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Kelmtejn mill-Ministru
Aħna Gvern kommess għall-ugwaljanza ta’ kulħadd
f’soċjeta’ li ma’ kull jum li tgħaddi issir dejjem aktar
multikulturali u diversa. Għalhekk, bil-għan li nkomplu
mexjin ‘l quddiem u ma nħallu lil ħadd warajna, illum
qed inniedu din l-ewwel Strateġija kontra ir-Rażżizmu.

Dan huwa pass f’sintonija ma’ dak li qed jiġri kull fejn id-drittijiet tal-bnedmin u l-ugwaljanza
ta’ kulħadd jittieħdu bis-serjeta’, bil-fatti u mhux bil-paroli. Tul dawn l-aħħar snin rajna
movimenti grassroots kważi f’kull rokna tad-dinja li, ispirati minn azzjoni kontra vjolenza
abbażi razzjali, tefgħew dawl ġdid u urġenti fuq ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta’
intolleranza li għadhom magħna. F’Malta ukoll. Il-pandemija żiedet, mhux naqset, l-urġenza,
peress li studju u riċerka waħda wara l-oħra qed juru kif din il-pandemija l-agħar li qed
tolqot huma l-minoranzi.
Għalhekk ir-rispons tagħna għall-idejoloġiji mibnija fuq kliem ta’ mibgħeda li mhu xejn ħlief
inċitament għall-vjolenza huwa din l-Istrateġija. Jiġifieri pjan proattiv, strutturat, u organiku,

u mhux biss wieħed frammentat u iżolat, strateġija konkreta li tinkludi miżuri fil-liġi, fl-edukazzjoni,
fil-kultura, ġabra tad-data, awareness-raising, l-inklużjoni interkulturali, u f’setturi oħra kif
dettaljati fid-dokument. Pjan ta’ prevenżjoni u ta’ appoġġ għall-vittmi, b’perspettiva anti-razziżta
intersezzjonali f’kull livell tal-governanza. Pjan li jaċċenna għar-razziżmu strutturali. Pjan li ukoll
jitkellem fuq min aħna, fuq l-identita’ Maltija u l-patrijottiżmu fil-wieħed u għoxrin seklu.
Dak li qed inniedu llum jimxi id f’id mal-pjan ta’ azzjoni dwar anti-razziżmu 2021-2025
tal-Unjoni Ewropeja. Ma nistax ma nsemmix ir-rwol kruċjali f’dan tal-ewwel Kummissarju
għall-Ugwaljanza fil-Kummissjoni Ewropeja, Dr Helena Dalli, li poġġiet il-bażi tal-ħidma ta’
ugwaljanza hawn f’Malta. L-anti-razziżmu mhuwiex biss issue domestika. Il-globalizzazzjoni
mhijiex biss fil-kummerċ, imma ukoll il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali lil hinn mill-fruntieri. Aħna
kommessi li naħdmu biex Malta issir best practice fl-Ewropa anke fl-anti-razziżmu. Kommessi
li naħdmu fil-qrib ukoll ma’ sħab oħra internazzjonali. Nemmen bis-sħiħ li għandna ħafna
x’nitgħallmu u x’nikkontribwixxu, u li hemm lok ta’ kollaborazzjoni f’setturi speċifiċi.
L-istess diskors ngħidu għas-soċjeta’ ċivili, li jiena sodisfatt ferm nara kif kienet parti integrali
tal-proċess s’issa, u hekk se nkomplu. L-ugwaljanza hija l-bażi tal-prinċipji ta’ din in-nazzjon, iżda
soċjetà li hija tassew ugwali, ġusta u anti-razzista tista’ tinbena biss jekk naħdmu flimkien
u niġbdu mill-kontribuzzjonijiet ta’ kull individwu.

Dr Owen Bonnici
Ministru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni
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Din l-Istrateġija għandha l-għan li
• tikkonfronta u telimina r-razziżmu fil-forom

kollha tiegħu, jiġifieri individwali, sistemiku
u soċjali.

• tistimula u tappoġġja l-inklużjoni

interkulturali.
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Principji
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UGWALJANZA

INTERAZZJONI

Il-prinċipju tal-ugwaljanza jinvolvi l-iżgurar tal-ugwaljanza u tan-nondiskriminazzjoni
fil-politiki, il-programmi, is-servizzi u l-funzjonijiet kollha fis-setturi kollha. Dan
jirrifletti impenn għall-kisba ta’ ugwaljanza sħiħa fil-prattika għal gruppi minoritarji.
Jinkludi tħassib biex jiġu rrimedjati l-inugwaljanzi għal gruppi minoritarji u biex jiġu
indirizzati l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni, jiġifieri individwali, sistemika u soċjali.

