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Dan il-Manwal joff ri l-aħjar prattiki u l-lezzjonijiet  meħuda minn 27 Stat Membru, kif ukoll 

pajjiżi oħrajn ta’ immigrazzjoni, dwar it-temi li ġejjin: l-iskambju Ewropew ta’ informazzjoni 

u ta’ prattika tajba; il-midja tal-massa u l-integrazzjoni; il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abili-

tazzjoni tal-immigranti; il-pjattaformi ta’ djalogu; il-kisba tan-nazzjonalità u l-prattika ta’ 

ċittadinanza attiva; iż-żgħażagħ immigranti, l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. 

Ġie żviluppat b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali dwar l-Integrazzjoni 

u għandu l-għan li jippromwovi l-ħolqien ta’ qafas Ewropew koerenti dwar l-integrazzjoni 

billi jiff aċilita l-iskambju tal-esperjenza u tal-informazzjoni. Il-Manwal huwa indirizzat għal 

dawk li jfasslu l-politika u l-prattikanti fi l-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE.

It-tielet edizzjoni
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Kif jiġu akkwistati l-pubblikazzjonijiet tal-UE

Pubblikazzjonijiet għall-bejgħ:

• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• mill-ħanut tal-kotba tiegħek billi tikkwota t-titlu, il-pubblikatur u/jew in-numru tal-ISBN;

billi tikkuntattja wieħed mill-aġenti tagħna direttament inkarigat mill-bejgħ. Tista’ takkwista d-dettalji ta’ 

kuntatt tagħhom permezz tal-link http://bookshop.europa.eu, jew billi tibgħat faks 

fin-numru +352 2929-42758.

Pubblikazzjonijiet mingħajr ħlas:

• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mir-rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea jew mid-delegazzjonijiet. Tista’ takkwista

d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom permezz tal-link http://ec.europa.eu/ jew billi tibgħat faks

fin-numru +352 2929-42758.
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Daħla

Seba' snin ilu, fi l-Kunsill Ewropew ta’ Tessaloniki, il-Kapijiet ta’ Stat u tal-Gvern għamlu sejħa 

għal aktar diskussjoni dwar l-integrazzjoni bejn l-Istati Membri bil-ħsieb li l-Istati jitgħallmu 

minn xulxin. Il-Kummissjoni Ewropea, f’kooperazzjoni mal-Punti Nazzjonali ta’ Kuntatt dwar 

l-Integrazzjoni, esperti li jiltaqgħu ta’ spiss, iddeċidiet li tfassal ktejjeb ta’ gwida ta’ prassi tajba.

Illum qed nippreżentaw din it-tielet edizzjoni tal-ktejjeb ta’ gwida. Huwa jkopri suġġetti 

ta’ importanza kbira. ‘Il-mass medja u l-integrazzjoni’, ‘it-tkattir tal-għarfi en u l-għoti ta’ 

saħħa lill-immigranti’, ‘il-pjattaformi ta’ djalogu’, ‘l-akkwist tan-nazzjonalità u l-prassi ta’ 

ċittadinanza attiva’, ‘iż-żgħażagħ immigranti, l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol’. Kważi 600 

espert, minn Gvernijiet kif ukoll rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, ħadmu għal aktar minn 

18-il xahar fl -iskambju ta’ ideat dwar dawn it-temi kruċjali. Ir-riżultat huwa l-fi rxa vasta ta’ 

eżempji konkreti u ta’ ispirazzjoni li hemm f’din l-edizzjoni tal-ktejjeb ta’ gwida. Iżda dan 

il-ktejjeb mhux l-uniku frott ta’ ħidmet l-esperti. Seba’ snin, tliet edizzjonijiet, erbatax-il 

seminar tekniku, l-involviment ta’ għadd ta’ mijiet ta’ nies: dan kollu ħoloq komunità ta’ 

prattikanti b’konnessjonijiet tajba u li tiff unzjona tajjeb. 

L-isfi di f’dan il-qasam għadhom hemm, iżda l-ktejjeb ta’ gwida jeħodna pass ’il quddiem 

lejn l-iskoperta ta’ soluzzjonijiet komuni biex nilqgħu għalihom. Fl-edizzjonijiet ta’ 

qabel ittrattajna l-programmi ta’ introduzzjoni, il-parteċipazzjoni ċivika, l-indikaturi, 

il-mainstreaming, l-akkomodazzjoni urbana, l-integrazzjoni ekonomika u l-governanza 

tal-integrazzjoni. B’din it-tielet edizzjoni, ġew koperti kważi l-oqsma kollha ta’ relevanza 

identifi kati mill-Prinċipji Bażiċi Komuni maqbula mill-Istati Membri fl -2004.   

Din il-komunità ta’ integrazzjoni għadha qed tikber. Is-sena l-oħra nfetaħ forum aċċessibbli 

għal kulħadd – il-Websajt Ewropea dwar l-Integrazzjoni. Żdiedu mijiet ta’ prassi tajba biex 

ikomplu jispirawna, u ħafna drabi jwasslu għal ideat u proġetti ġodda u eċċellenti.  Xi wħud 

minn dawn huma ffi  nanzjati mill-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni. 
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B’din it-tielet edizzjoni u t-tnedija tal-websajt, qed inġibu fi  tmiemu t-tielet stadju tal-Aġenda 

Komuni għall-Integrazzjoni tal-2005. It-Trattat tal-Liżbona jħajjarna nistabbilixxu miżuri li 

jipprovdu inċentivi u appoġġ għall-azzjoni tal-Istati Membri biex tinġieb 'il quddiem l-integ-

razzjoni. Bl-ixprunar mogħti mill-Programm ta’ Stokkolma, mill-Konferenzi Ministerjali 

dwar l-Integrazzjoni u d-dibattiti tal-Forum Ewropew dwar l-Integrazzjoni, nistgħu issa 

nidħlu fi  żmien dinamiku ta’ ħidma lejn għan komuni – il-ġid taċ-ċittadini kollha f’soċjetà 

diversifi kata. Il-Kummissjoni Ewropea tibqa’ impenjata bis-sħiħ lejn dan il-proċess.

      

 Jonathan Faull

 Direttur Ġenerali

 DĠ Ġustizzja, Libertà u Sigurtà  

 Il-Kummissjoni Ewropea
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Introduzzjoni

Il-Manwal dwar l-Integrazzjoni fi h ‘lezzjonijiet’ u prattiki tajbin miksuba mill-esperjenza 

ta’ dawk li jfasslu l-politiki u l-prattikanti madwar l-Ewropa. Bil-ġbir u l-preżentazzjoni ta’ 

eżempji konkreti minn oqsma diff erenti tal-integrazzjoni tal-immigranti, il-Manwal jikkon-

tribwixxi għal proċess politiku akbar fi l-qasam tal-integrazzjoni fl -Unjoni Ewropea (UE), 

l-aktar fl -iżvilupp tal-qafas Ewropew dwar l-integrazzjoni.

Bħall-verżjonijiet preċedenti tal-Manwal, it-tielet verżjoni tkopri taħlita ta’ suġġetti  

‘sostantivi’ u ‘metodoloġiċi’. Huwa jkopri tliet suġġetti tematiċi u tliet approċċi ta’ tmexxija. 

Il-kapitli dwar ir-rwol tal-midja, il-kisba tan-nazzjonalità u l-prattika ta’ ċittadinanza attiva, u 

l-esperjenzi ta’ żgħażagħ immigranti fi s-sistema edukattiva u fi s-suq tax-xogħol jippreżentaw 

prattiki u tagħlimiet f'dawn l-oqsma speċifi ċi. Il-kapitoli dwar l-iskambju Ewropew ta’ 

informazzjoni u ta’ prattika tajba, il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abilitazzjoni, u l-pjattaformi 

ta’ djalogu jeżaminaw l-istrutturi u l-mekkaniżmi użati għall-implimentazzjoni ta’ strateġiji 

ta’ integrazzjoni ta’ suċċess fl -oqsma kollha tal-politika. It-tielet edizzjoni hija bbażata 

fuq sensiela ta’ seminars tekniċi ospitati mill-ministeri responsabbli għall-integrazzjoni fi  

Vjenna (Novembru 2007), Pariġi (Novembru 2007), Ateni (Marzu 2008), Dublin (Mejju 2008), 

Liżbona (Novembru 2008) u Tallinn (Frar 2009).

Ewropa b'saħħitha għandha l-għan li tiżgura l-benesseri fuq żmien twil tar-residenti kollha 

tas-soċjetajiet diversi tagħha. Gruppi diff erenti ta’ immigranti se jkomplu jaslu u jistabbilixxu 

ruħhom f'soċjetajiet Ewropej li huma stess qegħdin jinbidlu taħt l-infl uwenza ta’ bidliet 

soċjoekonomiċi u demografi ċi. 

Il-politiki ta’ integrazzjoni għandhom l-għan li jwasslu, eventwalment, għal konverġenza 

ta’ riżultati soċjetali għal kulħadd. Dan jeħtieġ l-involviment attiv taċ-ċittadini u r-residenti 

kollha; dawk li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni u dawk li mhumiex. Huma jistgħu jikkon-

tribwixxu għall-ħajja soċjali, ekonomika, kulturali u ċivika tas-soċjetà billi jużaw il-ħiliet u 

l-kompetenzi tagħhom. 

L-individwi jiżviluppaw kapaċità għat-tagħlim tul il-ħajja u huma abilitati bħala aġenti 

tal-bidla għal soċjetajiet integranti. Id-drittijiet u r-responsabbiltajiet komparabbli jagħmlu 

l-parteċipazzjoni possibbli, bħalma jagħmel it-twessigħ ta’ istituzzjonijiet ewlenin.  

Ir-residenti li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jistgħu jiltaqgħu ma’ diffi  kultajiet relatati 

mal-oriġini tagħhom, il-kundizzjonijiet ta’ stabbiliment jew id-diskriminazzjoni. Ir-residenti 

li mhux ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jistgħu jiltaqgħu ma’ diffi  kultajiet sabiex 

jgħixu ma’ dawn ir-residenti sħab ġodda tagħhom, fl -adattament għad-diversità akbar ta’ 

madwarhom u fi n-negozjar ta’ kunċetti ġodda ta’ ċittadinanza u parteċipazzjoni. 
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Arranġamenti ġodda ta’ ċittadinanza attiva huma nnegozjati billi jitneħħew l-ostakli u billi nibnu 

aktar fuq fatturi li jiff aċilitaw l-integrazzjoni soċjetali. L-awtoritajiet pubbliċi, is-soċjetà ċivili u 

s-settur privat jgħinu lilhom infushom u l-proċess ta’ integrazzjoni billi jsiru ‘organizzazzjonijiet 

li jitgħallmu.’ Huma jiksbu għarfi en interkulturali u huma proattivi fl -indirizzar tal-ħtiġijiet li 

jinbidlu, id-dinamika soċjali u l-benesseri tal-popolazzjoni dejjem iżjed diversa tagħhom.

L-Ewwel Kapitlu huwa diff erenti mill-kapitli l-oħrajn minħabba li jfi sser kif l-iskambju ta’ 

informazzjoni u ta’ prattika tajba jaħdem fi l-preżent permezz tal-kooperazzjoni Ewropea 

mmirata dwar l-integrazzjoni. Il-ftit eżempji ta’ prattiċi jirrigwardaw attivitajiet fi l-livell 

tal-UE, minfl ok prattiċi nazzjonali. Il-kapitlu jirreferi għall-istabbiliment ta’ standards legali 

u r-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tagħhom. Jirreferi wkoll għall-istabbiliment ta’ 

prijoritajiet ta’ politika fi l-livell Ewropew u jiddeskrivi fi l-qosor elementi ewlenin tal-Aġenda 

Komuni għall-Integrazzjoni, bħall-Websajt Ewropea dwar l-Integrazzjoni u l-Forum Ewropew 

għall-Integrazzjoni. B’mod partikolari, huwa jiddeskrivi l-eżerċizzju tal-Manwal, inklużi 

t-tliet sensiliet ta’ seminars tekniċi, li wasslu għal tliet edizzjonijiet tal-manwal maħsub għal 

dawk li jfasslu l-politika u l-prattikanti.

L-objettiv tematiku tat-Tieni Kapitlu huwa r-rwol tal-midja tal-massa fl -integrazzjoni 

tal-immigranti. F'demokraziji liberali li jiggarantixxu l-libertà tal-istampa, ir-rwol tal-midja 

huwa li tipprovdi tagħrif, edukazzjoni, u divertiment. Il-midja tiff unzjona bħala pjattaforma 

għal komunikazzjoni miftuħa u sinċiera dwar l-aspetti pożittivi u negattivi tar-realtajiet 

soċjali, inkluża l-immigrazzjoni. Hija għandha strumenti qawwija li bihom tinfl uwenza l-atti-

tudnijiet fi s-soċjetà u tipprovdi informazzjoni għal kulħadd fi s-soċjetà, inkluż l-immigranti. 

L-organizzazzjonijiet tal-midja qegħdin jitgħallmu jidentifi kaw il-ħtiġijiet ta’ udjenza aktar 

diversa, ineħħu l-ostakoli u jiftħu opportunitajiet fi l-professjoni u fl -organizzazzjonijiet 

tagħhom għal persuni li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni. Il-professjonisti tal-midja, 

il-gvernijiet, il-politiċi, il-pubbliku, is-soċjetà ċivili organizzata u l-kumpaniji privati kollha 

għandhom rwol x’jaqdu. Dan il-kapitlu jiddeskrivi strateġiji għall-iżvilupp tal-kompetenzi 

ta’ dawk li għandhom interess fl -integrazzjoni fi d-dinja tal-midja.

It-Tielet Kapitlu jorbot fl imkien il-ħolqien ta’ kuxjenza pubblika u l-abilitazzjoni tal-immigranti 

bħala żewġ approċċi komplementari. It-tnejn jikkontribwixxu għall-idea li l-integrazzjoni 

soċjetali taħdem bħala proċess f'żewġ direzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni reċiproka bejn 

l-immigranti u l-pubbliku ġenerali. Permezz tal-ħolqien ta’ kuxjenza, dawk li jfasslu l-politika 

u l-prattikanti jżidu l-għarfi en tal-pubbliku ġenerali dwar kwistjonijiet ta’ integrazzjoni u 

s-sensittività tiegħu għall-benesseri tar-residenti kollha sħabhom. L-għarfi en jikkontribwixxi 

għall-abilitazzjoni,  minħabba li l-gruppi speċifi ċi kkonċernati jiżviluppaw opinjonijiet 

aktar informati dwar id-diversità u huma abilitati li jipparteċipaw b’mod aktar attiv fi t-tibdil 

tal-opinjonijiet. L-abilitazzjoni tgħin lill-immigranti jgħinu lilhom infushom. Tibni fuq l-għarfi en 

tal-immigranti dwar il-ħtiġijiet tagħhom stess u żżid ir-riżorsi u l-kapaċitajiet tagħhom f’dawk 

l-oqsma. Dan jagħti l-possibbiltà lill-immigranti u lill-organizzazzjonijiet tal-immigranti 

jagħmlu għażliet aktar informati u jimpenjaw irwieħhom li jieħdu azzjoni akbar biex ibiddlu 
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s-sitwazzjoni tal-integrazzjoni. L-abilitazzjoni tikkontribwixxi għall-għarfi en minħabba 

li l-proġetti jibdew jirrikonoxxu u jibnu fuq il-ħiliet uniċi tal-immigranti bħala persuni li 

jqajmu l-għarfi en. Dawn iż-żewġ kunċetti jwasslu għal interazzjoni frekwenti fost ir-residenti 

kollha bħala voluntiera, permezz tal-aċċess għal istituzzjonijiet prinċipali u sħubijiet ġodda 

fl -organizzazzjonijiet, u bħala ċittadini, permezz tal-parteċipazzjoni fi t-tfassil ta’ politiki dwar 

l-integrazzjoni u forom ġodda ta’ ċittadinanza lokali u ċivika.

Ir-Raba’ Kapitlu jippreżenta pjattaformi ta’ djalogu bħala għodda għan-negozjar 

tal-integrazzjoni. Dawn jippromwovu fehim u fi duċja reċiproka fuq żmien twil u  jistgħu 

jipprevjenu u jsolvu kunfl itti fost u bejn l-immigranti, ir-residenti, iċ-ċittadini li ġejjin 

minn sfond ta’ immigrazzjoni u dawk li mhumiex, u bejn dawn il-gruppi diversi u l-gvern. 

Huwa jiddeskrivi kull pass fi l-proċess ta’ stabbiliment u tħaddim ta’ pjattaformi ta’ djalogu 

ad hoc u aktar permanenti. Huwa jikkunsidra liema ostakoli prattiċi l-prattikanti spiss 

jeħtieġu li jegħlbu u liema rwoli ta’ faċilitaturi jistgħu jinħolqu għal awtorità pubblika 

jew organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili ewlenija. Pjattaforma li tirnexxi tħeġġeġ skambju ta’ 

ideat miftuħ u rispettuż u, meta ssir sew, tgħin lill-parteċipanti jirrikonoxxu spazju komuni 

għall-kooperazzjoni sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-komunità tagħhom. Billi jkomplu 

fejn tkun waqfet il-pjattaforma ta’ djalogu, l-attivitajiet ta’ segwitu jista’ jkollhom l-eff ett 

li joħolqu netwerks ġodda bejn in-nies u l-organizzazzjonijiet fuq il-post, billi jagħtuhom 

sens ta’ identità kondiviża u interess fi l-benesseri tal-ġirien tagħhom.  

Il-Ħames Kapitlu jeżamina l-kisba tan-nazzjonalità minn approċċ lejn l-integrazzjoni 

ċċentrat fuq iċ-ċittadini. L-immigranti li jaraw il-futur tagħhom f’xi pajjiż, għandhom interess 

li jgħixu hemmhekk bi drittijiet, responsabbiltajiet u opportunitajiet ugwali li jipparteċipaw. 

L-Istati Membri tal-UE li jsiru pajjiżi tal-immigrazzjoni għandhom interess fl -inklużjoni sħiħa 

soċjoekonomika u politika billi jgħollu r-rata ta’ naturalizzazzjoni ta’ residenti tal-ewwel 

ġenerazzjoni stabbiliti u billi jiżguraw il-kisba tan-nazzjonalità għat-tfal tagħhom li jitwieldu 

f'dak il-pajjiż. Ċerti ostakli fi l-liġi tan-nazzjonalità konvenzjonali li jinstabu li, bla ebda 

intenzjoni, jeskludu  jew   jiskoraġġixxu l-applikanti tal-lum, jiġu identifi kati u jitneħħew. 

L-elementi tal-proċedura amministrattiva li l-aktar itawlu jew ifi xklu l-proċess jitnaqqsu. Dan 

iwassal għal effi  ċjenza akbar fl -implimentazzjoni, u sodisfazzjon akbar bis-servizz fost dawk 

li se jsiru ċittadini. Komponent fl -iff aċilitar tal-proċeduri li rċieva prijorità ogħla f'bosta Stati 

Membri huwa ż-żieda fi l-parteċipazzjoni u l-interess fost il-pubbliku ġenerali. Wara l-kisba 

tan-nazzjonalità, it-tħeġġiġ ta’ ċittadinanza attiva fost iċ-ċittadini l-ġodda u dawk qodma 

jagħtihom il-possibbiltà li jiff urmaw il-futur kondiviż ta’ soċjetà diversa. Iċ-ċittadinanza 

attiva tgħaqqad l-identitajiet multipli tal-membri tagħha u tagħtihom il-possibbiltà li 

jikkontribwixxu bis-sħiħ għall-ħajja ekonomika, soċjali, kulturali, ċivika u politika tal-pajjiż.

Is-Sitt Kapitlu jesplora d-diversi strateġiji li jtejbu s-suċċess edukattiv u r-riżultati fi s-suq 

tax-xogħol taż-żgħażagħ immigranti. Il-prattikanti jitgħallmu kif il-preġudizzji fi s-sistema 

tal-iskola jew fatturi soċjoekonomiċi individwali u għarfi en lingwistiku jista’ jkollhom impatt 

sinifi kanti  fuq l-opportunitajiet u l-isfi di li dawk li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni 
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jiff aċċjaw f'kull stadju tal-edukazzjoni tagħhom, mit-tfulija sa meta jsiru adulti żgħażagħ. 

Il-miżuri jistgħu jibnu l-kapaċitajiet tal-immigranti żgħar infushom u dawk ta’ istituzzjonijiet 

ewlenin responsabbli milli jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ tagħlim tal-istudenti kollha, kemm 

dawk immigranti kif ukoll dawk nattivi. Flimkien ma’ edukazzjoni interkulturali soda, dan 

l-approċċ irawwem forom ġodda u akbar ta’ parteċipazzjoni fi  skejjel dejjem aktar diversi 

u fi l-komunitajiet tagħhom. It-titjib tal-kwalità u l-effi  kaċja tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u li 

dawn isiru aċċessibbli għall-immigranti, joħloq opportunitajiet ta’ karriera akbar u aqwa, li 

jtejbu l-kompetittività ekonomika u l-koeżjoni soċjali ta’ pajjiż.
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Skambji ewropej ta’ informazzjoni u prattika tajba

L-immigrazzjoni u l-integrazzjoni kibru minn kwistjoni ta’ interess għal ftit partijiet 

interessati speċjalizzati,  għal waħda li qiegħda fi l-quċċata tal-aġenda ta’ ħafna 

aktar organizzazzjonijiet diff erenti.  Il-politika nazzjonali u sottonazzjonali f’bosta 

oqsma tal-integrazzjoni qegħdin ikunu dejjem aktar infl uwenzati minn deċiżjonijiet 

meħuda fi l-livell tal-UE. It-tfassil ta’ politika tal-UE jista’ jkun eżerċizzju twil u 

kkomplikat, b’livelli diff erenti ta’ involviment tal-gvernijiet nazzjonali, tas-soċjetà 

ċivili u tal-istituzzjonijiet tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol ċentrali, 

spiss bħala inizjatriċi u koordinatriċi. Biex jifhmu s-sitwazzjoni tagħhom stess, dawk 

li jfasslu l-politika u l-prattikanti fi l-livell lokali, reġjonali u nazzjonali għandhom 

ikunu jafu kif jiġu ff urmati l-politiki fi l-livell Ewropew u jkunu jistgħu jieħdu sehem 

f’mekkaniżmi Ewropej ta’ kooperazzjoni.  

L-ewwel parti ta’ dan il-kapitlu tippreżenta fi l-qosor kif taħdem bħalissa l-kooperazzjoni 

mmirata Ewropea dwar l-integrazzjoni. Standards fi l-liġi tal-Komunità Ewropea jiġu stabbiliti 

f’oqsma li jħallu impatt enormi fuq l-integrazzjoni tal-immigranti. Il-kooperazzjoni legali 

dwar l-integrazzjoni qiegħda tiżviluppa fl imkien ma’ impenji politiċi ġodda u kooperazzjoni 

teknika ġdida. F’qafas ikkoordinat mill-Kummissjoni Ewropea,  skambju strutturat ta’ 

informazzjoni bejn il-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali dwar l-Integrazzjoni u l-Kummissjoni 

jikkontribwixxi għal-laqgħat tal-ministri responsabbli mill-integrazzjoni. Il-konklużjonijiet 

tagħhom jistabbilixxu l-prijoritajiet biex oqsma ġodda ta’ kooperazzjoni Ewropea jkunu 

implimentati u ffi  nanzjati permezz ta’ proġetti ta’ grupp varjat ta’ partijiet interessati u 

awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali madwar l-Ewropa. 

Mhuwiex fl -ambitu ta’ dan il-kapitlu li nidħlu fi l-kuntest usa’ tal-inklużjoni tal-integrazzjoni 

fi l-livell tal-UE, li kien indirizzat fi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-2005 

dwar l-Aġenda Komuni għall-Integrazzjoni. Pereżempju, oqsma oħrajn ta’ kooperazzjoni 

Ewropea appoġġjaw l-integrazzjoni ta’ diversi kategoriji ta’ immigranti, inklużi refuġjati, 

f’dak li jirrigwarda l-kultura, l-impjieg, l-intraprenditorija, l-opportunitajiet indaqs, is-saħħa, 

il-multilingwiżmu, l-opinjoni pubblika, ir-riċerka, l-inklużjoni soċjali u l-politika urbana. Barra 

minn hekk, il-ħidma ta’ żewġ aġenziji indipendenti tal-UE hija rilevanti għall-integrazzjoni 

tal-immigranti: l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), ibbażata fi  Vjenna 

u mibnija fuq dak li qabel kien iċ-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu  u 

l-Ksenofobija (EUMC), u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Għajxien 

u tax-Xogħol (EUROFOUND), ibbażata f’Dublin.

It-tieni parti ta’ dan il-kapitlu tiddeskrivi t-tliet sensiliet ta’ seminars tekniċi li pproduċew 

it-tliet edizzjonijiet tal-Manwal Ewropew dwar l-Integrazzjoni għal dawk li jfasslu l-politika 

u l-prattikanti. Bil-ġbir u l-preżentazzjoni ta’ eżempji konkreti minn oqsma diff erenti 

tal-integrazzjoni tal-immigranti, il-Manwal jikkontribwixxi għall-proċess akbar tal-iżvilupp 

tal-qafas Ewropew dwar l-integrazzjoni.  
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1.1 Kooperazzjoni Ewropea mmirata dwar l-integrazzjoni

F’dawn l-aħħar għaxar snin, il-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE daħlu f’impenji li 

jżidu l-kompetenza u l-programmi ta’ ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE dwar l-integrazzjoni 

ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti legalment. 

It-twaqqif ta’ standards

Il-kompetenza legali tal-UE fl -oqsma tal-libertà, tas-sigurtà u tal-ġustizzja kibret taħt 

it-Trattat ta’ Amsterdam tal-1997. Meta daħal fi s-seħħ fl -1999, l-Istati Membri qablu, taħt 

il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Tampere, li l-għan ta’ politiki ta’ integrazzjoni aktar 

stretti għandu jkun li jiġi żgurat it-trattament ġust ta’ immigranti minn barra l-UE li qegħdin 

jgħixu legalment f’pajjiż tal-UE. L-Istati jiggarantixxu għal dawn iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

drittijiet u responsabbiltajiet li huma l-eqreb possibbli għal dawk taċ-ċittadini tal-UE. Huma 

jingħataw ukoll l-opportunità li jiksbu n-nazzjonalità tal-pajjiż.  

Iddaħħlet leġiżlazzjoni Komunitarja li pproduċiet standards Ewropej f’ċerti oqsma li  jħallu 

impatt fuq l-integrazzjoni. 

Ġew adottati żewġ atti legali li jħallu impatt fuq l-integrazzjoni tal-immigranti, li huma:

Id-Direttiva 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifi kazzjoni 

tal-familja 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT

Id-Direttiva 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 li tirrigwarda l-istatus ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:en:NOT 

F’isem il-Kummissjoni Ewropea, in-Netwerk Odysseus ta’ Esperti Akkademiċi għamel studju 

dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn id-Direttivi. Ir-rapporti ppubblikati jinsabu fuq:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Barra minn hekk, ġew adottati żewġ atti legali kontra d-diskriminazzjoni, jiġifi eri:

Id-Direttiva 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 (id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML 
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Id-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 (id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza 

fl -Impjieg)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML 

In-Netwerk tal-Kummissjoni Ewropea ta’ Esperti Legali Indipendenti fi l-qasam tal-ġlieda 

kontra d-diskriminazzjoni jipprovdi pariri u għajnuna lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

dwar it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dawn iż-żewġ strumenti legali. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en

L-istabbiliment ta’ prijoritajiet

Ġew stabbiliti wkoll impenji politiċi mill-gvernijiet nazzjonali, li jużaw il-kooperazzjoni 

Ewropea sabiex jaqblu dwar prijoritajiet komuni għall-azzjoni. L-Istati Membri adottaw, taħt 

il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2004, il-Prinċipji Bażiċi Komuni għal Politika ta’ Integrazzjoni 

tal-Immigranti. Dawn huma riprodotti fl -Anness 1.

Il-Prinċipji Bażiċi Komuni għandhom l-għan li: 

Jgħinu lill-Istati Membri jiff ormulaw politika ta’ integrazzjoni billi joff rulhom gwida • 

sempliċi, mhux vinkolanti, li biha jistgħu jiġġudikaw u jivvalutaw l-isforzi tagħhom 

stess;

Iservu bħala bażi għall-Istati Membri sabiex jesploraw kif l-awtoritajiet tal-UE, dawk • 

nazzjonali, reġjonali, u lokali jistgħu jinteraġixxu fl -iżvilupp u fl -implimentazzjoni ta’ 

politika ta’ integrazzjoni ; 

Jgħinu lill-Kunsill jirrifl etti dwar u, maż-żmien, jaqbel dwar mekkaniżmi u politika fi l-livell • 

tal-UE meħtieġa sabiex jappoġġjaw l-isforzi ta’ politika ta’ integrazzjoni fuq livell lokali.

Impenji u prijoritajiet politiċi ġodda għal kooperazzjoni Ewropea jsiru f’kull konferenza 

Ewropea tal-ministri responsabbli mill-integrazzjoni. Tlieta saru fi  Groningen (2004), 

Potsdam (2007), u Vichy (2008), fi lwaqt li dik li jmiss għandha ssir taħt il-Presidenza Spanjola 

fl -2010.

Kooperazzjoni teknika

Il-kooperazzjoni teknika dwar l-integrazzjoni ġiet stabbilita taħt il-‘Programm tal-Aja,’ 

il-programm ta’ ħidma fuq ħames snin li qablu fuqu l-Istati Membri tal-UE għal kooperazzjoni 

aktar mill-qrib biex jissaħħaħ l-iżvilupp ta’ żona komuni ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. Ser 

tingħata spinta ġdida lil dan il-qasam fi l-‘Programm ta’ Stokkolma’ għall-2010 sal-2014.  

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2005, ‘Aġenda Komuni għall-Integrazzjoni’ 

ipprovdiet l-ewwel risposta tal-Kummissjoni għall-istabbiliment ta’ qafas Ewropew koerenti. 

Il-provvediment ta’ mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni tal-UE lill-partijiet interessati biex jaqsmu 
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l-esperjenza u l-informazzjoni bejn il-pajjiżi għandu jħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex 

ipoġġu l-Prinċipji Bażiċi Komuni fi l-prattika u jsaħħu l-isforzi tagħhom ta’ integrazzjoni. 

Il-mekkaniżmi elenkati f’din is-sezzjoni huma l-pedamenti ta’ dan il-qafas. 

Fl-2002, il-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali dwar l-Integrazzjoni (NCPIs) tlaqqgħu bħala netwerk 

intergovernattiv fi l-livell tal-UE għall-iskambju ta’ informazzjoni fost ir-rappreżentanti 

tal-ministeri nazzjonali responsabbli mill-integrazzjoni u l-Kummissjoni Ewropea. 

In-netwerk jaħdem sabiex jopera u jtejjeb l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni teknika, 

jiddefi nixxi objettivi komuni, jistabbilixxi miri jew punti ta’ referenza, u jsaħħaħ il-koordi-

nazzjoni bejn il-politika nazzjonali u dik tal-UE. 

Il-Kummissjoni strutturat l-iskambju ta’ informazzjoni u pproduċiet bosta pubblikazzjonijiet 

komparattivi dwar politika u prattiki ta’ integrazzjoni madwar l-UE. It-tliet Rapporti Annwali 

tagħha dwar l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni fl -Ewropa kien fi hom tagħrif li fi l-parti 

l-kbira tiegħu kien ipprovdut mill-NCPIs dwar il-politika u l-istatistiċi tal-immigrazzjoni u 

dwar l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Bażiċi Komuni dwar l-Integrazzjoni. Il-Manwali dwar 

l-Integrazzjoni għal dawk li jfasslu l-politika u għall-prattikanti kienu l-muturi ewlenin 

tal-iskambju ta’ informazzjoni u prattiki ff aċilitati mill-NCPIs.

Il-Websajt Ewropea dwar l-Integrazzjoni tieħu dan l-iskambju strutturat ta’ informazzjoni f’livell 

ogħla. Il-websajt hija għall-partijiet kollha interessati u tipprovdi “bieb” pubbliku għall-qsim ta’ 

informazzjoni u prattiki minn madwar l-Istati Membri kollha u tkopri d-dimensjonijiet kollha 

tal-integrazzjoni. Hija għandha l-għan li trawwem politika u prattiki ta’ integrazzjoni billi 

taqsam strateġiji ta’ suċċess u tappoġġja l-kooperazzjoni fost il-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili fl -UE. Hija miftuħa għal kulħadd u tagħti l-possibbiltà lil dawk li jżuruha li 

jaqsmu prattiki tajba, li jiskopru opportunitajiet ta’ fi nanzjament u jfi ttxu msieħba għal proġetti, 

li jibqgħu aġġornati dwar l-aħħar żviluppi fi l-livell tal-UE, nazzjonali u lokali, u li jibqgħu 

f’kuntatt ma’ membri tal-komunità tal-integrazzjoni tal-UE. Bil-funzjoni tagħha bħala pont bejn 

il-prattikanti tal-integrazzjoni u dawk li jfasslu l-politika, il-Websajt Ewropea dwar l-Integrazzjoni 

qiegħda tipprovdi ‘Integrazzjoni fuq il-ponot ta’ subgħajk’ b’kontenut ta’ kwalità għolja minn 

madwar l-Ewropa, u trawwem il-komunità ta’ prattikanti tal-integrazzjoni.

Dan li ġej tista’ ssibu kollu fuq il-websajt (www.integration.eu):

Ġabra ta’ "prattiki tajba" innovattivi dwar l-integrazzjoni, ippreżentati b’mod ċar u - 

kumparabbli: il-prattiki huma meħudin minn proġetti Ewropej u nazzjonali, awtoritajiet 

lokali u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Qegħdin miġburin permezz tal-użu ta’ 

mudell komuni, biex ikunu jistgħu jitqabblu faċilment;

Żviluppi fi l-livell tal-UE, bħal direttivi ġodda tal-KE, konklużjonijiet tal-Kunsill, - 

Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni;

Folji ta’ informazzjoni dwar il-pajjiżi, bl-aħħar informazzjoni rigward il-leġiżlazzjoni u - 

l-programmi ta’ politika;  

Għodod bħal ‘l-għodda għat-tiftix ta’ sieħeb għal proġett’, li tappoġġja n-netwerking - 

u l-iżvilupp ta’ proġetti komuni. Din tvarja minn informazzjoni bażika dwar 
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organizzazzjonijiet li qegħdin jaħdmu fi l-qasam tal-integrazzjoni sa lista ta’ persuni 

rreġistrati mas-Sit li jixtiequ li jaqsmu d-dettalji tagħhom;

Tagħrif dwar opportunitajiet ta’ fi nanzjament: informazzjoni aġġornata hija rekwiżit - 

importanti għall-utenti potenzjali tas-Sit. Il-Websajt tiġbor tagħrif dwar id-diversi opportuni-

tajiet ta’ fi nanzjament tal-Kummissjoni Ewropea disponibbli għall-prattikanti, u tippromwovi 

programmi ta’ fi nanzjament immexxija minn Stati Membri u fondazzjonijiet privati;

Librerija vasta ta’ dokumenti li fi ha rapporti, dokumenti ta’ politika, leġiżlazzjoni u stimi - 

ta’ impatt;

Fora għad-diskussjoni: il-forum online moderat jipprovdi sommarji ta’ korrispondenzi - 

biex l-abbonati jkunu jistgħu jaraw xi żdied u jiddeċiedu malajr jekk jixtiqux iwieġbu;

Aħbarijiet u avvenimenti aġġornati b’mod regolari: bullettin regolari tal-emails jiġbed - 

l-attenzjoni fuq materjal ta’ sfond utli u studji ta’ każijiet pertinenti għall-avvenimenti 

attwali;

Ġabra ta’ links għal websajts esterni.- 

Il-websajt ġiet imnedija mill-Kummissjoni Ewropea fl -ewwel laqgħa tal-Forum Ewropew 

dwar l-Integrazzjoni f’April 2009. L-iżvilupp tal-Forum isir f’kooperazzjoni mal-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew, li ħejja opinjoni esploratorja dwar ir-rwol tas-soċjetà ċivili 

fi l-promozzjoni tal-politika ta’ integrazzjoni.

Il-Forum jipprovdi mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u l-Kummissjoni 

Ewropea. L-Aġenda Komuni tal-UE aff ermat li approċċ komprensiv għall-politika ta’ 

integrazzjoni jeħtieġ involviment akbar fi l-livell tal-UE mill-partijiet interessati mil-livelli 

kollha ta’ tmexxija. Il-Forum jirrappreżenta strument li jimpenja lill-atturi tas-soċjetà ċivili 

f’dan il-proċess.  

Proċess simili fi l-livell tal-ibliet, L-Integrazzjoni tal-Ibliet, laqqa’ l-Kummissjoni Ewropea u 

Eurocities, in-netwerk ta’ bliet kbar Ewropej. Is-sensiela ta’ konferenzi annwali jgħaqqdu 

l-bosta livelli ta’ tmexxija u joħorġu ideat ġodda għall-implimentazzjoni prattika tal-Prinċipji 

Bażiċi Komuni. 

www.inticities.eu/ 
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Il-Forum Ewropew dwar l-Integrazzjoni ser jipprovdi vuċi għar-rappreżentanti tas-soċjetà 

ċivili dwar kwistjonijiet ta’ integrazzjoni, b’mod partikolari relatati mal-aġenda tal-UE dwar 

l-integrazzjoni, u għall-Kummissjoni sabiex tieħu rwol proattiv f’diskussjonijiet bħal dawn. 

Il-Forum ser jipprovdi valur miżjud bħala sors komplementari ta’ informazzjoni, konsultazzjoni 

u skambju ta’ esperjenza kif ukoll  fi t-tfassil ta’ rakkomandazzjonijiet. Il-Prinċipji Bażiċi Komuni 

dwar l-Integrazzjoni sejrin ikunu l-gwida għall-attivitajiet tal-Forum. 

L-Istati Membri qablu dwar “Moduli Ewropej” fi l-konferenzi ministerjali ta’ Potsdam u Vichy 

bħala mezz ġdid sabiex ikompli jiżviluppa l-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ prattika tajba. 

Il-moduli għal kwistjonijiet topiċi ta’ integrazzjoni huma maħsuba bħala strumenti prattiċi 

li jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika u lill-prattikanti. Il-prodotti jistgħu jinvolvu standards, 

punti ta’ referenza, reviżjonijiet mill-membri l-oħrajn u għodod oħrajn għad-dispożizzjoni 

tagħhom, kif ukoll indikazzjonijiet prattiċi utli għal implimentazzjoni b’suċċess. Dawn huma 

mod biex tkompli u tiġi elaborata l-ħidma li diġà nbdiet fi l-forom diversi ta’ kooperazzjoni 

Ewropea dwar l-integrazzjoni, inklużi t-tliet edizzjonijiet tal-Manwal.  

Waħda mill-prijoritajiet ewlenin għal kooperazzjoni futura dwar il-politika ta’ integrazzjoni 

hija l-iżvilupp ta’ għodod ta’ evalwazzjoni u ta’ parametri. Dawk li jfasslu l-politika jistgħu 

jiżguraw li l-politika ta’ integrazzjoni tagħhom tkun ibbażata fuq il-prattika u l-evidenza billi 

jagħmlu stimi ta’ impatt, valutazzjonijiet tagħhom stess u peer reviews, u jiġbru opinjonijiet 

mingħand il-pubbliku u immigranti li diffi  ċli jintlaħqu. Jistgħu jintużaw indikaturi għal dak 

il-għan.

Il-Prinċipju Bażiku Komuni 11 jitlob l-iżvilupp “ta’ indikaturi u mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni sabiex 

titranġa l-politika, nivvalutaw il-progress dwar l-integrazzjoni u biex l-iskambju ta’ informazzjoni 

jsir aktar eff ettiv.” Dan il-Prinċipju Bażiku Komuni jesprimi l-ħtieġa ta’ għodod u kejl sabiex itejbu 

l-kapaċità tal-gvern li jevalwa r-rilevanza, l-effi  ċjenza, l-effi  kaċja, is-sostenibbiltà, u l-impatt ta’ 

politika u prattiki. Żieda fi d-domanda fi l-livell tal-UE għal valutazzjonijiet ibbażati fuq indikaturi 

ġiet marbuta ma’ opportunitajiet ġodda ta’ fi nanzjament għal indikaturi komparattivi u oqfsa 

ta’ evalwazzjoni. Fil-ħmistax-il sena li għaddew, il-Kummissjoni Ewropea appoġġjat sitt proġetti 

ta’ riċerka dwar it-tipi diff erenti ta’ indikaturi kif ukoll studji ta’ fattibilità dwar l-iżvilupp ta’ qafas 

ta’ parametri universali komuni għall-UE.
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Skambji ewropej ta’ informazzjoni u prattika tajba

Strumenti fi nanzjarji mmirati

Il-prijoritajiet relatati mal-integrazzjoni ġew rifl essi f’bosta programmi fi nanzjarji prinċipali, 

bħall-Fond Soċjali Ewropew, kif ukoll fl -oqsma tal-iżvilupp urban, l-edukazzjoni u l-kultura. 

Bħal fi l-każ tal-politika ta’ integrazzjoni mmirati għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi legalment 

residenti, l-ewwel sensiela ta’ fi nanzjament kienet iċċentrata fuq l-azzjonijiet transnazz-

jonali tal-programm INTI (18-il miljun Euro ntefqu fuq 64 proġett mill-2003 sal-2006). 

Dawn il-proġetti kkontribwew għall-iżvilupp ta’ kooperazzjoni teknika billi ħeġġew 

id-djalogu mas-soċjetà ċivili, ivvalutaw il-prattiki u stabbilixxew netwerks fi l-livell tal-UE. Sa 

mill-2007, il-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi (825 miljun Euro 

għall-2007-2013) qed jiffi  nanzja l-programmi annwali tal-Istati Membri (93% tal-baġit totali) 

kif ukoll azzjonijiet tal-Komunità (7%).

L-objettiv ġenerali tal-Fond għall-Integrazzjoni huwa li jappoġġja l-isforzi li saru mill-Istati 

Membri sabiex jippermettu lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ 

residenza u sabiex jiff aċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fi s-soċjetatiet Ewropej. Għal dan 

il-għan, il-Fond għall-Integrazzjoni jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 

strateġiji ta’ integrazzjoni nazzjonali fl -aspetti kollha tas-soċjetà, b’mod partikolari meta 

wieħed iqis il-prinċipju li l-integrazzjoni hija proċess dinamiku f’żewġ direzzjonijiet ta’ 

akkomodazzjoni reċiproka kemm mill-immigranti kif ukoll miċ-ċittadini tal-Istati Membri.

Skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni, il-Fond għall-Integrazzjoni għandu jikkontribwixxi 

għall-objettivi speċifi ċi li ġejjin:

L-iff aċilitar tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ proċeduri ta’ ammissjoni rilevanti għal, u • 

li jappoġġjaw, il-proċess ta’ integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi;

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-proċess ta’ integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li • 

jkunu għadhom kemm waslu fi  Stati Membri;

Iż-żieda tal-kapaċità tal-Istati Membri sabiex jiżviluppaw, jimplimentaw, jissorveljaw u • 

jivvalutaw politika u miżuri għall-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi;

L-iskambju ta’ informazzjoni, l-aħjar prattiki u kooperazzjoni fi  u bejn Stati Membri • 

fl -iżvilupp, fl -implimentazzjoni, fi s-sorveljanza u fl -ivvalutar ta’ politika u miżuri  

għall-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi.
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1.2 Il-Manwal fil-mira

L-idea ta’ Manwal Ewropew dwar l-integrazzjoni nibtet wara l-Kunsill Ewropew ta’ 

Thessaloniki f’Ġunju 2003. Hemmhekk, il-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern enfasizzaw 

l-importanza li jiġu żviluppati l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni fi  ħdan 

in-netwerk tal-NCPI li kien għadu kemm ġie stabbilit bil-għan li jitgħallmu minn xulxin. 

Bi tweġiba għal din it-talba, tħejja l-Manwal sabiex imexxi u jistruttura dan l-iskambju. 

L-eżerċizzju tal-Manwal kien maħsub li jkun proċess kontinwu u inklussiv, strument ħaj li 

mhux biss jitjieb maż-żmien fuq bażi ta’ pass wara pass, iżda jkun fi h ukoll aġġornamenti 

dwar żviluppi ġodda, soluzzjonijiet u riżultati ta’ evalwazzjoni.

Il-ħsieb huwa li dawk li jfasslu l-politika u l-prattikanti jużaw il-prattiki u l-konklużjonijiet 

tal-Manwal meta jiżviluppaw u jippromwovu prijoritajiet jew inizjattivi. B’mod ġenerali, dawk 

li jfasslu l-politika jiff ormulaw miri ta’ integrazzjoni globali fi l-livell ta’ tmexxija tagħhom, 

jagħmlu r-riżorsi disponibbli, jissorveljaw l-implimentazzjoni u jivvalutaw ir-riżultati. 

Il-prattikanti jittraduċu l-miri fi  programmi konkreti, jistabbilixxu miri u joħolqu attivitajiet 

biex jilħquhom. Mhux fl -ambitu tal-eżerċizzju tal-Manwal li jkopri l-formazzjoni tal-liġi u 

tal-politika ta’ integrazzjoni globali. Lanqas mhu maħsub sabiex jiddeskrivi programmi 

speċifi ċi f’ħafna dettall. Minfl ok, kull kapitlu tat-tliet edizzjonijiet tal-Manwal idur madwar 

“fatturi ta’ suċċess kritiċi” ibbażati fuq il-prattika, katalgu mhux eżawrjenti ta’ prattika tajba 

minn fi rxa ta’ pajjiżi madwar l-UE li jilħqu xi wieħed jew aktar minn dawn il-fatturi, u ġabra 

ta’ konklużjonijiet. Il-fatt li pajjiż partikolari jissemma fi r-rigward ta’ attivitajiet speċifi ċi ma 

jipprekludix li prattiki simili jinsabu f’pajjiżi oħrajn madwar l-UE. L-Annessi għall-Manwal 

jispjegaw kif il-linji ta’ politika jistgħu jiġu tradotti fi  proġetti u viċe versa, kif ukoll kif dawk 

li jfasslu l-politika u l-prattikanti jistgħu jimpenjaw irwieħhom f’tagħlim reċiproku sabiex 

itejbu l-prestazzjoni tagħhom ta’ integrazzjoni.  

Il-kapitli tal-Manwal huma bbażati fuq l-eżiti ta’ erbatax-il seminar tekniku, ospitati minn 

awtoritajiet nazzjonali. Kull Stat Membru ospitanti ppropona seminar tekniku dwar 

kwistjoni ta’ politika jew tmexxija ta’ integrazzjoni u mbagħad, fl imkien mal-Kummissjoni 

Ewropea u l-NCPIs, għażel is-suġġetti tal-workshops u l-kelliema minn madwar l-UE. 

L-ewwel edizzjoni kellha tliet suġġetti, li jirrifl ettu l-prijoritajiet identifi kati fi l-Komunikazz-

joni tal-Kummissjoni Ewropea tal-2003 dwar l-Immigrazzjoni, l-Integrazzjoni u l-Impjieg. 

Is-seminars li saru f’Kopenħagen (Frar 2004), Liżbona (April 2004) u Londra (Ġunju 2004) 

wasslu għal tliet kapitli: 

L-introduzzjoni ta’ immigranti li għadhom kemm waslu u ta’ refuġjati rikonoxxuti;• 

Il-parteċipazzjoni ċivika;• 

Indikaturi.• 
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Skambji ewropej ta’ informazzjoni u prattika tajba

It-tieni edizzjoni bdiet tindirizza suġġetti mill-Prinċipji Bażiċi Komuni u l-Aġenda Komuni 

tal-UE. Ħames seminars f’Tallinn (Mejju 2005), Ruma (Lulju 2005), Dublin (Ottubru 2005), 

Berlin (Diċembru 2005) u Madrid (April 2006) wasslu għal erba’ kapitli:

L-inklużjoni tal-integrazzjoni tal-immigranti;• 

L-akkomodazzjoni f’ambjent urban;• 

L-integrazzjoni ekonomika;• 

Il-tmexxija tal-integrazzjoni.• 

Din it-tielet edizzjoni tkompli tipprovdi taħlita ta’ suġġetti sostantivi u metodoloġiċi 

għall-iskambju. Sitt seminars fi  Vjenna (Novembru 2007), Pariġi (Novembru 2007), Ateni 

(Marzu 2008), Dublin (Mejju 2008), Liżbona (Novembru 2008), u Tallinn (Frar 2009) wasslu 

għall-kapitli li ġejjin:

Skambju Ewropew ta’ informazzjoni u ta’ prattika tajba;• 

Il-midja tal-massa u l-integrazzjoni;• 

Il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abilitazzjoni tal-immigranti;• 

Pjattaformi ta’ djalogu;• 

Il-kisba tan-nazzjonalità u l-prattika ta’ ċittadinanza attiva;• 

Iż-żgħażagħ immigranti, l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol.• 

Għal kull seminar, l-NCPIs ġew mistiedna jagħżlu delegazzjoni ta’ tliet persuni li 

jirrappreżentaw l-esperjenza u l-kompetenza diversa tal-pajjiż tagħhom dwar is-suġġett 

(jiġifi eri awtoritajiet reġjonali/lokali, akkademiċi, esperti, partijiet interessati mhux 

governattivi). Il-parteċipanti mill-Istati Membri kollha tal-UE, kif ukoll pajjiżi li mhumiex 

fl -UE inklużi l-Awstralja, il-Kanada, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti, ipparteċipaw 

f’dawn is-seminars. Madwar mitt parteċipant, minn kull rokna tal-UE, u minn diversi livelli 

fi l-gvern u barra l-gvern, ikkontribwew għal kull seminar. Kollha jistgħu jiġu kkunsidrati 

bħala l-“awturi” tal-Manwal, minħabba li l-kontribuzzjonijiet bil-miktub u orali tagħhom 

iservu bħala sorsi importanti tal-għarfi en u l-eżempji ppreżentati f’dawn il-kapitli. 

