
PRATTIKI TA’ IMPJIEG TRANS-INKLUŻIVI GĦALL-MANIĠMENT

Spazji Skont il-Ġeneri  

L-impjegati kollha għandhom jitħallew jużaw il-faċilitajiet 
li jikkorrespondu mal-identità tal-ġeneru tagħhom. 
Pereżempju, persuna li tidentifika ruħha bħala raġel għandha 
titħalla tuża l-kmamar tal-banju tal-irġiel, u persuna li 
tidentifika ruħha bħala mara għandha titħalla tuża l-kmamar 
tal-banju tan-nisa. L-impjegati għandhom jiddeterminaw 
l-aktar għażla xierqa u sikura għalihom infushom.

L-aħjar politiki jipprovdu wkoll għażliet addizzjonali li 
l-impjegati jistgħu jagħżlu, iżda mhumiex meħtieġa jużaw. 
Dawn jinkludu:
•  Faċilitajiet ta’ okkupanza waħda newtrali għall-ġeneru  
   (unisex); u
•  L-użu ta’ faċilitajiet ta’ okkupanza multipla newtrali    
   għall-ġeneru b’kabini ta’ okkupant wieħed li jissakkru.

Irrispettivament mit-tqassim fiżiku ta’ sit tax-xogħol, 
jeħtieġ li kull min iħaddem isib soluzzjonijiet li jkunu sikuri 
u konvenjenti u li jirrispettaw lill-impjegati transġeneru. 

L-ebda impjegati ma għandhom ikunu meħtieġa li jużaw 
faċilità segregata apparti minn impjegati oħrajn minħabba 
l-identità tal-ġeneru jew l-istatus transġeneru tagħhom.

Formoli, Rekords u Emails

L-impjegati trans li legalment ikunu għamlu t-tranżizzjoni 
għandhom id-dritt li jkollhom kwalunkwe bidla fl-isem 
u l-ġeneru tagħhom riflessa fir-rekords kollha li jżomm 
min iħaddem fir-rigward tal-impjegati tiegħu. 
Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, kuntratti tax-xogħol, sistemi 
tal-pagi, informazzjoni tas-sigurtà soċjali, evalwazzjonijiet 
tal-persunal u CVs. Jistgħu jsiru wkoll bidliet fir-rigward ta’ 
kwalunkwe kontijiet tal-email tax-xogħol, tikketti tal-isem, 
plakki tal-isem, eċċ. L-impjegati għandhom ikunu jistgħu 
jitolbu dawn il-bidliet fir-rekords tagħhom b’mod diskret 
u mingħajr dewmien bla bżonn jew burokrazija żejda. 

L-aħjar prattika tiddetta li sakemm ma jkollux setgħa legali 
(eż. formoli tas-sigurtà soċjali jew tat-taxxa), min iħaddem 
għandu juża l-isem u l-pronomi ppreferuti tal-impjegati, 
anki meta dawn ma jkunux biddlu l-ġeneru legali tagħhom 
jew ikunu għadhom għaddejjin mill-proċess ta’ tranżizzjoni, 
bħal fuq it-tikketti tal-isem jew il-kontijiet tal-email. Min 
iħaddem għandu wkoll iżomm lill-impjegati trans informati 
dwar liema dokumenti fihom informazzjoni skaduta.

AKTAR GWIDA U APPOĠĠ
F’Malta nsibu diversi entitajiet, servizzi u organizzazzjonijiet LGBTIQ li jistgħu joffrulek appoġġ 
jew jipprovdulek aktar informazzjoni.

It-Taqsima tal-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru 
u l-Karatteristiċi tas-Sess (SOGIGESC) fi ħdan id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem 
tirrakkomanda lill-gvern biex jiżgura li d-dinjità tal-bniedem tiġi rrispettata, irrispettivament 
mill-identità LGBTIQ ta’ persuna. Hija involuta wkoll b’suċċess fl-iffaċilitar ta’ sessjonijiet ta’ 
taħriġ ma’ bosta entitajiet. It-Taqsima tassisti lill-maniġment u lill-persunal kemm fis-settur 
pubbliku kif ukoll f’dak privat biex jivvalutaw il-prattiki tal-inklużjoni tagħhom bl-għan 
li jindirizzaw aħjar il-ħtiġijiet tal-persuni LGBTIQ.

