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L-età tagħmel differenza?
Kullħadd, 05-05-2013
Āieli ltqajna ma’ diskriminazzjoni minħabba l-età fuq il-post tax-xogħol? Forsi
esperjenzajnieha aħna stess jew inkella nafu b’xi ħadd ieħor? Id-diskriminazzjoni abbaŜi taletà fuq il-post tax-xogħol isseħħ meta xi ħadd ikun ittrattat b’mod ināust minħabba l-età u
tista’ tiāi esperjenzata kemm jekk il-ħaddiema jkunu ŜgħaŜagħ kif ukoll jekk ikunu ikbar fletà jew waslu għall-età tal-irtirar.
KaŜijiet ta’ diskriminazzjoni
Ikun hemm kaŜijiet ta’ ħaddiema ta’ età ŜagħŜugħa li jistgħu jiāu Ŝvantaāāati fuq il-post taxxogħol minħabba li jkunu meqjusa li għandhom inqas esperjenza. Mill-banda l-oħra, adulti li
huma ta’ età akbar jista’ jkollhom diffikultà li jingħataw promozzjonijiet, li jsibu xogħol ādid
jew inkella jibdlu l-karriera li jkollhom.
Ikun hemm ukoll sitwazzjonijiet meta xi ħadd ma jintagħŜilx għal kors ta’ taħriā relatat maxxogħol li l-persuna tkun tagħmel minħabba li tkun qed toqrob l-età tal-irtirar. Ħaddiema kbar
fl-età jistgħu wkoll jgħaddu minn esperjenzi ta’ bullying u fastidji minħabba l-età tagħhom, li
jistgħu jieħdu forom differenti bħal meta jiāu injorati jew jagħmlulhom il-ħajja tagħhom
diffiëli għax ma jkunux qed jingħataw biŜŜejjed Ŝmien biex jitgħallmu ħiliet āodda.
L-effetti tal-istereotipi
KaŜijiet ta’ diskriminazzjoni bħal dawn li semmejna jistgħu jkunu āejjin mill-istereotipi li
tpoāāi s-soëjetà fuq ħaddiema ŜgħaŜagħ u ħaddiema li huma ikbar fl-età jew li jkunu waslu
qrib l-età tal-pensjoni.
Hemm min jaħseb li ħaddiema kbar fl-età ikunu inqas effiëjenti, li ma jkunux jifilħu għal
ëertu tipi ta’ xogħlijiet, jew li jkunu jibŜgħu mill-bidliet. Mill-banda l-oħra ħaddiema
ŜgħaŜagħ ikunu meqjusa bħala li huma inqas kompetenti għax-xogħol minħabba li ma
jkollhomx biŜŜejjed esperjenza. Dan minkejja li juru potenzjal u jkollhom aëëess għal aktar
taħriā.
Stereotipi bħal dawn iħallu ħafna konsegwenzi, tant li jkun hemm ħaddiema li jibdew
jemmnuhom u jaëëettawhom u għalhekk l-andament tagħhom fuq il-post tax-xogħol ikun
affettwat b’tali mod li jkunu skoraāāiti fil-potenzjal u l-kompetenzi tagħhom. Imma sterjotipi
bħal dawn huma bbaŜati fuq il-verità jew huma Ŝbaljati? Kif jistgħu jiāu evitati?
Id-diversità fl-etajiet
KaŜijiet ta’ diskriminazzjoni minħabba l-età fuq il-post tax-xogħol iëaħħdu l-opportunitajiet
lill-individwi kif ukoll ikunu ta’ detriment għas-soëjetà ināenerali. Għalhekk, trid tkun
assigurata l-ugwaljanza fl-aëëess għal taħriā, l-edukazzjoni, kundizzjonijiet tax-xogħol, u lbenefiëëji u l-promozzjonijiet, irrispettivament mill-etajiet tal-ħaddiema. Huwa importanti li
min iħaddem iqis il-kapaëitajiet u l-kwalifiëi tal-ħaddiema kemm meta jiāi biex jimpjega kif
ukoll fost il-ħaddiema li jkunu impjegati diāà. Għaldaqstant, il-ħaddiema m’għandhomx
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jingħataw l-opportunitajiet fix-xogħol tagħhom skont l-età li huma jkollhom. Ikunu ta’ liema
età jkunu l-ħaddiema għandu jkollhom l-istess aëëess għall-opportunitajiet b’tali mod li l-età
ma tkun tagħmel l-ebda differenza.
B’etajiet differenti fuq il-post tax-xogħol l-ambjent ikun aktar divers b’esperjenzi u b’fehmiet
varjati fejn l-opportunitajiet ikunu indaqs għal kulħadd. Għalhekk, li jkun hemm diversità fletajiet fuq il-post tax-xogħol huwa ta’ benefiëëju kemm għal min iħaddem kif ukoll għallimpjegati.
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) fost ħidmiet oħrajn
taħdem favur l-ugwaljanza abbaŜi tal-età fl-impjiegi. Għal dan il-għan, torganizza
sessjonijiet ta’ taħriā għal min iħaddem u għall-ħaddiema biex tinħoloq aktar kuxjenza dwar
l-ugwaljanza fl-etajiet fuq il-post tax-xogħol. Ħidma oħra li tagħmel l-NCPE f’dan il-qasam
hija li tilqa’ u tinvestiga ilmenti dwar kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni abbaŜi tal-età fl-impjiegi.
Jista’ jsir kuntatt mal-NCPE fuq 2590 3850, equality@gov.mt jew fuq il-paāna tal-Facebook
‘National Commission for the Promotion of Equality’.
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