Il-Kummissjoni, l-NCPIs u l-konsulent indipendenti, il-Grupp ta’ Politika dwar l-Immigrazzjoni 

(Migration Policy Group - MPG), jistgħu jitqiesu bħala l-“edituri” li jħejju qafas konċettwali, 

jieħdu nota tal-informazzjoni miġbura f’kull seminar, ifasslu qafas ta’ evalwazzjoni 

għall-għażla tal-prattiki, u jagħmlu riċerka sekondarja addizzjonali. Il-konsulent indipendenti 

kiteb sensiela ta’ dokumenti ta’ suġġetti sabiex iħejji kull seminar u jinkwadra d-diskuss-

jonijiet, kif ukoll id-dokument tal-għeluq għas-seminars. Dawn id-dokumenti mbagħad 

ġew diskussi mill-NCPIs. Dawn l-elementi kollha jiff urmaw il-moduli bażiċi tal-Manwal. 
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L-ewwel edizzjoni kienet ippreżentata fi l-Konferenza Ministerjali dwar l-Integrazzjoni li 

saret fi  Groningen bejn id-9 u l-11 ta’ Novembru 2004 taħt il-Presidenza Olandiża. It-tieni 

kienet parti importanti tal-Laqgħa Informali tal-Ministri tal-Integrazzjoni tal-UE li saret 

f’Potsdam fl -10 u l-11 ta’ Mejju 2007 taħt il-Presidenza Ġermaniża. Permezz tal-Konklużjonijiet 

tal-Kunsill, l-Istati Membri tal-UE ripetutament stiednu lill-NCPIs u lill-Kummissjoni sabiex 

ikomplu jiżviluppaw il-Manwal, u jespandu u jadattaw it-tixrid tiegħu fost l-udjenza 

maħsuba tiegħu. Għal din ir-raġuni ttieħdet deċiżjoni biex il-Manwal jiġi tradott fi l-lingwi 

uffi  ċjali tal-Unjoni. It-tliet edizzjonijiet huma disponibbli fuq www.integration.eu. Z
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Il-midja tal-massa u l-integrazzjoni
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Il-midja tal-massa u l-integrazzjoni

F'demokraziji liberali li jiggarantixxu l-libertà tal-istampa, ir-rwol tal-midja huwa li 

tipprovdi tagħrif, edukazzjoni, u divertiment. Hija taħdem bħala pjattaforma għal 

komunikazzjoni miftuħa u sinċiera dwar l-aspetti pożittivi u negattivi tar-realtajiet 

soċjali, inkluża l-immigrazzjoni. Hija mezz qawwi li jinfl uwenza l-attitudnijiet 

fi s-soċjetà u jipprovdi informazzjoni pubblika għall-komunità tal-immigranti u l-bqija 

tas-soċjetà. Is-soċjetajiet Ewropej qegħdin isiru dejjem aktar diversi kulturalment u 

lingwistikament bħala riżultat tal-immigrazzjoni, iżda din il-bidla mhix dejjem tkun 

rifl essa b’mod eżatt fi l-midja, la fi l-mod kif jiġu mpinġija u rrappreżentati l-immigranti 

fi l-midja, u lanqas f’dak li jirrigwarda l-kompożizzjoni ta’ professjonisti tal-midja. 

Inizjattivi biex joħolqu u jżommu midja li taqdi u tirrifl etti aħjar id-diversità kulturali 

tas-soċjetajiet Ewropej, mhux biss jippromwovu l-ugwaljanza, iżda wkoll jgħinu biex 

jiff aċilitaw l-integrazzjoni u jappoġġjaw il-koeżjoni tal-komunità. Organizzazzjonijiet u 

professjonisti tal-midja bħal awtoregolaturi, gvernijiet, politiċi, il-pubbliku, is-soċjetà ċivili 

organizzata u l-kumpaniji privati lkoll għandhom rwol x’jaqdu. Dan il-kapitlu jiddeskrivi 

strateġiji għall-iżvilupp tal-kompetenzi tal-partijiet interessati fl -integrazzjoni.

 2.1 Sfidi u opportunitajiet fl-ambjent tal-midja 

Globalizzazzjoni

Il-globalizzazzjoni u l-avvanzi teknoloġiċi biddlu n-natura nnifi sha tal-midja. In-nies 

għandhom aċċess għall-aħbarijiet, l-informazzjoni u l-programmi ta’ divertiment prodotti 

f’pajjiżi madwar id-dinja, kif ukoll dawk prodotti nazzjonalment, reġjonalment u lokalment. 

In-nies jaċċessaw l-informazzjoni permezz ta’ fi rxa wiesgħa ta’ mezzi – televiżjoni, gazzetti, 

rivisti, radju u internet.  L-għażla usa’ fi l-midja tispjega sa ċertu punt l-iżvilupp ta’ spazji 

tal-midja paralleli fejn l-immigranti fl -Ewropa jistgħu jaraw it-televiżjoni bis-satellita, jisimgħu 

xandiriet fuq ir-radju u jaraw siti ta’ aħbarijiet fuq l-internet u fora ta’ diskussjoni mill-pajjiż 

jew ir-reġjun ta’ oriġini tagħhom, jew minn organizzazzjonijiet etniċi tal-midja fl -Ewropa.  

L-immigranti spiss isibu li l-informazzjoni minn pajjiżhom jew mir-reġjun tagħhom tkun 

aktar affi  dabbli u kredibbli mill-midja tal-pajjiż ospitanti. Dan jista’ jikkawża komunikazzjoni 

interkulturali żbaljata fi s-soċjetà, li min-naħa tagħha tista’ tfi xkel l-integrazzjoni.  
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Kompetizzjoni

Il-globalizzazzjoni, fl imkien mal-avvanzi teknoloġiċi, ifi ssru li l-organizzazzjonijiet tal-midja huma 

ff aċċjati b’kompetizzjoni akbar. Biex jgħixu f’suq kompetittiv, l-organizzazzjonijiet tal-midja 

jeħtieġu li jiżguraw li l-prodotti tagħhom ikunu mfassla għall-ħtiġijiet u x-xewqat tal-konsumaturi 

tagħhom. Dan qed ikun il-każ għax-xandara pubbliċi kif ukoll għall-intrapriżi privati tal-midja. 

F’dan is-sens, il-kompetizzjoni tippreżenta opportunità u sfi da għall-integrazzjoni.  

Taħlita ta’ bidla teknoloġika u taqlib industrijali wasslet għal impjieg aktar prekarju, u 

inqas investiment fi l-kontenut editorjali u t-taħriġ, li jaff ettwaw l-istandards u l-kwalità 

ġurnalistika. Ir-restrizzjonijiet ta’ ħin u baġit, jagħmluha aktar diffi  ċli għall-professjonisti 

tal-midja li jwettqu riċerka ta’ sfond u li jivverifi kaw l-informazzjoni sew.  Barra minn hekk, 

bosta fornituri tal-aħbarijiet jiddependu fuq l-għajdut antik li ‘l-aħbar ħażina tbiegħ aktar’ 

li jinkoraġġixxi stejjer sensazzjonali u biża’ bla bżonn dwar l-immigrazzjoni. B’riżultat ta’ 

dan, il-programmi u l-artikli għandhom tendenza li jagħtu inqas prominenza u kredibbiltà 

lill-vuċi tal-immigranti; juru lill-immigranti fi  rwoli sterjotipiċi; rari jinkludu immigranti 

bħala atturi ġodda fi r-rappurtar tal-midja li mhux relatata mal-immigranti; u jiddependu 

fuq kwadri episodiċi (avvenimenti singoli) aktar milli kwadri tematiċi li jipprovdu 

l-kuntest u d-deskrizzjoni meħtieġa biex itejbu l-fehim u l-empatija dwar il-kwistjonijiet 

tal-immigranti. 

In-naħa l-oħra ta’ din il-munita hija li l-immigranti u d-dixxendenti tagħhom huma grupp ta’ 

konsumaturi li qed jikber fl -Ewropa. L-immigranti jirrappreżentaw żieda potenzjali fi d-daqs 

u d-distribuzzjoni tal-udjenza għall-organizzazzjonijiet tal-midja.  L-organizzazzjonijiet 

tal-midja jeħtieġu li jiżguraw li l-prodotti tagħhom jissodisfaw suq kulturalment aktar varjat 

jekk jixtiequ li jibqgħu vijabbli.  Jekk il-midja prinċipali ma jirnexxilhiex tissodisfa b’mod 

eff ettiv il-ħtiġijiet u x-xewqat tal-immigranti, il-midja etnika, kif ukoll l-użu tat-televiżjoni 

bis-satellita, ix-xandiriet bir-radju, is-siti tal-aħbarijiet tal-internet u l-fora ta’ diskussjoni 

mill-pajjiżi u r-reġjuni ta’ oriġini jsiru aktar prominenti.     

Kif il-midja tirrifl etti s-soċjetà  

Il-midja tħalli impatt fuq il-perċezzjoni tal-pubbliku dwar l-immigranti. Madankollu, 

hija tirrifl etti wkoll l-opinjonijiet u l-attitudnijiet li huma prevalenti fi s-soċjetà - xi wħud 

tolleranti, xi wħud mhux tolleranti, oħrajn pubblikament ostili u oħrajn indiff erenti.  

Bl-istess mod, l-approċċ tal-midja lejn il-kwistjonijiet ta’ immigrazzjoni u integrazzjoni 

tvarja minn simpatija għal difi ża attiva; u minn preġudizzju każwali u mhux intenzjonat 

għal ksenofobija maħsuba.   L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jiġu mħeġġa sabiex 

jipprovdu stampa ċara u ġusta tal-immigranti fi l-midja. Il-midja ma tistax, madankollu, 

tkun mistennija li tippromwovi aġenda ta’ integrazzjoni sakemm ma jkunx fl -interess 

tagħha li tagħmel dan.   
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Ir-regolamentazzjoni tal-midja

Id-dibattiti dwar il-midja u l-integrazzjoni jolqtu d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali. 

Il-libertà tal-espressjoni hija dritt fundamentali ta’ kwalunkwe demokrazija funzjonali 

u m’għandhiex tkun kompromessa. Dan id-dritt, li huwa kristallizzat fl -Artikolu 10 

tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u fi l-Kostituzzjonijiet ta’ bosta 

Stati, jippermetti li jiġu ppreżentati ideat u diskussjonijiet kontroversjali fi l-midja, inklużi 

dawk li jpinġu lill-immigranti b’mod negattiv u li jistgħu jfi xklu l-integrazzjoni. Huwa 

wkoll, madankollu, ir-rwol ta’ kwalunkwe demokrazija funzjonali li tipproteġi lill-persuni 

minn diskors razzist u ksenofobiku li jqanqal il-mibegħda. L-isfi da li qegħdin jiff aċċjaw 

is-soċjetajiet Ewropej hija l-mod kif jipproteġu lill-persuni mid-diskors ta’ mibegħda fi lwaqt 

li fl -istess ħin jipproteġu d-dritt tal-libertà tal-espressjoni.  

L-awtoregolamentazzjoni tal-midja, b’mod partikolari fi l-midja tal-istampa, teżisti, iżda 

spiss hija kkritikata għall-fatt li mhix eff ettiva biżżejjed biex trażżan rappurtar mhux eżatt 

u sensazzjonali u biex tipproteġi lill-immigranti mid-diskriminazzjoni. Meta mqabbel 

mal-midja tal-istampar, ix-xandir pubbliku huwa aktar regolat f’ċerti pajjiżi u jista’ jinvolvi 

kwoti fuq kontenut multikulturali u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ azzjoni pożittiva. 

Hemm limitu għar-regolamentazzjoni tal-industrija tax-xandir fl -Ewropa minħabba l-livelli 

diff erenti ta’ diversità, il-konċentrazzjonijiet diff erenti tal-popolazzjonijiet immigranti 

fi l-pajjiż, u l-pożizzjoni li għandha l-immigrazzjoni fl -aġenda politika.   

Il-midja ġeneralment temmen li r-regolamenti eżistenti jaff ettwaw il-libertà tal-istampa u 

l-ġurnaliżmu indipendenti. Għall-kuntrarju, il-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili jqisu li r-rimedju huwa li jkun hemm aktar regolamentazzjoni.  Bosta esperti huma 

tal-opinjoni li l-qafas regolatorju meħtieġ sabiex tinkiseb stampa ġusta u bbilanċjata 

tal-immigranti fi l-midja jinsab kważi kollu stabbilit u li l-problemi mhumiex fi n-nuqqas ta’ 

liġijiet, kodiċi u linji gwida, iżda fl -implimentazzjoni ħażina tagħhom.

Nifhmu l-atturi tal-midja

Bosta nies jaraw ‘il-Midja’ bħala entità waħda. Simplifi kazzjoni bħal din mhix tajba u lanqas 

mhi ta’ għajnuna. L-ambjent tal-midja huwa varjat immens, u jinfi rex fuq livelli (globali, 

nazzjonali, reġjonali, lokali), formati (televiżjoni, radju, stampa, internet), sjieda u udjenzi 

diff erenti.

Il-midja hija univers fi ha nnifi sha u jista’ jkun diffi  ċli għall-atturi tal-integrazzjoni li jsibu 

triqithom f’konglomerat ta’ organizzazzjonijiet tal-midja, kull waħda bil-missjoni u 

l-interessi tagħha. L-atturi tal-integrazzjoni li jixtiequ jinfl uwenzaw lill-midja għandhom 

jifhmu l-istrutturi u l-mekkaniżmi li taħthom ikollhom jaħdmu l-midja u l-professjonisti 

tal-midja u dan jista’ jinkiseb billi jsir immappjar tal-ambjent tal-midja fi l-livell lokali, 

reġjonali, nazzjonali u Ewropew.   

L-industrija tal-midja hija kkumplikata ħafna, għaliex hemm bosta rwoli u atturi li jiddependu 

minn, jinfl uwenzaw lil u jikkooperaw ma’ xulxin. Il-partijiet interessati jinkludu leġiżlaturi, sidien 
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tal-midja, kumpaniji ta’ ġestjoni tal-midja, kumpaniji tal-produzzjoni, kumpaniji tal-faċilitajiet, 

kumpaniji tar-reklamar, istituti li jagħmlu r-riċerka dwar l-udjenza u l-klassifi kazzjoni, esperti 

fl -istħarriġ tal-opinjoni pubblika, aġenziji ta’ reklutaġġ, istituti tat-taħriġ, organizzazzjonijiet 

tal-konsumaturi, organizzazzjonijiet tal-minoranzi, junjins tal-ħaddiema, junjins tal-għalliema, 

organizzazzjonijiet reliġjużi, partiti politiċi, gruppi ta’ pressjoni, ġurnalisti, maniġers tar-riżorsi 

umani, dawk li jagħmlu l-programmi u l-mexxejja tal-opinjonijiet.   

L-atturi li jixtiequ jkollhom rendikont tal-ambjent tal-midja jeħtieġu li jikkunsidraw erba’ 

oqsma ewlenin:

Organizzazzjonijiet tal-midja li jipproduċu u jxandru 

L-atturi tal-integrazzjoni li jixtiequ jagħmlu l-midja aktar varjata jew jippruvaw jibbilanċjaw 

l-istampa tal-immigranti jeħtieġu l-ewwel li jiddeterminaw x’tip ta’ organizzazzjoni tal-midja 

hija l-aktar adattata għalihom biex jaħdmu magħha. Hija lokali, reġjonali, nazzjonali jew 

globali, u hija pubblika jew kummerċjali? Kif u fejn ixxandar, x’inhuma l-għanijiet u l-objettivi 

tagħha, x’inhuma l-karatteristiċi ta’ din l-organizzazzjoni tal-midja u kif tirrelata ma’ organiz-

zazzjonijiet oħrajn? Imbagħad iridu jifhmu f’liema ambjent qiegħda topera fi h il-kumpanija 

tal-midja u liema partijiet interessati huma involuti, pereżempju: ta’ min hi l-kumpanija; x’inhi 

l-politika tal-kumpanija (kummerċjali, ġurnalistika, ta’ pprogrammar, ta’ persunal, politika ta’ 

diversità, politika ta’ sponsors u ta’ relazzjonijiet pubbliċi u alleanzi politiċi); u liema faċilitaturi 

jipproduċu u jxandru l-programmi tagħhom? Huwa importanti wkoll li jiġi żviluppat fehim 

tar-rwol tal-fi rxa wiesgħa ta’ professjonijiet tal-midja u dipartimenti organizzattivi .  

Il-leġiżlazzjoni u l-korpi ta’ sorveljanza li jiddeterminaw il-mod li topera bih il-midja

Biex ikun hemm bilanċ fl -istampa pubblika u biex niġġieldu r-razziżmu fi l-midja, huwa 

importanti li jkun hemm għarfi en dwar it-tipi ta’ mekkaniżmi ta’ lmentar dwar l-istampa 

li jeżistu fi l-midja, fi l-junjins tal-midja u fi l-leġiżlazzjoni ta’ kontra r-razziżmu. Jekk qegħdin 

nittrattaw ma’ korp ta’ sorveljanza, huwa meħtieġ li l-ewwel nidentifi kaw l-istatus tal-istitut. 

Il-midja għandha responsabbiltà lejn istitut governattiv bil-liġi, jew lejn istitut ibbażat fuq 

l-awtoregolamentazzjoni mill-midja nnifi sha? Meta u dwar xiex il-midja hija meħtieġa li 

tirrapporta? Dawn ir-rapporti huma miftuħa għall-pubbliku? X’inhuma r-responsabbiltajiet 

tal-korp ta’ sorveljanza jekk il-midja ma tissodisfax ir-rekwiżiti?  

L-utenti tal-midja 

Ir-rwol passiv tal-utent tal-midja bħala membru tal-udjenza qed jitwessa’ biex isir aktar 

interattiv. L-utenti tal-midja qegħdin jipparteċipaw dejjem aktar fi  programmi, jiżviluppaw 

il-websajts tagħhom u jaġixxu bħala kontrolluri mhux formali tal-midja, pereżempju 

permezz ta’ klassifi kazzjonijiet u lmenti. L-atturi tal-integrazzjoni li jixtiequ jinfl uwenzaw 

lill-midja jistgħu jikkapitalizzaw fuq l-infl uwenza akbar tal-utenti tal-midja. Dan jista’ jsir billi 

jinkoraġġuhom jagħmlu użu akbar mill-istrutturi tal-ilmenti, joħolqu l-pjattaformi tal-midja 

tagħhom stess, jipparteċipaw f’diskussjonijiet interattivi tal-midja u billi jippromwovu 

l-edukazzjoni tal-midja fl -iskejjel sabiex jitjieb il-litteriżmu medjatiku.
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Is-Suq tax-Xogħol

L-atturi tal-integrazzjoni li jixtiequ jagħmlu l-forza tax-xogħol aktar diversa fl -industrija 

tal-midja fuq żmien qasir u fuq żmien itwal, għandhom jidentifi kaw il-partijiet interessati 

u ‘l-aġenti tal-bidla’ possibbli responsabbli mill-kwistjonijiet ġenerali tas-suq tax-xogħol 

bħal taħriġ vokazzjonali, orjentazzjoni ta’ karrieri,  taħriġ fi x-xogħol u politika tal-impjieg. 

Dawn jinkludu junjins tal-ħaddiema, assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi, istituti tat-taħriġ 

vokazzjonali u ċentri nazzjonali ta’ pariri dwar il-karrieri fi l-midja, li jiddeterminaw l-ambjent 

li fi h professjonisti ġodda tal-midja jistgħu jidħlu fl -industrija tal-midja u jinkoraġġixxu 

lill-impjegaturi jħarrġu lill-impjegati tagħhom f’kompetenzi u ħiliet interkulturali ġodda.

Pariri aktar dettaljati dwar l-immappjar tal-ambjent tal-midja wieħed jista’ jsibu 

fi d-dokument Naħsbu ’l quddiem: Nagħmlu l-Midja aktar Diversa u r-Rwol tal-“Aġenti tal-Bidla” 

(Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of “Change Agents:”) 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Ara wkoll “Il-Midja għad-Diversità: nieħdu l-polz tad-diversità fi l-midja” (“Media4Diversity: 

taking the pulse of diversity in the media:”)  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

L-immappjar tal-midja tista’ tkun biċċa xogħol li tieħu ħafna ħin. Minħabba l-limitazzjonijiet 

ta’ riżorsi, bosta atturi tal-integrazzjoni jistgħu jsibu li mhux possibbli li jwettqu eżerċizzju 

ta’ mmappjar. Ikun għalhekk utli ħafna li niżviluppaw għarfi en ta’ organizzazzjonijiet li 

mmappjaw ambjenti tal-midja diff erenti biex b’hekk dawn l-organizzazzjonijiet ikunu 

jistgħu jaġixxu bħala riżors għal oħrajn.   

Ladarba l-proċess ta’ mmappjar ikun lest, l-atturi jkunu f’pożizzjoni aħjar biex jifhmu għaliex, 

kif u jekk organizzazzjonijiet tal-midja partikolari jkunux interessati fi  sħubijiet. L-interessi 

bejn l-atturi tal-integrazzjoni u l-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jkunu kondiviżi, 

jidħlu f’xulxin jew ikunu kunfl iġġenti.  Il-proċess tal-immappjar jgħin lill-atturi jifhmu kif 

għandhom iwasslu l-messaġġ tagħhom fi l-livell xieraq u lill-aħjar persuna.  

Li jittieħed il-ħin biex isir l-immappjar tal-ambjent tal-midja—f’termini tal-atturi ewlenin, 

qafas leġiżlattiv, utenti, u suq tax-xogħol—jgħin lill-atturi tal-integrazzjoni jifhmu għaliex, 

kif, u liema organizzazzjonijiet tal-midja huma interessati li jaħdmu flimkien għal 

rappreżentazzjoni aktar eżatta u bbilanċjata tal-immigranti u forza tax-xogħol aktar diversa 

mil-lat etniku.

*
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 2.2 L-iżvilupp ta’ strateġija aktar effettiva għall-midja 

Għal bosta atturi tal-integrazzjoni, il-midja tista’ tkun jew alleat inutli jew għadu.  L-atturi 

tal-integrazzjoni għandhom jikkunsidraw l-iżvilupp ta’ strateġija għall-midja, li tikkonforma 

mal-missjoni ta’ organizzazzjoni(jiet) tal-midja, li tinkwadra l-messaġġ tagħhom u tiżviluppa 

alleanzi strateġiċi.  

Strateġija għall-midja x’aktarx tkun aktar eff ettiva jekk l-attur ikun immappja l-ambjent 

tal-midja u jkun identifi ka u analizza l-partijiet interessati. Għandu jiġi kkunsidrat ukoll 

l-iżvilupp ta’ strateġija proattiva għall-midja fuq żmien itwal minħabba li r-rappurtar 

tal-midja huwa l-aktar eff ettiv fi t-tibdil tal-attitudnijiet meta jkun sostnut.

Kif tikkomunika: Komunikazzjoni strateġika dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni (How to 

communicate: Strategic communication on migration and integration), ippubblikat minn 

Fondazzjoni King Baudouin, Belġju, jipprovdi pariri prattiċi għall-organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili li jixtiequ jimpenjaw rwieħhom aħjar mal-midja.   

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

L-atturi tal-integrazzjoni għandhom jikkunsidraw kif l-aġenda tagħhom taqbel mal-missjoni 

tal-organizzazzjoni tal-midja u d-dipartimenti tagħha u jikkonformaw l-istrateġija tagħhom 

għall-midja skont dan. Eżempji ta’ strateġiji li jappoġġjaw il-missjoni tal-organizzazzjoni 

tal-midja huma:

Il-provvediment lill-ġurnalisti b’informazzjoni konsistenti u affi  dabbli.  Il-ġurnalisti • 

huma dejjem aktar taħt pressjoni u għandhom ħafna inqas ħin biex jagħmlu riċerki 

għall-istejjer. Stqarrija għall-istampa miktuba sew hija siewja għall-kisba ta’ rappurtar 

mill-midja, u pubblikazzjonijiet li huma faċli biex jintużaw (b’sommarji eżekuttivi tajbin) 

jistgħu jipprovdu lill-ġurnalisti bl-informazzjoni kuntestwali meħtieġa;

L-iżgurar li l-websajt tagħhom stess fi ha tagħrif rilevanti aġġornat u hija faċli għall-użu • 

biex b’hekk il-ġurnalisti jkunu jistgħu jaċċessaw faċilment l-informazzjoni, l-istqarrijiet 

għall-istampa u l-pubblikazzjonijiet; 

Il-bini ta’ • database dwar id-diversità li jgħin lill-ġurnalisti jsibu kelliema, esperti u 

immigranti individwali li jipprovdu ġrajjiet mill-esperjenza tagħhom stess.

L-atturi tal-integrazzjoni jistgħu jiġġeneraw aktar preżenza fl-ambjent lokali tagħhom tal-midja  

billi jinkludu relazzjonijiet pubbliċi fl-ippjanar strateġiku tagħhom, u jikkonformaw l-approċċ 

tagħhom mal-missjonijiet ġenerali u l-istandards ta’ kwalità tal-organizzazzjonijiet tal-midja. 

L-atturi tal-integrazzjoni jeħtieġu li jistabbilixxu miri u objettivi ċari għall-istrateġija tagħhom 

għall-midja, jidentifi kaw l-udjenza maħsuba tagħhom u jfasslu l-messaġġ tagħhom skont 

dan. Il-partijiet diff erenti tal-gvern spiss jibagħtu messaġġi mħallta dwar l-immigrazzjoni u 

kemm din hi mixtieqa. Il-gvernijiet u partijiet interessati oħrajn jistgħu jikkoreġu messaġġi 

*

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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mħallta u perċezzjonijiet ħżiena dwar l-immigranti billi jużaw il-midja bħala mezz biex 

jedukaw lill-pubbliku dwar l-immigrazzjoni u l-kwistjonijiet ta’ integrazzjoni, u jistgħu wkoll 

jiffi  nanzjaw riċerka indipendenti fuq ir-rwol u l-kontribut tal-immigranti fi s-soċjetà ospitanti 

u jużaw il-midja biex ixerrdu s-sejbiet ta’ riċerka bħal din.  

L-atturi jeħtieġu li jaħsbu dwar kif jistgħu joħolqu kuxjenza fost il-pubbliku rigward kwistjonijiet 

ta’ immigrazzjoni. Pereżempju, jistgħu jiff ukaw fuq valuri simili u l-angolu tal-interess uman 

permezz tal-użu ta’ ġrajjiet personali u studji ta’ każijiet. Jistgħu jinkoraġġixxu lill-atturi 

tal-midja sabiex jevitaw stqarrijiet defi nittivi li jqanqlu reazzjoni maqsuma. Għandu jiġi 

kkunsidrat ukoll l-istil tal-midja tal-organizzazzjoni tal-midja fi l-mira. Pereżempju, aktar 

hemm possibbiltà li l-istampa sensazzjonali tinteressa ruħha fi  ġrajjiet emottivi, għalhekk 

l-użu tal-ġrajjiet personali tal-immigranti jistgħu jkunu aktar eff ettivi, fi lwaqt li l-gazzetti 

l-kbar ikunu qegħdin ifi ttxu informazzjoni kwantitattiva u tagħrif kuntestwali. 

Eżempji ta’ strateġiji li jiżguraw li l-messaġġ ikun ikkomunikat b’mod eff ettiv huma:  

It-taħriġ ta’ kelliema speċjalizzati li jistgħu jitkellmu b’mod leġittimu f’isem il-komunitajiet • 

tal-immigranti u li jistgħu jispjegaw u jippromwovu kwistjonijiet b’mod li hu adattat 

għall-midja;  

It-twessigħ tal-appoġġ.  Bosta organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jaqgħu fi n-nassa • 

li jaqdu biss lil dawk li diġà jappoġġjawhom, minfl ok iwessgħu l-appell tagħhom 

għall-maġġoranza tal-pubbliku;   

L-użu tal-istampa lokali. L-istampa lokali hija infl uwenti ħafna minħabba n-numru • 

sinifi kanti ta’ qarrejja tal-gazzetti ta’ kull ġimgħa tal-komunità u l-fatt li l-integrazzjoni 

hija l-esperjenza ta’ persuni fi l-livell lokali, u mhux nazzjonali. Spiss il-ġrajjiet li jidhru 

fl -istampa lokali jkunu magħżula u mxandra wkoll mill-midja nazzjonali;

It-trawwim ta’ relazzjonijiet ta’ ħidma ma’ edituri u ġurnalisti, mhux biss dawk li • 

jappoġġjaw il-kwistjonijiet tal-immigrazzjoni, iżda wkoll dawk li ma jappoġġjawhomx;

L-edukazzjoni tal-pubbliku biex ikun aktar kritiku tal-prodott tal-midja billi tkun • 

spjegata l-infl uwenza ta’ sfondi kulturali u soċjali kemm fi l-preżentazzjoni kif ukoll 

fl -interpretazzjoni;

Is-sorveljanza tal-prodott tal-midja u d-diskussjoni ta’ sejbiet ma’ organizzazzjonijiet • 

tal-midja, ġurnalisti u edituri, u l-użu ta’ korpi ta’ lmenti (ombudsmen, korpi tal-ug-

waljanza, kunsilli tal-istampa) fejn xieraq.

L-atturi tal-integrazzjoni għandhom ifittxu fil-kuntest lokali u fl-esperjenzi tal-passat għal 

ideat dwar kif jimmiraw u jinkwadraw il-messaġġ tagħhom għal udjenza maħsuba speċifika.

L-Uffi  ċċju Ċentrali tal-Informazzjoni (Renju Unit) ipproduċa pubblikazzjoni fl -2004 li 

tesplora l-fatturi soċjali, kulturali u attitudinali li jħallu impatt fuq il-ħtiġijiet ta’ komunikazz-

joni tal-komunitajiet ta’ minoranza etnika, u jipprovdi gwida strateġika u kreattiva dwar 

il-komunikazzjoni ma’ komunitajiet ta’ minoranza etnika.  

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

*
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L-ambjent tal-midja huwa sempliċiment kbir wisq u divers wisq biex jinbidel minn 

attur wieħed biss tal-integrazzjoni. L-atturi tal-integrazzjoni għandhom jikkunsidraw li 

jikkollaboraw ma’ partijiet interessati oħrajn sabiex iwasslu messaġġ konsistenti u b’saħħtu 

fi l-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, jew tal-UE. 

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jistgħu jiżviluppaw relazzjonijiet mal-uffi  ċjali 

tal-gvern sabiex jarmonizzaw il-messaġġi, jew fejn il-messaġġi jkunu kunfl iġġenti, jiżguraw 

li l-opinjonijiet tas-soċjetà ċivili jkunu ġew ikkunsidrati mill-gvern, u li r-rispons tas-soċjetà 

ċivili jagħraf it-tħassib tal-gvern. 

L-atturi tal-integrazzjoni jistgħu jgħaqqdu inizjattivi u partijiet interessati eżistenti, u 

jiff aċilitaw u jappoġġjaw inizjattivi tal-midja tal-komunità. Il-kollaborazzjonijiet bejn 

il-gvern, l-istituzzjonijiet akkademiċi u l-istituti ta’ riċerka jistgħu jgħinu biex jiżviluppaw 

linja bażika ta’ riċerka u dejta sabiex jinfurmaw dwar dibattiti li jikkonċernaw l-immigrazzjoni 

permezz tal-midja.   

Alleanzi strateġiċi bejn is-soċjetà ċivili, il-gvern, l-istituti ta’ riċerka, u l-organizzazzjonijiet 

tal-professjonisti tal-midja jistgħu jgħinu fil-kisba ta’ impatt f’qasam daqshekk wiesa’ u 

varjat bħal dak tal-midja.  

Il-proġett MIGRACE immexxi minn People in Need (Clovek v tisni), NGO affi  ljata 

mat-Televiżjoni Ċeka, oppona l-isterjotipar billi rreklama l-kwistjonijiet tal-immigrazzjoni 

fi l-midja tal-massa (televiżjoni, radju, gazzetti, ġurnali, rivisti, u programmi kulturali 

u edukattivi) u billi għarraf lill-pubbliku Ċek dwar l-isfi di u l-opportunitajiet li toff ri 

l-immigrazzjoni.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml  

Il-Leicester Mercury, gazzetta lokali tar-Renju Unit, hija msieħba mal-Grupp Konsulent 

Multikulturali ta’ Leicester li jinvolvi persuni muniċipali, tal-komunità, ta’ fi di, u akkademiċi 

ewlenin.  L-editur tal-gazzetta jkollu djalogi regolari biex jikseb fehim akbar bejn il-midja 

u l-gruppi komunitarji. Is-sħubija wasslet għal rappurtar u deċiżjonijiet editorjali aktar 

informati, kolonna ġdida ta’ kuljum miktuba minn persuni lokali diff erenti, u komunikazz-

joni mtejba mal-qarrejja fi  gruppi ta’ immigranti li ma jintlaħqux faċilment.  

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Il-Forum dwar l-Immigrazzjoni u l-Komunikazzjoni, immexxi mill-Istitut tat-Teknoloġija 

ta’ Dublin, jiġbor produtturi tal-midja immigranti u mhumiex, fornituri NGO tas-servizzi/

attivisti tal-komunità u riċerkaturi soċjali u tal-politika, biex ikabbru l-vuċijiet u l-perspettivi 

tal-immigranti li qabel ma kinux jeżistu, jew li kienu sensazzjonalizzati jew emarġinati 

f’rappreżentazzjonijiet tal-midja dominanti permezz ta’ sensiela ta’ proġetti mmexxija 

mill-midja li jenfasizzaw ġrajjiet personali u kollettivi dwar ir-riunifi kazzjoni ta’ familji u 

dwar immigrazzjoni li mhix dokumentata.

www.fomacs.org 

*
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Il-gvern tal-provinċja Awstrijaka ta’ Tirol ikkollabora mal-midja sabiex jimplimenta l-aġenda 

tal-integrazzjoni tiegħu. Rappurtar immirat minn ġurnalisti ewlenin u ġurnalisti li ġejjin minn 

sfond ta’ immigrazzjoni jipprovdu lill-pubbliku b’ħarsa lejn il-ħajja ta’ kuljum u l-kontribut 

ta’ immigranti lejn is-soċjetà ospitanti. It-temi jinkludu r-rwol u l-kontribut tal-immigranti 

fi s-suq tax-xogħol; il-ħajja tal-familja ta’ dawk li jħaddnu żewġ kulturi; l-involviment fl -isports 

u fi d-divertiment; u s-sitwazzjoni soċjali ta’ tipi diff erenti ta’ immigranti, pereżempju dawk 

li jfi ttxu l-ażil, refuġjati, residenti permanenti, ħaddiema temporanji/ħaddiema staġjonali, 

studenti, eċċ.  

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

L-iżvilupp tal-kompetenzi interkulturali tal-organizzazzjonijiet tal-midja 

Il-professjonisti tal-midja jeħtieġu li jiżviluppaw kompetenza interkulturali biex jaħdmu 

b’mod eff ettiv f’ambjent divers u jkunu jistgħu jwasslu għal titjib fl -eżattezza, fl -imparzjalità 

u fl -ekwità. Il-kompetenzi interkulturali għall-ġurnalisti ġew identifi kati fi s-sitt Laqgħa 

Transnazzjonali tal-EquaMedia li saret f’Ruma fl -2004 bħala: 

Għarfi en: Kun af min huma l-atturi ewlenin fi s-soċjetà, ir-rwol tagħhom fi s-soċjetà u • 

l-isfond tagħhom (reliġjon, drawwiet kulturali u storja);

Ħiliet u esperjenzi: Minbarra ħiliet ta’ komunikazzjoni interkulturali, li tkun kapaċi ssib u • 

tiżviluppa sorsi; tagħmel prodott ġurnalistiku dwar suġġett multikulturali; u tistabbilixxi 

netwerk interkulturali;

Attitudni: Li tkun moħħok miftuħ, kurjuż (tmur dritt għas-sors minfl ok il-persuna li • 

titkellem f’isem il-komunità), u tkun lest li tagħti aktar kontroll lill-persuni li tkun qiegħed 

tintervista.  

Il-kisba ta’ kompetenza interkulturali tista’ tkun inkorporata fi l-kurrikulu ta’ skejjel tal-midja. 

Minħabba li bosta nies jidħlu għal din il-professjoni mingħajr kwalifi ki formali fi l-ġurnaliżmu 

jew fl -istudji tal-midja, it-taħriġ interkulturali jista’ jkun ukoll inkorporat f’korsijiet ta’ żvilupp 

professjonali u taħriġ fuq il-post tax-xogħol off rut mill-organizzazzjonijiet tal-midja, korpi 

professjonali u junjins. Taħriġ kontinwu f’kompetenzi interkulturali huwa essenzjali minħabba li 

kemm il-kompożizzjoni tas-soċjetà kif ukoll id-dibattiti dwar l-immigrazzjoni fi s-soċjetà jistgħu 

jinbidlu. L-inizjattivi ta’ taħriġ għandhom ikunu mmirati lejn l-edituri, il-ġurnalisti, l-għalliema u 

l-korpi awtoregolatorji.  L-atturi tal-integrazzjoni jistgħu jipprovdu għajnuna lill-iskejjel tal-midja 

u tal-ġurnaliżmu fl -iżvilupp ta’ korsijiet dwar l-immigrazzjoni u d-diversità kulturali. 

Il-forniment ta’ materjal, taħriġ, u pjattaformi ta’ djalogu dwar il-kompetenza interkulturali 

huwa mod wieħed prattiku ħafna biex taħdem b’mod dirett mal-professjonisti tal-midja 

waqt l-istudji tagħhom u matul l-iżvilupp professjonali tagħhom. L-ewwel pass huwa 

l-iżgurar tal-impenn mill-edukaturi u l-amministraturi tal-midja. 

*
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Is-Soċjetà tal-Edituri u l-Media Trust (Renju Unit) żviluppaw il-gwida Rappurtaġġ tad-Diversità 

(Reporting Diversity) biex tgħin lill-ġurnalisti fi r-rappurtar ġust ta’ kwistjonijiet tal-immigranti. 

Hija tipprovdi daqqa t’għajn lejn il-komunitajiet li qegħdin jinbidlu, tenfasizza kwistjonijiet 

partikolari li jiff aċċjaw il-ġurnalisti fi r-rappurtaġġ ta’ kwistjonijiet tal-komunità u tuża 

eżempji ta’ prattika tajba minn kuntesti diff erenti tal-midja.

www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf 

Ir-rivista tematika trimestrali tal-Fond ta’ Integrazzjoni Awstrijak, Integration im Fokus, hija 

sors ta’ informazzjoni aċċessibbli mmirata b’mod partikolari lejn il-ġurnalisti u l-komu-

nikaturi ewlenin bħal politiċi u għalliema. Ir-rispons pożittiv immens tal-midja tal-massa 

għall-pubblikazzjoni u r-rata ta’ ċirkolazzjoni ta’ 17,000 tagħha jindikaw li timla vojt fi s-suq 

għall-midja ta’ interess speċjali.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

Biex it-taħriġ ikun eff ettiv, il-partijiet interessati kollha għandhom ikunu impenjati, 

l-amministrazzjoni għolja għandha tappoġġja l-objettivi, u l-programm ta’ taħriġ għandu 

jkun marbut mill-qrib mal-prodott tal-midja. L-appoġġ tal-amministrazzjoni jista’ jkun 

żgurat billi jingħaqdu r-riżultati tat-taħriġ max-xewqa tagħha għal rikonoxximent internazz-

jonali, il-ħtieġa li tikkonforma mal-leġiżlazzjoni, il-wegħda ta’ titjib tanġibbli u vjaġġi ta’ 

studju barra l-pajjiż. L-appoġġ mill-ġurnalisti u minn professjonisti oħrajn tal-midja jista’ jiġi 

mħeġġeġ billi jkunu pprovduti ħiliet u għarfi en imtejba; jiġu off ruti inċentivi bħal premjijiet, 

vjaġġi ta’ studju, ċertifi kati; opportunitajiet ta’ netwerking; u sempliċiment bidla fi r-rutina, 

u esperjenza pjaċevoli.   

It-taħriġ interkulturali għandu jżomm attenzjoni prattika fuq il-bini tal-ħiliet. Pereżempju, 

ir-rapporti dwar l-immigrazzjoni għandhom isiru bħala parti mit-taħriġ. Għandu jipprovdi 

wkoll parir dwar l-iżvilupp ta’ komunikazzjoni aqwa mal-atturi tal-integrazzjoni, inklużi 

l-aġenziji governattivi, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u komunitajiet tal-immigranti.  

L-effi  kaċja tat-taħriġ għandha tkun ivvalutata. Dan jista’ jinkiseb l-aħjar billi jiġi ssorveljat 

ir-rappurtar tal-midja qabel u wara t-taħriġ.

Il-Kummissjoni Ewropea tax-Xandir, fl imkien mal-Kunsill Ewropew tal-Fond Soċjali Żvediż u 

l-Aġenzija tal-UE dwar id-Drittijiet Fudamentali, żviluppat il-‘Ġabra ta’ Għodda tad-Diversità 

għal programmi fattwali fi t-televiżjoni tas-servizz pubbliku’ biex jgħinu lill-professjonisti 

tat-televiżjoni jippromwovu l-prinċipji tad-diversità kulturali fi s-servizzi tagħhom. Il-ġabra 

ta’ għodda tiġbor elementi ta’ informazzjoni prattika (listi ta’ kontroll, referenzi) u pariri 

dwar prattika tajba li jistgħu jintużaw, jiġu applikati u li minnhom wieħed jista’ jitgħallem. 

Jinkludi DVD b’siltiet minn aħbarijiet u programmi ta’ aff arijiet kurrenti minn madwar 

tnax-il pajjiż Ewropew li jiddeskrivu xi wħud mid-diffi  kultajiet li jiff aċċjaw il-ġurnalisti meta 

jirrappurtaw dwar il-minoranzi.    

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf  
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L-Osservatorju Spanjol tar-Razziżmu u l-Ksenofobija żviluppa, b’kooperazzjoni mal-aktar 

midja rilevanti prinċipali u mal-immigranti, il-Gwida Prattika għall-Professjonisti tal-Midja: kif 

il-midja tindirizza l-kwistjonijiet ta’ immigrazzjoni (Practical Guide for Media Professionals: media 

treatment of immigration issues). Dan jinkludi rakkomandazzjonijiet ewlenin meta wieħed 

jindirizza l-immigrazzjoni, għodod prattiċi u pariri dwar kif timplimentahom fi x-xogħol ta’ 

kuljum u lista ta’ kuntatti rilevanti u paġni tal-web għall-professjonisti tal-midja.

www.oberaxe.es/fi les/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf  

L-edituri u l-ġurnalisti jistgħu jiżviluppaw in-netwerks tagħhom biex jiżguraw fehim aħjar 

tal-komunità tal-immigranti, u l-kwistjonijiet li jaff ettwawhom, biex ikunu jistgħu jaqdu 

aħjar il-ħtiġijiet tagħhom u għalhekk ikunu jistgħu jitkellmu kemm ma’ persuni li jkunu 

involuti direttament fi l-każ/kwistjoni, kif ukoll ma’ xi persuna li tista’ titkellem b’mod eżatt 

u leġittimu f’isem dawk il-persuni.

Pjattaformi ta’ djalogu wkoll jistgħu jiġu inizjati biex ikun hemm fehim akbar tal-impatt 

tal-midja fuq l-integrazzjoni. Djalogi kostruttivi ma’ partijiet interessati tal-midja jippermettu 

wkoll rispons rapidu għal avvenimenti li jinbidlu fuq il-post.   

Perslink (Presslink), inizjattiva tal-Mira Media, ix-Xandir Pubbliku Olandiż u l-Junjin Olandiża 

tal-Ġurnalisti, żviluppat diversi strumenti, inkluża database dwar id-diversità, sabiex ittejjeb 

il-kuntatti bejn il-komunitajiet ta’ minoranza etnika u l-midja biex tipprovdi tagħrif aktar 

bilanċjat dwar is-soċjetà multikulturali u l-immigranti. Il-kelliema jirċievu taħriġ fi l-midja, u 

l-laqgħat tan-netwerk ilaqqgħu lill-kelliema u lill-ġurnalisti fl imkien.  

www.perslink.nl  

L-atturi tal-integrazzjoni jistgħu jieħdu l-akbar benefi ċċju mill-esperjenza u l-awtorità 

rikonoxxuta tagħhom dwar l-integrazzjoni billi jirrikonoxxu u jippremjaw prattika 

tajba fi l-midja. Dawn l-atti joħolqu inċentivi għal edituri u ġurnalisti biex jaħdmu fuq 

ir-rappreżentazzjoni u l-inklużjoni tal-immigranti fi l-midja.

Prattika tajba fil-midja tista’ tkun imħeġġa mill-organizzazzjonijiet tal-midja, mill-gvern u 

mis-soċjetà ċivili billi jagħtu premjijiet għall-eċċellenza.   

Il-premjijiet tal-Fondazzjoni CIVIS Midja jinkludu l-Premju Ewropew għat-Televiżjoni CIVIS 

u l-Premju CIVIS għat-Televiżjoni Ġermaniża (Kategorija Informazzjoni), u l-Premjijiet CIVIS 

għar-Radju Ġermaniż (Programm qasir u programm twil).

www.civismedia.eu/tv/civis 

*
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Il-Premju għall-Ġurnalisti ‘Għad-Diversità. Kontra d-Diskriminazzjoni’ jingħata mill-Unjoni 

Ewropea sabiex jonora lil ġurnalisti li x-xogħol tagħhom jikkontribwixxi għal fehim aħjar 

min-naħa tal-pubbliku tal-benefi ċċji tad-diversità u tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 

fi s-soċjetà.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

Il-Premjijiet tal-Midja tal-Ġimgħa Skoċċiża għar-Refuġjati, organizzati min-Netwerk Asylum 

Positive Images, li jinkludi Oxfam, il-Junjin Nazzjonali tal-Ġurnalisti,  Amnesty International, 

is-Salib l-Aħmar Ingliż u l-Kunsill Skoċċiż tar-Refuġjati, jingħataw lil ġurnalisti li jkunu 

kkontribwew għal rappurtar eċċezzjonali u ġust tal-ażil fl -Iskozja. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

It-‘Trefmedia’ tal-Minderhedenforum (Fjandra – il-Belġju) kull sena jippreżenta il-Premju - 

Televiżjoni Interkulturali. Jistgħu jkunu nnominati dawk il-programmi li għandhom l-għan li 

jindirizzaw id-diversità etnokulturali minn perspettiva mhux sterjotipika.

www.trefmedia.be 

 2.3 Il-ħolqien ta’ midja aktar diversa

Hemm inqas possibbiltà li l-immigranti jaqbdu karriera fi l-midja għal għadd ta’ raġunijiet, li 

kollha kemm huma għandhom ikunu indirizzati mill-istrateġiji ta’ reklutaġġ.  Dawn jinkludu 

n-nuqqas ta’ mudelli, kemm fi l-komunità u kemm viżibbli fi l-midja; karriera fi l-midja mhix 

mixtieqa f’għadd ta’ kulturi li jagħtu preferenza lil karriera b’opportunitajiet ta’ impjieg aktar 

stabbli; u n-nuqqas ta’ għarfi en fost il-komunitajiet tal-immigranti dwar il-fi rxa ta’ impjiegi 

disponibbli fl -industrija tal-midja.   

Il-bidla fi d-demografi ja ta’ soċjetajiet Ewropej tfi sser li immigranti żgħażagħ huma 

parti sinifi kanti tal-forza tax-xogħol futura. L-istrateġiji ta’ reklutaġġ li jsiru mill-organiz-

zazzjonijiet tal-midja u mill-istituzzjonijiet tat-taħriġ jeħtieġu li juru lill-immigranti 

żgħażagħ, u lill-ġenituri tagħhom, li l-industrija tal-midja sejra teħodhom bis-serjetà 

u toff rilhom opportunitajiet indaqs (hemm leġiżlazzjoni li tipproteġi lill-immigranti 

mid-diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza, l-etniċità, jew ir-reliġjon, iżda mhux fuq il-bażi 

tal-istatus tagħhom ta’ immigranti per se).

L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jorganizzaw ġranet iddedikati lill-karrieri fi l-midja 

fl -iskejjel sekondarji, joff ru skemi speċjali ta’ esperjenza ta’ xogħol u jipprovdu boroż ta’ 

studju fi l-kulleġġi. It-trejdjunjins, l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, u l-organizzazz-

jonijiet tal-komunità wkoll għandhom rwol importanti x’jaqdu biex iħeġġu lill-immigranti 

żgħażagħ biex jaqbdu karriera fi l-midja. Pereżempju, l-organizzazzjonijiet tal-komunità 

jistgħu jinvolvu lil immigranti żgħażagħ fi l-proġetti tal-midja tal-komunità lokali.  

L-informazzjoni li tidħol minn gruppi li mhumiex daqshekk irrappreżentati fil-midja tista’ 

tintuża biex jitfasslu strateġiji mmirati ta’ reklutaġġ li jagħmlu l-ġurnaliżmu għażla ta’ 

karriera aktar attraenti għall-immigranti żgħażagħ.  

