħed isib numru ta’ politiki Maltin li jikkontribwixxu 

għal anzjanità b’saħħitha u jinkludu, fost oħrajn, il-

Politika dwar l-Ikel Tajjeb għas-Saħħa u l-Attività 

Fiżika u l-Politika dwar l-Ikel u n-Nutrizzjoni. 

Imma, it-triq lejn l-approvazzjoni ta’ tifħir ta’ 

politika tajba dwar l-ikel tajjeb għas-saħħa hija 

twila u mimlija sfidi. Waqt li n-nies ikunu qed 

jikbru, il-bżonnijiet ta’ kura tas-saħħa tagħhom 

jeħtieġu kura integrata mibnija madwar għan 

komuni li jtejbu l-abbiltà funzjonali, il-benesseri 

psikoloġiku u emozzjonali, b’fokus li jimmassimizza 

l-kapaċità intrinsika. Għalhekk, hemm il-ħtieġa 

tat-trasformazzjoni ta’ ħaddiema mħarrġa billi 

jkunu mħarrġa f’taħriġ bażiku dwar kwistjonijiet 

ġerjatriċi u ġerontoloġiċi kemm fit-taħriġ ta’ qabel 

ma jibdew jaħdmu u anke fl-Iżvilupp Professjonali 

Kontinwu għall-professjonisti kollha tas-saħħa, 

ħaddiema ġodda (eż koordinaturi tal-kura u 

konsulenti ta’ awtoġestjoni) u jkunu estiżi r-rwoli 

tal-istaff eżistenti, bħall-ħaddiema tas-saħħa fil-

komunità. 
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Tema 2.1.
Għajxien indipendenti

Tħassib ewlieni waqt li n-nies jikbru fl-età hu l-abbiltà li jżommu stil ta’ ħajja indipendenti. Dan  jeħtieġ 

‘kompetenza ta’ kuljum’ biex isolvu problemi assoċjati mal-ħajja ta’ kuljum li jistgħu jkunu kemm 

kumplessi kif ukoll mutidimensjonali.  

Hemm numru ta’ affarijiet li jridu jsiru qabel biex ikun hemm stil ta’ ħajja indipendenti u l-kompetenza 

ta’ kuljum. Is-saħħa fiżika u l-funzjoni konjittiva (speċjalment aspetti varji tal-memorja) huma meħtieġa 

biex isiru Attivitajiet fil-Ħajja ta’ Kuljum u l-Attivitajiet Strumentali tal-Ħajja ta’ Kuljum, kif ukoll attivitajiet 

importanti ta’ kuljum bħal konformità mal-mediċina, isiru listi tax-xiri, iħallsu kontijiet, isuqu karozza, u 

joħorġu mid-djar tagħhom.

Ħafna drabi, stil ta’ ħajja indipendenti huwa possibbli biss permezz ta’ servizzi soċjali ta’ sapport 

formali u informali li jipprovdu mhux biss assistenza prattika imma anke sapport psikoloġiku bħal 

kunfidenza, serħan il-moħħ, rispett u jitkellmu dwar kwistjonijiet ta’ saħħa. Li tippromwovi stili ta’ ħajja 

indipendenti u kompetenzi ta’ kuljum huwa possibbli billi jkunu mtejba s-servizzi ta’ sapport, jinbidel 

l-ambjent biex jitneħħew perikli u ostakli, u jkun hemm interventi bħal programmi konjittivi ta’ tagħlim 

li jtejbu l-abbiltajiet fluwidi bħall-memorja, irraġunar, raġunament induttiv, il-faċilità tal-ipproċessar, 

orjentazzjoni tal-ispazju, u memorja verbali.
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Miżura Inizjattiva

Tingħata s-setgħa lill-anzjani biex ma jkunux 

passivi fir-relazzjoni tagħhom mal-ambjenti 

tagħhom imma minflok iżommu l-abbiltà li 

jagħżlu li jipprattikaw il-livelli ta’ awtonomija li 

għandhom influwenza b’saħħitha fuq id-dinjità, 

l-integrità u l-libertà tagħhom. 

• Jiżdied l-għarfien għall-anzjani dwar kif 

jippreparaw lilhom infushom biex jgħixu aktar 

fit-tul fid-djar tagħhom. 

Ikun assigurat li l-oqsma ewlenin ta’ kapaċità 

funzjonali li huma neċessarji għall-anzjani – li 

jintleħqu l-bżonnijiet bażiċi, jingħataw għajnuna 

li jitgħallmu, jikbru u jieħdu deċiżjonijiet, ikabbru 

u jżommu relazzjoni, u jikkontribwixxu – huma 

possibbli u permissibbli. 

• Issir reviżjoni tas-servizzi ta’ sapport 

psikoloġiċi. 

 

• Ikunu investiti flus fir-reklutaġġ tal-infermiera 

fid-djar. 

 

• Tinħoloq pjattaforma kollaborattiva bejn il-

pubbliku u l-provdituri fis-servizz privat. 

 

• Issir riforma fis-servizzi ta’ kura fil-komunità li 

jeżistu. 

 

• Jitkabbru s-servizzi tax-xelters ta’ billejl. 
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Tema 2.2.
Aċċess għas-servizzi tas-saħħa

Malta għandha servizz tas-saħħa pubblika b’saħħtu li jipprovdi servizzi bla ħlas liċ-ċittidini Maltin 

kollha u lir-residenti tal-Unjoni Ewropea li għandhom Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa. 

Aċċess għall-kura tas-saħħa għall-anzjani huwa adegwat kemm bħala disponibbiltà kif ukoll bħala 

ħlas għaliex is-servizzi tat-tabib jingħataw bla ħlas fil-kliniċi fil-komunità kollha u fiċ-ċentri tas-saħħa 

kollha f’Malta u Għawdex. Madankollu, il-mekkaniżmi li jistgħu jżidu l-aċċess tal-anzjani għas-servizzi 

tas-saħħa jinkludu infrastruttura ta’ trasport aħjar f’żoni rurali u għal dawk l-anzjani li ma jistgħux 

joħorġu mid-dar, il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ litteriżmu tas-saħħa għal anzjani li ġejjin minn 

gruppi soċjo-ekonomiċi baxxi u romol li jsibu l-akbar sfidi fl-aċċess ta’ servizzi tas-saħħa akuti, u jkun 

introdott ippjanar ta’ kura avvanzat fiċ-ċentri tas-saħħa.  

