
1 
 

QASAM SOĊJALI FEJN LI TGĦIN HUWA ĠUST 

Prof. Andrew Azzopardi 

Il-qasam soċjali jinsab f'salib it-toroq - dawn huma sett ta' ideat biex jgħinuna nirriflettu ħalli 
nikkalibraw dan is-settur. 

1.  Dan qasam li xxotta mit-tmexxija.  M’hemmx biżżejjed nies fil-pożizzjonijiet ewlenin li jħaddnu 
etika, taħriġ u viżjoni soċjali.  Dan qasam li għandu jiġi mmexxi minn nies ta' ġewwa 'fil-qasam 
soċjali'! 

2.  L-MCVS għandha tieħu rwol aktar ċentrali biex il-volontarjat ikollu l-vuċi aktar b'saħħitha. L-MCVS 
għandha tiffedera imma fl-istess ħin tkompli tipprovdi mhux biss riżorsi finanzjarji u spazji 
(importanti ħafna dawn), imma li tkun il-forum fejn il-qasam soċjali, fejn hemm bżonn, ikollu vuċi 
kollettiva. L-MCVS m'għandhiex tiddejjaq tippożizzjona ruħha fil-qasam soċjali.  Il-Kummissarjat tal-
VOs għandu jevolvi minn sempliċiment entità regolatorja għal dik li twieżen u tixpruna s-settur. 
Għandi fiduċja fit-tmexxija l-ġdida. 

3.  Il-Kummissarjati huma kunċett li telaq b'mod tajjeb. Illum mhux jaħdem jew kważi (f’ ħafna 
kazijiet). Il-Kummissarjati għandhom ikunu l-id transversali fil-qasam soċjali.  Għandhom ikunu 
jirrispondu lill- Parlament u mhux isiru ‘proprjetà’ tal-Ministru. 

4.  Il-qasam soċjali ġie mifrux f'viżibilju Ministri: Ministeru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u l-
Innovazzjoni; Ministeru għall-Gustizzja u l-Governanza; Ministeru għas-Solidarjetà u l-Gustizzja 
Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal; Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali; Ministeru tal-
Edukazzjoni; Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja; Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà 
Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, Ministeru tas-Saħħa - bla sens!  M’hemmx għalfejn ngħid li dan apparti 
s-Segretarji Parlamentarji li kollha qishom għandhom il-fewdu tagħhom. Irid isir awditjar biex din il-
frammentazzjoni titneħħa għax mhix tħalli frott. Nistenna li l-Ministeru li jħaddan fih il-politika soċjali 
għandu jkollu tmexxija f’dan il-qasam. 

5.  Għandha titħejja road map soċjali.  Il-qasam soċjali la jaf fejn qiegħed u wisq aktar ma jaf fejn irid 
imur.  Għandu jkun hemm Ministeru ewlieni li jixpruna dan il-vjaġġ u din il-viżjoni. Ftit xogħol beda - 
irridu nħaffu. 

6.  Min ikun f'pożizzjonijet fit-tmexxija soċjali mal-iStat u l-NGOs għandu jsirilhom assessjar 
psikometriku biex il-persuna tkun adegwata u fejn il-ġudizzji professjonali jsiru sew. 

7.  Għandna nħeġġu l-ħolqien ta' aktar NGOs - l-argument li hemm wisq NGOs hija stupida. L-NGOs 
jirrappreżentaw parti minn kawża u l-entużjażmu tagħhom għandu jkun dak li jixgħel il-ftila. Hadd 
m’għandu jħares lejn l-NGOs bħala theddida. 

8.  Il-flus li jagħti l-Gvern lil NGOs u li tagħti l-EU fil-programmi tagħha m'għandhomx ikunu l-karrotta 
biex isir li jridu dawn it-tnejn. Għandna immedjatament noħolqu Fondazzjoni awtonoma biex il-flus li 
jagħti l-Gvern ma jkunx dirett lejn l-assoċjazzjoni imma tkun ir-responsabilità tal-Fondazzjoni li 
talloka l-fondi, b'hekk ikun hemm awtonomija mill-Gvern.  Għandha tinħoloq proċedura u sistema 
strutturata u mhux għax tkun taf teqred tingħata l-fondi u jekk le tbati.  Għandu jkun hemm kriterji 
serji, trasparenti u ċari.  Għandna nħeġġu l-utilita’ tas-social enterprise ħalli titnaqqas id-dipendenza 
fuq l-iStat. 