*
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CREAM huwa proġett Ewropew li jikkonsisti f’diversi attivitajiet edukattivi tal-midja u 

avvenimenti ta’ orjentazzjoni ta’ karrieri għaż-żgħażagħ, li jsiru f’kooperazzjoni mal-in-

dustrija tal-midja. Flimkien, dawn l-attivitajiet u l-avvenimenti joff ru lil studenti, b’mod 

partikolari dawk minn minoranzi etniċi, l-opportunità li jesperjenzaw ix-xogħol fi l-midja u 

jħeġġuhom jagħżlu studji li jħejjuhom għal karriera fi l-midja.  

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Il-proġett tal-Finlandja Mundo huwa proġett ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ fi x-xogħol tal-midja 

mmirat għal gruppi ta’ immigranti u refuġjati. Il-proġett joff ri taħriġ komprensiv fi l-midja, 

inklużi pożizzjonijiet ta’ xogħol fl -organizzazzjonijiet tal-midja u għandu wkoll l-għan li 

jiżviluppa konsulenti esperti għal studenti tal-midja individwali immigranti u  ta’ minoranzi 

etniċi li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni.  

 

www.yle.fi /mundo 

DigiTales jinkoraġġixxi lill-immigranti jikkunsidraw karriera fi l-midja billi jinvolvihom fi  

proġett ta’ rakkonti ta’ ġrajjiet diġitali li fi hom jagħmlu fi lm qasir dwar ħajjithom. Permezz 

ta’ dan il-proċess, jistgħu jitgħallmu kif jiktbu skript, jirrekordjaw vuċi u jeditjaw ritratti, 

vidjows u tpinġijiet f’fi lm.  

www.digi-tales.org 

L-iskemi ta’ konsulenza esperta fi d-diversità u l-opportunitajiet ta’ żvilupp jippermettu u 

jawtorizzaw lill-persuna li qiegħda tirċievi l-konsulenza biex tieħu l-aħjar mill-potenzjal 

tagħha. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ programmi ta’ żvilupp ta’ karrieri realistiċi u li 

jintlaħqu; li jippermettu lill-individwi jegħlbu l-ostakli organizzattivi li jfi xklu l-promozzjoni u 

l-progress; u jiżviluppaw kompetenzi u jżidu l-motivazzjoni.  Il-professjonisti tal-midja minn 

sfondi ta’ immigrazzjoni jistgħu wkoll jiġu mħeġġa sabiex jiff urmaw netwerks permezz ta’ 

trejdjunjins u gruppi ta’ ħidma sabiex jipprovdu appoġġ professjonali lil xulxin, inkluż pariri 

dwar taħriġ, opportunitajiet ta’ xogħol, u żvilupp ta’ karrieri.

L-organizzazzjonijiet tal-midja etniċi jistgħu jippromwovu l-integrazzjoni fi lwaqt li jżommu 

l-identità etnika u kulturali. Dan l-approċċ doppju jgħin biex jiftaħ opportunitajiet ta’ diskors 

alternattiv mal-midja prinċipali, fi lwaqt li fl -istess ħin jipprovdi pont għall-pajjiż u l-kultura 

ta’ oriġini.  Il-midja etnika tista’ taqdi rwol importanti fl -isfi da ta’ ċerti perċezzjonijiet 

fost il-pubbliku ġenerali. Tagħti vuċi lill-gruppi immigranti, tagħtihom il-possibbiltà li 

jippreżentaw lilhom infushom b’mod ekwu, jidħlu fi  djalogu mas-soċjetà ospitanti, u 

jesprimu l-ilmenti tagħhom. Għal dawn ir-raġunijiet, l-organizzazzjonijiet tal-midja u 

l-partijiet interessati fl -integrazzjoni għandhom jikkunsidraw li joff ru opportunitajiet ta’ 

konsulenza esperta u ta’ żvilupp lill-professjonisti li jaħdmu fi l-midja etnika. 

L-opportunitajiet ta’ konsulenza esperta u ta’ żvilupp għall-professjonisti ġodda u dawk 

eżistenti li ġejjin minn sfondi ta’ immigrazzjoni huma għodod effettivi għat-titjib tal-politika 

tal-organizzazzjoni tal-midja dwar id-diversità fir-reklutaġġ, il-promozzjoni, u ż-żamma.

*
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Mediam'Rad huwa programm Ewropew fuq 3 snin tal-Istitut PANOS ta’ Pariġi biex iżid 

il-pluraliżmu tal-opinjonijiet u jsaħħaħ id-diversità ta’ opinjonijiet fi l-midja billi jappoġġja 

kollaborazzjonijiet fi t-tul u sħubijiet bejn il-midja etnika u l-midja prinċipali. L-attivitajiet 

tiegħu jinkludu workshops ta’ kondiviżjoni ta’ ħiliet dwar prattiki u esperjenzi professjonali, 

laqgħat tal-midja Ewropea, analiżi komparattiva tal-kontenut dwar informazzjoni tal-midja 

ppubblikata mill-midja etnika u mill-midja prinċipali, u fond għall-inkoraġġiment ta’ 

sħubijiet – li lkoll jipprovdu opportunitajiet ta’ żvilupp għall-professjonisti tal-midja etnika.   

www.mediamrad.org/ 

Minħabba n-nuqqas ta’ professjonisti tal-midja etniċi, il-professjonisti tal-midja mħarrġa 

barra l-pajjiż huma riżorsa li mhix utilizzata biżżejjed. Spiss il-kwalifi ki u l-esperjenza tagħhom 

mhumiex rikonoxxuti mill-impjegaturi jew mill-junjins. Barra minn hekk, l-opportunitajiet 

ta’ xogħol fi l-midja spiss jiġu rreklamati bil-fomm, li jeskludi professjonisti tal-midja li ma 

jkunux qegħdin jistudjaw jew jaħdmu fl -industrija.  L-organizzazzjonijiet tal-midja, l-organiz-

zazzjonijiet professjonali, l-organizzazzjonijiet tal-junjins u tal-impjegaturi għandhom 

jikkunsidraw li jilħqu professjonisti mħarrġa barra fl -istrateġiji ta’ reklutaġġ u jorganizzaw 

taħriġ, li jipprovdi l-ħiliet u l-għarfi en meħtieġ għall-professjonist imħarreġ barra biex 

jaħdem b’mod eff ettiv fi l-pajjiż ospitanti.  

Ġurnalisti barranin li jkunu ppersegwitati minħabba l-professjoni tagħhom jistgħu  jiġu 

eżiljati u jkunu rikonoxxuti għal dawn ir-raġunijiet bħala refuġjati f’pajjiż Ewropew. 

Dawn il-professjonisti jistgħu mbagħad ikollhom il-kwalifi ki tagħhom rikonoxxuti u jiġu 

appoġġjati sabiex ikomplu l-professjoni tagħhom fl -Ewropa.  Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 

skema ta’ evalwazzjoni ta’ ħiliet u ta’ taħriġ, programm ta’ pożizzjonijiet ta’ xogħol, boroż 

ta’ studju għal ġurnalisti eżiljati sabiex jagħmlu riċerka jew biex jibdew korsijiet ta’ taħriġ, 

u l-istabbiliment ta’ netwerks għal ġurnalisti eżiljati sabiex jikkondividu l-informazzjoni u 

jippromwovu l-opportunitajiet ta’ taħriġ u ta’ xogħol.   

L-awtoritajiet tal-Istat u l-atturi tas-soċjetà ċivili jaqdu rwol ewlieni fl-iffaċilitar ta’ possib-

biltajiet ta’ impjiegi u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki ta’ riżorsa li rari 

tintuża—professjonisti tal-midja mħarrġa barra l-pajjiż u, b’mod speċifiku, ġurnalisti 

eżiljati.

In-Netwerk ta’ Ġurnalisti Eżiljati (Renju Unit), appoġġjat mill-Junjin Nazzjonali tal-Ġurnalisti 

u l-MediaWise Trust, jgħin lill-ġurnalisti li sabu rifuġju fi r-Renju Unit biex jaħarbu mill-perse-

kuzzjoni minħabba x-xogħol tagħhom fi l-midja. Huwa jibni fuq il-proġett RAM, li appoġġja 

ġurnalisti eżiljati billi pprovdilhom postijiet ta’ xogħol, taħriġ u informazzjoni  dwar 

l-ambjent tal-midja fi r-Renju Unit, l-istabbiliment tal-attività tal-midja tagħhom stess, punti 

ta’ dħul fi l-karriera u fornituri tat-taħriġ.  L-aċċess għal korsijiet ta’ taħriġ speċjalizzat huwa 

wkoll ipprovdut mill-Junjin Nazzjonali tal-Ġurnalisti.  Barra minn hekk, il-proġett ħoloq 

Direttorju tal-Ġurnalisti Eżiljati sabiex jinkoraġġixxi lill-edituri kemm fi l-midja tal-istampa 

kif ukoll tax-xandir sabiex joff ru impjieg jew kommissjonijiet lil ġurnalisti eżiljati.    

www.exiledjournalists.net 

*
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L-implimentazzjoni ta’ strateġiji tad-diversità

Strateġiji eff ettivi tad-diversità għandhom it-tendenza li jikkondividu l-karatteristiċi li ġejjin. 

Dawn huma:

Ippreżentati bħala risposta meħtieġa għat-tibdil fi d-demografi ja tal-udjenza u tal-forza • 

tax-xogħol;

Integrati fl -aspetti kollha tal-organizzazzjoni tal-midja u huma viżibbli fl -azzjonijiet • 

tal-Kapijiet Eżekuttivi u l-ogħla maniġers, fl -istrateġiji ta’ reklutaġġ, il-post 

tax-xogħol, l-għażla tal-istejjer u tal-programmi, fi r-relazzjonijiet komunitarji u 

fi l-kummerċjalizzazzjoni u l-komunikazzjonijiet;  

Jinkludu impenji u miri sodi, li l-progress tagħhom ikun issorveljat mill-qrib u dettaljat • 

f’rapporti annwali;  

Ikunu akkumpanjati minn baġit speċifi ku għad-diversità.  • 

Sa mill-1996 il-Gvern Olandiż stabbilixxa politika tal-midja u d-diversità akkumpanjata minn 

baġit speċifi ku għal inizjattivi ta’ NGOs,  tal-istampa u tax-xandir.  Ix-xandir pubbliku Olandiż 

għandu kuntratt ta’ kisba mal-gvern li minnu jagħmlu parti l-miri tad-diversità.  Pereżempju, 

għandu l-kompitu leġiżlattiv li jiddedika 20% tal-ħin tax-xandir televiżiv tiegħu u 25% 

tax-xandir fuq ir-radju għal programmi multikulturali.   

L-Opportunitajiet għad-Diversità u għall-Impjieg Indaqs huma parti mill-Att dwar ix-Xandir 

tar-Renju Unit, fi lwaqt li hemm ukoll linji ta’ politika governattivi speċifi ċi għad-diversità 

li jikkonċernaw aspetti diff erenti tal-midja, u partijiet interessati fi l-midja. Il-BBC huwa 

impenjat li jirrifl etti d-diversità tar-Renju Unit u li jagħmel is-servizzi tiegħu aċċessibbli 

għaċ-ċittadini kollha. Iċ-Ċentru tad-Diversità tiegħu jwettaq regolarment stħarriġ ta’ kontroll 

dwar ir-rappreżentazzjoni sabiex jevalwa r-rappreżentazzjoni tal-minoranzi fi l-programmi 

tal-aħjar ħin/r-rappurtar fi l-livelli reġjonali u nazzjonali.    

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

Ix-xandar Belġjan VRT stabbilixxa Karta għad-Diversità fl -2003, li ff ormat il-bażi għall-istituzzjoni 

taċ-Ċellola għad-Diversità. Huwa jistabbilixxi netwerks ma’ assoċjazzjonijiet ta’ minoranzi, 

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u midja interkulturali bl-għan doppju li jfi ttex talenti ġodda 

u jipprovdi kuntatti ta’ parteċipanti possibbli fi l-programmi. Huwa jniedi wkoll ħolqien ta’ 

kuxjenza u taħriġ fi d-diversità ma’ kollegi u jipprovdi kuntatti ta’ esperti dwar il-minoranzi u 

jipprovdi parir dwar l-inklużjoni ta’ kwistjonijiet ta’ diversità fl -ipprogrammar prinċipali.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.

shtml 

France Télévisions nieda Pjan ta’ Azzjoni Pożittiva għall-Integrazzjoni fl -2004. B’kooperazzjoni 

ma’ Radio France International, huwa responsabbli mill-proġett PlurielMedia, li jagħmel 

riċerka dwar id-diversità fi  France Télévisions, taħriġ dwar id-diversità għall-maniġers, taħriġ 

interkulturali għall-ġurnalisti, u taħriġ għall-professjonisti żgħażagħ fi l-midja minn gruppi 

ta’ minoranzi etniċi li jaħdmu fi t-televiżjoni Franċiża.   

www.francetelevisions.fr 
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L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jistabbilixxu skambji ta’ informazzjoni u prattiki biex 

jitgħallmu mill-esperjenzi ta’ xulxin.  

L-istrateġiji għad-diversità li jirnexxu jitolbu li l-organizzazzjonijiet tal-midja jfasslu 

mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni u jissorveljaw l-effikaċja.

Ix-xandara ewlenin tal-Ingilterra ħolqu n-Netwerk tad-Diversità Kulturali sabiex jiksbu 

rappreżentazzjoni ġusta tal-popolazzjoni etnika fuq l-iskrin u wara l-kamera. Il-membri 

jappoġġjaw l-inizjattivi fl -industrija u jaqsmu l-esperjenza, ir-riżorsi u l-mudelli ta’ prattika 

tajba.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk 

Nimmiraw il-prodott tal-midja lejn gruppi immigranti 

L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jagħmlu l-programmi tagħhom aktar adattati 

għall-ħtiġijiet tal-udjenza dejjem aktar diversa etnikament.  Il-midja tista’ tagħmel dan billi 

tagħmel użu sħiħ mid-diversità f’sorsi ta’ informazzjoni u billi tagħti leħen lill-komunitajiet 

tal-immigranti u lis-suġġetti ta’ rapporti; tiżviluppa formati dwar membri ta’ komunitajiet 

diff erenti u l-ħajja ta’ kuljum tagħhom; u turi d-diversità bħala karatteristika normali 

tas-soċjetà fi  programmi popolari.

Is-sitt Prinċipju Bażiku Komuni għall-integrazzjoni jenfasizza l-importanza tal-aċċess 

għall-immigranti għal servizzi pubbliċi fuq bażi ugwali għal dik taċ-ċittadini nazzjonali u 

mingħajr diskriminazzjoni. Bħala entitajiet iffi  nanzjati mill-pubbliku, ix-xandara pubbliċi 

għandhom id-dmir li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-udjenza diversa tagħhom, inklużi l-immigranti 

u l-minoranzi etniċi, u li jippromwovu l-koeżjoni soċjali.  

L-immigranti għandhom ikunu mħeġġa jipparteċipaw fi  programmi bħala atturi, suġġetti, 

parteċipanti, membri tal-udjenza u esperti u li jiżviluppaw il-programmi komiċi u ta’ 

divertiment tagħhom stess. Biex ikun żgurat li jkun hemm rappreżentanza eżatta tal-im-

migranti fi t-telenovelas u fi d-drammi,  għandhom jintużaw atturi immigranti u kittieba 

tal-iskript fejn ikun hemm partijiet ta’ stejjer interkulturali u karattri ta’ immigranti.  

Bħala parti minn strateġiji ta’ diversità, id-deċiżjonijiet dwar il-kontenut u l-ipprogrammar 

jikkunsidraw il-ħtiġijiet, ir-rieda u r-rappreżentanza tal-immigranti fost gruppi oħrajn ta’ 

udjenza fil-mira.

*
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Il-grupp Interkulturali u għad-Diversità tal-Eurovision tal-EBU jiff aċilita skambju interkul-

turali ta’ programmi televiżivi, li jippermetti lill-membri jiskambjaw dokumentarji 

qosra li jirrifl ettu l-karattru multikulturali u divers ta’ soċjetajiet Ewropej u jadattawhom 

għall-ħtiġijiet ta’ xandir tagħhom stess.   

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Il-PSB NOS Olandiż juża l-Monitor, li jiċċartja l-prodotti tat-televiżjoni permezz ta’ analiżi 

kwantitattiva tar-rappreżentazzjoni ta’ gruppi diff erenti (inkluża l-etniċità), bħala strument 

ta’ tfassil ta’ deċiżjonijiet. Huwa jipprovdi tweġibiet għall-mistoqsijiet li ġejjin: it-televiżjoni 

Olandiża tipprovdi stampa rappreżentattiva tad-diversità soċjali? hemm xi diff erenza 

bejn il-kanali pubbliċi u dawk kummerċjali fi r-rigward tas-sehem tal-popolazzjoni nattiva/

immigranti? u x’rabtiet hemm bejn id-drawwiet viżivi ta’ gruppi diff erenti u l-individwi u 

l-karattri li jidhru fi  programmi tat-televiżjoni partikolari?

L-iżgurar u l-promozzjoni ta’ regolamentazzjoni eff ettiva 

Korpi ta’ sorveljanza jinkludu awtoritajiet indipendenti tax-xandir, kunsilli tal-ġurnaliżmu, 

strutturi ta’ lmenti dwar l-istampa, ombudsmen, parlamenti u ministeri tal-istampa.  

Ir-regolamentazzjoni tal-midja tista’ tkun imposta mill-gvern (kif inhu spiss il-każ tax-xandir), 

jew tista’ tkun awtoregolata fuq bażi volontarja mill-industrija tal-midja (kif inhu spiss il-każ 

tal-mezzi tal-istampa). Il-midja hija rregolata wkoll b’mod indirett permezz ta’ liġijiet li 

jipprevjenu d-diskors ta’ mibegħda u dawk li jirrigwardaw il-malafama u l-libell.  Il-midja 

mhijiex biss irregolata fi l-livell nazzjonali, iżda wkoll fi l-livell Ewropew u dak internazzjonali 

(UNESCO, UE, Kunsill tal-Ewropa, OSCE).  Pereżempju, id-Deċiżjoni Qafas tal-UE dwar 

ir-Razziżmu u l-Ksenofobija tipprojbixxi kondotta intenzjonata li xxewwex il-pubbliku 

għall-vjolenza jew il-mibegħda diretta kontra grupp ta’ persuni fuq il-bażi tar-razza, il-kulur, 

ir-reliġjon, id-dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew etnika tagħhom. Id-Direttiva l-ġdida 

dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżwali għandha tkun trasposta fi l-liġi nazzjonali sal-aħħar 

tal-2009. Bħad-Direttiva ta’ qabilha, id-Direttiva dwar it-Televiżjoni Mingħajr Fruntieri, hija 

titlob lix-xandara sabiex jiġġieldu kontra kull tip ta’ tixwix għall-vjolenza fuq il-bażi ta’ razza, 

sess, reliġjon jew nazzjonalità.  

Diġà jeżistu regolamenti dwar il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u favur il-promozzoni 

tad-diversità fil-livelli nazzjonali, Ewropew, u internazzjonali u jistgħu jintużaw b’mod aktar 

effettiv mill-midja u l-partijiet interessati fl-integrazzjoni.

*
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Il-kompitu ewlieni tal-Kunsill tal-Istampa Ġermaniża u tal-kumitati tal-ilmenti tiegħu huwa 

li jinvestigaw u jiddeċiedu dwar ilmenti individwali dwar pubblikazzjonijiet u dak li jkun qed 

iseħħ fl -istampa. Minħabba li l-Kunsill huwa  korp istituzzjonalizzat tal-akbar assoċjazzjonijiet 

tal-istampa taħt id-dritt privat, għandu setgħat bħala korp volontarju ta’ awtomonitoraġġ 

li jiġu mir-reputazzjoni tiegħu bħala kritiku privat ikkwalifi kat li kull individwu jista’ jappella 

għalih. F’dawn l-aħħar żminijiet, kien hemm bosta okkażjonijiet meta l-linji gwida twessgħu 

u ġew aġġornati: pereżempju rigward il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni, il-glorifi kazzjoni 

tal-vjolenza u l-permissibbiltà li jissemmew ismijiet ta’ persuni waqt ir-rappurtar dwar 

il-kriminalità. 

www.presserat.info  

Fejn m’hemmx biżżejjed regolamenti stabbiliti, l-Istati Membri jistgħu jirreferu  

għall-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar id-diversità kulturali (2005) u d-Dikjarazzjoni tal-Kunsill 

tal-Ewropa dwar il-Mandat tas-Servizz Pubbliku fi s-soċjetà tal-Informazzjoni (2006) u 

r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta’ Ministri tiegħu lill-Istati Membri dwar il-pluraliżmu 

fi l-midja u d-diversità fi l-kontenut (2007).

L-awtoregolamentazzjoni fi ha nnifi sha ma tipprevjenix diskors mhux ġust u diskriminatorju 

dwar l-immigranti u l-gruppi immigranti. Dan huwa l-aktar dovut għall-fatt li:

L-ilmenti fuq il-bażi ta’ razza, etniċità, nazzjonalità u reliġjon u twemmin spiss jistgħu • 

jsiru biss mill-persuna/i msemmija fl -istorja, mhux minn oħrajn li jħossuhom offi  żi. Barra 

minn hekk, jista’ ma jkun hemm l-ebda projbizzjoni fuq referenzi diskriminatorji għal 

gruppi ta’ persuni, pereżempju immigranti jew dawk li jfi ttxu ażil;  

Ilment fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ eżattezza għandhom juru li n-nuqqas ta’ eżattezza huwa • 

sinifi kanti. Dan x’aktarx jiġi ġġudikat f’relazzjoni mat-tifsira fi l-kuntest tal-istorja sħiħa, 

pjuttost milli skont it-tifsira għall-persuna li tkun għamlet l-ilment jew għall-koeżjoni 

soċjali;  

Il-penalitajiet għan-nuqqas ta’ konformità mal-kodiċi ta’ prattika jistgħu ma jkunux iebsa; • 

pereżempju, l-editur jista’ jkun sempliċiment obbligat li jippubblika l-kritika tal-korp 

regolatorju, li spiss isseħħ bosta xhur wara, tard wisq biex ikun hemm impatt jew biex 

titneħħa l-ħsara li tkun saret. 

Biex tegħleb dawn l-ostakli, l-industrija u l-kodiċi organizzattivi tal-prattika jeħtieġu 

li jindirizzaw il-kawżi tad-distorsjoni u tal-informazzjoni ħażina rigward kwistjonijiet 

tal-immigranti.   

L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jaqblu dwar strumenti ġodda 

għall-awtoregolamentazzjoni, bħal kodiċi ta’ kondotta jew ta’ etika u linji gwida dwar 

politika editorjali għat-tolleranza.

*
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Il-midja tal-massa u l-integrazzjoni

Il-karatteristiċi tal-kontenut tal-aħbarijiet li jeħtieġu li jkunu indirizzati huma deskritti 

f’reviżjoni ta’ riċerka li saret fl -2003 dwar ir-razziżmu u d-diversità kulturali fi l-midja Ewropea.  

Dawn huma:

Użu tas-Sorsi: L-immigranti nfushom rari jkunu s-sors, anki jekk il-ġrajja taff ettwahom • 

b’mod dirett; il-vuċi tal-immigranti tingħata inqas prominenza, tingħata inqas 

kredibbiltà, u spiss tiġi kkwotata b’mod selettiv ma’ temi negattivi, u/jew deskritta fi  rwoli 

sterjotipiċi; il-midja tonqos li tirrifl etti d-diversità sħiħa ta’ opinjonijiet billi tiddependi 

fuq l-opinjonijiet ta’ numru limitat ta’ rappreżentanti; u l-immigranti rari jiġu inklużi 

bħala atturi tal-aħbarijiet fi r-rappurtar tal-midja li mhux relatat mal-immigranti. 

Nuqqas ta’ informazzjoni kuntestwali: Ir-rappurtar ta’ sfond huwa skars u bħala riżultat, • 

l-informazzjoni dwar kwistjonijiet tal-immigranti rari titpoġġa f’kuntest. Tingħata ftit 

attenzjoni lill-ħajja u ċ-ċirkostanzi ta’ kuljum tal-immigranti, jew lir-raġunijiet għal dawn. 

Pereżempju, il-midja tista’ tpinġi lil dawk li jfi ttxu l-ażil bħala li qegħdin jgħixu minn 

fuq l-Istat mingħajr ma jsemmu li l-politika governattivi jagħmluha illegali għalihom li 

jaħdmu.  

Enfasi fuq in-negattività: Is-suġġetti tal-aħbarijiet jistgħu jinvolvu rappurtar sensazzjonali • 

u selettiv u l-isfruttar ta’ preġudizzji pubbliċi. Il-ġrajjiet tal-aħbarijiet li jirrappreżentaw 

iżżejjed lill-immigranti fi  ġrajjiet ta’ kriminalità jistgħu jsaħħu t-twemmin jew 

il-perċezzjoni li l-attività kriminali hija marbuta b’mod li ma jistax jinfi red ma' gruppi 

partikolari ta’ immigranti. Ġrajjiet pożittivi, b’mod partikolari rigward il-kontribut 

ekonomiku tal-immigranti, huma spiss aktar rari. 

Relazzjonijiet bejn il-midja u l-politika: L-aġendi politiċi għandhom infl uwenza qawwija • 

fuq il-mod kif l-immigranti jintwerew fi l-midja. L-immigrazzjoni tista’ titpinġa minn 

estremisti bħala theddida għall-mod ta’ għajxien attwali – għan-normi u l-valuri 

kulturali, l-identità nazzjonali, l-istandard ta’ għajxien, il-welfare state, u opportunitajiet 

tal-impjieg.

Barra minn hekk, il-kodiċi ta’ kondotta għandhom ifi ttxu li jipprevjenu l-użu ta’ terminoloġija 

żbaljata (u infl ammatorja), pereżempju ‘dawk li jfi ttxu ażil illegali'.

L-edituri jistgħu jinkoraġġixxu lill-ġurnalisti biex irawwmu fehim interkulturali billi 

jirrappurtaw  aħbarijiet negattivi b’mod bilanċjat u kritiku. Dan it-tip ta’ rapport huwa nieqes 

minn lingwaġġ u sterjotipi infl ammatorji. Il-provvediment ta’ informazzjoni kontestwali 

jiżgura li l-ġrajjiet ikunu bbażati fuq il-fatti aktar milli fuq assunzjonijiet. Il-ġurnalisti jistgħu 

wkoll jikkonfrontaw assunzjonijiet dwar dawn l-immigranti billi jintervistaw immigranti għal 

aħbarijiet li ma jirrigwardawx l-immigrazzjoni jew billi jwessgħu l-aħbarijiet tagħhom dwar 

l-immigrazzjoni f’suġġetti ġodda bħal prodotti tal-ikel, sports, kultura, mużika, ċinema, ikel, 

u moda tal-komunitajiet immigranti.
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Biex tkun żgurata rilevanza u eżattezza, jistgħu jiġu żviluppati wkoll linji gwida  fl imkien 

mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-mexxejja tal-komunità. Il-gwida tista’ tinkludi 

tagħrif dwar:

It-terminoloġija korretta u xierqa għar-rappurtar ta’ kwistjonijiet ta’ immigranti ;• 

Il-kompożizzjoni etnika tal-pajjiż, reġjun jew komunità li jirrappreżentaw u l-prattiki • 

kulturali u reliġjużi ta’ dawn il-komunitajiet immigranti;

Kuntatti fi l-komunità tal-immigranti u l-midja etnika.• 

L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jiżguraw li trasgressjonijiet tal-kodiċi ta’ kondotta 

jkunu indirizzati mill-aktar fi s possibbli, pereżempju, billi jwieġbu mal-ewwel b’korrezzjonijiet 

jew billi jimplimentaw ‘Edituri tal-Qarrejja’ li spiss jaġixxu bħala medjaturi sabiex jevitaw 

azzjoni legali. 

Il-kunsilli tal-ilmenti u l-ombudsmen tal-midja jistgħu jwettqu rwol kostruttiv fl -awtore-

golamentazzjoni tal-industrija, billi jsaħħu l-istandards etiċi u jappoġġjaw l-integrazzjoni 

billi:

Jimmonitorjaw il-prodott tal-midja fi r-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ immigranti ;• 

Iżidu l-viżibbiltà tal-awtoregolamentazzjoni għall-pubbliku ;• 

Jipprovdu proċeduri ta’ lmenti bla ħlas u trasparenti ; • 

Jiżguraw li d-deċiżjonijiet jittieħdu b’mod kredibbli u malajr u li jiġu infurzati ;• 

Iqajmu għarfi en fost il-ġurnalisti u l-edituri dwar kodiċi eżistenti u standards etiċi.• 

Performance can be monitored through independent observatories, robust press councils, 

and other integration stakeholders. 

L-awtoregolamentazzjoni tista’ tiġi vvalutata permezz ta’ proċeduri effettivi ta’ lmenti dwar 

il-midja u permezz ta’ monitoraġġ minn firxa ta’ partijiet interessati kredibbli.

Il-Kummissjoni Għolja Portugiża għall-Immigrazzjoni u d-Djalogu Interkulturali (ACIDI) 

tissorvelja r-rappreżentazzjoni tal-immigranti u tal-immigrazzjoni fi l-midja.  Hija tiddiskuti 

s-sejbiet tagħha mal-midja sabiex tedukahom dwar id-diff erenza bejn ir-rappurtar u r-realtà 

u toħroġ stqarrijiet pubbliċi b’informazzjoni uffi  ċjali biex tirribatti rapporti tal-aħbarijiet 

sterjotipati. 

www.acidi.gov.pt 

Ir-rapport annwali ta’ monitoraġġ tal-grupp ta’ konsultazzjoni Latvjan PROVIDUS Shrinking 

citizenship (Ċittadinanza dejjem tiċkien) jipprovdi analiżi testwali tat-trattament mill-midja 

tal-istampa ta’ immigranti ġodda, refuġjati, ċittadini ġodda, u gruppi etniċi u ta’ minoranzi 

oħrajn, bil-għan li jimmobilizza l-appoġġ tal-partijiet interessati għall-minoranzi u 

l-parteċipazzjoni ta’ NGOs fi d-dibattiti ta’ politika pubblika.

www2.providus.lv/public/27124.html 

*
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Il-midja tal-massa u l-integrazzjoni

Konklużjonijiet

1. Li jittieħed il-ħin biex isir l-immappjar tal-ambjent tal-midja—f’termini tal-atturi 

ewlenin, qafas leġiżlattiv, utenti, u suq tax-xogħol—jgħin lill-atturi tal-integrazzjoni 

jifhmu għaliex, kif, u liema organizzazzjonijiet tal-midja huma interessati li jaħdmu 

fl imkien għal rappreżentazzjoni aktar eżatta u bbilanċjata tal-immigranti u forza 

tax-xogħol aktar diversa mil-lat etniku.

2. L-atturi tal-integrazzjoni jistgħu jiġġeneraw aktar preżenza fl -ambjent lokali tagħhom 

tal-midja billi jinkludu relazzjonijiet pubbliċi fl -ippjanar strateġiku tagħhom, u 

jikkonformaw l-approċċ tagħhom mal-missjonijiet ġenerali u l-istandards ta’ kwalità 

tal-organizzazzjonijiet tal-midja.

3. L-atturi tal-integrazzjoni għandhom ifi ttxu fi l-kuntest lokali u fl -esperjenzi tal-passat 

għal ideat dwar kif jimmiraw u jinkwadraw il-messaġġ tagħhom għal udjenza maħsuba 

speċifi ka.

4. Alleanzi strateġiċi bejn is-soċjetà ċivili, il-gvern, l-istituti ta’ riċerka, u l-organizzazz-

jonijiet tal-professjonisti tal-midja jistgħu jgħinu biex jintlaħaq impatt f’qasam 

daqstant wiesa’ u divers bħall-midja. 

5.  Il-forniment ta’ materjal, taħriġ, u pjattaformi ta’ djalogu dwar il-kompetenza interkul-

turali huwa mod wieħed prattiku ħafna biex taħdem b’mod dirett mal-professjonisti 

tal-midja waqt l-istudji tagħhom u matul l-iżvilupp professjonali tagħhom. L-ewwel 

pass huwa l-iżgurar tal-impenn mill-edukaturi u l-amministraturi tal-midja. 

6.  Prattika tajba fi l-midja tista’ tkun imħeġġa mill-organizzazzjonijiet tal-midja, mill-gvern 

u mis-soċjetà ċivili billi jagħtu premjijiet għall-eċċellenza. 

7.  L-informazzjoni li tidħol minn gruppi li mhumiex daqshekk irrappreżentati fi l-midja 

tista’ tintuża biex jitfasslu strateġiji mmirati ta’ reklutaġġ li jagħmlu l-ġurnaliżmu 

għażla ta’ karriera aktar attraenti għall-immigranti żgħażagħ. 

8.  L-opportunitajiet ta’ konsulenza esperta u ta’ żvilupp għall-professjonisti ġodda 

u dawk eżistenti minn sfondi ta’ immigrazzjoni huma għodod eff ettivi għat-titjib 

tal-politika tal-organizzazzjoni tal-midja dwar id-diversità fi r-reklutaġġ, il-promozzjoni, 

u ż-żamma.

9.  L-awtoritajiet tal-Istat u l-atturi tas-soċjetà ċivili jaqdu rwol ewlieni fl -iff aċilitar ta’ 

possibbiltajiet ta’ impjiegi u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifi ki ta’ riżorsa li rari 

tintuża—professjonisti tal-midja mħarrġa barra l-pajjiż u, b’mod speċifi ku, ġurnalisti 

eżiljati.

10.  L-istrateġiji għad-diversità li jirnexxu jitolbu li l-organizzazzjonijiet tal-midja jfasslu 

mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni u jissorveljaw l-effi  kaċja.
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11.  Bħala parti minn strateġiji ta’ diversità, id-deċiżjonijiet dwar il-kontenut u l-ipprog-

rammar jikkunsidraw il-ħtiġijiet, ir-rieda u r-rappreżentanza tal-immigranti fost gruppi 

oħrajn ta’ udjenza fi l-mira.

12.  Diġà jeżistu regolamenti dwar il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u favur il-promozzjoni 

tad-diversità fi l-livelli nazzjonali, Ewropew, u internazzjonali u jistgħu jintużaw b’mod 

aktar eff ettiv mill-midja u l-partijiet interessati fl -integrazzjoni.

13.  L-organizzazzjonijiet tal-midja jistgħu jaqblu dwar strumenti ġodda 

għall-awtoregolamentazzjoni, bħal kodiċi ta’ kondotta jew ta’ etika u linji gwida dwar 

politika editorjali għat-tolleranza.

14.  L-awtoregolamentazzjoni tista’ tiġi vvalutata permezz ta’ proċeduri eff ettivi ta’ lmenti 

dwar il-midja u permezz ta’ monitoraġġ minn fi rxa ta’ partijiet interessati kredibbli.
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Kapitolu 3

Il-ħolqien ta’ kuxjenza

u l-abilitazzjoni tal-immigranti
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Il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abilitazzjoni tal-immigranti

  
 

Il-ħolqien ta’ kuxjenza żżid l-għarfi en tan-nies dwar, u s-sensittività tagħhom 

għall-integrazzjoni. Tippermetti lill-gruppi kkonċernati li jiżviluppaw opinjonijiet 

aktar infurmati dwar id-diversità u tgħin biex wieħed jipparteċipa b’mod siewi 

fi l-proċess tal-integrazzjoni. L-abilitazzjoni żżid ir-riżorsi u l-kapaċità tal-immigranti, 

u tagħtihom il-possibbiltà li jagħmlu għażliet aktar informati u jieħdu azzjoni sabiex  

iġibu l-integrazzjoni. 

Il-kunċetti ta’ ħolqien ta’ kuxjenza u abilitazzjoni jiġbru l-Prinċipji Bażiċi Komuni 1, 6, 7, u 

9, u jsaħħu l-idea li l-integrazzjoni hija proċess f’żewġ direzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni 

reċiproka bejn l-immigranti u s-soċjetà ospitanti. Iż-żewġ gruppi jistgħu jinvolvu ruħhom 

fl imkien bħala residenti permezz ta’ interazzjoni frekwenti; bħala voluntiera permezz 

tal-aċċess għal istituzzjonijiet ewlenin u sħubijiet f’organizzazzjonijiet; u bħala ċittadini 

lokali permezz tal-parteċipazzjoni fi t-tfassil ta’ politika dwar l-integrazzjoni. 

Dan il-kapitlu huwa maqsum f’żewġ sezzjonijiet li jispjegaw kif il-prattikanti jistgħu jittraduċu 

dawn l-approċċi u l-objettivi tagħhom f’diversi passi ta’ ġestjoni ta’ proġetti ta’ kwalità.

Id-dinamika bejn il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abilitazzjoni tal-immigranti 

L-ewwel sezzjoni tuża approċċ gradwali lejn il-ħolqien ta’ kuxjenza. Spiss fi l-forma ta’ 

kampanji u avvenimenti ta’ informazzjoni, dawn il-miżuri jipprovdu lil grupp fi l-mira speċifi ku 

(il-pubbliku ġenerali, dawk li jfasslu l-politika, l-immigranti, eċċ) b’informazzjoni dwar fatti 

u esperjenzi dwar ċertu suġġett ta’ integrazzjoni. Iż-żieda tal-għarfi en u s-sensittività 

tal-grupp fi l-mira jippermettilhom li jkollhom opinjonijiet aktar informati dwar id-diversità 

u li jipparteċipaw b’mod aktar attiv fi l-proċess ta’ integrazzjoni, biex b’hekk iħallu impatt 

fuq l-adattament reċiproku taċ-ċittadini kollha.

It-tieni sezzjoni tindirizza l-abilitazzjoni. Spiss fi l-forma ta’ taħriġ, sħubijiet, u pożizzjonijiet 

ta’ xogħol, dawn il-miżuri jipprovdu lil immigranti individwali u lir-rappreżentanti ta’ 

assoċjazzjonijiet ta’ immigranti b’opportunitajiet sabiex jesprimu ruħhom u jaġixxu dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom. Iż-żieda tal-kapaċità u tar-riżorsi tal-immigranti tippermettilhom 

li jagħmlu l-għażliet tagħhom stess dwar is-sitwazzjoni tal-integrazzjoni tagħhom u 

jieħdu azzjoni sabiex itejbuha, biex b’hekk tippermettilhom parteċipazzjoni akbar u 

rappreżentattività fi l-ħajja pubblika.

Il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abilitazzjoni huma azzjonijiet diff erenti minn xulxin iżda li jsaħħu lil 

xulxin u huma mmirati sabiex jiġġieldu d-diskriminazzjoni u l-emarġinazzjoni. Miżuri ta’ ħolqien 

ta’ kuxjenza li jużaw ġrajjiet ta’ immigranti individwali u l-esperjenza ta’ assoċjazzjonijiet 

ta’ immigranti jagħtu setgħa lill-immigranti, min-naħa tagħhom, billi jtejbu l-vuċi pubblika 

tagħhom, iwessgħu l-isfera ta’ azzjoni tagħhom, u jiftħulhom opportunitajiet għal sħubijiet 

organizzattivi. Bl-istess mod, il-miżuri tal-abilitazzjoni jgħollu l-profi l tal-immigranti u jtellgħu 

l-kwistjonijiet dwar l-integrazzjoni fuq l-aġenda pubblika. L-immigranti b’kapaċitajiet u riżorsi 

akbar huma ideali bħala persuni li jqajmu l-kuxjenza, li jista’ jwassal għal perċezzjonijiet 

pubbliċi informati aħjar u aktar ibbilanċjati dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni.
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 3.1 Il-ħolqien ta’ kuxjenza: l-infurmar tal-opinjoni u 
l-attivazzjoni tal-pubbliku

In-nuqqas ta’ fehim pubbliku dwar l-attitudnijiet, il-karatteristiċi tal-immigranti u l-preżenza 

tagħhom fi l-pajjiż ta’ residenza (fl uss ta’ immigrazzjoni, l-għadd ta’ ħaddiema immigranti fi s-suq 

tax-xogħol, eċċ) joħolqu kundizzjonijiet li jinkoraġġixxu l-etnoċentriżmu u d-diskriminazzjoni 

fost il-popolazzjoni, is-segregazzjoni u l-emarġinazzjoni fost l-immigranti, u n-nuqqas ta’ azzjoni 

jew tibdil tal-ħsieb tal-politika. Pereżempju, nuqqas ta’ informazzjoni eżatta u għarfi en min-naħa 

tas-soċjetà ospitanti ġie identifi kat bħala l-aktar sfi da importanti biex tkun indirizzata d-diversità 

u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, skont il-kważi 800 negozju Ewropew 

li wieġbu għall-kwestjoniarju tal-2005 tad-DĠ għall-Impjieg u l-Aff arijiet Soċjali tal-Kummissjoni 

Ewropea għall-‘Każ tan-Negozju għad-Diversità’ tagħha. Bosta kienu tal-opinjoni li l-attivitajiet 

eżistenti ta’ ħolqien ta’ kuxjenza fi l-qasam ma kinux biżżejjed u kienu ħerqana għal aktar tagħrif 

min-naħa tal-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u mill-gvernijiet nazzjonali.

Il-kampanji u l-avvenimenti ta’ tqajjim ta’ kuxjenza jippermettu liċ-ċittadini kollha li 

jitgħallmu fatti dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni u jiskopru kif jistgħu jieħdu sehem 

fil-proċess ta’ integrazzjoni. Huma joħolqu wkoll spazji għall-interazzjoni frekwenti ta’ 

immigranti u ċittadini nazzjonali, li jiżviluppaw il-kompetenzi interkulturali ta’ kulħadd. 

L-Immigrazzjoni u l-Perċezzjoni Pubblika, rapport imħejji mill-Uffi  ċċju tal-Konsulenti 

tal-Politika Ewropea tal-Kummissjoni Ewropea jiddeskrivi miżuri ta’ ħolqien ta’ kuxjenza ta’ 

suċċess bħala li jkunu mfassla skont il-ħtieġa u mmirati sew, u li jikkunsidraw il-fatturi soċjali 

speċifi ċi, realtajiet storiċi, u identitajiet lokali, reġjonali, u nazzjonali. Il-miżuri jistgħu jkunu 

kkombinati wkoll ma’ ġbir aħjar ta’ dejta u proġetti ta’ riċerka soċjali profondi. Ir-riżultati 

ta’ ħolqien ta’ kuxjenza li tirnexxi huma fehim akbar tal-proċess tal-integrazzjoni fost 

il-pubbliku, u opportunitajiet aħjar għalihom li jikkontribwixxu f’dak il-proċess. 

Approċċ lejn tibdil fi l-perċezzjonijiet ibbażat fuq l-evidenza 

Ġabriet ta’ informazzjoni kumparabbli dwar il-gruppi immigranti u l-popolazzjoni prinċipali, 

jistgħu joħorġu diff erenzi fl -informazzjoni dwar il-kwistjonijiet ta’ integrazzjoni. L-istħarriġ 

u s-sondaġġi jistgħu wkoll jidentifi kaw l-eff etti tal-prattika nazzjonali fuq l-iff urmar 

tal-perċezzjonijiet pubbliċi (u viċe versa). Stħarriġ u sondaġġi lonġitudinali jistgħu jgħinu lil 

dawk li jfasslu l-politika u lir-riċerkaturi jevalwaw l-impatt ta’ strateġiji li għandhom l-għan li 

jqajmu l-kuxjenza pubblika u jtejbu l-perċezzjoni pubblika.  

Jekk il-ġlieda kontra n-nuqqas ta’ fehim hija l-mira ta’ azzjonijiet ta’ kuxjenza, mela dan 

in-nuqqas ta’ fehim għandu jkun identifi kat, imkejjel, u analizzat permezz ta’ diversi għodod 

ta’ ġbir ta’ informazzjoni. Dawk li jfasslu s-sondaġġi tal-opinjoni pubblika m’għandhomx 

jibżgħu jistaqsu mistoqsija tal-istħarriġ minħabba li jibżgħu mit-tweġiba. L-istħarriġ jista’ 

jintuża aktar tard sabiex jiġu ff aċċjati biżgħat reali, nuqqas ta’ fehim, u preġudizzji fl -opinjoni 

pubblika.  

*
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Għadd ta’ metodoloġiji ta’ stħarriġ huma għad-disponibbiltà ta’ dawk li jfasslu l-proġetti. 

Stħarriġ kwantitattivi madwar l-Ewropa huma mezz wieħed ta’ kif wieħed ipoġġi l-esperjenza 

ta’ kull pajjiż f’perspettiva usa’. L-Ewrobarometru, l-Eurostat, l-Istħarriġ Ewropew tal-Forza 

tax-Xogħol, u l-Istħarriġ Soċjali Ewropew jipprovdu dejta kumparabbli dwar l-immigrazzjoni 

u l-integrazzjoni fi l-livell Ewropew. Stħarriġ rappreżentattivi kwantitattivi fi l-livell tal-Istati 

Membri jistgħu jiġu mfassla b’mod eff ettiv biex jindirizzaw sett speċifi ku ta’ demografi ja 

u kwistjonijiet li jippermettu lil dawk li jfasslu l-politika u lill-partijiet interessati jieħdu 

deċiżjonijiet informati sew fi l-livelli diff erenti ta’ tmexxija. Għodod kwalitattivi jistgħu 

jintużaw bħala punt ta’ tluq għal ħolqien ta’ kuxjenza u bħala appoġġ. 

EU-MIDIS huwa l-ewwel stħarriġ tat-tip tiegħu madwar l-UE dwar l-esperjenzi ta’ diskrimi-

nazzjoni u vittimizzazzjoni fi l-ħajja ta’ kuljum ta’ gruppi ta’ immigranti u ta’ minoranzi 

etniċi. Dan l-istħarriġ, ikkummissjonat mill-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, 

isaqsi jekk ċerti immigranti jew gruppi ta’ minoranza etnika kinux vittmi ta’ diskriminazzjoni 

u vjolenza razzista; għaliex irrappurtaw jew ma rrappurtawx dawn l-atti kriminali; u jekk 

jafux dwar u jafdawx l-organizzazzjonijiet u l-uffi  ċjali li għandhom il-kompitu li jgħinuhom. 

EU-MIDIS kien jinvolvi intervisti wiċċ imb wiċċ ma’ 23,500 persuna minn gruppi magħżula 

ta’ immigranti u ta’ minoranzi etniċi f’kull wieħed mis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. 

5,000 persuna mill-popolazzjoni ewlenija wkoll ġew intervistati biex jitqabblu r-riżultati.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

L-uffi  ċċju tal-analiżi Daniż Catinét Research iwettaq intervisti regolari ma’ madwar 1,000 

immigrant u d-dixxendenti tagħhom sabiex jissorvelja l-esperjenzi tagħhom ta’ diskrimi-

nazzjoni, is-sentimenti suġġettivi tagħhom dwar l-integrazzjoni, u l-ħsibijiet dwar il-proposti 

ta’ politika u d-dibattiti pubbliċi. Dan l-uffi  ċċju jemmen li l-istħarriġ tal-immigranti sar parti 

mix-xogħol bażiku tiegħu minħabba li l-opinjoni u l-esperjenzi tagħhom huma essenzjali, 

iżda spiss mhux magħrufa, għal dawk involuti fi d-dibattiti dwar l-integrazzjoni.

www.catinet.dk/  

Stħarriġ dwar l-integrazzjoni jsir b’mod regolari fost il-gruppi immigranti ewlenin f’pajjiżi 

bħall-Olanda u l-Portugall. Għal aktar tagħrif dwar stħarriġ disponibbli, ara 

www.prominstat.eu 

Approċċ ibbażat fuq l-evidenza jista’ jsewwi qasam kbir ta’ titjib għal kampanji ta’ ħolqien 

ta’ kuxjenza: l-evalwazzjoni. Il-ġbir u l-aġġornament ta’ dejta ta’ linja bażi jippermetti 

lill-proġetti li jintraċċaw bidliet fl -opinjonijiet u fl -azzjonijiet tal-gruppi fi l-mira tagħhom 

fuq żmien qasir, medju u twil. Jistgħu jidentifi kaw kwalunkwe kawżalità bejn l-aħbarijiet 

dwar l-integrazzjoni, ir-rappurtar tal-midja, u kwalunkwe bidla li tirriżulta fi l-perċezzjonijiet. 

Din l-informazzjoni tintuża sabiex tirranġa mill-ġdid kompiti, lingwa, messaġġi u l-grupp 

fi l-mira ta’ kampanja fuq bażi kontinwa.
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Ewrobarometri speċjali dwar id-Diskriminazzjoni fl -UE ġew ikkummissjonati qabel u wara 

s-Sena Ewropea għall-Opportunitajiet Indaqs għal Kulħadd tal-2007. Analiżi komparattiva 

tal-Ewrobarometri Speċjali 263 u 296 tippermetti lil dawk l-Ewropej li jfasslu l-politika 

jintraċċaw kif il-perċezzjonijiet u l-opinjonijiet inbidlu matul sena ta’ 430 azzjoni nazzjonali 

u 600 avveniment ta’ ħolqien ta’ kuxjenza dwar id-diskriminazzjoni.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

Sa mill-2002, il-kampanja fuq żmien twil tal-Eżekuttiv Skoċċiż, ‘One Scotland, Many 

Cultures,’ (Skozja Waħda, Bosta Kulturi) ippruvat tqajjem kuxjenza dwar l-impatt negattiv 

ta’ attitudnijiet razzisti u l-kontributi pożittivi ta’ persuni ta’ kulturi diff erenti għas-soċjetà 

Skoċċiża. Isiru proġetti ta’ riċerka b’mod regolari sabiex jintraċċaw attitudnijiet u esperjenzi 

ta’ razziżmu u jivvalutaw l-impatt u l-effi  kaċja tal-kampanja fost l-udjenza fi l-mira tagħha. 

