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Stqarrija għall-Media 

 

Insaħħu d-Drittijiet għall-Ugwaljanza 

 

 

Meta kienet qed titkellem waqt it-tnedija ta’ Insaħħu d-Drittijiet għall-Ugwaljanza – proġett dwar id-

drittijiet ugwali ko-finanzjat mill-UE – il-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u 

Libertajiet Ċivili, Dr Helena Dalli, qalet li hu ta’ tħassib li ħafna mill-każijiet ta’ diskriminazzjoni ma 
jiġux irrappurtati. 

 

Il-Ministru Dalli kienet qed tikkwota riċerki lokali u Ewropej dwar tipi differenti ta’ diskriminazzjoni 

f’Malta u fl-Ewropa.  Studji juru l-prevalenza tad-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u f’postijiet 

oħrajn, l-aktar fost persuni ta’ oriġini etnika differenti u persuni gay u transgender. 

 

Dr Dalli qalet li s-soċjetà għandha tiġġieled id-diskriminazzjoni permezz ta’ aktar edukazzjoni u taħriġ. 

 

Il-Ministru Dalli rreferiet għaż-żjara tagħha f’The Hague l-ġimgħa li għaddiet, fejn ħadet sehem 

f’laqgħa ministerjali li matulha numru ta’ ministri tal-UE iffirmaw sejħa konġunta għall-Kummissjoni 
Ewropea biex taddotta politika komprensiva fuq livell Ewropew li tiġġieled id-diskriminazzjoni abbażi 

tal-orjentazzjoni sesswali u gender identity.  Dr Dalli qalet li bħala parti minn din il-laqgħa żaret skola 

sekondarja fejn studenti Olandiżi u l-edukaturi tagħhom jagħtu attenzjoni u jiċċelebraw id-diversità 

fl-iskola u fil-ħajja inġenerali.  Dr Dalli qalet li studenti tal-iskola sekondarja fl-Olanda huma ispirati 

biex jiddiskutu u jitkellmu dwar id-diversità u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem.  

 

Il-Ministru Dalli qalet li l-proġett Insaħħu d-Drittijiet għall-Ugwaljanza se jindirizza d-diskriminazzjoni 

permezz tat-taħriġ – taħriġ intern għall-impjegati tal-NCPE fuq l-oqsma kollha li l-Kummissjoni tkopri 

– u taħriġ lill-impjegati tas-settur pubbliku u privat dwar l-Immaniġġjar tad-Diversità. 
 

Id-Direttur Eżekuttiv tal-NCPE, Dr Romina Bartolo, irreferiet għall-estensjoni fil-mandat tal-NCPE li 

saret fl-2012 biex ikopri l-orjentazzjoni sesswali, gender identity, religjon u twemmin, età kif ukoll ir-

razza u l-oriġini etnika, minbarra s-sess u r-responsabbilitajiet tal-familja fl-impjiegi, is-servizzi 

finanzjarji u t-taħriġ edukattiv u vokazzjonali.  Dr Bartolo spjegat li biex tkun faċilitata u mħaffa l-fażi 

tal-implimentazzjoni ta’ din l-estensjoni fil-mandat, kien meħtieġ li jissaħħaħ l-għarfien intern 

permezz ta’ dan il-proġett ġdid.  Minbarra dan, Dr Bartolo enfasizzat li hu neċessarju li kull min hu 

involut jingħata s-setgħa permezz tat-taħriġ. 

 

Il-Manager tal-NCPE, is-Sra Therese Spiteri, fi preżentazzjoni dwar dan il-proġett il-ġdid, qalet li 
Insaħħu d-Drittijiet għall-Ugwaljanza hu immirat għall-pubbliku inġenerali, intrapriżi, trade unions u 

NGOs, awtoritajiet nazzjonali u lokali, għalliema, żgħażagħ u tfal.  Permezz ta’ dan il-proġett se jsir 

taħriġ għal min iħaddem dwar l-immaniġġjar tad-diversità.  Se jsir ukoll proġett bi prova dwar l-

ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni li jiżviluppa modules ta’ taħriġ għat-tfal tal-iskejjel primarji u 

sekondarji.  L-għan se jkun li jiġu assessjati l-impatt u l-effettività ta’ metodi ta’ taħriġ, kif ukoll il-livell 

ta’ kontenut meħtieġ għal kull grupp ta’ etajiet.  Għal darb’oħra se ssir ukoll ġrunata ta’ attivitajiet 

kontra r-razziżmu biex titqajjem kuxjenza dwar is-suġġett.  Minbarra dan, aktar tard din is-sena se 
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titnieda kampanja kontra d-diskriminazzjoni, li jkollha l-għan li tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u 

tipprovdilhom spazju fejn isemmgħu leħinhom. 

 

Il-proġett Insaħħu d-Drittijiet għall-Ugwaljanza (JUST/2012/PROG/AG/3717) hu proġett li qed jiġi ko-
finanzjat mill-fondi PROGRESS tal-Unjoni Ewropea.  Dan il-proġett se jdum għaddej sena.  Permezz 

tiegħu, l-NCPE se tkun qed tiffaċilita l-fażi tal-implimentazzjoni tal-estensjoni fil-mandat tagħha billi 

ssaħħaħ l-għarfien intern dwar dan, toħloq għarfien dwar l-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni u 

torganizza taħriġ. 

 

Aktar informazzjoni dwar dan il-proġett tista’ tinkiseb mill-NCPE fuq 2590 3850 jew billi tibgħat email 

fuq equality@gov.mt.  
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