9.  Meta l-Gvern jixtri s-servizzi dan għandu jiġi nnegozjat b'mod pubbliku u trasparenti.  M'għandix 
dubju li l-għoti lill-NGOs jew lil privat huwa intenzjonat li jrendi liż-żewġ partijiet, imma t-trasparenza 
tgħin biex jitneħħew d-dubji u l-grazzji. L-għajnuna li tingħata għandha tkun fuq pjan ta' 3 snin u 
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mhux sena b'sena ħa jkunu jistgħu jsiru l-pjanijiet sew min-naħa ta' kulħadd.  Min-naħa l-oħra 
naħseb qed immorru fl-estrem u ċerta servizzi essenzjali għandhom xorta jibqgħu f’ ‘idejn’ il-Gvern, 
speċjalment jekk dawn ma jkunux koperti minn servizzi statutorji eżistenti.   

10.  Il-ġbir jieqaf. Meta jkun hemm proġett ġdid l-NGO għandha tmur għand il-Fondazzjoni u mhux 
titkarrab. Il-kampanji fuq il-mezzi tax-xandir għandhom ikunu fuq il-kawża u mhux il-ġbir.  Bl-
afluwenza ekonomika li ngħidu li għandna, dan il-ġbir mhux aċċettabbli u l-mudell karitatevoli 
għandu jitneħħa.  Madankollu li jkun hemm maratona t’ideat u ta’ appoġġ f’forma umana u ta’ 
volontarjat jagħmlu ħafna sens. 

11.  L-UM (speċjalment il-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà) tieħu rwol aktar qawwi fil-proviżjoni ta' 
riċerka biex is-settur soċjali jkun iggwidat mill-evidenza empirika u la minn knee-jerk reactions u wisq 
anqas minn ħolma li jkollu xi politiku li jipprova jagħmilha sseħħ l-għada filgħodu. Biex naraw xi 
differenza rridu nibdew nitfgħu miljuni ta’ ewro f’riċerka għal dan is-settur soċjali. 

12.  Aktar xogħol biex jonqos il-miżoġeniżmu li jaħkem f'dal-pajjiż.  Irridu naraw aktar u aktar 
tmexxija ta’ nisa fl-oqsma soċjali.  Il-ħila tan-nisa dehret ħafna meta kien hemm huma fit-tmun, 
empatija mżewqa ma’ determinazzjoni, passjoni lejn il-kawza u sparixxa l-ego. 

13.  Titjib fl-ambjent li huwa sinonimu ma' kwalità ta' ħajja.  Il-ġentrifikazzjoni, il-bejgħ t’artna lil min 
għandu l-flus u l-kuntatti issa qed tilħaq livell li qatt ma rajna bħalu. Il-kunċett tal-‘pubbliku’ għandu 
jkun ċentrali. Il-Gvern għandu jifhem li mingħajr postijiet ta’ serħan u għajnuna, il-poplu jimrad.    

14.  Iffinanzjar ta' matrix dwar il-kwalità ta' ħajja biex inkunu nistgħu nirrispondu għall-ħtiġijiet soċjali 
b’mod spedit. 

15.  Pjan b'saħħtu biex niġġieldu s-solitudni.  Wara rapport u riċerka empirika estensiva mill-Fakultà 
għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, huwa l-waqt li dawk l-44% li jħossuhom weħidhom jiġu indirizzati mill-aktar 
fis. 

16.  Rwol u aktar riżorsi lill-Kunsilli Lokali biex isiru l-ewwel linja ta' difiża għaċ-ċittadin. Għandhom 
ikunu viċin in-nies u jkollhom biżżejjed riżorsi biex iseddqu l-komunitajiet tagħhom. 

17.  Jitqiegħed Community Development Worker f'kull lokalità (ma’ kull Kunsill) biex iżomm il-polz 
fuq il-komunità. Kull proġett, żgħir kemm hu żgħir għandu jkun iggvernat bl-assessjar tal-impatt 
soċjali. 

18.  Il-pagi tal-ħaddiema soċjali (Psikologi, social workers, youth workers, terapisti, eċċ) inkomplu 
ngħolluhom ħalli jonqsu l-ammont li jitilqu wara ftit u tal-anqas ikun hemm pagi paragunabbli mal-
privat. 

19.  It-tfal jibqgħu mwarrba fis-soċjetà tagħna, u l-involviment tagħhom huwa biss tokenistiku. Irridu 
politika nazzjonali li tieħu l-ħajja.  Irridu nkunu ggwidati mill-Fondazzjonijiet bħal The Malta 
Foundation for the Wellbeing of Society, The Malta Trust Foundation u CROM biex dan is-settur jieħu 
l-ħajja.   

