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Messaġġ mill-Ministru
Inħossni tassew kburija li qed inniedi t-tieni Strateġija u Pjan ta’ Azzjoni
għall-Ugwaljanza ta’ Persuni LGBTIQ tal-Gvern wara avvanzi kbar li saru
tul l-ewwel Pjan ta’ Azzjoni, speċjalment fil-qafas leġiżlattiv ta’ Malta.
Din l-Istrateġija ġdida tirrikonoxxi li issa għandna bżonn nintegraw dawn l-avvanzi b’mod sħiħ
fis-servizzi li nagħtu u fil-ħajja ta’ kuljum. Filfatt, għalkemm għamilna passi kbar ’il quddiem
biex ikunu indirizzati l-aktar forom ovvji ta’ diskriminazzjoni li persuni LGBTIQ jiffaċċjaw,
jeħtieġ isir aktar biex l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru
u l-karatteristiċi tas-sess isiru għalkollox irrilevanti f’dik li hi perċezzjoni, trattament, aċċess,
moviment u progress fis-soċjetà. Li tkun LGBTIQ kif ukoll li ma tkunx LGBTIQ għandu jkun
sempliċement fatt tal-ħajja u wieħed fost il-ħafna livelli tad-diversità u l-kumplessità umana.
Nammetti li l-Pjan ta’ Azzjoni li hawn f’dan id-dokument huwa wieħed ambizzjuż, u li biex
dan jimmaterjalizza neħtieġu sforz kollaborattiv minn firxa wiesgħa ta’ istituzzjonijiet,
organizzazzjonijiet u individwi fl-isfera pubblika u privata, kif ukoll fis-soċjetà ċivili. Madankollu,
inħossni fiduċjuża li dan se jseħħ minħabba li dejjem aktar nies qegħdin jaraw il-bżonn li jkollna
soċjetà miftuħa, u ħielsa mill-preġudizzji u d-diskriminazzjoni.
L-entitajiet pubbliċi kollha, kull min iħaddem, l-edukaturi, il-provvedituri tas-servizzi tassaħħa, il-korpi sportivi, l-unjins tal-ħaddiema, id-diplomatiċi, il-media houses, kull min għandu
xi influwenza u oħrajn huma mistiedna biex jingħaqdu mal-isforz li qed jagħmel il-Gvern
u jimpenjaw ruħhom għal aktar miżuri konkreti li kollettivament jirriżultaw f’aċċess aħjar
għal drittijiet u servizzi għal persuni LGBTIQ u, fl-aħħar mill-aħħar, għal soċjetà Maltija aktar
magħquda.

Dott. Helena Dalli
Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza
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01 Strateġija għall-Ugwaljanza
ta’ Persuni LGBTIQ
A. Introduzzjoni
Sar progress sostanzjali fil-perjodu
2015-2017 wara li ġie addottat il-Pjan
ta’ Azzjoni għal persuni lesbjani, gay,
bisesswali, trans, intersess u genderqueer
(LGBTIQ) – li kien l-ewwel wieħed tax-xorta
tiegħu f’Malta. Tabilħaqq, sa Ottubru 2015,
Malta kienet laħqet fl-ogħla pożizzjoni fuq
l-Indiċi Qawsalla ta’ ILGA-Europe, liema
pożizzjoni baqgħet tinżamm anki sal-lum.1

jew riċerki oħra dwar il-klima soċjali.
L-Ewrobarometru dwar id-Diskriminazzjoni
20153 juri li filwaqt li ġie rreġistrat
progress fis-setturi kollha, jinħtieġu aktar
sforzi biex jiġi żgurat li kull persuna tkun
irrispettata, ikunu xi jkunu l-orjentazzjoni
sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni
tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess
(SOGIGESC) tagħha.

Hekk ukoll, fl-indiċi tal-Edukazzjoni
Inklussiva LGBTIQ li ħareġ għall-ewwel
darba f’Jannar 2018, l-IGLYO poġġiet lil
Malta fl-ogħla pożizzjoni.2

Għalkemm nilqgħu bi pjaċir
ir-rikonoxximent internazzjonali dwar
il-progress li nkiseb, b’dan id-dokument
il-Gvern ta’ Malta qed jikkommetti ruħu li
jkompli jimplimenta l-miżuri neċessarji biex
jiggarantixxi ugwaljanza sustantiva
għall-persuni LGBTIQ fil-prattika. Dan
id-dokument jibni fuq il-Programm
tal-Gvern li fih numru ta’ miżuri rilevanti
għall-komunità LGBTIQ. Fil-fatt,
il-Programm tal-Gvern jagħmilha ċara li
xogħol fuq l-implimentazzjoni tal-Pjan

Madankollu, irid jingħad li dawn iż-żewġ
indiċi jkejlu biss miżuri leġiżlattivi u dawk
li jirrigwardaw il-politiki. Għal analiżi aktar
fil-fond dwar il-progress miksub, inkluż dak
fl-isfera soċjali, wieħed irid jirreferi għallEwrobarometru dwar id-Diskriminazzjoni
1

L-indiċi jqabbel is-sitwazzjoni f’49 pajjiż; Malta
bħalissa tirreġistra 91%

2

L-indiċi jqabbel is-sitwazzjoni f’49 pajjiż; fost
dawn Malta rreġistrat 90%

3

Ara http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
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ta’ Azzjoni LGBTIQ 2015-2017 ħtieġlu li
jitkompla, filwaqt li dan kellu jiġi segwit bi
pjan ġdid ta’ ħames snin.
➤
Dan id-dokument ta’ Strateġija u Pjan
ta’ Azzjoni għall-Ugwaljanza ta’ Persuni
LGBTIQ 2018-2022 ġie fformulat
mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
u l-Integrazzjoni bi sħab mill-qrib
tal-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ.
➤
Sussegwentement ġie diskuss u addottat
mill-Kabinett, u se jkun implimentat
mill-entitajiet rispettivi fi ħdan il-Gvern,
taħt is-superviżjoni tat-Taqsima SOGIGESC,
kif indikat f’dan il-Pjan ta’ Azzjoni stess.

