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Introduzzjoni

Manifest għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal
Artiklu 11(l) tal-Att dwar il-Kummissarju għat-Tfal jagħti l-mandat lill-Kummissarju li
‘jagħti pariri lill-Gvern u jipproponi lill-Gvern dawk il-miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa
sabiex ikun jista’ jiġi provdut dwar id-drittijiet u l-interessi tat-tfal’.
L-għoti ta’ pariri u rakkomandazzjonijiet biex jittejjeb il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal f’Malta
hija attività li l-Kummissarju twettaq b’mod kostanti mal-ogħla uffiċċjali politiċi u ċivili talgvern, inlużi ministri, segretarji permanenti u diretturi ġenerali fost l-oħrajn. Madankollu,
f’sistema demokratika, l-perjodu ta’ qabel elezzjoni ġenerali huwa żmien biex
rakkomandazzjonijiet li ma jkunux twettqu matul il-leġiżlatura jitressqu għall-attenzjoni tassoċjetà ċivili u tal-partiti politiċi biex jitqajjem dibattitu nazzjonali dwarhom u t-temi
marbutin magħhom. Permezz ta’ dan id-dibattitu wieħed jittama li dawn il-proposti jkunu
jistgħu jiddaħħlu fil-programmi elettorali tal-partiti politiċi, li jkollhom l-opportunità, ladarba
jkunu eletti, li jwettquhom. Għaldaqstant, dan il-Manifest għat-Tfal jippreżenta, b’mod kemm
jista’ jkun ċar u konċiż, numru ta’ proposti konkreti u fattibbli maħsubin biex jissaħħaħ ilħarsien tad-drittijiet u l-aħjar interessi tat-tfal f’Malta.

X’inhuma d-drittijiet tat-tfal?
Il-qofol tad-drittijiet tat-tfal huwa l-benesseri tat-tfal. Id-dritt għal dan il-benesseri huwa
artikolat f’42 artiklu sostantiv tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal.
Din il-Konvenzjoni ġiet irratifikata minn Malta fl-1989 u tifforma s-sinsla tal-ħidma talKummissarju għat-Tfal skont l-Att tal-Kummissarju għat-Tfali. Id-drittijiet tat-tfal kif
imfissrin fil-Konvenzjoni jistgħu jinġabru fi tliet tipi ta’ drittijiet:
•

Drittijiet ta’ Promozzjoni tal-benesseri tat-tfal: id-dritt għal identità; id-dritt għal
trobbija xierqa; id-dritt għal saħħa fiżika u mentali; id-dritt għal edukazzjoni

•

Drittijiet ta’ Protezzjoni tal-benesseri tat-tfal: id-dritt għal protezzjoni mill-faqar
ekonomiku; id-dritt għal ħarsien minn abbuż; id-dritt għal midja siguri u ta’ ġid għattfal; id-dritt għal ġustizzja li hi maħsuba għat-tfal

•

Drittijiet ta’ Parteċipazzjoni tat-tfal fil-benesseri tagħhom: id-dritt għal logħob u
kreattività; id-dritt tat-tfal li jkunu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom, li jsemmgħu
leħenhom u li jingħataw widen bħala ċittadini f’soċjetà demokratika

Id-drittijiet ta’ parteċipazzjoni m’humiex biss drittijiet speċifiċi kif imfissrin hawn fuq iżda
jakkumpanjaw bosta drittijiet oħrajn billi jagħtu d-dritt lit-tfal li jipparteċipaw u jitħallew
jesprimu ruħhom kemm fil-promozzjoni kif ukoll fil-protezzjoni tal-benesseri tagħhom.
Prinċipju fundamentali li jgħaqqad dawn id-drittijiet kollha flimkien huwa li dawn id-drittijiet
għandhom igawdu minnhom it-tfal kollha mingħajr ebda distinzjoni.
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Kif jistgħu jitħarsu d-drittijiet tat-tfal?
Il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal jeħtieġ żewġ għodod prinċipali, jiġifieri l-liġi u l-politika.
Il-liġi toffri l-aqwa garanzija ta’ ħarsien tad-drittijiet billi torbot bil-mekkaniżmi tal-ġustizzja
(nazzjonali u komunitarja jew internazzjonali) lill-gvern tal-ġurnata, lill-awtoritajiet pubbliċi
u privati u lis-soċjetà ċivili li jirrispettaw dejjem u ma jirfsu qatt id-drittijiet tat-tfal, u billi
tippermetti bl-istess mekkanizmi lit-tfal li jkun iċċaħħdilhom xi dritt li jiksbuh lura.
Il-politika hija importanti fil-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal għaliex permezz tagħha jiġu
kkoordinati numru ta’ azzjonijiet fuq livell nazzjonali u lokali li jistgħu joħolqu lkundizzjonijiet neċessarji fis-soċjetà għal ħarsien aħjar tad-drittijiet tat-tfal u jegħlbu dawk ilkundizzjonijiet li huma ta’ ostaklu għall-istess ħarsien.
L-effettività ta’ dawn iż-żewġ għodod fil-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal tiddependi minn jekk u
kif jitfasslu, kif ukoll, minn kemm jiġu infurzati u implimentati fil-prattika.
Barra minn dan, huwa importanti li d-diversi liġijiet u politiki favur id-drittijiet tat-tfal ma
jkunux iżolati minn xulxin iżda magħqudin kemm jista’ jkun f’qafas wieħed.

Kontenut u Struttura tal-Manifest għat-Tfal
Dan il-Manifest huwa bbażat fuq l-idea li l-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal jeħtieġ liġijiet u
politiki li huma mnebbħin mid-drittijiet tat-tfal kif imfissrin fil-Konvenzjoni tal-Ġnus
Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Għaldaqstant, dan il-Manifest jagħti ħarsa lejn x’ hemm
bħalissa u jfisser x’ hemm bżonn biex il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal f’Malta jissaħħaħ. Dan
il-Manifest b’ebda mod ma huwa, jew jipprova jkun, eżawrjenti fl-analiżi tiegħu tassitwazzjoni preżenti u tar-rimedji meħtieġa.
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1. Qafas ta’ Drittijiet tat-Tfal

1.1 Frammentazzjoni fil-qafas legali tad-drittijiet tat-tfal
X’ hemm bħalissa?
F’Malta jeżistu ħafna liġijiet li jħarsu bosta aspetti tad-drittijiet tat-tfal. Għalkemm din hi
ħaġa tajba, l-fatt li l-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal huwa maqsum f’diversi liġijiet ifisser li huwa
iktar diffiċli tkun taf liema drittijiet huma garantiti fil-liġi tagħna u x’lakuni hemm f’dan irrigward. Dan il-qafas hekk frammentarju jista’ jwassal għal nuqqas ta’ konsistenza bejn liġi u
oħra peress li l-liġijiet ikunu nkitbu fi żminijiet differenti u b’mod indipendenti minn xulxin.
X’hemm bżonn?
-

Il-liġijiet Maltin kollha li jiggarantixxu d-drittijiet tat-tfal għandhom jinġabru
kemm jista’ jkun f’liġi waħda u fejn dan ma jkunx possibbli ssir riferenza f’din
il-liġi unitarja u komprensiva għal partijiet minn liġijiet oħra li jiggarantixxu ddrittijiet tat-tfal.

1.2 L-impatt tal- Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal fuq il-liġi
Maltija
X’ hemm bħalissa?
Għalkemm il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal tista’ sservi ta’
referenza fid-definizzjoni tal-aħjar interessi tat-tfal, il-fatt li din il-Konvenzjoni mhijiex parti
integrali mil-liġi Maltija jfisser li, l-użu tagħha mill-avukati u ġudikanti biex jitħarsu ddrittijiet u l-aħjar interessi tat-tfal f’każijiet ġudizzjarji, huwa limitat fil-frekwenza u fis-saħħa
li biha din il-Konvenzjoni tintuża. Turija ċara ta’ dan huwa l-fatt li wieħed ma jistax jibbaża
kawża fil-qorti dwar allegat ksur tad-drittijiet tat-tfal fuq xi artiklu jew artikli minn din ilKonvenzjoni.
X’hemm bżonn?
-

Il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal tiddaħħal fil-liġi
Maltija (bħal ma sar għal Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem)
sabiex jkollha s-saħħa ta’ liġi.

1.3 Koordinazzjoni fl-azzjoni governattiva favur id-drittijiet tat-tfal
X’ hemm bħalissa?
Il-fatt li d-drittijiet tat-tfal imissu ma’ ħafna setturi differenti jagħmilha iktar diffiċli li jkollok
politika waħda li tkun ikkordinata bejn tant oqsma. Riċentement sar pass importanti f’din iddirezzjoni permezz tat-tnedija tal-Abbozz ta’ Politika Nazzjonali dwar it-Tfal, dokument li
jħares b’mod wiesgħa u ħolistiku lejn il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal f’Malta u jistabilixxi
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numru ta’ parametri ta’ kif dan il-ħarsien jista’ jissaħħaħ. Dawn il-parametri għandhom
jissarrfu f’miżuri konkreti permezz ta’ Strateġija Nazzjonali dwar it-Tfal li għad trid tiġi
fformulata.

X’hemm bżonn?
-

L-Istrateġija Nazzjonali dwar it-Tfal ikun fiha pjan ċar ta’ implimentazzjoni
mmexxi minn grupp permanenti inter-settorjali u inter-ministerjali. Din listrateġija u l-politika li ssostniha għandhom ikunu mġedda kull tant snin.

1.4 Il-prinċipju primarju tal-aħjar interess tat-tfal
X’ hemm bħalissa?
F’ħafna mill-biċċiet ta’ liġi li jiggarantixxu lit-tfal ċerti drittijiet, wieħed isib il-kunċett bażiku
li l-aħjar interess tat-tfal għandu dejjem jipprevali fuq interessi oħrajn fit-teħid ta’
deċizjonijiet mill-qrati Maltin. Ta’ min jgħid ukoll li l-kunċett ta’ l-aħjar interess tat-tfal
mhuwiex definit f’ebda liġi, li jfisser li hu f’idejn il-ġudikant li jqis x’inhuwa l-aħjar interess
tat-tfal f’kull każ. Dan jista’ jwassal għal nuqqas ta’ konsistenza fid-deċiżjonijiet bejn
ġudikant u ieħor.
X’hemm bżonn?
-

Ikun hemm definizzjoni fil-liġi ta’ l-aħjar interess tat-tfal, b’riferenza għallKonvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

1.5 Il-Kummissarju għat-Tfal
X’ hemm bħalissa?
Il-figura tal-Kummissarju għat-Tfal hija waħda importanti fil-qafas tal-politika tal-ħarsien
tad-drittijiet tat-tfal billi toffri funzjoni ta’ għassies u promotur indipendenti tad-drittijiet tattfal f’Malta. Wieħed jirrikonoxxi li l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal kiber fil-kapaċità
tiegħu minn meta twaqqaf disa’ snin ilu, iżda huwa ċar li għad hemm fejn dan l-Uffiċċju
jkompli jikber biex ikompli jaqdi din il-funzjoni bl-aħjar mod possibbli.