Dawn l-evalwazzjonijiet jippermettu tqabbil fi t-tul ta’ għarfi en spontanju u suġġerit, 

it-tfakkir tal-messaġġ u bidliet fl -attitudnijiet. Evalwazzjonijiet disponibbli pubblikament 

kull sena jevalwaw il-kampanja f’termini ta’ baġit, fi rxa tal-midja, viżibbiltà, u impatt fuq 

il-livelli ta’ kuxjenza.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

Fi Spanja, isir stħarriġ regolari sabiex jiġu identifi kati t-tendenzi bażiċi tal-opinjoni pubblika 

dwar l-immigrazzjoni u sabiex tiġi ntraċċata l-evoluzzjoni ta’ tendenzi ksenofobiċi u 

razzisti. Għal tal-ewwel ara l-istħarriġ nazzjonali mill-Istitut Nazzjonali tal-Istatistika msejjaħ 

l-Inkjesta Nazzjonali dwar l-Immigrazzjoni, għal tal-aħħar, l-aħħar dokument disponibbli 

huwa l-istħarriġ dwar l-evoluzzjoni tar-razziżmu u l-ksenofobija fi  Spanja fl -2008. Stħarriġ 

ta’ opinjoni aktar speċifi ċi jintraċċaw is-sitwazzjoni tal-‘Komunità ta’ immigranti ta’ oriġini 

Musulmana fi  Spanja’ u l-opinjoni ta’ żgħażagħ Spanjoli rigward l-immigrazzjoni. 

www.oberaxe.es  

Il-proġetti li jiff ukaw fuq gruppi żgħar u individwi għandhom jifhmu li huwa improbabbli 

li jibdlu l-attitudnijiet ġenerali. Minfl ok, l-impatt jista’ jitkejjel permezz ta’ intervisti fi l-fond 

u stħarriġ immirat fost parteċipanti fuq żmien qasir u l-monitoraġġ ta’ bidliet fl -aġendi u 

sħubijiet fuq żmien medju u twil.

Approċċ ibbażat fuq l-evidenza għal ħolqien ta’ kuxjenza jibda b’fażi dedikata ta’ mmappjar, 

fejn l-istħarriġ u s-sondaġġi jipprovdu linja bażi solida ta’ perċezzjonijiet tal-immigranti u 

tal-pubbliku ġenerali li jistgħu jiġu evalwati b’mod regolari.

Wara l-fażi ta’ mmappjar, jeħtieġ fażi distinta ta’ analiżi sabiex tindirizza riżultati komplementari 

iżda konfl iġġenti (pereżempju diff erenzi fi l-perċezzjonijiet tal-immigranti u tal-pubbliku), 

tqiegħed ir-riżultati f’dibattiti nazzjonali, tidentifi ka gruppi fi l-mira, u tagħżel l-azzjonijiet 

l-aktar xierqa. L-istħarriġ u s-sondaġġi ma jistgħux jispjegaw l-opinjoni pubblika waħedhom. 

Ir-riċerka fi l-livell rilevanti ta’ tmexxija tgħin biex tispjega liema fatturi jinfl uwenzaw 

l-attitudnijiet ta’ individwu jew ta’ grupp lejn l-immigranti u l-integrazzjoni tagħhom. 

*
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Rapport tal-2005, Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities, 

(L-Attitudnijiet tal-Popolazzjonijiet Maġoritarji lejn l-Immigranti u l-Minoranzi) 

mill-predeċessur tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jipprovdi ħarsa ġenerali 

lejn it-tendenzi tal-opinjoni pubblika dwar l-immigrazzjoni u l-minoranzi u l-fatturi li jgħinu 

biex jispjegawhom. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf  

Hemm bosta fatturi inspjegabbli wara r-raġunijiet li għalihom in-nies jaħsbu dwar jew 

jipperċepixxu l-immigrazzjoni kif fi l-fatt jagħmlu. Minkejja dan, il-prattikanti xorta 

waħda jistgħu jużaw ir-riżultati tal-immappjar tagħhom biex jidentifi kaw fatturi ewlenin 

u jistabbilixxu l-grupp fi l-mira xieraq għall-miżura tagħhom ta’ ħolqien ta’ kuxjenza. 

Pereżempju, għadd ta’ studji ta’ riċerka jikkonkludu li l-aktar attitudnijiet pożittivi u tolleranti 

huma assoċjati ma’:

Iż-żgħożija;• 

Status soċjoekonomiku ogħla ;• 

Kisbiet edukattivi ogħla ;• 

Impjegati li jaqilgħu paga ;• 

Kuntatt akbar ma’ immigranti.• 

Fatturi soċjali, ġeografi ċi, u storiċi huma wkoll infl uwenti sal-punt li l-perċezzjoni pubblika 

tal-immigranti tvarja ħafna fost l-Istati Membri. Minbarra l-funzjoni tiegħu ta’ mmappjar u 

ta’ analiżi, l-istħarriġ preparatorju għandu rwol ta’ ħolqien ta’ kuxjenza u ta’ komunikazz-

joni. Pereżempju, l-analiżi tal-Ewrobarometru Speċjali 263 dwar id-Diskriminazzjoni fl -UE 

turi li huwa aktar possibbli għall-pajjiżi b’liġijiet antidiskriminatorji b’saħħithom li jkollhom 

popolazzjonijiet li jkunu informati dwar id-drittijiet tagħhom bħala vittmi possibbli u 

jemmnu li d-diskriminazzjoni hija mifruxa sew. 

Stħarriġ tal-opinjoni f’waqthom jistgħu jiġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku u tal-midja dwar 

kwistjonijiet ewlenin u jistabbilixxu t-termini ta’ dibattitu dwar inizjattivi li jkunu sejrin 

jittieħdu. Il-ħin tal-pubblikazzjoni ta’ dawn l-istudji huwa kritiku għal proġetti ta’ ħolqien 

ta’ kuxjenza u għall-proċess ta’ tfassil ta’ politika. Il-ħolqien ta’ kuxjenza pubblika dwar 

kwistjonijiet ta’  integrazzjoni tfi sser ukoll l-aspettattivi tal-pubbliku għal tweġibiet politiċi. 

L-analiżi tar-riżultati ta’ stħarriġ tikxef il-fatturi wara l-perċezzjonijiet li jgħinu sabiex jiġi 

stabbilit il-grupp fil-mira xieraq. Dawn ir-riżultati jistgħu jintużaw ukoll sabiex jattiraw 

l-attenzjoni tal-midja u tal-pubbliku għat-tnedija ta’ kampanja ta’ ħolqien ta’ kuxjenza.

*



Ktejjeb ta’ tagħrif dwar l-integrazzjoni 55

$

Z

Z

L-infl uwenza tad-diskors pubbliku 

Il-forma u l-kontenut tad-diskors pubbliku jista’ jkollhom impatt pożittiv jew negattiv fuq 

il-formazzjoni tal-opinjoni pubblika lejn l-immigranti u l-integrazzjoni tagħhom. Id-dibattiti 

tal-politika u tal-midja jistgħu jiff ukaw iżżejjed fuq kwistjonijiet inqas urġenti tal-integrazzjoni 

u xi kultant jagħmlu rabtiet li mhumiex issostanzjati bejn l-immigrazzjoni u kwistjonijiet soċjali 

oħrajn. Pereżempju, l-immigranti spiss huma marbuta ma’ sentimenti ta’ nuqqas ta’ sigurtà 

minħabba t-tħassib pubbliku dwar il-kompetizzjoni għall-impjiegi u l-akkomodazzjoni, żidiet 

fi t-talbiet għall-għajnuna soċjali, u ansjetajiet ġenerali dwar is-sigurtà nazzjonali. 

M’għandniex ninsew li l-perċezzjoni pubblika tal-immigranti titjieb b’mod indirett permezz 

ta’ miżuri ta’ politika li jwasslu għal immigrazzjoni ġestita, kontroll aħjar tal-fruntieri esterni, 

sistemi kredibbli ta’ ażil, miżuri kontra d-diskriminazzjoni u integrazzjoni eff ettiva. Dejta 

statistika kumparabbli aqwa dwar il-fenomeni tal-immigrazzjoni u tal-integrazzjoni jipprovdu 

wkoll bażi utli ta’ informazzjoni għal dibattiti pubbliċi u t-tfassil tal-politika. F’dan ir-rigward, 

il-miżuri ta’ ħolqien ta’ kuxjenza għandhom rwol importanti ta’ reazzjoni għall-politika billi 

jżidu l-bażi ta’ appoġġ għal diversi titjib fi l-politika dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni. 

Il-koerenza tal-politika u l-messaġġi tal-gvern dwar l-integrazzjoni jista’ jkollhom impatt 

sinifi kanti fuq il-kredibbiltà u l-effi  kaċja tal-ħolqien ta’ kuxjenza, b’mod speċjali għal 

kampanji mmexxija jew iffi  nanzjati mill-gvern. 

Il-livell lokali jista’ jkun aktar eff ettiv għall-bini ta’ sħubijiet u jkollu reżonanza akbar 

fi l-ħolqien ta’ kuxjenza dwar kwistjonijiet speċifi ċi li jseħħu fl -ibliet u fi l-viċinati. 

Il-kampanja ta’ informazzjoni tas-Sħubija ta’ Żvilupp tal-Għajxien u l-Ħidma Flimkien 

(Living and Working Together Development Partnership) fi l-belt ta’ Linz, fl -Awstrija rnexxielha 

tqajjem l-interess ta’ impjegaturi fi l-mira, b’mod speċjali SMEs, u persuni tal-lokal li jfasslu 

l-politika fl -esplorazzjoni tal-benefi ċċji ta’ suq tax-xogħol transkonfi nali u fl -iżvilupp ta’ 

taħriġ interkulturali għar-rappreżentanti tal-persunal u l-ħaddiema li ġejjin minn sfond ta’ 

immigrazzjoni.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Matul l-elezzjonijiet lokali f’Jannar tal-2008 fi  Graz, l-Awstrija, l-esperti ta’ kontra d-diskrimi-

nazzjoni stabbilixxew sistema ta’ monitoraġġ tal-elezzjoni bil-għan li joħolqu kuxjenza fost 

in-nies dwar id-diskriminazzjoni u jtejbu l-messaġġi ewlenin tal-partijiet parteċipanti. Ġew 

evalwati 650 test skont “mekkaniżmu semaforu” (Aħmar/Isfar/Aħdar) li wara ġie ppreżentat 

waqt erba’ konferenzi stampa u dibattitu politiku fi nali. Il-monitoraġġ intlaqa’ b’mod pożittiv 

mill-parti l-kbira tal-partijiet u jista’ jiġi adattat faċilment għal bliet u reġjuni oħrajn.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 

Bl-istess mod, l-atturi bħall-għalliema, il-pulizija, u t-tobba, li huma l-persuni li dejjem 

narawhom jitkellmu dwar l-integrazzjoni, jistgħu jkunu vuċijiet aktar awtorevoli għal 

ħolqien ta’ kuxjenza dwar il-kwistjonijiet speċifi ċi tagħhom.
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Is-settur tas-saħħa iniedi regolarment kampanji pubbliċi dwar l-għoti tad-demm. 

L-Assoċjazzjoni Volontarja għall-Għotjiet tad-Demm fl -Italja (AVIS) ilha  għal dawn l-aħħar 

għaxar snin tniedi kampanji mmirati li jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-immigranti fl -għoti 

tad-demm biex b’hekk iżidu l-apprezzament tal-pubbliku għall-kontribut tal-immigranti 

u l-opportunitajiet għal djalogu interkulturali. Dawn l-esperjenzi ntużaw biex jiff urmaw 

l-Osservatorju għall-Kultura tal-Għoti tad-Demm, li ffi  rma protokolli ta’ kooperazzjoni ma’ 

organizzazzjonijiet mediċi oħrajn fi l-pajjiżi tal-oriġini tal-immigranti.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

Kooperazzjoni mill-qrib ma’ dawk “fuq il-post” tgħin b’mod sinifi kanti lill-attivitajiet 

ta’ ħolqien ta’ kuxjenza biex jiżguraw l-attenzjoni pubblika. Inkella, kampanji mingħajr 

attenzjoni lokali jistgħu jitqiesu uffi  ċjali wisq u li jiddependu fuq slogans politiċi ewlenin. 

Dawn l-imsieħba jistgħu wkoll jinfurmaw kampanja dwar bidliet li jkunu qegħdin jaraw 

fi l-perċezzjonijiet lokali. B’hekk jipprovdu sistema ta’ twissija bikrija għall-identifi kazzjoni u 

għal reazzjoni għal dawk il-bidliet.

Fejn ikun hemm nuqqas ta’ koerenza politika jew sensiela ta’ messaġġi li jħawdu jew li 

jkunu kunfl iġġenti, il-ħolqien ta’ kuxjenza fost il-pubbliku jista’ jintuża wkoll biex iqajjem 

l-aġenda politika. 

Minħabba li l-politika u l-messaġġi governattivi għandhom impatt fuq il-kredibbiltà u 

l-effikaċja ta’ kampanja, dawk li jfasslu l-politika u l-opinjoni jistgħu jkunu xi wħud 

mill-gruppi ewlenin fil-mira tagħha.

Il-proġett ‘Nies Bħalna’ fi r-Repubblika Slovakka kellu l-għan li jżid l-għarfi en u t-tolleranza 

fost il-pubbliku kif ukoll fost il-professjonisti li qegħdin jimplimentaw il-politika tal-im-

migrazzjoni. In-nies f’pajjiżi ta’ destinazzjoni ġodda b’popolazzjoni żgħira ta’ immigranti 

jeħtieġu li jkunu esposti għall-ġrajjiet tal-immigranti u għall-kontributi li jagħmlu fi l-ħajja 

reali ta’ kuljum. Il-kampanja ntweriet fuq it-televiżjoni u f’sessjonijiet ma’ skejjel, awtoritajiet, 

u  uffi  ċjali tal-fruntieri. 

www.ludiaakomy.sk 

Fuq il-bażi ta’ dejta ġdida li nġabret dwar immigranti ġodda fi d-dipartiment ta’ Haut-Rhin 

fl -Alsazja, l-Osservatorju Reġjonali tal-politika tal-Integrazzjoni u Urbani (ORIV) organizza 

laqgħat ma’ 160 uffi  ċjal lokali u partijiet interessati biex tinħoloq kuxjenza u jiġu diskussi 

rakkomandazzjonijiet dwar il-modi u l-kundizzjonijiet speċifi ċi ta’ akkoljenza ta’ kull belt.

www.oriv-alsace.org 

Wieħed mill-motivi ewlenin tal-Fond tal-Integrazzjoni Awstrijak għall-pubblikazzjoni 

tat-tieni Ktieb Annwali tiegħu tal-Istatistika dwar l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni huwa li 

jipprovdi informazzjoni fattwali u jnaqqas xi ftit mill-emozzjoni fi d-dibattitu dwar il-politika 

tal-integrazzjoni.  10,000 kopja jiġu stampati u jintbagħtu lil komunikaturi ewlenin madwar 

l-Awstrija bħal ġurnalisti, politiċi u sindki. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 

*
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L-istabbiliment tal-grupp fi l-mira adattat, l-infurmar tal-opinjonijiet 

Dawk b’aspettattivi kbar biex jinfurmaw il-pubbliku ġenerali u jtejbu l-opinjoni pubblika 

jeħtieġu li jirrealizzaw li din il-kampanja ta’ ħolqien ta’ kuxjenza sejra tkun impenn fuq 

żmien twil. Tkun teħtieġ bosta strateġiji u azzjonijiet diff erenti matul iż-żmien: kampanji 

tal-midja, avvenimenti, proġetti ta’ implimentazzjoni, bidliet fi l-politika, eċċ.

Dawk b’inqas mezzi jistgħu jaħsbu li, minfl ok, jimmiraw lejn gruppi speċifi ċi, b’mod speċjali lejn 

dawk li jfasslu l-politika jew li jiff urmaw l-opinjoni. L-impjegaturi, is-sidien, il-banek, l-uffi  ċjali 

pubbliċi u tipi diversi ta’ fornituri ta’ servizzi jistgħu ma jkunux konxji tal-istatus u d-drittijiet 

ta’ kategoriji diff erenti ta’ immigranti, bħalma huma r-refuġjati, u għalhekk ma jkunux ċerti 

jekk għandhomx jipprovdu l-appoġġ meħtieġ bħala riżultat ta’ nuqqas ta’ informazzjoni.

L-istabbiliment tal-grupp fil-mira adattat (jiġifieri it-tibdil tal-opinjoni tal-pubbliku ġenerali, 

tal-immigranti, jew ta’ partijiet interessati magħżula jew gruppi fi ħdan il-popolazzjoni) 

jistabbilixxi definizzjoni ċara ta’ suċċess għall-kampanja.

Il-kampanja ta’ informazzjoni tal-2006 tal-Istat ta’ Berlin, ‘Berlin Għandha Bżonnok!’ indirizzat 

fl -istess waqt ir-rati baxxi ta’ impjieg fost l-immigranti żgħażagħ u attitudnijiet ta’ fehmiet 

magħluqa fi s-settur pubbliku. Għaldaqstant, hija stabbiliet l-indikatur ta’ suċċess tagħha 

bħala l-proporzjon ta’ apprendisti li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni impjegati fi s-settur 

pubbliku. Bejn l-2006 u l-2008, dak il-proporzjon kiber minn 8% għal 14.5%. Id-diversi stħarriġ 

ta’ evalwazzjoni li saru osservaw żieda fl -interess fost iż-żgħażagħ immigranti mmirati u ftuħ 

akbar lejn l-interkulturaliżmu fi d-dibattiti pubbliċi u fost l-impjegati tas-settur pubbliku.

www.berlin-braucht-dich.de

‘OXLO – Oslo Extra Large’ hija kampanja fuq żmien twil imnedija mill-uffi  ċċju tas-sindku 

fl -2001 bi tweġiba għal qtil razzist. Il-miri tagħha li toħloq kuxjenza u tagħmel is-servizzi 

pubbliċi aktar inklussivi kienu ff ukati l-aktar fuq l-iskejjel, iċ-ċentri tad-day care, u l-kliniċi 

tas-saħħa. Sal-2005, l-għadd ta’ impjegati bi sfond divers kien tela’ bi kważi 30%.  

www.oslo.kommune.no 

F’pajjiż bħall-Greċja pereżempju, l-Istitut Elleniku dwar il-Politika tal-Immigrazzjoni ff oka 

miżuri fuq it-tfal tal-iskola fi l-proġett ‘Inside Out’ kif ukoll organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili bħall-Assoċjazzjoni Pan-Ellenika tan-Nisa Atleti.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

*
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Inkunu nafu l-għanijiet, insibu l-mezzi adattati 

Fost strateġiji varji, l-arti u l-kultura jispikkaw bħala mezz utli ta’ kif tiżviluppa l-kapaċità tal-grupp 

fi l-mira biex jagħmel għażliet informati u jieħu azzjoni dwar il-ħolqien ta’ kuxjenza. Billi tagħti 

vuċi lil dawk li ma jinstemgħux, u turi immaġini li ma jidhrux mod ieħor, l-arti tista’ toħloq 

il-kundizzjonijiet għad-diskussjoni madwar identitajiet multipli u n-negozjar tad-diff erenzi. 

Stampa reali tal-immigranti u tal-komunitajiet diversi 

Id-diff erenza bejn il-perċezzjoni u r-realtà fl -għarfi en dwar l-integrazzjoni hija konsiderevoli. 

Il-perċezzjonijiet huma distorti pereżempju mill-iffi  ssar tal-midja u d-dibattiti pubbliċi fuq gruppi 

partikolari, bħal dawk li jfi ttxu ażil, immigranti mingħajr dokumenti, jew immigranti li huma 

viżibbilment diff erenti jew minn sfondi kulturali, lingwistiċi, jew reliġjużi diff erenti. Il-proporzjon 

tal-popolazzjoni ta’ pajjiż imwielda barra hija eżaġerata immens fl -opinjoni pubblika f’kampjun 

ta’ pajjiżi Ewropej, minn eżaġerazzjoni ta’ 60-70% (fi d-Danimarka, fi n-Norveġja, fi l-Ġermanja u 

fl -Iżvezja) għal 150-200% fi  Franza u fi r-Renju Unit. Id-diversi stħarriġ li saru fl -Ingilterra wrew li, 

bħala medja, in-nies stmaw li kien hemm erba’ darbiet aktar l-ammont ta’ immigranti fl -Ingilterra 

milli fi l-fatt kien hemm. Barra minn hekk, f’dan il-każ, aktar minn kwart tan-nies stmaw li 

l-immigranti jirrappreżentaw ’il fuq min-nofs il-popolazzjoni tar-Renju Unit.  Pereżempju, 

l-istħarriġ fl -Ingilterra wera li n-nies stmaw ħafna ogħla l-għajnuna fi nanzjarja disponibbli għal 

dawk li jfi ttxu l-ażil permezz tas-sistema tal-benefi ċċji u jaħsbu li r-Renju Unit qed iġorr parti 

ħafna akbar tal-piż ta’ refuġjati fi d-dinja (għaxar darbiet akbar).

Il-kampanji ta’ ħolqien ta’ kuxjenza jistgħu jenfasizzaw l-esperjenzi attwali tal-immigrazzjoni 

u l-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-immigranti kif ukoll il-bidliet soċjali u l-benefi ċċji li 

jinġiebu fi l-belt, fi r-reġjun, fi l-pajjiż ta’ residenza. L-attenzjoni tista’ tkun fuq ċirkostanzi 

speċifi ċi ta’ lokalità, minħabba li l-pubbliku jista’ jikkontestwalizza aħjar fenomeni astratti 

bħall-immigrazzjoni u l-integrazzjoni meta jkun jista’ jqabbel l-assunzjonijiet tiegħu ma’ 

dejta u fatti dwar il-komunità li l-aktar jaf.

Parti mill-‘Fresh Talent Initiative’ (Inizjattiva ta’ Talent Ġdid) tal-Eżekuttiv Skoċċiż hija mibnija 

fuq il-premessa li l-Iskozja tista’ ssir pajjiż aktar attraenti fejn tgħix, taħdem u tistudja jekk 

immigranti potenzjali prospettivi jingħataw informazzjoni eżatta dwar opportunitajiet u 

kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni. Il-proġett jiġi vvalutat permezz ta’ evalwazzjonijiet 

pubbliċi kull sitt xhur (mill-2005 sal-2007) ibbażati fuq kwestjonarji volontarji li jintraċċaw 

l-opportunitajiet u l-isfi di li jiltaqgħu magħhom dawk ir-residenti immigranti li ġew 

irreklutati permezz tal-Inizjattiva.

www.scotlandistheplace.com 

Fl-2007, il-gvern Spanjol nieda kampanja kbira ta’ ħolqien ta’ kuxjenza permezz ta’ reklami 

fuq it-televiżjoni, siltiet qosra fuq ir-radju u avviżi fi l-midja stampata u spazji pubbliċi dwar 

il-ħtiġijiet soċjali diff erenti tal-immigranti, bil-messaġġ:  Bl-integrazzjoni tal-immigranti, 

nirbħu lkoll, u sottotitolat: Ilkoll diff erenti, ilkoll meħtieġa. 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm  
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L-inizjattivi jistgħu jiġġieldu l-isterjotipar, il-vittimizzazzjoni, jew il-malafama tal-immigranti 

bħala grupp u jesponu l-ġrajjiet tal-ħajja tal-immigranti, tal-familji tagħhom, u l-komunitajiet 

li jgħixu fi hom. Biex jinfl uwenza l-opinjoni pubblika, approċċ li jirrifl etti r-realtà jinvolvi:

L-iżvilupp u d-dikjarazzjoni ta’ miri ċari, eżatti u realistiċi;• 

L-identifi kazzjoni ta’ udjenzi mmirati, u l-iżvilupp ta’ metodi xierqa;• 

L-ibbażar ta’ miri u metodi fuq l-evidenza tar-riċerka u teoriji ta’ bidla fl -attitudnijiet;• 

L-ikkunsidrar attent tal-iskala ta’ żmien u l-ġeografi ja adattati għall-inizjattiva ;• 

L-iżviluppp ta’ relazzjonijiet tajba ta’ ħidma mal-midja;  • 

L-istabbiliment ta’ strateġiji u l-allokazzjoni ta’ riżorsi adegwati għall-evalwazzjoni • 

tal-impatt tal-inizjattiva.

Inizjattivi li ‘jgiddbu l-ħrejjef’ itejbu l-opinjoni pubblika billi jipprovdu stampa li tirrifletti 

r-realtà tal-immigrazzjoni bbażata fuq il-fatti u l-ġrajjiet personali. Din toħloq kuxjenza fost 

is-soċjetà dwar il-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċjali ta’ gruppi differenti ta’ immigranti, b’mod 

speċjali dawk l-aktar vulnerabbli u sterjotipati, bħal dawk mingħajr dokumenti, dawk li 

jfittxu l-ażil, u n-nisa immigranti. 

Il-Ġimgħa Irlandiża Interkulturali u Kontra r-Razziżmu, iffi  nanzjata mill-Pjan ta’ Azzjoni 

Nazzjonali Kontra r-Razziżmu, għaqqdet il-pubblikazzjoni tagħha ‘Nisfi daw il-Ħrejjef u 

l-Informazzjoni Żbaljata dwar il-Ħaddiema Immigranti u l-Familji tagħhom’ (Challenging 

Myths and Misinformation on Migrant Workers & their Families) mal-avvenimenti ta’ ħolqien 

ta’ kuxjenza dwar it-titjib tas-servizzi għall-gruppi etniċi ta’ minoranza f’bosta oqsma 

tal-ħajja.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

Il-kampanja tal-2008 “Jiena migrant?” taċ-Ċentru Belġjan għall-opportunitajiet indaqs, 

kellha l-għan li tippromwovi l-ħolqien ta’ kuxjenza fost il-parteċipanti dwar l-oriġini 

tagħhom (stess). Il-kampanja ppreżentat persuni famużi li ftit setgħu jqisuhom li kienu 

fi l-fatt “immigranti”, sabiex tikkonfronta lit-telespettaturi bl-isterjotipi tagħhom dwar 

l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni.   

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be 

Fl-2002, il-Fondazzjoni Kulturali Federali fi l-Ġermanja nediet il-‘Proġett Immigrazzjoni,’ li 

serva bħala clearinghouse għal aktar minn 120 avveniment u proġetti li ddeskrivew il-bidliet 

soċjali li ġabet l-immigrazzjoni. L-informazzjoni, li ġiet prodotta f’diversi dixxiplini,  ħarġet 

ir-rabtiet bejn is-sejbiet soċjali-xjentifi ċi, ta’ dokumentarju u artistiċi, u bejn tipi diff erenti ta’ 

msieħba fi l-Ġermanja u madwar l-Ewropa. Il-proġett inkoraġġixxa b’mod speċjali ‘Proġetti 

ta’ Immigrazzjoni’ mingħand dawk li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni.  

www.projektmigration.de 

*
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Il-mużewijiet pubbliċi, b’mod partikolari dawk iddedikati lid-diversità u l-istejjer tal-emig-

razzjoni jew l-immigrazzjoni, huma postijiet adattati ħafna għal wirjiet, avvenimenti, 

programmi edukattivi, riċerka, dibattiti, u skambji internazzjonali. L-integrazzjoni 

tal-ġrajjiet ta’ immigrazzjoni li huma spiss emarġinati fl -istorja nazzjonali usa’ hija biċċa 

xogħol ikkumplikata u xi kultant kontroversjali għall-persunal tal-mużew. Il-konferenza 

tal-2008 ‘L-Immigrazzjoni fi l-Mużewijiet: Narrattivi tad-Diversità fl -Ewropa’ indikat il-ħtieġa 

li titwessa’ l-kapaċità tar-riċerka tal-mużewijiet dwar l-istorja globali, li jinstabu tekniki 

innovattivi għar-rappreżentazzjoni tal-bidla kulturali, u li tinġabar u tiġi ddokumentata 

d-dimensjoni soġġettiva u personali ħafna tal-immigranti u tad-diversità fi l-komunitajiet 

tagħhom. L-użu ta’ arkivji li jevolvu, wirjiet, u approċċ multidixxiplinari jtejjeb ir-rabtiet ta’ 

mużew ma’ diversi partijiet interessati fl -integrazzjoni u pajjiżi ta’ oriġini.  

Is-Cité nationale de l’histoire de l’immigration f’Pariġi tippreżenta l-istorja ta’ Franza bħala 

pajjiż tradizzjonali tal-immigrazzjoni mibni u ff urmat permezz tal-integrazzjoni ta’ mwieġ 

diff erenti ta’ immigrazzjoni. Il-ġabra hija magħmula l-aktar minn testimonjanzi individwali 

u artefatti. Sa minn Ġunju 2007, is-Cité assigurat rappurtar tal-istampa, attendenza, u rabtiet 

ma’ skejjel, riċerkaturi, u NGOs relattivament tajbin. 

www.histoire-immigration.fr 

Fejn m’hemmx spazji dedikati bħal mużewijiet tal-immigrazzjoni, il-wirjiet jistgħu jaqdu 

funzjoni simili.  

Minħabba li l-Kapitali Ewropea tal-Kultura tal-2007 fi l-Lussemburgu kienet ibbażata fuq 

kooperazzjoni transkonfi nali unika mal-Belġju, Franza, u l-Ġermanja, it-tema ewlenija 

tas-sena saret l-immigrazzjoni. Kienet l-unika waħda minn ħames temi li sabet popolarità 

mal-isponsors korporattivi. L-esebiti dwar l-immigrazzjoni kienu ġġudikati interessanti minn 

80% tal-popolazzjoni tal-Lussemburgu u għollew b’mod partikolari il-konsum kulturali 

fost żewġ udjenzi ġodda: il-gruppi ta’ immigranti żgħażagħ u l-immigranti ta’ qabel. 43% 

taċ-ċittadini Portugiżi li jgħixu fi d-Dukat żaru aktar avvenimenti kulturali mis-soltu fl -2007.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_fi nal_anglais.pdf 

Fl-2005, il-Mużew tal-Istorja Lokali fi l-muniċipju ta’ Friedrichshain-Kreuzberg f’Berlin 

introduċa parti ġdida fi l-wirja permanenti tiegħu, ‘Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre 

Migrationsgeschichte in Kreuzberg.’ L-approċċ lokali jżid l-interess u l-aċċettazzjoni 

tas-suġġett fost il-viżitaturi u l-approċċ kronoloġiku juri kif il-fondazzjoni u t-tkabbir ta’ 

Kreuzberg kienu marbuta mal-immigrazzjoni.

www.kreuzbergmuseum.de 

Il-libreriji jaqdu rwol ewlieni wkoll bħala fornituri tal-informazzjoni dwar id-diversità 

kulturali u bħala post lokali fejn tiltaqa’ l-popolazzjoni diversa.

://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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Sa mill-2002, ‘Diversity in libraries’ (Id-Diversità fi l-libreriji) qassmet kollezzjonijiet ta’ kotba 

dwar l-istorja, it-tradizzjonijiet, u s-sitwazzjoni ta’ gruppi ta’ immigranti lokali u minoranzi 

etniċi lil 500 librerija fi r-Repubblika Ċeka, fi d-Danimarka, fi l-Ġermanja, u fl -Olanda. 

Workshops interattivi taw taħriġ fi l-kompetenza interkulturali lill-maniġers tal-libreriji. 

F’fażi oħra, ‘Libraries as gateways’ (Il-libreriji bħala intrati), li hija ffi  nanzjata mill-INTI tiff oka 

fuq it-twessigħ ta’ strateġiji ta’ implimentazzjoni u t-tfassil ta’ aktar linji gwida u attivitajiet 

promozzjonali.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Dawk li jfi ttxu ażil

Il-perċezzjoni pubblika spiss hija li l-ażil huwa bla kontroll, minkejja l-fatt li l-għadd ta’ 

applikazzjonijiet għall-ażil qed jonqos u issa qiegħed fl -inqas livell għal għadd ta’ snin.  

Hemm ukoll konfużjoni bejn dawk li jfi ttxu l-ażil u l-immigranti irregolari għal skopijiet ta’ 

xogħol. Mod kif jistgħu jitjiebu l-perċezzjonijiet pubbliċi dwar dawk li jfi ttxu l-ażil huma 

proġetti fi nanzjarji li jiżviluppaw u jxerrdu ġrajjiet li jagħtu wiċċ uman lil dawk li jfi ttxu l-ażil 

u jidentifi kaw b’mod dirett ir-refuġjati mal-kunfl itti li jkunu qegħdin jaħarbu minnhom.  

Iċ-Ċentru ta’ Informazzjoni dwar l-Ażil u r-Refuġjati fl -Understanding the Stranger: Building 

bridges community handbook (Nifhmu lill-Barrani: Manwal tal-komunità għall-ħolqien ta’ 

konnessjonijiet) tar-Renju Unit jeżamina 21 proġett li pprovaw inaqqsu t-tensjoni u jibnu 

konnessjonijiet bejn il-komunitajiet lokali ospitanti u dawk li qegħdin ifi ttxu ażil u r-refuġjati.  

Il-proġetti juru li b’ippjanar bir-reqqa, aċċess regolari għall-informazzjoni, u opportunitajiet 

biex tiltaqa’ ma’ dawk li jfi ttxu l-ażil, il-komunità lokali tista’ tasal biex taċċetta u tilqa’ lil 

dawk li inkella jistgħu jintlaqgħu b’ostilità, preġudizzju u biża’. 

www.icar.org.uk/uts 

Il-Proġett ta’ Ġrajjiet ta’ Refuġjati (Refugee Stories Project) tal-Kunsill Ewropew tar-Refuġjati 

u l-Eżiljati (ECRE) ġabar il-ġrajjiet personali ta’ 120 persuna fi  stadji diff erenti tal-proċedura 

tal-ażil fi  12-il pajjiż tal-UE. Tista’ ssir tfi ttxija tal-ġrajjiet skont ir-reġjun ta’ oriġini, il-pajjiż 

ta’ destinazzjoni, u skont it-tema tal-ħajja.  Il-ġrajjiet jippruvaw “imorru lura għall-bażi” billi 

jiff ukaw mill-ġdid id-dibattiti politiċi fuq l-aspettattivi, il-ħtiġijiet u l-esperjenzi ta’ dawk li 

jfi ttxu l-ażil u li qegħdin jgħixu fl -Ewropa. 

www.ecre.org/refugeestories 

Matul il-proġett ta’ Ħolqien ta’ Kuxjenza dwar ir-Refuġjati tal-2005/8 fi  Bristol, Nottingham, 

u Liverpool, 4,772 membru tal-pubbliku attendew 192 workshop interattiv, u mfasslin 

apposta. Aktar minn nofshom qalu li l-fehim tagħhom dwar is-sitwazzjoni tar-refuġjati u 

l-ażil tjieb ħafna. Ħafna mill-gruppi parteċipanti ħadu sehem f’attivitajiet ta’ segwitu biex 

jgħinu lir-refuġjati jħossuhom aktar komdi fi l-komunità tagħhom.

www.refugee-action.org.uk 
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Il-proġett għal "L-Aħjar Ġrajja tar-Refuġjati", b’kooperazzjoni bejn il-UNHCR tas-Slovakkja u 

l-Fakultà tal-Ġurnaliżmu tal-Università ta’ Comenius, ħeġġeġ rappurtar akbar u aktar fi l-fond 

dwar it-tħassib tar-refuġjati fi  żmien meta dawn il-kwistjonijiet kienu ftit li xejn magħrufa 

f’dan il-pajjiż ta’ destinazzjoni reċenti. Ingħataw premjijiet għall-aħjar kontribuzzjonijiet li 

jippreżentaw ġrajjiet tal-ħajja, il-proċess tal-integrazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-għajxien. 

Dawn l-artikli mxandra u stampati mhux biss laħqu b’mod dirett lill-pubbliku ġenerali, iżda 

kienu mmirati wkoll li joħolqu kuxjenza fost l-uffi  ċjali tal-Istat, li qrawhom u ddiskutewhom 

bħala membri tal-ġurija.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

Għadd ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali u tas-soċjetà ċivili fasslu għodod edukattivi, 

kotba, logħob u fuljetti speċifi ċi għall-istituzzjonijiet edukattivi. Dawn jinkludu eżerċizzji 

ta’ reċtar ta’ rwoli b’simulazzjoni tal-esperjenza ta’ dawk li jfi ttxu l-ażil, refuġjati u gruppi 

immigranti oħrajn. 

‘Passages’ tal-UNHCR hija logħba ta’ simulazzjoni maħsuba biex toħloq fehim aħjar 

tal-problemi li jiff aċċjaw ir-refuġjati. Il-parteċipanti jgħaddu minn numru ta’ stadji li jixbhu 

l-esperjenza ta’ refuġjat, mill-ħarba għall-wasla fi l-kamp tar-refuġjati, kif ukoll id-diffi  kultajiet 

tal-integrazzjoni u r-ripatrijazzjoni tar-refuġjati.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf  

‘Enséñame, Africa,’ kampanja tal-2005 ta’ ħolqien ta’ kuxjenza fi l-Gżejjer Kanarji li damet 

sejra sena, laħqet il-miri tagħha li tinvolvi 1000 student f’workshops dwar il-motivazzjonijiet 

u l-kawżi prinċipali tal-immigrazzjoni mis-Senegal, li l-istudenti jagħmlu l-materjal ta’ 

ħolqien ta’ kuxjenza tagħhom stess biex jintuża minn għalliema oħrajn fi  Spanja, u li jagħtu 

materjal skolastiku għal skejjel rurali fi s-Senegal.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Nisa immigranti

L-isterjotip tal-mara immigranta bħala mara tad-dar dipendenti u maħqura mhux biss huwa 

perċezzjoni li ma taqbilx mal-femminizzazzjoni attwali tal-fl ussi ta’ immigrazzjoni, iżda 

fi ha nfi sha tista’ toħloq ostakli għall-parteċipazzjoni tagħhom fi s-suq tax-xogħol u fi l-ħajja 

soċjali. 

Tista’ tiġi prodotta u mxerrda informazzjoni dwar is-sitwazzjonijiet u l-profi li diff erenti 

tan-nisa immigranti u l-bidla fi r-relazzjonijiet ta’ bejn is-sessi fi l-komunitajiet ta’ immigranti. 

L-ewwel pass huwa l-forniment ta’ statistiċi dettaljati, li jikkunsidraw kwistjonijiet ta’ sessi. 

Il-pass segwenti huwa l-għoti ta' vuċi u wiċċ lin-nisa immigranti, kemm dawk li jingħataw 

is-setgħa kif ukoll dawk li huma vittmi tal-isfruttar.  
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Il-kampanja tal-2001 tal-European Women’s Lobby dwar in-Nisa li Jfittxu Ażil  

ipproduċiet 20,000 kartolina postali u paġna tal-web imfassla apposta biex ittejjeb 

il-fehim tal-pubbliku dwar is-sitwazzjoni tan-nisa li jfi ttxu ażil, b’mod partikolari dawk li 

batew vjolenza kbira relatata mas-sess tagħhom, bħal stupru u sfruttament. Minn dakinhar, 

hija appoġġjat l-istabbiliment tan-netwerk Ewropew tan-nisa immigranti, li wieħed 

mill-objettivi tiegħu huwa li jesponi l-kwistjonijiet li jaff ettwaw l-integrazzjoni tan-nisa u 

jwassalhom għand il-persuni nazzjonali u tal-UE li jfasslu l-politika.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Il-ħolqien ta’ kuxjenza permezz taż-żieda tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ospitanti  

Il-prattikanti għandhom ikunu konxji tal-limiti tal-użu tal-“approċċ li jirrifl etti r-realtà” bħala 

l-mekkaniżmu ewlieni ta’ ħolqien ta’ kuxjenza. Li wieħed jipprovdi lin-nies l-informazzjoni 

korretta biex tiġġieled in-nuqqas ta’ informazzjoni mhux dejjem iwassal għal bidla 

fl -attitudnijiet.  Il-fatti jistgħu jibdlu l-attitudnijiet ta’ persuni li ma jinteressawx daqshekk 

irwieħhom fi l-kwistjonijiet. Ġeneralment ma jtejbux l-opinjoni ta’ dawk li huma l-aktar ostili 

(jistgħu saħansitra jħarrxu l-opinjoni). Pereżempju, il-‘One Scotland Initiative’ (lnizjattiva 

Skozja Waħda) sabet li, wara sitt snin taħdem, il-pubbliku kien sar iktar informat, iżda li 

l-persentaġġ ta’ persuni li kellhom opinjonijiet razzisti kien baqa’ l-istess.

Iċ-ċittadini informati jistgħu xorta waħda jieħdu rwol passiv fi l-proċess tal-integrazzjoni 

jekk ma jkunux jafu dwar opportunitajiet biex jipparteċipaw f’miżuri ta’ integrazzjoni u fi  

djalogu interkulturali li jseħħ f’ħafna oqsma tal-ħajja: fuq ix-xogħol, fi l-viċinanzi tagħhom, 

permezz ta’ assoċjazzjonijiet jew gruppi reliġjużi, u oħrajn.  

Il-kampanji ta’ ħolqien ta’ kuxjenza jistgħu jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni f’azzjonijiet li 

jiżviluppaw kuntatt sinifi kanti bejn l-immigranti u l-komunitajiet ospitanti. Avvenimenti 

speċjali u festivals huma opportunitajiet biex juru l-kontributi tal-immigranti fi l-ħajja u l-kultura 

tal-pajjiż ta’ residenza tagħhom. Jipprovdu wkoll “suq” għall-organizzazzjonijiet li jipprovdu 

t-taħriġ u opportunitajiet ta’ volontarjat. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jistgħu jtejbu l-perċezzjoni 

tal-pubbliku dwar l-immigranti u jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ kompetenzi interkulturali.

Fl-2009, is-26 Festival annwali tal-immigrazzjoni, tal-kulturi u taċ-ċittadinanza fi l-Lussemburgu 

kien fi h stands li rrappreżentaw kważi 250 organizzazzjoni li taħdem fuq l-integrazzjoni.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

Il-Festival Qawsalla ta’ Ċipru huwa festival multikulturali li joħloq kuxjenza fost is-soċjetà 

Ċiprijotta dwar ir-rikkezza tal-kulturi u ċ-ċivilizzazzjonijiet ta’ nies oħrajn, u jippromwovi 

d-diversità u r-rispett tad-drittijiet tal-immigranti, tar-refuġjati, ta’ dawk li jfi ttxu l-ażil u ta’ 

kull min mhuwiex Ċiprijott.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 
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In-nies tal-ispettaklu u l-artisti immigranti jistgħu jiġu mistiedna biex jagħmlu ċelebrazz-

jonijiet kulturali aktar viżibbli għall-pubbliku ġenerali. Jistgħu jagħżlu li jirrappreżentaw 

il-kulturi tradizzjonali tal-oriġini tagħhom jew forom ta’ espressjoni interkulturali ġodda 

żviluppati fi l-pajjiż ta’ residenza.

Fi Spanja, il-proġett multiannwali Entre 2 Orillas mill-Fondazzjoni Directa huwa maħsub bħala 

spazju għal skambju interkulturali u jinkludi katalgu ta’ artisti b’oriġini ta’ immigrazzjoni li 

jkopru l-oqsma tal-mużika, tat-teatru, tal-arti, taċ-ċinema, taż-żfi n, tal-iskultura, tar-ritratti, u 

oħrajn, biex b’hekk jgħinu biex jagħmlu l-kontribut tal-artisti immigranti aktar viżibbli.  

www.entredosorillas.org

Kassandra, assoċjazzjoni tal-arti multikulturali f’Ħelsinki, tuża workshops tal-arti u t-teatru 

biex toħloq kuxjenza fost il-pubbliku u tipprovdi spazju għal kollaborazzjoni u netwerking 

bejn atturi nattivi u immigranti, u tesponi t-talent ta’ dawn tal-aħħar lill-midja.

www.kassand.net/english

Zakk—Zentrum für action, kommunikation und kultur, sar il-fulkru għal avvenimenti ta’ 

integrazzjoni f’Düsseldorf. L-avvenimenti interkulturali żdiedu b’mod konsiderevoli 

fi n-numru, fi l-ġbid tal-udjenza, u fl -interess għal ċittadini barranin residenti.

www.zakk.de 

Btajjel nazzjonali u avvenimenti sportivi jistgħu jsiru aktar inklussivi għall-immigranti 

u d-diversità kulturali. In-Nazzjonijiet Uniti ħolqu jiem internazzjonali bħall-Jum Dinji 

tar-Refuġjati u l-Jum Internazzjonali tal-Immigranti sabiex jinkoraġġixxu u jikkoordinaw 

pjattaformi u azzjonijiet nazzjonali.

Iċ-ċelebrazzjonijiet pubbliċi u l-avvenimenti kulturali jagħmlu l-kontribuzzjonijiet tal-immig-

ranti u l-benefiċċji tad-diversità aktar viżibbli għall-pubbliku ġenerali, filwaqt li jipprovdu 

suq għal organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq l-integrazzjoni sabiex jirreklutaw voluntiera.

Ħafna avvenimenti bħal dawn tnedew fi l-livell Ewropew u dak tal-Istati Membri bħala parti 

mis-Sena Ewropea 2008 għad-Djalogu Interkulturali:

www.interculturaldialogue2008.eu 

Il-portal tal-web tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-djalogu interkulturali għandu wkoll links 

għal bosta databases li jiddeskrivu prattiki simili:

 www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

‘Favur id-Diversità, Kontra d-Diskriminazzjoni’ kienet kampanja ta’ informazzjoni pan-Ewropea 

ta’ ħames snin li ntemmet fl -2007. Din ipprovdiet lill-pubbliku ġenerali b’informazzjoni 

dwar liġijiet li jiġġieldu d-diskriminazzjoni u b’messaġġi pożittivi favur id-diversità. Gruppi 

fokali speċifi ċi għall-pajjiżi ntużaw biex ifasslu miżuri nazzjonali u reġjonali, li komplew jiġu 

żviluppati f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ gvernijiet nazzjonali, imsieħba soċjali, u NGOs. 

 

www.stop-discrimination.info 

*
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Fl-2008, it-tieni Jum annwali tal-Integrazzjoni fi l-Komunità Fjamminga tal-Belġju ta  ġieħ 

lill-immigranti li lestew programm ta’ integrazzjoni. L-avveniment speċjali u l-kampanja 

tal-midja kbira nazzjonali u reġjonali huma maħsuba sabiex juru l-apprezzament tas-soċjetà 

lejn l-impenn u l-isforzi taċ-ċittadini ġodda tagħha. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

Il-proġett tal-INTI, l-Integrazzjoni fl -Isports, xerred manwal tal-aħjar prattika fost eluf ta’ 

klabbs tal-isports, gruppi taż-żgħażagħ, u skejjel Awstrijaċi, Ingliżi, Olandiżi, Ġermaniżi u 

Sloveni.

www.united-by-sports.net/en 

Azzjoni kollettiva: approċċ ta’ abilitazzjoni tal-pubbliku

L-aktar miżuri ta’ ħolqien ta’ kuxjenza eff ettivi joħolqu spazji għal kuntatt sinifi kanti u 

sostnut bejn l-individwi u l-organizzazzjonijiet. Hawnhekk ir-rabta mal-abilitazzjoni hija 

l-aktar qawwija. Ir-rapport, ‘Nisfi daw l-attitudnijiet, il-perċezzjonijiet u l-ħrejjef’ (Challenging 

attitudes, perceptions and myths) li sar għall-Kummissjoni tar-Renju Unit dwar l-Integrazzjoni 

u l-Koeżjoni, jikkonkludi li kuntatt qasir jew superfi ċjali mingħajr impenn reali mhux 

biżżejjed biex jitrawwem ir-rispett u jista’ wkoll ikabbar il-preġudizzju. 

L-azzjonijiet kollettivi jistgħu jtejbu l-perċezzjonijiet pubbliċi u t-titjib fi l-proċess tal-integ-

razzjoni jekk huma:

Isaħħu s-sens ta’ identità ta’ kulħadd;• 

Jidentifi kaw u jisfi daw attitudnijiet u mġiba ppreġudikati speċifi ċi;• 

Joff ru ħarsa u empatija lejn l-esperjenzi tal-oħrajn;• 

Joħolqu fehim tad-diff erenza ;• 

Jistabbilixxu bażi komuni u valuri u interessi kondiviżi; • 

Jinkoraġġixxu u jibnu ħbiberiji bejn diviżjonijiet li joħolqu obbligi reċiproċi fuq żmien • 

twil.

Dawn l-ispazji jistgħu jkunu virtwali, bħal pereżempju fora pubbliċi bbażati fuq il-web, jew 

prattiċi, bħal inizjattivi taċ-ċittadini. Il-proġetti bbażati fuq miri prattiċi komuni jitqiesu 

bħala mezz aktar eff ettiv biex jingħelbu l-isterjotipi u tiġi mħeġġa opinjoni aktar kostruttiva 

tal-proċess tal-integrazzjoni. 

Approċċ ta' abilitazzjoni tal-pubbliku jfisser li l-forniment tal-informazzjoni jkun marbut 

b’mod dirett ma' spazji għal interazzjoni sinifikanti u sostnuta bejn l-immigranti individwali 

u l-membri tal-pubbliku.

*
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Il-proġett ta’ Torino tal-2000/2 ‘Turist id-Dar’ iggwida 600 persuna lokali fl -iskoperta 

tad-diversità tal-ħwienet u r-restoranti tal-belt tagħhom.  200,000 kopja ta’ mapep 

bl-attrazzjonijiet multikulturali tal-viċinanzi tqassmu fi l-gazzetta lokali. Dan rawwem 

l-iżvilupp ta’ żona b’konċentrazzjoni għolja ta’ immigranti minħabba l-parteċipazzjoni għolja 

ta’ intraprendituri immigranti taż-żona li setgħu jiddiversifi kaw il-bażi ta’ klijentela tagħhom. 