IKKUNTATTJANA:

It-Taqsima SOGIGESC
Id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem

A3 Towers, Level 0, Triq l-Arkata, Paola, PLA 1211, Malta
+356 2226 3210
HRD@GOV.MT / LGBTIQ@GOV.MT 
WWW.HUMANRIGHTS.GOV.MT / WWW.LGBTIQ.GOV.MT 

MANAGING WITH pride



Kont taf?

Skont l-Istħarriġ II LGBTI tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali li sar fl-2019:
•  Persuna minn kull sitt persuni trans f’Malta rrapportaw li esperjenzaw diskriminazzjoni waqt li kienu qegħdin ifittxu x-xogħol.
•  Mill-inqas persunaa minn kull tliet persuni trans irrapportaw li jesperjenzaw diskriminazzjoni fuq ix-xogħol f’Malta.
•  Persuna waħda minn kull ħamsa spiss jew dejjem esperjenzaw attitudni negattiva ġenerali fuq ix-xogħol 
    minħabba l-fatt li huma trans.
•  Kważi nofs il-persuni trans kollha li huma impjegati rari jew qatt ma raw lil ħadd fuq il-post tax-xogħol jappoġġja, 
    jipproteġi jew jippromwovi d-drittijiet tal-persuni LGBTIQ.

Xi Definizzjonijiet Ewlenin

Trans/Transġeneru: Trans huwa terminu komprensiv u inklużiv li jirreferi għal dawk in-nies li l-identità tal-ġeneru 
u/jew l-espressjoni tal-ġeneru tagħhom huma differenti mis-sess li ġew assenjati mat-twelid. Huwa jinkludi wkoll persuni 
li jidentifikaw lilhom infushom bħala varjant tal-ġeneru jew bi kwalunkwe identità u/jew espressjoni tal-ġeneru oħra li mhijiex 
tipikament maskili jew femminili u li jesprimu l-ġeneru tagħhom permezz tal-għażla tagħhom ta’ ħwejjeġ, preżentazzjoni jew 
modifiki fil-ġisem, inkluż billi jgħaddu minn bosta proċeduri kirurġiċi.

Identità tal-Ġeneru: Tirreferi għall-esperjenza interna u individwali tal-ġeneru ta’ kull persuna, li tista’ tikkorrespondi jew 
le mas-sess assenjat mat-twelid, inkluż is-sens personali tal-ġisem (li jista’ jinvolvi, jekk magħżula liberament, modifika 
tad-dehra u/jew tal-funzjonijiet tal-ġisem b’mezzi mediċi, kirurġiċi jew oħrajn) u espressjonijiet oħrajn tal-ġeneru, inklużi 
l-isem, l-ilbies, id-diskors u l-manjieri.

Espressjoni tal-Ġeneru: Tirreferi għall-manifestazzjoni minn kull persuna tal-identità tal-ġeneru tagħha u/jew ta’ dik 
ipperċepita minn oħrajn.

Tranżizzjoni (bidla fis-sess): Tirreferi għal serje ta’ passi li persuna tista’ tagħżel li tieħu biex tgħix fil-ġeneru li tidentifika 
ruħha miegħu. Il-proċess tat-tranżizzjoni jista’ jkun soċjali u/jew mediku, u l-passi jistgħu jinkludu l-hekk imsejjaħ proċess 
ta’ ‘coming out’ (dikjarazzjoni tal-identità tal-ġeneru) mal-familja, ma’ ħbieb u kollegi; li persuna tilbes u taġixxi skont 
il-ġeneru tagħha; li persuna tbiddel isimha u/jew is-sess jew il-ġeneru tagħha fuq dokumenti legali; trattamenti mediċi li 
jinkludu terapiji ormonali u possibbilment tip wieħed jew aktar ta’ kirurġija. Ma hemm l-ebda qafas ta’ żmien stabbilit jew 
passi obbligatorji li persuna għandha tieħu biex ikollha l-ġeneru tagħha rikonoxxut jew leġittimizzat.

Mhux Binarja:  Persuna li l-identità tal-ġeneru tagħha taqa’ barra mill-binarju tal-ġeneru tradizzjonali. L-espressjoni 
tal-ġeneru tista’ tkun jew ma tkunx differenti min-normi ta’ soċjetà għall-irġiel u n-nisa.