Il-prinċipju tal-interazzjoni jinvolvi esperjenzi pożittivi u kostruttivi bejn id-differenzi
kulturali u differenzi oħrajn. Dan jirrifletti interess fil-koeżjoni soċjali u fl-ispazji
pubbliċi li jirriflettu din l-ambizzjoni. Jinkludi tħassib biex jiġi permess u sostnut
impenn attiv bejn id-differenzi.

D I V E R S I TÀ

PA RT E C I PA Z ZJ O N I

Il-prinċipju tad-diversità jinvolvi r-rikonoxximent u s-sostenn tad-diversità bħala
karatteristika intrinsika tas-soċjetà u tal-komunità. Dan jirrifletti interess li jiġi
ggarantit il-vantaġġ tad-diversità li jakkumula minn dan. Jinkludi tħassib biex ikun
hemm flessibbiltà fir-rispons għal ħtiġijiet speċifiċi li jinħolqu minn din id-diversità u
biex jiġi mmaniġġjat kwalunkwe kunflitt li joħloq theddida għall-koeżjoni soċjali.

Il-prinċipju tal-parteċipazzjoni jinvolvi pjattaformi u sistemi għal gruppi minoritarji
u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom biex jidħlu fi djalogu ma’ gruppi,
setturi u awtoritajiet pubbliċi oħrajn. Dan jirrifletti interess fl-iżgurar li l-vuċi
tal-gruppi minoritarji jkollha influwenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Jinkludi tħassib biex
tingħata s-setgħa lil dawn il-vuċijiet, lill-artikolazzjoni tagħhom u lill-organizzazzjoni
tagħhom.
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Approcc
Din l-Istrateġija hija maħsuba biex ittejjeb is-sitwazzjoni u l-esperjenza ta’ gruppi
minoritarji u biex ittejjeb il-kwalità tar-relazzjonijiet u tal-interazzjonijiet bejn
il-gruppi kollha fis-soċjetà. F’dan ir-rigward, hija tieħu approċċ intersezzjonali,
billi tirrikonoxxi d-diversità fi ħdan il-gruppi minoritarji. Se tingħata importanza
partikolari lill-identifikazzjoni u l-indirizzar tad-diskriminazzjoni intersezzjonali u
lir-rispons għall-ħtiġijiet partikolari tal-gruppi f’dawn l-intersezzjonijiet.
Din l-Istrateġija tieħu approċċ doppju. Enfasi fuq il-ġlieda kontra r-razziżmu u
l-inklużjoni interkulturali se tiġi integrata fl-oqsma kollha tat-tfassil tal-politika
u fl-oqsma kollha ta’ provvediment ġenerali. Se jittieħdu inizjattivi mmirati biex
jindirizzaw il-ħtiġijiet partikolari ta’ gruppi minoritarji bil-ħsieb li jmexxu ’l quddiem
il-prinċipji li fuqhom hija msejsa din l-Istrateġija.
Din l-Istrateġija tfittex li tmexxi ’l quddiem approċċ ippjanat u sistematiku
għall-konfrontazzjoni tar-razziżmu u għall-avvanz tal-inklużjoni interkulturali. Dan
jinvolvi kompetenza istituzzjonali fis-setturi kollha abbażi ta’ pjanijiet li jistabbilixxu
l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu; politiki li jistabbilixxu l-istandards li għandhom
jintlaħqu; taħriġ biex tiġi żgurata l-kapaċità meħtieġa; u sistemi għal djalogu ma’
gruppi minoritarji u mal-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom.
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Objettivi
Din l-Istrateġija se ssegwi dawn l-għanijiet u timplimenta dawn il-prinċipji
fi sforz sabiex jintlaħqu erba’ objettivi:

1.
2.
10

Tistabbilixxi infrastruttura biex tixpruna u ssostni l-impenn
għall-għanijiet u l-objettivi ta’ din l-Istrateġija u l-involviment
fihom.

Tikseb approċċi ppjanati u sistematiċi għall-konfrontazzjoni
tar-razziżmu u l-avvanz tal-inklużjoni interkulturali fl-oqsma
ta’ politika kollha u fis-setturi kollha.

3.
4.

Tippromwovi u tmexxi ’l quddiem id-diskors pubbliku u
politiku infurmat ikkaratterizzat mill-prinċipji tal-inklużjoni
interkulturali.

Tindirizza kull forma ta’ diskriminazzjoni esperjenzata minn
gruppi minoritarji.
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Mizura 1

Mizura 2

Il-mandat tad-Direttorat
għad-Drittijiet tal-Bniedem
fil-ġlieda kontra r-razziżmu

L-Ewwel Objettiv

Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
se jkun appoġġat b’riżorsi umani u riżorsi
oħrajn biex jixpruna l-iżvilupp kontinwu ta’
politika kontra r-razziżmu u tal-inklużjoni
interkulturali u biex jiżgura li din l-Istrateġija
tiġi implimentata.

