STQARRIJA GĦALL-MEDIA:
NiŜviluppaw kultura ta’ drittijiet
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) bi sħab ma’ Ŝewā
entitajiet oħra tal-ugwaljanza mill-Irlanda ta’ Fuq u l-Awstrija, flimkien ma’ erba’ entitajiet
oħra Maltin li huma s-Centre for Development, Research and Training (CDRT), General
Workers’ Union (GWU), Union Ħaddiema Magħqudin (UHM) u d-Dipartiment għall-Gvern
Lokali (DLG), fl-okkaŜjoni ta’ Jum id-Drittijiet tal-Bniedem fl-10 ta’ Diëembru, qed tagħti
bidu għal pjan ta’ azzjoni li se jkun jinkludi riëerka, taħriā intern u estern kif ukoll kampanja
ta’ ħolqien ta’ għarfien. Dan ix-xogħol għandu l-għan li jiŜviluppa kultura ta’ drittijiet billi
huwa mmirat għal ħaddiema fl-amministrazzjoni pubblika, fil-kunsilli lokali, għaqdiet mhuxgovernattivi u msieħba soëjali. Dan se jkun implimentat bħala parti minn proāett gdid ESF4.220 Developing a Culture of Rights through Capacity Building.
Fil-ftuħ ta’ konferenza tal-aħbarijiet li nediet dan il-proāett, id-Direttur EŜekuttiv tal-NCPE
Dr Romina Bartolo, spjegat kif il-mandat oriāinali tal-NCPE kien li titħares il-liāi f’dak li
għandu x’jaqsam mad-diskriminazzjoni abbaŜi ta’ sess u responsabbiltajiet tal-familja flimpjiegi, l-edukazzjoni jew it-taħriā vokazzjonali u s-servizzi finanzjarji. Din il-leāislazzjoni
kienet emendata fl-2012 u issa tkopri wkoll l-oqsma tal-orjentazzjoni sesswali, l-età, irreliājon jew twemmin, razza jew oriāini etnika u l-identità tal-āeneru fl-impjiegi, ledukazzjoni u s-servizzi finanzarji. Għal dan il-għan, aspett ewlieni ta’ dan il-proāett hu li
tkun faëilitata u mgħaāāla l-implimentazzjoni ta’ dan il-progress fil-leāislazzjoni nazzjonali
dwar l-ugwaljanza.
F’ħarsa lejn dan il-proāett, il-Manager tal-NCPE s-Sra. Therese Spiteri spjegat li se jkun
organizzat taħriā lill-impjegati tal-NCPE dwar l-estensjoni tal-mandat tal-Kummissjoni biex
ikun hemm aktar implimentazzjoni effettiva ħalli jissaħħaħ l-għarfien u l-kapaëità tar-riŜorsi
dwar l-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni.
Barra minn hekk, se jkun organizzat ukoll taħriā estern. Dan se jkun jinkludi taħriā dwar lugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni offrut lill-gradi klerikali u l-kunsilli lokali; taħriā lil
tele-managers fuq l-immaniāājar effettiv tal-ħaddiema li jkunu fuq it-tele-work; taħriā biex
isiru equality performance appraisals lill-ħaddiema; u taħriā għall-għaqdiet mhuxgovernattivi u l-imsieħba soëjali dwar l-oqsma tad-diskriminazzjoni. Dawn is-sessjonijiet ta’
taħriā huma mmirati biex jissensitizzaw u jagħtu s-setgħa lill-ħaddiema li jipprovdu servizz
lië-ëittadini u lill-pubbliku ināenerali.
Is-Sra. Therese Spiteri tat ħarsa lejn iŜ-Ŝewā studji li se jsiru – riëerka li tfittex metodi u
għodod biex jintlaħqu l-persuni mmirati l-aktar dawk f’setturi li għandhom x’jaqsmu malestensjoni tal-mandat tal-NCPE; u riëerka (permezz ta’ kooperazzjoni transnazzjonali) li
toħroā id-diversi proëessi formali u informali ta’ xogħol li huma utilizzati f’korpi talugwaljanza biex ikunu implimentati l-obbligazzjonijiet rispettivi nazzjonali u tal-UE.
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Biex l-attivitajiet ta’ dan il-proāett jixxandru iktar u biex tingħata informazzjoni dwar ilmandat il-ādid tal-NCPE, se ssir kampanja ta’ informazzjoni li tkun tinkludi l-media soëjali
kif ukoll kampanja fuq ir-radju.
Meta kienet qed tikkonkludi l-konferenza tal-aħbarijiet, il-Kummissarju tal-NCPE s-Sra.
Renee Laiviera, enfasizzat l-importanza kontinwa li jkun hemm kultura ta’ drittijiet flistituzzjonijiet, fost l-individwi u fis-soëjetà ināenerali. Is-Sra. Laiviera tenniet li dan ilproāett se jiffaëilita l-iŜvilupp ta’ din il-kultura ta’ drittijiet permezz ta’ taħriā prattiku. Aktar
minn hekk, iŜ-Ŝewā riëerki fuq livell nazzjonali u transnazzjonali se jsaħħu l-proëessi taxxogħol tal-NCPE u għalhekk il-kapaëità li twettaq il-mandat tagħha.

It-Tlieta 10 ta’ Diëembru, 2013
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