DAĦLA
Il-ħin li nqattgħu fuq il-post tax-xogħol 
jikkostitwixxi parti sinifikanti mill-ħajja 
tagħna ta’ kuljum. Il-persuni transġeneru 
jesperjenzaw diskriminazzjoni f’oqsma 
differenti ta’ ħajjithom, b’mod partikolari 
fuq il-post tax-xogħol tagħhom u meta 
jkunu qegħdin ifittxu impjieg ġdid.

Din il-gwida għandha l-għan li tixħet dawl fuq 
l-isfidi li jistgħu jħabbtu wiċċhom magħhom 
l-impjegati trans, kif ukoll tiggwida lil dawk li 
jħaddmu u lill-maniġers dwar kif dawn l-isfidi 
jistgħu jiġu indirizzati b’mod inklużiv li jissodisfa 
wkoll l-obbligi legali.

Offri appoġġ lill-impjegati tiegħek

Ħafna persuni transġeneru jinkwetaw dwar kif il-proċess ta’ 
‘coming out’, it-tranżizzjoni u l-identità tal-ġeneru tagħhom 
se jkollhom impatt fuq l-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Inti tista’ tipprovdi appoġġ u serħan il-moħħ permezz ta’ 
laqgħat regolari biex tiddiskuti flimkien mal-impjegati kif 
dawn qed iħossuhom u tiżgura spazju sikur u akkoljenti.

Din ir-relazzjoni tippermetti l-possibbiltà li tiddiskuti 
prattikalitajiet u proċeduri differenti u li tgħin u tappoġġja 
lill-impjegati fil-bidliet u tikkomunika dan mal-ħaddiema 
kollegi tagħhom. Il-bini ta’ skeda ta’ żmien mal-impjegati 
jipprovdilhom ukoll serħan il-moħħ li jistgħu jagħmlu dan 
il-vjaġġ bil-pass tagħhom, pereżempju billi jieħdu xi ħin 
liberu mix-xogħol neċessarju għall-proċeduri ta’ 
tranżizzjoni jew għall-finijiet ta’ loġistika.

Ikun ta’ benefiċċju kbir li ssir familjari mal-leġiżlazzjoni, 
il-politiki u l-aħjar prattiki li jipproteġu lill-persuni trans 
fuq il-post tax-xogħol u li tirrikorri għar-riżorsi biex 
titgħallem aktar dwar il-ħtiġijiet u l-isfidi tagħhom għal 
protezzjoni aħjar.

L-indirizzar tal-fastidju, l-ibbuljar u/jew id-diskriminazzjoni

Meta tiġi żvelata l-identità trans ta’ persuna, hija 
r-responsabbiltà tal-maniġment li jħejji ruħu għall-
mistoqsijiet li jistgħu jistaqsu impjegati oħrajn, kif ukoll 
li jindirizza r-reazzjonijiet potenzjalment negattivi. B’mod 
partikolari, ikun utli li tirrifletti fuq xi preġudizzji li inti 
stess jew il-persunal tiegħek għandkom dwar persuni 
trans, l-esperjenzi u x-xewqat tagħhom u tfassal pjan
biex tindirizzahom.  

Huwa essenzjali li l-maniġment jikkomunika b’mod ċar li 
kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni hija inaċċettabbli u 
ġġib magħha konsegwenzi u hija r-responsabbiltà tiegħek li 
tkun taf bi kwalunkwe fastidju, ibbuljar jew diskriminazzjoni 
u tipproċedi kontrihom. Fost l-oħrajn, l-ibbuljar jista’ jieħu 
l-forma ta’ rifjut tal-użu tal-isem u tal-ġeneru ppreferuti 
meta persuna tirreferi għall-impjegati trans, iżolament 
minn netwerks soċjali tal-impjegati, mistoqsijiet mhux 
xierqa dwar il-ġisem tal-persuna kkonċernata jew interventi 
mediċi li tkun għamlet, jew ċajt li jkollu l-għan li jirredikola 
lill-impjegati trans.

Huwa utli li tidentifika persuna miftuħa, avviċinabbli u 
informata fi ħdan il-maniġment li l-impjegati jistgħu 
jirreferu għaliha jekk ikollhom mistoqsijiet jew tħassib 
addizzjonali. Huwa essenzjali wkoll li tkompli tissorvelja u 
ssegwi s-sitwazzjoni biex tiżgura li l-persuna trans tħossha 
sikura u aċċettata u li tkun tista’ tirrapporta kwalunkwe 
inċident diskriminatorju.