X’hemm bżonn?
-

-

Issir analizi ta’ x’rizorsi għandu bżonn l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal
biex jaqdi l-funzjoni tiegħu bl-aħjar b’mod possibbli u jingħataw ir-rizorsi
meħtieġa biex dan l-Uffiċċju jkompli jissaħħaħ.
Issa li għaddew kważi għaxar snin minn meta ġiet fis-seħħ din il-liġi, tajjeb li
wieħed iħares lejn il-liġi u li din tiġi emendata f’ċerti aspetti tagħha b’riżultat
tal-esperjenzi li nkisbu matul is-snin.
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1.6 Mekkaniżmi biex tfal iressqu ilmenti dwar id-drittijiet tagħhom
X’ hemm bħalissa?
F’April tas-sena 2012, Malta ffirmat it-Tielet Protokoll Opzjonali għall-Konvenzjoni (talĠnus Maqgħuda dwar id-Drittijiet tat-Tfal) dwar Proċedura ta’ Komunikazzjoni. Dan ilprotokoll huwa maħsub li jagħti l-fakultà lit-tfal li jressqu ilmenti rigward xi ksur tad-drittijiet
tagħhom lill-Kumitat tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal wara li l-mekkaniżmi li
jeżistu Malta jkunu ġew eżawriti.
X’hemm bżonn?
-

Il-Gvern Malti jirratifika mill-iktar fis it-Tielet Protokoll Opzjonali għallKonvenzjoni tal-Ġnus Maqgħuda dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar Proċedura ta’
Komunikazzjoni u jwaqqaf l-istrutturi meħtieġa għall-attwazzjoni tal-istess
protokoll.

1.7 L-Ispiża pubblika għall-benesseri tat-tfal
X’ hemm bħalissa?
Filwaqt li għandna kejl ta’ kemm il-Gvern jinvesti f’fondi pubbliċi f’ċertu oqsma li
għandhom x’jaqsmu direttament mal-benesseri tat-tfal bħal per eżempju s-sigurtà soċjali,
oqsma oħra, bħas-saħħa, l-edukazzjoni u r-rikreazzjoni, ma joffrux kejl ta’ dan it-tip. Dan
ifisser li hu diffiċli li wieħed isegwi l-andament tan-nefqa pubblika fil-benesseri tat-tfal minn
sena għall-oħra, u anke li jirrelata n-nefqa ma’ ċerti indikaturi tal-benesseri tat-tfal.
X’hemm bżonn?
-

Issir analiżi tan-nefqa pubblika f’kull qasam governattiv biex ikun iddeterminat
bl-iktar mod preċiż possibbli l-perċentwali minn din in-nefqa li qed imur fittisħiħ tal-benesseri tat-tfal.

1.8 Riċerka u informazzjoni dwar it-tfal f’Malta
X’ hemm bħalissa?
Anki f’dan il-qasam, teżisti ċerta frammentazzjoni fejn l-informazzjoni kollha rigward it-tfal
f’Malta tinġabar u tinżamm minn entitajiet differenti. Dan ifisser li jkun kemmxejn diffiċli li
l-informazzjoni tinkiseb minn min jkollu bżonnha u li jista’ jkollok informazzjoni importanti
li ma tinġabarx għax entità partikolari tkun naqset milli tiġborha jew għax l-informazzjoni,
minkejja l-importanza tagħha, ma titqiesx rilevanti għax-xogħol ta’ ebda entità. Fl-2010, lUffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien ħareġ pubblikazzjoni bl-isem Children 2010 li kien
fiha statistika fuq diversi aspetti tal-benesseri tat-tfal.
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X’hemm bżonn?
-

-

Jitwaqqaf osservatorju ċentrali li jkollu r-riżorsi neċessarji biex ikun jista’
jagħmel riċerka u jiġbor informazzjoni dwar l-aspetti kollha tal-benesseri tattfal f’Malta.
Il-pubblikazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Children 2010 tiġi
aġġornata u tibda tinħareġ b’mod perjodiku.
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2.

Id-Drittijiet ta’ Promozzjoni tal-Benesseri tat-Tfal
2.1 Id-Dritt għall-Identità
2.1.1 Il-qafas legali dwar ir-reġistrazzjoni tat-tfal

X’ hemm bħalissa?
Il-liġi Maltija toffri parametri legali ċari u rigorużi fir-rigward tal-kontenut u ż-żmien tarreġistrazzjoni tat-tfalii. F’dan is-sens, il-liġi tipprovdi mhux biss li tfal għandhom jingħataw
isem imma tħares lit-tfal milli jingħataw isem li ma jirrispettax l-individwalità u d-dinjità
tagħhom. Il-liġi tiggarantaxxi wkoll li t-tfal ikunu reġistrati bħala wild l-omm naturali
tagħhom kif ukoll tal-missier naturali meta t-tfal jitwieldu fi ħdan rabta ta’ żwieġ. Meta dan
ma jkunx il-każ, il-missier (bil-kunsens tal-omm) jista’ jaċċetta li t-tfal jkunu reġistrati taħt
ismu.
Għalkemm il-parametri ta’ żmien għar-reġistrazzjoni tat-tfal huma ċari i.e. ħmistax-il
ġuranata mit-twelidiii, m’ hemmx mekkaniżmu fil-liġi ta’ infurzar ta’ dawn il-parametri birriżultat li ma tkunx l-ewwel darba li tfal jiġu reġistrati tard ħafna. Dan jista’ jwassal biex trabi
ma jgawdux minn servizzi oħra bħal fil-qasam tas-saħħa u dawk soċjali bħal ma huma tilqim
u children’s allowance.
X’hemm bżonn?
-

Jiġu previsti multi fil-liġi għal min ma jaqdix dmiru fil-proċess ta’ reġistrazzjoni
tat-tfal.

2.1.2 Is-sistema ta’ reġistrazzjoni
X’ hemm bħalissa?
Is-sistema ta’ reġistrazzjoni tat-tfal titħaddem b’mod manwali. Dan jagħti iktar lok għal
informazzjoni mhux korretta u/jew mhux kompluta fil-mili tal-formoli. Barra minn hekk, ma
jeżistux protokolli li jirregolaw il-mod kif tinġabar l-informazzjoni meħtieġa għarreġistrazzjoni tat-tfal.
X’hemm bżonn?
-

Tinħoloq u tibda titħaddem sistema elettronika ċentrali u integrata għal ġbir ta’
informazzjoni meħtieġa għar-reġistrazzjoni tat-tfal.
Ikun hemm protokolli li jirregolaw il-mod kif tinġabar l-informazzjoni meħtieġa
għar-reġistrazzjoni tat-tfal.
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2.1.3 Dritt għal nazzjonalità
X’ hemm bħalissa?
Tfal li jitwieldu Malta jiġu awtomatikament reġistrati li twieldu Maltaiv. Dan ma japplikax
iżda għal dawk it-tfal ta’ nisa immigranti irregolari li jitwieldu fuq dgħajsa barra mill-ibħra
Maltin, liema tfal jispiċċaw ma jkollhom ebda nazzjonalità.
X’hemm bżonn?
-

Issir emenda fil-liġi biex tfal li jiġu Malta wara li jkunu twieldu f’ibħra
internazzjonali u fuq dgħajsa mhux reġistrata jingħataw iċ-ċittadinanza Maltija.

2.1.4 Verifikazzjoni tal-istat ta’ reġistrazzjoni tat-tfal
X’ hemm bħalissa?
Numru ta’ fergħat tal-awtoritajiet pubbliċi għandhom mekkaniżmi ta’ verifikazzjoni tal-istat
ta’ reġistrazzjoni tat-tfal. Eżempju ta’ dan huma l-awtoritajiet tas-saħħa responsabbli mittilqim li jibbażaw ruħhom fuq l-informazzjoni tar-Reġistru Pubbliku biex isejħu lil tfal żgħar
għall-ewwel tilqima tagħhom. Madankollu, hemm fergħat oħra tal-awtoritajiet pubbliċi li m’
għandhomx dawn il-mekkaniżmi.
X’hemm bżonn?
-

Il-fergħat kollha tal-awtoritajiet pubbliċi li għandhom rwol fil-ħarsien tat-tfal
jingħataw aċċess dirett għad-Dejtabejż Komuni tal-Informazzjoni dwar iċĊittadini/Persuni u jistabilixxu protokolli sabiex jivverifikaw immedjatament listat ta’ reġistrazzjoni tat-tfal li jiġu quddiemhom.

2.1.5 Dritt li tfal jiksbu informazzjoni dwar l-identità oriġinali
X’ hemm bħalissa?
Għall-kuntrarju ta’ dak li tgħid il-Konvenzjoni dwar id-dritt tat-tfal li jiksbu informazzjoni
dwar l-identità oriġinali tagħhom, f’Malta tfal addottati jridu jistennew sa meta jagħlqu
tmintax-il sena biex jiskopru dwar l-għeruq familjari tagħhom jekk ma jkollhomx il-kunsens
tal-ġenituri addottivi tagħhom. Dan ifisser li bħala tfal huma m’għandhomx dritt ikunu jafu
min huma l-ġenituri naturali tagħhom.
X’hemm bżonn?
-

Tfal addottati li jkollhom ′l fuq minn erbatax-il sena jingħataw il-fakultà li
jiksbu informazzjoni dwar il-ġenituri bijoloġiċi tagħhom anke mingħajr ilkunsens tal-ġenituri addottivi tagħhom.
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2.2 Dritt għal Trobbija Xierqa
2.2.1 Bilanċ bejn xogħol u familja
F’Malta qiegħda tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Dan hu fatt pożittiv
għaliex isaħħaħ ukoll id-dritt tat-tfal għal sigurtà ekonomika. Fl-istess hin, qed issir iktar
diffiċli għal genituri li jiddedikaw ħin biżżejjed għat-trobbija ta’ uliedhom.

2.2.1.1 Miżuri fuq il-post tax-xogħol
X’ hemm bħalissa?
Fil-perjodu delikat wara t-twelid, il-liġi Maltija tippermetti leave tal-maternità ta’ sittax-il
ġimgħa, li se jiġi estiż għal tmintax-il ġimgħa mill-bidu tas-sena 2013v, kif wkoll leave bla
ħlas ta’ erba’ xhur għal kull tifel jew tifla sakemm dawn ikollhom tmien sninvi. Madankollu,
m’hemmx proviżjoni għal leave specjali għal ġenituri biex jiffaċċjaw ċirkustanzi mhux
previsti, bħal mard fit-tfal.
Jeżistu diversi miżuri fis-settur pubbliku, bħat-teleworking u r-reduced hours li jgħinu
genituri li jaħdmu biex ilaħħqu mal-eżigenzi tax-xogħol u mal-bżonnnijiet tat-tfal. Filwaqt li
dawn il-miżuri huma użati ħafna min-nisa, ftit jiġu użati mill-irġiel. Barra minn hekk dawn ilmiżuri jeżistu biss f’qafas ta’ ftehim kollettiv. Miżuri favur il-familja huma inqas mifruxin
fis-settur privat.
X’hemm bżonn?
-

-

Jingħata perjodu ta’ leave lill-ġenituri li ma jkunx parti mill-leave eżistenti għal
ċirkustanzi speċjali, bħal mard fit-tfal, li jeħtieġu attenzjoni kostanti min-naħa
tal-ġenituri.
Jingħataw inċentivi lis-settur privat sabiex dan jintroduċi iktar miżuri li
jiffaċilitaw il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja.
Titqajjem il-kuxjenza fost l-irġiel dwar l-importanza li jagħtu sehemhom fixxogħol tad-dar u fit-trobbija tal-ulied u li jsir sforz biex aktar irġiel jkunu
mħeġġa jagħmlu użu mill-miżuri favur il-familja li jeżistu fil-post tax-xogħol
tagħhom.