B. Ħarsa lejn l-iżviluppI li
seħħU minn nofs l-2015 sa
nofs l-2018
F’dawn l-aħħar tliet snin, il-Gvern Malti
ħa numru ta’ inizjattivi mmirati biex
jindirizzaw ċerti inugwaljanzi u numru ta’
politiki. Dawn jinkludu:
➤
L-Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar
iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn, li ġie
introdott bħala l-ewwel liġi
tat-13-il leġiżlatura, bil-għan li jneħħi

kull distinzjoni quddiem il-liġi bejn
koppji tal-istess sess u koppji ta’ sess
differenti (Att XXIII tal-2017).
L-Att dwar l-Affermazzjoni
tal-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità
tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru
li jipprojbixxi prattiki ta’ konverżjoni
u jafferma li s-sesswalitajiet u
l-ġeneri kollha huma ndaqs quddiem
il-liġi (Att LV tal-2016).
Tliet emendi li saru fl-Att dwar
l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni
tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess:
u l-ewwel emenda tiżgura li
d-dispożizzjonijiet tal-Att
japplikaw kompletament għal
persuni addottati (Att XX
tal-2015);
u it-tieni emenda tiżgura li l-effetti
tal-Att jestendu għal persuni
li jkunu qed jaqdu perjodu ta’
detenzjoni (tkun xi tkun
in-nazzjonalità tagħhom),
kif ukoll tirrendi nulla u bla
effett kull patoloġizzazzjoni
ta’ kwalunkwe orjentazzjoni
sesswali, identità tal-ġeneru u
espressjoni tal-ġeneru
(Att LVI tal-2016);
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➤

➤

➤

➤

u it-tielet emenda tekwipara
l-penalitajiet applikabbli għallmutilazzjoni ġenitali fuq persuni
intersess ma’ penalitajiet
applikabbli għall-mutilazzjoni
ġenitali femminili (Att XIII
tal-2018).
Ġie introdott l-Att tal-2017 dwar
il-Koabitazzjoni li jipprovdi għallkoppji kollha mingħajr distinzjoni
(Att XV tal-2017).
Saru emendi fl-Att dwar ilProtezzjoni tal-Embrijuni li permezz
tagħhom iddaħlet definizzjoni ġdida
ta’ ‘ġenitur prospettiv’, tneħħew
esklużjonijiet diskriminatorji
abbażi ta’ SOGIGESC, u ddaħħlu
dispożizzjonijiet li jirregolaw
donazzjonijiet minn persuni terzi.
(Att XXIV tal-2018).
Avviż Legali introduċa leave f’każ ta’
fertilizzazzjoni in vitro (IVF)
għall-koppji kollha, irrispettivament
mill-orjentazzjoni sesswali tagħhom
(A.L. 156 tal-2017).
Avviż Legali introduċa d-dritt li
unjonijiet ċivili jiġu kkonvertiti fi
żwiġijiet (A.L. 382 tal-2017).

➤

➤

Avviż Legali introduċa
‘kundizzjonijiet relatati mal-identità
tal-ġeneru u karatteristiċi tassess’ fl-iskeda ta’ intitolament
għas-Servizz Nazzjonali tasSaħħa (NHS) (A.L. 44 tal-2018).
Sussegwentement tnediet
konsultazzjoni biex jiġi żgurat
l-aħjar servizzi fil-kura tas-saħħa
għal dawn ir-raġunijiet.
Ġew konklużi protokolli bilaterali
ma’ pajjiżi li jirrikonoxxu legalment
trobbija ta’ tfal minn koppji tal-istess
sess, liema protokolli fetħu l-bibien
għal adozzjonijiet internazzjonali
għal koppji Maltin tal-istess sess.
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➤

➤

➤

➤

➤

Toilets newtrali mil-lat tal-ġeneru
ġew introdotti fid-dipartimenti
tal-Gvern, fil-Parlament u fil-Qrati.
Ġiet introdotta l-marka ‘X’ bħala
għażla alternattiva għal ‘M’ jew ‘F’
fuq il-karti tal-identità u l-passaporti.
Tnediet politika dwar detenuti trans,
b’varjant tal-ġeneru, u intersess li
tiggarantixxi li l-effetti kollha
tar-rikonoxximent tal-ġeneru
jestendu wkoll lil detenuti filfaċilitajiet korrettivi.
Il-Korp tal-Pulizija stabbilixxa kumitat
ad hoc bl-għan li jintroduċi uniformi
newtrali mil-lat tal-ġeneru.
Il-Kummissjoni Ewropeja addottat
l-ewwel Lista ta’ Azzjonijiet
għall-Avvanz tal-Ugwaljanza għal
Persuni LGBTI wara sejħa mill-Istati
Membri u s-soċjetà ċivili LGBTIQ.