Il-‘librerija tal-istrumenti’ f’Leicester, ir-Renju Unit hija azzjoni komunitarja unika li rawmet 

l-iżvilupp ta’ netwerk interkulturali ġdid ta’ mużiċisti. Il-BBC jorganizza sejħiet pubbliċi għal 

donazzjonijiet ta’ strumenti mużikali użati. Il-librerija lokali mbagħad issellifhom lill-mużiċisti 

li jkunu qegħdin ifi ttxu ażil u refuġjati ġodda fi r-reġjun. Il-proġett jipprovdilhom spazju fejn 

juru t-talenti tagħhom u fondi sabiex jidħlu fi x-xena lokali tal-mużika.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

 3.2 Il-bini tal-kapaċità u l-għażla tal-azzjoni

Miżuri ta’ abilitazzjoni personali u organizzattiva jimmiraw biex itejbu l-kapaċità tal-immig-

ranti u tal-assoċjazzjonijiet tagħhom biex jissieħbu ma’ organizzazzjonijiet prinċipali u 

jipparteċipaw fi s-soċjetà u fi l-ħajja pubblika.

L-immigranti ġodda jaslu b’kapaċitajiet diff erenti u bosta jittamaw li jibnu fuq il-kapital, 

l-għarfi en u r-riżorsi eżistenti tagħhom,  billi jakkwistaw ħiliet oħrajn waqt il-proċess ta’ 

integrazzjoni. Ir-residenti immigranti jistgħu wkoll ikunu jixtiequ li jtejbu s-sitwazzjoni ta’ 

ħajjithom billi jegħlbu ostakli personali jew istituzzjonali li jfi xklu l-aċċess tagħhom għal 

riżorsi u drittijiet disponibbli, il-parteċipazzjoni tagħhom fi l-ħajja pubblika, jew il-kapaċità 

tagħhom li jkollhom ħajja awtonoma u dinjituża bbażata fuq l-għażliet tagħhom stess.

Parteċipazzjoni attiva u ugwali mit-teħid tad-deċiżjoni sal-
implimentazzjoni 

Li immigranti individwali jew rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet ta’ immigranti jitħallew 

jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess dwar kif jibdlu s-sitwazzjoni ta’ ħajjithom jew 

jipparteċipaw fi l-ħajja pubblika jgħin sabiex jitkissru l-mudelli mistħajla ta’ dipendenza u 

attitudnijiet paternalistiċi.

Proġetti b’approċċ ta’ abilitazzjoni jieħdu lill-immigranti bis-serjetà bħala kontributuri 

fi d-dibattiti ta’ politika. Il-mira espliċita ta’ bosta miżuri ta’ abilitazzjoni hija spiss 

li tingħata għajnuna lill-immigranti sabiex jiżguraw vuċi u rwol attiv fl -iżvilupp 

tal-politika. L-informazzjoni, in-netwerking, u l-pjattaformi huma spiss għodod ewlenin 

għall-abilitazzjoni tal-immigranti. Il-parteċipanti tal-grupp fi l-mira jingħataw informazzjoni 

dwar il-kwistjonijiet prinċipali u l-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, bl-istess mod kif dawk li 

jfasslu l-politika jingħataw informazzjoni dwar kif jitgħallmu minn u jaġixxu skont l-esperjenzi 

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf
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tal-immigranti. B’dan il-mod, il-miżuri ta’ abilitazzjoni jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet u 

l-aspirazzjonijiet tal-utenti fi nali u jħallu impatt dirett fuq is-sitwazzjoni ta’ ħajjithom. 

Kwistjonijiet legali dwar kuntratti, id-distinzjoni bejn xogħol volontarju u dak imħallas, u 

n-natura volontarja ta’ dawn l-attivitajiet tkun teħtieġ li tiġi indirizzata biex tiżgura riżultati 

tajbin għall-volontarjat bħala mekkaniżmu ta’ faċilitazzjoni għall-integrazzjoni soċjali.

Il-prinċipju ta’ “Xejn dwarna mingħajrna” huwa kritiku għas-suċċess ta’ kwalunkwe miżura 

ta’ abilitazzjoni. Dan jeżiġi li l-utenti finali jservu bħala l-atturi prinċipali fil-fażijiet ta’ ppjanar, 

ta’ implimentazzjon, u ta’ monitoraġġ.

Valutazzjoni u analiżi tal-ħtiġijiet ta’ u mill-immigranti

L-abilitazzjoni tibda fl -istadju tar-riċerka u tal-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet, fejn proġetti 

jikkonfermaw jekk u kif l-immigranti qegħdin jindirizzaw il-problemi tal-ħajja partikolari 

għas-sitwazzjoni tagħhom. Din ir-riċerka żżid l-għarfi en tal-individwi u tal-organizzazz-

jonijiet involuti dwar l-oqsma ta’ problemi ewlenin u tiggwida l-ħsieb tagħhom dwar kif 

jittraduċu l-valutazzjonijiet f’azzjoni.

Il-proġett Olandiż EQUAL intitolat Vrijbaan żviluppa sensiela ta’ strumenti dijanjostiċi dwar 

‘Il-ġestjoni tal-integrazzjoni tiegħek stess.’ L-awtovalutazzjonijiet jippermettu lill-individwi jaraw 

sa liema punt jaħsbu li qegħdin jistabbilixxu d-direzzjoni tagħhom stess fl -ambjent tagħhom.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Iċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Immigranti tal-Irlanda jsib li l-approċċ ta’ Xogħol Komunitarju 

tiegħu jirnexxi l-aktar meta dawk involuti jistgħu jimxu lil hinn minn każijiet individwali 

sabiex janalizzaw nuqqas ta’ ugwaljanzi strutturali, d-dinamika tas-setgħa, u l-kawżi bażiċi. 

Huwa joħloq il-kundizzjonijiet għal riżultati kollettivi li jibbenefi kaw lill-membri kollha 

tas-soċjetà u jinkoraġġixxi s-solidarjetà bejn il-gruppi (pereżempju ħaddiema domestiċi, 

dawk li jiġbru l-faqqiegħ, u nisa immigranti).

www.mrci.ie/activities/index.htm 

Il-proġett tal-Forum tal-Komunitajiet tal-Immigranti u tar-Refuġjati tar-Renju Unit dwar 

l-‘Abilitazzjoni tal-Komunità’ iwettaq valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 

immigranti. Imbagħad huma jfasslu l-off erta tagħhom ta’ servizzi kontinwi sabiex itejbu 

l-wasla tas-servizzi u l-appoġġ tal-organizzazzjoni lill-membri.

www.mrcf.org.uk/#cep 

Il-‘Programm ta’ Sħubija għall-Għoti ta’ Poter liż-Żgħażagħ’ (Youth Empowerment Partnership 

Programme - YEPP) f’Mannheim-Neckarstadt tal-Punent, fi l-Ġermanja, juża approċċ simili 

sabiex iqajjem l-għarfi en dwar problemi strutturali lokali li jfi xklu l-integrazzjoni u mbagħad 

ifassal appoġġ orjentat lejn il-ħtiġijiet għal żgħażagħ individwali żvantaġġjati. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

*
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Sebgħa u erbgħin gruppi Suwed u ta’ minoranza etnika rċevew taħriġ u mbagħad wettqu 

l-‘Proġett ta’ Valutazzjoni tal-Ħtiġijiet tas-Suwed u tal-Minoranzi Etniċi li Jużaw id-Drogi 

ħażin’ tad-Dipartiment tas-Saħħa tar-Renju Unit li sar fl -2003. Ir-riċerka żvelat livelli baxxi ta’ 

għarfi en dwar l-abbuż ta’ drogi fost il-komunitajiet (b’mod partikolari bejn ġenerazzjoni u 

oħra), li wassal lill-gruppi li jagħmlu l-proposti konkreti tagħhom għall-inklużjoni u l-kwalità 

tas-servizz. Il-proġett żied l-involviment ta’ dawn il-gruppi fi t-teħid ta’ deċiżjonijiet lokali u 

r-rakkomandazzjonijiet tagħhom ġabu titjib konkret fi t-twassil tas-servizz.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

Bħala metodu innovattiv ta’ riċerka parteċipatorja, l-evalwazzjonijiet tal-ħtiġijiet huma mod 

wieħed kif jiddaħħlu riċerkaturi fi  proġetti mal-prattikanti u mal-immigranti nfushom.

Valutazzjoni u analiżi tal-ħtiġijiet, immexxija mill-benefiċjarji diretti ta’ miżura ta’ 

abilitazzjoni, tipprovdi l-qafas biex jevalwaw is-sitwazzjoni personali jew dik tal-komunità 

jew tal-organizzazzjoni tagħhom stess.

Fil-proġett ta’ riċerka ‘POLITIS’, 76 student gradwat li mhumiex fl -UE intervistaw 176 attivist 

immigrant attivi ċivikament. Is-sejba li wieħed mill-fatturi determinanti l-aktar importanti 

tal-parteċipazzjoni ċivika kien is-sempliċi fatt li tintalab tagħmel dan minn xi organizzazz-

joni, wassal għal proġett ta’ segwitu, ‘WinAct: Nirbħu l-immigranti bħala membri attivi.’ 

Professjonisti adulti fl -edukazzjoni, bosta minnhom ta’ oriġini ta’ immigrazzjoni, tħarrġu 

biex jagħtu workshops lokali lil partiti politiċi u trejdjunjins dwar kif jimplimentaw b’suċċess 

strateġiji ta’ reklutaġġ u ta’ involviment tal-immigranti. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Il-Ministeru Finlandiż tal-Aff arijiet Soċjali u tas-Saħħa ffi  nanzja żewġ sensiliet ta’ Proġetti ta’ riċerka 

tal-Università ta’ Tampere dwar il-komunità ta’ immigranti fl -2003 u fl -2005. Riċerkaturi tal-ħidma 

soċjali immigranti ddeterminaw il-qafas konċettwali għall-mira tal-istudju u tar-riċerka tagħhom. 

Huma għażlu li jiff ukaw ir-rapporti tagħhom fuq kwistjonijiet bħall-opinjoni tal-konsumaturi 

dwar is-servizzi tas-saħħa mentali, il-perċezzjonijiet tal-komunità dwar is-servizzi tal-kura 

primarja u l-aspirazzjonijiet tal-karriera tat-tieni ġenerazzjoni. 

www.uta.fi /laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

L-istabbiliment tal-grupp fi l-mira adattat, it-titjib tas-sitwazzjoni 
tagħhom 

It-taħdit mal-immigranti u mal-organizzazzjonijiet permezz ta’ riċerka parteċipattiva u 

evalwazzjoni tal-ħtiġijiet jista’ jiżvela sett diff erenti ħafna ta’ ħtiġijiet ibbażati fuq diversi 

fatturi: età, sess, edukazzjoni, status legali, status fi s-suq tax-xogħol, ħiliet u kwalifi ki, 

motivazzjoni, eċċ. Pereżempju, strutturi konsultattivi fl -akkoljenza tar-refuġjati jagħtu 

l-possibbiltà lil dawk li jfi ttxu l-ażil u lir-refuġjati li jagħtu r-reazzjoni tagħhom dwar aspetti 

diff erenti tal-akkoljenza u tal-integrazzjoni u jkunu involuti fi t-tmexxija tal-faċilitajiet. Miżuri 

ta’ abilitazzjoni li jirnexxu spiss ikunu jeħtieġu li jintgħażel grupp fi l-mira speċifi ku ħafna.

*
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“Kommit—L-abilitazzjoni tal-organizzazzjonijiet ta’ immigranti” fi  Brandenburg, 

il-Ġermanja, iff oka fuq il-bini ta’ ħiliet u kapaċitajiet magħżula minn organizzazzjonijiet 

immigranti parteċipanti. 30 mexxej ta’ organizzazzjonijiet ta’ immigranti rċevew 80 siegħa 

ta’ taħriġ tematiku dirett, fi lwaqt li 1,000 parteċipant ħadu sehem f’workshops komunitarji 

u opportunitajiet ta’ netwerking. L-indikaturi tal-proġett għas-suċċess kienu s-sodisfazzjon 

tal-parteċipanti bis-suġġetti, il-metodu, u l-kwalità. Il-manwal tal-proġett ippubblika 

riżultati ta’ evalwazzjoni pożittivi ħafna kif ukoll standards ta’ kwalità għal programmi 

edukattivi futuri għall-adulti għall-organizzazzjonijiet tal-immigranti.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

L-abilitazzjoni ta' gruppi fi l-mira speċifi ċi jista’ jkun strateġija ta’ suċċess ma’ gruppi li 

diffi  ċli jintlaħqu, bħal nisa immigranti. Il-proġetti għandhom japprezzaw li jistgħu jagħżlu 

li jipparteċipaw f’modi diff erenti jew inqas attivi. Rwol potenzjali għall-awtoritajiet 

pubbliċi u fi nanzjaturi oħrajn huwa li jikkumpensaw għall-ispejjeż jew inaqqsu l-ostakli 

għall-parteċipazzjoni.

Miżuri li huma flessibbli u mfassla għall-ħtiġijiet iddikjarati speċifiċi tal-benefiċjarji 

jissodisfaw l-aspettattivi tal-parteċipanti u l-mira aħħarija tal-abilitazzjoni li ttejjeb is-sit-

wazzjoni tagħhom. 

Iċ-Ċentru tan-Nisa Delfshaven ta’ Rotterdam huwa mmexxi kollu kemm hu minn nisa 

immigranti, li joħloq atmosfera fejn nisa ta’ etajiet u nazzjonalitajiet diff erenti (inklużi 

Olandiżi) iħossuhom komdi. Kien responsabbli għall-ħruġ ta’ bosta nisa mill-iżolament 

b’mod informali u jipprovdi taħriġ lil mijiet ta’ persuni f’korsijiet tal-lingwa u kreattivi 

bbażati fuq valutazzjonijiet tal-possibbiltà tagħhom li jidħlu fi s-suq tax-xogħol. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

Kull meta l-‘Clientenbelang Utrecht’ (grupp ta’ interess għal pazjenti u klijenti) jkollu domanda 

relatata mal-politika dwar ommijiet immigranti, jagħmilha direttament lill-‘Immigrant Wmo 

Watchers’ (Osservaturi tal-Immigranti Wmo), netwerk ta’ ommijiet immigranti li għandhom 

tfal tal-età tal-iskola. Dawn in-nisa jiġbru l-informazzjoni meħtieġa min-netwerk soċjali estiż 

tagħhom u jiff ormulaw tagħrif mhux formali għal skopijiet ta’ titjib fl -iżvilupp tal-politika.

www.senia.nl  

Il-Programm E.L.S.A. uża riċerka ta’ azzjoni parteċipatorja biex jinfl uwenza politika ta’  

għajnuna soċjali lokali f’distretti fi l-provinċja Taljana ta’ Forlì-Cesena. Il-proġett off ra lin-nisa 

immigranti li jaħdmu fi l-kura l-informazzjoni, it-taħriġ, u l-pariri li talbu. Iff aċilita l-kuntatti 

ma’ awtoritajiet lokali u ma’ trejdjunjin msieħba. Ipprovda wkoll inizjattivi ta’ appoġġ lil 

dawk li jirċievu l-kura u l-familji tagħhom li jiff aċilitaw il-parteċipazzjoni u r-regolarizzazzjoni 

ta’ dawk li jipprovdulhom il-kura.  

www.palliative.lv/45/70 

*
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L-għarfi en tal-fi nijiet, is-sejba tal-mezzi adattati għall-abilitazzjoni 

It-tipi diff erenti ta’ miżuri ta’ abilitazzjoni tal-immigranti u tal-organizzazzjonijiet jieħdu 

approċċ dinamiku u orjentat lejn ir-riżultati, rigward opportunitajiet indaqs. L-inizjaturi 

jridu jiddeterminaw il-mezzi xierqa biex jiksbu l-għanijiet mixtieqa b’mod ċar għall-grupp 

fi l-mira speċifi ku, u jħallu ħafna spazju għal forom diff erenti ta’ azzjoni eff ettiva. Il-miżuri 

ta’ abilitazzjoni b’hekk iżidu l-kapaċità għal bidla tal-immigranti u tal-organizzazzjonijiet 

u jagħtihom spazju biex jeżerċitaw il-kapaċità tagħhom. Dan l-ispazju jista’ jkun 

f’organizzazzjonijiet/gvern, permezz ta’ pożizzjonijiet ta’ xogħol jew ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, 

jew permezz ta’ programmi ġodda mmirati.

L-ispazji għall-iskambju u t-teħid ta’ deċiżjonijiet bejn l-immigranti u l-organizzazzjonijiet 

prinċipali huma kunċetti ewlenin li jkunu għaddejjin f’dawn il-miżuri. Skemi ta’ pożizzjonijiet 

ta’ xogħol fi l-qasam tal-arti u l-kultura huma eżempju wieħed.

Dak li jiddistingwi miżura ta’ abilitazzjoni minn bosta programmi edukattivi introdotti 

fil-qasam tal-integrazzjoni tal-immigranti hija l-kombinazzjoni tal-edukazzjoni u l-azzjoni, li 

jagħtu lill-gruppi fil-mira l-opportunità unika li jaġixxu fuq l-għarfien miksub tagħhom.

L-idea ċentrali wara l-proġett tal-Kunsill Ingliż ‘Inclusion and Diversity in Education’ 

(L-Inklużjoni u d-Diversità fl -Edukazzjoni) hija li tħalli lil studenti minn skejjel etnikament u 

kulturalment diversi jieħdu t-tmexxija fl -istabbiliment tal-aġenda, in-negozjar ta’ ftehimiet, 

u l-ħolqien ta’ Karta tal-istudenti għal skejjel inklussivi. Gruppi ta’ studenti mexxejja jmexxu 

proġetti ta’ implimentazzjoni biex jagħtu s-setgħa lil gruppi usa’ ta’ studenti, ġenituri, u 

l-komunità inġenerali. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

L-iskema ta’ pożizzjonijiet ta’ xogħol kulturali ‘Jump in!’ għandha l-għan li tara artisti u 

studenti minn minoranzi etniċi rrappreżentati aħjar f’organizzazzjonijiet kulturali Daniżi. 

B’din l-għodda lokali għal djalogu interkulturali, l-organizzazzjonijiet ospitanti joħolqu 

kanali ta’ komunikazzjoni diretti ma’ artisti minn komunitajiet diversi, fi lwaqt li l-artisti 

jiksbu esperjenza diretta biex ikomplu l-iżvilupp professjonali tagħhom. Hija tibni fuq 

proġetti piloti bħall-kumitat interkulturali tat-Teatru Zuidplein ta’ Rotterdam, li sa mill-1998 

kellu infl uwenza konsiderevoli fuq id-diversità tal-udjenza li jista’ jiġbed it-teatru.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in  

Spazju ideali għall-immigranti u għall-organizzazzjonijiet tagħhom biex imexxu skambji u 

azzjonijiet huwa l-ħolqien ta' kuxjenza. 

*
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‘Commedia.Net’, proġett fuq ir-radju ffi  nanzjat minn EQUAL, kien jippermetti lill-immig-

ranti, refuġjati u lil dawk li jfi ttxu ażil fi l-Greċja, u interessati fi l-midja, li jagħmlu għażliet 

programmatiċi, jifhmu aħjar il-komunitajiet tagħhom stess u oħrajn, u jxandru l-għarfi en 

akkwistat tagħhom fuq ir-radju. Il-provvediment ta’ taħriġ vokazzjonali u pożizzjonijiet ta’ 

xogħol tahom rwol essenzjali fi l-ħolqien ta’ kuxjenza u l-bidla tal-mod kif l-informazzjoni 

dwar l-immigrazzjoni titwassal lill-pubbliku. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

 Bejn l-2003 u l-2008, ‘MiMi – Mal-Immigranti Għall-Immigranti’ ħarreġ 600 “medjatur 

interkulturali” immigranti f’35 belt Ġermaniża. Dawn għamlu 900 avveniment fi  32 lingwa 

li spjegaw is-sistema tas-saħħa Ġermaniża u suġġetti relatati lil madwar 10,000 persuna li 

ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni, fi lwaqt li 100,000 oħra ntlaħqu permezz ta’ fuljetti u 

gwida għas-saħħa.

www.aids-migration.de 

SEIS-Il-Finlandja ’l Quddiem Mingħajr Diskriminazzjoni (STOP) ħarreġ individwi immigranti u 

ta’ minoranza etnika u organizza workshops ta’ ħolqien ta’ kuxjenza ma’ skejjel u awtoritajiet 

pubbliċi nazzjonali. Il-parteċipazzjoni tal-immigranti kienet strumentali fi l-kumitat pilota 

ta’ tmexxija, fi l-fażi tal-ippjanar, fl -implimentazzjoni, u fl -evalwazzjoni tal-proġett. Rispons 

pożittiv u reklamar wasslu għal twessigħ fi t-taħriġ ta’ kontra d-diskriminazzjoni għal 

għalliema u uffi  ċjali tal-pulizija prospettivi.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

Inġibu lill-immigranti u lill-assoċjazzjonijiet tagħhom fl -
organizzazzjonijiet prinċipali: sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd 

Il-miżuri tal-abilitazzjoni xi kultant ikunu mibdija fi l-livell l-aktar baxx mill-immigranti 

nfushom u aktar tard iffi  nanzjati minn organizzazzjonijiet prinċipali, mill-awtoritajiet 

pubbliċi, l-imsieħba soċjali, is-settur privat jew is-soċjetà ċivili. Inkella, l-organizzazzjonijiet 

prinċipali jniedu dawn il-miżuri u aktar tard jissieħbu mal-immigranti (il-prinċipju ta’ 

“Tagħmilhiex għalina, għamilha magħna”). Dawn jistgħu jfi ttxu li jagħtu setgħa lill-im-

migranti individwali permezz tal-provvediment ta’ servizzi, id-diversifi kazzjoni tal-bażi 

ta’ sħubija tagħhom permezz ta’ programmi ta’ involviment, jew il-provvediment ta’ 

pjattaforma għall-parteċipazzjoni tal-immigranti fi l-ħajja pubblika.

M’għandniex ninsew li kemm l-immigranti kif ukoll l-organizzazzjonijiet prinċipali huma 

benefi ċjarji komplementari ta’ miżuri ta’ abilitazzjoni, li jikkonċernaw kemm l-adattament 

fi s-soċjetà ospitanti kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-immigranti.  L-organizzazzjonijiet 

prinċipali jistennew li dawn is-sħubijiet jindirizzaw sfi da speċifi ka tal-integrazzjoni jew 

li jtejbu l-tmexxija tagħhom tal-integrazzjoni. Dawn il-benefi ċċji potenzjali jagħtuhom 

interess personali qawwi fl -abilitazzjoni tal-immigranti u fi t-teħid tal-passi meħtieġa biex 

jiżguraw dawn il-kisbiet. Standards ta’ kwalità jistgħu jiġu żviluppati biex ikun ivvalutat jekk 
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organizzazzjonijiet prinċipali jimplimentawx proċeduri biex jagħtu setgħa lill-benefi ċjarji u 

lill-persunal immigranti u jekk dawn il-proċeduri jkunux bidlu b’mod konsiderevoli l-politika 

u l-missjoni tal-organizzazzjoni.

L-organizzazzjonijiet prinċipali wkoll jiksbu setgħa bil-miżuri li jadottaw ta’ abilitazzjoni 

tal-immigranti. Il-kapaċitajiet, ir-riżorsi, u l-kompetenzi interkulturali mtejba tagħhom, itejbu 

l-kwalità u l-inklussività tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom u tat-twassil tas-servizz.

Il-‘Festival tal-Barrani’ tal-Fondazzjoni Kulturali Ewropea għandu l-għan li joħloq din 

is-sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd ibbażata fuq l-idea li ż-żieda tal-kapaċità ta’ żgħażagħ 

minn sfondi diff erenti li jużaw midja bbażata fuq il-web, aktar tard iżżid il-kapaċità 

tal-udjenza tagħhom (NGOs Ewropej, istituzzjonijiet kulturali, il-midja, u l-gvern) li jaħdmu 

maż-żgħażagħ fuq proġetti ta’ djalogu interkulturali.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

‘INVOLVE’ kien proġett ta’ riċerka parteċipatorja ffi  nanzjat minn INTI dwar kif jista’ jkun 

iff aċilitat il-volontarjat fi l-proċess bilaterali tal-integrazzjoni. Sittax-il rakkomandazzjoni 

konkreta ġew iff ormulati għal dawk li jfasslu l-politika f’livelli diff erenti ta’ tmexxija, u għal 

prattikanti fl -organizzazzjonijiet prinċipali u tal-immigranti.  

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

Il-pubblikazzjoni tal-2005 mid-Dipartiment għall-Komunitajiet u l-Gvern Lokali tar-Renju 

Unit, Gwida għall-Monitoraġġ tal-Etniċità: Involviment, għandha l-għan li tippromwovi 

l-involviment ta’ komunitajiet Suwed u ta’ minoranza etnika f’attivitajiet ta’ Tiġdid 

tal-Viċinanzi billi tinkoraġġixxi sħubijiet lokali ma’ assoċjazzjonijiet komunitarji.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Is-Sħubija ta’ Żvilupp Pangea fi r-reġjun Spanjol ta’ Castilla – La Mancha hija magħmula minn 

assoċjazzjonijiet tal-immigranti, NGOs u awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali. “Rabtiet 

interkulturali”, jew medjaturi, setgħu jilħqu ’l fuq minn nofs l-immigranti li jgħixu f’din iż-żona 

rurali. Dawn qabbduhom ma’ servizzi ta’ taħriġ u pariri integrati u speċjalizzati u programmi 

kontinwi ta’ appoġġ fuq il-post tax-xogħol. Miżuri ta’ ħolqien ta’ kuxjenza jingħaqdu ma’ 

riċerka “Barometru interkulturali” dwar suġġetti bħall-kontribut soċjoekonomiku u kulturali 

tal-popolazzjoni ta’ immigranti f’muniċipalità speċifi ka.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm  

*
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Konklużjonijiet

1.  Il-kampanji u l-avvenimenti ta’ ħolqien ta’ kuxjenza jippermettu liċ-ċittadini kollha 

jitgħallmu l-fatti dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni u jiskopru kif jistgħu jieħdu 

sehem fi l-proċess ta’ integrazzjoni. Huma joħolqu wkoll spazji għall-interazzjoni 

frekwenti ta’ immigranti u ċittadini nazzjonali, li jiżviluppaw il-kompetenzi interkul-

turali ta’ kulħadd.  

2.  Approċċ ibbażat fuq l-evidenza għall-ħolqien ta’ kuxjenza jibda b’fażi dedikata ta’ 

mmappjar, fejn l-istħarriġ u s-sondaġġi jipprovdu linja bażi solida ta’ perċezzjonijiet 

tal-immigranti u tal-pubbliku ġenerali li jistgħu jiġu vvalutati b’mod regolari.

3.  L-analiżi tar-riżultati ta’ stħarriġ tikxef il-fatturi wara l-perċezzjonijiet li jgħinu sabiex jiġi 

stabbilit il-grupp fi l-mira xieraq. Dawn ir-riżultati jistgħu jintużaw ukoll sabiex jiġbdu 

l-attenzjoni tal-midja u tal-pubbliku għat-tnedija ta’ kampanja ta’ ħolqien ta’ kuxjenza.

4.  Minħabba li l-politika u l-messaġġi governattivi għandhom impatt fuq il-kredibbiltà 

u l-effi  kaċja ta’ kampanja, dawk li jfasslu l-politika u l-opinjoni jistgħu jkunu xi wħud 

mill-gruppi ewlenin fi l-mira tagħha. 

5.  L-istabbiliment tal-grupp fi l-mira adattat (jiġifi eri it-tibdil tal-opinjoni tal-pubbliku 

ġenerali, tal-immigranti, jew ta’ partijiet interessati jew gruppi speċifi ċi fi  ħdan 

il-popolazzjoni) jistabbilixxi defi nizzjoni ċara ta’ suċċess għall-kampanja. 

6.  Inizjattivi li ‘jgiddbu l-ħrejjef’ itejbu l-opinjoni pubblika billi jipprovdu stampa li 

tirrifl etti r-realtà tal-immigrazzjoni bbażata fuq il-fatti u l-ġrajjiet personali. Hija toħloq 

kuxjenza fost is-soċjetà dwar il-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċjali ta’ gruppi diff erenti ta’ 

immigranti, b’mod speċjali dawk l-aktar vulnerabbli u sterjotipati, bħal dawk mingħajr 

dokumenti, dawk li jfi ttxu l-ażil, u n-nisa immigranti. 

7.  Iċ-ċelebrazzjonijiet pubbliċi u l-avvenimenti kulturali jagħmlu l-kontribuzzjonijiet 

tal-immigranti u l-benefi ċċji tad-diversità aktar viżibbli għall-pubbliku ġenerali, 

fi lwaqt li jipprovdu suq għal organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq l-integrazzjoni sabiex 

jirreklutaw voluntiera. 

8.  Approċċ ta’ abilitazzjoni tal-pubbliku jfi sser li l-provvediment tal-informazzjoni jkun 

marbut b’mod dirett ma’ spazji għal interazzjoni sinifi kanti u sostnuta bejn l-immigranti 

individwali u l-membri tal-pubbliku.

9.  Il-prinċipju ta’ “Xejn dwarna mingħajrna” huwa kritiku għas-suċċess ta’ kwalunkwe 

miżura ta’ abilitazzjoni. Dan jeżiġi li l-utenti fi nali jservu bħala l-atturi prinċipali 

fi l-fażijiet ta’ ppjanar, ta’ implimentazzjoni, u ta’ monitoraġġ.

10.  Valutazzjoni u analiżi tal-ħtiġijiet, immexxija mill-benefi ċjarji diretti ta’ miżura 

ta’ abilitazzjoni, tipprovdi l-qafas biex jevalwaw is-sitwazzjoni personali jew dik 

tal-komunità jew tal-organizzazzjoni tagħhom stess. 
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Il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abilitazzjoni tal-immigranti

11.  Miżuri li huma fl essibbli u mfassla għall-ħtiġijiet iddikjarati speċifi ċi tal-benefi ċjarji 

jissodisfaw l-aspettattivi tal-parteċipanti u l-mira aħħarija tal-abilitazzjoni li ttejjeb 

is-sitwazzjoni tagħhom. 

12. Dak li jiddistingwi miżura ta’ abilitazzjoni minn bosta programmi edukattivi introdotti 

fi l-qasam tal-integrazzjoni tal-immigranti hija l-kombinazzjoni tal-edukazzjoni u 

l-azzjoni, li jagħtu lill-gruppi fi l-mira l-opportunità unika li jaġixxu fuq l-għarfi en 

miksub tagħhom.

13. L-organizzazzjonijiet prinċipali wkoll jiksbu setgħa bil-miżuri li jadottaw ta’ abilitazzjoni 

tal-immigranti. Il-kapaċitajiet, ir-riżorsi, u l-kompetenzi interkulturali mtejba tagħhom, 

itejbu l-kwalità u l-inklussività tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom u tat-twassil 

tas-servizz.
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Pjattaformi ta’ djalogu
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Id-djalogu jintuża fi  tradizzjonijiet kulturali biex jippromwovi l-fehim u l-fi duċja 

reċiproka u jipprevjeni u jsolvi l-konfl itti.  Pjattaformi ta’ djalogu ad hoc u kontinwi 

jistgħu jintużaw biex tiġi nnegozjata l-integrazzjoni billi joff ru rimedju għan-nuqqas 

ta’ fehim u fi duċja reċiproka li jistgħu jeżistu fost u bejn l-immigranti, ir-residenti, 

iċ-ċittadini li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni u dawk li mhumiex, u bejn dawn 

il-gruppi diversi u l-gvern fi l-livelli kollha. 

Pjattaforma ta’ suċċess tiġġenera skambju miftuħ u rispettuż ta’ opinjonijiet u, meta ssir sew, 

tgħin lill-parteċipanti jsibu bażi komuni għall-kooperazzjoni. Huwa post fejn jiġu nnegozjati 

interessi konfl iġġenti u fejn jinstabu soluzzjonijiet komuni. Attivitajiet ta’ segwitu mbagħad 

ikomplu fejn tkun ħalliet il-pjattaforma ta’ djalogu, li jista’ jkollu l-eff ett ta’ tisħiħ tan-netwerks 

soċjali u assoċjattivi fi l-komunità u sens kondiviż ta’ identità f’soċjetà diversa. 

Dan il-kapitlu jibni fuq l-ewwel Prinċipju Bażiku Komuni, li jiddefi nixxi l-integrazzjoni bħala 

proċess f’żewġ direzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni reċiproka mill-immigranti u r-residenti 

kollha tal-Istati Membri. Il-gvernijiet huma mħeġġa li jinvolvu ruħhom kemm fi l-politika 

tal-integrazzjoni kif ukoll li jikkomunikaw b’mod ċar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet 

reċiproki tagħhom. Mekkaniżmu fundamentali, skont is-seba’ Prinċipju Bażiku Komuni, 

huwa l-interazzjoni frekwenti u sinifi kanti fi l-livell lokali bejn ir-residenti lokali, kemm dawk 

li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni u kemm dawk li mhumiex. 

Il-kapitlu jiddeskrivi kull pass fi l-proċess ta’ stabbiliment u ta’ tmexxija ta’ pjattaforma ta’ 

djalogu u l-ostakli prattiċi li spiss jeħtieġ li jingħelbu. L-ewwel jiddetermina x’inhu l-qafas legali 

adattat, x’inhuma l-kwistjonijiet u l-ħtiġijet li fuqhom tiff oka l-pjattaforma, min jipparteċipa, 

x’ħiliet bażiċi huma meħtieġa, x’inhuma r-regoli tal-logħba. Jesplora kif il-fehim u l-fi duċja 

reċiproka fi d-djalogu jistgħu jiġu tradotti f’kooperazzjoni akbar f’komunità. Awtorità pubblika 

ewlenija jew attur tas-soċjetà ċivili jista’ jiff aċilita pjattaforma ta’ djalogu, li tassumi rwoli 

diff erenti biex tagħti lill-pjattaformi metodi ta’ ħidma aktar effi  ċjenti, segwitu aktar eff ettiv u 

impatt komunitarju akbar. Dan il-kapitlu jispjega liema rwoli tista’ taqdi awtorità pubblika jew 

attur tas-soċjetà ċivili li jiltaqa’ f’kull fażi tal-pjattaforma ta’ djalogu. Dawn it-tagħlimiet jistgħu 

jservu bħala ispirazzjoni għal pjattaformi fi l-livell tal-viċinat, muniċipali, reġjonali, u nazzjonali 

— anki fi l-livell Ewropew, fejn f’April 2009 tnieda l-Forum Ewropew għall-Integrazzjoni.

L-immigrazzjoni internazzjonali tejbet id-diversità etnika, kulturali, reliġjuża, u lingwistika 

eżistenti tal-Ewropa u sejra tkompli tagħmel dan. Il-maġġoranza ta’ ċittadini tal-UE 

rrappurtaw li kellhom kuntatt reċenti u pożittiv ma’ persuni ta’ etniċitajiet, reliġjonijiet u 

nazzjonalitajiet diff erenti, skont l-Ewrobarometru Flash 217 tal-2007. Għalkemm dawk li 

ħadu sehem fl -istħarriġ sabuha diffi  ċli li jiddefi nixxu x’inhu “djalogu interkulturali”, huma 

assoċjaw bosta tifsiriet pożittivi miegħu, minn komunikazzjoni fost komunitajiet diff erenti 

sa mobilità transnazzjonali, aċċess għall-kultura, u diversità lingwistika. Fuq żmien twil, 

l-Ewropa tista’ tara l-benefi ċċju sħiħ ta’ din id-diversità għat-tkabbir ekonomiku, il-kom-

petittività, il-kreattività, u l-pożizzjoni tagħha fi d-dinja.



Ktejjeb ta’ tagħrif dwar l-integrazzjoni 79

Iż-żieda fi d-diversità tal-popolazzjoni teħtieġ li s-servizzi pubbliċi u arranġamenti oħrajn 

soċjali jadattaw għar-realtà diversa ġdida. Il-mod li fi h post — minn nazzjon għal viċinat 

— jadatta għal din id-diversità fi ż-żmien qasir jew medju jista’ jikkawża tlugħ u nżul 

fi l-livelli globali ta’ fi duċja u fehim reċiproku fi s-soċjetà. Pereżempju, riċerka reċenti ressqet 

is-suġġeriment li livelli għolja ta’ diversità (jiġifi eri tipi diff erenti ta’ nies li jgħixu fl imkien 

f’komunità) jistgħu joħolqu “awtoiżolament” u “distakk soċjali” fost in-nies. Imqabbla 

mal-persuna medja, in-nies li jgħixu f’viċinati eteroġeni ħafna għandhom it-tendenza li:

Ikunu jafu u jafdaw inqas lill-ġirien tagħhom,  kemm jekk l-għarfi en tagħhom ġej • 

mill-istess sfond jew le;

Ikollhom inqas fi duċja (iżda mhux bilfors inqas għarfi en) dwar il-politika, il-mexxejja, u • 

l-midja lokali;

Jipparteċipaw politikament b’modi diff erenti bħal protesti fi t-toroq u fi  gruppi ta’ riforma • 

soċjali;

Għandhom sens ta’ benesseri agħar;• 

Jistennew li jkollhom inqas infl uwenza fuq deċiżjonijiet politiċi u li hemm inqas • 

probabbiltà li l-komunitajiet tagħhom jikkooperaw fl imkien biex isolvu problema 

komuni.

Dawn is-sejbiet iwiddbu li l-komunitajiet fi  tranżizzjoni, li jitħallew waħedhom, jistgħu 

temporanjament jesperjenzaw livelli aktar baxxi ta’ fehim u fi duċja reċiproka fi  gruppi 

ta’ maġġoranza u fi  gruppi ta’ minoranza, bejn maġġoranzi u minoranzi, u fi l-gvern lokali 

tagħhom. 

Livelli aktar baxxi ta’ fehim u fi duċja reċiproka huma spiss attribwiti għal livelli aktar baxxi 

ta’ kapital soċjali (jiġifi eri, inqas netwerks soċjali u organizzattivi). Il-ħbiberiji u s-soċjetà 

ċivili jipprovdu lill-individwi b’opportunitajiet lokali għal interazzjoni u relazzjonijiet 

sinifi kanti. Is-saħħa ta’ netwerks soċjali u assoċjativi tinfl uwenza l-livell ta’ fi duċja u 

solidarjetà fi l-komunità u l-benesseri personali u ekonomiku tar-residenti tagħha. Iż-żieda 

fi d-diversità hija biss fattur wieħed f’dak li huwa nuqqas ġenerali fi l-kapital soċjali f’bosta 

soċjetajiet tal-Punent, fejn in-nies mhumiex daqstant attivi b’mod soċjali u ċiviku bħalma 

kienu qabel. 

L-integrazzjoni soċjali hija aff ettwata b’mod ħażin min-netwerks soċjali u assoċjativi 

dgħajfa li jistgħu jwasslu għal individwaliżmu u nuqqas estrem ta’ interess fi l-benesseri 

ta’ ħaddieħor, sterjotipar u attribuzzjoni ta’ ħtija reċiproki, in-nuqqas ta’ vuċi ta’ gruppi 

vulnerabbli, nuqqas ta’ azzjoni dwar problemi komunitarji reali, konfl itti dwar it-tqassim 

tar-riżorsi, u forom multipli ta’ diskriminazzjoni u estremiżmu fuq kull naħa tal-ispettru. 

Din id-dgħufi ja għandha impatt ukoll fuq l-integrazzjoni ta’ dawk li jaslu l-aħħar, li jintlaqtu 

l-aktar. Matul il-proċess biex jistabbilixxu ruħhom, il-ġodda għandhom it-tendenza li 

jistrieħu fuq in-netwerks soċjali u assoċjativi eżistenti, aktar min-nattivi u mill-gruppi 

stabbiliti, sabiex ipattu għan-nuqqas ta’ kapital soċjali tagħhom fi l-pajjiż. 
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Interazzjonijiet interkulturali sostnuti u siewja jgħinu lir-residenti lokali jifhmu kif oħrajn 

bħalhom u dawk bi sfondi diff erenti qegħdin jinbidlu fi  ħdan soċjetà dejjem aktar diversa. 

Jifhmu u jafdaw lil xulxin aktar, hekk kif jibdew jaraw lilhom infushom bħala membri sħaħ 

ta’ komunità b’identità u b’interess kondiviż fi l-benesseri ta’ xulxin.

 4.1 L-istabbiliment u t-tħaddim ta’ pjattaforma: negħlbu 
l-ostakli

Dawk li jfasslu l-politika spiss iduru għad-djalogu biex iserrħu moħħ il-popolazzjoni 

b’reazzjoni għax-xandir ta’ aħbarijiet marbuta mal-konfl itt soċjali. Dawn il-konfl itti jistgħu 

jkunu sintomatiċi ta’ problemi akbar ta’ nuqqas ta’ ugwaljanza u ta’ żvantaġġ f’soċjetà 

diversa (jiġifi eri esklużjoni mis-suq tax-xogħol, żoni urbani mċaħħda, razziżmu). Bħala 

tali, dawn it-tensjonijiet maż-żmien ikunu jeħtieġu n-negozjar ta’ tweġiba politika ta’ 

integrazzjoni adattata biex tindirizza l-problema speċifi ka.

Pjattaforma ta’ djalogu tista’ titqies bħala punt ta’ tluq għan-negozjar ta’ din it-tweġiba ta’ 

politika adattata. Tista’ tkun punt tal-ewwel kuntatt biex jingħeleb in-nuqqas ta’ fehim u 

n-nuqqas ta’ fi duċja. Tibda konverżazzjoni dwar problema speċifi ka billi tipprovdi spazju 

ċiviku għal skambju ta’ opinjonijiet miftuħ u rispettuż. Skont fejn jinsab in-nuqqas ta’ fehim 

u ta’ fi duċja, dan l-iskambju jista’ jseħħ fost l-immigranti, ma’ residenti oħra, u mal-gvern. 

Il-parteċipanti jimpenjaw irwieħhom fi  proċess ta’ tagħlim reċiproku. Huma jintegraw 

il-perspettivi diff erenti tagħhom f’fehim kondiviż tal-problema, jiżviluppaw fi duċja bażika, 

u jsibu bażi komuni għal ħidma fl imkien biex isolvuha.

Pjattaforma ta’ djalogu hija spazju ċiviku li fih jista’ jinbeda skambju miftuħ u rispettuż ta’ 

opinjonijiet fost l-immigranti ma’ residenti oħra, jew mal-gvern. L-objettiv huwa li 

l-parteċipanti jiżviluppaw fehim u fiduċja kondiviżi dwar problema komuni u jsibu bażi 

komuni sabiex jaħdmu flimkien biex isolvuha.

Riżultati maħsuba u impatt ta’ pjattaforma ta’ djalogu

Pjattaformi ta’ djalogu li jirnexxu jwasslu għall-formazzjoni ta’ relazzjonijiet ta’ ħidma 

bejn il-parteċipanti li jiżviluppaw attivitajiet pubbliċi konġunti, sħubijiet, u mekkaniżmi 

ta’ konsultazzjoni kontinwi ġodda. Dan is-segwitu jipprovdi spazji ġodda għal interazzjoni 

sinifi kanti, din id-darba b’pubbliku usa’. Fiż-żmien medju, hija tkattar netwerks soċjali u 

assoċjativi ġodda u aktar b’saħħithom, u l-konsultazzjoni mal-gvern. L-imsieħba jiff ormaw 

organizzazzjoni ġdida, jew kooperazzjoni prinċipali fi n-negozju ċentrali tal-organizzazzjoni. 

F’kull każ, din il-kooperazzjoni għandha tieqaf fuq saqajha waħedha, mingħajr il-ħtieġa ta’ 

appoġġ ta’ pjattaforma ta’ djalogu. 

*
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Fuq żmien twil, il-proċess imniedi minn pjattaforma ta’ djalogu jista’ jnaqqas id-distanza 

soċjali u jsaħħaħ b’mod reċiproku il-kapital soċjali u l-benesseri tar-residenti kollha. Jista’ 

jgħin sabiex ilaqqa’ u jibdel identitajiet fi l-livell tal-viċinat, tal-belt, u forsi saħansitra 

reġjonali, nazzjonali, jew Ewropew. Il-mexxejja politiċi u tas-soċjetà ċivili jistgħu jużaw dawn 

l-ispazji ċiviċi biex jintegraw id-diversità f’sens ta’ identità aktar b’saħħtu u kondiviż minn 

aktar persuni u biex jiżviluppaw lingwa aktar inklussiva biex jiddiskutu problemi komuni.

L-immigrazzjoni tista’ tqajjem mistoqsijiet konnessi ma’ politiki interni u barranin rigward 

il-valuri li Ewropa dejjem aktar diversa jista’ jkollha komuni. L-UE twieġeb għal dan bil-motto 

tagħha, “għaqda fi d-diversità,” defi nit fi l-preambolu tat-Trattat tal-UE bħala “xewqana li 

jsaħħu s-solidarjetà bejn il-popli tagħhom fi lwaqt li jirrispettaw l-istorja, il-kultura u t-tradizz-

jonijiet tagħhom.” Il-White Paper tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-Djalogu Interkulturali 

taqbad din l-idea u tagħmilha rilevanti għall-integrazzjoni tal-immigrazzjoni daqskemm 

hi rilevanti għall-integrazzjoni Ewropea: “Nuqqas ta’ djalogu ma jikkunsidrax il-lezzjonijiet 

tal-wirt kulturali u politiku Ewropew. L-istorja Ewropea kienet paċifi ka u produttiva kull meta 

kienet tirrenja determinazzjoni reali biex nitkellmu mal-ġar tagħna u nikkooperaw madwar 

linji diviżorji…Id-djalogu biss jippermetti lin-nies li jgħixu magħquda fi d-diversità.”

Aktar ideat u eżempji ta’ djalogu interkulturali u prattiki ta’ pjattaforma jistgħu jinsabu fi : 

L-attivitajiet tas-Sena Ewropea 2008 tad-Djalogu Interkulturali:

www.interculturaldialogue2008.eu

Il-Karta Qawsalla: Djalogu Interkulturali: Mill-Prattika għall-Politika u Lura (The Rainbow 

Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back), mill-Pjattaforma għal Ewropa 

Interkulturali:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

White Paper dwar id-Djalogu Interkulturali: Ngħixu Flimkien bħala Ugwali fi d-Dinjità (White 

Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity) imħejji mill-Kunsill 

tal-Ewropa:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

Il-qafas legali bħala faċilitatur tad-djalogu

Pjattaforma ta’ djalogu tista’ titpoġġa f’kuntest partikolari: fuq il-post tax-xogħol, fi  

skola, fi  sfera kulturali, fi s-servizzi pubbliċi, fi l-ħajja reliġjuża, fi r-relazzjonijiet tal-viċinat, 

aff arijiet barranin, u oħrajn. Kull wieħed għandu l-opportunitajiet tiegħu għall-iksambju 

ta’ opinjonijiet u għat-teħid ta’ deċiżjonijiet fl imkien. Dawk li jfasslu l-politika għandhom 

jiżguraw li ċ-ċittadini lokali u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jkollhom l-istess opportunitajiet 
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għal parteċipazzjoni f’dawn il-kuntesti. Skont il-politika disponibbli għal parteċipazzjoni 

politika, dan jinkludi d-dritt li jiff ormaw assoċjazzjonijiet, partiti politiċi, jew korpi relatati 

max-xogħol, jirċievu fondi għall-bini tal-kapaċitajiet, jivvotaw fl -elezzjonijiet, jew li jiġu 

kkonsultati fuq bażi kontinwa mill-gvern.

Dawn il-linji politiċi jippermettu li jitfaċċaw rappreżentanti eletti diff erenti u atturi oħrajn, 

li mbagħad jipparteċipaw fi  pjattaformi. Il-preżenza ta’ din il-komunità ċivika tista’ titqies 

bħala l-infrastruttura li tagħmel il-pjattaformi ta’ djalogu possibbli f’soċjetà partikolari.  

Fl-2006, il-Ministeru tal-Intern Ċek adotta interpretazzjoni aktar inklussiva tal-Att 83/1990 

biex b’hekk kwalunkwe persuna fi żika — mhux biss ċittadini — tkun tista’ tiff orma 

assoċjazzjoni. Qabel, dawk li ma kinux ċittadini setgħu jagħmlu dan biss jekk kienu jinvolvu 

mill-inqas tliet ċittadini Ċeki.

Fi Spanja, il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat fi d-deċiżjoni tagħha Nru. 236/2007 li hemm ċerti 

drittijiet fundamentali li japplikaw għal kull persuna, irrispettivament mill-istatus amminis-

trattiv, li fosthom hemm id-drittijiet għall-assoċjazzjoni, r-riunifi kazzjoni, id-dimostrazzjoni 

u l-edukazzjoni.

Fl-Awstrija, l-Att tal-2006 dwar il-Kamra tax-Xogħol u l-Att ta’ Kuntesti Istituzzjonali estendew 

għall-ħaddiema kollha li huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi d-dritt li joħorġu għall-elezzjonijiet 

bħala rappreżentanti tal-ħaddiema (membru tal-junjin li jirrappreżenta lill-kollegi tiegħu 

fi  trattattivi mal-maniġment) u bħala delegati għall-Kamra tax-Xogħol (pjattaforma li 

tirrappreżenta lill-impjegati privati kollha). 

Il-programmi nazzjonali tal-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni ta’ Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi 

jistgħu jintużaw biex jiffi  nanzjaw l-iżvilupp ta’ korpi konsultattivi nazzjonali, reġjonali, u 

lokali u programmi ta’ bini tal-kapaċità għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi u l-assoċjazzjonijiet 

tagħhom sabiex jipparteċipaw fi l-proċess demokratiku.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Awtorità nazzjonali jew lokali li wriet li tilqa’ konsultazzjoni strutturali u kontinwa u li nisslet 

fi duċja u fehim tista’ tuża dawn il-ħiliet biex timmodera pjattaforma ta’ djalogu ġdida u 

tavvanza għal suġġetti aktar sensittivi.