2.2.1.2 Ċentri ta’ ħarsien tat-tfal ta’ matul il-jum
X’ hemm bħalissa?
Iċ-ċentri ta’ ħarsien tat-tfal ta’ matul il-jum huma ħolqa oħra importanti fil-katina li tagħmel
il-bilanċ bejn ix-xoghol u t-trobbija tat-tfal. F’dawn l-aħħar snin il-kwantità ta’ dawn iċ-ċentri
żdiedet b’mod konsiderevoli. Numru sostanzjali minnhom (53 fl-2011) huma registrati malawtoritajiet kompetentivii, li jfisser li jridu josservaw l-istandards ta’ kwalita li tfasslu għal
dan is-setturviii. Minkejja li hemm numru ta’ inċentivi ta’ taxxa għal ġenituri biex jagħżlu
ċentri reġistrati għal uliedhom, dawn mhumiex neċessarjament biżżejjed sabiex iħajjru lissidien taċ-ċentri jirreġistraw iċ-ċentri tagħhom. Dan jista’ jiġri biss jekk ikun hemm l-obbligu
legali li ċ-ċentri jkunu rreġistrati.
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X’hemm bżonn?
-

Id-Dipartiment għal Standards fil-Ħarsien Soċjali jingħata l-personalità legali
sabiex ikun jista’ jilliċenzja kull ċentru ta’ ħarsien tat-tfal ta’ matul il-jum skont
l-istandards stabbiliti għal dan il-qasam.
2.2.2 Trobbija pożittivaix

X’ hemm bħalissa?
Il-liġi ta’ Malta timponi fuq il-ġenituri ‘l-obbligu li jieħdu ħsieb, imantnu, jgħallmu u
jedukaw lill-ulied.....skont il-ħila, xeħtiet naturali u aspirazzjonijiet tal-ulied.’x Wieħed iżda
josserva li l-liġi tidħol ħafna iktar fid-dettall f’dawk li huma d-drittijiet jew l-awtorità talġenituri fuq it-tfal. Għalhekk wasal iż-żmien li fil-liġijiet tagħna jidħol aktar il-kunċett ta’
x’inhuma r-responsabbiltajiet tal-ġenituri fil-konfront ta’ uliedhom.
Il-kampanja li ssir kull sena msejħa ‘Ċoff Blu’ hija inizjattiva importanti biex jiżdied lgħarfien fost dawk kollha li jrabbu t-tfal dwar l-importanza ta’ trobbija pożittiva tat-tfal u
dwar is-servizzi eżistenti ta’ għajnuna lil ġenituri biex jitgħallmu ċerti ħiliet marbutin ma’
dan l-istil ta’ trobbija, fosthom il-korsijiet u l-workshops għal ġenituri. Jinħass in-nuqqas ta’
attenzjoni speċifika f’dawn is-servizzi għall-bżonnijiet partikolari ta’ tliet gruppi ta’carers,
i.e. ġenituri single, ġenituri żgħażagħ (iżda mhux minorenni) u nanniet li jieħdu ħsieb linneputijiet tagħhom b’mod regolari fil-ħinijiet tax-xogħol tal-ġenituri tat-tfal.
X’hemm bżonn?
-

Il-liġijiet Maltin jirriflettu aktar x’għandhom ikunu r-responsabbiltajiet talġenituri lejn l-ulied milli l-awtorità li huma għandhom fuq l-ulied.
Titfassal politika u strateġija dwar it-trobbija pożittiva li fost affarijiet oħra
tipproponi li jitwaqqfu programmi ta’ għajnuna u taħriġ fit-trobbija pożittiva
tat-tfal għal ġenituri single, ġenituri żgħażagħ u għal nanniet li jieħdu ħsieb linneputijiet tagħhom b’mod regolari.

2.2.3 Trobbija xierqa minkejja diffikultajiet fil-kuntest familjari
Meta, għal xi raġuni, l-kuntest familjari li fih ikunu twieldu u trabbew it-tfal jinbidel, huwa
importanti li jinstabu arranġamenti oħrajn li jippermettu lit-tfal jirċievu trobbija xierqa.

2.2.3.1 Firda bejn il-ġenituri
X’ hemm bħalissa?
Meta l-ġenituri jinfirdu, l-qorti, biex tħares l-aħjar interess tat-tfal, tista’ tiddetermina ma’
liema ġenitur se jgħixu t-tfal.xi Sakemm ma jkunx determinat mod ieħor, il-ġenitur l-ieħor
xorta jibqa’ bid-dritt u fid-dmir quddiem il-liġi li jkollu sehem attiv fit-trobbija tal-ulied.
Madankollu, minħabba l-firda bejn il-ġenituri, spiss ma jkunx hemm qbil u konsistenza bejn
il-ġenituri dwar deċiżjonijiet marbutin mat-trobbija tat-tfal.
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X’ hemm bżonn?
-

Jissaħħaħ is-sostenn lill-koppji li jkunu għaddejjin b’kawża ta’ separazzjoni jew
divorzju biex ikunu konvinti dwar l-importanza ta’ deċiżjonijiet maqbula filkonfront tat-tfal tagħhom u mgħallma kif jagħmlu dan minkejja l-firda ta’
bejniethom.

2.2.3.2 Meta l-ġenituri ma jkunux jistgħu jagħtu trobbija xierqa lit-tfal tagħhom
X’ hemm bħalissa?
Meta l-ebda ġenitur ma jkun jista’ jagħti trobbija xierqa lit-tfal tiegħu, fl-aħjar interess tat-tfal
il-ħarsien tagħhom jingħata, b’mod volontarju mill-ġenituri jew permezz ta’ ordni ta’ ħarsien
mill-istat, lil persuni terzi bħal qraba, foster carers, djar residenzjali jew ġenituri addottivi.
Hawnhekk jinħass li hemm ċertu differenzi fis-sistema ta’ ħarsien alternattiv tat-tfal bejn tfal
li jkunu taħt ordni ta’ ħarsien u dawk li ma jkunux. Dawk it-tfal li jkunu ngħataw b’mod
volontarju mhumiex intitolati għall-istess benefiċċji bħal dawk taħt ordni ta’ ħarsien, meta
aktar iva milli le l-bżonnijiet tagħhom huma l-istess.
Jinħass ukoll il-bżonn ta’ kriterji ċari fl-għażla tal-forma ta’ ħarsien alternattiv l-iktar xierqa
għat-tfal. Kriterju importanti hu l-età tat-tfal fejn mir-riċerka ta’ Abela et al, li kienet ġiet
ikkommissjonata mill-Uffiċċju tal-Kummissarju ghat-Tfal, joħroġ ċar li tfal taħt il-ħames
snin m’għandhomx jitpoġġew fi djar residenzjali iżda f’forom oħra ta’ kura alternattiva, bħal
fostering, li jippermettulhom jkollhom rabta iktar personali ma’ min jieħu
ħsiebhom.
Kien sar pass importanti meta fl-2009 tfasslu standards ta’ kwalità komprensivi għas-settur
tal-ħarsien alternattiv. Sal-lum dawn l-istandards, għalkemm jintużaw bħala linji gwida,
għadhom ma jistgħux jiġu nfurzati għax għad m’għandhomx saħħa legali. Il-prevenzjoni talħarsien alternattiv għat-tfal tista’ ssir permezz ta’ għarfien kmieni u sostenn fil-komunità lil
familji bi problemi soċjali.
X’ hemm bżonn?
Fost affarijiet oħra wieħed jista’ jara li:
-

-

-

Ikun hemm obbligu legali li tfal ta’ taħt il-ħames snin li jkunu jeħtiegu kura
alternattiva jitqiegħdu f’fostering.
Jingħataw iktar inċentivi sabiex familji jkunu nkuraġġiti joffru fostering lil tfal li
jeħtieġu kura alternattiva.
Tingħata l-fakultà legali lil ġenituri ta’ tfal li qegħdin taħt ordni ta’ ħarsien li
jagħmlu rikors quddiem il-qorti kompetenti sabiex jitneħħa l-ordni ta’ ħarsien,
dejjem iżda filwaqt li jitħares l-aħjar interess tat-tfal.
Tissaħħaħ u tingħata iktar prijorità lill-politika ta’ għarfien kmieni u sostenn filkomunità lil familji b’diffikultajiet soċjali sabiex it-tfal, kemm jista’ jkun,
jibqgħu mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. Dan jista’ jseħħ billi jkun hemm aktar
ċentri bħall-AĊĊESS li diġà nsibu f’numru ta’ postijiet.
Jitfassal pjan ħolistiku tal-kura alternattiva f’Malta li jfisser ir-rwoli differenti u
kumplimentari tad-diversi forom ta’ kura alternattiva formali, fosthom ilfostering u l-kura residenzjali.
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-

-

Isir awditjar tad-djar residenzjali għat-tfal u tal-fostering mid-Dipartiment talIstandards fil-Ħarsien Soċjali skont l-istandards li kienu tfasslu għal dan issettur. Tingħata l-personalita’ legali lill-istess dipartiment biex jilliċenzja dawn
is-servizzi skont jekk jilħqux dawn l-istandards.
Jitkompla l-proċess ta’ rilokazzjoni ta’ djar residenzjali fi strutturi żgħar li
jagħtu lok għal ħarsien iktar personali u speċifiku għal bżonnijiet ta’ kull tifel u
tifla.

2.3 Id-Dritt għal Edukazzjoni
2.3.1 Aċċess għall-edukazzjoni
X’ hemm bħalissa?
It-tfal f’Malta huma garantiti bil-liġi d-dritt li jirċievu edukazzjoni primarja u sekondarja1
minn numru ta’ skejjel statali mwaqqfin għal dan il-għan madwar it-territjorju nazzjonali
kollu. L-investiment li sar f’dawn l-aħħar snin fir-restawr u t-tisbiħ ta’ dawn l-iskejjel u filbini ta’ skejjel ġodda u fit-tisħiħ ta’ riżorsi umani kif ukoll teknoloġiċi hija ħaġa ferm
pożittiva. It-tfal għandhom ukoll il-possibiltà li jattendu skejjel indipendenti jew tal-knisja li
l-aċċess għalihom huwa ffaċilitat permezz ta’ diversi forom ta’ għajnuna finanzjarja millGvern lil dawn l-iskejjel jew lill-ġenituri li jibagħtu lit-tfal tagħhom fihom.
X’hemm bżonn?
-

Jitkompla l-investiment fir-restawr tal-iskejjel u fil-bini ta’ skejjel ġodda sabiex
dawn ikollhom l-aqwa faċilitajiet u tagħmir għall-edukazzjoni tat-tfal.

2.3.2 Assentejiżmu skolastiku
X’ hemm bħalissa?
Minkejja l-obbligu u d-disponibbiltà tal-edukazzjoni, għad hawn numru ta’ tfal li ma jmorrux
skola mingħajr ebda raġuni valida. Filwaqt li sar ħafna xogħol f’dawn l-aħħar snin biex lassentejiżmu f’Malta, speċjalment fil-livell primarju, jkun immonitorjat, mifhum u
miġġielded, xorta għad hawn ġenituri li ma jibagħtux lit-tfal tagħhom l-iskola, ħafna drabi
għax ma jifhmux l-importanza tal-edukazzjoni għall-futur ta’ uliedhom. Jista’ jkun ukoll li,
minkejja li l-edukazzjoni tal-istat hija bla ħlas, ċerti spejjeż anċillari marbutin maledukazzjoni, bħal per eżempju dawk tal-uniformi, tal-ħarġiet u tar-riżorsi li jintużaw filklassi, jpoġġu familji li huma ekonomikament dgħajfa f’diffikultà bir-riżultat li tfal jfallu liskola b’mod regolari u mhux ġustifikat.
X’hemm bżonn?
-

1

Jissaħħu l-isforzi biex jittieħdu passi legali kontra ġenituri li ma jibagħtux it-tfal
tagħhom l-iskola u biex dawn il-ġenituri jifhmu l-importanza tal-edukazzjoni
għall-futur ta’ uliedhom.

Att dwar l-Edukazzjoni, Artikli 43 u 44
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-

-

Ikomplu jissaħħu s-servizzi (e.g. Counsellors, Social Workers, Youth Workers,
Family Workers) biex jgħinu lit-tfal u l-familji fejn ikun jidher li hemm problemi
soċjali jew ta’ saħħa li jkun qed iwassal biex it-tfal ma jattendux l-iskola.
Isir studju dwar l-ispejjeż anċillari marbutin mal-edukazzjoni li jġorru l-ġenturi,
b’rakkomandazzjonijiet biex spejjeż li huma żejda jitnaqqsu.