Miżura Inizjattiva

Ikun iffaċilitat l-aċċess biex l-anzjani jagħmlu 

użu aktar effettiv mill-kura primarka, servizzi 

soċjali, u servizzi ta’ kura tas-saħħa.

• Issir reviżjoni tal-aċċessibilità tas-servizzi li huma 

disponibbli. 

 

• Issir reviżjoni tal-pjanijiet għal kull servizz ġdid u 

tkun assigurata l-aċċessibilità. 

 

• Ikun iffaċilitat l-aċċess għas-servizzi tal-

outpatients. 

Ikun assigurat li l-anzjani ma jkunux esklużi per-

mezz ta’ sistemi ta’ tqassim ġodda, bħal sistemi 

onlajn, biex is-servizzi kollha jibqgħu disponibbli 

u aċċessibbli. 

• Ikun assigurat li l-provvista tas-servizz hija 

disponibbli f’forom differenti inkluż il-mezzi 

tradizzjonali. 
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Tema 2.3.
Attività fiżika 

Stil ta’ ħajja attiva u f’saħħitha għandha bżonn attività fiżika tul il-ħajja kollha, imma jekk wieħed jista’ 

jibda jgħix ħajja attiva aktar tard, xorta hu ta’ benefiċċju.  L-attività fiżika hija importanti kemm biex 

tinżamm il-kapaċità funzjonali u tipprevjeni l-mard kroniku u d-diżabilità, kif ukoll parti mit-terapiji 

ta’ rijabilitazzjoni soċjali u medika. Il-workouts itejbu l-massa muskolari u s-saħħa, għandhom rwol 

importanti fil-fiżjoloġija tal-għadam u jevitaw l-osteoporożi, jevitaw il-waqgħat u ksur, u għandhom 

bosta benefiċċji fuq il-konjizzjoni u s-saħħa mentali. L-attività fiżika ssaħħaħ il-benesseri u tipproteġi 

mid-dipressjoni, issaħħaħ il-kwalità tal-irqad, filwaqt li sessjonijiet ta’ eżerċizzju fit-tul joffru l-possibiltà 

biex jissoċjalizzaw ma’ persuni oħra, u jieħdu sehem f’attivitajiet soċjali varji bħal żjarat lill-qraba u lill-

ħbieb, imorru jixtru u jattendu avvenimenti kulturali.  

Miżura Inizjattiva

Ikun assigurat li l-kampanji ta’ għarfien u 

rakkomandazzjonijiet ċari qegħdin f’posthom 

sabiex l-anzjani jilħqu l-livelli ssuġġeriti ta’ 

attività fiżika għall-età tagħhom issuġġeriti fil-

linjigwida u xi kundizzjonijiet tas-saħħa. 

• Jiżdiedu kampanji ta’ għarfien b’materjal 

edukattiv dwar kif iżżomm is-saħħa fiżika. 

 

• Isiru diskussjonijiet dwar is-saħħa  sabiex 

l-anzjani jkunu mgħallma abiltajiet fiżiċi 

differenti dwar it-tip ta’ eżerċizzju li jistgħu 

jagħmlu.  

Jiġu pprovduti linjigwida dwar programmi 

ta’ eżerċizzju sabiex jiġu indirizzati s-saħħa 

kardjorespiratorja, is-saħħa tal-muskoli u l-bilanċ, 

partikolarment fl-anzjani minn 75 sena ’l fuq.

• Jingħataw serje ta’ eżerċizzji speċjalizzati 

u klassijiet. Dawn jistgħu jkunu disponibbli 

permezz ta’ medja differenti.  
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Tema 2.4.
Sigurtà fiżika

Sigurtà fiżika tirreferi għall-assenza ta’ periklu jew korrimenti minn prattiċi jew affarijiet li jistgħu jinkludu 

persuna, il-kamra nnifisha, għamara, tagħmir mediku, u affarijiet li ma jistgħux jinżammu, fost affarijiet 

oħra. Għalhekk twassal għal numru ta’ punti li jwasslu għal tħassib bħal taraġ, is-sigurtà f’temp kiesaħ 

u sħun, bankini aċċessibbli u li huma addattati għal etajiet differenti, is-sigurtà fl-ikel, użu sigur ta’ 

mediċini, is-sigurtà fid-dar u fis-sewqan għall-persuni li għandhom id-dimenzja, u djar u postijiet tax-

xogħol addattati għal kontra l-waqgħat. Is-sigurtà fiżika tirreferi wkoll għall-bżonn li anzjani jħossuhom 

siguri meta jimxu waħedhom lejn id-dar filgħaxija fil-post fejn jgħixu, u mhux ikun hemm min jinkwieta 

dwar il-possibilità li jkun attakkat fiżikament, li d-djar tagħhom jistgħu jkunu oġġett għal serq jew 

attakki, jew li l-vandaliżmu jew il-kriminalità jkunu problemi serji fil-belt jew raħal tagħhom.

Miżura Inizjattiva

Jiġu pprovduti linjigwida sabiex tkun assigurata 

s-sigurtà fid-dar biex tkun imnaqqsa l-possibilità 

ta’ waqgħat, tnaqqis ta’ taraġ, nar, ivvalenar 

minn monossidu tal-karbonju, ħruq, u ipotermija. 

• Is-sit ċentralizzat tal-anzjanità attiva għandu 

jinkludi rakkomandazzjonijiet għall-anzjani 

u l-membri tal-familji tagħhom dwar kif 

jassiguraw ruħhom li d-djar jagħmluhom 

siguri.   

 

• Jiżdiedu il-programmi taż-żjarat fid-djar. 

Tkun assigurata s-sigurtà fuq barra billi jkun 

hemm bankini aċċessibbli u li ma jiżolqux, ħafna 

dell, u jkunu żviluppati standards fil-qasam tad-

disinn tat-toroq li huma addattati għall-anzjani.

• Isir assessjar tar-riskju tal-ispazji pubbliċi.  
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Tema 2.5.
Is-Saħħa mentali  

Is-saħħa u l-benesseri mentali huma importanti meta wieħed jikber fl-età, daqs kull żmien ieħor tal-

ħajja. Madankollu, il-problemi ta’ saħħa mentali ma jinqabdux mill-professjonisti tas-saħħa u l-anzjani 

nfushom, u l-istigma li jġibu dawn il-kundizzjonijiet iwaqqfu lill-persuna milli tfittex l-għajnuna. 

