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Inħaddnu d-diversità tar-reli ājonijiet fuq il-post tax-xogħol 
 
Id-dinja tal-lum bil-mod kif saret globalizzata qed tirrikjedi aktar minn qatt qabel li jkun 
hawn aktar komunikazzjoni fost il-popli minn diversi kulturi, twemmin u drawwiet.  
M’għadniex aktar ngħixu u naħdmu f’ambjenti magħluqin fihom infushom, iŜda f’ambjenti li 
huma parti mill-ekonomija dinjija b’kompetizzjoni li āejja minn kull naħa.  Għal din ir-
raāuni, fil-postijiet tax-xogħol qed jinħass aktar il-bŜonn tad-diversità biex ikun hemm aktar 
kreattività u jkunu miftuħa għall-bidla.   
 
Għalhekk, hu importanti li l-entitajiet u l-organizzazzjonijiet jiffokaw fuq id-diversità u 
jfittxu modi kif isiru inklussivi għal kollox għaliex id-diversità għandha l-potenzjal li twassal 
għal aktar produttività u vantaāāi kompetittivi. 
 
B’diversità infissru meta nagħrfu, nifhmu, naëëettaw, nagħtu valur u niëëelebraw dak li hu 
differenti bejn il-popli b’rispett lejn l-età, ir-razza u l-etniëità, is-sess, l-orjetazzjoni sesswali 
u r-reliājon, fost l-oħrajn.  Attitudnijiet u aāir negattiv jistgħu jkunu ta’ ostaklu għad-diversità 
fuq il-post tax-xogħol għaliex jistgħu jxekklu r-relazzjonijiet bejn il-ħaddiema kif ukoll 
ixejnu l-produttività.  Attitudnijiet negattivi jinkludu preāudizzju, stereotipi u kaŜijiet ta’ 
diskriminazzjoni varji fosthom anki dwar ir-reliājonijiet jew twemmin differenti tal-
ħaddiema.  Id-diskriminazzjoni abbaŜi tar-reliājon fuq il-post tax-xogħol isseħħ meta persuna 
jew grupp ikunu ttrattati b’mod ināust minħabba dak li jemmnu jew ma jemmnux fih.   
 
Id-diversità ta’ reliājonijiet jew twemmin fuq il-post tax-xogħol jista’ jkollha ħafna benefiëëji 
għall-organiŜazzjoni minħabba x-xelta ta’ fehmiet differenti.  Għalhekk, hu importanti li jkun 
hemm tolleranza u aëëettazzjoni għall-fehmiet reliājuŜi, kif ukoll li l-postijiet tax-xogħol 
ikunu lesti li jakkomodaw għall-bŜonnijiet partikolari tal-ħaddiema minħabba r-
reliājon/twemmin tagħhom. 
 
Id-diversità tista’ tkun ta’ sfida jekk min iħaddem ma jkollux ħiliet maniāerjali li jħaddnu jew 
isostnu ambjent tax-xogħol li hu multi-kulturali, b’tali mod li jgħinu lill-ħaddiema biex jagħtu 
valur lid-diversità multi-kulturali sabiex kulħadd ikun ittrattat b’dinjità.  IŜda li jkun hemm 
diversità fuq il-post tax-xogħol titlob ħafna aktar minn sempliëi għarfien tad-differenzi fil-
ħaddiema.  Din tinvolvi li jingħaraf il-valur ta’ dawn id-differenzi, tiāi miāāielda d-
diskriminazzjoni u ssir promozzjoni tal-inklussività.   
 
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, l-NCPE, bħala parti mill-
mandat tagħha taħdem favur l-ugwaljanza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ reliājon fl-impjiegi u 
għalhekk tippromwovi l-benefiëëju tad-diversità ta’ reliājonijiet jew twemmin differenti fuq 
il-postijiet tax-xogħol.   
 
Għal dan il-għan torganizza sessjonijiet ta’ taħriā għall-organizzazzjonijiet kif ukoll toħloq 
għarfien dwar il-bŜonn li tiāi miāāielda d-diskriminazzjoni abbaŜi tar-reliājon fl-impjiegi 
minħabba li hu importanti li jinħoloq ambjent san u āust fuq il-post tax-xogħol fejn kulħadd 
ikollu aëëess għall-opportunitajiet u fejn il-ħaddiema jħossuhom komdi.   
 
L-NCPE tipprovdi wkoll informazzjoni dwar it-tipi differenti ta’ diskriminazzjoni fuq il-post 
tax-xogħol kif ukoll x’aāir hu ttollerat u x’azzjoni tista’ tittieħed immedjatament f’kaŜ li jkun 
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hemm diffikultajiet minħabba r-reliājon/twemmin.  F’kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni abbaŜi tar-
reliājon fuq il-post tax-xogħol, l-NCPE tista’ tilqa’ u tinvestiga ilmenti li jitressqu quddiemha 
bil-miktub. 
 
Għal aktar informazzjoni dwar dan is-suāāett, jista’ jsir kuntatt mal-NCPE fuq 2590 3850, 
equality@gov.mt jew fuq il-paāna tal-Facebook ‘National Commission for the Promotion of 
Equality’. 
 
 

EŜempji tajba tad-diversità tar-reli ājonijiet/twemmin fuq il-post tax-xogħol: 

- jingħata taħriā lill- ħaddiema dwar l-importanza tad-diversità  
- lil hinn mil-li āi tiāi pprovduta l-possibiltà ta’ ħin off minħabba raāunijiet ta’ 

reliājon/twemmin 
- il-ħaddiema jkunu mħeāāa li jaëëettaw id-differenzi 
- ma jkun hemm l-ebda tolleranza għal kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni abbaŜi tar-

reliājon/twemmin 
 

 
 
 

EŜempji ta’ diskriminazzjoni abba Ŝi tar-reli ājon/twemmin fuq il-post tax-xogħol: 

- Minkejja li għandu l-ħiliet għall-post battal, il-manager iddeëieda li ma jimpjegax 
kandidat minħabba li waqt l-interview ħareā li huwa Lhudi 

- Mara Musulmana li tilbes il-velu kienet vulnerabbli għal fastidji fuq il-post tax-
xogħol 

- Supervisor irrifjutat li tagħti ħin off għal vaganzi ta’ natura reliājuŜa lil Musulman u 
Induwista. 
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