2.3.3 Edukazzjoni bikrija
X’ hemm bħalissa?
Għalkemm m’hix obbligatorja, l-edukazzjoni ta’ qabel il-primarja, jew il-kindergarten, hija
offruta minn numru ta’ skejjel statali, tal-knisja u indipendenti. Il-maġġoranza l-kbira tat-tfal
jattendu xi waħda minn dawn l-iskejjel (80% tat-tfal ta’ tliet snin u 95% tat-tfal ta’ erba’
snin).
L-offerta u l-attendenza taċ-ċentri ta’ ħarsien ta’ matul il-jum kibru ħafna f’dawn l-aħħar
snin. Huwa aċċettat li dawn iċ-ċentri m’għandhomx joffru biss servizz ta’ baby-sitting iżda
għandhom ikollhom komponent edukattiv (iżda mhux akkademiku) qawwi. Din hi ddirezzjoni proposta fil-qafas l-ġdid tal- kurrikulu nazzjonali.
X’hemm bżonn?
- Jissaħħu l-isforzi biex it-tfal kollha ta’ tlieta u erba’ snin jkunu miktubin
f’kindergarten.
- Id-Dipartiment tal-Istandards fil-Ħarsien Soċjali għandu jingħata l-personalità
legali biex ikun obbligatorju li kull ċentri ta’ ħarsien ta’ matul il-jum ikun
irreġistrat u lliċenzjat minn dan id-dipartiment.

2.3.4 Tfal li ma jilħqux il-potenzjal tagħhom fl-edukazzjoni
X’ hemm bħalissa?
Is-suċċess skolastiku tat-tfal ħafna drabi jitqies minn skont kemm jirnexxielhom javvanzaw
sa u ′l hinn mill-edukazzjoni obbligatorja. Wieħed jinnota bi pjaċir li l-perċentwali ta’ tfal li
jkomplu l-istudji tagħhom sa mill-inqas f’livell post-sekondarju qed jikber. Madankollu, għad
fadal proporzjon ta’ tfal li m’humiex qed ikomplu l-istudji tagħhom wara l-iskola sekondarja..
Dan jista’ jindika li l-edukazzjoni, bil-mod kif qed tiġi provduta, m’hijiex qed tilħaq it-tfal
kollha. Fost dawn it-tfal, hemm dawk li għandhom xeħta inqas akkademika minn tfal oħra. Lintroduzzjoni ta’ suġġetti vokazzjonali fl-iskola sekondarja u l-ftuħ tal-ewwel skola
vokazzjonali (Skola Nazzjonali tal-iSport) huma l-ewwel passi importanti f’direzzjoni ġdida
li għandha twassal sabiex iktar tfal jkollhom l-opportunita’ li jilħqu l-potenzjal tagħhom fledukazzjoni. It-twessiegħ tal-korsijiet tal-MCAST fuq livell ta’ Foundation wkoll qed jgħin
biex numru ta’ tfal jingħataw l-opportunita’ jiksbu l-potenzjal tagħhom wara l-iskola
obligatorja.
Tfal oħra li jisbuha diffiċli javvanzaw fl-edukazzjoni tagħhom huma tfal b’diffikultajiet ta’
tagħlim. Is-sistema ta’ għajnuna lil dawn it-tfal, li tfittex li tipprovdi din l-għajnuna f’kuntest
ta’ inklużjoni, hija waħda b’saħħitha. Madankollu, jinħass il-bżonn li dawn id-diffikultajiet
ta’ tagħlim fit-tfal jingħarfu qabel ma t-tfal jibdew l-iskola obbligatorja sabiex l-għajnuna li
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tingħatalhom tkun aktar effettiva u twassalhom biex jkollhom suċċess fl-edukazzjoni
tagħhom.
In-nuqqas ta’ suċċess fl-edukazzjoni jista’ jiġi wkoll minn sistema edukattiva li ma tqanqalx
l-intellett u l-immaġinazzjoni tat-tfal. It-tneħħija tal-eżamijiet komuni għad-dħul fl-ewwel
sena sekondarja kien pass importanti sabiex il-proċess edukattiv ikun inqas stressanti għattfal. Madanakollu, wieħed iħoss li s-sistema tagħna għada wisq iffukata fuq il-kontenut tattagħlim milli fuq l-proċess ta’ kif jitgħallmu t-tfal, bir-riżultat li t-tfal ġie li ma jħossuhomx
stimolati biżżejjed minn dak li jitgħallmu.
X’hemm bżonn?
-

-

-

-

Issir valutazzjoni tal-proġett pilota tal-introduzzjoni ta’ suġġetti vokazzjonali
f’numru ta’ skejjel sekondarji bil-għan li dawn is-suġġetti jiġu eventwalment
estiżi għall-iskejjel kollha u li jiġu offruti iktar suġġetti vokazzjonali.
Ikomplu jissaħħu l-isforzi biex it-tfal kollha jkunu nkoraġġiti jkomplu bledukazzjoni tagħhom, billi jattendu wieħed mill-istituti edukattivi, wara li jkunu
għalqu s-16-il sena.
Titfassal strateġija sabiex it-tfal, sa mit-twelid, jiġu eżaminati minn tim ta’
professjonisti sabiex jintgħarfu diffikultajiet fit-tagħlim li huma jista’ jkollhom,
fi żmien bikri kemm jista’ jkun.
Il-mod kif jiġu mgħallma u assessjati t-tfal ikun immirat iktar lejn li jistimola littfal jevalwaw b’mod kritiku dak li jiġi ppreżentat lilhom, li jiżvilluppaw u
jesponu b’mod konvinċenti l-ideat tagħhom, u li jisimgħu b’mod kritiku u
miftuħ l-ideat ta’ ħaddieħor.

2.3.5 Tagħlim dwar id-drittijiet tat-tfal
X’ hemm bħalissa?
F’kuntest ta’ soċjetà demokratika bħal m’hi dik Maltija, l-edukazzjoni għandha sservi wkoll
biex tifforma lit-tfal bħala ċittadini li huma konxji mid-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom u jafu
jħaddmuhom. Taħt il-kurrikulu preżenti, dan l-aspett tal-edukazzjoni tat-tfal huwa mgħallem
fi ħdan l-istudji tal-Iżvillup Personali u Soċjali filwaqt li fil-kurrikulu l-ġdid li qed jiġi
mfassal ser isib postu fil-qasam ta’ tagħlim tal-Edukazzjoni għaċ-Ċittandinanza. Minkejja
dan, jista’ jidher li m’hemmx biżżejjed enfażi fuq it-tagħlim tad-drittijiet u d-dmirijiet tat-tfal
bħala tfal, kif imfissrin fil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal.
X’hemm bżonn?
-

It-tagħlim tad-drittijiet tat-tfal jiddaħħal bħala fergħa importanti talEdukazzjoni għaċ-Ċittadinanza, b’koperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju
għat-Tfal.
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2.3.6 Edukazzjoni sesswali
X’ hemm bħalissa?
Għalkemm l-edukazzjoni sesswali hija parti integrali mill-Istudji tal-Iżvillup Personali u
Soċjali, jinħass li din għandha bżonn tissaħħaħ u tmur ′l hinn mill-ambjent tal-klassi u taliskola sabiex tkun tista’ twieġeb għar-realtajiet tal-lum fejn l-imġiba sesswali tat-tfal hija
ħafna iktar bikrija u avventuruża minn qatt qabel.
X’hemm bżonn?
-

-

Jissaħħaħ it-taħriġ tal-għalliema u ta’ professjonisti oħra tal-edukazzjoni biex
dawn ikunu jistgħu jiddiskutu s-sesswalità u temi oħrajn marbutin mas-saħħa
sesswali b’mod li t-tfal iħossuhom komdi jitkellmu u jaqsmu l-ħsibijiet, lemozzjonijiet u l-esperjenzi tagħhom dwar dan is-suġġett.
Ikun hemm iktar koordinazzjoni bejn l-għalliema u l-ġenituri fl-edukazzjoni
sesswali tat-tfal

2.4 Dritt għal saħħa fiżika u mentali
2.4.1 Saħħa tat-tarbija fil-ġuf
X’hemm bħalissa?
F’pajjiżna għandna liġijiet sodi li jipproteġu lil mara tqila minn kull tip ta’ espożizzjoni fuq
il-post tax-xogħol li jista’ jwassal għal ħsara lit-tarbija fil-ġuf.xii Madankollu, n-nisa stess
mhux dejjem ikunu konxji dwar id-drittijiet tagħhom f’dan ir-rigward.
Wieħed jinnota b’dispjaċir li, minkejja li huwa magħruf li dan jista’ jwassal għal problemi ta’
saħħa serji u kroniċi għat-tarbija, hawn numru żgħir iżda sinifikanti ta’ nisa tqal li
jikkonsmaw alkol u drogaxiii.
X’hemm bżonn?
-

Jitniedu iżjed programmi ta’ edukazzjoni dwar id-drittijiet ta’ nisa tqal li
jaħdmu.
Dawn il-programmi għandhom ikunu adattati skont il-perikli ta’ espożizzjoni
marbutin ma’ oqsma partikolari ta’ xogħol.
Tissaħħaħ il-ħidma sabiex titqajjem kuxjenza iktar b’saħħitħa dwar il-ħsara talkonsum tal-alkol u d-droga fuq it-tarbija fil-ġuf
Tissaħħaħ il-ħidma sabiex nisa tqal li jkollhom vizzju ta’ alkol jew droga
jingħataw l-għajnuna meħtieġa biex jieqfu mill-vizzju

2.4.2 Treddigħ tat-tarbija
X’hemm bħalissa?
Ħtieġa importanti fil-prevenzjoni tal-mard fit-tfal hija dik li t-trabi jixorbu mill-ħalib
t’ommhom. Huwa pożittiv ferm li l-perċentwal ta’ ommijiet li qed jagħżlu li jreddgħu kiber
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f’dawn l-aħħar snin.xiv Madankollu, jidher ukoll li din il-prattika tajba fost l-ommijiet f’Malta
qed tinqata’ wara ftit xhur mit-twelid tat-tarbija. Dan jista’ jkun ġej minn pariri ħżiena jew
nuqqas ta’ sapport prattiku u psikoloġiku lill-ommijiet, inkluż f’kuntest ta’ nisa li jaħdmu fost
affarijiet oħra.
X’hemm bżonn?
-

Tissaħħaħ il-kuxjenza u l-għajnuna lil ommijiet biex jibqgħu jreddgħu għal
perjodu itwal fil-ħajja tat-tarbija.
Tiġi emendata l-liġi sabiex ommijiet li qegħdin ireddgħu jingħataw l-opportunità
li jagħmlu dan fuq il-post tax-xogħol billi jkun provdut post xieraq għallbżonnijiet tagħhom fost l-oħrajn.

2.4.3 Ażżma fost it-tfal
X’hemm bħalissa?
F’dawn l-aħħar snin kibret il-problema tal-ażżma fost it-tfal. Huwa mifhum li dan seħħ
b’kaġun tal-fatt li t-tfal illum qed iqattgħu ħafna iktar ħin ġewwa milli fl-apert, u tal-kwalità
tal-arja sew fuq ġewwa sew fuq barraxv.
X’hemm bżonn?
-

Titfassal strateġija ħolistika fil-kuntest tal-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar lAmbjent u s-Saħħa 2012-2017 biex jiġu ndirizzati l-kawżi tal-ażżma fit-tfal.