Filwaqt li l-anzjani jistgħu jesperjenzaw affarijiet stressanti li huma aktar komuni aktar tard fil-ħajja 

bħal pereżempju nuqqas ta’ mobilità, uġigħ kroniku, fraġilità jew problemi oħra ta’ saħħa, li jkollhom 

bżonn xi forma ta’ kura fit-tul, u tendenza ogħla li jesperjenzaw luttu nuqqas fl-istat soċjoekonomiku 

permezz tal-irtirar. Dawn il-fatturi kollha li joħolqu stress jistgħu jwasslu għal iżolament, solitudni jew 

dwejjaq psikoloġiku fl-anzjani, li jistgħu jwassluhom għall-ħtieġa ta’ kura fit-tul.

Miżura Inizjattiva

Tkun imsaħħa t-tmexxija effettiva fis-saħħa 

mentali, filwaqt li jingħataw servizzi tal-kura tas-

saħħa mentali li huma komprensivi, u integrati 

f’postijiet ibbażati fil-komunità.

• Ikunu reveduti s-servizzi preżenti fil-komunità 

u jsir assessjar tal-bżonnijiet. 

 

• Ikunu organizzati sessjonijiet fi gruppi fil-

komunità u fid-djar residenzjali. 

Ikunu implimentati strateġiji għall-promozzjoni 

u prevenzjoni fis-saħħa mentali, filwaqt li jkunu 

msaħħin sistemi informatiċi, evidenzi u riċerka 

għas-saħħa mentali għall-anzjani.

• Isir aġġornament fuq is-sit ċentralizzat tal-

anzjanità attiva biex ikun inkluż materjal 

edukattiv dwar l-għarfien meta għandha 

tkun imfittxija l-għajnuna u jintrabat 

ma’ reġistru aġġornat tal-professjonisti u 

l-informazzjoni biex isir kuntatt magħhom. 

 

• Ikun hemm kollaborazzjoni mal-persuni 

interessati biex ikun hemm għarfien u ssir 

riċerka. 
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Tema 2.6.
Kura fil-komunità

Il-limitu tas-servizzi ta’ kura fil-komunità għall-anzjani f’Malta ssaħħaħ ħafna fl-aħħar żmien. Is-suċċess 

ta’ inizjattivi bħal dawn jidher permezz tan-nuqqas fin-numru tal-anzjani li jfittxu kura residenzjali fit-

tul. Il-pass li jmiss huwa li titfassal kura fil-komunità fl-isfond tal-anzjanità attiva bl-implimentazzjoni 

ta’ strateġiji importanti dwar kura personali, għajnuna reċiproka u awto promozzjoni li jwasslu għall-

adottar u ż-żamma ta’ stili ta’ ħajja b’saħħitha. Dan jimplika tranżizzjoni minn pożizzjoni minn ‘fuq 

għal isfel’ lejn il-kura fil-komunità għal mudel ta’ ‘setgħa’ li jidentifika anzjani bħala sors ta’ kapital 

soċjali għall-maturità tagħhom, żvilupp u kobor. B’riżultat ta’ dan, kemm anzjani b’saħħithom kif ukoll 

dawk fraġli ser ikollhom livell ta’ emanċipazzjoni, indipendenza, dinjità u awtonomija ottimali li ħafna 

jkunu jixtiequ.

Miżura Inizjattiva

Ikunu implimentati sett ta’ standards minimi 

għal servizzi ta’ kura bbażati fil-komunità biex 

itejbu l-ħajja ta’ dawk il-persuni li jirċievu l-kura, 

u tinħoloq aktar resiljenza fis-soċjetà. 

• Issir riċerka fuq l-istandard tas-servizzi u kif 

dawn jistgħu jiġu mtejba. 

• Jiżdiedu s-servizzi fil-kura paljattiva. 

Is-servizz fil-komunità għandu jikkonsidra 

l-bżonnijiet psikosoċjali tal-anzjani, bħall-

parteċipazzjoni f’attivitajiet sinifikanti, bħala 

parti mill-assessjar tal-kura olistika. 

• Jerġa’ jsir assessjar fis-servizzi bbażati fil-

komunità li huma eżistenti: sabiex ikunu 

inklużi twessigħ u speċjalizzar ta’ servizzi li 

diġà qed jingħataw.  
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Tema 2.7.
Kura fid-djar residenzjali

Il-kura residenzjali fit-tul għall-anzjani f’Malta rat bosta liġijiet dettaljati u l-Gvern anke ħoloq Awtorità 

ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali biex tissorvelja, u tispezzjona d-djar kollha li joffru kura u l-faċilitajiet. 

Madankollu kura ta’ kwalità ma tistax tiġi akkwistata b’ispezzjoni u regoli, u r-responsabbiltà li tkun 

assigurata ħajja dinjituża f’dawn id-djar u faċilitajiet tinsab mal-professjonisti, l-istaff kliniku, maniġers 

u residenti. Etos tal-anzjanità attiva jippromwovi il-qsim tar-responsabbiltajiet bejn il-persuni kollha 

involuti f’dawn il-faċilitajiet biex kulħadd ikun involut fil-kura tal-anzjani u jħossuhom personalment 

responsabbli għall-promozzjoni ta’ kura dinjituża. Ħajja dinjituża għandha bżonn li r-residenti jitqiesu 

bħala individwi, u mhux ikunu ddefiniti skont il-fraġilità jew il-mard. 

Miżura Inizjattiva

Tittejjeb il-kwalità tal-proċess għall-kura fit-tul 

billi jkunu żgurati mekkaniżmi biex jiġu protetti 

drittijiet tar-residenti, is-sigurtà tal-bini, u 

jinħoloq kumitat ta’ assigurazzjoni ta’ kwalità.

• Tinħoloq assistenza fil-provista tas-servizz 

b’informazzjoni u servizzi għar-referenzi. 

 

• Ikun assigurat li r-residenti jkunu involuti fil-

ħolqien tal-pjan tal-kura tagħhom. 

 

• Jitkompla u ssir superviżjoni fuq ix-xogħol ta’ 

tisbiħ fid-djar residenzjali. 