Ritratt: Doi
Konferenza Ministerjali ta’ Livell Għoli dwar
il-Mainstreaming tal-Ugwaljanza għal Persuni LGBTIQ

➤

Il-Gvern Malti poġġa d-drittijiet ta’
persuni LGBTIQ bħala qasam ta’
prijorità għall-Presidenza tal-UE
fl-2017, u fost affarijiet oħra kiseb dan
li ġej:
u Konferenza Ministerjali ta’ Livell
Għoli dwar l-Integrazzjoni
tal-Ugwaljanza għal Persuni
LGBTIQ;
u Avvanz ta’ diskussjonijiet abbażi
tal-orjentazzjoni sesswali
fl-ambitu tal-kumitat ta’ ħidma
dwar id-direttiva proposta
tal-Kunsill tal-UE dwar
l-implimentazzjoni tal-prinċipju
ta’ trattament ugwali bejn ilpersuni, irrispettivament mirreliġjon jew it-twemmin, iddiżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni
sesswali.

Rappreżentanza tal-Presidenza Maltija tal-UE
waqt il-Pride fi Brussell

Ritratt: Doi
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Ritratt: Doi
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➤

➤

➤

u Wirja u riċeviment fil-Bozar
(Brussell) fl-okkażjoni
tal-Jum Internazzjonali kontra
l-Omofobija, t-Transfobija u
l-Bifobija (IDAHOT), kif ukoll
dibattitu dwar is-suġġett;
u Parteċipazzjoni ta’ livell għoli
fl-IDAHOT Forum; u
u Passaġġ Pedonali prominenti
lewn il-qawsalla li jgħaqqad
il-bini tal-Kunsill tal-UE ma’ dak
tal-Kummissjoni tal-UE, bi sħab
mal-awtoritajiet Belġjani.
L-ENP (Netwerk Ewropew ta’
Ġenituri ta’ Persuni LGBTI+) tnieda
uffiċjalment f’Malta matul
il-Presidenza Maltija tal-UE.
Saret laqgħa fil-marġini tal-Forum
tal-Poplu fi ħdan il-Laqgħa
tal-Kapijiet tal-Gvern talCommonwealth 2015 (CHOGM)
li għall-ewwel darba ffoka fuq
id-drittijiet ta’ persuni LGBTIQ filCommonwealth. Sussegwentement,
waqt iċ-CHOGM 2018, Malta asseriet
il-bżonn li l-Commonwealth jafferma
l-ugwaljanza ta’ persuni LGBTIQ.
Il-Gvern Malti ppromova attivament
id-dipatoloġizzazzjoni
tal-identitajiet trans u intersess

➤

➤

➤

➤

➤

f’diversi diskussjonijiet bilaterali ma’
gvernijiet u f’fora internazzjonali
oħra, bħall-Kummissjoni dwar
l-Istatus tan-Nisa (CSW) u l-LGBT
Core Group tan-Nazzjonijiet Uniti,
fost l-oħrajn.
Ingħatat assistenza diretta dwar
ir-rikonoxximent legali tal-ġeneru lillGvern Grieg, lill-Gvern Ċiprijott u lillkorp Franċiż dwar l-ugwaljanza, fuq
talba mill-Kunsill tal-Ewropa (CoE).
Il-Gvern Malti ngħaqad malKoalizzjoni għad-Drittijiet Indaqs
(ERC), li ġġib flimkien pajjiżi li
jaħsbuha bl-istess mod, bl-għan li
jippromovu l-ugwaljanza għal persuni
LGBTIQ fuq livell internazzjonali.
Il-Ministru Helena Dalli rċeviet
il-‘Premju Eroj tas-Sena’ waqt
il-Premji Ewropej għad-Diversità
(2016) wara nominazzjoni minn
Transgender Europe (TGEU).
Diversi inizjattivi ġew imnedija
mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu
(MTA) biex jippromovu lil Malta
bħala pajjiż li jilqa’ turisti LGBTIQ.
Il-Gvern Malti pparteċipa firRoundtable Nazzjonali bi Sħab Varji
għal Diskussjoni dwar
ir-Rikonoxximent Legali tal-Ġeneru

11
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➤

tal-Persuni Trans fit-Tajlandja,
organizzata mill-Programm ta’
Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti
(UNDP).
Is-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija ġiet
emendata b’mod li tiffaċilita l-ġbir
u r-rappurtaġġ ta’ reati aggravati
b’mibegħda, meta inċidenti bħal
dawn ikunu rrappurtati.

C. Valutazzjoni talImplimentazzjoni tal-Pjan
ta’ Azzjoni LGBTIQ 2015-2017
Il-Pjan ta’ Azzjoni LGBTIQ 2015-2017 kien
intenzjonat li jindirizza d-diskriminazzjoni
abbażi ta’ SOGIGESC fis-servizz pubbliku
u li jiżgura l-integrazzjoni rigward
l-ugwaljanza fil-leġiżlazzjoni, il-politiki
u l-prattika, skont id-Dikjarazzjoni ta’
Intenzjoni (Valletta, 2014).

Mil-lat pożittiv, f’dan il-perijodu saru
diversi żviluppi, fosthom il-liġi dwar iżżwieġ indaqs, l-adozzjoni domestika u
internazzjonali minn koppji tal-istess sess,
u l-introduzzjoni ta’ toilets newtrali
mil-lat tal-ġeneru madwar id-dipartimenti
tal-Gvern – liema żviluppi jmorru lil hinn
mill-pjan ta’ azzjoni u l-miżuri mniżżlin fih.
Barra minn hekk, il-prattiki ta’ konverżjoni
ġew kriminalizzati, ġiet introdotta l-marka
‘X’, u ngħatat attenzjoni kbira minn Malta
lil kwistjonijiet LGBTIQ matul il-Presidenza
Maltija tal-UE, bħala President fil-kariga
tal-Commonwealth, kif ukoll f’xogħol
relatat man-Nazzjonijiet Uniti, fost
affarijiet oħra.