2.4.4 Obeżità
X’hemm bħalissa?
Realtà oħra li tħasseb ħafna fir-rigward tas-saħħa tat-tfal hija r-rata għolja ta’ obeżità u piż
żejjed fost it-tfal f’Malta. Huwa magħruf u dokumentat li dan ġej minn nuqqas ta’ attività
fiżika u minn dieta ħażinaxvi. Ix-xejriet pożittivi riċenti fil-konsum ta’ ikel iktar nutrittiv fost
it-tfal huma inkoraġġanti, u wieħed jittama li fit-tul dawn jissarrfu fi tnaqqis fir-rata talobeżità. It-tnedija tal-‘iStrateġija għal Piż Xieraq matul il-Ħajja’ żgur li kienet żvilupp
pożittiv biex dan iseħħ.
X’hemm bżonn?
-

Titkompla u tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-‘iStrateġija għal Piż Xieraq matul
il-Ħajja.
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2.4.5 Tipjip, alkol u droga fost iż-żgħażagħ
X’hemm bħalissa?
L-aħħar riżultati tar-riċerka li juru tnaqqis fit-tipjip u l-konsum tal-alkol fost it-tfal
adolexxenti huma pożittivi. Inqas inkoraġġanti huwa l-andament tal-konsum tad-droga fost ittfal adolexxenti.xvii Waħda mis-sostanzi li jidher li qed tintuża l-aktar miż-żagħżagħ hija
propju x-xammiema.
X’hemm bżonn?
-

Tissaħħaħ il-ħidma ta’ prevenzjoni u ta’ kura fir-rigward tat-tipjip, il-konsum
tal-alkol u d-droga minn tfal adolexxenti.
Titnieda kampanja nazzjonali biex titqajjem kuxjenza b’saħħitha fost it-tfal u lġenituri dwar il-perikli tal-abbuż tax-xammiema għas-saħħa tat-tfal.
Il-bejgħ ta’ butane gas ikun projbit lil żgħażagħ ta’ taħt it-18-il sena permezz ta’
liġi bħal ma huwa projbit il-bejgħ tas-sigaretti u l-alkol.
Jiġu mwaqqfa programmi ta’ terapija kontra d-dipendenza minn sustanzi li
jkunu mfassla għal żgħażagħ ta’ taħt it-18-il sena.
Tiġi stabbilita sistema effettiva ta’ protezzjoni ta’ dawk it-tfal li jgħixu f’familji
fejn ikun hemm problema ta’ vizzju ta’ droga.

2.4.6 Servizzi tas-saħħa għat-tfal
X’hemm bħalissa?
Pajjiżna joffri firxa wiesgħa ta’ servizzi tas-saħħa bla ħlas u ta’ kwalità għat-tfal.
Riċentement, dawn is-servizzi ġew imseddqin bit-twaqqif tad-Dipartiment Kliniku għasSaħħa tat-Tfal u l-Adolexxenti. Madankollu, għad hemm nuqqas ta’ direzzjoni fil-kura ta’ tfal
li jbatu minn mard rari, partikolarment fl-offerta ta’ programmi ta’ screening qabel it-twelid
għal dan it-tip ta’ mard. L-Uffiċċju huwa nfurmat li x-xogħol fuq it-tfassil ta’ strateġija
nazzjonali f’dan il-qasam għadu għaddej.
Minkejja li f’diversi oqsma l-liġi tagħraf li t-tfal jistgħu jkunu maturi biżżejjed biex jieħdu
deċiżjonijiet waħedhom, dan mhux il-każ fil-qasam mediku fejn allura t-tfal jeħtieġu lkunsens tal-ġenituri biex jieħdu ċerti parir jew trattament mediku. Din il-ħtieġa tista’ twaqqaf
it-tfal milli jfittxu tali parir jew trattmanet, speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam mas-saħħa
sesswali fil-każ ta’ tfal adolexxenti. Barra li ma tiġix rispettata r-rieda tagħhom, dan jista’
jkun ta’ ħsara għas-saħħa tat-tfal. L-iStrateġija Nazzjonali dwar is-Saħħa Sesswali tipproponi
t-tfassil ta’ linji gwida għal professjonijisti mediċi biex jistabilixxu jekk f’kull każ hux flaħjar interess tat-tfal li jingħataw is-servizz mediku li jkunu jeħtieġu mingħajr il-kunsens jew
anke l-għarfien tal-ġenituri jew xi persuni oħra li jkunu legalment responsabbli mit-tfal.
Minkejja l-utilità ta’ dawn il-linji gwida, dawn ma jistgħux ikollhom is-saħħa ta’ liġi sabiex
dan id-dritt jiġi mħares dejjem u bl-aħjar mod.
X’hemm bżonn?
-

Jitlesta t-tfassil ta’ strateġija nazzjonali għat-tkabbir u t-titjib tas-servizzi
kurativi, paljativi u ta’ screening marbutin ma’ mard rari li jolqot lit-tfal.
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-

-

Tingħata prijorità lis-sistemi ta' sorveljanza u screening tas-saħħa tat-tfal (Child
Health Surveillance) f'kull età u jiddaħħal Neonatal Screening Programme aktar
estensiv bil-għan li disabiltà jew mard serju jiġu magħrufa aktar kmieni u tkun
tista’ tingħata kura bikrija.
Jiddaħħal fil-liġi d-dritt tat-tfal li jingħataw aċċess għal servizz mediku li jkunu
jeħtieġu mingħajr il-kunsens tal-ġenituri. Din il-liġi għandha tistipula l-użu ta’
għodda ta’ riċerka, bħal m’hi l-Fraser Competence Assessment Tool, biex jiġi
ddeterminat bl-aħjar mod possibbli jekk it-tfal ikunux maturi biżżejjed biex
jieħdu deċiżjoni waħedhom.

2.4.7 Saħħa mentali fit-tfal
X’hemm bħalissa?
Fil-qasam tal-kura tas-saħħa mentali, l-approvazzjoni riċenti ta’ liġi moderna dwar is-saħħa
mentali u t-twaqqif tal-istrutturi meħtieġa biex din il-liġi tkun tista’ titħaddem, anke permezz
tal-ħolqien ta’ Kummissarju għas-Saħħa Mentali kienu passi ta’ importanza kbira biex dejjem
jitħarsu l-aħjar interessi tat-tfal meta dawn jeħtieġu kura psikjatrika. Issa jonqos li din il-liġi
tissarraf f’servizzi konkreti ta’ terapija għal tfal bi problemi ta’ saħħa mentali.
X’hemm bżonn?
-

-

Tinħass il-ħtieġa li jkun hemm strutturi terapewtiċi li jkunu barra l-isptar
Monte Carmeli u li joffru servizz residenzjali/fil-kommunità għal tfal bi
problemi ta’ saħħa mentali.
Għandu jkun hemm teams multidixxiplinari biex joffru sostenn ta’ prevenzjoni
fost it-tfal u li dan iseħħ fil-komunità.
Is-servizz ta’ interventi fi żmien ta’ kriżi li hemm fl-isptar Mater Dei, li bħalissa
jingħata lill-adulti, jiġi estiż ukoll għat-tfal.

2.4.8 Sigurtà tat-tfal
X’hemm bħalissa?
It-tfal huma partikolarmaent vulnerabbli għal aċċidenti li jistgħu jikkawżawlhom ġrieħi gravi
u saħansitra mewt. Għaldaqstant, huwa importanti ħafna li s-sigurtà tat-tfal tingħata lattenzjoni kollha meħtieġa permezz ta’ miżuri u kampanji ta’ informazzjoni biex jitnaqqsu
kemm jista’ jkun il-perikli għat-tfal b’mod speċjali fid-dar tagħhom stess. Żewġ aspetti tassigurtà tat-tfal li wieħed jista’ jieħu bħala eżempji u jidhru li jeħtieġu attenzjoni huma dawk
marbutin mal-perikli ta’ għarqien u waqgħat mill-għoli tat-tfal.
Minn rapport riċenti tal-UE ħareġ li pajjiżna huwa nieqes minn ċertu liġijiet u miżuri li
jipproteġu t-tfal milli jegħrqu fl-ilma, bħal per eżempju liġi biex kull pixxina tkun imdawra
b’xi forma ta’ ċintxviii. Inċidenti bħal dawn ġie li jiġru wkoll f’kuntest domestiku u mhux
neċessarjament fl-użu ta’ pixxina.
Wieħed jinnota b’ċertu tħassib li qed jiżdied l-użu ta’ railings oriżżontali fil-gallariji ta’
residenzi f’Malta u miegħu l-periklu ta’ xi aċċidenti serji kkawżati minn tfal żgħar li jitilgħu
ma’ dawn ir-railings daqs li kieku huma sellum u jaqgħu għal isfel.
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X’hemm bżonn?
-

Titnieda kampanja biex titqajjem kuxjenza fost il-ġenituri u fost dawk kollha li
jieħdu ħsieb it-tfal dwar il-perikli għas-sigurtà tat-tfal fl-ambjent tad-dar.
Is-sigurtà tat-tfal fl-ambjent tad-dar tiddaħħal bħala komponent ta’ tagħlim talkorsijiet tat-trobbija tat-tfal.
Jitħaffef il-proċess ta’ tfassil u infurzar ta’ regolamenti nazzjonali dwar il-bini u
tingħata attenzjoni f’dawn ir-regolamenti lis-sigurtà tat-tfal, speċjalment dawk
żgħar. Fost affarijiet oħra, isiru regolamenti li jipprojbixxu l-użu ta’ railings
oriżżontali jew li jistablixxu d-disinn tagħhom sabiex ma jkunux ta’ periklu
għat-tfal u jiddaħħlu regolamenti ġodda ta’ sigurta madwar il-pixxini maħsuba
li jipprevjenu l-inċidenti fost it-tfal.
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3.

Id-Drittijiet ta’ Protezzjoni tal-Benesseri tat-Tfal
3.1 Dritt għal Protezzjoni mill-Faqar Ekonomiku
3.1.1 Familji vulnerabbli

X’hemm bħalissa?
Ir-risku ta’ faqar fost it-tfal f’Malta hija realtà li qed narawha madwarna. Minħabba din irrealtà, matul is-snin ġew żviluppati diversi servizzi mmirati ta’ outreach, bħal per eżempju ċĊentri Aċċess u s-servizz tal-Home Start Malta, għal familji li jinsabu f’riskju ta’ faqar u
esklużjoni soċjali.
X’hemm bżonn?
-

Ikomplu jissaħħu u jiġu estiżi s-servizzi mmirati ta’ outreach għal familji bi tfal
li huma soċjalment u ekonomikament vulnerabbli.
Titfassal strateġija ħolistika li tipprovdi qafas għall-isforzi li qed isiru f’dan ilqasam u li jkollha l-għan aħħari li jitkisser iċ-ċiklu inter-ġenerazzjonali talfaqar.