Il-kumitat interministerjali
kontra r-razziżmu
Kumitat interministerjali ta’ livell għoli,
imlaqqa’ mid-Direttorat għad-Drittijiet
tal-Bniedem u li jinkludi l-korp
tal-ugwaljanza, se jorganizza laqgħat
frekwenti u regolari biex jiżgura:
•

Approċċ tal-Gvern kollu għall-ġlieda kontra
r-razziżmu u l-inklużjoni interkulturali biex
jintlaħqu l-oqsma ta’ politika u s-servizzi
pubbliċi kollha;

•

L-integrazzjoni tal-ġlieda kontra r-razziżmu u
tal-inklużjoni interkulturali fl-oqsma ta’ politika
u s-servizzi pubbliċi kollha; u

•

L-abilitazzjoni ta’ appoġġ bejn il-pari,
skambju reċiproku u stimolu għall-aħjar
prattika.

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Tistabbilixxi infrastruttura biex tixpruna u
ssostni l-impenn għall-għanijiet u l-objettivi
ta’ din l-Istrateġija u l-involviment fihom

Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Sid: MFER
Parteċipanti: Il-korp tal-ugwaljanza,
ministeri
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 3

Pjattaforma Kontra r-Razziżmu
Se titlaqqa’ Pjattaforma Kontra r-Razziżmu
mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
u se tkun appoġġata minnu. Din se tkun
magħmula minn rappreżentanti mis-soċjetà
ċivili, akkademiċi, u l-imsieħba soċjali.1 Hija se
sservi biex tippermetti:
•

Tmexxija kondiviża għall-implimentazzjoni ta’
din l-Istrateġija fis-setturi kollha;

•

Djalogu kontinwu mal-imsieħba ewlenin dwar
il-kontenut, id-direzzjoni u l-impatt ta’ din
l-Istrateġija; u

•

Riflessjoni kritika dwar l-implimentazzjoni
kontinwa ta’ din l-Istrateġija biex isservi
l-evoluzzjoni kontinwa tagħha skont kif jinstab
li huwa meħtieġ.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 4

Programm ta’ Riċerka
Se jiġu żviluppati u estiżi għarfien u
fehim biex jinformaw l-implimentazzjoni u
l-iżvilupp kontinwi ta’ din l-Istrateġija. B’mod
aktar speċifiku, il-perċezzjonijiet rigward
l-immigrazzjoni li jwasslu għal intensità
u prevalenza dejjem jikbru ta’ diskors ta’
mibegħda online u tensjonijiet
intra-etniċi u intra-reliġjużi jistgħu jwasslu
għal polarizzazzjoni u radikalizzazzjoni
akbar. Huwa propost programm ta’ riċerka
fuq erba’ livelli:
I. Riċerka kwantitattiva u kwalitattiva biex
jinftiehmu s-sitwazzjoni u l-esperjenza ta’
gruppi minoritarji, l-impatt tar-razziżmu u
r-rekwiżiti għall-inklużjoni interkulturali;

Mizura 5
IV. Riċerka kwantitattiva biex jinftiehem kemm
huma mifruxa ċerti attitudnijiet, anki
maż-żmien, sabiex ikun hemm rispons effettiv.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: Il-korp tal-ugwaljanza,
ministeri

Rapportar dwar
l-Implimentazzjoni
Matul il-perjodu ta’ tliet snin ta’ din
l-Istrateġija, id-Direttorat għad-Drittijiet
tal-Bniedem se jaġġorna, f’rapport magħmul
disponibbli għall-pubbliku, il-progress
fl-implimentazzjoni u l-impatt tal-Istrateġija.

Perjodu ta’ żmien: Annwali
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Perjodu ta’ żmien: Annwali

II. Monitoraġġ tal-midja biex jinftiehmu
n-narrattivi eżistenti;
III. Riċerka kwalitattiva biex jinftiehmu
l-attitudnijiet lejn il-barranin/l-immigranti u
biex tinftiehem l-esperjenza tal-immigranti li
jgħixu f’Malta;
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Mizura 6

Azzjoni intraministerjali
Kull Ministeru se jfassal pjan ta’ azzjoni intraministerjali kontra r-razziżmu sal-aħħar tal-2021, li
jkun ibbażat fuq l-għanijiet, il-prinċipji, l-approċċ u l-objettivi ta’ din l-Istrateġija u f’konformità
ma’ mudell imħejji mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem, li mbagħad għandu jiġi implimentat
fl-2022 u fl-2023. Il-pjan ta’ azzjoni se jindirizza l-funzjonijiet ta’ tfassil tal-politika, impjiegi u
forniment tas-servizzi rilevanti għall-Ministeru u l-kontribut tagħhom taħt kull waħda minn dawn
il-funzjonijiet għall-konfrontazzjoni tar-razziżmu u għall-kisba tal-inklużjoni interkulturali. Kull
Ministeru se jappoġġa l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tiegħu billi