It-tneħħija tal-ostakli fil-qafas legali għall-parteċipazzjoni ċivika tal-immigranti toħloq 

opportunitajiet għall-iżvilupp ta’ korpi tas-soċjetà ċivili u konsultattivi, li aktar tard isiru 

parteċipanti ewlenin fi pjattaforma ta’ djalogu. 

Il-Kunsill għall-Minoranzi Etniċi fi d-Danimarka huwa l-korp konsultattiv nazzjonali, 

magħmul minn kunsilli tal-integrazzjoni eletti lokalment. Meta investigazzjoni televiżiva 

sabet li l-kunsilli lokali rċevew stimi baxxi ta’ sodisfazzjon mill-membri tagħhom u ftit li 

xejn fi duċja mill-politiċi lokali, il-Kunsill uża l-istruttura eżistenti tiegħu sabiex jiff aċilita 

ħames pjattaformi ta’ djalogu reġjonali dwar kif għandu jsir id-djalogu fi l-futur. Il-membri 

tal-kunsilli lokali aġixxew bħala l-faċilitaturi ewlenin li jistgħu jimmobilizzaw netwerks 

transetniċi u jdaħħlu parteċipanti muniċipali u tal-midja.

www.rem.dk  

*
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Il-Forum Minderheden huwa organizzazzjoni indipendenti li tirrappreżenta 15-il 

federazzjoni ta’ aktar minn 1,000 organizzazzjoni lokali ta’ immigranti fi  Fjandra u fi  

Brussell. Il-fi nanzjament u r-rikonoxximent uffi  ċjali tagħha mill-komunità Fjamminga jagħti 

lill-Forum il-kapaċità li jipparteċipa b’mod estern fi  djalogi governattivi ġodda u jistabbilixxi 

l-aġenda. Internament, hija tospita gruppi ta’ ħidma u pjattaformi għall-membri tagħha. 

Il-Gvern għandu “triq qasira” għal diversi gruppi ta’ minoranza mingħajr ma jaqa’ fi r-riskju li 

jagħżel wieħed bħala l-“kelliem arbitrarju”. Il-membri jistgħu jitkellmu permezz tal-Forum u 

jużaw l-istrutturi tiegħu biex jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjoni tagħhom. 

www.minderhedenforum.be 

Attenzjoni fuq problema speċifi ka bbażata fuq il-ħtiġijiet ta’ komunità 

Il-pjattaformi għandhom jevitaw ambitu wiesa’ li jkopri l-kunċett kollu tal-integrazzjoni u, 

minfl ok, jagħżlu li jiff ukaw fuq ħtiġijiet u kwistjonijiet speċifi ċi, pereżempju fuq is-saħħa, 

l-impjieg, l-edukazzjoni, il-fastidju, u oħrajn. Pjattaforma bbażata fuq il-ħtiġijiet tkun ibbażata 

fuq il-problemi li l-aktar huma rilevanti għal qasam speċifi ku — kemm immigranti kif ukoll nattivi. 

L-iff ukar mill-ġdid fuq ħtiġijiet u kwistjonijiet bħala l-punt komuni ta’ referenza jista’ jżomm ’il 

bogħod minn distinzjonijiet li xi kultant mhumiex meħtieġa li jsiru fuq il-bażi, pereżempju, ta’ 

komunitajiet diff erenti. Fundamentali għas-suċċess ta’ pjattaforma bbażata fuq il-ħtiġijiet ta’ 

kwistjoni ta’ integrazzjoni partikolari huwa s-smigħ tal-komunitajiet ospitanti u immigranti. 

Is-smigħ isir mhux biss fi l-fażi ta’ tfassil iżda matul l-implimentazzjoni tagħha. Dan jeħtieġ 

perjodu ta’ żmien sinifi kanti u dedikat għal konsultazzjoni, rispons u  reazzjonijiet. 

Il-ħtieġa ta’ pjattaforma tiġi evalwata billi l-komunità affettwata tintalab tidentifika l-problemi 

ewlenin tagħha; jekk il-membri tal-komunità jaħsbux li l-oħrajn huma konxji mill-problema 

tagħhom; u jekk jafdawx lil ħaddieħor biex jikkoopera magħhom sabiex isolvuha.

Il-Forum tar-Refuġjati u tal-Immigranti ta’ Manchester jipprova jagħti s-setgħa lir-refuġjati 

u lil dawk li jfi ttxu ażil li jesprimu l-ħtiġijiet speċifi ċi u l-aspirazzjonijiet tagħhom sabiex 

jinfurmaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet lokali u nazzjonali. Huwa jibni r-rispett u l-koope-

razzjoni fost il-popolazzjoni ta’ refuġjati u immigranti ta’ Manchester u jipprovdi spazju 

għall-kondiviżjoni ta’ ħiliet, informazzjoni u riżorsi. Il-Forum tnieda fl -2006 fuq il-bażi 

tad-Dokument dwar ir-Refuġjati għal Manchester, dikjarazzjoni ta’ drittijiet u responsab-

biltajiet miktuba minn refuġjati u persuni li jfi ttxu l-ażil u approvat minn 100 entità li jfasslu 

l-politika u l-opinjoni f’Manchester, inkluż il-Kunsill tal-Belt.  

www.mrsn.org.uk/forum 

Proċess ta’ konsultazzjoni qabel l-istabbiliment ta’ pjattaforma jiżvela liema kwistjonijiet ewlenin 

qegħdin joħolqu d-diff erenzi fl -opinjoni u s-suspett li jkunu qegħdin ifi xklu l-kooperazzjoni bejn 

il-komunitajiet. Dan jinvolvi l-inklużjoni ta’ netwerks transetniċi, rwoli għal faċilitaturi indipendenti, 

u l-kuntatt ma’ teknoloġiji ġodda sabiex id-djalogu jkun appoġġjat barra l-pjattaforma.

*
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Il-‘Programm Qafas Ġirien Ġodda’ huwa pjattaforma muniċipali f’Barċellona ta’ fornituri ta’ 

servizzi, awtoritajiet pubbliċi, u NGOs li jaħdmu sabiex jiff aċilitaw ir-riunifi kazzjoni tal-familji. 

Il-fażi ta’ ppjanar identifi kat il-ħtiġijiet speċifi ċi u fasslet l-attenzjoni tal-pjattaforma permezz 

ta’ stħarriġ bit-telefown fost applikanti attwali tar-riunifi kazzjoni tal-familja, gruppi fokali 

b’applikanti tal-passat u l-familji tagħhom, u laqgħat mal-Uffi  ċċju tar-Reġistrazzjoni 

fl -Iskejjel dwar id-diffi  kultajiet li wieħed jiltaqa’ magħhom fi s-sistema edukattiva.

Il-proġett INTI ‘Skambju tal-Integrazzjoni’ immexxi minn Quartiers en Crise — Netwerk 

Ewropew taż-Żoni ta’ Riġenerazzjoni, stabbilixxa tmien Gruppi ta’ Azzjoni Lokali ta’ 

partijiet interessati lokali u pjattaformi multilingwistiċi online biex jiġbru esperjenza lokali 

u reġjonali għal valutazzjonijiet transnazzjonali bejn il-pari dwar l-implimentazzjoni lokali 

u  għarfi en dwar il-Prinċipji Bażiċi Komuni. Tagħlim u skambju reċiproku fi  ħdan il-Gruppi 

jibnu l-kapaċità u r-relazzjonijiet ta’ ħidma bejn l-aġenziji pubbliċi, l-organizzazzjonijiet 

ibbażati fi l-komunità, l-organizzazzjonijiet lokali ta’ kontra d-diskriminazzjoni, l-impjegaturi, 

it-trejdjunjins, u r-riċerkaturi li jkunu qegħdin jipparteċipaw.

www.qec-eran.org 

Il-ħtiġijiet għandhom ikunu spjegati f’termini li jinftiehmu faċilment u li għandhom 

il-potenzjal li jiġbru appoġġ wiesa’ mill-partijiet kollha. Huwa aktar faċli li jinsab spazju 

komuni meta l-kwistjonijiet ikunu ff ormulati f’termini tal-ġlieda kontra l-esklużjoni 

soċjali għal diversi gruppi ta’ minoranza, jew tat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol jew 

tar-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u l-għalliema. Il-ħtiġijiet għandhom ikunu adattati wkoll 

biex jaqblu maċ-ċirkostanzi fuq il-post, li jippermetti  ftuħ fi l-mod ta’ ħsieb politiku attwali.  

Ladarba jkun deċiż fuq liema kwistjoni sejra tiffoka pjattaforma, ikun aktar faċli 

għall-parteċipanti tagħha li jsibu punt komuni jekk il-problema tkun ifformulata f’termini 

inklussivi li japplikaw għar-residenti kollha.

Dwar il-kwistjoni ta’ min għandhom ikunu l-membri ta’ pjattaforma ta’ djalogu, min ilaqqa' 

jista’ juża approċċ demokratiku sabiex jeleġġi “rappreżentanti” jew approċċ aktar tekniku 

għall-għażla ta’ “parteċipanti”. L-isfi da hija l-għażla ta’ metodu li jixraq lill-kwistjoni, kredibbli 

fl -għajnejn tal-partijiet interessati, u li tikkunsidra d-dinamika tas-setgħa assimetrika bejn 

l-awtoritajiet tal-Istat, iċ-ċittadini, u dawk li mhumiex ċittadini b’opportunitajiet politiċi 

limitati — b’mod speċjali dawk li jkunu għadhom kemm waslu.  

Il-mod kif wieħed jagħmel pjattaforma ta’ djalogu rappreżentattiva huwa permezz ta’ 

proċess demokratiku. Din hija proċedura li hija segwita wkoll mal-korpi konsultattivi 

uffi  ċjali. Il-korpi konsultattivi lokali f’pajjiżi bħall-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja, 

il-Lussemburgu, il-Portugall u l-Iżvezja li jsegwu din ir-rakkomandazzjoni jistgħu jiddikjaraw 

li l-membri tagħhom huma rappreżentattivi tal-popolazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

tagħhom, fi d-diversità kollha tagħhom. 

*
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L-Artikolu 5.2 tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1992 dwar il-Parteċipazzjoni ta’ 

Barranin fi l-Ħajja Pubblika fi l-Livell Lokali jirrakkomanda li korpi konsultattivi strutturali 

jiżguraw: “li r-rappreżentanti ta’ residenti barranin...ikunu eletti mir-residenti barranin fi ż-żona 

tal-awtorità lokali jew maħtura minn assoċjazzjonijiet individwali ta’ residenti barranin.”

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

Il-parti l-kbira tal-pjattaformi ta’ djalogu ma’ immigranti fl -Ewropa jagħżlu approċċ aktar 

tekniku. Dawk li jlaqqgħu jridu li l-pjattaforma tkun tinkludi l-parteċipanti l-aktar rilevanti 

u eff ettivi. Ir-rilevanza tiġi determinata mill-esperjenza tal-parteċipanti fi l-problema 

diskussa, il-ftuħ ġenerali tagħhom għad-djalogu u l-konnessjonijiet tagħhom. L-effi  kaċja 

hija ddeterminata mill-kapaċità tagħhom li jaġixxu bħala aġenti potenzjali tal-bidla. B’dan 

l-approċċ il-mistoqsija xierqa mhix jekk il-pjattaforma li tirriżulta tkunx rappreżentattiva, iżda 

pjuttost jekk tkunx tinkludi l-individwi u l-organizzazzjonijiet l-aktar rilevanti u eff ettivi. 

Forum jista’ jkollu wkoll taħlita ta’ membri. Rappreżentanti eletti b’mod dirett iwasslu l-vuċijiet 

tal-kostitwenzi tagħhom u jmexxu d-djalogu u t-teħid tad-deċiżjonijiet, fi lwaqt li parteċipanti 

ad hoc iġibu l-esperjenza u l-kapaċità tagħhom li jippromwovu azzjonijiet ta’ segwitu.

Il-membri ta’ pjattaforma jkunu “rappreżentanti” meta jiġu eletti b’mod liberu u “parteċipanti” 

meta jintgħażlu għall-konnessjonijiet u l-effikaċja tagħhom dwar il-problema speċifika. Dawk 

li jlaqqgħu jeħtieġu jivvalutaw jekk ikunx meħtieġ approċċ demokratiku jew tekniku biex 

il-pjattaforma tagħhom tidher bħala spazju ċiviku kredibbli f’għajnejn il-komunità.

Il-kriterji ta’ parteċipazzjoni għandhom ikunu objettivi, trasparenti u applikati b’mod universali 

għall-parteċipanti interessati kollha. Il-prinċipji ta’ djalogu jeħtieġu li l-parteċipazzjoni tkun 

volontarja u mhux imġiegħla. Ħatriet speċjali jew indħil minn dawk li jlaqqgħu (b’mod speċjali 

fi l-każ ta’ awtoritajiet) x’aktarx jimminaw il-kredibbiltà u l-effi  kaċja tal-pjattaforma, u r-riżultati 

tagħha jkunu jidhru preġudikati jew imbagħbsin sabiex jaqdu ċerti interessi.

Jista’ jagħmel sens li l-pjattaforma titħalla miftuħa, billi telimina l-kriterji ta’ eliġibbiltà u 

l-proċedura tal-għażla. Bosta pjattaformi huma limitati għal spazji u setturi speċifi ċi ħafna 

(pereżempju amministraturi tal-isptar f’belt partikolari) jew fi ż-żmien (pereżempju ta’ darba, 

fuq żmien qasir, ad hoc). Il-parteċipanti l-aktar rilevanti jagħżlu lilhom infushom abbażi 

tal-ambitu u l-objettivi tal-pjattaforma.  

Il-Pjattaforma tal-NGO dwar il-Politika tal-UE dwar l-Ażil u l-Migrazzjoni hija miftuħa 

għall-NGOs kollha bbażati fi  Brussell b’netwerk Ewropew attiv fi d-dibattitu dwar l-iżvilupp 

tal-politika tal-ażil,  tar-refuġjati u tal-immigrazzjoni fl -UE. Inħolqot bħala inizjattiva 

tal-UNHCR, Amnesty International u l-Kummissjoni tal-Knejjes għall-Immigranti fl -Ewropa 

u taġixxi bħala spazju miftuħ, mhux formali, u politikament newtrali għall-iskambju ta’ 

informazzjoni dwar diversi oqsma ta’ esperjenza kif ukoll għall-koordinazzjoni ta’ strateġiji 

ta’ appoġġ u ħidma ma’ organizzazzjonijiet membri nazzjonali li jiff ukaw fuq ir-refuġjati, 

dawk li jfi ttxu l-ażil, jew il-komunitajiet ta’ immigranti jew fi l-pajjiżi tal-oriġini.  

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

*
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Il-Forum Diaspora għall-Iżvilupp (DFD) fl -Olanda jiġbor 21 organizzazzjoni Diaspora 

nazzjonali li jirrappreżentaw immigranti u refuġjati minn sittax-il pajjiż ta’ oriġini. Huwa 

jservi bħala korp li jikkoordina billi jwessa’ l-kostitwenzi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet, jibni 

l-alleanzi orizzontali strateġiċi tagħhom, u jżid il-vuċi tagħhom fi t-teħid ta’ deċiżjonijiet 

dwar l-immigrazzjoni u l-iżvilupp. Il-mexxejja immigranti kienu ġġudikati rilevanti sabiex 

jipparteċipaw abbażi tal-abbiltà tagħhom li jittraduċu esperjenzi prattiċi f’mudelli għal 

strumenti ta’ politika. Il-format tal-laqgħat kien organizzat bl-għan li jippromwovi diskuss-

jonijiet  mingħajr inibizzjoni fost persuni ta’ sfondi diversi.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

Għadd ta’ pjattaformi jadottaw kriterji ta’ eliġibbiltà relatati mal-kompożizzjoni. Il-parti 

l-kbira jixtiequ jiksbu bilanċ bejn il-gruppi ta’ immigranti u tas-soċjetà ospitanti. Oħrajn 

jinkludu saħansitra diversità ta’ perspettivi minn gruppi ta’ immigranti kif ukoll tas-soċjetà 

ospitanti. Il-bilanċ bejn is-sessi spiss jissemma f’pajjiżi b’obbligi legali jew b’kultura qawwija 

ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fi t-teħid ta’ deċiżjonijiet. Għas-soċjetà ospitanti, l-età hija fattur 

importanti biex titqies id-diversità tal-opinjonijiet. Għall-immigranti, il-ġenerazzjoni (jiġifi eri 

l-ewwel, it-tieni, it-tielet) tista’ tkun kriterju importanti. Skont il-kwistjoni, l-organizzaturi 

jistgħu jkunu jixtiequ bilanċ ta’ organizzazzjonijiet reliġjużi, kulturali jew etniċi. Dan jiżgura 

li gruppi aktar ġodda, iżgħar, jew aktar frammentati ma “jiġux traskurati.”

Sa mill-1997, l-Istruttura Nazzjonali ta’ Djalogu għall-Gruppi ta’ Minoranza Etnika ipprovdiet 

lill-gvern Olandiż b’bażi legali u fi nanzjarja soda għall-konsultazzjoni ma’ minoranzi etniċi 

li tikkomplementa l-prinċipji demokratiċi eżistenti. Kwalunkwe tilwima bejn il-parteċipanti 

fi d-djalogu u l-gvern tissolva mill-Parlament Olandiż. Wieħed mill-erba’ objettivi formali 

tal-Istruttura huwa li tkun għodda għall-kanalizzazzjoni fi  żminijiet ta’ tensjoni soċjali. 

Il-liġi tistabbilixxi l-kriterji għall-fi nanzjament u l-parteċipazzjoni. L-organizzazzjonijiet 

tal-minoranzi għandhom jilħqu lin-nazzjon kollu, jinkludu lin-nisa u lit-tieni ġenerazzjoni 

f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija, u jkollhom bord b’ħiliet u esperjenzi f’diversi oqsma ta’ politika 

vitali, bħall-akkomodazzjoni, is-suq tax-xogħol u l-edukazzjoni. Ir-rappreżentanza ta’ 

organizzazzjonijiet ta’ minoranzi ġiet ivvalutata fl -2004 u fl -2005 fuq kull wieħed mill-kriterji 

li jwasslu għall-esklużjoni ta’ organizzazzjoni li ma kinitx konformi.  

www.minderheden.org/lom.html 

Il-programmi nazzjonali tal-Fond Ewropew tal-Integrazzjoni jistgħu jintużaw ukoll sabiex 

itejbu l-parteċipazzjoni ċivika ta’ gruppi partikolari li diffi  ċli jintlaħqu jew li huma tradizz-

jonalment esklużi, bħal dipendenti ta’ persuni magħżula għal programmi ta’ ammissjoni, 

tfal, nisa, anzjani, persuni illitterati jew persuni b’diżabbiltà.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

 

Dawn il-kriterji diversi jfi ssru li pjattaforma ma tinjorax il-kontradizzjonijiet u l-konfl itti 

interni fi l-popolazzjoni ta’ immigranti u tas-soċjetà ospitanti. Hija tipprovdi opportunitajiet  

għal dawn il-komunitajiet li jingħaqdu fl imkien, li jwassal għal netwerking u kollaborazzjoni 

akbar. 
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Pjattaformi ta’ settur speċifiku, fuq żmien qasir jista’ jkollhom sħubijiet miftuħa u differenzjati. 

Oħrajn jistgħu jadottaw kriterji ta’ eliġibbiltà rigward ir-rilevanza, l-effikaċja, u kompożizzjoni 

bilanċjata. L-għan tal-kriterji huwa li jinkludu partijiet interessati bl-akbar esperjenza u 

impatt fuq il-partijiet differenti tal-komunità.

Ir-Regoli ta’ Servizz: ugwaljanza u rispett reċiproku fost il-parteċipanti

Il-parteċipanti kollha għandhom jaqblu dwar il-prinċipji ta’ ugwaljanza u rispett u 

għandhom ikunu impenjati lejn id-drittijiet universali tal-bniedem u r-regoli tal-liġi. L-ebda 

parteċipant, kemm jekk ikun is-soċjetà ospitanti, l-immigranti, kif ukoll il-gvern, ma jista’ 

jiddikjara li hu s-sid esklussiv jew il-gwardjan ta’ dawn il-valuri bażiċi. Dan l-impenn jintwera 

permezz tal-mod miftuħ li bih il-parteċipanti jikkomunikaw bejniethom. 

Fil-prattika, il-prinċipju ta’ trattament ugwali jfi sser li l-parteċipanti kollha jistgħu jiff urmaw 

l-aġenda tal-pjattaforma u jitkellmu fuq bażi ugwali. Il-parteċipanti ma jistgħux jittamaw li 

jiddominaw id-djalogu jew li jitilqu bħala r-rebbieħa bħal f’xi dibattitu, minħabba li l-għan 

huwa li tiġi żviluppata linja bażi ta’ fehim u fi duċja reċiproka li tiff aċilita l-bini ta’ koalizzjoni 

u kooperazzjoni prattika.

Proċess li jirrispetta t-trattament ugwali tal-parteċipanti għandu jindirizza n-nuqqas 

ta’ ugwaljanzi inerenti fi  sħubijiet pubbliċi/privati/ta’ NGOs u f’dinamika ta’ setgħa ta’ 

maġġoranza/minoranza. NGOs tas-soċjetà ospitanti jista’ jkollhom funzjonijiet tal-Istat 

uffi  ċjali u aċċess aktar favorevoli għal riżorsi, li jagħtihom kapaċità akbar li jipparteċipaw, 

milli NGOs iżgħar tal-immigranti. Tassew li l-aċċess għar-riżorsi u r-rikonoxximent reliġjuż 

u kulturali, jistgħu joħolqu dik l-istess tensjoni li d-djalogu jixtieq jindirizza. Mingħajr ma 

jiġu indirizzati n-nuqqasijiet possibbli ta’ bilanċ ta’ setgħa, il-pjattaformi ta’ djalogu jistgħu 

jsiru s-sintomu tal-problemi li għandhom l-għan li jindirizzaw. Il-parteċipanti jistgħu juru 

sensibbiltà lejn din id-dinamika billi jikkunsidraw miżuri li jippermettu lir-rappreżentanti 

tal-immigranti biex jagħmlu kontribuzzjonijiet daqstant siewja u apprezzati.  

‘Initiative Minderheiten,’ magħrufa wkoll bħala l-‘Pjattaforma għall-Minoranzi fl -Awstrija’, 

tappoġġja t-trattament u d-drittijiet ugwali għall-minoranzi, defi niti bħala dawk li 

qegħdin ibatu minn diskriminazzjoni bbażata fuq l-affi  ljazzjoni etnika, soċjali jew reliġjuża, 

l-orjentazzjoni sesswali, jew id-diżabbiltà. Id-defi nizzjoni mhix ibbażata fuq id-daqs 

numeriku ta’ grupp iżda fuq in-nuqqas ta’ setgħa tiegħu biex jgħix il-kunċett ta’ ħajja tiegħu 

b’mod ġust u ugwali. L-għan tal-organizzazzjoni mhux governattiva huwa li tibni alleanzi 

fost assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet, u individwi minn dawn il-gruppi diversi sabiex 

tappoġġja appelli soċjali-politiċi speċifi ċi.  

www.initiative.minderheiten.at

*
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Finanzjament: approċċ ta’ sħubija lejn l-ugwaljanza u r-rispett

Minħabba li bosta NGOs u assoċjazzjonijiet ta’ immigranti jitħaddmu minn voluntiera u 

jaħdmu ma’ komunitajiet diff erenti li diffi  ċli jintlaħqu, il-pjattaformi jistgħu jikkunsidraw 

l-idea ta’ “sħubija” sabiex jindirizzaw ostakli operattivi importanti, bħall-fi nanzjament. 

Is-sħubija tista’ tkun aktar applikabbli għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ta’ 

minoranzi, li jsegwu mudelli diff erenti ta’ parteċipazzjoni u jiff aċċjaw realtajiet fi nanzjarji 

diff erenti mill-atturi tal-Istat, l-imsieħba soċjali, jew partijiet interessati oħrajn stabbiliti 

sew. It-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-allokazzjoni ta’ riżorsi ma jfi xkilx il-proċess ta’ djalogu 

meta jkun deċentralizzat, ibbażat fuq l-evidenza, u trasparenti għal kollox. B’dan il-mod, 

l-organizzazzjonijiet jistgħu jirċievu l-mezzi tekniċi sabiex jipparteċipaw bħala msieħba 

fi d-djalogu mingħajr ma jikkompromettu r-responsabbiltajiet fundamentali tagħhom 

bħala rappreżentanti demokratiċi tal-kostitwenti jew membri tagħhom.

F’konformità ma’ approċċ ta’ sħubija, dawk li jlaqqgħu jiffinanzjaw il-parteċipazzjoni ta’ 

organizzazzjonijiet ta’ NGOs u voluntiera bi skambju għall-esperjenza u l-kuntatti 

tagħhom. 

L-Uffi  ċċju ta’ Appoġġ Tekniku għall-Assoċjazzjonijiet tal-Immigranti (GATAI) fi l-Portugall 

jaħdem mal-Kunsill Konsultattiv għall-Aff arijiet tal-Immigrazzjoni biex jieħu deċiżjonijiet 

dwar ir-rikonoxximent ta’ assoċjazzjonijiet tal-immigranti u jipprovdi appoġġ tekniku 

għal netwerk ta’ komunitajiet diff erenti ta’ immigranti. Ir-raġuni bażika hija li dawk 

bl-istatut ta’ Assoċjazzjoni ta’ Immigranti huma rappreżentanti leġittimi fl -aħjar pożizzjoni 

għal sħubija f’attivitajiet kulturali. GATAI jipprovdi l-ispazju, il-faċilitajiet u l-esperjenza 

teknika, jipparteċipa fi , jivvaluta u jissorvelja proġetti, u jorganizza laqgħat regolari ma’ 

assoċjazzjonijiet tal-immigranti. Bejn Lulju tal-2002 u Frar tal-2005, ġew approvati 88 talba 

għal appoġġ fi nanzjarju għall-ammont ta’ madwar 962,000 Euro.  

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674 

CAISA huwa Ċentru Kulturali Internazzjonali li twaqqaf fl -1996 u appoġġjat mill-Uffi  ċċju 

Kulturali tal-Belt ta’ Ħelsinki. Huwa jappoġġja l-attivitajiet kulturali ta’ gruppi etniċi fi l-livell 

tal-belt bħala mezz kif jiff aċilita l-interazzjoni bejn l-immigranti u l-bqija tal-popolazzjoni ta’ 

Ħelsinki. Evalwazzjoni reċenti kkonkludiet li l-assoċjazzjonijiet tal-immigranti bbenefi kaw 

ħafna minn materjal u minn appoġġ f’oġġetti u servizzi, minħabba li ma setgħux jiġġeneraw 

biżżejjed riżorsi sabiex jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom u jilħqu l-pubbliku Finlandiż.

www.caisa.fi  

Il-Kamra tal-Minoranzi Nazzjonali fi  Praga, ir-Repubblika Ċeka, tipprovdi spazju għall-uffi  ċċji 

u għotjiet lill-assoċjazzjonijiet ċiviċi ta’ minoranzi. Il-Kamra sservi bħala punt ta’ kuntatt għal 

kooperazzjoni u laqgħat bejn il-minoranzi nazzjonali u membri tal-pubbliku interessati.

www.dnm-praha.cz 

*



Ktejjeb ta’ tagħrif dwar l-integrazzjoni 89

$

Z

Z

Z

Il-bini ta’ għarfi en u ħiliet bażiċi

It-taħriġ u l-aġġornamenti jistgħu jintużaw biex jintroduċu lill-imsieħba kollha għar-regoli, 

iħejjuhom b’għarfi en bażiku, kompetenzi interkulturali, u jipprovdu ġabra ta’ għodda ta’ 

ħiliet u strateġiji. Taħriġ fi t-tmexxija u fi l-ħiliet ta’ medjazzjoni jistgħu wkoll itejbu l-abbiltà 

ta’ dak li jlaqqa’ li jmexxi pjattaforma ta’ djalogu. Il-pjattaformi ta’ djalogu jistgħu għalhekk 

jiff urmaw parti mill-istrateġija ta’ tagħlim interkulturali tal-organizzazzjonijiet.

Il-pjattaforma ‘Ġenerazzjoni’ f’Amadora, ħdejn Liżbona, il-Portugall, kellha l-għan li 

tiżviluppa fehim akbar tad-dinamika wara s-sentimenti ta’ esklużjoni soċjali, l-iskartar 

mill-iskola u t-tluq qabel il-waqt mill-iskola fost iż-żgħażagħ immigranti f’dan il-viċinat urban 

mhux privileġġjat biżżejjed. Il-gvern tad-distrett, organizzazzjonijiet volontarji, l-iskejjel 

tal-Istat, u l-kunsill tal-parroċċa lokali organizzaw Kungress u workshops maż-żgħażagħ. 

Ħames residenti żgħażagħ ġew imħarrġa bħala faċilitaturi biex jaġixxu bħala pontijiet bejn 

il-viċinat u l-komunitajiet esterni. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf  

Il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins (ETUC) tipprovdi lill-membri tagħha rapport ta’ 

riċerka u pjan ta’ azzjoni għan-negozjar kollettiv dwar kwistjonijiet ta’ tħassib għall-ħaddiema 

immigranti jew ta’ minoranza etnika, li jistgħu jintużaw bħala għodda għad-djalogu dwar 

l-integrazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Dawn id-dokumenti jippreżentaw il-punti ewlenin li 

l-politiki ta’ negozjar kollettiv għandhom ikopru u jenfasizza s-suċċessi varji ta’ konfede-

razzjonijiet nazzjonali jew organizzazzjonijiet membri.

www.etuc.org/r/113 

L-Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSEAD) fi  Strasburgu, 

Franza, organizzat skambju ta’ ġimagħtejn imsejjaħ ‘Laqgħa ta’ kulturi’ għal 36 żagħżugħ 

u żagħżugħa minn tliet pajjiżi ta’ wasla Ewropej (il-Ġermanja, l-Iżvezja, u Franza) u tliet 

pajjiżi ta’ tluq Mediterranji (it-Turkija, il-Lebanon, l-Alġerija). Seminars ta’ nofstanhar, 

workshops kulturali, u żjarat kienu ddedikati lill-immigrazzjoni u n-nuqqas ta’ ugwaljanzi 

bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar, id-diversità tal-identità u tal-kultura fost il-minoranzi, 

ir-rwol tar-reliġjon fl -integrazzjoni, u dwar kif l-Ewropa għandha tindirizza d-drittijiet 

tal-immigranti.

http://amsed.fr/echanges.php 

Approċċ prattiku

Id-deċiżjonijiet dwar l-implimentazzjoni u t-tħaddim ta’ pjattaforma (jiġifi eri l-istruttura 

tagħha, il-post, u ż-żmien) jistgħu jieħdu approċċ prattiku bbażat fuq il-prinċipju 

tal-inklużjoni attiva. Dan l-approċċ jinvolvi soluzzjonijiet kreattivi u fl essibbli, bħal 

konsultazzjonijiet ta’ fi lgħaxija għall-ħaddiema, servizzi ta’ kura tat-tfal għall-ġenituri, 

u l-ħlas ta’ spejjeż ta’ trasport lil dawk fi l-bżonn. Minħabba li l-livelli attwali tal-għarfi en 

tal-lingwa u tal-kumdità tal-persuni jistgħu, fi l-prattika, ikunu aktar baxxi minn dawk li 
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jirrappurtaw, id-disponibbiltà ta’ interpreti tista’ tiżgura li l-kapaċità tal-lingwa ma ssirx 

ostakolu għall-bini ta’ fi duċja u fehim reċiproku permezz tad-djalogu. Fl-aħħar nett, l-aġendi 

u l-iskedi għandhom iħallu spazju għall-indirizzar tal-kwistjonijiet il-ġodda li żgur jitfaċċaw 

meta l-imsieħba jitlaqqgħu u l-proċess ikun għaddej. 

Meta d-deċiżjonijiet dwar kif għandha tkun implimentata l-pjattaforma (jiġifieri l-istruttura, 

il-post, iż-żmien, l-interpretazzjoni) jkunu bbażati fuq il-prinċipji ta’ inklużjoni attiva, kull 

pass żgħir prattiku jżid mal-ħolqien ta’ kultura ta’ djalogu miftuħ u rispettuż.

Prijorità ewlenija tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Interkulturali tal-Eżekuttiv tas-Servizz 

tas-Saħħa Irlandiż hija l-implimentazzjoni ta’ monitoraġġ ta’ ugwaljanza etnika. Parti milli 

tagħmel l-ippjanar u l-evalwazzjoni aktar reattiva u bbażata fuq l-evidenza, hija l-għarfi en 

tal-ħtiġijiet tas-saħħa u r-riżultati tal-utenti tas-servizz minn sfondi diversi. Il-proċess ta’ 

konsultazzjoni tal-istrateġija uża bosta reazzjonjiet fl essibbli u kreattivi biex jinvolvi b’mod 

attiv gruppi "li diffi  ċilment jintlaħqu" bħal ħaddiema immigranti, dawk mingħajr dokumenti, 

u dawk in-nisa minn sfondi konservattivi li jħossuhom skomdi f’sessjoni pubblika. 

Il-koordinaturi organizzaw konsultazzjonijiet ta’ fi lgħaxija, użaw formati diff erenti minn 

workshops kbar u stħarriġ sa gruppi fokali żgħar u intervisti individwali, ipprovdew appoġġ 

għat-trasport u għall-kura tat-tfal, u żguraw li l-interpreti tagħhom kienu disponibbli meta 

meħtieġ. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

L-iżgurar tal-koerenza fi s-setturi u fi l-livelli ta’ tmexxija 

Madwar l-Ewropa, il-pjattaformi ta’ djalogu tfaċċaw f’mod mhux ippjanat u irregolari f’ħafna 

setturi diff erenti. Il-korpi konsultattivi tal-gvern jew linji gwida ta’ negozjar kollettiv dwar 

kwistjonijiet ta’ integrazzjoni ilhom jeżistu fl -Ewropa tal-Majjistral sa minn wara l-gwerra, 

fi lwaqt li d-djalogi interreliġjużi huma invenzjonijiet aktar reċenti. Għadd ta’ proġetti 

tfaċċaw fi s-settur kulturali u edukattiv f’dawn l-aħħar għaxar snin u b’pass aktar imgħaġġel 

matul is-Sena Ewropea 2008 għad-Djalogu Interkulturali. 

Il-pjattaformi ta’ djalogu jistgħu jeħtieġu li jindirizzaw suġġetti li jidħlu f’xulxin, pereżempju; 

l-aċċess għall-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni. Li wieħed jassumi r-rwol li 

jlaqqa’ fi  pjattaforma ta’ djalogu jobbliga lil awtorità pubblika li tiżgura koerenza fi l-politika 

u fi d-djalogu. 

Is-Sħubijiet tal-Ugwaljanza fi r-Renju Unit ilaqqgħu Kunsilli lokali u korpi pubbliċi ewlenin 

bħall-pulizija, fondi tal-kura primarja, u servizzi tal-voluntiera sabiex jiddiskutu u 

jikkoordinaw ix-xogħol tagħhom dwar l-ugwaljanza u d-diversità fuq it-twassil tas-servizzi 

fi l-komunità. Eżempju wieħed huwa s-Sħubija tal-Ugwaljanzi Sefton.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

*
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Minn djalogu u azzjoni ad hoc għal dawk kontinwi

It-tnedija ta’ pjattaforma tgħolli l-aspettattivi tal-pubbliku u tal-partijiet interessati li 

l-kwistjonijiet sejrin ikunu indirizzati b’suċċess. Għaldaqstant, l-ippjanar għar-riżultati jeħtieġ 

attenzjoni speċjali. Dawk li jlaqqgħu ikollhom iqattgħu ħafna mill-ħin tagħhom iżommu 

l-attenzjoni tal-pjattaforma u jimmaniġġjaw l-interessi multipli tal-parteċipanti tagħha. 

M’għandhomx jirrinunzjaw għall-opportunità li jkollhom partijiet interessati madwar 

il-mejda li għandhom il-kapaċità li jwasslu l-miri tal-Pjattaforma. Inkella l-pjattaformi 

jispiċċaw bħala “talk shops.” Dan jista’ jwassal għal għeja fi l-konsultazzjoni, li permezz 

tagħha l-partijiet interessati jitilfu l-interess li jipparteċipaw fi  pjattaforma oħra jekk ma jkun 

sar xejn minn dak li jkun intqal f’dik ta’ qabel. 

Il-pjattaformi ta’ djalogu ma jistgħux ikunu mistennija li jaħdmu bħala “soluzzjoni 

temporanja”. It-traduzzjoni tad-djalogu f’azzjoni teħtieġ li l-parteċipanti, mill-bidu nett, 

jaraw il-pjattaforma mhux bħala avveniment ta’ darba, iżda bħala parti minn proċess fejn 

jistgħu jagħmlu “impenn kritiku.” L-akbar obbligu ta’ segwitu huwa għall-organizzaturi 

nfushom, b’mod speċjali jekk tkun awtorità pubblika li tkun qiegħda tlaqqa’ l-pjattaforma.

Skont il-grad ta’ fehim u fi duċja reċiproka milħuq fost il-parteċipanti, pjattaforma tista’ 

tistenna li jkollha riżultati u impatti diff erenti fuq il-parteċipanti u fuq il-komunità.  

Pereżempju, id-djalogu jieħu l-forma ta’ skambju reċiproku ta’ informazzjoni. Il-parteċipanti 

jiddikjaraw l-interpretazzjoni tagħhom u l-pożizzjonijiet fuq sitwazzjoni partikolari. Il-fatt li 

d-diversi partijiet poġġew bilqiegħda għal skambju miftuħ u rispettuż ta’ opinjonijiet iservi 

sabiex jassigura lill-pubbliku,  għalkemm b’mod simboliku u momentanju.

Il-parteċipanti joħorġu minn djalogu b’kisba ta’ sensibbiltà ġdida għal opinjonijiet diff erenti. 

Bħala sinjal ta’ fi duċja, huma jakkomodaw dawn id-diff erenzi f’livell retoriku. Dawn 

l-aġġustamenti żgħar jidħlu fi l-modi ta’ ħsieb u ta’ taħdit tal-persuni dwar il-kwistjoni. F’dan 

ix-xenarju, il-parteċipanti jakkomodaw lil xulxin b’diskorsi pubbliċi li huma inqas radikali u 

iktar inklussivi. 

Jekk dan jittieħed pass ’il quddiem, il-parteċipanti jaqblu fuq fehim kondiviż u aktar 

kumpless dwar il-kwistjoni u jidentifi kaw bażi komuni u l-benefi ċċji tad-diversità. L-imsieħba 

jikkonkludu bl-espressjoni ta’ fi duċja reċiproka u sejħiet miftuħa għal azzjoni soċjali 

maħsuba li tispira segwitu minn oħrajn fi l-pubbliku u fi s-soċjetà ċivili. Dawn ir-riżultati jista’ 

jkollhom impatt akbar fuq il-modi ta’ ħsieb u ta’ taħdit tan-nies. L-appelli jistgħu jwasslu 

għal azzjonijiet komunitarji ad hoc li jsaħħu, għall-inqas temporanjament, in-netwerks 

soċjali u assoċjattivi ta’ komunità.
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Il-‘Konferenza Ġermaniża dwar l-Iżlam’ (DIK) hija l-proċess ta’ djalogu kontinwu 

tal-Ministeru tal-Intern mar-residenti tal-Ġermanja u ċ-ċittadini ta’ sfondi Musulmani 

fuq suġġetti bħall-integrazzjoni, l-estremiżmu u l-prinċipji ta’ politika soċjali u reliġjuża. 

Bħala riżultat tas-sessjonijiet plenarji tal-2007/8, il-15-il parteċipant minn livelli diff erenti 

ta’ tmexxija u 15 mill-komunitajiet Musulmani Ġermaniżi qablu dwar sommarju 

intermedjarju tal-konklużjonijiet tal-erba’ gruppi ta’ ħidma DIK, li jiddefi nixxi fehim 

kondiviż tal-integrazzjoni, riċerka ta’ fi nanzjament sabiex tinġabar aktar dejta empirika 

fuq is-sitwazzjoni tal-ħajja Musulmana fi l-Ġermanja, jiddeskrivi modi sabiex titħaff ef 

l-introduzzjoni ta’ tagħlim reliġjuż Musulman fl -iskejjel pubbliċi, iqajjem għarfi en 

fi l-midja u jipprovdi clearinghouse għal aktar kooperazzjoni. Websajt ġdida tipprova żżid 

it-trasparenza dwar il-konsultazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet, ittejjeb l-aċċettazzjoni 

tad-djalogu billi toħloq opportunitajiet akbar għall-parteċipazzjoni, u żżid l-oġġettività 

ta’ dibattiti Ġermaniżi dwar prattiki reliġjużi Iżlamiċi.

www.deutsche-islam-konferenz.de 

Waqt id-djalogu, il-parteċipanti jaslu wkoll għal oqfsa konkreti għal azzjoni ta’ segwitu. 

Jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu d-djalogu sostenibbli billi jistituzzjonalizzaw il-pjattaforma. 

Jekk il-laqgħa tkun organizzata minn awtorità pubblika, din tista’ tinkludiha fl -infrastruttura 

ta’ konsultazzjoni tad-dipartiment(i) rilevanti tal-gvern. Ir-riżultati li jinkisbu minn din il-bidla 

istituzzjonali jinkludu netwerks assoċjattivi aktar b’saħħithom u sens kondiviż ta’ skop fost 

l-organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq l-istess kwistjoni. 

Ir-‘Round Table Muslims’ u l-Kunsill tal-Musulmani kienu stabbiliti sabiex jagħmlu kuntatt 

bejn ir-rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet Musulmani u l-uffi  ċċju tal-viċi sindku tal-belt 

ta’ Munich. Il-pjattaformi saru netwerks stabbiliti, li wasslu għall-adozzjoni tal-Kunsill tal-Belt 

ta’ proposta fuq il-funerali Musulmani u l-introduzzjoni ta’ istruzzjoni reliġjuża Musulmana 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-iskejjel ta’ Munich u mar-round table. 

www.muenchen.de/interkult 

Il-Kumitat Konsultattiv Nazzjonali tal-Irlanda dwar ir-Razziżmu u l-Interkulturaliżmu (NCCRI) 

aġixxa bħala pjattaforma għal djalogu interkulturali bil-għan li jibni kunsens u jinforma 

l-iżvilupp ta’ politika mill-1997 sal-2008 meta ġie inkluż fi x-xogħol tal-gvern.

www.nccri.ie

Il-parteċipanti jistgħu wkoll jiddeċiedu li jistabbilixxu pjattaformi ġodda fuq kwistjonijiet 

problematiċi oħrajn. Is-Sħubija tista’ tinfetaħ u titranġa mill-ġdid fi lwaqt li r-rwol ta’ min 

ilaqqa’ jittieħed minn xi ħadd ieħor. Ir-riżultat huwa li l-parteċipanti jikkapitalizzaw dwar 

fehim u fi duċja reċiproka f’qasam wieħed sabiex jindirizzaw ieħor, bit-tama li jkun hemm 

eff ett pożittiv ta’ tixrid.
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Il-parteċipanti jagħmlu impenji fuq żmien qasir f’kull wieħed mill-programmi ta’ ħidma 

tagħhom sabiex jidħlu f’attivitajiet konġunti. Dawn l-azzjonijiet pubbliċi jużaw il-fehim u 

l-fi duċja reċiproka skoperti reċentement bħala punt ta’ tluq biex iżidu l-fehim u l-fi duċja 

fost il-kostitwenti tagħhom u l-pubbliku ġenerali. Ir-riżultati huma netwerks assoċjattivi 

u soċjali temporanji aktar b’saħħithom. Il-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni u ta’ infurzar 

huma introdotti biex jiżguraw l-implimentazzjoni kollettiva ta’ attivitajiet f’limitu ta’ żmien 

partikolari u f’mod strutturat.

Biex jittraduċi d-djalogu f’azzjoni wara l-ewwel Samit tal-Integrazzjoni fi l-Ġermanja f’Lulju 

2006, il-‘Pjan ta’ Integrazzjoni Nazzjonali’ iddefi nixxa miri ċari kif ukoll aktar minn 400 

miżura u impenji volontarji ta’ atturi tal-Istat u mhux tal-Istat fi d-diversi livelli ta’ tmexxija. 

L-ewwel rapport ta’ progress ġie ppreżentat f’Novembru 2008.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Dawk li jlaqqgħu għandhom jevitaw li jkunu wisq preskrittivi meta jiddiskutu azzjonijiet 

possibbli. Il-pjattaformi għandhom aktar possibbiltà li jiksbu appoġġ għal segwitu meta 

jkunu ġejjin mill-ideat tagħhom stess. Pereżempju, “impenji kritiċi” jinkludu d-dritt 

għall-protesta, petizzjoni, l-appoġġ, u r-rappreżentanza ta’ diversi interessi. Il-parteċipanti 

u l-pubbliku jistennew ukoll li jaraw lill-gvern idaħħal ir-rispons tagħhom fi l-pjan ta’ ħidma 

futur tiegħu. 

Il-Programm ta’ Azzjoni tal-Istat Federali ta’ Berlin għall-Koeżjoni Soċjali fi l-Viċinat iddedika 

nofs miljun euro fl -2007 u miljun fl -2008/9 għall-‘proġetti Tandem,’ għall-bini ta’ koope-

razzjonijiet dejjiema bejn l-organizzazzjonijiet immigranti u l-istituzzjonijiet tas-soċjetà 

ospitanti/pubbliċi. Qegħdin jiġu implimentati proġetti konġunti dwar l-edukazzjoni 

taż-żgħażagħ, kontra d-diskriminazzjoni, u dwar it-taħriġ għall-adulti bl-għan fuq żmien qasir 

li jsir trasferiment tal-għarfi en u l-bini tal-kapaċità għal assoċjazzjonijiet tal-immigranti.   

www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

Il-Kunsill tar-Reliġjonijiet f’Ġenova kellu laqgħat ta’ djalogu regolari bejn 16-il-komunità 

reliġjuża, u żewġ assoċjazzjonijiet ekumeniċi, bil-għan li jinkoraġġixxi trasferiment aħjar 

tal-għarfi en u komunikazzjoni mal-amministrazzjoni pubblika. Kull sena l-Kunsill għandu 

l-għan li joħloq mill-inqas pubblikazzjoni konġunta u attività konġunta waħda li jinvolvu 

ċittadini ta’ kulturi u reliġjonijiet diff erenti.

www.comune.genova.it 

Il-parteċipanti jieħdu impenji fuq żmien itwal għal kooperazzjoni bit-tama li l-kisbiet 

fuq żmien qasir ikomplu jippersistu, anki meta l-pjattaforma ta’ djalogu tkun spiċċat u 

l-attenzjoni tal-pubbliku u l-aġendi politiċi jkunu daru fuq kwistjonijiet oħrajn. Biex dan isir, 

jibnu mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni u ta’ rispons fi l-pubbliku dwar il-prestazzjoni u r-riżultati 

tal-attivitajiet konġunti tagħhom. 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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Il-‘Jum tad-Djalogu’ f’Rotterdam bħalissa huwa mħaddem minn pjattaforma ta’ 

rappreżentanti minn 74 organizzazzjoni diff erenti. Il-membri jħarrġu lill-faċilitaturi 

tad-djalogu tal-jum, li jiġu fdati bil-ħolqien ta’ ambjent sigur għaċ-ċittadini ta’ Rotterdam 

li jkunu qegħdin jipparteċipaw sabiex jitgħallmu mingħand xulxin dwar temi ċentrali 

bħall-ħajja fl imkien f’belt multikulturali, s-sens ta’ appartenenza  u l-identità. Il-membri jużaw 

ukoll in-netwerks rispettivi tagħhom sabiex il-Jum jista’ jilħaq kampjun rappreżentattiv 

wiesa’ tal-belt mingħajr baġit kbir għar-Relazzjonijiet Pubbliċi. Il-membri jgħidu li l-ħidma 

fl imkien fi l-pjattaforma saret mira fi ha nfi sha għall-organizzazzjonjiet tagħhom. 1700 

ċittadin ta’ Rotterdam ħadu sehem fi l-Jum tad-Djalogu fl -2007. L-evalwazzjonijiet juru 

li l-parteċipanti huma entużjasti ħafna dwar il-proċess. L-organizzaturi nnutaw li 20 belt 

fl -Olanda kif ukoll f’Berlin u fi  Brussell użaw l-istess idea. 

www.dagvandedialoog.nl 

Il-Grupp għall-Paċi tan-Nisa ta’ Birmingham (1993-2006) kien grupp ta’ talb żgħir iff urmat 

bħala parti minn katina ta’ talb tan-nisa bħala reazzjoni għall-Gwerer tal-Bożnija. Dan kiber 

minn grupp ta’ għaqda ekumenika għal grupp li jgħaqqad bosta reliġjonijiet, u fl -aqwa tiegħu 

kien jinvolvi mat-80-100 mara, f’kull laqgħa, minn 30 nazzjonalità u reliġjonijiet, razez, etajiet, 

u sfondi soċjali diff erenti. Il-parteċipanti żiedu l-fehim tagħhom dwar l-esperjenzi reliġjużi, 

tax-xogħol u tal-ħajja ta’ xulxin, permezz ta’ diskussjoni miftuħa. Id-djalogu tagħhom 

wassal għal numru akbar ta’ proġetti ta’ servizz komunitarju, vjaġġi tal-grupp, netwerking 

ma’ atturi oħrajn tal-integrazzjoni, u sforzi ta’ ġbir ta’ fondi għall-organizzazzjonijiet li joff ru 

għajnuna fi d-diżastri, lin-nisa refuġjati, u servizzi lill-immigranti. Wieħed mill-akbar riżultati 

kien l-ingaġġar ta’ Kappillani nisa Musulmani, Sikh u Ħindu fl -isptarijiet ta’ Birmingham.