3.1.2 Familji b’ġenitur wieħed
X’hemm bħalissa?
Il-familji b’ġenitur wieħed qed jiżdiedu minn sena għall-oħra.xix Dawn il-familji qegħdin flogħla riskju ta’ faqar (i.e. 54%) fost id-diversi nukleji familjari ta’ nies li jgħixu taħt l-istess
saqaf.xx Dan ħafna drabi ġej mill-fatt li d-dħul finanzjarju fost il-ġenituri f’dawn il-familji
huwa baxx xxi, kif ukoll mill-fatt li dawn il-ġenituri għandhom inqas sostenn familjari minn
ġenituri oħrajn biex joħorġu jaħdmu. Għalkemm id-dħul ta’ familji b’ġenitur wieħed ilaħħaq
sa mhux inqas mill-paga minima nazzjonali anke jekk il-ġenitur ma jaħdimxxxii, dan jista’ ma
jkunx biżżejjed biex jilqa’ għall-bżonnijiet kollha tal-iżvilupp tat-tfal f’dawn il-familji.
X’hemm bżonn?
-

-

Jissaħħu l-isforzi sabiex ġenituri f’familji b’ġenitur wieħed jingħataw it-taħriġ
meħtieġ sabiex itejbu l-prospetti tagħhom li jsibu xogħol b’kundizzjonijiet
tajbin.
Jiġi ffaċilitat l-aċċess tat-tfal ta’ ġenituri f’familji b’ġenitur wieħed għal ċentri
ta’ ħarsien tat-tfal ta’ matul il-jum sabiex ikunu jistgħu jlaħħqu max-xogħol u
mar-responsabiltajiet tagħhom ta’ ġenitur.
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3.1.2 Tfal vulnerabbli
X’hemm bħalissa?
Minbarra l-kuntest familjari, l-vulnerabiltà tat-tfal tista’ tkun ġejja minn ċerti sitwazzjonijiet
jew kundizzjonijiet individwali tat-tfal. Id-diżabilità, in-nuqqas ta’ saħħa mentali, il-kunflitt
mal-liġi, jew l-istituzzjonalizzazjoni kollha huma kundizzjonijiet li jistgħu jpoġġu lil persuna
f’riskju akbar li jġarrab il-faqar.
X’hemm bżonn?
-

Tingħata attenzjoni akbar lill-kategoriji kollha ta’ tfal vulnerabbli sabiex
jitnaqqas ir-riskju li jaqgħu fil-faqar u l-esklużjoni soċjali u dan permezz, fost loħrajn, ta’ servizzi personalizzati li jkunu jirrispondu għall-bżonnijiet tagħhom
b’mod effettiv, effikaċi u fil-ħin. Il-mudell one-size-fits-all żgur mhux mudell li
qatt jista’ jkun effettiv.

3.2 Dritt għal Ħarsien minn kull tip ta’ Sfruttament
3.2.1 Reġistru ta’ dawk li wettqu reati kontra tfal
X’hemm bħalissa?
Il-ħolqien riċenti ta’ reġistru ta’ dawk li wettqu reati kontra minuri kien pass importanti ′l
quddiem sabiex ikun hemm prevenzjoni aħjar ta’ reati kontra tfal. Ċerti punti mil-liġi għad
iridu jiġu kwalifikati, bħal per eżempju meta wieħed jibda jitqies bħala voluntier. Peress li lliġi taħdem permezz tal-obbligu fuq min iħaddem, ma jeżistix mekkaniżmu biex anke isem
min iħaddem ikun ikklerjat skont ir-reġistru qabel ma jitwaqqaf xi negozju jew tinbeda xi
attività mmirata għat-tfal.
X’hemm bżonn?
-

-

Jitfasslu linji gwida li jiddefinixxu l-parametri tal-liġi fir-rigward ta’ liema tipi
ta’ ħaddiema jridu jiġu kklerjati minn min iħaddem. Huwa importanti li dawn
il-parametri, waqt li jiżguraw l-applikazzjoni b’saħħitha tal-liġi, ma joħonqux linizjattivi volontarji siewja li jsiru minn ħafna għaqdiet għal ġid tat-tfal.
Jiddaħħal l-obbligu fuq l-applikant għal liċenzja għal negozju jew attività
mmirati lejn it-tfal li jippreżenta dokument mill-Qorti li jiċċertifika li ismu ġie
kklerjat skont ir-reġistru ta’ dawk li wettqu reati kontra minuri.

3.2.2 Swat fuq it-tfal
X’hemm bħalissa?
L-abbuż fiżiku huwa wieħed mill-iżjed forom komuni ta’ abbuż fuq it-tfal. L-Aġenzija
Appoġġ fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali tagħmel xogħol siewi ħafna
fil-ġbir ta’ informazzjoni, il-prevenzjoni u fil-protezzjoni u t-terapija għal tfal li jkunu sfaw
abbużati. L-istess Fondazzjoni ma tinkoraġġixxix l-użu tas-swat bħala mezz tajjeb ta’
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dixxiplina għat-tfal u bħala parti minn trobbija pożittiva tat-tfal. Il-liġi ta’ pajjiżna, filwaqt li
tiggarantixxi ħarsien xieraq lit-tfal minn abbuż fiżiku serjuxxiii, tippermetti kastig raġonevoli
fuq it-tfal mill-ġeniturixxiv mingħajr ma tiddefinixxi jekk dan il-kastig jistax ikun ukoll ta’
natura fiżika u, jekk hu hekk, kemm minnu jista’ jitqies bħala raġonevoli u aċċettabbli.
B’hekk il-liġi mhix qed tgħin biex tisseddaq kultura ta’ trobbija pożittiva f’pajjiżna u tista’
twassal biex ċerti każijiet ta’ abbuż fiżiku fuq it-tfal jiġu interpretati bħala każijiet ta’ kastig
raġonevoli.
X’hemm bżonn?
-

Tiġi emendata l-liġi b’tali mod li jkun speċifikat li l-kastig raġonevoli m’għandu
jinkludi l-ebda forma jew grad ta’ swat fuq it-tfal.

3.2.3 Pieni għal min iwettaq abbuż kontra tfal
X’hemm bħalissa?
Il-liġi penali Maltija tkopri d-diversi forom ta’ abbuż li jistgħu jsofru t-tfal. Madankollu, jista’
jingħad li ċerti aspetti ta’ din il-liġi ma joffrux l-massimu tal-protezzjoni lit-tfal mill-abbuż.
Il-liġi penali dwar il-korruzzjoni ta’ tfal u dik dwar l-istupru tat-tfal ma tqisx biżżejjed ilvulnerabiltà tat-tfal meta jisfaw vittmi ta’ abbuż ta’ dan it-tip. Wieħed iħoss li t-terminu ta’
priġunerija maħsub għar-reati ta’ abbuz sesswali fuq minuri huwa kemmxejn qasir
speċjalment meta wiehed iqis il-kruha ta’ dawn ir-reati u l-effett trawmatiku u psikoloġiku li
jħalli fuq il-vittmi. Inoltre hemm sitwazzjonijiet fejn f’ċertu reati ta’ korruzzjoni ta’ minuri,
ebda proċediment ġudizzjarju ma jista’ jinbeda kontra min allegatament ikun ikkorrompa
persuna taħt l-età jekk ma jkunx sar ilment mill-vittma.
X’hemm bżonn?
-

Jiżdied it-terminu ta’ priġunerija għal min jinstab ħati ta’ abbuz sesswali fuq
minuri.
Titneħħa l-kundizzjoni tal-ilment tal-vittma għal bidu ta’ proċedimenti
ġudizzjarji kontra min allegatament jikkommetti reat ta’ abbuz sesswali fuq
minuri.

3.2.4 Kura u prevenzjoni għal tfal li jsoffru abbuż
X’hemm bħalissa?
Matul is-snin ġew żviluppati mekkaniżmi u strutturi effettivi biex jiġu ttrattati każijiet ta’
abbuż ta’ tfal u jiġu mgħejjuna t-tfal li jkunu sfaw vittima ta’ abbuż. It-taqsima tas-Servizzi
għall-Protezzjoni tat-Tfal fi ħdan l-Aġenzija Appoġġ, flimkien ma’ entitajiet oħra bħallPulizija, jaħdmu ħafna flimkien kontra dan il-fenomenu. Din il-kollaborazzjoni, għalkemm
tajba, trid tibqa’ tiġi żviluppata sabiex jingħata servizz mill-iżjed ħolistiku u koordinat.
Jidher li m’hemmx numru kbir biżżejjed ta’ professjonisti biex ilaħħaq mal-kwantità u lkumplessità ta’ każijiet ta’ tfal li jsoffru abbuż.
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Jidher ukoll li mhux dejjem ikun hemm qsim ta’ informazzjoni bejn il-professjonisti kollha li
b’xi mod jew ieħor jaħdmu mat-tfal sabiex it-tfal jingħataw l-għajnuna mal-ewwel xamma ta’
abbuż.
X’hemm bżonn?
-

-

-

-

Jinħoloq qafas mutltidixxiplinarju ta’ timijiet ta’ professjonijisti ġejjin minn
oqsma differenti iżda kumplimentari fil-ħidma kontra l-abbuż fuq it-tfal.
Jitfassal Reġistru ta’ Protezzjoni tat-Tfal li jkun fih l-ismijiet u l-pjanijiet ta’
kura tat-tfal kollha li jkunu magħrufin li qed isoffru xi forma ta’ abbuż u li dan
għandu jkun aċċessibbli għall-professjonisti kollha li jaħdmu mat-tfal.
Jiżdied l-investimenet fir-riżorsi umani sabiex ikun hemm iktar professjonisti
bħal ħaddiema soċjali u psikologi tat-tfal li jaħdmu fil-qasam tal-protezzjoni tattfal.
Għandu jkun żgurat li l-liġi tal-protezzjoni tad-data ma tkunx ta’ ostaklu u
twaqqaf professjonisti milli jaqsmu informazzjoni dwar tfal ma’ xulxin mingħajr
il-kunsens tal-ġenituri.
Id-dmir li professjonist li jkollu xamma jew evidenza ta’ abbuż fuq tfal
jiddaħħal fil-liġi kriminali bħala obbligu legali.

3.2.5 Impjieg tat-tfal
X’hemm bħalissa?
Il-liġi Maltija teżiġi li l-età ta’ meta wieħed jista’ jsib impjieg ma tkunx iktar baxxa mill-età
meta t-tfal jispiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja, jiġifieri sittax-il sena. Dan però jfisser li tfal
li jkunu għalqu s-sittax-il sena iżda li ma jkunux neċessarjament temmew l-edukazzjoni
obbligatorja tagħhom jistgħu jibdew jaħdmu, bir-riżultat li dawn aktarx ma jispiċċawx ledukazzjoni obbligatorja.
X’hemm bżonn?
Tiġi emendata l-liġi b’tali mod li l-kundizzjoni essenzjali biex persuna tidħol fid-dinja
tax-xogħol tkun li jkollha ċertifikat sħiħ tal-ħruġ mill-iskola, i.e. jiġifieri li juri li lpersuna tkun temmet l-aħħar sena tal-iskola sekondarja.

3.2.6 It-Tfal fost immigranti irregolari li jinżammu taħt
detenzjoni b’mod preventiv
X’hemm bħalissa?
Il-politika tal-Gvern Malti li jżomm nies li jkunu daħlu f’pajjiżna b’mod irregolari taħt
detenzjoni amministrattiva sakemm ikun iċċarat l-istatus tagħhom qed ikollha l-effett mhux
mixtieq li jinkisru d-drittijiet tat-tfal meta minorenni jibqgħu f’dan it-tip ta’ ċentru sakemm letà tagħhom tiġi aċċertata. Filwaqt li wieħed jifhem li jista’ jkun hemm numru ta’ immigranti
irregolari li jieħdu vantaġġ mill-politika ta’ eżenzjoni ta’ tfal mid-detenzjoni billi jippruvaw
jingannaw l-awtoritajiet li huma minorenni, xorta waħda l-effett tal-politika ta’ detenzjoni
mhuwiex wieħed aċċettabbli mil-lat tad-drittijiet u l-aħjar interess tat-tfal.
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X’hemm bżonn?
-

-

F’dawk il-każijiet fejn ikun hemm dubju dwar l-età qabel ma jsiru l-eżamijiet
mediċi neċessarji biex tkun ivverifikata l-età tal-persuna, jingħata l-benefiċċju
tad-dubju lil persuna li tkun qed issostni li hija minorenni u b’hekk il-persuna
ma tinżammx taħt detenzjoni. Għandu jkun hemm post xieraq apposta (mhux
mal-adulti) biex jilqa’ lil dawn il-persuni sakemm isiru l-verifiki neċessarji.
Isir kull m’hu meħtieġ biex il-proċess xjentifiku ta’ verifika tal-età jitħaffef
sabiex idum mhux iktar minn ftit ġranet.