It-Tieni Objettiv
Tikseb approċċi ppjanati u sistematiċi
għall-konfrontazzjoni tar-razziżmu u l-avvanz
tal-inklużjoni interkulturali fl-oqsma ta’
politika kollha u fis-setturi kollha

16

•

Jistabbilixxi oqfsa għad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ membri ta’ gruppi minoritarji
u mal-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom; u

•

Jipprovdi taħriġ kontra r-razziżmu u taħriġ interkulturali, ibbażati fuq mudell żviluppat
mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem, għall-uffiċjali pubbliċi fil-livelli varji.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: Ministeri, IPS
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 7

Mizura 8

Mizura 9

Mizura 10

Bħala parti mill-pjan ta’ azzjoni
intraministerjali tiegħu kontra r-razziżmu,
l-MFED se jappoġġa u jippermetti
l-kompetenza istituzzjonali għall-ġlieda
kontra r-razziżmu u l-inklużjoni interkulturali
fost l-istabbilimenti edukattivi fil-livelli kollha,
billi jibni fuq il-programmi eżistenti u jħaddan
miżuri innovattivi. 2

Bħala parti mill-pjan ta’ azzjoni
intraministerjali tiegħu kontra r-razziżmu,
l-MSA se jippromwovi u jieħu azzjoni
biex jipprevjeni u jelimina r-razziżmu u
d-diskriminazzjoni fis-settur privat tal-kiri,
inklużi:
•

Se jitqassmu folji ta’ informazzjoni
rigward il-leġiżlazzjoni rilevanti kontra
d-diskriminazzjoni lis-sidien tal-proprjetà;

Bħala parti mill-pjan ta’ azzjoni
intraministerjali tiegħu kontra r-razziżmu,
l-MFH se jappoġġa u jippermetti
l-kompetenza istituzzjonali għall-ġlieda
kontra r-razziżmu u l-inklużjoni interkulturali
fost il-fornituri tas-servizzi tas-saħħa u
tal-kura soċjali fil-livelli kollha, billi jibni fuq
il-programmi eżistenti u jħaddan miżuri
innovattivi. 3

Bħala parti mill-pjan ta’ azzjoni
intraministerjali tiegħu kontra r-razziżmu,
l-MFE se jappoġġa u jippermetti
l-kompetenza istituzzjonali għall-ġlieda
kontra r-razziżmu u għall-inklużjoni
interkulturali fost il-fornituri tas-servizzi ta’
taħriġ, il-fornituri tas-servizzi ta’ impjiegi u
l-fornituri tas-servizzi ta’ appoġġ
għan-negozju fil-livelli kollha. 4

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

•

Se jsiru sforzi biex fit-taħriġ eżistenti pprovdut
għall-aġenti tal-proprjetà jiġi inkluż
il-kontribut rilevanti mid-Direttorat
għad-Drittijiet tal-Bniedem, u

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Parteċipanti: MFH

Parteċipanti: MFE

Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

L-edukazzjoni

L-akkomodazzjoni

Parteċipanti: MFED
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

•

Se jiġi żviluppat mudell ta’ kodiċi ta’ prattika
għas-settur.

Is-Saħħa

L-impjiegi

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: MSA, il-partijiet interessati
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 11

Mizura 12

Minbarra l-approċċ tal-Gvern kollu, il-ġlieda kontra r-razziżmu mhijiex biss xogħol il-Gvern.
Barra minn hekk, il-partijiet interessati barra l-Gvern diġà qegħdin jimplimentaw inizjattivi
b’suċċess kontra r-razziżmu. Il-Gvern ma jafx kollox. Dak li hemm bżonn issa huwa approċċ
olistiku għall-ħafna sfidi li jeżistu sabiex jiġu massimizzati ċ-ċansijiet ta’ suċċess għas-soċjetà
Maltija kollha kemm hi. Aħna qed insejħulu l-approċċ tas-soċjetà kollha għall-ġlieda kontra
r-razziżmu u għall-inklużjoni interkulturali.

TIl-fiduċja fl-aġenziji tal-infurzar tal-liġi mis-segmenti kollha tas-soċjetà ssaħħaħ is-sikurezza għal
kulħadd. Is-servizzi tal-immigrazzjoni għandhom rwol sinifikanti fl-esperjenza li jgħixu l-gruppi
minoritarji. Se jkomplu jiġu ppjanati u organizzati azzjonijiet matul il-ħajja kollha tal-Istrateġija
fil-livelli kollha tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u s-servizzi tal-immigrazzjoni kollha, inkluż billi:
•

Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem se jikkollabora mal-imsieħba soċjali u ma’ kumpaniji
fis-settur privat biex flimkien:

•

Patt nazzjonali għall-ġlieda kontra r-razziżmu u għall-inklużjoni
interkulturali: L-Imsieħba Soċjali