‘Il-missirijiet immigranti jagħmlu l-komunità aktar sigura’ beda fl -1997 fi d-distrett ta’ 

Nørrebro ta’ Kopenħagen, id-Danimarka. Biex jindirizzaw kunfl itti vjolenti bejn il-pulizija 

u żgħażagħ tat-tieni ġenerazzjoni, grupp ta’ 70 missier u l-imam lokali organizzaw djalogu 

ma’ grupp ta’ subien dwar ir-responsabbiltà personali u lejn il-komunità. Aktar tard il-kunsill 

lokali u voluntiera mis-Salib l-Aħmar taw l-appoġġ lill-attivitajiet tagħhom, li twessgħu biex 

jinvolvu bniet tat-tieni ġenerazzjoni u jinkludu lezzjonijiet tad-Daniż u l-Għarbi. Il-proġett 

ġie meqjus li żied il-fi duċja bejn il-missirijiet, iż-żgħażagħ, u l-kunsill lokali. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256

 4.2 Rwoli għal awtorità pubblika jew organizzazzjoni 
tas-soċjetà ċivili ewlenija

Jeħtieġ li personalitajiet pubbliċi magħrufa jappoġġjaw pjattaforma sabiex idaħħluha 

fi l-proċess ta’ tfassil ta’ politika dwar l-integrazzjoni u l-kompetenzi interkulturali ta’ 

kulħadd. Il-politika toħloq qafas li fi h is-soċjetà ċivili tibda djalogu. L-awtoritajiet pubbliċi 

jistgħu jinkludu d-djalogu fi x-xogħol tagħhom u jkabbru l-impatt tiegħu billi jgħaqqduh ma’ 

diversi livelli u setturi. Madankollu, dawk li jinsabu fl -aħjar pożizzjoni biex jagħtu appoġġ lil 

xi pjattaforma jistgħu ma jkollhomx il-kapaċità biex imexxuha jew jorganizzawha. 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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Il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-prossimità jagħmlu lill-awtoritajiet fi l-livelli baxxi ta’ tmexxija 

l-aktar qrib tar-residenti bħala partikolarment kredibbli u f’pożizzjoni tajba sabiex jaġixxu bħala 

dawk li jlaqqgħu u bħala presidenti. Ix-xogħol ta’ belt ma’ gruppi individwali ta’ immigranti, 

il-komunità tal-immigranti, il-viċinati lokali, u l-muniċipalità kollha jkunu kkoordinati aħjar 

permezz ta’ pjattaforma, li hija wkoll issir sinjal viżibbli ta’ impenn komunitarju multiplu.

Il-pjattaformi jistgħu wkoll joħorġu bħala inizjattivi tas-soċjetà ċivili, bejn organizzazzjonijiet 

analogi, kulturali, edukattivi, u reliġjużi. Fondazzjonijiet, imsieħba soċjali, jew atturi oħrajn 

fi s-settur privat jistgħu wkoll ikunu l-muturi wara l-ħolqien tagħhom. 

Jistgħu jiġu identifi kati erba’ fażijiet fi  kwalunkwe pjattaforma ta’ djalogu, jiġifi eri l-ftehim 

u t-tħejjija, id-djalogu u l-iskambju, ir-rifl essjoni u r-rappurtar, u l-evalwazzjoni u l-azzjoni. 

L-awtoritajiet pubbliċi u l-mexxejja tas-soċjetà ċivili jkollhom rwoli diff erenti matul dawn 

il-fażijiet. 

Ftehim u tħejjija 

L-awtoritajiet fi l-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, u Ewropew jistgħu jaġixxu bħala 

fi nanzjaturi u jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ pjattaformi ta’ djalogu permezz tal-prijoritajiet 

u t-termini ta’ referenza tas-sejħiet għall-proposti tagħhom. Għal dan il-għan jista’ jiġi 

stabbilit ukoll fond speċifi ku. Inkella, l-awtoritajiet jistgħu jgħinu fl -akkwist ta’ fi nanzjament 

billi jagħmlu rabtiet ma’ donaturi possibbli oħrajn u jimmaniġġjaw l-aspettattivi tagħhom. 

Id-djalogu li joħroġ mill-pjattaformi huwa r-riżultat ta’ tħejjija u diskussjoni vasta bejn 

l-imsieħba u l-bażijiet rispettivi tagħhom. Biex jinfurmaw bl-aħjar mod il-ftehim tal-objettivi, 

l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jappoġġjaw missjoni ta’ spjegazzjoni li tivvaluta s-sitwazzjoni 

preżenti, l-aspettattivi ta’ partijiet diversi, u l-metodu ta’ djalogu meħtieġ. Jistgħu jiffi  nanzjaw 

jew jipprovdu taħriġ, riċerka u aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni reali tar-residenti 

immigranti u dwar linji politiċi soċjoekonomiċi, integrattivi u antidiskriminatorji rilevanti. 

Jistgħu wkoll jgħinu fl -organizzazzjoni ta’ laqgħat bejn l-imsieħba tad-djalogu u l-organiz-

zazzjonijiet, il-membri jew ir-residenti li jirrappreżentaw. L-awtoritajiet jistgħu jeħtieġu li 

jikkunsidraw miżuri jew politika ta’ fi nanzjament li jindirizzaw perċezzjonijiet possibbli ta’ 

koopzjoni, b’mod partikolari ta’ organizzazzjonijiet tal-komunitajiet tal-immigranti.

L-awtoritajiet pubbliċi jew il-mexxejja tas-soċjetà ċivili jagħmlu pjattaforma ta’ djalogu 

possibbli billi jiffinanzjaw l-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ tħejjija u l-konsultazzjoni 

mal-komunità, is-segretarjat, u l-parteċipazzjoni u t-taħriġ tal-membri tagħha.

Pereżempju, fi  Spanja, il-Fondazzjoni Luis Vives għandha dan r-rwol biex ittejjeb il-kapaċità 

ta’ NGOs, b’mod speċjali NGOs tal-immigranti, permezz tal-provvediment ta’ għajnuna u 

kontribut tekniku speċjalizzati.

www.fundacionluisvives.org 

*
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Djalogu u skambju

Ir-rwol l-inqas attiv li jistgħu jaqdu l-awtoritajiet pubbliċi huwa ta’ osservatur li jisma' u 

jitgħallem mill-iskambju tal-pjattaforma. Jistgħu jissejħu wkoll biex jitkellmu bħala esperti 

f’qasam partikolari tal-politika. L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jingħataw ir-rwol aktar formali 

ta’ dawk li jlaqqgħu. Dan ir-rwol jista’ jinqasam ma’ atturi tas-soċjetà ċivili, fondazzjonijiet, u 

msieħba soċjali li jkunu spiss wara pjattaformi ta’ djalogu. Dan ir-rwol jinvolvi  li tkun ospitata 

l-pjattaforma u jiġi stabbilit l-isfond b’rimarki ta’ introduzzjoni jew ta’ għeluq. Jistgħu jkunu 

mistiedna li jaqdu r-rwol aktar attiv ta’ moderaturi bir-responsabbiltà li jippresjedu l-laqgħa 

u jikkoordinaw l-aġenda mal-imsieħba.  L-impenn tagħhom jista’ jiżdied jekk livelli għolja 

ta’ nuqqas ta’ fi duċja fost l-imsieħba jkunu jeħtieġu li huma jimmedjaw. Fl-aħħar nett, 

l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jipparteċipaw b’mod dirett fi d-djalogu bħala l-imsieħba 

l-aktar rilevanti u rappreżentattivi għall-indirizzar ta’ kwistjoni ta’ tnaqqis ta’ distakk, b’mod 

speċjali bħala reazzjoni għal avvenimenti politiċi jew soċjali drammatiċi. 

L-awtoritajiet jew l-atturi tas-soċjetà ċivili jistgħu jaqdu bosta rwoli: “intermedjarju onest” li 

jiffaċilita skambju ta’ ideat miftuħ u rispettuż, dak li jlaqqa’ jew moderatur, parteċipant 

normali, espert ikkonsultat, jew osservatur interessat.

Il-Kunsill tal-Belt ta’ Dublin qed jippromwovi l-integrazzjoni permezz ta’ parteċipazzjoni 

politika fi l-‘Proġett tal-Votanti Immigranti’. Mexxejja immigranti żgħażagħ fdati, b’mod 

partikolari minn gruppi li għadhom jaslu, jiġu mħarrġa u pprovduti b’materjal u riżorsi 

promozzjonali multilingwistiċi sabiex jistabbilixxu sessjonijiet immirati ta’ ‘oħroġ il-vot’ 

fi l-komunitajiet tagħhom.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

Fi Spanja, il-Fondazzjoni pubblika ‘Pluralismo y Convivencia’ (Pluraliżmu u konvivenza) 

topera bħala pjattaforma ta’ djalogu ma’ rappreżentanti ta’ komunitajiet reliġjużi diff erenti 

tal-minoranzi u mbagħad tappoġġja l-proġetti li jiżviluppaw fl -oqsma ta’ integrazzjoni 

kulturali, edukattiva u soċjali. Azzjoni oħra hija t-tixrid tal-informazzjoni dwar dawn 

il-komunitajiet reliġjużi fi s-soċjetà Spanjola bl-għan li tikkumbatti l-isterjotipi u l-preġudizzji 

pubbliċi.   

www.pluralismoyconvivencia.es 

Rifl essjoni u rappurtar

Id-djalogu ma jiqafx mal-iskambji nfushom. Huwa jirrappreżenta pjuttost proċess kontinwu 

ta’ tweġibiet u konsiderazzjoniet mill-ġdid, qbil u kontradizzjonijiet, xebh u diff erenzi, 

protokolli u esperimenti. Il-proċess jitkompla permezz ta’ aktar diskussjonijiet, laqgħat 

bilaterali, riċerka, laqgħat ta’ konsultazzjoni u oħrajn.

*
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Ir-rwol ta’ dak li jlaqqa’ jew ta’ moderatur jista’ jkun akkumpanjat minn dmirijiet ta’ 

segretarjat. Din ir-responsabbiltà tiff aċilita l-komunikazzjoni u t-tħaddim xieraq fi  ħdan 

il-pjattaforma. Il-kitba u ż-żamma ta’ dak li joħroġ mill-pjattaforma jistgħu wkoll iservu 

l-funzjoni ta’ clearinghouse. Il-prodotti jinkludi testi interni bħal minuti, regoli tal-ordni, 

u rekords u rapporti ta’ evalwazzjoni. Hemm fi rxa ta’ prodotti esterni possibbli, minn 

ftehimiet ta’ qafas dwar standards minimi għad-djalogu, sa oqfsa għal azzjoni komuni, 

linji gwida u kodiċi ta’ kondotta għall-organizzazzjonijiet, prijoritajiet ta’ politika komuni, 

opinjonijiet konġunti, dikjarazzjonijiet, għodod u l-bqija. Dawn il-prodotti jsiru aċċessibbli 

għall-pubbliku ġenerali li jista’ juża dan il-materjal għal djalogi oħrajn u eżerċizzji ta’ bini. 

L-għajnuna mill-awtoritajiet pubbliċi fi t-tixrid tista’ tkun komponent essenzjali tal-istrateġiji 

ta’ involviment ta’ pjattaforma ta’ djalogu. L-appoġġ fl -iżvilupp ta’ strateġija ta’ komuni-

kazzjoni jista’ jżid l-abbiltà tal-pjattaforma ta’ djalogu li tiġġenera interess fl -istampa 

u tagħmel kuntatti ma’ istituzzjonijiet edukattivi, is-soċjetà ċivili u atturi politiċi fi  Stati 

Membri oħrajn u fi l-livell Ewropew. Jistgħu jimmonitorjaw il-proċess sabiex jiżguraw li 

l-informazzjoni tilħaq il-bosta elementi tas-soċjetà, inklużi gruppi vulnerabbli. Jistgħu wkoll 

jagħmlu dikjarazzjonijiet li jpoġġu d-djalogu fi l-kuntest u jimmaniġġjaw l-aspettattivi ta’ 

atturi diff erenti u tal-pubbliku.

Fl-2008, il-Bord ta’ Żvilupp tal-Kunsill tal-Belt ta’ Dublin nieda ‘Lejn l-integrazzjoni: Qafas 

ta’ Belt’, qafas ġdid għal kooperazzjoni bejn l-Istat, il-gvern lokali, imsieħba tan-negozju 

u soċjali. Il-partijiet interessati fi l-pjattaforma huma mħeġġa li jippromwovu sħubijiet 

għall-implimentazzjoni ta’ politika ta’ integrazzjoni. Pereżempju, huma jirrevedu u jadattaw 

il-politika u l-prijoritajiet tagħhom fuq il-bażi ta’ Dokument komuni ta’ Impenn ta’ 10 punti. 

Il-pjattaforma għandha l-intenzjoni li taġixxi bħala punt ta’ tluq għal konsultazzjoni ma’ 

komunitajiet ta’ immigranti sabiex tidentifi ka oqsma problematiċi ewlenin, punt fokali għal 

netwerks u riċerka, u faċilitatur ta’ Djalogu Annwali dwar l-Integrazzjoni u ta’ fora dwar 

l-integrazzjoni fi l-livell taż-żona. 

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf 

Evalwazzjoni u azzjoni 

Fir-rwol tagħhom ta’ dak li jlaqqa’, ta’ moderatur, u spiss bħala fi nanzjatur, l-awtoritajiet 

pubbliċi jistgħu jiġu mistiedna jagħmlu evalwazzjoni. L-evalwazzjoni ta’ pjattaformi ta’ 

djalogu hija qasam problematiku li ġie mmarkat għal aktar diskussjoni mill-prattikanti. 

Minkejja evalwazzjoni pożittiva tad-djalogu mill-imsieħba, kull wieħed jista’ jitgħallem 

lezzjonijiet diff erenti u opinjonijiet konfl iġġenti mill-iskambju, fi lwaqt li l-kwistjonijiet soċjali 

sottostanti aktarx li jibqgħu jeżistu. Fir-rwol tagħhom bħala evalwaturi, l-awtoritajiet pubbliċi 

jkollhom isibu d-diversi mezzi sabiex ikejlu r-riżultati tal-pjattaformi ta’ djalogu. Ikollhom 

jirrappreżentaw l-interessi u l-opinjonijiet tal-imsieħba involuti permezz ta’ diversi mezzi 

kwalitattivi u kwantitattivi bħal stħarriġ u intervisti. Fażi oħra tista’ tikkonsisti f’deliberazzjonijiet 

qabel ma wieħed jasal għal kwalunkwe konklużjoni fi nali.
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$

Z

$

Z

Z

Fl-2007/8, il-Ministeru tal-Intern Federali Awstrijak u l-Fond tal-Integrazzjoni Awstrijak 

organizza l-‘Pjattaforma tal-Integrazzjoni,’ li għaliha kienu mistiedna l-membri tal-gvern, 

l-Istati federali, il-komunitajiet reliġjużi, l-organizzazzjonijiet tal-immigranti, u NGOs esperti. 

Il-pjan ta’ azzjoni nazzjonali tal-Ministru tal-Intern serva bħala l-bażi għal diskussjoni 

mal-pajjiż kollu li torbot is-sejbiet tal-esperti, l-ideat taċ-ċittadini u l-inizjattivi tal-komunità. 

40,000 żaru l-websajt u 6,000 ipparteċipaw f’kampanja ta’ informazzjoni li vvjaġġat f’20 

belt, u dan wassal għal aktar minn elf suġġeriment. Ir-riżultati tal-‘Pjattaforma tal-Integ-

razzjoni’, inklużi r-rapporti tal-esperti, informaw l-iżvilupp ta’ Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali 

għall-Integrazzjoni fl -Awstrija.

www.integration.at  

Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħżlu li jsarrfu r-riżultati tad-djalogu f’azzjoni 

mid-diversi msieħba fi d-djalogu. Il-pjattaformi jistgħu jipproduċu pjattaformi ta’ djalogu 

ġodda, kampanji ta’ informazzjoni, petizzjonijiet, referenda, korsijiet, servizzi pubbliċi, 

manwali, festivals, proġetti voluntiera, fuljetti, dokumenti ta’ riċerka, kotba, websajts, 

proġetti artistiċi u oħrajn. L-awtoritajiet pubbliċi jew partijiet terzi oħrajn jistgħu jiffi  nanzjaw 

jew jissorveljaw l-implimentazzjoni ta’ kwalunkwe ftehim dwar azzjonijiet komuni li joħorġu 

mill-pjattaformi ta’ djalogu. Jistgħu jiżguraw kontinwità fuq żmien twil billi joħolqu katini 

ta’ reazzjoni ma’ djalogi oħrajn jew jinkluduha fi l-proċeduri ta’ konsultazzjoni tagħhom. 

B’dan il-mod, l-awtoritajiet pubbliċi jgħinu biex isaħħu l-kooperazzjoni u l-fi duċja ġġenerati 

mid-djalogu.

Kunsilli Lokali fi r-Renju Unit jistgħu jużaw ‘Indikaturi nazzjonali ta’ Prestazzjoni tal-Aħjar 

Valur’ dwar il-Livell tal-Istandard tal-Ugwaljanza għall-Gvernijiet Lokali sabiex jagħmlu 

awtoevalwazzjoni tal-kwalità u l-progress tax-xogħol tagħhom fuq l-ugwaljanza u 

d-diversità. It-tieni Livell iħares lejn jekk l-awtoritajiet lokali għandhomx evalwazzjoni 

tal-iżvilupp u pjattaformi ta’ konsultazzjoni li jlaqqgħu d-diversi partijiet tal-gvern.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

L-Istitut għall-Valur tas-Servizz Pubbliku ta’ Accenture mexxa tmien ‘Fora Globali’ (inkluż 

f’Londra, Berlin, Pariġi, u Madrid) li laqqgħu gruppi fokali ta’ 60-85 residenti lokali 

rappreżentanti tad-demografi ja tal-belt. Ir-rispons tagħhom intuża biex isir ‘Qafas ta’ 

Governanza tal-Valur tas-Servizz Pubbliku’ bħala mudell ta’ tmexxija impenjat b’mod aktar 

pubbliku għaċ-ċittadini sabiex jaħdmu ma’uffi  ċjali eletti fuq il-formazzjoni u d-direzzjoni 

tas-servizzi pubbliċi.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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Konklużjonijiet

1.  Pjattaforma ta’ djalogu hija spazju ċiviku li fi h jista’ jinbeda skambju miftuħ u rispettuż 

ta’ opinjonijiet fost l-immigranti ma’ residenti oħra, jew mal-gvern. L-objettiv huwa 

li l-parteċipanti jiżviluppaw fehim u fi duċja kondiviżi dwar problema komuni u jsibu 

bażi komuni sabiex jaħdmu fl imkien biex isolvuha.

2.  It-tneħħija tal-ostakli fi l-qafas legali għall-parteċipazzjoni ċivika tal-immigranti toħloq 

opportunitajiet għall-iżvilupp ta’ korpi tas-soċjetà ċivili u konsultattivi, li aktar tard 

isiru parteċipanti ewlenin fi  pjattaforma ta’ djalogu. 

3.  Il-ħtieġa ta’ pjattaforma tiġi evalwata billi l-komunità aff ettwata tintalab tidentifi ka 

l-problemi ewlenin tagħha; jekk il-membri tal-komunità jaħsbux li l-oħrajn huma 

konxji mill-problema tagħhom; u jekk jafdawx lil ħaddieħor biex jikkoopera magħhom 

sabiex isolvuha.

4.  Ladarba jkun deċiż fuq liema kwistjoni sejra tiff oka pjattaforma, ikun aktar faċli 

għall-parteċipanti tagħha li jsibu punt komuni, jekk il-problema tkun iff ormulata 

f’termini inklussivi li japplikaw għar-residenti kollha.

5.  Il-membri ta’ pjattaforma jkunu “rappreżentanti” meta jiġu eletti b’mod liberu u 

“parteċipanti” meta jintgħażlu għall-konnessjonijiet u l-effi  kaċja tagħhom dwar 

il-problema speċifi ka. Dawk li jlaqqgħu jeħtieġu jevalwaw jekk ikunx meħtieġ approċċ 

demokratiku jew tekniku biex il-pjattaforma tagħhom tidher bħala spazju ċiviku 

kredibbli f’għajnejn il-komunità.

6.  Pjattaformi ta’ settur speċifi ku, fuq żmien qasir jista’ jkollhom sħubijiet miftuħa 

u diff erenzjati. Oħrajn jistgħu jadottaw kriterji ta’ eliġibbiltà rigward ir-rilevanza, 

l-effi  kaċja, u kompożizzjoni bilanċjata. L-għan tal-kriterji huwa li jinkludu partijiet 

interessati  bl-akbar esperjenza u impatt fuq il-partijiet diff erenti tal-komunità.

7.  F’konformità ma’ approċċ ta’ sħubija, dawk li jlaqqgħu jiffi  nanzjaw il-parteċipazzjoni 

ta’ organizzazzjonijiet ta’ NGOs u voluntiera bi skambju għall-esperjenza u l-kuntatti 

tagħhom. 

8.  Meta d-deċiżjonijiet dwar kif għandha tkun implimentata l-pjattaforma (jiġifi eri 

l-istruttura, il-post, iż-żmien, l-interpretazzjoni) ikunu bbażati fuq il-prinċipji ta’ inklużjoni 

attiva, kull pass żgħir prattiku jżid mal-ħolqien ta’ kultura ta’ djalogu miftuħ u rispettuż.

9.  L-awtoritajiet pubbliċi jew il-mexxejja tas-soċjetà ċivili jagħmlu pjattaforma ta’ djalogu 

possibbli billi jiffi  nanzjaw l-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ tħejjija u l-konsultazzjoni 

mal-komunità, is-segretarjat, u l-parteċipazzjoni u t-taħriġ tal-membri tagħha.

10.  L-awtoritajiet jew l-atturi tas-soċjetà ċivili jistgħu jaqdu bosta rwoli: “intermedjarju 

onest” li jiff aċilita skambju ta’ ideat miftuħ u rispettuż, dak li jlaqqa’ jew moderatur, 

parteċipant normali, espert ikkonsultat, jew osservatur interessat.
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Kapitolu 5

Il-kisba tan-nazzjonalità

u l-prattika ta' ċittadinanza attiva 
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Il-kisba tan-nazzjonalità u l-prattika ta' ċittadinanza attiva

 

In-nazzjonalitajiet jindikaw ir-rabtiet legali mal-Istati. Iċ-ċittadini u l-Istat għandhom 

ċerti dmirijiet u ċerti drittijiet relatati ma’ xulxin. In-nazzjonalità tinkiseb permezz ta’ 

bosta proċessi legali, inkluż in-naturalizzazzjoni u l-kisba tal-ius soli (twelid fi l-pajjiż). 

Għalkemm hemm bosta tipi ta’ ċittadinanza fi d-dinja tal-lum, il-kunċett bażiku huwa 

dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet u r-responsabbiltajiet li jiġu mill-fatt li tkun membru 

ta’ komunità demokratika liberali (bħala ċittadin, ċittadin tal-UE, resident lokali, attur 

ekonomiku, soċjali u kulturali, u oħrajn). Iċ-ċittadinanza attiva torbot l-identitajiet 

multipli tal-membri tagħha fl imkien u tagħtihom il-possibbiltà li jikkontribwixxu 

għall-ħajja ekonomika, soċjali, kulturali, ċivika u politika tas-soċjetajiet.  

Dan il-kapitlu jiff oka fuq l-istrateġiji doppji għall-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-im-

migranti permezz tal-kisba tan-nazzjonalità. Approċċ lejn l-integrazzjoni ċċentrat fuq 

iċ-ċittadini jimplika l-ftuħ ta’ diversi toroq ta’ ċittadinanza li jwasslu għall-kisba tan-nazz-

jonalità. Ċerti ostakli legali u ta’ politika li jinstab li jeskludu b’mod mhux intenzjonat jew 

jaqtgħu qalb l-immigranti milli japplikaw, jistgħu jitneħħew, u dan iwassal għal ftuħ akbar 

fost il-pubbliku ġenerali u rati ogħla ta’ kisba fost l-immigranti. L-elementi ta’ proċedura 

amministrattiva li x’aktarx iħaff u l-proċess jistgħu jittejbu, li jwassal għal sodisfazzjon 

akbar ta’ servizz fost ċittadini ġodda u effi  ċjenza akbar fl -implimentazzjoni ta’ miżuri bħal 

eżamijiet tal-lingwa. Komponent li jiff aċilita l-proċeduri li rċieva prijorità ogħla f’bosta Stati 

Membri huwa l-involviment akbar tal-pubbliku ġenerali, pereżempju permezz ta’ ċeremonji 

ta’ naturalizzazzjoni. L-inkoraġġiment ta’ ċittadinanza attiva fost ċittadini ġodda u qodma 

tippermettilhom jiff urmaw il-futur kondiviż ta’ soċjetà diversa. 

Il-kisba tan-nazzjonalità, u konsegwentement taċ-ċittadinanza tal-UE, huma regolati 

b’mod esklussiv mil-liġijiet u l-politika tal-Istati Membri. Iċ-ċittadinanza, madankollu, spiss 

issemmiet f’bosta Laqgħat Ministerjali u tal-Kunsill Ewropew kif ukoll f’Komunikazzjonijiet 

tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea diġà indirizzat ripetutament 

każijiet li jikkonċernaw il-liġi tal-Istati Membri dwar in-nazzjonalità.

Fl-1999, il-Kunsill Ewropew ta’ Tampere approva l-objettiv li ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti 

legalment fuq żmien twil jingħataw l-opportunità li jiksbu n-nazzjonalità tal-Istat Membru 

li jkunu residenti fi h.

Skond l-Aġenda Komuni għall-Integrazzjoni tal-2005, l-implimentazzjoni tal-Prinċipju 

Bażiku Komuni 9 (parteċipazzjoni tal-immigranti fi l-proċess demokratiku)  jissaħħaħ fi l-livell 

nazzjonali permezz tal-elaborazzjoni ta’ programmi ta’ ċittadinanza preparatorja nazzjonali 

u ta’ naturalizzazzjoni.  

Il-laqgħa mhux formali ta’ Potsdam tal-2007 tal-ministri tal-Integrazzjoni tal-UE stiednet 

il-kooperazzjoni Ewropea sabiex tesplora u tiċċara “l-kunċetti varji ta’ u approċċi għal ideat 

ta’ parteċipazzjoni u d-diversi kunċetti ta’ ċittadinanza li qegħdin jiġu diskussi, waqt li 

jitqies l-acquis rilevanti tal-KE li huwa relatat mal-integrazzjoni ta’ immigranti u s-sistemi 

legali u Kostituzzjonali tal-Istati Membri, kif ukoll isir skambju ta’ opinjonijiet u esperjenzi 

dwar sistemi ta’ naturalizzazzjoni applikati mill-Istati Membri.” 
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 5.1 Kunċetti u interessi multipli fil-futur kondiviż ta’ 
soċjetà diversa

“Nazzjonalità” u “ċittadinanza” jintużaw minfl ok xulxin fi d-diskors ta’ kuljum. Huwa 

saħansitra diffi  ċli li ż-żewġ kunċetti jiġu diżassoċjati f’għadd ta’ lingwi Ewropej. 

Il-Konvenzjoni Ewropea dwar in-Nazzjonalità ġiet iffi  rmata fi  Strasburgu fi s-6 ta’ Novembru 

1997 u daħlet fi s-seħħ fl -1 ta’ Marzu 2000. Din il-konvenzjoni komprensiva tal-Kunsill 

tal-Ewropa tinkorpora l-prinċipji u r-regoli essenzjali li japplikaw għall-aspetti kollha 

tan-nazzjonalità, bħall-prevenzjoni ta’ nuqqas ta’ nazzjonalità, in-nondiskriminazzjoni u 

r-rispett tad-drittijiet ta’ persuni li jkunu residenti abitwali fi t-territorji kkonċernati. S’issa 

l-Konvenzjoni ġiet iffi  rmata minn 18-il Stat Membru tal-UE u ratifi kata minn 11. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG 

In-“Nazzjonalità” hija defi nita fi l-Konvenzjoni Ewropea dwar in-Nazzjonalità bħala “r-rabta 

legali bejn persuna u Stat u ma tindikax l-oriġini etnika tal-persuna”.  Din ir-rabta tistabbilixxi 

d-drittijiet (politiċi, ekonomiċi, soċjali, kulturali, eċċ) u r-responsabbiltajiet li huma riżervati 

għaċ-ċittadini ta’ Stat. In-nazzjonalità multipla hija defi nita bħala l-pussess fl -istess ħin 

ta’ żewġ nazzjonalitajiet jew aktar mill-istess individwu. L-Artikolu 15 tad-Dikjarazzjoni 

Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (1948) jistabbilixxi li kull individwu għandu d-dritt 

għan-nazzjonalità, li l-Istat ma jistax jiċħad b’mod arbitrarju. Bl-istess mod, individwu 

għandu d-dritt li jibdel in-nazzjonalità permezz tar-rinunzja ta’ waħda u/jew il-kisba ta’ 

oħra. In-naturalizzazzjoni hija proċess legali wieħed li permezz tiegħu dawk li mhumiex 

ċittadini jistgħu jiksbu nazzjonalità ta’ Stat.  

Iċ-“Ċittadinanza” tirrigwarda l-eżerċitar ta’ dawk id-drittijiet u responsabbiltajiet li jiġu milli 

tkun jew issir membru ta’ entità partikolari (jiġifi eri Stat, reġjun, belt, u organizzazzjonijiet 

professjonali, partiti politiċi, movimenti soċjali u organizzazzjonijiet reliġjużi). Huwa 

aktar kunċett tal-fi losofi ja politika milli tal-liġi. L-entità timpenja ruħha li tiftaħ is-sħubija 

tagħha billi tadatta regoli għad-dħul sabiex tinkoraġġixxi membri ġodda potenzjali u 

tipprovdilhom il-kundizzjonijiet sabiex jipparteċipaw bħala membri attivi. Membri ġodda, 

li jiġu minn diversi komunitajiet, jimpenjaw ruħhom li wkoll ikollhom sehem fi l-futur ta’ 

din il-komunità u li jaħtfu opportunitajiet għal sħubija u parteċipazzjoni attiva. Il-membri 

eżistenti huma impenjati li jilqgħu membri ġodda, jittrattawhom bħala ugwali, u jaqsmu 

magħhom il-futur tal-entità.

“Ċittadinanza nazzjonali,” ir-rabta klassika bejn il-kunċett fi losofi ku legali u  politiku, tista’ 

tkun defi nita bħala l-adozzjoni u l-eżerċizzju tad-drittjiet u r-responsabbiltajiet li huma 

riżervati għaċ-ċittadini. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Madankollu, bħala kunċetti, iċ-ċittadinanza u n-nazzjonalità ġew ukoll diżassoċjati u 

t-tifsiriet tagħhom immultiplikati fi l-politika kontemporanja. Inħolqu forom legali ġodda 

ta’ ċittadinanza sopranazzjonali u sottonazzjonali permezz ta’ kooperazzjoni Ewropea u 

internazzjonali. L-opportunitajiet u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni f’dawn il-forom 

ta’ ċittadinanza huma regolarment issorveljati fi l-livell internazzjonali.

“Ċittadinanza ċivika” ħarġet mill-kooperazzjoni Ewropea dwar l-integrazzjoni bħala kunċett 

biex titjieb is-solidarjetà u s-sens kondiviż ta’ appartenenza fost iċ-ċittadini, iċ-ċittadini tal-UE, 

u ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti legalment. L-Istat jimpenja ruħu li jagħti drittijiet u respon-

sabbiltajiet akbar liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, ibbażati fuq it-tul tar-residenza tagħhom.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

“Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea” hija bbażata fuq in-nazzjonalità tal-Istati Membri tal-UE. 

Iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fi  kwalunkwe post fl -Unjoni għandhom jingħataw l-istess grupp 

ta’ drittijiet fundamentali u responsabbiltajiet. Pereżempju, għandhom id-dritt li jivvjaġġaw 

b’mod liberu u jgħixu fi  Stat Membru ieħor tal-UE, jgħixu fl imkien mal-familja tagħhom, 

u jivvutaw u joħorġu għall-elezzjonijiet fi l-muniċipalità tagħhom u għall-Parlament 

Ewropew.

Sa mill-1974, il-lat soġġettiv taċ-ċittadinanza tal-UE ġie ssorveljata b’mod regolari fl -Ewro-

barometru Standard f’termini ta’ sens ta’ appartenenza taċ-ċittadini tal-UE, perċezzjonijiet 

ta’ tħassib ewlieni ta’ politika, appoġġ għal sħubija, dehra tal-Unjoni Ewropea u fi duċja 

fl -istituzzjonijiet tagħha. Hemm ukoll dejta disponibbli dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ 

ċittadinanza Ewropea. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Barra minn hekk, ġew żviluppati forom ġodda, mhux legali, ta’ ċittadinanza madwar 

l-eżerċitar attiv ta’ drittijiet u l-adozzjoni ta’ obbligi fi l-komunitajiet li joperaw ’il fuq minn u 

taħt il-livell nazzjonali.

Iċ-ċittadinanza attiva tkejlet mill-Kummissjoni Ewropea f’termini ta’ parteċipazzjoni fi l-ħajja 

politika, is-soċjetà ċivili, il-ħajja komunitarja, u l-valuri kondiviżi meħtieġa għal ċittadinanza 

attiva (jiġifi eri drittijiet tal-bniedem, demokrazija, fehim interkulturali).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Il-ftuħ ta’ toroq ta’ ċittadinanza

Meta l-immigranti tal-ewwel ġenerazzjoni jistabbilixxu l-għeruq fi l-pajjiż ta’ residenza 

tagħhom, huma jagħżlu li jipparteċipaw f’diversi forom ta’ ċittadinanza. L-Istati, ir-reġjuni, 

il-muniċipalitajiet, l-impjegaturi u istituzzjonijiet edukattivi - kollha għandhom sehem 

fi l-ftuħ u t-trawwim ta’ toroq ta’ ċittadinanza li jwasslu għall-kisba tan-nazzjonalità. Dan 

l-approċċ lejn l-integrazzjoni ċċentrat fuq iċ-ċittadini jista’ jiġi deskritt bħala miżuri li 

jeliminaw l-impedimenti għall-parteċipazzjoni u għall-appoġġ ta’ organizzazzjonijiet li 

joħolqu forom ġodda ta’ ċittadinanza miftuħa għal residenti immigranti u nattivi. Dawn 

il-miżuri jvarjaw minn edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza fl -iskejjel, għal lezzjonijiet ta’ 

edukazzjoni komunitarja, drittijiet ta’ vot lokali u inklużjoni, u programmi ta’ kożvilupp 

mal-pajjiżi ta’ oriġini. It-toroq li jrawmu parteċipazzjoni attiva u volontarja jistgħu jiġu 

mfassla sabiex ikunu:

Vijabbli (ftit ostakli għad-dħul u l-parteċipazzjoni);• 

Varjati (li jikkunsidraw l-abbiltajiet u l-aspirazzjonijiet stess tal-immigranti);• 

Miftuħa għar-residenti kollha (it-trawwim ta’ interazzjoni frekwenti u trattament • 

ugwali);

Organizzati sew (konformi ma’ standards ta’ kwalità għal ċittadinanza attiva u tagħlim • 

tul il-ħajja).

L-interess taċ-ċittadini u dawk li sejrin isiru ċittadini 

L-immigranti li jippjanaw li jistabbilixxu ruħhom fi l-pajjiż ta’ residenza tagħhom għandhom 

interess li jiksbu n-nazzjonalità u l-ġabra sħiħa ta’ drittijiet u responsabbiltajiet, inkluż id-dritt 

tal-aċċess għall-impjieg f’bosta partijiet tas-settur pubbliku, drittijiet ta’ moviment liberu u 

drittijiet demokratiċi formali sħaħ. Stħarriġ fost in-nazzjonijiet tal-NGOs li joff ru appoġġ lill-app-

likanti għan-naturalizzazzjoni, identifi ka inċentivi oħrajn skont il-kuntest nazzjonali: l-iżgurar 

tad-drittijiet tar-residenza, drittijiet soċjali ugwali u t-tmiem ta’ diffi  kultajiet amministrattivi.

Applikant jista’  jara jew ma jarax in-naturalizzazzjoni bħala l-mira fi nali tiegħu tal-integ-

razzjoni. Il-kisba tal-istatus legali ta’ ċittadin mhijiex assigurazzjoni kontra l-esklużjoni jew 

id-diskriminazzjoni persistenti bbażati fuq l-oriġini etnika, reliġjuża, jew nazzjonali tagħhom, 

li tista’ titranġa permezz ta’ parteċipazzjoni politika u miżuri kontra d-diskriminazzjoni.

L-immigranti li jaraw il-futur tagħhom f’pajjiż għandhom interess li jgħixu hemmhekk għal 

dejjem bħala membri sħaħ tal-komunità nazzjonali.

In-nazzjonalità u ċ-ċittadinanza qegħdin jirċievu aktar prijorità fi  ħdan ċrieki ta’ politika u 

fi s-soċjetà ċivili. L-immigrazzjoni u l-integrazzjoni jistgħu jkunu muturi li jgħaqqdu d-diversi 

livelli ta’ identità fl imkien. Il-persuna lokali tħossha aktar internazzjonali, u l-istejjer nazzjonali 

jħossuhom aktar universali u rilevanti f’dinja interkonnessa. Id-diversi livelli ta’ identità jsiru 

aktar komplementari, li permezz tagħhom resident f’Cardiff  jista’ jħossu fl -istess ħin Galliku, 

Britanniku, Ewropew, ċittadin tal-Commonwealth u ċittadin tad-dinja. 

*
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Għalkemm in-nazzjonalità tinbidel permezz tal-liġi, l-identitajiet jevolvu u jsiru aktar 

dinamiċi permezz ta’ ċittadinanza attiva. Is-soċjetajiet li jirċievu għandhom interess li 

jinkoraġġixxu lill-immigranti sabiex jiksbu n-nazzjonalità, u b’hekk jippermettu lil ċittadini 

qodma u ġodda sabiex jiffurmaw futur komuni f’soċjetà diversa. 

L-interessi taċ-ċittadini u ta’ dawk li sejrin isiru ċittadini jikkonverġu ripetutament meta niġu 

għall-ġenerazzjoni l-ġdida. It-tfal u n-neputijiet tal-immigranti, li twieldu u ssoċjalizzaw 

fi l-pajjiż bħat-tfal taċ-ċittadini nazzjonali, jagħmlu parti sostanzjali mill-popolazzjoni f’bosta 

pajjiżi bi storja ta’ immigrazzjoni. L-hekk imsejħa tieni u tielet ġenerazzjoni spiss jaraw 

il-pajjiż tat-twelid tagħhom bħala parti importanti tal-identità tagħhom u ma jirrikonoxxu 

l-ebda pajjiż ieħor bħala tagħhom. 

L-interess tal-pajjiż tal-immigrazzjoni 

L-Istat għandu interess demokratiku, soċjali, u ekonomiku fl -iff aċilitar tal-kisba tan-nazz-

jonalità mill-popolazzjoni mhux nazzjonali fuq żmien twil, b’mod speċjali mit-tfal li jkunu 

twieldu fi l-pajjiż. 

Il-kisba tan-nazzjonalità tipprevjeni li jitfaċċaw defi ċits demokratiċi fuq żmien twil meta 

ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jsibu ruħhom barra l-proċeduri demokratiċi fi l-pajjiż tal-oriġini 

tagħhom u f’bosta Stati Membri tal-UE. Wieħed ma jistax jiddependi fuq il-pajjiż ta’ oriġini 

sabiex jaġixxi fl -aff arijiet tal-pajjiż ta’ residenza, f’isem ċittadini li jkunu residenti għal żmien 

twil barra l-pajjiż ta’ oriġini jew li jkunu ilhom neqsin minnu għal ġenerazzjonijiet sħaħ. 

Il-prinċipju tad-dritt tal-vot jidħol fi s-seħħ, li permezz tiegħu dawk li jgħixu skont il-liġijiet 

ta’ pajjiż għandhom dritt ugwali li jkollhom sehem fi t-tfassil tagħhom. 

Defi ċits ta’ integrazzjoni soċjali u ekonomika fuq żmien twil jistgħu jiġu kkuntrastati permezz 

tal-kisba tan-nazzjonalità u l-eżerċizzju ta’ ċittadinanza attiva. Minbarra l-bosta benefi ċċji 

tanġibbli li jiġu b’mod ċar man-nazzjonalità, ġie osservat “primjum fuq iċ-ċittadinanza” 

mhux tanġibbli fi r-riċerka komparattiva. L-impjegaturi għandhom it-tendenza li jippreferu 

jirreklutaw residenti li jkollhom in-nazzjonalità tal-pajjiż milli dawk li ma jkollhomx. 

Is-settur pubbliku jesprimi preferenza simili għaċ-ċittadini fi r-rekwiżiti tal-impjieg tiegħu. 

L-idea ta’ primjum fuq iċ-ċittadinanza huwa għalhekk spjegat permezz ta’ ritorn akbar 

fuq l-investiment li jġib miegħu opportunitajiet akbar għall-parteċipazzjoni u ftuħ akbar 

tas-soċjetà ospitanti għaċ-ċittadini naturalizzati.

It-tneħħija ta’ dawn l-ostakli għall-impjieg hija wieħed mill-impatti l-kbar osservati meta 

wieħed isir ċittadin. Stħarriġ lonġitudinali juri li fi s-snin ta’ wara n-naturalizzazzjoni, ċittadini 

ġodda, b’mod speċjali dawk li qabel kellhom ċittadinanza ta’ pajjiż terz, igawdu minn 

mobilità akbar ta’ xogħol u żieda rapida fi l-pagi tagħhom, “li jlaħħqu” mal-medja nazzjonali. 

Il-benefi ċċji tan-naturalizzazzjoni jkunu fi  skali diff erenti, skont il-fatturi strutturali (il-primjum 

li l-Istat u s-soċjetà ospitanti jpoġġu fuq iċ-ċittadinanza nazzjonali) u fatturi personali 

(bħall-età). Il-kisba tan-nazzjonalità tippreżenta lilha nnifi sha bħala għodda ulterjuri sabiex 

jiġu promossi opportunitajiet ugwali billi jinġiebu residenti permanenti, ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi, taħt l-ambitu ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE kontra d-diskriminazzjoni.  

*
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Il-pajjiżi tal-immigrazzjoni għandhom interess fl-iżgurar ta’ inklużjoni soċjoekonomika u 

politika permezz tar-rikonoxximent taċ-ċittadinanza sħiħa għar-residenti stabbiliti tagħhom. 

Ir-rimedju tar-rati baxxi ta’ naturalizzazzjoni

Il-fatt li l-popolazzjoni Ewropea ta’ immigranti stabbiliti kompliet tikber f’dawn l-aħħar ħamsa 

u għoxrin sena jfi sser li aktar kandidati huma eliġibbli għall-kisba tan-nazzjonalitajiet tal-UE. 

Ir-rati tal-kisba kellhom tendenza li jogħlew fi l-parti l-kbira tal-pajjiżi, iżda huma diff erenti 

u varjati madwar l-UE. Mill-1996 sal-2005, baqgħu relattivament statiċi f’pajjiżi bħall-Italja u 

Spanja, fi lwaqt li varjaw b’mod sinifi kanti minn sena għal sena fi d-Danimarka u l-Ungerija. Xi 

wħud żdiedu maż-żmien, bħal fi l-Finlandja u fi r-Renju Unit. Oħrajn laħqu l-quċċata u aktar 

tard tbaxxew, bħal fl -Awstrija u fi l-Belġju. Oħrajn naqsu, xi kultant f’daqqa, bħal fl -Olanda. 

Minkejja ż-żieda ġenerali fl -għadd ta’ ċittadini ġodda, ir-rati jibqgħu baxxi madwar l-UE, b’mod 

speċjali meta mqabbla ma’ pajjiżi tradizzjonali tal-immigrazzjoni bħall-Awstralja u l-Kanada 

li jenfasizzaw l-importanza tal-kisba tan-nazzjonalità għall-gruppi immigranti. Pereżempju, 

fl -UE-27 fl -2006, ingħataw biss 25 ċittadinanza għal kull 1,000 resident barrani. Proporzjon 

żgħir biss ta’ dawk li ma jkunux ċittadini u li jkunu eliġibbli biex japplikaw, fi l-fatt japplikaw. 

Il-bqija jibqgħu “ċittadini ċiviċi” għall-bqija ta’ ħajjithom fi l-pajjiż, kemm għax jagħżlu hekk, kif 

ukoll minħabba ċirkostanzi, jew komplikazzjonijiet, fi l-proċess ta’ naturalizzazzjoni. 

Hemm bosta spjegazzjonijiet għall-persistenza ta’ rati baxxi u diverġenti ta’ kisba tan-nazz-

jonalità fl -UE. Waħda hija li l-inċentiv sabiex wieħed jikseb in-nazzjonalità huwa aktar baxx 

għal residenti fuq żmien twil u ċittadini tal-UE li jgħixu fi  Stat Membru ieħor tal-UE. Pereżempju, 

ir-residenti fuq żmien twil assiguraw is-sigurtà ta’ residenza relattiva u diġà jirċievu trattament 

ugwali bħal ċittadini nazzjonali fl -impjieg, fl -edukazzjoni, fi l-kura tas-saħħa, u fl -elezzjonijiet 

lokali. Ħafna aktar aspetti ta’ politika u ta’ proċeduri ta’ nazzjonalità jaff ettwaw l-opportunitajiet 

tagħhom sabiex jintegraw u l-parteċipazzjoni aktar tard tagħhom bħala ċittadini nazzjonali.

Ir-rati baxxi persistenti għall-kisba tan-nazzjonalità jistgħu jiżdiedu billi jitneħħew ċerti 

elementi fil-liġi dwar in-nazzjonalità li, mingħajr ebda intenzjoni, joħolqu ostakli kbar li 

jiskoraġġixxu l-applikazzjonijiet mill-popolazzjoni stabbilita li mhix nazzjonali. 

Immappjar fl -UE kollha ta’ politika nazzjonali dwar il-kisba tan-nazzjonalità u r-rabtiet 

tagħha mal-immigrazzjoni jistgħu jinsabu f’:

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries, (Il-Kisba u t-Telf 

tan-nazzjonalità: politika u tendenzi fi  15-il-Pajjiż Ewropew) imħejji mill-proġett NATAC 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, (Politiki ta’ Ċittadinanza fl -Ewropa l-ġdida) imħejji 

mill-proġett CPNEU 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

*

*
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 5.2 Il-kisba tan-nazzjonalità

Rekwiżiti ta’ residenza li jistgħu jintlaħqu mill-immigranti 

Żewġ rekwiżiti kbar li jiddeterminaw l-eliġibbiltà għan-naturalizzazzjoni huma r-residenza 

abitwali legali u ċertu numru ta’ snin ta’ residenza. Il-Konvenzjoni Ewropea dwar in-Nazz-

jonalità tistabbilixxi perjodu massimu ta’ residenza ta’ għaxar snin. Dan ma jikkunsidrax 

il-prijoritajiet tal-Istat dwar l-iff aċilitar tal-integrazzjoni tal-immigranti. Fil-kuntest 

tan-naturalizzazzjoni, l-iff aċilitar, skont rapport ta’ spjega tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 

in-Nazzjonalità,  jista’ jinkludi tnaqqis tat-tul tar-residenza meħtieġa, rekwiżiti tal-lingwa 

inqas stretti, proċedura aktar faċli u ħlasijiet proċedurali aktar baxxi.

Bosta immigranti tal-ewwel ġenerazzjoni jiksbu rabtiet ġenwini u eff ettivi u għarfi en prattiku 

tal-pajjiż wara biss ftit snin ta’ residenza. Jistgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet għal sħubija 

u jkunu jixtiequ jimpenjaw irwieħhom għad-drittijiet u r-responsabbiltajiet ta’ ċittadinanza 

nazzjonali. L-immigranti f’bosta pajjiżi jsiru eliġibbli li japplikaw għan-naturalizzazzjoni aktarx 

fl -istess żmien li jsiru eliġibbli għal residenza fuq żmien twil kif stabbilit fi d-Direttiva tal-KE. 

Imbagħad jistgħu jiddeċiedu bejn li jsiru ċittadini nazzjonali sħaħ jew “ ċittadini ċiviċi.” 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għan-naturalizzazzjoni jistgħu jirriflettu l-fatt li immigranti ordinarji 

jkunu kkwalifikati u ħerqana sabiex isiru ċittadini nazzjonali wara ftit snin ta’ residenza.

Kif kien maħsub, ir-riformi tal-Kodiċi Belġjan dwar in-Nazzjonalità fl -1984, 1991 u fi s-sena 

2000 kienu l-fatturi ewlenin għall-iff aċilitar tal-integrazzjoni ta’ dawk li mhumiex ċittadini 

permezz ta’ kisba akbar tan-nazzjonalità. Ir-riforma tas-sena 2000 naqqset ir-rekwiżit ta’ 

residenza legali għall-proċedura parlamentari diskrezzjonali, minn ħames snin għal tliet 

snin għal immigranti ordinarji tal-ewwel ġenerazzjoni. Ir-riforma tas-sena 2000 iff aċilitat 

ukoll id-dritt għan-nazzjonalità  mingħajr kundizzjonijiet permezz ta’ dikjarazzjoni wara 

seba’ snin. Fl-ispazju ta’ għaxar snin, il-proporzjon tal-popolazzjoni ta’ immigranti mingħajr 

nazzjonalità Belġjana waqgħet minn żewġ terżi fl -1995 għal madwar nofs. Mill-2003 ’l hawn, 

ir-rati tal-kisba waqgħu u baqgħu stabbli fi l-livelli tal-1997.  