3.3 Id-Dritt għal Midja Siguri u ta’ Ġid
3.3.1 Użu tat-tfal fi propaganda politika
X’hemm bħalissa?
Ix-xbiha tat-tfal spiss tintuża mill-partiti politiċi biex iwasslu l-messaġġ tagħhom. Dan jiġri
speċjalment fil-qilla ta’ kampanja elettorali. It-tfal b’hekk jintużaw bħala strument ta’
propaganda partiġġjana u jispiċċaw inevitabilment assoċjati ma’ idea jew partit politiku
partikulari. Dan jista’ jkun ta’ ħsara għat-tfal speċjlament fil-kuntest tal-polarizzazzjoni talpolitika Maltija.
X’hemm bżonn?
- Jitfasslu u jitħaddmu standards li jirregolaw ir-rappreżentazzjoni tat-tfal
f’materjal jew attivitajiet politiċi.

3.3.2 Klassifikazzjoni ta’ programmi televiżivi
X’hemm bħalissa?
It-tfal huma protetti minn espożizzjoni għal kontenut mhux xieraq għall-età tagħhom li
jixxandar permezz tat-televiżjoni permezz ta’ żewġ proviżjonijiet fil-liġi, jiġifieri l-ħtieġa li
xandara ma jurux programmi li jkunu għall-adulti qabel id-disgħa ta’ fil-għaxija, u li lprogrammi kollha jġorru magħhom simbolu li jfisser l-etajiet li l-kontenut tal-programmi
jkun xieraq għalihom.xxv Ġieli jagħti l-każ li l-kontenut ta’ parti mill-programmi ma jkunx
xieraq għat-tfal anke waqt il-ħin li matulu jixxandru programmi għall-familja. Fir-realtà, ilħtieġa li jintwerew dawn is-simboli ftit hija osservata. In-nuqqas ta’ twissija f’dawn il-każijiet
tista’ twassal biex it-tfal jiġu esposti għal diskors jew immaġni mhux xierqa għall-età
tagħhom.
X’hemm bżonn?
-

-

Ikun hemm iżjed attenzjoni u viġilanza mill-operaturi u l-Awtorità tax-Xandir
sabiex kemm jista’ jkun ma jkun hemm ebda kontenut mhux xieraq għat-tfal
waqt il-faxxa protetta għal programmi għall-familja.
Tiġi nfurzata l-ħtieġa li x-xandar juri s-simbolu li jwissi lill-ġenituri dwar jekk ilkontenut ta’ programm hux xieraq għat-tfal.
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3.3.3 Protezzjoni mill-abbuż tat-tfal online
X’hemm bħalissa?
Illum il-ġurnata, l-użu tal-Internet huwa mifrux ħafna, speċjalment fost it-tfal li jibdew jużaw
dan il-mezz meraviljuż ta’ edukazzjoni u komunikazzjoni soċjali minn ċkunithom.
Madankollu, l-internet jesponi lit-tfal għal riskju ta’ diversi forom ta’ abbuż bħal grooming u
cyberbullying. Minkejja li jeżistu mekkaniżmi li jibblukkaw materjal mhux xieraq għat-tfal, lużu ta’ dawn il-mekkaniżmi minn ġenituri f’Malta huwa baxx ħafna. Min-naħa tagħhom, ittfal mhux dejjem ikollhom l-għaqal meħtieġ biex jagħrfu u jevitaw il-perikli li hemm fuq lInternet. Qed isiru sforzi, anki permezz tal-proġett BeSmartOnline!, biex it-tfal jiġu
mgħallma kif jużaw l-internet b’mod għaqli u siewi u biex ikunu jistgħu jirraportaw u jsibu lgħajnuna meta jkollhom esperjenza negattiva online.
X’hemm bżonn?
-

-

L-użu għaqli tal-internet isir parti integrali mill-edukazzjoni formali tat-tfal.
Isiru iktar kampanji ta’ informazzjoni u korsijiet ta’ taħriġ biex jissaħħu lkuxjenza u l-għerf fost dawk kollha li jieħdu ħsieb it-tfal dwar il-perikli talinternet għat-tfal u kif dawn jistgħu jiġu evitati.
Il-proġett BeSmartOnline! jibqa’ jiġi msaħħaħ anke jekk ma jibqax jirċievi
fondi mill-Unjoni Ewropea

3.4 Dritt għal Protezzjoni fis-Sistema tal-Ġustizzja
3.4.1 L-Età tar-responsabbiltà kriminali
X’hemm bħalissa?
Skont il-liġi Maltija, tfal ta’ disa’ snin u mhux ikbar minn erbatax-il sena li jwettqu reat
b’ħażen jistgħu jitressqu quddiem il-qorti (tal-minuri) u jeħlu l-pieni stipulati fil-liġi jekk
jinstabu ħatjaxxvi. Wieħed iħoss li l-età minima tar-responsabbiltà kriminali ta’ disa’ snin hija
baxxa wisq meta iqis li l-imġiba kriminali tat-tfal spiss tkun riżultat ta’ inkwiet fl-iżvilupp
tagħhom u li ma jkunux għadhom maturi biżżejjed biex jegħlbuh. Dan il-punt ġie mqajjem
fost oħrajn mill-Kumitat għad-Drittijiet tat-Tfal tal-Ġnus Magħquda.
X’hemm bżonn?
-

Tiġi emendata l-liġi biex l-età minima tar-responsabbiltà kriminali togħla għal
14-il sena.
Għandu jkun hemm strutturi u mekkaniżmi adattati fi ħdan il-qasam soċjali li
jgħinu lil tfal ta’ taħt l-14-il sena li jagħrfu u jegħlbu l-imġieba anti-soċjali
tagħhom.
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3.4.2 Interrogazzjoni ta’ minuri mill-pulizija
X’hemm bħalissa?
Il-liġi tipprovdi li minorenni li jiġu interrogati mill-pulizija jkunu fil-preżenza ta’ ġenitur jew
ta’ ħaddiem soċjali waqt l-interrogatorju.xxvii Madankollu, l-liġi tgħid li dan għandu jsir
sakemm hu possibbli, mingħajr ma tfisser il-parametri ta’ din il-possibiltà, ′l hinn mill-ħtieġa
li l-preżenza tal-adult waqt l-interrogazzjoni tal-minuri ma tippreġudikax l-investigazzjoni.
Dan jista’ jagħti lok għal ċaħda mhux ġustifikata fl-għoti ta’ dan id-dritt. Barra minn hekk,
ma teżistix proċedura li biha jista’ faċilment jissejjaħ ħaddiem soċjali biex jassisti minorenni
li jkun se jiġi interrogat mill-pulizija.
X’hemm bżonn?
-

Tiġi emendata l-liġi b’tali mod li tassigura li minorenni huwa dejjem
akkumpanjat minn adult li mhux marbut mal-investigazzjoni.
Titħaddem sistema li permezz tagħha l-pulizija tkun tista’ issejjaħ ħaddiem
soċjali biex jassisti lill-minorenni li jkun se jiġi interrogat minnha.
Jingħata taħriġ lill-uffiċċjali tal-pulizija dwar kif għandhom jikkomunikaw malpersuna li se tkun interrogata meta din tkun minorenni.
Titwaqqaf taqsima fi ħdan il-Korp tal-Pulizija li tkun speċjalizzata fil-ħarsien
tat-tfal u li xogħolha jkun li ssegwi t-tfal kollha li jkunu nvoluti fil-każijiet talpulizija, sew jekk bħala vittmi, xhieda, suspettati jew akkużati.

3.4.3 Għajnuna legali lil tfal akkużati b’reat
X’hemm bħalissa?
Il-liġi Maltija tagħti d-dritt lill-minorenni li jkun qed jinżamm mill-pulizija taħt xi akkuża ta’
reat li jieħu parir minn avukat iżda tippermetti li l-konsultazzjoni sseħħ permezz ta’
komunikazzjoni bit-telefon u mhux bil-fors wiċċ imb’wiċċxxviii. M’hemmx dubju li
komunikazzjoni wiċċ imb’wiċċ ma’ avukat hija iktar rispettuża tal-vulnerabiltà ta’ akkużat
minorenni.
Meta iktar minn minorenni wieħed ikun miżmum taħt arrest mill-pulizija għall-istess reat,
spiss jiġri li t-tfal ikollhom laqgħa flimkien mal-istess avukat. Dan jista’ jwassal biex ilverżjonijiet tal-minorenni jitħaltu u ma tiġix stabbilita l-ħtija vera ta’ kull akkużat.
F’Malta, ma teżistix speċjalizzazzjoni fost l-avukati fid-drittijiet tat-tfal. Dan ifisser li lgħajnuna legali li tfal miżmuma taħt arrest jistgħu jingħataw mhux dejjem tolqot il-bżonnijiet
tat-tfal li jinsabu f’din it-tip ta’ sitwazzjoni.
X’hemm bżonn?
-

Tiġi emendata l-liġi b’tali mod li f’każ li l-persuna akkużata tkun minorenni lkonsultazzjoni mal-avukat tkun trid isseħħ wiċċ imb’wiċċ.
Jiddaħħal proviżjon fil-liġi li jagħti d-dritt lill-minorenni miżmuma mill-pulizija
b’konnessjoni mal-istess reat li jieħdu parir minn avukati differenti.
Jinħoloq kors universitarju ta’ speċjalizzazzjoni għal avukati fid-drittijiet tattfal.
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3.4.4 Arrest u prosekuzzjoni ta’ minorenni
X’hemm bħalissa?
Il-liġi tagħti l-possibiltà li persuna arrestata li tittella’ quddiem il-qorti għall-ewwel darba
tingħata l-libertà proviżorja sakemm jasal iż-żmien li jinstema’ l-każ tagħhaxxix. Il-liġi ma
tindikax l-età tal-persuna bħala fattur fid-deċiżjoni tal-qorti jekk tagħtix il-libertà proviżjorja.
Il-liġi ma tirreflettix il-ħtieġa li l-isfond psiko-soċjali ta’ minorenni li hu akkużat f’reat jiġi
evalwat u mwieżen bir-reqqa mill-Qorti.
X’hemm bżonn?
-

Jiddaħħal fil-liġi l-prinċipju li l-fatt li l-persuna tkun minorenni għandu jkun
element qawwi favur li l-persuna tingħata l-libertà proviżorja.
Jiddaħħal fil-liġi l-obbligu li l-akkużi mressqa fil-konfront ta’ minorenni jkunu
akkumpanjati minn rapport imfassal minn professjonisti dwar il-kundizzjoni
psiko-soċjali tal-akkużat.