•

Jiżviluppaw u jaqblu fuq standards għal kompetenza istituzzjonali għall-ġlieda kontra
r-razziżmu u għall-inklużjoni interkulturali fir-reklutaġġ u l-impjiegi sabiex jiġu inklużi f’patt
nazzjonali kontra r-razziżmu; u

•

Jiddiskutu miżuri maħsuba biex jintlaħqu dawn l-istandards, li huma jistgħu jipproponu u jsegwu
sabiex jiġu inklużi u implimentati f’patt nazzjonali kontra r-razziżmu.
It-tnedija tal-Patt idealment tkun akkumpanjata minn avvenimenti sekondarji sabiex il-messaġġ
jitwassal lill-popolazzjoni ġenerali. Fis-snin sussegwenti, se ssir konferenza nazzjonali biex jiġu
diskussi l-progress, l-impatt u aktar inizjattivi meqjusa bħala meħtieġa.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
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Inizjattiva mis-servizzi tal-infurzar tal-liġi u mis-servizzi
tal-immigrazzjoni

•

•

Tiġi żviluppata dikjarazzjoni ta’ politika biex jiġu stabbiliti l-istandards tal-ugwaljanza u
tad-drittijiet tal-bniedem imħaddna mill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u mis-servizzi
tal-immigrazzjoni;
Isir taħriġ inizjali u kontinwu fid-drittijiet tal-bniedem u l-istandards tal-ugwaljanza;
Jissaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u s-servizzi
tal-immigrazzjoni u l-membri ta’ gruppi minoritarji;
Jingħata appoġġ qawwi lill-vittmi u lil dawk li jkunu esperjenzaw imġiba ħażina.
Huwa essenzjali li tinħoloq kultura fejn l-abbuż razzist jew in-nuqqas li jintlaħqu l-istandards talugwaljanza u tad-drittijiet tal-bniedem jitqiesu li ma għandhomx post fi ħdan l-aġenziji
tal-infurzar tal-liġi jew is-servizzi tal-immigrazzjoni u fejn ir-razziżmu jkun attivament evitat
u miġġieled fiċ-ċirkostanzi kollha. Barra minn hekk, meta jikkomunikaw mal-midja
u mal-pubbliku ġenerali, l-aġenziji għandhom dejjem joqogħdu attenti biex jagħmlu dan b’mod
li ma jipperpetwawx l-ostilità jew il-preġudizzju lejn gruppi minoritarji.

Parteċipanti: L-imsieħba soċjali

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Parteċipanti: IPS, l-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati, MPF, AFM, CCF, CPD, is-servizzi
tal-immigrazzjoni.
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 13

Mizura 14

Il-kodiċi ta’ prattika u t-taħriġ
tal-organizzazzjonijiet tal-midja
dwar l-istandards interkulturali
u t-tolleranza żero
għal-lingwaġġ razzist,
l-isterjotipar u l-kopertura
tar-razziżmu

It-Tielet Objettiv
Tippromwovi u tmexxi ’l quddiem id-diskors
pubbliku u politiku infurmat ikkaratterizzat
mill-prinċipji tal-inklużjoni interkulturali

Il-midja tifforma l-opinjoni pubblika
u għandha funzjoni edukattiva u ta’
mmudellar importanti. Se jitfassal kodiċi
ta’ prattika anti-razzist u interkulturali
biex jistabbilixxi l-istandards u jindirizza
l-kwistjonijiet iffaċċjati fir-rapportar ta’
suġġetti relatati ma’ gruppi minoritarji u
kwistjonijiet bħad-diversità fil-ġurnaliżmu,
kwistjonijiet interkulturali fil-kontenut, u oħrajn.
Se jitfassal u jingħata taħriġ relatat biex
jappoġġa l-implimentazzjoni tiegħu.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: Organizzazzjonijiet tal-midja,
organizzazzjonijiet tal-ġurnalisti
Perjodu ta’ żmien: 2021-2022
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Patt nazzjonali għall-ġlieda
kontra r-razziżmu u
għall-inklużjoni interkulturali:
Il-midja
Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem se
jikkollabora mal-midja, bħala parti
mill-approċċ tas-soċjetà kollha, sabiex
flimkien:
•

Jiddiskutu miżuri għall-implimentazzjoni
tal-kodiċi ta’ prattika u tal-istandards
tal-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem
imħaddna, li huma jistgħu jipproponu li jiġu
inklużi u implimentati f’patt nazzjonali
għall-ġlieda kontra r-razziżmu.
It-tnedija tal-Patt idealment tkun
akkumpanjata minn avvenimenti sekondarji
sabiex il-messaġġ jitwassal lill-popolazzjoni
ġenerali. Fis-snin sussegwenti, se ssir
konferenza nazzjonali biex jiġu diskussi
l-progress, l-impatt u aktar inizjattivi meqjusa
bħala meħtieġa.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 15