20.  Għandna nkunu aktar viġilanti għall-immigranti minorenni. Storja wara storja tal-waħx - 
m'aħniex nirrealizzaw li għandna cohort kbir kemm hu kbir, li qed jiżloqilna mis-sistema soċjali 
tagħna. Hawn nara r-rwol tal-AWAS.  Xi wħud jgħixu barra mill-konfini tal-protezzjoni tal-iStat, xi 
wħud ġie rappurtat li siefru minn Malta u ma nafux x’sar minnhom.  Possibbli dan? 
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21.  Għandna nsibu mod kif il-mudell tas-Safeguarding Commission tal-Knisja jintuża anke f’kuntesti 
oħra fejn hemm it-tfal (bħal pereżempju fil-qasam sportiv, teatrali, mużikali) jew ir-remit tagħhom 
jiġi estiż. 

22.  Il-mudell tal-Cottonera Resource Center (tal-UM) għandu jiġi rispekjat ukoll fiż-żona tat-
tramuntana ta’ Malta u anke f’Għawdex. Il-qofol ta’ kollox huwa l-edukazzjoni fil-komunità u dan 
huwa mudell li ħalla ħafna ġid.   

23.  Il-kumitati tal-Parlament relatati mal-oqsma soċjali għandhom jingħataw aktar riżorsi biex jiġu 
provduti b’materjal u informazzjoni li tgħinhom jiffunzjonaw aħjar u jippreparaw lill-leġistlaturi kif 
għandu jkun. 

24.  Is-servizz tal-avukat mogħti mill-iStat ikun mkabbar u msaħħaħ.  Malta għandha tieħu l-
ispirazzjoni tagħha mil-Law Clinic tal-Università (Fakultà tal-Liġi) biex jiġu provduti servizzi pro bono 
bil-moniteraġġ tal-letturi għal min m’għandux biżżejjed riżorsi.  

25.  Il-liġijiet kollha għandhom ikunu f’verżjoni child friendly. Apparti hekk il-Parlament għandu 
joħloq kumitat ġdid kompletament iffukat fuq it-tfal. Il-Parlament għandu jkollu tal-anqas 3 seduti 
fis-sena fejn jixpruna l-kwistjonijiet tat-tfal li jkunu stabbiliti fl-aġenda parlamentari.  Il-Parlament 
għandu joqgħod għall-kritika u l-iskrutinju tal-KNZ, entitajiet tat-tfal u anke individwi.   

26.  It-tfal ma jintużawx waqt kampanji politiċi jew ta’ reklamar. 

27.  Iċ-ċentri ta’ detenzjoni ma jżommux lill-immigranti rregolari aktar milli tgħid il-liġi. Is-servizzi 
tagħhom jiżdiedu u l-operat isir aktar trasparenti. Ikun hemm aċċess komplut għall-ġurnalisti, l-NGOs 
u l-avukati u tieqaf il-prattika tar-reklużjoni.   

28.  Isiru kampanji kontra r-razziżmu fuq il-midja nazzjonali.  Jissaħħu u jiġu implimentati b’aktar 
saħħa, proċeduri kontra r-razziżmu fil-midja soċjali u f’kull post ieħor. 

29.  Il-proċeduri fil-Qrati jsiru child friendly. Kemm f’child care orders, kemm f’rikorsi, kemm fid-‘dar 
tat-tfal’ u l-lista tkompli.  M’hemmx sensittività biżżejjed mill-Qrati, li aktar ffissati biex jippreservaw 
il-pożizzjoni tagħhom milli jħarsu l-ħtiġijiet tat-tfal bħala priorità. Jerħa’ jiġi kkonsidrat li l-care orders 
jew joħorġu mill-Ministru responsabbli mill-politika soċjali jew inkella minn delegat tal-Ministru b’ 
ħiliet u kompetenza fis-settur. Il-Qrati donnhom qed jorqdu fuq dawn it-talbiet.  

30.  Irid ikun hemm pjan biex nindirizzaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali li jaħkem u jgħaffeġ tant nies.   
Nara hawn ir-rwol tal-Millennium Chapel u tal-Caritas Malta fost oħrajn.   

31.  Irridu nassiguraw li l-iskejjel isiru ċentri komunitarji għat-tagħlim tul il-ħajja. Sar ħafna f’dan ir-
rigward u rridu nsaħħuhom. 

32. Ikun hemm aktar għarfien u riċerka dwar l-impatt tas-servizzi edukattivi estiżi (bħall-programm 
tal-FES Klabb 3-16) u kif jimpattaw fuq il-ħajja/it-trobbija tat-tfal. 

33.  Ikollna politika ċara u trasparenti fejn jidħol l-ażil.  L-omerta’ u l-inkonsistenzi li hemm huma xi 
ħaġa straordinarja.  Għandu jinħoloq kumitat maħtur mill-Prim Ministru biex jeżamina l-proċeduri u 
l-istrutturi li hemm u jidħol fl-anqas dettal.  Dan għandu jkun kumitat magħmul minn professjonisti u 
esperti.     