 

• Tiddaħħal sistema kompjuterizzata 

ċċentralizzata għall-impjegati li jaħdmu fid-

djar tal-kura u mal-anzjani. 

Ikunu reklutati u miżmuma ħaddiema edukati u 

mħarrġa billi tittejjeb il-kwalifika tal-maniġers, 

professjonisti tas-saħħa, carers u ħaddiema 

awżiljarji. 

• Jiddaħħal staff li għandu l-kwalifiki meħtieġa. 

 

• Ikun assigurat li l-istaff qed jingħata taħriġ 

kontinwu u jkun hemm superviżjoni tal-

membri tal-istaff. 
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05
Għan 03
Indirizzar tad-Diversità 
u l-Inugwaljanza
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Fehim olistiku tal-anzjanità tas-soċjetà huwa 

possibbli biss jekk wieħed jagħraf l-eteroġeneità 

inerenti u kwistjonijiet ta’ inġustizzja. Għalkemm 

hemm letteratura twila dwar l-anzjanità fuq 

naħa, sess, diżabilità, sesswalità, etniċitajiet, 

aċċess għall-ġustizzja u dimenzja fuq naħa oħra, 

il-politika pubblika għandha t-tendenza li tħares 

lejn l-anzjanità minn punti normativi u omoġenji. 

L-urġenza biex ikun hemm għarfien bejn l-anzjan 

żgħir mill-anzjan kbir, u bejn it-tielet u r-raba’ 

età, fissret li d-diversità fil-popolazzjoni anzjana 

ġiet injorata. Pereżempju, l-eterosesswalità 

għadha meħuda bħala norma f’politiki dwar 

saħħa tal-anzjani pożittiva, kif ukoll prattiċi tajba 

u standards minimi fil-komunità u l-kura fit-tul. 

L-istess jista’ jiġi diskuss għall-etniċità f’politiki ta’ 

anzjanità li jassumu li l-popolazzjoni tgħix ġo 

post b’kultura waħda kkaratterizzata minn normi 

u valuri identiċi. Barra minn hekk il-gruppi soċjali 

mhumiex biss differenti fil-prospetti personali u 

komuni imma għandhom livelli inqas min-normali 

ta’ kapital finanzjarju, kulturali, soċjali u fiżiku. 

Il-Politika Strateġika 
Nazzjonali għall-Anzjanità 
Attiva titbiegħed minn diskorsi 
omoġenizzanti u narrattivi 
li jiġġeneralizzaw dwar 
l-anzjanità bbażati fuq is-sens 
komun.  

Tagħraf is-sinifikat tal-intersezzjonalità billi 

tenfasizza n-natura tal-qasma soċjali u kif 

din hi esperjenzata, riprodotta u rreżistita fil-

ħajja ta’ kuljum, u tinstiga d-direttivi fil-politika 

li għandhom il-potenzjal li jtejbu l-benesseri 

tal-anzjani. Billi jsir dan, il-Politika Strateġika 

Nazzjonali tagħraf li l-parteċipazzjoni soċjali 

u politika u l-aċċess għall-ġustizzja mhix 

negozjabbli u ġġustifikata mingħajr falliment, 

biex anzjani jkunu jistgħu jgawdu l-istess riżorsi, 

għarfien u rappreżentazzjoni. . 
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Tema 3.1.
Anzjanità u diskriminazzjoni tal-età

Għaddew bosta snin minn meta Robert Butler ta’ t-terminu ‘Ageism’ fl-1968 biex jirreferi għall-

isterjotip sistematiku u d-diskriminazzjoni lejn in-nies għax huma anzjani. Madanakollu, sal-lum 

ħafna akkademiċi qed ikomplu jiddokumentaw każijiet ta’ ageism. L-impatt ta’ ageism jifred kemm 

il-ħajja personali tal-anzjani u l-isferi istituzzjonali tax-xogħol u s-servizzi tas-saħħa. Ladarba l-ageism 

jikkostitwixxi avveniment mibni soċjalment, hemm bżonn azzjonijiet mitiganti, li jnaqqsu atitudnijiet 

avversi u jikkontestaw sterjotipi negattivi lejn anzjani bħala mhux kapaċi, infantili, asesswali, stinati, 

jaħsbu fihom infushom, depressi, fraġli, u diġitalment illetterati. Huwa ta’ problema akbar li l-anzjani 

stess ikollhom atitudnijiet skont l-età u suppożizzjonijiet dwarhom infushom u persuni oħra tal-istess età. 

L-anzjani huma aktar probabbli li joħolqu sterjotipi skont l-età, jew jiskużaw ruħhom għan-nuqqasijiet li 

għandhom x’jaqsmu mal-età, anke jekk jafu sew kif dawn l-isterjotipi jnaqqsuhom. Bla dubju, il-miżuri 

politiċi u legali huma essenzjali bl-istess mod biex ma jħallux diskriminazzjoni tal-età u jipproteġu 

d-drittijiet tal-anzjani f’partijiet fejn tipikament jidher l-ageism. 

Miżura Inizjattiva

Jiġu żviluppati programmi interġenerazzjonali 

li jinkludu kuntatt pożittiv ma’ anzjani u jaħdmu 

mal-partijiet kollha li jaħdmu għall-istess għan.

• Titnieda kampanja ta’ informazzjoni. 

 

• Jinħoloq ċentru għal rapporti għall-abbużi 

u ċentru tas-servizzi għall-għajnuna għall-

anzjani. 

Tiġi assigurata edukazzjoni adegwata dwar 

l-anzjanità kemm fl-iskejjel primarji u anke 

fl-iskejjel sekondarji, dawk post sekondarji u 

terzjarji, li tinvolvi interazzjoni mal-anzjani. 

• Jiġu inklużi kwistjonijiet relatati mal-

anzjanità fil-kurrikula u jsir emfasi fuq it-

tagħlim interġenerazzjonali.

Ikunu edukati l-professjonisti u l-ħaddiema kollha 

dwar punti mhux reali dwar l-anzjanità għaliex 

huwa importanti li l-preġudizzji u l-istrateġiji 

dwar l-età ma jkomplux jikbru fl-ebda servizz. 

• Tingħata edukazzjoni dwar kif jingħaraf 

l-ageism permezz ta’ kampanji tal-medja. 