Patt tal-partiti politiċi u taħriġ
dwar it-tolleranza żero għal
lingwaġġ razzist
l-partiti politiċi għandhom responsabbiltà
li jsawru diskors politiku dwar suġġetti
sensittivi bħall-immigrazzjoni, l-inklużjoni,
il-patrijottiżmu u oħrajn. Filwaqt li fl-ebda
forma jew bl-ebda mod ma tfixkel dak
id-dibattitu robust u saħansitra n-nuqqas
ta’ qbil qawwi li jikkaratterizza demokrazija
b’saħħitha, din il-miżura se timpenja
lill-partiti politiċi għal patt għal tolleranza
żero għal lingwaġġ razzist, sanzjonabbli
minn bordijiet interni tal-etika u d-dixxiplina.
Barra minn hekk, il-partiti politiċi se jadottaw
dan l-istandard fl-iskrutinju tal-kandidati
u jorganizzaw taħriġ regolari
għall-amministrazzjonijiet, l-uffiċjali
u l-kandidati tal-partit.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: Il-partiti politiċi
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Mizura 16

Is-separazzjoni tal-verità
mill-finzjoni
Il-persuni ta’ rieda tajba faċilment jiġu
mqarrqa – b’mod intenzjonat jew mhux
intenzjonat – minn tgħawwiġ tal-istorja,
ġrajjiet kurrenti, statistika u l-bqija. Il-firxa
tal-midja soċjali tiffaċilita t-tixrid immedjat
ta’ għajdut u xnigħat, li spiss jista’ jkollu
konsegwenzi estensivi u/jew perikolużi.
Programmi u strateġiji, bħall-istrateġija
“kontra x-xnigħat”5 tal-Kunsill tal-Ewropa, se
jiġu adattati għal skopijiet lokali. L-istrateġija
hija magħmula minn għadd ta’ elementi:
l-identifikazzjoni ta’ xnigħat maġġuri li
jeżistu f’soċjetà bħal tagħna; il-ġbir ta’ data
oġġettiva u wkoll argumenti emozzjonali biex
ix-xnigħat foloz jisfaxxaw fix-xejn;
il-ħolqien ta’ netwerk kontra x-xnigħat ta’
atturi lokali mis-soċjetà ċivili; l-għoti
tas-setgħa u ta’ taħriġ lill-“aġenti ta’ kontra
x-xnigħat”; u t-tfassil u l-implimentazzjoni
ta’ kampanji kontra x-xnigħat biex titqajjem
kuxjenza.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
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Mizura 17

Il-proġett “Patriotism anti-racism”
=(Patrijottiżmu = kontra r-razziżmu)
F’dawn l-aħħar snin, il-patrijottiżmu ma
ngħatax wisq importanza, madankollu,
huwa valur importanti fl-identità nazzjonali u
għaliha. Dan il-proġett jieħu bħala l-punt
tat-tluq tiegħu l-fehim li l-imħabba ta’
persuna għal Malta llum ma tiċħad xejn
mill-istorja tagħna, iżda tinkludi wkoll l-istatus
tagħna bħala li ninsabu minn ta’ quddiem
fil-qasam tal-ugwaljanza u d-determinazzjoni
li nħaddnu s-soċjetà interkulturali u diversa
li aħna u li tixpruna s-suċċess ekonomiku
tagħna. Speċifikament, il-proġett se jinkludi
attivitajiet maħsuba biex jerġgħu jfasslu
n-narrattiva tal-patrijottiżmu f’diversi livelli
u, l-aktar importanti, fil-livell taċ-ċittadini.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: Kunsilli Lokali,
organizzazzjonijiet tal-komunità
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Parteċipanti: Oħrajn
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Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Mizura 18

L-indirizzar ta’ sottorapportar
Meta mqabbla ma’ Stati Membri oħrajn, ir-rapport tal-EU-MIDIS wera li Malta esperjenzat
fost l-aktar livelli baxxi ta’ rapportar ta’ diskriminazzjoni mill-vittmi (11%), u fost l-aktar livelli
baxxi ta’ għarfien dwar l-eżistenza tal-korp tal-ugwaljanza (9%) u tal-leġiżlazzjoni kontra
d-diskriminazzjoni (18%) fost il-persuni li ġejjin mill-Afrika sub-Saħarjana (FRA, 2017).
Il-proġett EQUALITY4ALLMT6 se jindirizza dan is-sottorapportar, kif ukoll in-nuqqas ta’ għarfien
dwar il-funzjonament tal-korp tal-Ugwaljanza permezz tal-objettivi li ġejjin:

Ir-Raba’ Objettiv
Tindirizza kull forma ta’ diskriminazzjoni
esperjenzata minn gruppi minoritarji