L-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni
pprovda diversi riżultati pożittivi, kif jidher
mil-lista li hemm f’Sezzjoni B aktar ’il fuq,
anki jekk xi wħud minnhom ma sarux
fiż-żmien stabbilit.
CSW – avveniment organizzat minn Malta

Immaġni li tippromovi l-konsultazzjoni pubblika li wasslet biex il-prattiki ta’ konverżjoni jiġu pprojbiti.

Fuq nota inqas pożittiva, ngħidu li xi miżuri
li kienu mistennija li jitwettqu baqgħu ma
sarux. Waħda mir-raġunijiet setgħet kienet
li l-pjan kien ambizzjuż iżżejjed. Madankollu,
tagħlima li ħadna minn dan kienet li biex
ikun żgurat li l-implimentazzjoni tal-Pjan
ta’ Azzjoni tkun tista’ ssir mingħajr intoppi,
il-Gvern ħtieġlu jwaqqaf taqsima apposta li
tamministra l-operazzjonijiet ta’ kuljum, kif
ukoll sistema ta’ monitoraġġ inkorporata
fil-Pjan ta’ Azzjoni stess, liema struttura
diġà twaqqfet fit-tħejjija għal dan il-Pjan ta’
Azzjoni.
Fid-dawl ta’ dan, il-format ta’ dan
id-dokument inbidel, filwaqt li l-istruttura
ta’ governanza qiegħda tissaħħaħ.

D. Impenn għal azzjoni
ulterjuri
Fis-snin li għaddew sar progress kbir, aktar
milli kien mistenni minn min jaħdem favur
persuni LGBTIQ, li għal ħafna snin irsistew
bla heda, ġibdu l-attenzjoni tal-Gvern
għall-inugwaljanzi li kienu qed jgħaddu
minnhom il-persuni LGBTIQ, waqt li
esiġew bidla.4
L-ugwaljanza legali sħiħa issa hija fil-qrib, u
rridu nagħmluha realtà f’din il-leġiżlatura.
Mil-lat ta’ politika, għad baqa’ ħafna xi jsir
biex jiġi żgurat li l-liġijiet li jkunu addottati
jissarrfu b’mod sħiħ fil-prattika, kemm billi
jinħarġu linjigwida, billi jingħata taħriġ jew
bi kwalunkwe mezz ieħor. Il-ħidma
għall-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ
4

A Seat at the Table (2018), Malta LGBTIQ
Rights Movement.
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Tnedija tal-pubblikazzjoni ‘A Seat at the Table’, organizzata mill-MGRM

jeħtieġ li tinfirex ukoll fuq setturi oħra barra
l-Gvern, biex ikun żgurat li l-ispazji kollha
jkunu inklużivi u jkunu jilqgħu lil dak li jkun.

E. Kordinazzjoni u
Implimentazzjoni
E.1

Direttorat għad-Drittijiet talBniedem u l-Integrazzjoni
L-HRID ingħata l-kompitu speċifiku li
javvanza l-libertajiet ċivili,
il-komunitajiet barranin,
l-integrazzjoni, u d-drittijiet

Ritratt: MGRM

tal-minoranzi. Sa minn meta twaqqaf,
dan id-Direttorat ikkontribwixxa
għall-aġenda tal-Gvern dwar iddrittijiet tal-bniedem permezz ta’
żvilupp ta’ proposti leġiżlattivi, qafas
ta’ politiki, u kollaborazzjoni massoċjetà ċivili, fost oħrajn.
Barra minn dan, id-Direttorat
assista fl-implimentazzjoni tal-Pjan
ta’ Azzjoni LGBTIQ 2015-2017 u
ħejja l-pedamenti għall-iżvilupp
ta’ dan id-dokument. Minn dan
joħroġ, għalhekk, li l-HRID għandu
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jieħu f’idejh it-tmexxija talkordinazzjoni u l-implimentazzjoni
ta’ din l-Istrateġija u l-Pjan ta’
Azzjoni relatat magħha, taħt irresponsabbiltà tal-Ministeru għallAffarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza
(MEAE).
E.2	It-Taqsima SOGIGESC
It-Taqsima SOGIGESC twaqqfet
bħala taqsima apposta fi ħdan
l-HRID f’Ġunju 2018. Din it-taqsima
se tieħu r-responsabbiltà għallimplimentazzjoni minn jum għal
ieħor tal-Istrateġija u l-Pjan ta’

Introduzzjoni tal-marka ‘X’ fuq il-karti tal-identità u l-passaporti

Azzjoni. Se tkun qed isservi bħala
l-korp ta’ kordinazzjoni governattiv
ewlieni li jikkomunika mad-diversi
entitajiet, jagħti l-informazzjoni, u
jippreżenta l-perspettiva LGBTIQ fi
proċessi li jkunu għaddejjin.
It-taqsima se tkun qiegħda ukoll
tiġbed l-attenzjoni fuq ix-xejriet li
jkunu qed iseħħu fil-kwistjonijiet
u t-tħassib imqajma minn persuni
LGBTIQ u l-organizzazzjonijiet
rispettivi tagħhom, bil-għan li
jinstabu soluzzjonijiet dejjiema, kif
ukoll tassisti fl-iżvilupp tal-politika
tal-Gvern f’dan il-qasam.