Il-materjal edukattiv għandu jinkludi 

x’azzjonijiet għandhom jittieħdu jekk il-

peruna tħossha diskriminata minħabba l-età 

tagħha.

 



53

Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva:  Malta 2021 - 2027

Tema 3.2.
Ġeneru 

Fattur determinanti fl-esperjenzi matul il-ħajja huwa l-ġeneru. Instab li n-nisa anzjani huma aktar 

vulnerabbli għar-riskju mill-irġiel għax jirrapurtaw rati għoljin ta’ morbożità, diżabilità, sens ta’ ansjetà 

u biża’ mill-età, skumdità bl-apparenza fiżika u esklużjoni soċjali. Madankollu, dan mhux l-istess bħal 

meta wieħed jgħid li l-irġiel għandhom xi privileġġi fil-ġerontograzija. L-irġiel anzjani għandhom 

tendenza li jkollhom networks soċjali inqas stabbiliti minn nisa, għalhekk, għandhom riskju ikbar li 

jesperjenzaw iżolament soċjali u esklużjoni. L-istrateġija tal-anzjanità attiva għandha bżonn tissejjes 

fuq approċċ enfatiku tal-ġeneru li hu sensittiv għall-interrelazzjoni bejn il-ġeneru u aspetti differenti ta’ 

‘anzjanità tajba’ mill-perspettivi ekonomiċi, kulturali u politiċi.

Miżura Inizjattiva

Jittaffew ir-riskji ta’ inugwaljanza fil-ġeneru li 

jwasslu għall-faqar fin-nisa anzjani u differenza 

fil-pensjonijiet billi jkunu assigurati livelli ta’ 

sigurtà fid-dħul ta’ nisa anzjani. 

• Design research to assess the local context and 

to identify the way forward.  

Jissaħħew l-opportunitajiet għal attivitajiet ta’ 

kultura u ta’ serħan għan-nisa anzjani, 

speċjalment dawk li jgħixu waħedhom jew huma 

romol, biex titnaqqas id-differenza fil-ġeneru 

fl-anzjanità. 

• Jitniedu avvenimenti soċjali aktar immirati. 
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Tema 3.3.
Persuni anzjani lesbjani, omosesswali, 
bisesswali, transġender, intersesswali u queer. 

L-esperjenza tal-anzjani lesbjani, omosesswali, bisesswali, transġender, intersesswali u queer tgħaddi 

inosservata f’politiki nazzjonali dwar l-anzjanità attiva. Ċertament,  fehim dominanti fl-anzjanità 

attiva teżisti fi struttura eteronormali – għalhekk, iwassal għan-nuqqas ta’ fehim tal-politika soċjali 

u skola ta’ studju relevanti għall-anzjani LGBTIQ+.  Madankollu, politiki soċjali dwar l-anzjanità ma 

jinkludux anzjanità mhux eterosesswali u għalhekk qed jagħtu biss esperjenza parzjali tal-anzjanità. 

Din il-Politika Strateġika Nazzjonali tappoġġja politika ta’ anzjanità attiva tajba għal-LGBTIQ+ f’Malta 

sabiex ittaffi n-nuqqas ta’ rappreżentazzjoni, għarfien u riżorsi li jwasslu għal provista soċjali u ta’ kura 

tas-saħħa mhux ugwali għall-persuni LGBTIQ+. 

Miżura Inizjattiva

Jinħatar grupp nazzjonali ta’ ħidma biex juri 

l-isfidi soċjali ta’ saħħa komuni u differenti li 

jesperjenzaw il-persuni LGBTIQ+.

• Jinħoloq grupp nazzjonali ta’ ħidma. 

Ikun żgurat li s-servizzi ta’ kura mhumiex biss 

tajbin għall-persuni  LGBTIQ+ imma wkoll 

imsaħħa b’servizzi legali li jissalvagwardjaw 

lill-klijenti minn diskriminazzjoni minħabba 

l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru 

tagħhom. 

• Ikun introdott/inkluż sken ta’ tolleranza sabiex 

ikunu assessjati kemm il-faċilitajiet jittolleraw 

LGBTIQ+. 
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Tema 3.4.
Akkomodazzjoni

L-anzjani f’Malta rari jbiddlu d-dar fejn joqoghdu. Fatturi li jġegħluhom ibiddlu d-dar hija li d-dar 

tkun kbira aktar milli jeħtieġu, jgħixu f’residenza f’kundizzjoni ħażina, meta l-propjetà thedded 

l-indipendenza tagħhom, it-taraġ, u aktarx l-aktar importanti minnhom kollha, ma jkollhomx aċċess 

faċli għall-ħwienet, it-trasport pubbliku, postijiet fejn jitolbu, u postijiet oħra utli. Hemm differenza kbira 

fix-xenarju tal-housing f’Malta għaliex ma hemm l-ebda għażla bejn il-possibiltà ta’ ħajja indipendenti 

fil-komunità u kura fi djar residenzjali ta’ kura fit-tul. Din il-Politika Strateġika Nazzjonali titkellem favur 

il-bżonn ta’ housing alternattiv, li jagħmilha aktar faċli għall-anzjani biex jgħixu kemm jista’ jkun b’mod 

indipendenti, filwaqt li tagħtihom aċċess mhux limitat għal żjarat mill-qraba u ħbieb, xi ħaġa li mhix 

possibbli fid-djar tal-kura u faċilitajiet ta’ kura fit-tul. 

Miżura Inizjattiva

Jitkomplew jingħataw programmi li jgħinu lill-

anzjani jagħmlu d-djar tagħhom aċċessibbli 

u addattati għall-età (eż sħana addattata, 

kmamar tal-banju addattati eċċ). 

