
 
 
 

 

Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) 

 

It-tnedija tal-E4D fil-Konferenza Online tal-NCPE  

 

Fid-dawl tal-avvanzi leġislattivi sinifikanti relatati mal-qasam tal-LGBTIQ+ li seħħew fi żmien 

relattivament qasir, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (l-NCPE) bi 

sħab mal-Allied Rainbow Communities (ARC) identifikat il-ħtieġa li tindirizza l-impatt soċjetali 

u kulturali ta’ tali bidliet permezz ta' sett ta' inizjattivi bħala parti mill-proġett ko-finanzjat mill-

UE'Empowerment for Diversity' (E4D). Dan il-proġett li beda f'April 2020 u se jibqa' għaddej 

sal-31 ta' Marzu 2022, jiffoka fuq l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, il-karatteristiċi 

tas-sess u l-espressjoni tal-ġeneru. 

Ir-rimarki tal-ftuħ saru mill-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza l-Onor. Dr 

Edward Zammit Lewis li matul id-diskors tiegħu enfasizza l-progress sostanzjali li sar fis-snin li 

għaddew, b’mod partikolari fil-qasam leġiżlattiv. Dan jinkludi d-dħul fis-seħħ tal-Att dwar tal-

Unjoni Ċivili fl-2014, l-implimentazzjoni tal-Liġi dwar l-Ugwaljanza fiż-Żwieġ fl-2017, it-twaqqif 

tat-taqsima dwar l-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-

Karatteristiċi tas-Sess (SOGIGESC) fi ħdan id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2018, u l-

adozzjoni tal-Istrateġija u Pjan ta' Azzjoni għall-Ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ (2018-2022) 

fost oħrajn. B’dawn l-avvanzi leġiżlattivi fil-qasam tal-LGBTIQ+ li seħħew riċentamentu fl-

aħħar sitt snin, Malta tpoġġiet fuq quddiem fid-drittijiet LGBTIQ+ fl-Ewropa. 

Dawn il-kisbiet wasslu sabiex Malta tikklassifikabħala wieħed mill-aktar pajjiżi fid-dinja li 

jiffavorixxu persuni LGBTIQ u tikklassifika fil-quċċata tal-Indiċi Qawsalla tal-ILGA-Europe matul 

dawn l-aħħar ħames snin, b’punteġġ ta’ 89%.1 L-Onor. Dr Zammit Lewis qal li minkejja kisbiet 

bħal dawn, jinħtieġu aktar sforzi sabiex jiġi żgurat li kull persuna tgawdi rispett sħiħ 

 
1https://rainbow-europe.org/#8647/0/0 
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irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-

karatteristiċi tas-sess tagħha. L-Onor. Dr Zammit Lewis sostna li s-sett ta’ inizjattivi tal-NCPE, 

bħala parti mill-proġett tal-E4D, huma konformi mal-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem biex 

isaħħaħ l-ugwaljanza billi jqajjem kuxjenza dwar l-effetti negattivi tad-diskriminazzjoni fuq l-

individwi u s-soċjetà inġenerali. 

Fl-indirizz tagħha, il-Kummissarju tal-NCPE is-Sa Renee Laiviera qalet li mill-2015, l-NCPE 

ingħatat is-setgħa, mill-Kapitolu 456 tal-Liġijiet ta’Malta, biex tinvestiga ilmenti ta’ allegata 

diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru 

jew karatteristiċi tas-sess fl-impjiegi, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ vokazzjonali kif ukoll fejn jidħlu 

banek u istituzzjonijiet finanzjarji. 

Minkejja tali leġiżlazzjoni maħsuba biex tiżgura li s-soċjetà Maltija tkun soċjetà ħielsa minn 

kull forma ta’diskriminazzjoni, 20% tal-Maltin għadhom ma jaqblux li persuni omosesswali, 

lesbjani u bisesswali għandhomikollhom l-istess drittijiet bħal persuni eterosesswali, u 80% 

jemmnu li hemm xi ħaġa ħażina f'relazzjoni sesswali bejn żewġ persuni tal-istess sess.2 Is-Sa 

Laiviera enfasizzat li f'dan il-kuntest, il-proġett E4D għandu l-għan li jindirizza din is-sitwazzjoni 

attwali f'Malta rigward diskriminazzjoni lejn persuni LGBTIQ+ permezz ta' inizjattivi li jqajmu 

għarfien, isaħħu l-kapaċità, u t-twettiq ta' riċerka kwalitattiva. 

Is-Sa Joana Micallef, il-Koordinatur tal-proġett, tat ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet li se jsiru. 

Dawn jinkludu riċerka kwalitattiva dwar id-diskriminazzjoni lejn persuni LGBTIQ+ li jkopri 

kemm analiżi komparattiva tar-riċerka simili li saret fl-2011 mill-NCPE, bl-isem ta’ ”LGBT 

Discrimination Research Report”, kif ukoll żviluppi dwar il-liġijiet li ġew addottati riċentement. 

Se jsiru tliet workshops ma’ membri tal-komunità LGBTIQ+ sabiex jiddiskutu l-kwistjonijiet li 

qed tiffaċċja l-komunità. Se ssir kampanja ta’ tisħiħ tal-għarfien biex tinforma lill-pubbliku 

dwar kif jistgħu jfittxu rimedju permezz tal-NCPE. Barra minn hekk, l-istaff tal-NCPE se jżidu il-
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kapaċitajiet tagħhom fuq il-liġijiet dwar persuni LGBTIQ+, kif jindirizzaw in-nuqqas fir-

rappurtar, l-integrazzjoni tal-politiki LGBTIQ+, u l-komunikazzjoni, fost oħrajn. 

Is-Sur Clayton Mercieca, Maniġer tal-Komunità fl-ARC, għamel preżentazzjoni dwar ir-rwol tal-

ARC fil-Proġett tal-E4D, il-benefiċċji ta’ sħubija bħal din, u r-rilevanza ta’ proġett bħal dan fid-

dawl tal-avvanzi leġiżlattivi introdotti fl-aħħar 6 snin. Is-Sur Mercieca semma wkoll l-effetti ta’ 

dawn il-liġijiet fuq il-komunità LGBTIQ+ u l-pubbliku inġenerali. 

Dan il-webinar serva sabiex jitnieda l-proġett u jinforma lill-pubbliku inġenerali, lill-partijiet 

interessati u lill-gruppi kkonċernati dwar il-miri, ir-riżultati mistennija u l-inizjattivi li 

għandhom jittieħdu permezz ta’ dan il-proġett. 
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