•

L-iżvilupp u l-għoti ta’ taħriġ lil membri ta’ minoranzi, li jistgħu jinkludu vittmi ta’ diskriminazzjoni
abbażi ta’ reliġjon jew twemmin, razza u/jew oriġini etnika, u/jew diskriminazzjoni intersezzjonali,
sabiex dawn jingħataw is-setgħa li jgawdu d-drittijiet tagħhom u r-rimedji stabbiliti fil-liġi;

•

It-tqajjim ta’ kuxjenza dwar id-Direttivi tal-UE u l-leġiżlazzjoni nazzjonali ġdida relatata
mad-diskriminazzjoni abbażi ta’ reliġjon jew twemmin, razza u/jew oriġini etnika, u/jew
diskriminazzjoni intersezzjonali u abbażi ta’ fehim interkulturali u opportunitajiet indaqs, immirati
lejn il-pubbliku ġenerali;

•

L-iżvilupp ta’ mudell ta’ sensibilizzazzjoni li jimmira għal-livell taċ-ċittadini, permezz tal-kunsilli
lokali, sabiex huma wkoll jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.
Il-korp tal-ugwaljanza se jiġi appoġġat biex ikun żgurat li huwa proattiv u effettiv fl-indirizzar
tas-sottorapportar minn gruppi minoritarji u biex ikun żgurat li jkun disponibbli appoġġ adegwat
u xieraq għal dawk li jagħmlu l-ilmenti.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti:Il-korp tal-ugwaljanza, aditus,7 ENAR,8 ENORB9
Perjodu ta’ żmien: 2021-2022
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Mizura 19

Diskriminazzjoni
fl-Akkomodazzjoni
Stħarriġ reċenti mill-Aġenzija għad-Drittijiet
Fundamentali10 sab li 23% ta’ dawk li wieġbu
f’Malta pperċepew id-diskriminazzjoni razzjali
fl-aċċess għall-akkomodazzjoni fil-ħames
snin ta’ qabel l-istħarriġ. Dawk li wieġbu
identifikaw il-kulur tal-ġilda jew l-apparenza
fiżika tagħhom bħala r-raġuni ewlenija wara
l-aktar inċident reċenti ta’ diskriminazzjoni
li esperjenzaw meta kienu qegħdin ifittxu
akkomodazzjoni. Raġunijiet oħrajn kienu
jinkludu l-ismijiet u l-kunjomijiet ta’ dawk
li wieġbu u ċ-ċittadinanza tagħhom. Tali
diskriminazzjoni hija illegali.11
Se ssir diskussjoni mal-partijiet interessati,
inklużi l-vittmi tad-diskriminazzjoni u l-korp
tal-ugwaljanza, sabiex ikun żgurat li
d-diskriminazzjoni tiġi ttrattata skont
il-liġi. Għandha titħejja folja ta’ informazzjoni
dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-kerrejja,
partikolarment għall-migranti li jkunu
għadhom kif waslu, u se jkun hemm enfasi
għal komunikazzjoni kontinwa permezz ta’
mezzi xierqa.
Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
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Parteċipanti: Il-korp tal-ugwaljanza, MSA,
il-partijiet interessati
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Mizura 20

Reat ta’ Mibegħda u Diskors
ta’ Mibegħda
Għadd mhux magħruf ta’ reati ta’ mibegħda
jibqgħu mhux identifikati jew mhux irreġistrati
– u b’hekk mhux investigati, mhux imressqa
l-qorti, mhux magħduda u, fl-aħħar
mill-aħħar, inviżibbli. Se jiġi introdott
mekkaniżmu għall-ġbir ta’ data diżaggregata
dwar inċidenti ta’ reati ta’ mibegħda, inkluż
diskors ta’ mibegħda, abbażi ta’ razza, kulur,
lingwa, reliġjon, oriġini etnika, ċittadinanza,
orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru,
li jirreġistra l-motivazzjoni ta’ preġudizzju
speċifiku, kif ukoll ir-rispons
tal-ġustizzja kriminali. Din id-data se tintuża
fil-prosekuzzjoni ta’ dawn l-inċidenti u se tkun
disponibbli għall-pubbliku.
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Mizura 21

Mizura 22

Id-diskors ta’ mibegħda illegali online qed
ikompli jiżdied u d-diskors ta’ mibegħda
razzista huwa okkorrenza komuni. Malta se
tadotta kodiċi ta’ kondotta dwar il-ġlieda
kontra d-diskors ta’ mibegħda illegali online,
b’impenn volontarju mill-pjattaformi
tat-teknoloġija tal-informatika (IT) li jirrevedu
u, jekk ikun meħtieġ, ineħħu l-kontenut ta’
diskors ta’ mibegħda illegali. Il-korp
tal-ugwaljanza se jiġi appoġġat biex ikollu
rwol fit-tħejjija u l-iżgurar tal-implimentazzjoni
ta’ dan il-kodiċi ta’ kondotta. Aħna se
nsegwu mill-qrib l-iżviluppi deskritti fil-pjan
ta’ azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu
għas-snin 2020-2025.