• Jiġi introdott servizz ta’ konsultazzjoni għall-

assessjar tad-djar u jingħata parir kif isiru 

aktar siguri u aċċessibbli. 
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Tema 3.5.
Etniċità

Il-flus migratorju qawwi kemm min-naħa tal-pajjiżi Ewropej kif ukoll minn dawk tat-tielet dinja fl-

aħħar snin jimplika li l-etniċità u r-razza ser isiru kategoriji importanti fil-futur qarib. Teżisti letteratura 

internazzjonali dwar kemm il-gruppi etniċi jistgħu jkunu differenti fil-mudelli ta’ anzjanità produttiva, 

attiva u ta’ suċċess. Ħafna studji ġibdu l-attenzjoni dwar kif l-istatus etniku u dak tal-immigrant jaslu 

għal żvantaġġi ta’ għażla u inugwaljanza, b’anzjani etniċi jbatu minn esklużjoni soċjali u materjali, 

saħħa ħażina, u jgħaddu minn kwalità ta’ ħajja iktar baxxa meta mqabbla ma’ min hu tal-età 

tagħhom f’familji oħra li jilqgħuhom. Il-Politika Strateġika Nazzjonali titkellem favur is-sensittività lejn 

status etniku differenti meta jkun qed isir ippjanar u koordinazzjoni tas-servizzi ta’ kura għall-anzjani. 

Miżura Inizjattiva

Jiġu implimentati servizzi kulturalment u 

lingwistikament addattati li joħolqu ekwità fis-

saħħa u jeliminaw id-differenzi fil-kura tas-saħħa 

irrispettivament mill-isfond etniku. 

• Tkun stabbilita sensittività kulturali u 

lingwistika bħala standard u jkunu moniterjati 

kontinwament. Irid ikun hemm għarfien fost 

l-anzjani.

 

• Ikun stabbilit li l-bżonnijiet diversi tar-residenti 

jiġu milħuqa (eż l-għażla tal-ikel/spazju 

xieraq biex ikun ipprattikat it-twemmin 

tagħhom.)

Jiġu mħarrġa l-professjonisti u l-ħaddiema 

fil-kompetenza kulturali li hi l-abbiltà li jagħrfu 

t-twemmin kulturali, il- valuri u l-atitudnijiet ta’ 

diversi popolazzjonijiet li qegħdin fil-faċilitajiet 

ta’ kura. 

• Ikun introdott taħriġ ta’ spiss għall-membri 

tal-istaff.
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Tema 3.6.
Abbuż u trattament ħażin

L-abbuż fuq l-anzjani huwa problema kemm globali kif ukoll nazzjonali, u kien indirizzat fl-ewwel 

Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva. Madankollu, f’Malta jibqa’ relattivament mhux 

magħruf meta mqabbel ma’ politika oħra fuq trattament ħażin bħall-vjolenza domestika, kliem ta’ 

mibegħda u abbuż tat-tfal. Filwaqt li preżentement wieħed isib livelli aħjar ta’ għarfien dwar l-abbuż 

fuq l-anzjani f’Malta, sakemm ikun hemm konvinzjoni dwar id-drittijiet tal-anzjani, il-professjoni legali u 

l-prosekuturi pubbliċi jridu jisfruttaw u jserrħu fuq il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 

Politiċi (Nazzjonijiet Uniti, 1966a) u l-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Persuni bid-Diżabilitajiet (Nazzjonijiet 

Uniti, 2006). Il-qrati tal-ġustizzja għandhom rwol u responsabbiltà primarja mhux biss biex jagħrfu u 

jwieġbu għall-abbuż fuq l-anzjani imma anke fil-prevenzjoni. 

Miżura Inizjattiva

Dawk il-professjonisti li jiġu f’kuntatt mal-anzjani 

jkunu obbligati li jirrapurtaw jekk ikollhom suspett 

ta’ abbuż, mingħajr ma jiffaċċjaw prosekuzzjoni 

jekk is-suspett li jkollhom ikun żbaljat. 

• It-taħriġ li jingħata lill-professjonisti għandu 

jinkludu kif jinstabu sinjali ta’ abbuż u kif 

jirrapurtawhom. 

Jiġu implimentati programmi ta’ taħriġ rogorużi 

fl-oqsma kollha tal-benesseri tal-anzjanità biex 

ikunu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-prevenzjoni 

tal-abbuż u jkun implimentat ir-rispons xieraq. 

• Is-sit ċentralizzat dwar l-anzjanità attiva 

għandha tinkludi metodu ċar kif ikun 

irrapurtat abbuż. 

 

• Jitnedew kampanji ta’ għarfien.
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Tema 3.7.
Aċċess għall-ġustizzja

Approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għandu jkollu ċ-ċertezza li jkun assigurat l-aċċess għall-

ġustizzja Kif intqal fil-Pjan ta’ Azzjoni Internazzjonali ta’ Madrid dwar l-Anzjanità Attiva (Nazzjonijiet 

Uniti, 2002), il-liġi tad-drittijiet tal-bniedem tobbliga lill-gvernijiet li jassiguraw li kull persuna li d-drittijiet 

tagħha kienu miksura jkollha aċċess għal rimedju xieraq, sabiex tkun f’konformità mad-drittijiet usa’ ta’ 

ugwaljanza u d-dritt ta’ smigħ ġust. Bħal gruppi oħra vulnerabbli, ħafna anzjani jesperjenzaw numru 

ta’ ostakli biex tinkiseb ġustizzja minħabba fatturi finanzjarji, ġeografiċi, kulturali, ta’ saħħa u oħrajn, 

speċjalment meta numru minn dawn il-fatturi jidħlu f’xulxin. Impedimenti potenzjali bħal dawn sabiex 

ikun hemm aċċess għall-ġustizzja jfisser li numru ta’ vjolazzjonijiet esperjenzati mill-anzjani bħall-

abbuż u diskriminazzjoni minħabba l-età ser ikomplu mingħajr il-possibiltà ta’ rimedju.

Miżura Inizjattiva

Ikun assigurat li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-

anzjani tkun segwita minn proċess ta’ infurzar u 

għajnuna.

• Ikun diskussa l-introduzzjoni ta’ leġislazzjoni 

għal dan il-fatt mal-persuni interessati. 

 

• Ikun aġġornat is-sit ċentralizzat dwar 

l-anzjanità attiva sabiex l-anzjani jkunu 

infurmati dwar id-drittijiet tagħhom u b’liema 

mod jistgħu jaċċessaw l-għajnuna legali jekk/

meta jkollhom bżonn.  

 
Jiġu kkunsidrati l-problemi soċjo-kulturali, fiżiċi 

u ekonomiċi meta jkun hemm aċċess għall-

ġustizzja sabiex l-anzjani jkollhom aċċess għal 

rimedju u smigħ xieraq. 