34.  Nies ma jibqgħux f’detenzjoni aktar milli tippermetti l-liġi. Però għandna nipprovdu servizzi biex 
nikkumplimentaw dan il-proċess.  L-open u l-closed centers għandhom ikunu f’koordinament u mhux 
l-id ix-xellugija ma tafx x’qed tagħmel l-id il-leminija. 
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35.  Ninvestu aktar fiż-żgħażagħ bħala mexxejja permezz t’investiment aktar qawwi fl-edukazzjoni 
non-formali.   

36.  Is-sezzjoni ‘soċjali’ tal-programm/manifest elettorali għall-elezzjoni li ġejja tkun l-istess u 
maqbula bejn il-partiti imma miktuba mill-akkademiċi u l-professjonisti flimkien mar-rappreżentanti 
tal-partiti. 

37.  Ma jidħolx l-abbort akkost ta’ kollox. 

38.  L-użu tal-ħaxixa jiġi dikriminalizzat imma MHUX legalizzat. 

39.  Isir taħriġ fil-lobbying soċjali kif isir per eżempju fl-EU.  Għandha tinħoloq sistema ta’ liċenzjar u 
reġistrar ħalli jkun kollox above board. 

40.  Żgħażagħ ta’ 16-il sena jkunu jistgħu jikkandidaw ruħhom bħala kandidati għall-elezzjoni 
ġenerali.  Għandu jkun hemm iż-żgħażagħ b’siġġu f’kull kumitat u f’kull awtorità tal-Gvern.   

41.  L-FSWS bħala entità tiċkien u ssir aktar sleek u r-riżorsi li qed tixrob din is-supra agency imorru fl-
aġenziji u d-direttorati.  Irridu naħdmu biex iktar minn 80% tal-flus fl-operat għandu jmur 
direttament fis-servizzi man-nies.   

42.  Il-kunċett ta’ bordijiet u kumitati kull fejn tara għajnejk, li f’diversi każi huma tokenistiċi, jiġu 
razzjonalizzati u jkollhom ToRs ċari. 

43.  NGOs żgħar għandhom jingħataw ħafna għajnuna u widen.  Irridu ndaħħlu aktar taħriġ tal-
amministrazzjoni mingħajr ma nifgawhom. Irridu nagħmlu kampanja biex aktar ċittadini jkunu 
involuti f’oqsma differenti għax li tagħti sabiħ. 

44.  Malta għandha terġa’ tassumi rwol ta’ ners fil-Mediterran u toħroġ hi tgħin lil min qiegħed f’nofs 
ta’ baħar. Għandha tkun xempju ta’ għajnuna umanitarja u għandna ngħinu kemm nifilħu anke jekk 
ma jaqgħux fis-SAR immedjat tagħna.  Il-mentalità m’għandha qatt tkun li nikkonfrontaw lil dawn in-
nies u l-NGOs imma li nkunu parti mill-għajnuna. 

45.  L-iStat għandu jirrevedi l-kunċett kollu tal-benefiċċji soċjali għax huwa ħafna aktar proċess ta’ 
dependenza milli ta’ għajnuna biex tkompli tibni ħajtek.  Fi zmien 3 snin ghandu jkollna mudell 
kompletament modern imfassal fuq kuncetti kontinentali.  Ghandha ssir kampanja nazzjonali kontra 
l-istigma li tinholoq f’ min jiehu l-beneficcji kif ukoll biex ikun hemm ligjiet b’ sahhithom kontra l-
benefit frauds.  Hemm diversi servizzi socjali li n-nies ma jafux fuqhom. Il-ħtieġa ta’ informazzjoni fuq 
x’jeżisti hija important imma ghadha nieqsa jew mhux accessibbli bizzejjed. 

46.  L-edukazzjoni għandha tiġi reġuvinata b’mudell fejn l-istudenti jkunu fiċ-ċentru u mhux fil-
periferija tal-proċess.  L-ikbar tibdil irid ikun li l-kreattività tirbaħ fuq l-istruttura riġida madwar l-
eżamijiet u li l-iskejjel isiru postijiet ta’ konfront t’ideat u fejn l-istudenti jsiru politiċizzati u attivi. 
Irridu niffokaw fuq kif insaħħu l-massa kritika u mhux kif nagħmlulhom mażra.  

47.  L-iStat għandu jipprovdi ħafna u ħafna aktar opportunitajiet fit-teatru, arti u mużika biex 
kulħadd ikollu sehem x’jagħti. 

48.  Għandu jsir aktar xogħol biex nindirizzaw il-problema kbira tal-homelessness. Għandna bżonn 
politika nazzjonali li tassigura li ħadd ma jibqa’ lura, bil-fatti u bil-provi. 