Ritratt: Doi
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Barra minn dan, it-taqsima se
tagħmel l-aħjar użu mis-sorsi
eżistenti ta’ finanzjament għat-titjib
fis-servizzi, biex jingħata taħriġ,
jikber l-għarfien tal-pubbliku u tgħin
fil-bini tal-komunità.
E.3	Il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ
Il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ
huwa korp ta’ konsulenza mwaqqaf
mill-Ministru għad-Djalogu Soċjali,
Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet
Ċivili matul il-leġiżlatura preċedenti.
L-għan tal-Kunsill huwa li jagħti
pariri lill-Gvern dwar kwistjonijiet
li jimpattaw fuq persuni LGBTIQ

u li jressaq leġiżlazzjoni, politiki u
miżuri oħra biex jinġiebu ’l quddiem
id-drittijiet ta’ persuni LGBTIQ
f’konsultazzjoni mal-Ministru. Ilmembri tal-Kunsill Konsultattiv huma
appuntati mill-Ministru minn fost dawk
il-persuni attivi f’organizzazzjonijiet
li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet ta’
persuni LGBTIQ.
Fil-kuntest ta’ din l-Istrateġija u Pjan ta’
Azzjoni, il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ
u l-HRID se jkunu qed jaħdmu id f’id
biex jiżguraw li l-azzjonijiet elenkati
jiġu implimentati b'mod korrett u li
jintlaħqu r-riżultati mixtieqa.

Ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni taż-Żwieġ Indaqs

Ritratt: Doi

02 Pjan ta’ Azzjoni gĦall-ugwaljanza
ta' persuni LGBTIQ
A. Miżuri favur l-Ugwaljanza għal Persuni LGBTIQ
Qasam 1: Dritt għall-ugwaljanza u l-ħelsien mid-diskriminazzjoni
Jitjieb il-qafas ta’ antidiskriminazzjoni applikabbli għal persuni LGBTIQ, bl-għan li tkun
garantita l-ugwaljanza fil-prattika.
1.1

Jiġi addottat l-Att dwar l-Ugwaljanza u l-Att dwar id-Drittijiet tal-Bniedem
u l-Ugwaljanza biex id-diskriminazzjoni fl-isferi kollha tal-ħajja abbażi ta’
SOGIGESC kif ukoll id-diskriminazzjoni intersettorjali jkunu indirizzati
b’mod effettiv;

MEAE

1.2

Isir tisħiħ tal-Kapaċità tat-Taqsima SOGIGESC fi ħdan l-HRID;

MEAE

1.3

Jiġu addottati linjigwida għas-servizz pubbliku dwar is-sess u l-ġeneru, u
tkun ipprovduta direzzjoni lid-dipartimenti u l-aġenziji tal-Gvern dwar
il-ġbir, l-użu u ż-żamma ta’ informazzjoni dwar is-sess u l-ġeneru fir-rekords
personali tal-klijenti;

MEAE, OPM

1.4

Jiġu integrati fis-sistema l-effetti tal-miżuri leġislattivi u l-miżuri ta’ politiki
relatati mas-sess u l-ġeneru (inkluż il-marka ‘X’) anki barra s-servizz
pubbliku;

MEAE

1.5

Tiġi indirizzata l-projbizzjoni permanenti lil irġiel li jkollhom sess ma’ rġiel
(MSM), liema projbizzjoni bħalissa hi infurzata mit-Taqsima tad-Donazzjoni
tad-Demm fi ħdan l-NHS;

MEAE, ODPM

1.6

Permezz ta’ stħarriġ nazzjonali, jinġabru r-realtajiet LGBTIQ, inklużi
l-benesseri, l-istatus soċjoekonomiku u l-esperjenza ta’ diskriminazzjoni;

MEAE, NSO
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1.7

Tkompli tiġi attivament issapportjata l-adozzjoni tad-direttiva
tal-Kunsill tal-UE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju dwar it-trattament
indaqs barra s-suq tax-xogħol, irrespettivament mill-età, id-diżabilità,
l-orjentazzjoni sesswali jew it-twemmin reliġjuż;

MEAE

1.8

Tibqa’ tiġi promossa r-roadmap għall-UE f’dik li hija ugwaljanza għal
persuni LGBTIQ fl-oqsma kollha taħt il-kompetenza tal-UE bħala
segwitu għal-Lista ta’ Azzjonijiet kurrenti tal-Kummissjoni għall-Avvanz talUgwaljanza ta’ Persuni LGBTI;

MEAE

1.9

Jiġi żgurat li dan il-Pjan ta’ Azzjoni effettivament ikopri r-Reġjun ta’
Għawdex, u jindirizza l-bżonnijiet tal-persuni LGBTIQ li jgħixu hemmhekk;

MEAE, MGOZ

1.10

Jiġi żgurat li s-servizz pubbliku jkun impjegatur mudell għal impjegati
LGBTIQ;

OPM, MEAE

1.11

Jitkompla d-djalogu mal-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u l-unjins talħaddiema dwar id-drittijiet ta’ impjegati LGBTIQ;

MEAE, MCESD

1.12

Isiru attivitajiet immirati lejn persuni vulnerabbli LGBTIQ li qed ifittxu
x-xogħol u l-inklużjoni tagħhom fl-għoti ta’ servizzi integrati fis-sistema;

MEDE

1.13

Jiġi żviluppat ambjent inklużiv għal persuni LGBTIQ fi ħdan il-Korp
tal-Pulizija, inkluż l-adozzjoni ta’ uniformi newtrali mil-lat tal-ġeneru;

MPF, MHAS

1.14

Tiġi żviluppata politika dwar persuni trans, intersess u genderqueer
detenuti mill-pulizija;

MPF, MEAE

1.15

Jiġu identifikati u indirizzati l-bżonnijiet speċifiċi ta’ persuni LGBTIQ:
1.15.1

persuni aktar anzjani, inklużi dawk li qegħdin f’ambjenti ta’ kura;

MEAE, MFCS

1.15.2 immigranti, fi programmi ta’ integrazzjoni u djalogi
għar-riżoluzzjoni tal-konflitti; u

MEAE

1.15.3 persuni b’diżabbiltà, bi sħab mal-Kummissjoni għad-Drittijiet
tal-Persuni b’Diżabilità (CRPD).