3.4.5 Smigħ tat-tfal fil-qorti
X’hemm bħalissa?
Fil-liġi Maltija, id-dritt tat-tfal li jinstemgħu mill-qorti huwa limitat skont l-età ; il-kwistjoni
tal-kawża (kwistjonijiet ta’ awtorità tal-ġenituri); u d-diskrezzjoni tal-ġudikant jew it-talba
tal-ġenitur jew il-medjatur dwar jekk it-tfal għandhomx jinstemgħu minn avukat tat-tfal. Dan
ifisser li t-tfal infushom ftit għandhom jedd jiddeċiedu huma jekk iridux iwasslu l-perspettiva
tagħhom lill-qorti jew le. L-istess limiti huma imposti fuq id-dritt tat-tfal li jkunu
rappreżentati minn avukat tat-tfal.
L-ambjent li fih it-tfal jinstemgħu barra l-awla tat-tribunal fil-qorti tal-familja huwa wieħed
fejn it-tfal ma jħossuhomx komdi jitkellmu u jwasslu l-perspettiva tagħhom b’mod informali
lill-ġudikant, lill-avukat jew xi professjonijist ieħor li jkun irid jiffaċilita s-smigħ tat-tfal filqorti.
X’hemm bżonn?
-

-

-

-

Tiġi emendata l-liġi b’tali mod li t-tfal jingħataw id-dritt li jinstemgħu fil-qorti
dwar kwalunkwe ħaġa li tirrigwardhom jekk huma jesprimu x-xewqa li
jinstemgħu u jekk ikun stabbilit minn professjonist tal-psikoloġija tat-tfal li t-tfal
huma maturi biżżejjed biex jinstemgħu.
Tiġi emendata l-liġi b’tali mod li t-tfal jingħataw aċċess b’mod awtomatiku għal
avukat tat-tfal f’kawżi ċivili fejn huma jkunu parti interessata anke jekk mhux
f’konflitt.
Jinħatru iżjed avukati tat-tfal fil-qorti tal-familja.
Titħejja kamra fi ħdan il-binja tal-qorti tal-familja li tkun mgħammra apposta
biex toffri ambjent xieraq li jippermetti lit-tfal, speċjalment dawk żgħar,
iħossuhom komdi biex jaqsmu l-perspettiva tagħhom ma’ persuna adulta.
L-uffiċċju tal-avukati tat-tfal jingħata ambjent u atmosfera maħsubin għal tfal
ikbar sabiex dawn iħossuhom komdi biżżejjed biex jitkellmu mal-avukat li jkun
qed jirrapreżenta l-interessi tagħhom.
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3.4.6 Qorti tal-minorenni
X’hemm bħalissa?
Il-qorti tal-minorenni tipprovdi ambjent differenti skont l-età fejn tfal akkużati b’reati
kriminali jitressqu quddiem ġudikant iddedikat li jisma’ każijiet bħal dawn. Madankollu, ċerti
tfal li jkunu mixlija b’xi offiża kriminali ma jinstemgħux quddiem din il-qorti iżda quddiem
il-qorti normali. Dawn huma dawk it-tfal ta’ sbatax-il sena (minkejja li għadhom minorenni,
billi l-limitu ta’ età għal din il-qorti huwa ta’ sittax-il senaxxx) u tfal li jkunu wettqu reat
flimkien ma’ persuna adulta (billi l-prassi hija li tinħareġ akkuża konġunta tal-akkużat
minorenni u dak adult li b’hekk jinstemgħu flimkien mhux quddiem il-qorti tal-minorenni).
X’hemm bżonn?
-

Tiġi emendata l-liġi sabiex il-limitu ta’ età tal-akkużat biex il-każ tiegħu
jinstema’ quddiem il-Qorti tal-Minorenni jitla’ għal sbatax-il sena.
Tinbidel il-prassi tal-pulizija b’tali mod li meta jkunu se jitressqu xi persuna
minorenni u xi oħra adulta b’konessjoni mal-istess każ, jinħarġu akkużi separati
għal kull persuna akkużata biex b’hekk l-akkużat minorenni jinstema’ quddiem
il-Qorti tal-Minorenni.
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4. Id-Drittijiet ta’ Parteċipazzjoni tat-Tfal fil-Benesseri Tagħhom
4.1 Id-Dritt għal Logħob u Kreattività
4.1.1 Postijiet apposta għall-logħob fuq ġewwa
X’hemm bħalissa?
Dan is-settur kiber ħafna f’dawn l-aħħar snin u qed joffri mezz siewi ta’ logħob u divertiment
għal tfal taħt l-erbatax-il sena. Madankollu, ma jeżistu ebda regolamenti li jikkontrollaw irriskju li t-tfal jweġġgħu waqt li jkunu qed jilagħbu f’dawn il-faċilitajiet. L-Uffiċċju talKummissarju għat-Tfal din is-sena beda proċess fi ħdan l-Awtorità Maltija għallKompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) biex jitfasslu standards ta’
sigurtà għal dan is-settur.
Spiss jittellgħu b’mod temporanju faċilitajiet ta’ logħob għat-tfal fuq barra bħala parti minn
attivitajiet tal-massa bħal per eżempju fieri kummerċjali. Anke f’dan is-settur hemm nuqqas
ta’ ħarsien tas-sigurtà tat-tfal fil-forma ta’ regoli ta’ x’għandu jsir u ma jsirx biex it-tfal jieħdu
gost jilagħbu mingħajr ma jweġġgħu.
X’hemm bżonn?
-

-

Jitlesta l-proċess ta’ tfassil ta’ standards ta’ sigurtà għal postijiet apposta għalllogħob fuq ġewwa u jinħoloq mekkaniżmu ċar u effettiv biex dawn l-istandards
jinżammu minn dawk li jmexxu jew iridu jiftħu faċilità ta’ dan it-tip.
Jitfasslu standards ta’ sigurtà għal faċilitajiet temporanji ta’ logħob għat-tfal.

4.1.2 Playgrounds pubbliċi għat-tfal żgħar
X’hemm bħalissa?
Dan hu settur fejn jeżistu standards ċari ta’ sigurtàxxxi. Dan hu rifless fin-numru kbir ta’
playgrounds li ġew immodernizzati f’dawn l-aħħar snin b’mod li joffru iktar sigurtà lit-tfal.
Madankollu, jidher li l-mekkaniżmu ta’ infurzar ta’ dawn l-istandards mhuwiex b’saħħtu
biżżejjed billi l-ispezzjonijiet li jsiru tal-playgrounds ma tantx huma regolari.
Hija ħasra wkoll li uħud minn dawn il-postijiet pubbliċi qed jiġu abbużati minn żgħażagħ
matul il-lejl li qed jagħmlu ħsara lit-tagħmir u r-reputazzjoni tal-playgrounds bħala postijiet
ta’ divertiment ferrieħi u innoċenti għat-tfal.
X’hemm bżonn?
-

Jinbidel il-mekkaniżmu li jirregola l-ispezzjonijiet tal-playgrounds sabiex dawn
isiru b’mod regolari, jiġifieri tal-inqas darba fis-sena.
Isiru t-tibdiliet meħtieġa fl-istandards u fit-tagħmir sabiex kull playground ma
jibqax aċċessibbli wara ċertu ħin jew ikun hemm sorveljanza xierqa.
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4.1.3 Aċċessibiltà tal-logħob għal tfal b’diżabbiltà
X’hemm bħalissa?
Għalkemm wieħed isib numru ta’ playgrounds madwar Malta li huma mogħnijia b’apparat
ta’ logħob li jista’ jintuża minn tfal bi problemi ta’ mobilità, dan m’huwiex il-każ filplaygrounds kollha. L-istess diskors japplika għall-postijiet tal-logħob għat-tfal fuq ġewwa.
X’hemm bżonn?
-

-

Jiddaħħal fl-istandards dwar il-playgrounds pubbliċi l-prinċipju u l-istandard li
l-playgrounds għandhom jinkludu wkoll apparat ta’ logħob li jkunu ddiżinjat
biex jintuża minn tfal bi problemi ta’ mobilità.
Jiddaħħal l-istess prinċipju fl-istandards ta’ sigurtà dwar il-postijiet għal logħob
tat-tfal fuq ġewwa.

4.1.4 Festini għall-adolexxenti f’postijiet ta’ divertiment (teen parties)
X’hemm bħalissa?
Il-liġi li tirregola dawn il-festini tagħlaq il-bieb għall-konsum ta’ xorb alkoħoliku f’postijiet
ta’ divertiment meta dawn ikunu ffrekwentati minn żgħażagħ ta’ taħt is-sbatax-il senaxxxii iżda
tħalli l-bieb miftuħ beraħ għal nuqqas ta’ kontroll fuq il-ħin li dawn il-festini jispiċċaw fih, letà ta’ min jattendi il-festini, l-użu ta’ parafernalja assoċjata max-xena tad-divertiment taladulti, bħal per eżempju dance poles u gaġeġ, u l-kondotta ta’ min jorganizza l-festin. Flaħħar tal-2011, il-Kummissarju għat-Tfal mexxiet Task Force li pproponiet lill-Gvern abbozz
ta’ liġi sussidjarja speċifika li tirregola dawn l-aspetti kollha marbutin ma’ dawn il-festini.
Fost affarijiet oħra, dan l-abbozz ippropona li dawn il-festini jkunu biss għal żgħażagħ bejn lerbatax u sbatax-il sena u li ma jibqgħux sejrin sa aktar tard mill-ħdax ta’ fil-għaxija.
X’hemm bżonn?
-

L-aspetti kollha inkwetanti marbutin mal-festini għall-adolexxenti f’postijiet ta’
divertiment jiġu rregolati bil-liġi, possibilment b’qafas legali ad hoc bħal dik li
tfasslet mit-Task Force immexxija mill-Kummissarju għat-Tfal.

4.1.5 Postijiet fejn tfal adolexxenti jistgħu jiltaqgħu
X’hemm bħalissa?
Il-fenomenu tat-teen parties u l-kontroversja u t-tħassib marbutin magħhom huma turija tannuqqas ta’ postijiet ta’ soċjalizzazzjoni li huma maħsubin għal tfal adolexxenti. L-Aġenzija
Żgħażagħ, bdiet tindirizza dan in-nuqqas permezz tal-ftuħ ta’ youth cafes f’żoni ta’ Malta
b’rata ogħla ta’ problemi soċjali. S’issa nfetħu u huwa maħsub li jinfetħu erbgħa minn dawn
il-youth cafes. Minħabba li l-youth workers f’dawn iċ-ċentri jaħdmu part time, il-youth cafes
ma jistgħux ikunu miftuħin il-ġimgħa kollha. Anke kieku dan ikun hekk, il-youth cafes xorta
ma jistgħux jiġbdu ż-żagħżagħ kollha tal-lokal, speċjalment dawk b’iżjed problemi soċjali,
mingħajr ma jkun hemm sforz biex dawn iż-żgħażagħ jintlaħqu barra mill-youth cafes.
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X’hemm bżonn?
-

Jinfetħu iktar youth cafes f’żoni oħra.
Il-youth workers li jaħdmu f’dawn iċ-ċentri jitħaddmu fuq bażi full time sabiex ilyouth cafes ikunu jistgħu jkunu miftuħin il-ġimgħa kollha.
Il-youth cafes jingħataw ir-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa biex iservu ta’
bażi minn fejn ħaddiema speċjalizzati joħrogu ′l barra fil-komunità biex jilħqu
żgħażagħ fil-bżonn li ma jiffrekwentawx il-youth cafe fil-lokalità tagħhom.

4.1.6 Attendenza u parteċipazzjoni f’attivitajiet kulturali
X’hemm bħalissa?
L-inizjattiva tal-Culture Card, li biha tfal jkollhom somma flus a dispożizzjoni tagħhom biex
jattendu attivitajiet kulturali kienet waħda tajba sabiex issaħħaħ il-parteċipazzjoni tat-tfal filkultura. Madankollu, l-effett pożittiv ta’ din l-inizjattiva huwa kemmxejn limitat minħabba li
huma biss l-istudenti tal-ewwel tliet snin tal-iskola sekondarja li jingħataw il-Culture Card.
B’mod ġenerali, jinħass il-bżonn ta’ impuls ġdid biex tiżdied il-parteċipazzjoni tat-tfal filkultura.
X’hemm bżonn?
-

Il-Culture Card tiġi estiża lit-tfal kollha, speċjalment lil dawk l-iktar soċjalment u
ekonomikament żvantaġġjati u esklużi mid-dinja tal-kultura.
Isir sforz biex fil-proġett tal-2018 tal-belt Valletta bħala l-Belt Kulturali
Ewropeja s-sehem tat-tfal ikun element ewlieni fit-tħejjija għall-proġett, filproġett innifsu u fis-segwitu tiegħu.
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