49.  Il-fenomenu tas-sandwich generation u l-impatt tat-‘tfal’ li qed jibqgħu d-dar u kif qed dejjem 
tikber u aħna lanqas biss qed nitkellmu fuqha.  Hemm bżonn ħidma u riċerka fuq dan l-fenomenu. 
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50.  Il-Unions għandhom l-ewwel isiru difensuri tat-tajjeb u mhux tal-ħaddiema. Għandna nsaħħu lil 
MCESD u din għandha tkun struttura ħafna aktar preżenti u b’saħħitha. 

51.  Għandha tinħoloq Assemblea Nazzjonali magħmula minn service recipients, service providers, 
esperti soċjali, akkademiċi, operaturi soċjali, NGOs u professjonisti biex ikun hemm konversazzjoni 
kontinwa fuq l-qasam soċjali. Il-President ta' Malta għandu jkun li jiffaċilità. 

52.  Għandu jkollna definizzjoni ta’ 'familja' ħalli nkunu nistgħu nibnu l-politika soċjali. Nara 
hawnhekk ir-rwol tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà (Dipartiment tal-Familja) u l-Kumitat Tishih tal-
Familja.  Il-qasam tal-familja jrid ikun il-focus tal-iStat. Irridu nkomplu nibnu fuq il-mudell tal-
kampanji ta’ positive parenting.   

53.  Għandna ninvestu fl-Eating Disorders, li qed issir problema enormi speċjalment għall-
ġenerazzjoni tat-tfal żgħar.  Problema li qed thalli hafna vittmi. 

54.  Il-Broadcasting Authority għandha tixpruna t-tip ta’ reklamar li jsir biex jiġu evitati reklami li 
jagħmlu ħsara.           

55.  Il-Ħabs jinsab f’abissi.  Irreferi għal mitt idea li pproponejna fid-dokument “IL-Ħabs ma jibqax 
isakkrek u jarmi ċ-ċavetta imma jkun iċ-ċavetta biex inti timrah f’ orizzonti ġodda kif jixraqlek”. 

56.  Il-kunċett tal-koezjoni soċjali jidħol fid-diskors pubbliku u fil-politika soċjali.  Kuncetti bħal 
soċjetajiet armonjużi, integrazzjoni soċjali u komunitajiet morali, iridu jsiru r-risposta għall-politika 
neo-liberali li ħasdet u ħakmet lil dan il-pajjiż.  

57.  Kull post tax-xogħol għandu jkollu ‘gwardjan soċjali’ biex jassigura li l-policies isiru b’mod tajjeb u 
li jħarsu l-bniedem.  Idealment dan isir mill-Unions imma għandi nkwiet kbir li dawn l-entitajiet qed 
jitilfu r-relvanza tagħhom mal-ħaddiema u mhux ikunu t-tarka li għandhom bżonn il-ħaddiema.  
Għalhekk ninkoraġixxi biex tinħoloq konversazzjoni ħalli din l-istruttura (tal-Unions) terġa’ tieħu l-
ħajja u tappoġġja u tiddefendi mhux biss l-abbonati imma l-ħafna ħaddiema esposti u mifluġin mill-
employer tagħhom b’mod speċjali persuni barranin, imma mhux biss. 

58. L-uffiċċji tal-Gvern għandhom jagħtu opportunità biex il-priġunieri u l-eks priġunieri jaħdmu fl-
entitatjiet tagħha.  Wara ftit taz-zmien il-fedina penali għandha tiġi nadifa, ħlief f’każi t’abbuż ta’ tfal.  
Għandha tinħoloq portal nazzjonali biex id-data tal-kriminalità tkun irrekordjat in real time b’data li 
tasal direttament mill-pulizija u minn forzi ta’ sigurtà oħrajn.  Din għandu jkollha open access għall-u 
ta’ riċerka u għall-informazzjoni nazzjonali u għandha tiġi koordinata bejn il-Pulizija, id-Dipartiment 
tal-Kriminoloġija (Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà) u l-Ombudsman tal-Ħabs u l-Parole (ladarba 
jinħoloq) biex jiġi assigurat li d-data hija preciza kemm jista’ jkun possibbli. 

59. Il-Gvern għandu jwaqqaf unit fi ħdan il-Kabinet li jkollu r-rwol li jixpruna u jirradrizza l-policies u l-
istrateġiji li qed nivvintaw waħda f’waħda. Għandu jkun hemm kontinwità u struttura. 

60.  L-anzjanità tiġi indirizzata u ‘attakkata’ mhux bid-djar tal-anzjani imma bis-servizzi komunitarji 
prinċiparjament.  Għandna ninċentivaw li l-familji jibqghu jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom.  
Għandhom ukoll jissaħħu sistemi ta’ sapport non-formali fi ħdan l-irħula u l-ibliet. 

