
                   
 
STQARRIJA GĦALL-MEDIA: 
Konferenza Finali – Proāett parzjalment iffinanzjat mill-Programm PROGRESS fl-
2010, VS/2009/04/05 – Insaħħu l-Ugwaljanza lil Hinn mil-Leāislazzjoni 
 
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) temmet wieħed mill-
proāetti parzjalment iffinazjati mill-Unjoni Ewropea, intitolat ‘Insaħħu l-Ugwaljanza lil Hinn 
mil-Leāislazzjoni’.  Dan il-proāett tfassal biex jintlaħqu gruppi ta’ nies speëifi ëi u entitajiet 
interessati biex jissensibilizzahom u jistimula azzjoni speëifika li tikkontribwixxi għall-
ħolqien ta’ ambjent ugwali fil-fatt.  
 
Konferenza organizzata mill-NCPE fi tmiem dan il-proāett elenkat id-diversi inizjattivi li 
ttieħdu, fosthom l-implimentazzjoni tal-leāislazzjoni dwar in-non-diskriminazzjoni permezz 
ta’ attivitajiet li joħolqu għarfien, taħriā, u riëerka; l-iŜvilupp ta’ politika nazzjonali li 
tiāāieled id-diskriminazzjoni u tippromwovi l-ugwaljanza lil hinn mil-leāislazzjoni; u t-tixrid 
ta’ informazzjoni dwar policies u leāislazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea fil-qasam 
tan-non-diskriminazzjoni.   
 
Waqt il-ftuħ ta’ din il-konferenza, id-Direttur EŜekuttiv tal-NCPE Dr Romina Bartolo 
enfasizzat l-importanza li l-leāislazzjoni dwar in-non-diskriminazzjoni tkun implimentata u 
infurzata.  Dr Bartolo speëifikament semmiet dawk il-modi prattiëi li kienu wŜati bħala parti 
minn dan il-proāett biex din il-leāislazzjoni tkun implimentata u infurzata.  Permezz tas-
sessjonijiet ta’ taħriā li saru bħala parti minn dan il-proāett, Dr Bartolo qalet li l-NCPE laħqet 
lil diversi entitajiet interessati dwar dak li għandu x’jaqsam mal-ugwaljanza u d-
diskriminazzjoni. 
 
VS/2009/04/05 – Insaħħu l-Ugwaljanza lil hinn mil-Leāislazzjoni kien jinkludi tliet 
azzjonijiet ewlenin: riëerka, taħriā u ħolqien ta’ għarfien.  Ir-riëerka inkludiet analiŜi dwar in-
nuqqas ta’ rapporti ta’ kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni lil entitajiet responsabbli; reviŜjoni tal-
Kurrikulu Minimu Nazzjonali minn perspettiva tal-ugwaljanza; analiŜi tal-media ppreferuta 
minn minoritajiet biex dawn il-mezzi jintuŜaw f’kampanji ta’ ħolqien t’għarfien; u t-tfassil ta’ 
Pjan Nazzjonali ta’ Azzjoni dwar ir-RazziŜmu u l-Ksenofobija. 
 
Mir-ri ëerka li analizzat in-nuqqas ta’ rapporti ta’ kaŜijiet ta’ diskriminazzjoni lil entitajiet 
responsabbli instab li l-biëëa l-kbira tan-nies ma jirrappurtawx dawn it-tipi ta’ inëidenti.  Ir-
raāunijiet għal dan huma n-nuqqas ta’ għarfien dwar fejn jistgħu jirrappurtaw, li wieħed 
iħossu imbarazzat jew jibŜa’ li jista’ jiāi ppersegwitat, in-nuqqas ta’ fiduëja fl-awtoritajiet u li 
wieħed iħossu bla ħeāāa li jirrapporta.  Din ir-riëerka identifikat ukoll l-aktar mezzi effiëjenti 
li jinkoraāixxu lin-nies biex jirrappurtaw, li huma l-edukazzjoni, il-preŜenza ta’ dawn ir-
rapporti fil-media u taħriā kontinwu lill-impjegati ta’ diversi entitajiet. 
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Il-Kurrikulu Minimu Nazzjonali kien rivedut mill-perspettiva tal-ugwaljanza.  Dan kien 
jinvolvi analiŜi tal-kontenut li qed ikun mgħallem fl-iskejjel, b’tali mod li jkun assigurat li l-
Kurrikulu ma jkunx biss inklussiv iŜda wkoll li jippromwovi l-inklussività bħala parti 
essenzjali mill-iŜvilupp tas-soëjetà, li fi ħdanha l-gruppi kollha għandhom ikunu meqjusa 
ugwali u għalhekk ittrattati b’rispett u dinjità. 
 
Ir-riŜultat ewlieni tal-istudju bi prova li sar dwar il-media ppreferuti mill-minoritajiet jindika 
li l-mezz l-aktar ippreferut biex tintlaħaq il-minorità Afrikana f’Malta hu dak ta’ sessjonijiet 
ta’ taħriā u informazzjoni.  Għal dan il-għan, l-NCPE organizzat Ŝewā sessjonijiet ta’ 
informazzjoni fil-Villaāā tat-Tined f’Ħal Far u fië-êentru Miftuħ tal-Marsa.  L-immigranti 
ngħataw informazzjoni dwar l-anti-diskriminazzjoni, l-aëëess għall-kura tas-saħħa, l-aëëess 
għax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema. 
 
Bħala parti minn dan il-proāett, tfassal Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar ir-RazziŜmu u l-
Ksenofobija.  Dan id-dokument strateāiku, li hu l-ewwel pjan ta’ azzjoni dwar dan is-suāāett, 
għandu l-għan li jagħti direzzjoni dwar miŜuri kontra r-razziŜmu għat-tliet snin li āejjin.  Dan 
il-Pjan ta’ Azzjoni ifittex li jibni u jikseb potenzjal sħiħ tal-qafas legali li diāà jeŜisti fuq ir-
razziŜmu kif ukoll fuq id-diversi inizjattivi li diāà ttieħdu minn bosta individwi u entitajiet 
interessati. 
 
Mill-banda l-oħra, it-taħriā li sar bħala parti minn dan il-proāett kien jinkludi taħriā bejn l-
organizzazzjonijiet involuti fil-qasam, kif ukoll taħriā lill-edukaturi, āenituri u ŜgħaŜagħ.  
Barra minn hekk, taħriā speëifiku kien ipprovdut ukoll lil organizzazzjonijiet tal-media. 
 
Attivitajiet oħra bħala parti minn dan il-proāett kienu jinkludu kampanji ta’ ħolqien ta’ 
għarfien fuq l-internet u l-gazzetti; kompetizzjoni fl-iskejjel dwar l-ugwaljanza; taħriā għat-
tfal tal-iskola permezz ta’ forum theatre li għen biex jitwassal il-messaāā fl-iskejjel kontra d-
diskriminazzjoni; u interdiversity seminar għaŜ-ŜgħaŜagħ.   
 
L-eŜitu kollu ta’ dawn is-sessjonijiet ta’ taħriā u riëerka jgħin fl-i Ŝvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ leāislazzjoni u policies tal-Unjoni Ewropea. 
 
Għal aktar informazzjoni, agħmel kuntatt mal-NCPE jew fuq equality@gov.mt jew bit-
telefon 2590 3850. 
 
 

L-Erbgħa 1 ta’ Diëembru, 2010 
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