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STQARRIJA GĦALL-MEDIA: 
 

Mod ādid kif ti āi miāāielda d-diskriminazzjoni ... 
SimpoŜju dwar id-Diskriminazzjoni Multipla 

 
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) identifikat id-
diskriminazzjoni multipla bħala kunëett li joffri perspettivi āodda għall-esperjenza tad-
diskriminazzjoni u li għandu potenzjal ādid għal policies li jitfasslu biex id-diskriminazzjoni 
tiāi miāāielda.  Bħala parti mill-proāett ‘Naħsbu b’Mod Ugwali’ ko-finanzjat mill-Unjoni 
Ewropea, l-NCPE qed taħdem biex tippromwovi aktar għarfien ta’ dan il-kunëett fost 
akkademiëi u professjonisti bil-għan li dawn jistimulaw aktar enfasi fuq id-diskriminazzjoni 
multipla fil-policy nazzjonali u l-prattika tal-organizzazzjonijiet. 
 
SimpoŜju organizzat bħala parti mill-proāett ‘Naħsbu b’Mod Ugwali’, offra perspettivi varji 
għall-kunëett u għall-esperjenza tad-diskriminazzjoni multipla.  Id-diskussjonijiet daħlu fil-
fond tal-implikazzjonijiet prattiëi tad-disrkiminazzjoni multipla għal-leāislazzjoni dwar it-
trattament ugwali, għall-prattika professjonali biex isiru aāāustamenti għad-diversità fil-
provvediment ta’ servizzi għal gruppi li jesperjenzaw diskriminazzjoni, u għall-prattika 
akkademika u r-riëerka. 
 
F’kummenti fil-bidu ta’ dan is-SimpoŜju, is-Segretarju Parlamentari għaŜ-śgħaŜagħ u Sport, 
Clyde Puli, spjega kif dan is-SimpoŜju hu mmirat li jikkontribwixxi għall-iŜvilupp tal-qafas 
leāislattiv tal-UE u dak nazzjonali billi jagħti l-opportunità lill-professjonijisti li jippreŜentaw 
l-opinjonijiet tagħhom u jiddibattu kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mad-diskriminazzjoni 
multipla.  Is-Segretarju Parlamentari Puli qal li l-ināustizzja u d-diskriminazzjoni jistgħu jiāu 
eliminati billi tkun identifikata u rikonoxxuta l-okkorrenza sfortunata tad-disrriminazzjoni. 
 
Is-sur Niall Crowley, moderatur u konsulent barrani tal-proāett ‘Naħsbu b’Mod Ugwali’, ta 
ħarsa lejn il-kunëett tad-diskriminazzjoni multipla u l-implikazzjonijiet tagħha.  Wara sejħa 
għal Kitbiet Akkademiëi li nħarāet kmieni din is-sena, esperti distinti taw preŜentazzjoni 
matul dan is-SimpoŜju dwar aspetti differenti tad-diskriminazzjoni multipla.  Dr Erica 
Howard, mid-Dipartiment tal-Liāi tal-Università ta’ Middlesex, iffukat fuq il-leāislazzjoni li 
tkopri d-diskriminazzjoni multipla.  Dr Howard ikkwotat studju intitolat GendeRace li sar fil-
Bulgarija, Franza, il-Āermanja, Spanja, l-IŜvezja u r-Renju Unit li wera l-impatt ëar li s-sess 
tal-persuna għandu fuq l-esperjenza ta’ diskriminazzjoni abbaŜi ta’ razza jew oriāini etnika.  
IrriŜulta wkoll li hemm nuqqas ëar ta’ fatti fuq id-diskriminazzjoni multipla. 
 
Id-diskriminazzjoni esperjenzata min-nisa Musulmani fl-Ewropa kienet indirizzata fi 
preŜentazzjoni oħra li saret mis-Sra. Frederique Ast mid-Dipartiment Legali tal-Korp tal-
Ugwaljanza FranëiŜ u mis-Sra. Riem Spielhaus mis-Centre for European Islamic Thought.  
IŜ-Ŝewā kelliema spjegaw kif il-Musulmani u b’mod partikolari n-nisa Musulmani li jilbsu l-
hidjab qed jesperjenzaw Ŝieda fid-diskriminazzjoni fl-Ewropa specjalment wara l-attakki tal-
11 ta’ Settembru.  Huma eŜaminaw kif din l-identità tinfluwenza l-esperjenza tagħhom tad-
diskriminazzjoni u kif id-diskriminazzjoni abbaŜi tar-reliājon tirrinforza s-sessiŜmu. 
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śewā kelliema mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’DiŜabbilità (KNPD), is-Sra. Vickie 
Gauci u s-Sra. Marianne Debono, ippreŜentaw il-mod kif kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mas-sess tal-persuna u mad-diŜabbilità jistgħu jkunu marbuta ma’ xulxin għaliex dawn l-
oqsma tad-diskriminazzjoni rari jintrabtu flimkien.  Il-kelliema enfasizzaw li l-KNPD tħoss li 
diskussjoni dwar kemm hi mifruxa d-diskriminazzjoni doppja tista’ tgħin ħalli din il-
problema tiddaħħal fid-diskussjonijiet dwar it-tfassil tal-policy kemm fil-qasam tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u dak tad-drittijiet għal persuni b’diŜabbilità. 
 
Wara dawn il-preŜentazzjonijiet, rappreŜentanti minn diversi istituzzjonijiet u entitajiet 
iddiskutew aspetti varji li kienu ppreŜentati dwar is-suāāett tad-diskriminazzjoni multipla.  
Fl-għeluq tas-SimpoŜju, id-Direttur EŜekuttiv tal-NCPE Dr Romina Bartolo, tenniet li l-
NCPE tagħraf l-importanza li jiāi indirizzat il-kunëett tad-diskriminazzjoni multipla li b’xi 
mod huwa kunëett ādid  u ftit kien hemm dibattitu dwaru.  Hu għal din ir-raāuni, qalet Dr 
Bartolo, li l-NCPE organizzat dan is-SimpoŜju li hu l-ewwel simpoŜju nazzjonali li qed ikopri 
s-sitt oqsma kollha tad-diskriminazzjoni. 
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