61.  L-NGOs il-kbar m’għandhomx ikunu qed jieħdu dawn l-ammonti kbar ta’ flus biex imbagħad 
ikollhom pagi esaġerati. Għandu jkun hemm strutturi ta’ pagi paragunabbli ma’ dawk tal-Gvern la 
qed jintużaw fondi tal-iStat u tal-Poplu.   

62.  Għandu jsir sforz biex kull mediċina tingħata (anke jekk hija rari) u b’xejn u mhux inkunu 
niddependu mill-karità għal ċerta mediċinali. 
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63.  Il-pajjiż għandu jkun kollu kemm hu fiżikament aċċessibbli. Irid isir pjan biex minn tarf sa tarf f’ 
dan il-pajjiż ikollna bankini sura ta’ nies u mhux qed nispiċċaw niżolaw lil kull min għandu problemi t’ 
aċċessibilità għax ma jkunu jistgħu jmorru mkien, imqarr ġo ħanut, knisja, bank, każin. 

64.  Il-Guardian of Future Generations hija struttura li tinħtieġ tikber aktar u jkollha profil akbar.   

65.  Kull NGO soċjali għandu jkollha struttura ta’ Standard Operting Procedures.  L-istat tramite l-
Malta Standards Authority (MSA) għandu jkompli jappoġġja lill-għaqdiet f’dan is-sens. Apparti hekk 
il-Malta Standards Authority (MSA) m’għandhiex tiġi abbandunata anzi għandu jkollha sehem 
ċentrali fil-moniteraġġ u l-għoti tal-liċenzji. Din l-entità hija kruċjali biex inżomm l-istandards fil-
qasam soċjali li f’ċerta oqsma għadna lura hafna. Meta jkun hemm servizzi li mhux ilaħħqu mal-
istandards, l-istat għandu jerġa’ jeħodhom taħt ġwenħajh.  

66.  Għandu jkun hemm taħriġ għall-amministraturi fil-qasam soċjali, li jsir obligatorju dan f’ 
kollaborazzjoni mal-UM. 

67.  Għandu jkun hemm aktar ħidma biex ikun hemm tfal Maltin addottati (u fosterjati) ħalli ma 
jkunx hemm ħtieġa t’istituti tat-tfal. 

68.  Il-pieni fuq vjolenzi fuq il-minoritajiet għandhom ikunu msaħħa u jsir aktar taħriġ lil min jaħdem 
fil-qasam tas-sigurtà bħal pulizija, kumpaniji tas-sigurtà privati u LESA fost oħrajn. 

69.  Il-pulizija għandhom ikunu mħarrġa aktar kif jiddiljaw ma’ nies li sfaw vittmi.  Dan għandu jsir f’ 
kollborazzjoni mad-diversi Kummissarjati u l-UM. 

70.  Għandna nkunu ċari x’qed jiġri fil-qasam tal-parental alienation.   

71.  Il-qasam tas-saħħa mentali għadu sparpaljat; hemm nuqqas ta’ servizzi fil-komunità, hemm 
ħtieġa ta’ aktar għarfien, ħtieġa ta’ sptar ġdid, illum qabel għada. Il-kura ma tistax issir jew tkun 
effettiva ġo binja li mhi tajba għal ebda użu.  Irridu nifhmu dan f’ kuntest ta’ trauma. 

72.  Ninħtieġu aktar housing affordabbli u skemi li jħarsu lill-bniedem u mhux kemm insodduhom b’ 
ċavetta. Qed issir riċerka f’dan ir-rigward u rridu nkomplu naħdmu qatigħ. 

73.  Irridu niġġieldu l-burokrazija esaġerata u insensata u l-framentazzjoni bejn dipartimenti, 
entitajiet u ministeri.  Nistgħu nagħmlu dan bl-użu tal-blockchain u t-tranġar tal-liġijiet tad-Data 
Protection (ħalli jkun jista’ jsir exchange t’informazzjoni bejn entitatjiet tal-Gvern ħalli ma jiġux 
ripetuti l-assessments – frustrazzjoni kbira għal min qed jirċievi s-servizz). 

74.  Il-ħajja qed togħla – u magħha qed ibatu kategorija ta’ nies li mhux ilaħħqu. Irrid inżid li l-
klassijiet soċjali qatt daqs illum m’huma jsiru aktar pronunzjati bil-klassi medja u ta’ fuq donnhom 
jieħdu r-ruħ u jkunu xxamplati u l-klassi t’isfel issofri mhux ftit. Il-working poor qed isiru realtà aktar 
qawwija u veritirja. 

