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STQARRIJA GĦALL-MEDIA: 
 

X’pass imiss għall-Ugwaljanza? ... 
Konferenza tiddiskuti aspetti varji tal-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni 

 
Bħala parti mill-proāett VS/2010/0569 Naħsbu b’Mod Ugwali, matul din l-aħħar sena l-
Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) implimentat programm 
ta’ azzjonijiet immirat biex jiŜdied l-għarfien dwar l-ugwaljanza, tissaħħaħ il-promozzjoni 
tal-ugwaljanza u li jkomli jwassal messaāā dwar l-ugwaljanza liŜ-ŜgħaŜagħ u ‘l pubbliku 
ināenerali. 
 
Matul Konferenza li permezz tagħha ntemm il-proāett Naħsbu b’Mod Ugwali, saru 
dikussjonijiet dwar l-attivitajiet organizzati bħala parti minn dan il-proāett u li minnhom 
kienu identifikati dawk ix-xejriet biex ikun hemm promozzjoni aktar effettiva dwar l-
ugwaljanza.  Din il-Konferenza ffukat ukoll fuq dak li sar matul din is-sena, x’ħareā minn 
dan ix-xogħol u x’passi jeħtieā li jittieħdu biex ikompli jsir aktar xogħol għal soëjetà aktar 
ugwali. 
 
F’ħarsa lejn dan il-proāett, l-EŜekuttiv tal-Proāetti tal-NCPE s-sra. Lara Bezzina, elenkat id-
diversi inizjattivi li ttieħdu matul il-perjodu ta’ dan il-proāett li kienu mmirati għaŜ-ŜgħaŜagħ, 
professjonisti u akkademiëi.  Din il-konferenza laqqgħet flimkien lir-riëerkaturi ta’ dan il-
proāett li tqabbdu mill-NCPE biex jagħmlu riëerka fost iŜ-ŜgħaŜagħ, l-impjegati pubbliëi, 
persuni ta’ minoritajiet razzjali u persuni LGBT. 
 
Dr Suzanne Gatt tat ħarsa lejn l-istħarriā li sar fost l-impjegati pubbliëi u elenkat li dawk li 
wieābu stqarrew li kienu ftit l-esperjenzi ta’ diskriminazzjoni li għaddew minnhom u l-aktar 
forom komuni ta’ diskriminazzjoni kienu dawk abbaŜi ta’ età u sess.  Dawk li wieābu 
esprimew ix-xewqa li jitgħallmu aktar dwar l-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni. 
    
Fi preŜentazzjoni tal-istudju kwalitattiv dwar id-diskriminazzjoni abbaŜi tal-orjentazzjoni 
sesswali, is-sra. Gabi Calleja spjegat kif il-maāāoranza ta’ dawk li wieābu għal dan l-istudju 
rrappurtaw inëidenti ta’ diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi.  Ir-rapport juri wkoll li meta 
xi ħadd ikun f’relazzjoni ma’ persuna oħra tal-istess sess tiŜdied il-possibilità ta’ fastidju u 
diksriminazzjoni fl-oqsma tal-housing, il-kura tas-saħħa, il-benefiëëji tas-sigurtà soëjali, l-
aëëess għal u l-provvista ta’ oāāetti u servizzi u d-divertiment fi spazji pubbliëi.  Aktar min-
nofs ta’ dawk intervistati kellhom esperjenzi ta’ bullying omofobiku u transfobiku 
f’istituzzjonijiet edukattivi. 
 
F’ħarsa lejn ir-riŜultati ewlenin tal-istudju kwalitattiv fuq id-diskriminazzjoni abbaŜi ta’ razza 
f’Malta, Dr Marceline Naudi qalet li minkejja l-miŜuri protettivi li hemm f’dak li għandu 
x’jaqsam mad-diskriminazzjoni abbaŜi ta’ razza u oriāini etnika, gruppi minoritarji etniëi fi 
ħdan is-soëjetà Maltija jesperjenzaw diskriminazzjoni u fastidju b’xi mod jew ieħor fid-
diversi forom tagħhom fl-aspetti kollha tal-ħajja tagħhom.  Barra minn hekk, Dr Naudi qalet 
li jidher li dawk il-persuni li jwettqu xi diskriminazzjoni jew fastidju ma jingħataw l-ebda 
piena, b’raāuni minnhom tkun minħabba n-nuqqas ta’ rappurtaāā ta’ inëidenti 
diskriminatorji.  
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Dr Suzanne Gatt spjegat kif l-istudju li jistħarreā d-diskriminazzjoni fost iŜ-ŜgħaŜagħ jelenka 
r-riŜultati ta’ studju kwantitattiv li sar maŜ-ŜgħaŜagħ dwar il-livell tal-għarfien u s-sensittività 
tagħhom għall-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni.  L-istudju kien jinkludi ŜgħaŜagħ mil-livell 
post-sekondarju u terzjarju tal-edukazzjoni u ŜgħaŜagħ oħra bejn l-età tas-16 u t-30 sena.  
F’din ir-riëerka nstab li dawk li wieābu ddikjaraw livell tajjeb ta’ għarfien fuq l-ugwaljanza u 
d-diskriminazzjoni filwaqt li esprimew limitazzjoni fl-għarfien tagħhom dwar il-liāijiet 
Maltin li għandhom x’jaqsmu mal-istess suāāett.  Dawk li wieābu esperjenzaw ftit episodji 
ta’ diskriminazzjoni u l-aktar komuni kienu dawk abbaŜi ta’ età u sess.  Dan l-istudju wera 
wkoll li dawk li ħadu sehem f’dan l-istudju u qalu li ma rrappurtawx kaŜi ta’ diskriminazzjoni 
li raw, kien minħabba n-nuqqas ta’ għarfien dwar x’kellhom jagħmlu u fejn kellhom imorru, 
kif ukoll in-nuqqas ta’ fiduëja fihom infushom. 
 
Matul il-konferenza, Dr Neil Falzon ippreŜenta āabra ta’ Case Law immirata għall-
professjonisti li jaħdmu ma’ persuni li jesperjenzaw diskriminazzjoni u Fuljett ta’ 
Informazzjoni li għandu jservi ta’ għajnuna għall-persuni li jħossu li għaddew minn xi 
esperjenza ta’ diskriminazzjoni.    
 
Is-sri. Therese Spiteri u Francesca Dayal, mill-NCPE, indirizzaw il-potenzjal li jsir enfasi fuq 
id-diskriminazzjoni multipla u kif iŜ-ŜgħaŜagħ iħarsu lejn u jitkellmu dwar id-
diskriminazzjoni rispettivament.  Is-sur Niall Crowley, espert indipendenti ta’ Naħsbu b’Mod 
Ugwali, esplora l-inizjattivi li jistgħu jittieħdu wara dan il-proāett billi elenka kif aktar 
djalogu dwar l-ugwaljanza jista’ jsir mal-politikanti, l-amministrazzjoni lokali u Ŝ-ŜgħaŜagħ. 
 
F’kummenti f’għeluq din il-konferenza, id-Direttur EŜekuttiv tal-NCPE Dr Romina Bartolo, 
inkoraāāiet li jkun hemm aktar dibattitu u tittieħed aktar azzjoni fuq kwistjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni. 
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