MEAE, CRPD
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Qasam 2: Dritt għall-Edukazzjoni
Jiġu integrati fis-sistema tal-edukazzjoni l-prinċipji tat-trattament indaqs u
tan-nondiskriminazzjoni abbażi ta’ SOGIGESC
2.1

Jiġi żgurat li l-impjegati tal-istituzzjonijiet edukattivi jkunu mħarrġin
b’mod xieraq biex jipprovdu lil studenti LGBTIQ ambjent sigur u inklużiv,
ħieles minn kull diskriminazzjoni, emarġinazzjoni u/jew vjolenza;

MEDE

2.2

Isir investiment fit-taħriġ ta’ professjonisti fil-qasam tas-saħħa,
il-psikoloġija u x-xogħol soċjali biex jitjiebu s-servizzi, speċjalment dawk
ipprovduti lil studenti trans, intersess jew b’varjant fil-ġeneru;

MEDE

2.3

Ikunu disponibbli r-riżorsi neċessarji biex jiġi żgurat li l-ugwaljanza
u l-kwistjonijiet LGBTIQ ikunu inklużi fis-sistema madwar il-kurrikulu
edukattiv kollu;

MEDE

2.4

Ikunu pprovduti r-riżorsi rilevanti lill-iskejjel bħal kotba tal-istejjer, fizzjoni
u mhux fizzjoni għat-tfal u l-adolexxenti, kif ukoll pakketti ta’ riżorsi
għall-għalliema;

MEDE

2.5

Jiġu organizzati Jiem ta’ Diversità f’istituzzjonijiet edukattivi sekondarji u
post-sekondarji tal-istat biex id-diversità tingħata l-valur li jistħoqqilha u
jitnissel sens ta’ rispett lejn kulħadd;

MEDE

2.6

F’seminars għall-ġenituri jkunu inklużi temi relatati ma’ kwistjonijiet
LGBTIQ, skont kif meħtieġ jew ikun xieraq;

MEDE

2.7

Fil-pjanijiet għall-iżvilupp tal-iskola ssir integrazzjoni bejn il-Politika
Skolastika għall-istudenti Trans, Varjanti fil-Ġeneru u Intersess, u Indirizzar
tal-Ibbuljar fl-Iskejjel, kif ukoll kwalunkwe politiki oħra li huma rilevanti
għal persuni LGBTIQ.

MEDE
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Qasam 3: Dritt għas-Saħħa5
Jitjieb il-benesseri ġenerali u l-aċċess għas-servizzi ta’ kura tas-saħħa ta’ persuni LGBTIQ.
3.1

Tiddaħħal sistema biex tkun koperta l-ispiża għal kura tas-saħħa speċifika
għal persuni trans, intersess u genderqueer, u jiġi żgurat aċċess għal firxa
ta’ interventi mediċi u terapiji bl-ormoni, kif ukoll sapport psikoloġiku taħt
l-NHS;

ODPM

3.2

Titwaqqaf il-Klinika għall-Benesseri tal-Ġeneru (GWC) li tkun tipprovdi
servizzi ta’ saħħa u benesseri lil persuni trans, intersess u genderqueer;

ODPM

3.3

Tiġi ffinalizzata u implimentata r-reviżjoni tal-protokolli għat-trattament
ta’ persuni intersess, skont kif stipulat fl-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru,
l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess;

MEAE, ODPM

3.4

Jiddaħħlu politiki u proċeduri li jiżguraw li fl-aċċess għas-servizzi relatati
mas-saħħa tkun protetta l-privatezza ta’ persuni trans, intersess u
genderqueer;

ODPM, MEAE

3.5

Isiru kampanji li jqajmu kuxjenza fost il-membri tal-komunità LGBTIQ
li jindirizzaw kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa mentali u
l-benesseri, l-użu tas-sustanzi, u r-riskju ogħla ta’ suwiċidju fost persuni
LGBTIQ minħabba l-istress jew is-solitudni li għalihom huma suġġetti
persuni li jkunu membri f’minoranzi.

ODPM, MEAE

3.6

Jiġu pprovduti riżorsi adegwati li jimplimentaw l-aħjar prattiki fl-ittestjar,
fit-trattament, u fil-prevenzjoni ta’ infezzjonijiet tal-HIV billi, fost l-oħrajn:
3.6.1

5

titqajjem kuxjenza dwar l-STIs u l-kura disponibbli (speċjalment
għal komunitajiet f’riskju);

ODPM

3.6.2 isir pjan aħjar dwar id-distribuzzjoni ta’ kondoms;

ODPM

3.6.3 ikun hawn disponibbiltà mifruxa ta’ kits għall-awtotestjar;

ODPM

3.6.4 jitjieb ir-reġim ta’ trattament farmaċewtiku u psikoterapewtiku;

ODPM

3.6.5 tiġi introdotta l-Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP);

ODPM

3.6.6 tiġi introdotta l-Post Exposure Prophylaxis (PEP);

ODPM

Suġġett għas-sostenibbiltà tal-NHS u kemm-il darba l-ispejjeż ikunu koperti taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Strateġija u Pjan ta’ Azzjoni għall-Ugwaljanza ta’ Persuni LGBTIQ 2018-2022