75.  Irridu nindirizzaw l-problema ta’ child carers.  Din kwistjoni kbira u silenzjuża. Nemmen li l-
aġenziji li jaqgħu taħt l-FSWS għandu ikollhom rwol prinċipali. 

76.  Irridu strutturi li jgħinu lil dawk il-persuni traffikati u dawk li qegħdin jiġu abbużati u mbuttati 
biex jaħdmu fil-prostituzzjoni. Hemm bżonn isir xogħol minħabba trawma li jsofru. Il-ħtieġa ta’ ħidma 
minħabba problemi ta’ trawma tapplika ruħha wkoll f’oqsma soċjali oħra. 

77.  Ninħtieġu aktar miżuri immirati lejn il-familji ħalli l-familja tibqa' tiffunzjona. Il-bidliet fix-xejriet 
tal-familja jinħtieġu studju u analiżi u anke servizzi u sapport adegwat speċjalment f’dan iż-żmien 
transitorju. 
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78.  L-allowance tad-diżabilità mhix adegwata. Ma tgħinek issolvi xejn jekk ma jkollokx l-għajununa 
tal-familja. Apparti hekk, l-AD(H)D hija l-mamma ta’ ħafna sfidi t’imġiba. Ninħtieġu nindirizzawha. 
Hemm bżonn jinħoloq forum nazzjonali. 

79. Bil-biljun u nofs li jintefqu kull sena għal qasam soċjali, aktar minn 800 miljun fil-qasam edukattiv 
u tant ieħor fuq is-saħħa, apparti l-flus fuq il-housing soċjali u l-iskemi l-oħra, inħoss li għandu jkollna 
aktar ‘return on investment’.  Allura dan il-qasam għandu jkun ggvernat b’miżuri ta’ checks and 
balances biex inkunu żguri li l-flus qed imorru fejn hemm l-aktar bżonn u li nassiguraw li minn dik l-
ispiża kollha l-aspett amministrattiv ma jiżboqx l-20% u l-kumplament imorru direttament għall-kura 
tal-persuna. Kif jista’ jkun, wieħed jistaqsi, qed jiżdied il-bżonn tas-soup kitchens, it-tqassim tal-ikel 
tal-Leap Centers u l-Millenium Chapel huwa kruċjali għall-familji u nibqgħu nisimgħu bil-homeless? Xi 
ħaġa, x’imkien mhux tinkwadra – kieku kif b’dawn il-flus kollha ta’ kull sena jibqgħu jikbru l-problemi.  
Hemm bżonn awditjar fil-fond.   

80.  Hemm problema bil-pensjonijiet tal-anzjani. Dawn sempliċiment jagħmluk fqir. Dawk l-anzjani li 
ma jkollhomx xi ħaġa taħt rashom isofru ħafna u l-kwalità ta’ ħajja tagħhom tiżżarma.   

81.  Kull individwu fil-pajjiż għandu jkollu l-opportunità li jaċċessa psikoterapista/counsellor kif tista’ 
taċċessa tabib tal-familja.  

82.  Għandu jkollna politika nazzjonali dwar is-suwiċidju. Apparti hekk għandu jkollna 179 aktar 
imsaħħaħ.  Tal-opinjoni li jkun hemm numru wiehed t’emerġenza u mhux kif għandna diversi numri 
ta’ NGOs u tal-Gvern li jafu jħawwdu (intortament) lil min qed jitlob l-għajnuna.  Għandha ssir 
merger ta’ dawn in-numri differenti u s-servizzi jibdew jingħataw kemm mill-NGOs kif ukoll mis-
servizzi tal-iStat.  

83.  Għandu jkollna pjan ta' kif inżidu postijiet ta' divertiment li huma 'safe'.   

84.  Għandu jkollna politika u strateġija soċjali post-covid tanġibbli u prattika fl-oqsma soċjali 
speċjalizzati. 

85.  Għandna verament noħolqu ‘armata’ magħmula mill-entitatjiet kollha biex tiġġieled id-droga – 
problema li ħaditna. 

86.  Ma rridux ninsew l-illitteriżmu, l-għajn ta’ ħafna problemi. Din problema li ilha s-snin magħna u 
jinħtieġ tiġi indirizzata u solvuta. Li jibqgħu joħorġu tfal mill-iskola li ma jafux jaqraw u jiktbu hija tat-
twerwir. 

87.  Għandha tinħoloq stuttura ta’ emerġenza socjali meta sseħħ xi traġedja. Għalkemm ċert li l-
professjonisti u l-FSWS jagħmlu ħilithom, għandu jkun hemm tim li jkun parti mit-tim paramediku u 
anke mit-tim tas-CPD meta jkun hemm inċidenti li jistgħu jew jittrawmatizzaw lil-vittmi jew inkella 
jkollha bżonn għajnuna l-familja. Dan jista’ jkun ukoll jaffettwa lill-first responders.   

