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STQARRIJA GĦALL-MEDIA:
śgħaŜagħ jiddiskutu l-impenn tagħhhom kontra d-diskriminazzjoni u
favur l-ugwaljanza

“Nistgħu nħossu t-tbatija ta’ dawk iŜ-ŜgħaŜagħ li jisfgħu vittmi ta’ diskriminazzjoni”; “IŜŜgħaŜagħ għandu jkollhom aktar responsabbilità u jkunu aktar konxji ta’ sitwazzjonijiet li
għandhom x’jaqsmu ma’ diskriminazzjoni u ugwaljanza”... Dawn kienu wħud mill-fehmiet li
qasmu ŜgħaŜagħ li ħadu sehem f’Seminar apposta għalihom meta ddiskutew futur ħieles middiskriminazzjoni b’impenn lejn ugwaljanza għal kulħadd. Dan is-Seminar għaŜ-śgħaŜagħ
kien organizzat mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE)
bħala parti minn proāett PROGRESS 2007-2013 ko-finanzjat mill-UE bl-isem ‘Naħsbu
b’Mod Ugwali’. L-għan tiegħu kien li jkompli jitqajjem aktar għarfien u jiāu Ŝviluppati aktar
l-oqsma tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni.
IŜ-ŜgħaŜagħ huma differenti? JeŜisti preāudizzju kontra Ŝ-ŜgħaŜagħ? Jesperjenzaw
diskriminazzjoni minħabba l-età tagħhom? – Dawn kienu xi mistoqsijiet li s-sur Niall
Crowley, moderatur ta’ dan is-Seminar għaŜ-śgħaŜagħ, staqsa liŜ-ŜgħaŜagħ preŜenti li
mbagħad iddiskutewhom flimkien fi gruppi. Is-sur Crowley li hu wkoll il-konsulent barrani
tal-Proāett ‘Naħsbu b’Mod Ugwali’, fl-introduzzjoni tiegħu spjega kif hemm it-tendenza fost
iŜ-ŜgħaŜagħ li jaraw lilhom infushom bħala grupp differenti minn gruppi oħra fis-soëjetà; kif
l-età tista’ twassal għal ëertu aspettattivi u āudizzji u kif l-isterjotipi jikkontribwixxu għaddiskriminazzjoni.
Is-Seminar għaŜ-śgħaŜagħ laqqa’ flimkien ŜgħaŜagħ, persuni li esperjenzaw
diskriminazzjoni u esperti li jaħdmu f’oqsma differenti fosthom tar-razza, orjentazzjoni
sesswali u kulturi differenti li rriflettew fuq kaŜijiet lokali ta’ diskriminazzjoni u l-kawŜi u lkonsegwenzi ta’ dawn l-esperjenzi. Filmati ta’ diversi individwi jitkellmu dwar iddiskriminazzjoni u l-esperjenza tagħhom għenu biex iqajmu aktar diskussjoni fost iŜŜgħaŜagħ.
IŜ-ŜgħaŜagħ preŜenti pparteëipaw b’mod attiv fid-diskussjonijiet billi esprimew il-fehmiet
tagħhom dwar x’jista’ jsir biex tittieħed azzjoni meta jiāu wiëë imb’wiëë ma’ kaŜijiet ta’
diskriminazzjoni. Huma ddeskrivew id-diskriminazzjoni bħala sfida li għandha l-potenzjal li
ssaħħaħ lil dak li jkun jekk ifittex li jieħu azzjoni biex jirrimedja s-sitwazzjoni. IŜ-ŜgħaŜagħ
enfasizzaw kif persuni li jāarrbu diskriminazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal bidla filmentalità u għal kultura orjentata lejn l-ugwaljanza billi jipprovaw joħolqu aktar għarfien
dwar kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni li jiltaqgħu magħhom.
Waqt li kienu qed jiddiskutu x’irid isir biex ikun hawn soëjetà impenjata aktar kontra ddiskriminazzjoni u favur l-ugwaljanza, iŜ-ŜgħaŜagħ issuāāerew li t-tfal sa minn età Ŝgħira
għandhom ikunu mgħallma dwar dawn is-sitwazzjonijiet, bl-għalliema jqajmu kuxjenza
dwar it-trattament ugwali. Huma tkellmu wkoll dwar kif il-politikatnti għandhom sehem
attiv fil-bini ta’ soëjetà ħielsa mid-diskriminazzjoni. Il-media kemm-il darba ssemmiet bħala
mezz biex il-pubbliku ināenerali jkun infurmat dwar kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni u dwar
x’jista’ jsir.
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F’kummenti f’għeluq is-seminar, id-Direttur EŜekuttiv tal-NCPE Dr Romina Bartolo, ħeāāet
liŜ-ŜgħaŜagħ biex ikomplu jesprimu t-tħassib tagħhom dwar dan is-suāāett u biex
jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti kull kaŜ ta’ diskriminazzjoni li jiltaqgħu miegħu.
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