Il-korp tal-ugwaljanza se jiġi appoġġat biex
iwettaq reviżjonijiet tal-ugwaljanza
tas-sistemi attwali ta’ tfassil tal-politika,
impjiegi u forniment tas-servizzi bi sħubija
mal-awtoritajiet pubbliċi bil-ħsieb li tiġi
identifikata u evitata diskriminazzjoni
sistemika. L-awtoritajiet pubbliċi se jkunu
proattivi fit-twaqqif ta’ sistemi ta’ ugwaljanza,
skont mudell żviluppat mill-korp
tal-ugwaljanza, sabiex il-politika u l-forniment
tas-servizzi jkunu jirriflettu l-prinċipji ta’
ugwaljanza, diversità, interazzjoni
u parteċipazzjoni.

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Parteċipanti: Il-korp tal-ugwaljanza
u oħrajn

Diskors ta’ mibegħda illegali
online

Parteċipanti: Il-korp tal-ugwaljanza
u oħrajn

L-indirizzar tad-diskriminazzjoni
sistemika

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha

Sid: Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
Parteċipanti: Oħrajn
Perjodu ta’ żmien: Tul id-durata kollha
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Endnotes
Finanzjament ipprovdut mill-Fond għall-Involviment tad-Drittijiet tal-Bniedem (‘Human Rights Engagement Fund’),
l-Ambaxxata tal-Istati Uniti, Malta.
1

Pereżempju, l-għalliema jridu jkunu mħarrġa biex jaħdmu mat-tfal kollha u jkunu sensittivi għall-ħtiġijiet tal-istudenti
minn sfondi differenti, inkluż fuq kwistjonijiet relatati mad-diskriminazzjoni razzjali. L-iskejjel għandhom ikunu postijiet
li joffru kenn lit-tfal, ħielsa minn kull bullying, razziżmu u diskriminazzjoni. It-tfal għandhom jiġu mgħallma minn kmieni
dwar l-ugwaljanza, ir-rispett u l-inklużjoni u jingħataw is-setgħa li jippromwovu tali valuri fost sħabhom u fil-komunitajiet
tagħhom.
2

Pereżempju, ir-razziżmu jikkawża trawma u, għalhekk, jista’ jaffettwa wkoll is-saħħa mentali tan-nies. L-iskambji tal-aħjar
prattiki bejn il-professjonisti tas-saħħa fil-livell lokali u f’dak tal-UE u d-diskussjonijiet mal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti
u mas-soċjetà ċivili se jgħinu biex jiġi żgurat approċċ iffokat fuq il-pazjenti li jkopri l-ħtiġijiet tan-nies bi sfond razzjali jew
etniku minoritarju.
3

Fil-qasam tal-impjiegi, il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni tkopri r-raġunijiet ta’ sess, oriġini razzjali jew etnika, diżabilità,
età, orjentazzjoni sesswali, u reliġjon jew twemmin. Madankollu, id-diskriminazzjoni fuq ix-xogħol jew fit-tfittxija
għax-xogħol hija mifruxa; hija tista’ tieħu ħafna forom u taffettwa ċerti gruppi aktar minn oħrajn. Ir-riċerka fl-MSS tal-UE
turi li n-nies ta’ dixxendenza Afrikana, pereżempju, jaraw skonnessjoni partikolarment qawwija bejn il-kwalità tal-impjieg
tagħhom u l-livell ta’ edukazzjoni tagħhom, li timmanifesta ruħha f’rata ta’ xogħol bi ħlas aktar baxx fost dawk b’livell
ta’ edukazzjoni terzjarja, meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.
4

5

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours

6

Proġett iffinanzjat mill-Programm ta’ Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea (2014-2020).

7

https://aditus.org.mt/
https://www.enar-eu.org/

8

9

http://enorb.eu/#

FRA, EU-MIDIS II 2016, p. 59. L-istħarriġ staqsa wkoll dwar il-kwalità tal-akkomodazzjoni u jekk il-familji ta’ dawk li
wieġbu jifilħux iħallsu għaliha. Ir-riżultati wrew li kważi nofs il-persuni li wieġbu kienu jgħixu f’akkomodazzjoni ffullata
(45%), meta tintuża d-definizzjoni tal-Eurostat, imqabbla ma’ 17% tal-popolazzjoni ġenerali fl-UE-28. Filwaqt li l-ogħla rati
ta’ ffullar ġew osservati fost dawk li wieġbu f’Malta (84%) – u fl-Awstrija (74%) – ir-rata hija ogħla fost dawk li wieġbu
li huma ta’ dixxendenza Afrikana, meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali fil-pajjiżi kollha mistħarrġa.
10

11
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Ara https://ncpe.gov.mt/en/Pages/Rights_and_Obligations/Equality-In-Goods-and-Services.aspx

h u m a n r i g h t s . g o v. m t