• Jinħoloq għarfien dwar l-aċċess għal servizzi 

legali aċċessibbli u mingħajr ħlas. 
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Tema 3.8.
Anzjanità f’faċilitajiet korrettivi

Iż-żieda tan-numru ta’ anzjani fil-faċilitajiet korrettivi hija kkunsidrata bħala ‘kriżi tal-età’ li qed 

toħloq sfida kbira għal politika dwar l-anzjanità attiva inklussiva. Ħafna persuni fil-faċilitajiet korrettivi 

jesperjenzaw numru ta’ kundizzjonijiet fiżiċi kroniċi u/jew kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali u diżabilitajiet 

fiżiċi f’etajiet iżgħar. Ħafna jkunu esperjenzaw stress kbir u/jew trawma matul ħajjithom, storja ta’ użu 

ta’ drogi, u aċċess limitat ta’ kura tas-saħħa u edukazzjoni ta’ kwalità.  Dan il-grad għoli ta’ kumplessità 

soċjali u medika ħafna drabi huwa msejjaħ bħala ‘anzjanità mgħaġġla’. Għalhekk hemm il-bżonn li ssir 

diskussjoni dwar il-bżonnijiet istituzzjonali, legali, u soċjali u tal-kura tas-saħħa tal-anzjani miżmuma 

fil-ħabs, u l-approċċ ( jekk hemm) li ħadu xi faċilitajiet korrettivi biex jintleħqu dawn il-bżonnijiet. 

Miżura Inizjattiva

Jibda assessjar ġerantoloġiku u ġerjatriku lir-

residenti li qegħdin f’faċilità korrettiva sa mill-

età ta’ 55 sena sabiex jinħoloq mudell ta’ kura 

fi grupp, b’mod partikolari għal dawk li jbatu 

b’morbożità.

• Residenti anzjani għandhom ikunu assessjati 

biex wieħed jara l-abbiltà fiżika tagħhom 

għal dawk ix-xogħlijiet li jingħataw jagħmlu. 

 

• Qabel ma jinħarġu, ir-residenti għandhom 

jiżviluppaw pjan ta’ ħruġ li jinkludi affarijiet 

bħall-mediċini li għandhom bżonn, 

appuntamenti ta’ saħħa wara li joħorġu u 

kopji tar-rekords ta’ saħħithom.
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Tema 3.9.
Anzjanità b’diżabilità

Il-Politiki pubbliċi dwar l-anzjanità ġeneralment jiffukaw fuq anzjani li jkollhom xi tip ta’ indeboliment 

meta jikbru fl-età. Jidher li hemm nuqqas ta’ interess fuq persuni li żviluppaw indebolimenti jew mard 

kroniku jew fit-twelid jew aktar kmieni matul il-ħajja. Anke jekk hemm xi xebh bejn dawn iż-żewġ 

gruppi, tal-ewwel għandu esperjenzi uniċi akkwistati minn ħajja bid-dżabilità. Politika dwar l-anzjanità 

attiva għandha bżonn fehim li persuna tgħix b’diżabilità ma għandhiex forma waħda imma bosta 

li jiddependu mill-età meta ħarġet id-diżabilità, żmien bid-diżabilità, iż-żmien meta ħarġet, imma 

tiddependi wkoll mit-tip u l-kawża tad-diżabilità flimkien ma’ fatturi oħra bħall-pożizzjoni soċjo-

ekonomika, jekk id-diżabilità tidhirx jew le, u atitudnijiet soċjali li hemm madwar din id-diżabilità. 

Miżura Inizjattiva

Ikun garantit li persuni li jesperjenzaw diżabilità 

aktar tard matul ħajjithom ikollhom l-istess 

aċċess bħal persuni iżgħar fl-età u li għandhom 

diżabilità. 

• Ikun investigat kif il-provdituri tas-servizz tad-

diżabilità qed jieħdu ħsieb l-anzjani li qed 

jagħmlu użu mis-servizz. 

• Issir reviżjoni dwar jekk l-istandards tad-

diżabilità hux qed jieħdu ħsieb l-anzjani 

b’diżabilità kemm min qiegħed fil-komunità u 

anke dawk li huma fil-kura residenzjali.
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Tema 3.10.
Kura għad-Dimenzja

Preżentement, in-numru ta’ persuni li jgħixu bid-dimenzja f’Malta hu ta’ madwar 7,000, numru li 

mistenni li jirdoppja sal-2050. Madankollu, lakuna ewlenija fil-politika dwar l-anzjanità attiva hija 

l-esklużjoni ta’ persuni li jgħixu bid-dimenzja meta l-parteċipazzjoni u attivitajiet ta’ divertiment huma 

importanti f’ħajjithom u jistgħu jkunu protezzjoni minn tkomplija fid-deterjorament. Din il-Politika 

Strateġika Nazzjonali hija favur li persuni li jgħixu bid-dimenzja għandhom jingħataw l-opportunità li 

jieħdu sehem f’varjetà wiesgħa ta’ attivitajiet li jagħmlu sens għalihom u li jitgħallmu minnhom, skont 

il-livell tal-abbiltà fiżika u mentali tagħhom, sabiex ikun assigurat li ħadd ma jkun eskluż mill-politika 

tal-anzjanità attiva.

Miżura Inizjattiva

Ikun iġġustifikat li l-anzjani bid-dimenzja 

jingħataw għajnuna wara li jkun magħruf li 

għandhom id-dimenzja sabiex jgħixu anzjanità 

attiva u jitnaqqas l-iżolament, jingħelbu 

problemi li jinħolqu minn din il-kundizzjoni u 

tkun ippreservata l-istima personali billi jkomplu 

jikkontribwixxu lis-soċjetà u jħossuhom utli. 

• Ikun assigurat l-issettjar ta’ standards u kura 

speċjalizzata għall-provvista ta’ servizzi għal 

persuni bid-dimenzja. 

 

• Issir reviżjoni tas-servizzi tad-dimenzja li qed 

jingħataw. 

 

• Isiru riċerki u programmi għal djanjosi bikrija 

tad-dimenzja. 

Jingħataw interventi psiko-edukattivi lil min 

jieħu ħsieb lill-persuni bid-dimenzja għaliex 

dawn għandhom effetti pożittivi fuq is-suċċess 

li jkollhom il-persuni li għandhom id-dimenzja 

sabiex jgħixu ħajja attiva. 

• Isiru avvenimenti edukattivi għal min jieħu 

ħsieb lill-persuni bid-dimenzja.