Qasam 4: Ugwaljanza fl-Isport
Tiġi promossa l-parteċipazzjoni ndaqs fl-isports minn atleti LGBTIQ u jiżdied l-għarfien
dwar il-bżonn ta’ ambjent sigur u inklużiv għal persuni LGBTIQ fost l-organizzazzjonijiet
sportivi, kif ukoll fost il-partitarji.
4.1

Djalogu ma’ korpi sportivi regolatorji nazzjonali biex jiġu riveduti r-regoli,
il-politiki u l-prattiki eżistenti li jistgħu jimpattaw fuq atleti LGBTIQ;

MEAE, MEDE

4.2

Tiġi indirizzata l-istigma li tista’ ma tħallix atleti LGBTIQ jagħmlu l-coming
out tagħhom u jkunu dak li tassew huma;

MEAE, MEDE

4.3

Titnieda kampanja nazzjonali li tippromovi l-ugwaljanza ta’ persuni
LGBTIQ fl-isport;

MEAE, MEDE

4.4

Tiġi identifikata u indirizzata d-diskriminazzjoni fl-isport abbażi ta’
SOGIGESC.

MEAE, MEDE

Qasam 5: Dritt għal ħajja privata u ħajja tal-familja
Jitneħħew l-ostakoli kollha abbażi ta’ SOGIGESC rigward id-dritt għal ħajja privata u għal
ħajja tal-familja.
5.1

Ikun hemm aċċess indaqs għas-servizzi tas-saħħa riproduttiva (inkluż
l-ippjanar tal-familja) lil individwi u koppji, indipendentement
mis-SOGIGESC tagħhom;

ODPM

5.2

Tiddaħħal leġiżlazzjoni u/jew miżuri ta’ politika li jiżguraw li persuni
trans u intersess ikollhom aċċess għall-ħsad tal-gameti minħabba xi
kundizzjonijiet mediċi, qabel ma jingħataw trattamenti mediċi li jistgħu
jirrenduhom infertili;

ODPM, MEAE

5.3

Jiġġeddu u jibqgħu jiġu esplorati l-possibbiltajiet li jkunu stabbiliti
protokolli ma’ pajjiżi terzi li jippermettu espressament l-adozzjoni minn
koppji u individwi LGBTIQ.

MFCS, MFTP
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Qasam 6: Ħelsien mill-mibegħda
Konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjoni li tindirizza reati aggravati b’mibegħda kontra persuni
LGBTIQ u introduzzjoni ta’ protokolli xierqa li jindirizzawha, biex fir-rappurtar u
l-prosekuzzjoni ta’ tali reati tiġi żgurata konsistenza u ċarezza.
6.1

Jiġi emendat l-Artikolu 82A tal-Kodiċi Kriminali biex ikunu koperti
r-raġunijiet ta’ SOGIGESC għal individwi kif ukoll għal gruppi;

MEAE

6.2

Jiġi rivedut il-kurrikulu tat-taħriġ tal-pulizija biex ikun żgurat li l-uffiċjali
tal-pulizija jkunu adegwatament imħarrġa kif jirrispondu għal rapporti
minn vittmi LGBTIQ dwar reati jew tixwix aggravati bil-mibegħda;

MPF, MHAS

6.3

Tinġabar statistika rigward każijiet irrappurtati ta’ reati jew tixwix
aggravati bil-mibegħda, u tiġi ppubblikata informazzjoni annwali dwar
forom ta’ mibegħda omofobika bħal dawn;

MPF

6.4

Jitwaqqfu sistemi adegwati ta’ riferiment għas-servizzi ta’ sapport
għall-vittmi meta l-vittmi jkollhom bżonn sapport addizzjonali.

MEAE, MPF, MFCS

Pride March ta’ Malta 2017

Photos : ARC
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Qasam 7: Soċjetà Ċivili LGBTIQ
Tiġi kkonsolidata r-relazzjoni bejn il-Gvern u s-soċjetà ċivili LGBTIQ.
7.1

Ikompli jkun iffaċilitat il-funzjonament effettiv tal-Kunsill Kunsultattiv
LGBTIQ;

MEAE

7.2

Titkompla t-tisħiħ tal-kapaċità ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili billi
jiġi żgurat l-aċċess għal skemi ta’ finanzjament, bħall-Iskema
tal-Proġetti tal-Organizzazzjonijiet Volontarji, il-Fond ta’ Kofinanzjament
għall-Għaqdiet Volontarji, u l-Fond għas-Soċjetà Ċivili, fost oħrajn;

MEAE, MEDE

7.3

Jitwaqqaf sit tal-internet www.lgbtiq.gov.mt li jkun jiġbor fih
l-informazzjoni kollha rilevanti għall-komunità LGBTIQ f’portal wieħed;

MEAE

7.4

Ikun żgurat li servizzi mmirati għal persuni LGBTIQ jinħolqu permezz ta’
involviment dirett mill-komunità, sabiex l-utenti kurrenti u prospettivi
jirċievu konsiderazzjoni xierqa;

MEAE

7.5

Ħidma fil-qrib ma’ għaqdiet volontarji li jippromovu l-ugwaljanza abbażi
ta’ SOGIGESC.

MEAE, MFTP

Qasam 8: Dritt għal talba għal ażil
Jissaħħu l-politiki eżistenti dwar l-ażil li jittrattaw kwistjonijiet abbażi ta’ SOGIGESC.
8.1

Ikun organizzat taħriġ għal ħaddiema tal-każijiet, uffiċjali tal-każijiet u
uffiċjali tal-appell meta dawn jirċievu u jipproċessaw applikazzjonijiet
minn persuni LGBTIQ.