Interazzjoni mal-klijenti u mal-utenti tas-servizzi

F’ambjent orjentat lejn is-servizzi, il-persuni trans jistgħu 
mhux biss jinteraġixxu mal-kollegi, iżda wkoll mal-klijenti. 
Ma hemm l-ebda raġuni partikolari għaliex persuna ma 
għandhiex tibqa’ taħdem direttament mal-klijenti, u persuna 
ma għandhiex titwaqqaf milli tagħmel dan sempliċiment 
minħabba l-identità tal-ġeneru tagħha. 

Xi impjegati jistgħu ma jħossuhomx komdi jinteraġixxu 
direttament mal-klijenti waqt it-tranżizzjoni u jistgħu 
juru x-xewqa li jbiddlu r-rwol tagħhom temporanjament. 
Huwa ideali jekk il-maniġment ikun jista’ jakkomoda 
dawn il-bidliet, fejn possibbli.

Huma r-responsabbiltà u l-obbligu ta’ min iħaddem li jiżgura 
li l-impjegati trans jiġu protetti mid-diskriminazzjoni wkoll 
meta din issir minn klijenti jew utenti tas-servizzi b’rabta 
mal-impjieg tagħhom.

Nagħmlu l-inklużività viżibbli

Sinjali żgħar ta’ inklużività jippermettu lill-membri 
tal-komunità LGBTIQ iħossuhom aktar sikuri fuq il-post 
tax-xogħol tagħhom. Tali sinjali jvarjaw, iżda jistgħu jinkludu 
li twaħħal labra f’għamla ta’ qawsalla mal-flokk tiegħek, 
tilbes lanjard bl-ilwien tal-Pride, ittella’ bandiera 
tal-qawsalla f’post prominenti matul ix-xahar tal-Pride, 
jew tqiegħed kwotazzjoni rilevanti li tirrigwardja l-inklużjoni 
fil-kamra tal-persunal tiegħek. L-avvenimenti relatati 
mal-Pride huma wkoll imħeġġa ħafna. Huma jistgħu jinkludu 
wkoll l-adozzjoni ta’ politiki ta’ diversità, kif ukoll li jkunu 
permessi għażliet oħrajn minbarra maskili jew femminili 
meta tintalab informazzjoni dwar il-ġeneru. Huwa kruċjali 
wkoll li jkun hemm membri tal-persunal LGBTIQ viżibbli 
fil-livelli kollha, inkluż fil-maniġment superjuri, li jistgħu 
jaġixxu bħala mudelli eżemplari u ta’ gwida

IL-QAFAS LEGALI TA’ MALTA

Il-Kostituzzjoni ta’ Malta tipprojbixxi d-diskriminazzjoni abbażi 
tas-sess, l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru. Dan 
huwa dritt fundamentali tal-bniedem.

Dan ifisser li fuq ix-xogħol, l-individwi LGBTIQ għandhom 
id-dritt li jiġu ttrattati b’mod ugwali.

L-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u 
l-Karatteristiċi tas-Sess jiżgura wkoll li ċ-ċittadini kollha ta’ 
Malta jkollhom id-dritt:   

•   li jkollhom l-identità tal-ġeneru tagħhom rikonoxxuta 
    u rrispettata; 
•  li jiżviluppaw ruħhom liberament skont l-identità 
    tal-ġeneru tagħhom;
•  li jiġu ttrattati skont l-identità tal-ġeneru tagħhom, u
•   jiġu identifikati b’dak il-mod fid-dokumenti li jipprovdu 
    l-identità tagħhom, u
•  li jgawdu minn integrità tal-ġisem u awtonomija fiżika.

Kull individwu għandu dritt li jiddetermina huwa stess l-identità 
tal-ġeneru tiegħu u li jkollu din l-identità tal-ġeneru rikonoxxuta 
mingħajr il-ħtieġa li jgħaddi minn xi intervent mediku.

Id-detenturi tal-Karta tal-Identità Maltija għandhom ukoll 
id-dritt li jkollhom ġeneru newtrali ‘X’ indikat fuq il-Karti 
tal-Identità u l-Passaporti tagħhom.