 

• Tkun aġġornata l-websajt ċentralizzata dwar 

l-anzjanità attiva biex tinkludi informazzjoni 

u għajnuniet għall-persuni li ġew djanjostikati 

bid-dimenzja u lill-membri tal-familja 

rispettivi tagħhom. 

 

• Tkun assigurata d-disponibilità tal-gruppi 

ta’ sapport għal min jagħti l-kura sabiex 

jittejjeb l-istandard ta’ kura għall-anzjani bid-

dimenzja u li l-provvistà tal-kura tkun iktar 

sostenibbli. 
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Tema 3.11.
COVID-19

Il-perjodu ta’ rkupru ta’ wara l-COVID-19 jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-kumitat tat-tmexxija ta’ 

L-Istrateġija ta’ Wara l-COVID-19. Madankollu, ladarba kważi disgħa minn għaxar imwiet bil-COVID-19 

li kienu rrapurtati fir-reġjun tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (KEENU) 

kienu adulti ta’ 65 sena ’l fuq (KEENU, 2020) tindika li l-ebda strateġija ta’ anzjanità attiva ma tista’ 

tkun kompluta jew tista’ tinjora l-impatt tal-pandemija fuq l-anzjani.  

 

Il-COVID-19 ma ħaditx biss effett qerriedi fuq ħajjet ħafna mill-anzjani imma kixfet ukoll ħafna 

sterjotipi u preġudizzji marbuta mal-età. Waqt il-pandemija, kien hemm ħafna rapporti ta’ prattiċi 

diskriminatorji fis-servizzi tas-saħħa u riżorsi oħra kruċjali f’bosta pajjiżi, speċjalment f’anzjani li jgħixu 

b’faċilitajiet ta’ kura fit-tul (WHO,2021). Tabilħaqq, l-anzjanità leħqet livelli bla preċedent waqt l-ewwel 

ġranet tal-COVID bil-hashtag #BoomerRemover, kunċett vulgari li wera żewġ atitudnijiet prevalenti ta’ 

xjuħija fir-rispons tal-pandemija. Minkejja li qabel il-COVID-19, l-iżolament soċjali – jiġifieri, il-fatt li jkun 

hemm kuntatti soċjali minimi u nuqqas tas-sens ta’ appartenenza – aktar tard fil-ħajja kienet kwistjoni 

ewlenija ta’ saħħa pubblika li akkwistat interess internazzjonali bħala ta’ detriment għall-kwalità 

tal-ħajja, il-pandemija weriet impatti differenti fuq il-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà 

f’termini ta’ solitudni u iżolament. L-impatti negattivi ta’ tali esperjenzi fuq is-saħħa fiżika u mentali 

ġew rikonoxxuti bla waqfien f’riċerki, bi studjużi jgħidu li s-solitudni hija komparabbli ma’ malnutrizzjoni 

fiżika.  Residenti anzjani fid-djar ta’ kura u faċilitajiet ta’ kura fit-tul huma l-aktar li qegħdin f’riskju ta’ 

iżolament aktar tard fil-ħajja. Fi studju, il-prevalenza ta’ solitudni severa f’anzjani f’kura residenzjali 

varjat minn 22% għal 42% meta mqabbel ma’ 10% tal-anzjani li jgħixu fil-komunità (Victor 2012). Livelli 

ta’ iżolament soċjali bħal dan żgur li żdiedu waqt il-pandemija, anke għal dawk il-persuni li jgħixu fil-

komunità. 

 

Fl-istess ħin, wieħed ma jistax ħlief ikun xettiku dwar it-talba li spiss tinstema li wara l-COVID-19 ‘aħna 

lkoll onlajn issa’. Mill-bidu nett tal-lockdown, id-differenza bejn dawk li għandhom konnessjoni tal-

internet bil-fiber u konnessjoni batuta, u bejn dawk li għandhom apparat elettroniku u dawk li ma 

għandhomx (li f’daqqa waħda ġew affarijiet essenzjali), dehret ħafna. Ladarba l-COVID-19 xprunat 

aktar anzjani biex jużaw l-internet b’metodi ġodda meta mqabbel ma’ qabel ma faqqet il-pandemija, 

uriet aktar u kabbret il-qasma bejn min għandu l-apparat diġitali u min ma għandu xejn. Il-pandemija 

tal-COVID-19 kellha, u għad għandha impatt uniku fuq persuni li għandhom il-marda tal-Alzheimer. 

Persuni li għandhom id-dimenzja qegħdin f’riskju kbir ta’ infezzjoni għaliex sintomi konjittivi jikkawżaw 

diffikultà sabiex jimxu ma’ proċeduri ta’ salvagwardja u l-arranġamenti fid-djar ta’ kura ffaċilitaw il-

firxa tal-vajrus. Ladarba ġew infettati bil-COVID-19 l-anzjani bid-dimenzja huma aktar probabbli li 

jkollhom effetti kbar relatati mal-vajrus, inkluż mewt, meta mqabbel ma’ persuni oħra li ma għandhomx 

dimenzja.  Il-pandemija COVID-19 mhix nieqsa mix-xejriet tas-sessi. 
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Fl-Ewropa n-numru ta’ każijiet djanjostikati kien ikbar fin-nisa taħt il-55 sena milli fl-irġiel fil-grupp ta’ 

55-80. L-iżvantaġġ tal-irġiel jidher li jiġi minn differenzi immunoloġiċi skont is-sess jew huma assoċjati 

ma’ komorbidità, ladarba l-ipertensjoni, mard kardjovaskulari u x-xorb alkoħoliku huma aktar komuni 

fl-irġiel. 

Miżura Inizjattiva

Ikunu indirizzati nuqqasijiet fil-politika u fl-

istituzzjonijiet li jinvolvu lill-anzjani, li kienu 

esposti għall-pandemija, speċjalment fejn jidħlu 

d-drittijiet tal-anzjani u l-anzjanità.  

 

• Tkun appoġġjata r-riċerka li tkun qed issir 

fuq is-suġġett. Strateġiji ta’ wara l-COVID-19 

għandhom jinkludu azzjonijiet pożittivi lejn il-

persuni vulnerabbli bħal nisa anzjani, anzjani 

fir-riskju tal-faqar, u persuni bid-dimenzja.   
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