MEAE, MHAS
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Qasam 9: Promozzjoni tal-Ugwaljanza għal Persuni LGBTIQ fuq livell internazzjonali
Jitqajjem għarfien dwar standards internazzjonali rigward l-ugwaljanza u
n-nondiskriminazzjoni għad-drittijiet ta’ persuni LGBTIQ fil-prattika.
9.1

Qsim tal-aħjar prattiki dwar id-drittijiet tal-bniedem abbażi ta’
SOGIGESC f’livelli reġjunali u internazzjonali u koperazzjoni ma’ stati
oħra u organizzazzjonijiet intergovernattivi rilevanti biex tiġi indirizzata
d-diskriminazzjoni u l-omofobija;

MEAE, MFTP

9.2

Jingħata kontribut lil u/jew jinbdew proċessi internazzjonali bl-għan li tiżdied
l-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem f’każ ta’ persuni LGBTIQ;

MFTP

9.3

Isir l-aħjar użu mis-sħubija ta’ Malta fl-ERC permezz ta’ kontribuzzjoni attiva
favur objettivi komuni;

MEAE, MFTP

9.4

Jitqajjem il-bżonn li tinkiseb ugwaljanza għal persuni LGBTIQ f’fora tanNazzjonijiet Uniti, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Commonwealth;

MEAE, MFTP

9.5

Fejn ikun xieraq, aktar pajjiżi jibqgħu jiġu inkuraġġiti biex jintroduċu
dispożizzjonijiet bl-għan li jkunu rikonoxxuti d-drittijiet ta’ persuni gay, lesbjani,
bisesswali, trans, intersess u genderqueer, fosthom permezz ta’:
9.5.1

9.6

dekriminalizzazzjoni tal-omosesswalità u l-ekwalizzazzjoni tal-età
tal-kunsens;

MEAE, MFTP

9.5.2 l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni u l-mibegħda;

MEAE, MFTP

9.5.3 l-introduzzjoni ta’ projbizzjoni ta’ prattiki ta’ konverżjoni;

MEAE, MFTP

9.5.4 ir-rikonoxximent tad-dritt għall-identità tal-ġeneru, u d-dritt
għall-awtonomija u l-integrità fiżika;

MEAE, MFTP

9.5.5 id-depatoloġizzazzjoni ta’ identitajiet trans u intersess;

MEAE, MFTP

Fejn is-sitwazzjoni tkun tippermetti, jiġi żgurat li l-ambaxxati, il-kummissjonijiet
għolja u r-rappreżentanzi permanenti ta’ Malta jkollhom rwol attiv
fil-promozzjoni tal-ugwaljanza ta’ persuni LGBTIQ, f’konformità mal-politika
nazzjonali u f’kordinament ma’ ambaxxati oħra tal-UE u skont il-linjigwida
tal-EEAS. ‘Linjigwida għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet
tal-bniedem minn persuni lesbjani, gay, bisesswali, trans u intersess (LGBTI)’.

MFTP

Ritratt : ARC

Pride March ta’ Malta 2017

Qasam 10: Miżuri LGBTIQ oħra
Tiġi żgurata li l-ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ tkun integrata fis-sistema madwar l-oqsma
u s-setturi kollha tas-soċjetà.
10.1

Titkompla l-viżibiltà tal-merħba ta’ Malta lejn turisti LGBTIQ f’kampanja
internazzjonali ta’ publiċità u f’servizzi domestiċi għas-settur turistiku;

MOT

10.2

Titnieda kampanja għan-negozji li jilqgħu persuni LGBTIQ biex l-inklużjoni
tagħhom tkun aktar viżibbli permezz ta’ impenji u stickers #Merħba;

MOT, MEISB, MEAE

10.3

Jingħata sostenn lil inizjattivi li jipprovdu viżibbiltà lill-kontribut li
l-komunità LGBTIQ tat lil Malta tul is-snin, u lil dawk li jirrikonoxxu dan
l-aspett tad-diversità.

MEAE, MEDE
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B. Monitoraġġ u Evalwazzjoni
Fi tmiem kull trimestru kopert minn dan id-dokument, it-taqsima SOGIGESC għandha
tagħmel rapport li jkun jiffoka fuq il-progress li jkun inkiseb bl-implimentazzjoni ta’ dan
il-Pjan ta’ Azzjoni.
Ir-rapport għandu jiffoka fuq jekk l-implimentazzjoni tal-miżuri hijiex fit-triq it-tajba jew
le, u, jekk le, jipproponi rimedji mill-entità responsabbli għall-implimentazzjoni. F’każ li
jibqgħu jippersistu xi diffikultajiet, il-kwistjoni titressaq f’livell ogħla. Rapport annwali fuq
il-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni għandu jiġi ppreżentat matul il-konferenza LGBTIQ li ssir
kull sena, organizzata mit-taqsima SOGIGESC.
Barra minn hekk, ir-riżultati tal-‘Istħarriġ Ewropew LGBTI’ magħmul mill-Aġenzija
tal-Unjoni Ewropeja għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) jistgħu jitfgħu dawl fuq il-lakuni li
jippersistu. Għal dan l-iskop, jekk dawn il-lakuni ma jkunux indirizzati b’mod adegwat minn
dan il-Pjan ta’ Azzjoni, jistgħu jiżdiedu miżuri supplimentari bħala Anness.

direttorat għad-drittijiet tal-bniedem
u l-integrazzjoni
A3 Towers, Level 0
Triq l-Arkata
Paola PLA 1211
www.facebook/HRIDmt
lgbtiq@gov.mt
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