Għal aktar informazzjoni dwar il-liġijiet u l-politiki eżistenti 
f’Malta, ġentilment żur is-sit tagħna www.lgbtiq.gov.mt. 
Talbiet għal taħriġ apposta dwar persuni LGBTIQ u l-impjieg 
tagħhom jistgħu jsiru wkoll fuq l-istess sit.

X’INHU SPAZJU TAX-XOGĦOL INKLUŻIV? 
GĦALIEX HUWA IMPORTANTI?

Post tax-xogħol inklużiv jagħti valur lil kull individwu 
fil-forza tax-xogħol tiegħu. Fih, l-impjegati jħossu 
li l-identità, l-isfond u d-diversità tagħhom huma 
apprezzati, milqugħa u rrispettati. 

Min-naħa tagħhom, l-impjegati ġeneralment iħossu sens 
aktar qawwi ta’ lealtà lejn il-post tax-xogħol tagħhom, u 
dawk li jħaddmu spiss jinnotaw żieda fil-kontribuzzjonijiet 
u fl-effiċjenza.

KIF TISTA’ TIBNI SPAZJU 
TAX-XOGĦOL INKLUŻIV?

Reklutaġġ, promozzjonijiet u intervisti

Il-maniġment involut fir-reklutaġġ u l-intervisti tal-
applikanti għax-xogħol huwa mistenni li jadotta prattiki 
inklużivi. Pereżempju, fl-ebda punt matul il-proċess 
l-applikanti ma għandhom jiġu mġiegħla jiżvelaw l-istatus 
trans jew l-istorja tagħhom, li huwa suġġett personali. 
Huwa wkoll illegali li tiddiskrimina ma’ dik il-persuna abbażi 
tal-identità tal-ġeneru tagħha billi tittrattaha b’mod inqas 
favorevoli jew ma toffrilhiex l-impjieg abbażi biss ta’ din il-
karatteristika. Barra minn hekk, huwa wkoll illegali li tiżvela 
l-istatus trans ta’ persuna mingħajr il-kunsens tagħha jew 
mingħajr ġustifikazzjoni raġonevoli. 

Il-proċess ta’ ‘coming out’ mal-kollegi

Xi impjegati transġeneru jistgħu jagħżlu li jiddikjaraw 
l-identità tal-ġeneru tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Dan 
jista’ jkun inevitabbli meta persuna tkun għaddejja minn 
tranżizzjoni fi ħdan l-istess post tax-xogħol. Jista’ jkun li 
oħrajn ma jkunux iridu jiżvelaw din l-informazzjoni personali 
mal-bqija tal-ħaddiema. Dan jista’ jkun partikolarment 
minnu għal dawk li jkunu diġà lestew it-tranżizzjoni legali u 
soċjali tagħhom u jippreżentaw ruħhom fuq il-post tax-
xogħol bl-isem u l-ġeneru kif iddeterminati minnhom stess.

Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-impjegati trans jistgħu 
jiddeċiedu li jinformaw lill-kollegi bit-tranżizzjoni tagħhom 
jew b’mod informali, bħal permezz ta’ konverżazzjonijiet 
personali individwali, jew inkella b’mod aktar formali, bħal 
permezz ta’ email jew waqt laqgħa tal-persunal. Bħala 
maniġment, għandek dejjem toffri l-appoġġ tiegħek u 
tesplora jekk il-persuna kkonċernata tixtieqx tinforma 
lill-kollegi direttament jew tippreferix li l-maniġment ikun 
responsabbli biex jaqsam din l-informazzjoni bil-preżenza 
tagħha jew mingħajrha. Il-bini ta’ skeda ta’ żmien mal-
impjegati u ż-żamma ta’ djalogu miftuħ dwar ix-xewqat 
tagħhom juru li inti tappoġġja u tħaddan l-istatus u 
l-identità tagħhom.

L-iżvelar tal-istorja tal-identità tal-ġeneru ta’ persuna 
mingħajr il-kunsens tagħha jmur kontra l-etika u huwa 
illegali. Ikun punt ta’ gwida tajjeb li jkun hemm fis-seħħ 
politiki dwar il-protezzjoni tad-data u l-fastidju li jkunu 
jkopru wkoll dawn is-sitwazzjonijiet.