88.  Irridu professjonisti bħal avukati, pulizija, periti u tobba li huma aktar sensittivi lejn min għaddej 
minn żmien iebes.  Dan għandu jsir parti mit-taħriġ li jieħdu fl-UM. 

89.  In-nomenklatura li nużaw għandha tkun ‘service user’ u mhux ‘klijent’, qisu xi ħadd ġie jixtri mill-
growser. Turi ukoll li l-persuna hija emanċipata. Dan il-proċess ta’ użu approprijat tal-lingwa u t-
terminoloġija għandha tibda tapplika f’kollox u ssir ħidma nazzjonali biex nindirizzaw l-użu ħażin tal-
lingwa; lingwa sessista (bħal fil-liġijiet), lingwa li ma tirrispettax biżżejjed il-ġeneru u s-sesswalità, 
lingwa li tintuża mill-professjonisti li tikkategorizza u tillejbilja lin-nies.  Inżommu f’moħħna li l-lingwa 
tirrifletti kif naħsbu. 
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90.  Hemm bżonn jidħol il-kunċett ta’ case management biex min għandu bżonn l-għajnuna ma jsibx 
ruħu/ruħha f’nofs ta’ baħar imma jkollu min jakkumpanjah fil-mument li jiġu affaċjati minn xi saram. 

91.  Ninvestu fl-inner harbour region għax nafu li hemm ħafna problemi li huma amplifikati mill-
ġentrifikazzjoni li għaddejja f'dik iż-żona.  Il-kumitati tar-rijabilitazzjoni m’għandhomx ikunu 
sempliċiment iffukati biex iqassmu l-flus lill-klabbs tar-regatta jew biex jirranġaw xi sur, imma biex 
ikunu reżistenza u vuċi għan-nies meta jiġi l-ispekulatur biex jisloħ u jerda.  Irridu wkoll nfasslu 
strateġija u programm soċjali għal Għawdex li għandu sfidi differenti minn reġjuni oħra.  Nifhmu li 
hemm Tramuntana u Nofsinhar f'kull lokalità - dan għandu jiġi indirizzat bi programm ta' żvilupp fil-
komunità. 

92. Għandna nagħmlu sforx akbar biex nindirizzaw l-institutionalization.  Madwar 10,000 persuna 
qedin go homes.  Ninħtiegu nistaqsu għalfejn. 

93.  Il-partiti politiċi m'għandhomx jixprunaw firda fil-komunitajiet tagħna.  Għandhom idaħħlu ftit 
sens kif iġibu ruhom. 

94.  Nużaw ir-riżorsi tal-komunità għad-divertiment imma anke biex inwieżnu lil xulxin u l-industriji 
tal-lokalità.   

95.  Naħdmu aktar mal-komunitajiet barranin. Nilqgħu u ngħożżu lill-barranin, speċjalment dawk li 
ġejjin minn żoni ta' periklu. Ninvestu riżorsi u taħriġ fil-komunitajiet barranin. Irridu noħolqu pontijiet 
permezz ta' programmi u skemi speċjali. 

96.  L-etika fl-imgiba professjonali tagħna għandha titjieb.  Sar kważi lussu jew eċċezzjoni li nġibu 
ruħna kif suppost. Din id-dimensjoni fil-professjonijiet tagħna għandha nsaħħuha fit-taħriġ.  Il-
professjonisti jridu jitgħallmu jaħdmu aktar flimkien u jinvolvu lis-service user f’ kull parti mit-tappa. 

97. Is-soċjetà ċivili m’għandniex nippruvaw nħottuha imma nivvalutawha. Il-Knisja u l-Unions 
għandhom jsaħħu l-preżenza tagħhom fl-involviment fl-iStat speċjalment meta l-affarijiet mhux 
sejrin tajjeb u flimkien mal-knejjes l-oħrajn, għaqdiet non-governattivi għandhom ikunu l-frosta fuq l-
Gvern u l-istituzzjonijiet.  

98. Nindirizzaw l-problema tal-użura li qed tibla' familja wara oħra. Dak li qed taghmel il-Caritas 
Malta ġa tajjeb ħafna imma rridu nibnu fuq dan fuq livell nazzjonali. 

99. Ninvestu sforz ta' vera biex nimplimentaw l-SDGs li għandhom ikunu l-ispina tal-politika soċjali 
tagħna. 

100. Insiru komunità aktar 'zekzika' ħalli ngħinu u mhux ninjoraw lil xulxin.  Irridu nitgħallmu nwieżnu 
lil xulxin u nkunu t’appoġġ.  Irridu nerġgħu niskopru dawk il-valuri tajbin li kellna fl-imgħoddi u 
nġġedduhom. 