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519  

Bħala parti minn strateġija komprensiva ġdida dwar l-immigrazzjoni, ir-Riforma 

tal-1999/2000 tal-liġi Ġermaniża dwar iċ-ċittadinanza rrikonoxxiet li l-kisba tan-nazzjonalità 

kienet riżultat mixtieq tal-istatus tal-Ġermanja bħala pajjiż ta’ immigrazzjoni. L-iff aċilitar 

tar-rekwiżit tar-residenza minn ħmistax-il sena għal tmien snin għolla b’mod sinifi kanti 

r-rieda tal-barranin li jsiru Ġermaniżi. Għadhom qegħdin jinnaturalizzaw aktar milli qatt 

għamlu qabel l-1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html 

*
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Faċilitazzjoni akbar għal gruppi speċifi ċi

L-iqsar perjodu meħtieġ ta’ residenza huwa riżervat għal gruppi tal-ewwel ġenerazzjoni 

b’rabtiet ġenwini u eff ettivi speċifi ċi li huma deskritti fi l-Konvenzjoni Ewropea dwar 

in-Nazzjonalità. Pereżempju, hemm diversi strumenti legali internazzjonali li jispeċifi kaw 

rabtiet ibbażati fuq ħtiġijiet individwali għall-protezzjoni, bħal fi l-każ ta’ refuġjati 

rikonoxxuti, persuni mingħajr Stat u tfal mingħajr Stat li twieldu fi t-territorju. L-Artikolu 34 

tal-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati jipprovdi li l-Istati għandhom jiff aċilitaw kemm jista’ jkun 

in-naturalizzazzjoni ta’ refuġjati billi jħaff u kemm jista’ jkun il-proċeduri ta’ naturalizzazzjoni 

u jnaqqsu l-ispejjeż u l-ħlasijiet.

Bosta Stati Membri tal-UE jiff aċilitaw in-naturalizzazzjoni għar-refuġjati u għall-persuni 

mingħajr Stat. Wara r-riforma Belġjana tas-sena 2000, ir-rekwiżit tar-residenza għal dawn 

il-gruppi tnaqqas għal sentejn. Fil-Lussemburgu u fl -Irlanda, pereżempju, il-proċeduri ta’ 

naturalizzazzjoni jissodisfaw il-ħtieġa għal protezzjoni internazzjonali billi jeżentaw ukoll 

lir-refuġjati minn bosta kundizzjonijiet materjali, bħall-għarfi en tal-lingwa.

Fl-Att tagħha tal-2002 li jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza, is-Slovenja wieġbet għal 

standards legali internazzjonali sabiex tnaqqas il-formalità tan-naturalizzazzjoni għal 

refuġjati rikonoxxuti u persuni mingħajr Stat, fost oħrajn. Din ir-riforma wasslet għal tnaqqis 

fi d-dipendenza fuq il-proċedura eċċezzjonali u żieda importanti fl -użu tal-metodu faċilitat.

Il-pajjiżi spiss jagħtu lill-konjuġi jew l-imsieħba ta’ ċittadini status indipendenti fi l-liġi dwar 

in-nazzjonalità. Dan l-approċċ,  li jagħti kas tas-sess tal-applikanti, jiżgura l-ugwaljanza 

tal-irġiel u tan-nisa u l-għaqda tal-familja fi n-nazzjonalità.

Il-mara jew raġel taċ-ċittadini jistgħu japplikaw wara sena ta’ residenza u żwieġ fi  Spanja, 

jew wara sitt xhur fl -Italja jekk il-mara jew raġel ikun/tkun diġà residenti. L-imsieħba jew 

koabitanti ta’ ċittadini huma inklużi f’pajjiżi bħall-Belġju u l-Portugall. 

Xi pajjiżi għadhom jiff aċilitaw in-naturalizzazzjoni għal gruppi etniċi jew nazzjonali 

“preferenzjali”, abbażi ta’ rabtiet storiċi ma’ pajjiżhom. In-nazzjonalità jew l-oriġini etnika 

ta’ immigrant tista’ tindika rabtiet ġenwini jew eff ettivi (jiġifi eri għarfi en tal-lingwa u rabtiet 

familjari). Iżda minħabba li l-fl ussi tal-immigranti qegħdin jigglobalizzaw, il-popolazzjonijiet 

ta’ immigranti f’bosta pajjiżi Ewropej qegħdin isiru aktar diversi f’termini ta’ oriġini etnika 

u nazzjonali. L-integrazzjoni ta’ dawn il-popolazzjonijiet ġodda tista’ tkun iff aċilitata billi 

tinfetaħ il-proċedura preferenzjali għall-immigranti ta’ kull nazzjonalità u oriġini etnika li 

jissodisfaw il-kundizzjonijiet sottostanti.
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Matul il-perjodu mill-1996 sal-2005, ir-rata ta’ naturalizzazzjoni tal-Portugall kienet waħda 

mill-aktar baxxi tal-OECD, madwar 0.5% tal-popolazzjoni mwielda barra. Numri kbar ta’ 

Moldovani, Rumeni u Ċiniżi kienu jiddiversifi kaw il-fl ussi tradizzjonali tiegħu ta’ wara l-kolo-

nizzazzjoni. Fil-fatt, l-Ukraini issa huma wieħed mill-akbar grupp ta’ immigranti fi l-pajjiż. 

Il-liġi l-ġdida tas-17 ta’ April 2006 dwar in-Nazzjonalità fi l-Portugall kellha l-għan li tiġġieled 

il-fatturi li jwasslu għall-esklużjoni soċjali, tnaqqas il-kumplessità ta’ proċeduri għall-kisba 

tan-nazzjonalità, u tippromwovi l-integrazzjoni bħala pajjiż ġdid ta’ immigrazzjoni. Il-Liġi 

l-ġdida fetħet il-perjodu iqsar ta’ residenza li darba kien riżervat għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

Lużofoni (sitt snin) għall-immigranti kollha tal-ewwel ġenerazzjoni li għandhom għarfi en 

bażiku tal-Portugiż u kondotta nadifa. Is-suċċess tal-liġi kien l-aktar dovut għal ftehim bejn 

il-partiti politiċi ewlenin li ma jkunx hemm indħil politiku fi l-kwistjoni taċ-ċittadinanza. Dan 

il-kunsens wassal għall-approvazzjoni unanima tal-liġi fi l-Parlament. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

Nersqu lejn il-ġenerazzjoni l-ġdida

Bosta Stati Membri ħadu approċċ ġenerazzjonali sabiex jilħqu l-objettivi ta’ integrazzjoni 

tagħhom fi l-liġi dwar in-nazzjonalità. 

L-introduzzjoni tal-ius soli għad-dixxendenti tal-immigranti tfi sser li t-twelid huwa kriterju 

bażiku suffi  ċjenti għall-eliġibbiltà għan-nazzjonalità. Il-“primjum taċ-ċittadinanza” 

jissuġġerixxi li l-akbar benefi ċċji li wieħed jikseb min-nazzjonalità huma għal dawk li huma 

l-iżgħar fl -età. Aktar ma ċ-ċittadin il-ġdid ikun ta’ età żgħira, aktar ikun kbir ir-ritorn fuq 

l-investiment minħabba li dawn jakkumulaw benefi ċċji tul ħajja ta’ żvilupp personali u 

professjonali. B’kuntrast ma’ dan, aktar ma t-tfal idumu jistennew sabiex isiru ċittadini sħaħ, 

aktar hemm il-possibbiltà li l-istatus tagħhom bħala mhux ċittadini jġibilhom żvantaġġi fi  

stadju formattiv fl -iżvilupp tagħhom li jkunu diffi  ċli li jitneħħew fi  stadju aktar tard fi l-ħajja. 

It-tieni ġenerazzjoni għandha dritt awtomatiku għan-nazzjonalità mat-twelid f’pajjiżi 

tradizzjonali ta’ immigrazzjoni bħall-Kanada jew l-Istati Uniti. Fost il-prattiki identifi kati 

fi  Stati Membri tal-UE, dritt simili jista’ jintalab kemm mit-tielet ġenerazzjoni, mit-tieni 

ġenerazzjoni xi ftit żmien biss wara t-twelid, kif ukoll/jew minn dawk biss li jitwieldu lil 

residenti legali.

Permezz tal-introduzzjoni tal-ius soli għad-dixxendenti tal-ewwel ġenerazzjoni, il-liġi tista’  

tiżvolġi sehem importanti fil-provvediment ta’ drittijiet ugwali għal tfal li jitwieldu fil-pajjiż 

u pożizzjoni ta’ tluq aħjar għall-iskola u l-karrieri professjonali tagħhom.

L-Irlanda tippermetti lit-tfal ta’ immigranti li twieldu fi l-pajjiż li jsiru ċittadini Irlandiżi 

mat-twelid jekk il-ġenituri tagħhom ikunu ilhom residenti legali għal tlieta mill-aħħar 

erba' snin. Hemm dispożizzjonijiet simili bbażati fuq l-istatus tal-ġenituri f’pajjiżi 

bħall-Belġju, il-Portugall u r-Renju Unit. It-tfal kollha tat-tielet ġenerazzjoni jsiru ċittadini 

b’mod awtomatiku mat-twelid fi l-Belġju, fl -Irlanda, fl -Olanda, fi l-Portugall u, mill-1 ta’ 

*

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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Jannar 2009, fi l-Lussemburgu.

Is-sitwazzjoni tal-integrazzjoni tal-“Ġenerazzjoni 1.5” ukoll qiegħda tiġi kkunsidrata f’bosta 

riformi tal-liġi dwar in-nazzjonalità. Din il-ġenerazzjoni hija magħmula mit-tfal naturali 

jew adottati ta’ immigranti li jaslu fuq permessi ta’ riunjoni tal-familja. Raġuni waħda 

għall-intitolament għan-nazzjonalità hija l-għaqda tal-familja; dawn it-tfal isiru ċittadini 

b’mod awtomatiku meta l-ġenituri tagħhom jiġu aċċettati għan-naturalizzazzjoni. Raġuni 

oħra hija s-soċjalizzazzjoni; jistgħu jsiru ċittadini bi dritt tagħhom stess wara ftit snin 

fi s-sistema edukattiva. Bosta drabi jkunu l-ġenituri tagħhom li japplikaw f’isimhom, iżda 

t-tfal ikollhom id-dritt ukoll li jinstemgħu fi d-deċiżjonijiet ta’ nazzjonalità li jaff ettwawhom, 

abbażi tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Fl-Iżvezja, wara ħames snin ta’ residenza, tfal minuri immigranti jsiru Żvediżi b’notifi ka 

sempliċi mill-ġenituri tagħhom. Mill-età ta’ 12-il sena fi l-pajjiżi Nordiċi u ta’ 14-il sena 

fl -Awstrija, it-tfal immigranti għandhom id-dritt li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom jew li 

huma stess jissottomettu applikazzjoni għall-proċedura ta’ naturalizzazzjoni.

Id-dħul bħala l-għatba għaċ-ċittadinanza nazzjonali 

Minħabba li l-applikanti mhux nazzjonali għadhom ma jgawdux il-primjum taċ-ċittadinanza 

li jgħollilhom il-pagi, il-kundizzjonijiet tad-dħul jew ħlasijiet għaljin jista’ jkollhom 

il-konsegwenza mhux intenzjonata li aktar isaħħu l-iżvantaġġ fl -integrazzjoni fi s-suq 

tax-xogħol, milli jistimulaw id-dħul fi l-forza tax-xogħol. Ta’ min jikkunsidra l-fatt li fi l-passat 

id-dħul fi nanzjarju tneħħa minn kriterju bbażat fuq il-klassi għal ċittadinanza nazzjonali 

sħiħa u għad-dritt tal-vot. Minħabba li bosta applikanti huma residenti fuq żmien twil li 

diġà għandhom l-istess aċċess bħaċ-ċittadini nazzjonali għal għajnuna soċjali u protezzjoni 

soċjali, il-kisba tan-nazzjonalità tista’ tkun aktar kwistjoni ta’ aċċess għal parteċipazzjoni 

demokratika milli aċċess għal benefi ċċji  soċjali jew tal-qgħad. 

L-ittestjar tal-mezzi u l-ħlasijiet jistgħu jiġu vvalutati rigward l-effikaċja tagħhom 

għall-integrazzjoni ekonomika u l-implikazzjonijiet tagħhom għat-tmexxija demokratika. 

It-testijiet tal-‘Mezzi ta’ sussistenza’ tneħħew mill-proċeduri ta’ naturalizzazzjoni fl -Iżvezja 

fl -1976, fl -Olanda fl -1977, fi l-Belġju fi s-sena 2000 u fi l-Portugall fl -2006. Barra minn hekk, 

kwalunkwe reġistrazzjoni jew dikjarazzjoni rigward in-nazzjonalità kif ukoll kwalunkwe 

ċertifi kat meħtieġ isiru bla ħlas għal dawk bi dħul ekwivalenti għal jew taħt il-paga minima 

nazzjonali.

Il-proċedura ta’ naturalizzazzjoni ma tinvolvix spejjeż fi l-Belġju, Franza, il-Lussemburgu u 

Spanja. Digriet tal-Gvern Estonjan tas-6 ta’ Frar 2006 żied il-ħlas lura għat-taħrig fi l-lingwa 

għan-naturalizzazzjoni għal 100% tal-ispejjeż kollha. 

*
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L-obbligu li tirrinunzja għal nazzjonalità preċedenti 

L-idea ta’ nazzjonalità multipla għandha t-tendenza li toħloq żewġ settijiet ta’ tħassib 

għall-Istat. L-ewwel wieħed huwa dwar ir-relazzjoni ta’ Stat ma’ Stati oħrajn. L-ipoteżi kienet 

li jekk il-kandidati għan-naturalizzazzjoni jitħallew iżommu n-nazzjonalità preċedenti 

jinħolqu konfl itti bejn l-Istati f’oqsma bħas-servizz militari, il-lieva u t-tassazzjoni. It-tieni 

huwa dwar ir-relazzjoni ta’ Stat maċ-ċittadini tiegħu. Hemm mistoqsijiet miftuħa dwar 

il-lealtà (b’liema mod iċ-ċittadini jesprimu l-lealtà tagħhom lejn l-Istat?), ir-residenza barra 

(iċ-ċittadini li jitilqu minn pajjiż iżommu rabtiet eff ettivi u jistħoqqilhom l-istess drittijiet eż. 

għal protezzjoni konsulari?) u l-infl uwenzi kulturali (dawk li jiksbu n-nazzjonalità tal-pajjiż 

ta’ residenza tagħhom huma mistennija li jadottaw kultura speċifi ka kif defi nita mill-Istat, 

għall-esklużjoni tal-kultura oriġinali tagħhom?).

Minkejja dan it-tħassib permanenti, in-nazzjonalità multipla saret realtà legali. Bil-bidu 

tagħha fl -aħħar tas-seklu għoxrin, it-tendenza kienet għal bosta pajjiżi Ewropej li jneħħu 

l-ostakli legali għan-nazzjonalità multipla li kienu introduċew fi l-bidu u f’nofs is-seklu. 

Ir-raġunijiet wara l-bidliet fl -attitudnijiet dwar in-nazzjonalità doppja f’xi Stati Membri 

huma li ċ-ċittadini tagħhom stess saru mobbli u globalment konnessi, il-popolazzjonijiet ta’ 

immigranti tagħhom kibru u saru aktar stabbiliti u l-liġijiet dwar in-nazzjonalità tagħhom 

stabbilixxew il-prinċipju tal-ius soli. Bosta jittolleraw in-nazzjonalità multipla de iure jew de 

facto għaċ-ċittadini tagħhom stess, ċittadini ġodda u t-tfal tagħhom. Oħrajn jagħmlu hekk 

biss għal ċerti gruppi jew ċerti sitwazzjonijiet. Mistoqsijiet ta’ segwitu mbagħad jitqajmu 

fi l-livell nazzjonali rigward l-applikazzjoni konsistenti tan-nazzjonalità multipla.  

In-nazzjonalità multipla saret ukoll realtà demografi ka hekk kif it-tolleranza tan-nazzjonalità 

multipla żiedet l-għadd tal-hekk imsejħa ċittadini doppji. Iċ-ċittadini ta’ Stati Membri 

jemigraw u jiżżewġu ċittadini ta’ pajjiżi oħrajn. Barra minn hekk, it-tneħħija tal-obbligu li 

wieħed jirrinunzja għan-nazzjonalità preċedenti żiedet ir-rati ta’ naturalizzazzjoni ta’ dawk 

li mhumiex ċittadini mill-1996 sal-2005 f’bosta pajjiżi tal-UE. 

Ir-raġunijiet għalfejn dawk li jaslu l-aħħar x’aktarx li jinnaturalizzaw f’pajjiżi li jittolleraw 

in-nazzjonalità multipla huma spiss aktar relatati ma’ rabtiet personali jew prammatiċi 

mal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom milli mas-sitwazzjoni tal-integrazzjoni fi l-pajjiż ta’ residenza 

tagħhom. L-immigranti li jgħixu f’pajjiż li jittollera n-nazzjonalità multipla jistgħu jinnatu-

ralizzaw, mingħajr ebda eff ett sekondarju fuq il-familja usa’ tagħhom jew rabtiet soċjali 

barra l-pajjiż. Dawk li jistgħu jżommu n-nazzjonalità preċedenti tagħhom iżommu drittijiet 

importanti ta’ mobilità u ma jiff aċċjawx restrizzjonijiet ġodda, u xi kultant għaljin, ta’ viża 

jew ta’ vjaġġar.  Fil-fatt, grupp li x’aktarx aktar japplika għal nazzjonalità multipla meta din 

tkun tollerata huwa dak b’kapital uman ogħla, pereżempju intraprendituri u negozjanti 

immigranti li jkunu qegħdin jaħdmu f’kożvilupp. Ix-xewqa li tinżamm in-nazzjonalità 

preċedenti tista’ wkoll tiddependi fuq il-pajjiż speċifi ku ta’ twelid. Pereżempju, f’bosta 

pajjiżi fi l-Balkani, fl -Afrika ta’ Fuq u fi l-Lvant Nofsani, ir-rinunzja hija jew illegali, jew tinvolvi 

ħlasijiet għalja u t-telf tad-drittijiet tal-eredità u fuq il-proprjetà. 
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Minħabba dawn it-tendenzi lejn it-tolleranza, l-Istati qegħdin jippruvaw jindirizzaw 

it-tħassib tradizzjonali tagħhom permezz ta’ strumenti ta’ politika oħrajn. Linji gwida 

internazzjonali li ġew żviluppati dan l-aħħar solvew tħassib dwar kunfl itti bejn l-Istati billi 

jagħtu prijorità għall-pajjiż ta’ residenza. Mistoqsijiet miftuħa dwar il-lealtà f’demokrazija 

liberali, id-drittjiet ta’ ċittadini ġodda u qodma li jagħżlu li jemigraw, u l-infl uwenzi kulturali 

jistgħu jkunu indirizzati permezz ta’ edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza u interazzjoni akbar 

bejn iċ-ċittadini b’nazzjonalità multipla jew mingħajrha.

Wieħed mill-vantaġġi tat-tendenza legali u demografika lejn l-aċċettazzjoni tan-nazzjonalità 

multipla huma r-rati ogħla ta’ naturalizzazzjoni f’bosta Stati Membri tal-UE. F’dawn il-pajjiżi, 

l-għażla ta’ immigrant li jinnaturalizza m’għandhiex effetti sekondarji fuq ir-rabtiet familjari, 

soċjali u ekonomiċi tiegħu. 

Firxa wiesgħa ta’ pajjiżi, minn Ċipru u Franza sal-Ungerija u s-Slovakkja, ma jitolbux 

liċ-ċittadini li jinnaturalizzaw li jirrinunzjaw għan-nazzjonalità preċedenti tagħhom. Il-Belġju, 

Franza, l-Irlanda, il-Portugall u r-Renju Unit jippermettu lit-tfal tal-ewwel ġenerazzjoni li 

jitwieldu fi l-pajjiż li jsiru ċittadini doppji.

Fl-2003, kien hemm qbil ġenerali fost il-partiti politiċi Finlandiżi li l-aċċettazzjoni tan-nazz-

jonalità multipla żżomm il-pajjiż kompetittiv u konness sew fi l-livell internazzjonali u jkollha 

eff etti pożittivi fuq il-komunitajiet ta’ immigranti ġodda preżenti fi l-Finlandja. Din issegwi 

wkoll tendenzi f’pajjiżi oħrajn tal-UE (inkluż l-aċċettazzjoni tal-Iżvezja fl -2001). Din ir-riforma 

rdoppjat l-interess li wieħed isir Finlandiż, u tat lill-pajjiż l-aktar rata favorevoli ta’ naturaliz-

zazzjoni tal-UE fl -2004, b’6.4%.

www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

L-objettiv iddikjarat tal-Lussemburgu fi l-liġi tat-28 ta’ Ottubru 2008 kien li l-liġi dwar 

in-nazzjonalità tiġi adattata għar-realtà li tinbidel tas-soċjetà tiegħu u li l-integrazzjoni 

tal-barranin li ddeċidew li jistabbilixxu ruħhom b’mod defi nittiv fi l-pajjiż tiġi kkonsolidata. 

Il-fatt li applikant jikseb nazzjonalità multipla huwa sinjal tar-rabta tiegħu mal-Lussemburgu, 

ix-xewqa tiegħu li jintegra u r-rabtiet tiegħu mal-pajjiż u l-kultura ta’ oriġini. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

 5.3 Proċeduri amministrattivi li jinkoraġġixxu lil dawk li 
sejrin isiru ċittadini 

Meta n-naturalizzazzjoni tinvolvi diversi kriterji ta’ eliġibbiltà u kundizzjonijiet, il-problema 

li trid tkun indirizzata hija d-diskrezzjoni amministrattiva wiesgħa. Kemm l-applikzz-

jonijiet tal-immigranti kif ukoll l-amministrazzjoni jikkommettu rwieħhom li jissodisfaw 

il-kundizzjonijiet kif stabbiliti fi l-liġi. Linji gwida ta’ tmexxija tajba ċari, dettaljati u li jorbtu, 

jiżguraw li l-kriterji pubbliċi għan-naturalizzazzjoni huma l-kriterji reali li jiġu applikati fi  

proċeduri trasparenti, f’waqthom,  maniġevoli, u li jinvolvu spejjeż raġonevoli. Pereżempju, 

il-leġiżlazzjoni ta’ kontra d-diskriminazzjoni tista’ tiżgura b’mod espliċitu li l-applikanti 

kollha għan-nazzjonalità jkunu ttrattati b’mod ugwali.

*
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L-istati jistgħu jinterpretaw u jimplimentaw il-politika tagħhom billi jiffaċilitaw proċeduri li 

jilqgħu l-applikanti immigranti bħala ċittadini futuri.

L-Istati Membri kollha tal-UE, bħala fi rmatarji fi l-Konvenzjoni Internazzjonali 

għall-Eliminazzjoni tal-Forom kollha ta’ Razziżmu (1965), jaqblu fl -Artikolu 1(3) li, tkun xi 

tkun il-liġi u l-politika tagħhom dwar in-nazzjonalità, id-dispożizzjonijiet tagħha ma jiġux 

applikati b’mod diskriminatorju kontra nazzjonalitajiet partikolari.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

Parti minn approċċ ta’ tmexxija tajba hija r-rikonoxximent fi  ħdan il-kultura tal-amminis-

trazzjoni li l-applikanti huma ċittadini nazzjonali futuri. Il-kodiċi ta’ kondotta għall-prattika 

amministrattiva, il-monitoraġġ tal-konformità, il-mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni, u programmi 

ta’ benchmarking u ta’ reviżjonijiet minn pari huma ftit mill-għodod li jistgħu jkunu kondiviżi 

f’livelli multipli ta’ tmexxija. 

It-tneħħija ta’ diskrezzjoni amministrattiva wiesgħa u l-provvediment ta’ gwida xierqa u 

sorveljanza, jtejbu r-rispett għall-istat tad-dritt u l-effiċjenza ta’ proċeduri ta’ 

naturalizzazzjoni.

F’bosta pajjiżi, in-naturalizzazzjoni hija proċedura diskrezzjonali. Ir-riforma tas-sena 2000 

tal-Ġermanja issostitwiet prattiki diskrezzjonali bid-dritt tal-kisba tan-nazzjonalità, ibbażata 

fuq ir-rikonoxximent li n-naturalizzazzjoni kienet fl -interess pubbliku. Il-livell federali u 

Länder qablu fuq linji gwida amministrattivi komuni u għamlu negozjati ripetuti sabiex 

jindirizzaw interpretazzjonijiet u prattiki reġjonali mhux konsistenti. Fl-Awstrija wkoll, 

kriterji legali vagi ġew irranġati permezz ta’ laqgħat regolari bejn rappreżentanti federali u 

provinċjali u deċiżjonijiet mill-Qorti Amministrattiva. 

Fl-Ungerija, parti mill-ispjegazzjoni għaż-żieda fi r-rati ta’ naturalizzazzjoni sa mill-1990 hija 

r-riformi kostituzzjonali li jikkontrollaw is-setgħa diskrezzjonali tal-Ministeru tal-Intern fi  

kwistjonijiet ta’ nazzjonalità. Il-Ministeru għandu jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-President dwar 

in-naturalizzazzjoni jkunu favur l-applikanti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti 

fi l-liġi. 

Dokumentazzjoni

Il-proċeduri amministrattivi jistgħu jikkunsidraw is-sitwazzjoni fi l-pajjiż ta’ oriġini u jnaqqsu 

d-dokumentazzjoni meħtieġa. Pereżempju, il-kisba ta’ dokumenti mill-pajjiż ta’ oriġini 

tista’ tkun proċess ineffi  ċjenti li jinvolvi spejjeż projbittivi, jinvolvi vjaġġi ripetuti u teħtieġ 

it-traduzzjoni u ċ-ċertifi kazzjoni minn uffi  ċjali konsulari. It-tħassib dwar is-sigurtà jistgħu 

jagħmluha impossibbli għal persuni minn ċerti pajjiżi jew persuni mingħajr Stat. Il-fl essibbiltà 

u linji gwida ċari għal eżenzjonijiet jistgħu jevitaw b’suċċess talbiet multipli għal dokumenti u 

nuqqas ta’ komunikazzjoni bejn l-aġenziji li jdewmu l-proċeduri u jwasslu għall-iskadenza ta’ 

dokumenti b’validità limitata qabel ma tittieħed deċiżjoni.

*

*
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Meta jkun impossibbli li jinkisbu ċerti dokumenti, id-Direttorat tal-Immigrazzjoni 

fi l-Finlandja jaċċetta dikjarazzjoni mill-applikant sakemm din tkun affi  dabbli u koerenti. 

Dan l-approċċ fl essibbli għad-dokumentazzjoni, fl imkien ma’ tnaqqis fi l-livell tat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet, ippermetta li l-ipproċessar jibda b’mod immedjat u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 

fi  spazju ta’ ftit xhur. Fejn ikunu meħtieġa kjarifi ki, il-ħin medju ta’ pproċessar naqas minn 

tliet snin fl -2003 għal sentejn fl -2009. 

www.migri.fi /download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

Fl-Olanda, problemi potenzjali bil-provvediment ta’ dokumenti, l-aktar ċertifi kati tat-twelid 

u taż-żwieġ, ikunu indirizzati minn kmieni, meta l-immigranti jirreġistraw l-ewwel darba 

mal-muniċipalità. F’bosta każijiet, passaport u permess ta’ residenza mbagħad ikunu 

biżżejjed sabiex wieħed japplika għan-nazzjonalità. 

Is-Servizz tal-Verifi ka tan-Nazzjonalità (Nationality Checking Service - NCS) huwa sħubija 

bejn il-Grupp tal-Uffi  ċċju tal-Aff arijiet Interni tar-Renju Unit dwar in-Nazzjonalità u diversi 

kunsilli lokali fl -Ingilterra u Wales. Dan inaqqas dewmien inutli fi l-proċess tal-applikazzjoni 

għaċ-ċittadinanza Ingliża. Għal ammont ta’ rkupru ta’ spejjeż li huwa orħos minn dak li 

jitolbu l-avukati privati, il-kunsilli lokali jivverifi kaw li l-applikazzjonijiet ikunu mtlew kif 

suppost u li jkunu inklużi d-dokumenti ta’ appoġġ meħtieġa. 

www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1  

Limiti ta’ żmien massimi għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiiet 

Il-Konvenzjoni Ewropea dwar in-Nazzjonalità tiddikjara li l-ipproċessar għandu jitlesta 

fi  żmien raġonevoli.  Tendenza waħda hija li jiġu stabbiliti limiti ta’ żmien massimi 

għall-ipproċessar bħala punt ta’ referenza għall-prattika amministrattiva u bħala garanzija 

għall-applikanti. L-amministrazzjonijiet imbagħad ikunu jistgħu jiddedikaw aktar riżorsi 

umani u fi nanzjarji għall-isfi di tal-pass li jkun imiss, bħal pereżempju r-rimedjar tax-xogħol li 

jkun fadal b’lura u ż-żamma tal-applikanti aġġornati dwar l-istat tal-applikazzjoni tagħhom 

u l-provvediment ta’ ġustifi kazzjonijiet bil-miktub għal kwalunkwe deċiżjoni negattiva. 

Sa mill-2003, il-Kummissarju tal-Informazzjoni Irlandiż talab li l-proċedura ta’ naturalizzazz-

joni tikkonforma mal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni permezz tad-dispożizzjoni ta’ 

deċiżjoni mmotivata għal rifj ut. 

www.foi.gov.ie 

Fl-2006, il-linji gwida tal-Bord Żvediż dwar l-Immigrazzjoni llimitaw il-proċedura ta’ natura-

lizzazzjoni għal tmien xhur. Iż-żmien attwali ta’ stennija għal deċiżjoni huwa bejn medja 

ta’ xahar u sitt xhur. L-Awstrija, il-Belġju u l-Olanda stabbilixxew ukoll żminijiet proċedurali 

massimi ta’ inqas minn sena.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
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Perjodi ta’ kwalifi kazzjoni sabiex applikanti rijabilitati jerġgħu jsibu 
posthom

L-Istati għandhom interess leġittimu li jiżguraw li l-proċeduri ta’ naturalizzazzjoni  

jidentifi kaw kandidati li nstabu ħatja ta’ reati serji. Madankollu bosta proċeduri ta’ 

naturalizzazzjoni jużaw kundanni passati ta’ reati serji bħala raġuni awtomatika għal rifj ut, 

mingħajr ma jikkunsidraw il-prinċipji ta’ rijabilitazzjoni. Soluzzjoni waħda kienet “perjodu 

ta’ kwalifi kazzjoni” li jagħti ċans ieħor lil dawk li ġew ikkundannati għal ċerti reati. Dawn 

jiskontaw is-sentenza tagħhom bħal kwalunkwe kriminal ieħor u mbagħad, jekk jissodisfaw 

il-kundizzjonijiet, jiġu aċċettati għan-nazzjonalità wara ċertu perjodu. Id-diskrezzjoni 

amministrattiva tista’ titnaqqas permezz ta’ kriterji ġusti, trasparenti, u mhux ambigwi 

speċifi kati fi l-liġi u metodi ta’ kalkolu marbuta ma’ reati u sentenzi speċifi ċi.  

L-applikanti għan-naturalizzazzjoni fl -Iżvezja li jkunu wettqu reat kriminali huma 

eliġibbli wara perjodu ta’ stennija. It-tul tiegħu huwa ddeterminat mis-serjetà tar-reat 

u tas-sentenza. L-għadd jibda mid-data tar-reat jew, f’każijiet ta’ sentenzi twal, mid-data 

tal-ħelsien. Dan il-perjodu jippermetti lill-awtoritajiet jikkonsidraw il-kondotta attwali ta’ 

applikant individwali. L-elementi ta’ sistema ta’ perjodu ta’ stennija gradat huma osservati 

fi d-Danimarka, fi l-Finlandja, u fi n-Norveġja.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Kondizzjonijiet tal-lingwa u tal-integrazzjoni
li jinkoraġġixxu b’mod eff ettiv u jippermettu lill-applikanti jirnexxu 

Il-parti l-kbira tal-proċeduri ta’ naturalizzazzjoni jqisuha raġonevoli li jippretendu li l-parti 

l-kbira tal-applikanti tal-ewwel ġenerazzjoni, eliġibbli biss wara bosta snin ta’ residenza, 

ikunu kapaċi jiksbu għarfi en bażiku ta’ waħda mil-lingwi komuni ta’ komunikazzjoni fi l-pajjiż. 

L-istandards u l-eff etti ta’ bosta kundizzjonijiet ta’ lingwa jew ta’ integrazzjoni/ċittadinanza 

adottati reċentement, inklużi korsijiet u testijiet, xorta jeħtieġu li jkunu vvalutati b’mod estern 

rigward l-effi  ċjenza tagħhom u l-effi  kaċja fi nali qabel ma jiġu kkonfermati bħala inċentivi ta’ 

integrazzjoni. Xi Stati Membri adottaw dawn il-kundizzjonijiet, bil-loġika li l-popolazzjoni 

ta’ immigranti fuq żmien twil ikunu mħeġġa jtejbu l-ħiliet lingwistiċi u l-għarfi en ta’ istituzz-

jonijiet pubbliċi u s-sistema politika. Fl-istess ħin, oħrajn neħħew jew naqqsu dawn l-istess 

kundizzjonijiet, għaliex qisuhom bħala nuqqas ta’ inċentiv għan-naturalizzazzjoni li jservu 

miri politiċi oħrajn u għandhom impatt sproporzjonat fuq ċerti gruppi bħal dawk b’inqas 

edukazzjoni jew status soċjoekonomiku aktar baxx.  

Fl-ewwel fażi, il-kundizzjonijiet jew it-testijiet tal-lingwa jew tal-integrazzjoni jistgħu jiġu 

implimentati b’modi aktar effi  ċjenti b’mod li jkollhom impatt fuq it-tnaqqis tad-diskrezzjoni 

amministrattiva. Il-parteċipazzjoni f’kors, il-preżentazzjoni ta’ ċertifi kati jew ta’ provi edukattivi 

oħrajn li persuna għaddiet minn test, huma aktar standardizzati u kumparabbli, aktar indipendenti 

minn indħil amministrattiv u aktar effi  ċjenti fl -iff aċilitar ta’ għadd kbir ta’ applikazzjonijiet. Dawn 
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ikollhom anqas riskju li jipproduċu applikazzjonijiet tal-liġi arbitrarji, mhux konsistenti jew li 

jkunu potenzjalment diskriminatorji milli forom aktar personali jew suġġettivi ta’ evalwazzjoni 

amministrattiva. Il-kriterji vagi għalhekk ikunu jistgħu jitneħħew jew inkella jiġu ssostitwiti 

b’mezzi ta’ evalwazzjoni aktar ċari li għandhom ikunu analizzati jew diskussi. 

Il-Liġi tal-24 ta’ Lulju 2001 tal-Lussemburgu issostitwiet kliem li kien imur lura għall-1940 li 

l-barranin jeħtieġu li “jiġġustifi kaw assimilazzjoni suffi  ċjenti,” bil-kliem “juru integrazzjoni 

suffi  ċjenti.” It-testijiet tal-lingwa u korsijiet ċiviċi ġew iff ormalizzati u bosta għodod bħal 

hotline jiff aċilitaw l-aċċess pubbliku għal din l-informazzjoni.

Waqt diskussjonijiet tar-riforma tas-sena 2000 tal-Kodiċi Belġjan dwar in-Nazzjonalità, 

it-test tal-integrazzjoni preċedenti nstab li kien ta’ ftit użu prattiku għan-naturalizzazzjoni. 

Il-prova li applikant kellu jew ma kellux “rieda li jintegra” kellha tkun stabbilita permezz 

ta’ investigazzjonijiet mill-pulizija lokali, li kienet twassal għal valutazzjonijiet soġġettivi u 

inkonsistenti ħafna. Issa l-immigranti jagħtu prova tar-rieda tagħhom li jintegraw permezz 

tal-applikazzjoni għan-naturalizzazzjoni u d-dikjarazzjoni tax-xewqa tagħhom li jsiru 

Belġjani u li jikkonformaw mal-Kostituzzjoni, il-liġijiet tagħha u mal-Konvenzjoni Ewropea 

għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. 

Il-valutazzjonijiet lingwistiċi qatt ma kienu rekwiżit legali fl -Atti taċ-ċittadinanza Żvediżi u 

l-evalwazzjonijiet arbitrarji fi l-prattika ilhom ipprojbiti sa mill-aħħar tas-Sebgħinijiet. L-idea li 

tiġi introdotta l-prattika ġiet irrifj utata ripetutament fi  kwistjonijiet usa’ dwar l-integrazzjoni 

u l-ġustizzja kif ukoll f’nuqqas ta’ ftehimiet dwar l-iskop u l-istandards ta’ evalwazzjoni. 

F’fażi oħra, l-istruttura ta’ kundizzjonijiet tal-lingwa jew ta’ ċittadinanza jistgħu jkunu 

introdotti b’mod li jkollu l-eff ett li jżid jew iżomm in-numru ta’ applikazzjonijiet matul 

iż-żmien u jiżgura rata għolja ħafna ta’ suċċess, li jwassal għal rati ta’ aċċettazzjoni simili jew 

ogħla. L-iff ukar fuq ir-rati ta’ applikazzjonijiet, ta’ suċċessi u ta’ aċċettazzjoni jista’ jagħmel 

il-proċeduri aktar effi  ċjenti  u jsaħħaħ il-kredibbiltà tal-politika. Jistgħu jservu bħala punti 

ta' referenza ta’ interess sostnut,  investiment u attitudnijiet pożittivi fost l-immigranti lejn 

in-naturalizzazzjoni bħala triq għall-integrazzjoni.

L-immigranti x’aktarx li japplikaw iktar jew ikomplu japplikaw bl-istess rata jekk ikun hemm 

korsijiet ta’ tħejjija bla ħlas, u ċertifi kati li huma ta’ kwalità, li jkunu fl essibbli biżżejjed li 

jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ tagħlim u prattiċi tal-applikanti. Ir-rwol għall-Istat jista’ jkun li 

jiggarantixxi l-kwalità, jew billi jipprovdi l-korsijiet, jew billi japprova b’mod uffi  ċjali NGOs 

iċċertifi kati professjonalment jew organizzazzjonijiet edukattivi. L-Istat jista’ wkoll jipprovdi 

tagħrif u, jew vawċers individwali jew inkella tnaqqis tat-taxxa, sabiex is-servizzi jkunu bla 

ħlas jew jinvolvu ħlas żgħir simboliku. Iċ-ċertifi kati professjonali f’ċerti każijiet ikunu orħos u 

aktar effi  ċjenti kemm għall-applikanti kif ukoll għall-awtoritajiet. 

Rata għolja ħafna ta' suċċess tista’ tinkiseb ukoll permezz ta’ proċeduri u materjali ta’ 

tħejjija bla ħlas u aċċessibbli faċilment għall-awtotagħlim, bħal gwidi ta’ studju u kopji ta’ 

eżamijiet. Barra minn hekk, dawk li jfasslu t-testijiet u l-korsijiet jistgħu jużaw standards li 

jkun sar qbil ġenerali dwarhom bħall-Qafas Ewropew Komuni (CEF) għat-Tagħlim. Il-linji 

gwida, l-istandards ta’ referenza, u studji ta’ każijiet relatati ġew żviluppati mid-Diviżjoni 

tal-Politika dwar il-Lingwa tal-Kunsill tal-Ewropa. 
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L-osservatorju Ewropew dwar iċ-ċittadinanza (EUCITAC) huwa ffi  nanzjat mill-Fond Ewropew 

tal-Integrazzjoni. Minbarra li jipprovdi tagħrif dwar ir-regoli, il-liġijiet, il-politika u l-analiżi 

dwar iċ-ċittadinanza, il-websajt turi statistiċi uffi  ċjali aġġornati disponibbli dwar il-kisba u 

t-telf tan-nazzjonalità fi s-27 Stat Membru tal-UE u fi l-pajjiżi ġirien. Huwa jwessa’ l-istatistiċi 

diġà disponibbli mill-proġett NATAC billi jidentifi ka tendenzi nazzjonali f’ċifri u tqabbil. 

Fl-Ungerija, lista ta’ mistoqsijiet ta’ prova u  gwida ta’ studju huma disponibbli għal eżami 

orali dwar għarfi en bażiku politiku u storiku. Il-verżjonijiet jistgħu jiġu stampati bi spiża 

minima jew jitniżżlu minn fuq l-internet bla ħlas. Gwidi ta’ studju pprovduti mill-gvern huma 

wkoll disponibbli f’pajjiżi bħall-Awstrija, id-Danimarka, l-Estonja, il-Latvja u r-Renju Unit.  

www.bmbah.hu 

L-applikanti għan-naturalizzazzjoni fi l-Portugall għandhom jipprovdu dokumentazzjoni li 

tagħti prova tal-għarfi en bażiku tagħhom tal-lingwa Portugiża, li tista’ tinkiseb permezz ta’ 

ċertifi kat ta’ eżami. Kwalunkwe istituzzjoni edukattiva uffi  ċjali Portugiża tista’ toħroġ dan 

iċ-ċertifi kat ta’ eżami. Huma disponibbli wkoll mudelli tal-prova disponibbli għall-pubbliku 

u bla ħlas għat-test tal-lingwa. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade  

L-Att Finlandiż dwar l-Integrazzjoni tal-Immigranti u r-Riċeviment ta’ dawk li jfi ttxu l-Ażil 

jistipula li kull immigrant li ma jaħdimx jew li jirċievi benefi ċċji soċjali huwa intitolat għal 

pjan ta’ integrazzjoni personali, li jista’ jinkludi korsijiet tal-lingwi, korsijiet multikulturali, u 

introduzzjoni għall-ħajja Finlandiża u studji vokazzjonali. L-applikanti għan-naturalizzazzjoni 

juru l-ħiliet lingwistiċi permezz ta’ varjetà ta’ mezzi, bħal ċertifi kat ta’ tlestija tal-iskola 

primarja Finlandiża.

www.suomi.fi /suomifi /english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

Għat-testijiet, rata ta’ suċċess għolja tista’ tiġi żgurata permezz tal-ittestjar f’fażi ta’ tfassil 

jew fi  proġett pilota. Marġini ta’ żball huma inerenti fl -eżerċizzji kollha ta’ ttestjar, għalhekk 

kull mistoqsija diffi  ċli jew żbaljata tkun trid titneħħa qabel ma tintuża għall-pubbliku. Fi 

stadju aktar tard, reviżjoni frekwenti u pubblika u l-politiċizzazzjoni akbar li ssegwi juru 

lill-pubbliku d-diffi  kultà u s-soġġettività fl -istabbiliment u l-iġġustifi kar ta’ standard għal 

dak li huwa bażiku jew suffi  ċjenti.

Hemm ukoll fejn wieħed jikkonsidra ċ-ċirkostanzi individwali ta’ immigrant. Testijiet spiss 

kompjuterizzati fuq skala kbira jistgħu ma jivvalutawx biżżejjed il-kapaċità reali. Ċerti pajjiżi 

jagħmlu eżenzjonijiet għal persuni żvantaġġjati u vulnerabbli bħal minorenni u anzjani, 

dawk li ma jafux jaqraw, dawk li m’għandhomx edukazzjoni bażika, jew dawk li għandhom 

problemi ta’ saħħa mentali. Bosta nies jistgħu ma jkollhomx abbiltajiet suffi  ċjenti biex imorru 

tajjeb f’test, minkejja r-rieda tagħhom li jitgħallmu u li jieħdu ċ-ċittadinanza nazzjonali. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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In-nies li japplikaw għan-naturalizzazzjoni fl -Olanda ma jkollhomx għalfejn jagħmlu l-eżami 

tan-naturalizzazzjoni jekk ikunu għexu fi l-pajjiż għal tmien snin fl -età tal-iskola obbligatorja, 

iggradwaw minn universitajiet fl -Olanda jew ikunu persuni li jitkellmu l-Olandiż mis-Surinam 

u l-Belġju. Oħrajn huma mill-inqas parzjalment eżenti  jekk ikollhom problemi mediċi jew 

lingwistiċi/ta’ litteriżmu. Pajjiż bħall-Estonja għandu wkoll eżenzjonijiet inkorporati fi l-prova 

taċ-ċittadinanza għal nies b’kapaċità legali attiva limitata u ċirkostanzi ta’ saħħa mitiganti. 

Fl-Awstrija, l-eżenzjonijiet huma wkoll possibbli għas-superstiti tal-Olokawst, għat-tfal 

minorenni li jattendu l-iskola primarja, għall-anzjani u għal raġunijiet mediċi. 

Lil hinn mill-fruntieri tal-UE, il-gvern Awstraljan issostitwixxa l-format tal-intervista li qabel 

kien soġġettiv, bl-ewwel prova tiegħu ta’ test għaċ-ċittadinanza f’Ottubru 2007. Tnaqqis 

sinifi kanti fl -applikazzjonijiet u rata għolja ta’ falliment, b’mod speċjali fost immigranti 

umanitarji, ġiegħel lill-gvern iniedi Reviżjoni tat-Test taċ-Ċittadin f’Jannar tal-2008 

u konsultazzjoni pubblika. Il-gvern u l-organizzazzjonijiet tal-immigranti approvaw 

ir-rakkomandazzjonijiet tar-Reviżjoni li l-objettiv tal-ittestjar taċ-ċittadinanza huwa li 

jiddetermina jekk persuna tissodisfax ir-rekwiżiti leġiżlattivi. Dan isir mhux permezz ta’ 

għarfi en ta’ dettalji dwar l-Awstralja, iżda xi jfi sser li tkun ċittadin — fi  ftit kliem, l-‘Għoti 

ta’ Impenn’ li l-applikanti jagħmlu meta jsiru Awstraljani. Il-mistoqsijiet tat-test u l-materjal 

tal-istudju se jinkitbu f’Ingliż eħfef u aktar ċar. Proċess razzjonalizzat jiftaħ fi rxa ta’ metodi 

ta’ ttestjar u eżenzjonijiet li jilqgħu għall-ħtiġijiet ta’ persuni żvantaġġjati u vulnerabbli. 

Ser ikun implimentat ukoll programm nazzjonali konsistenti għall-iskola primarja dwar 

iċ-ċittadinanza. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Ladarba l-miżuri ta’ effi  ċjenza jkunu stabbilixxew li kwalunkwe kundizzjoni lingwistika jew 

ta’ ċittadinanza kompliet tinkoraġġixxi u tippermetti lill-popolazzjoni immigranti li tapplika 

u tikseb b’suċċess in-nazzjonalità bl-istess rata, jista’ jkun hemm miżura fi nali ta’ effi  kaċja. 

Fil-fażi ta’ tfassil, jista’ jsir stħarriġ lonġitudinali  ma’ gruppi ta’ kontroll. Ir-riżultati juru jekk 

il-grupp li ssodisfa din il-kundizzjoni rax jew le titjib kwantifi kabbli fi r-rati ta’ parteċipazzjoni 

tagħhom (soċjali, ekonomiċi, politiċi, eċċ) u fl -awtoevalwazzjonijiet tagħhom tal-benesseri 

tagħhom u s-sens ta' appartenenza. Dawn is-sejbiet imbagħad jistgħu jiggwidaw id-dibattiti 

pubbliċi dwar l-intersezzjoni bejn iċ-ċittadinanza nazzjonali u l-integrazzjoni fuq żmien 

twil.

Kundizzjoni effiċjenti ta’ lingwa jew ta’ ċittadinanza għan-naturalizzazzjoni hija introdotta 

b’mod li tkompli tinkoraġġixxi l-applikazzjonijiet u implimentata b’mod li tippermetti 

lill-applikanti li jirnexxu. Din tkun ipprovata bħala effettiva meta dawk li jissodisfaw 

il-kundizzjoni jipparteċipaw aktar fil-ħajja soċjali, ekonomika, u politika u jirrappurtaw sens 

akbar ta’ appartenenza aktar minn qatt qabel.  

*
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Fuljett tal-2007 imniedi mir-Reviżjoni taċ-Ċittadinanza ta’ Lord Goldsmith QC tar-Renju 

Unit irrakkomanda evalwazzjoni lonġitudinali tal-impatt tat-testijiet il-ġodda u r-rekwiżit 

tan-naturalizzazzjoni dwar il-vjaġġ tal-immigranti lejn iċ-ċittadinanza. Fl-2005, dik li kienet 

il-Kummissjoni għall-Ugwaljanza Razzjali ppubblikat Iċ-Ċittadinanza u l-Appartenenza: x’inhi 

l-identità Brittanika? (Citizenship and Belonging: what is Britishness?) rapport li fi h persuni 

Ingliżi minn diversi sfondi intalbu jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom dwar defi nizzjoni komuni 

tal-identità Brittanika. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

 5.4  Mill-kisba għal ċittadinanza attiva fost ċittadini qodma 
u ġodda 

Politika ta’ informazzjoni pubblika attiva

Iċ-ċittadini kollha jibbenefi kaw minn informazzjoni dwar il-vantaġġi taċ-ċittadinanza u 

l-kundizzjonijiet u d-dispożizzjonijiet għall-eliġibbiltà. L-immigranti u l-pubbliku spiss juru 

nuqqas ta’ għarfi en dwar il-proċess ta’ naturalizzazzjoni, jirrappurtaw li jaħsbu li huwa 

pjuttost faċli fi l-pajjiżi fejn huwa pjuttost diffi  ċli u viċe versa. Li jirċievu informazzjoni ħażina 

huwa l-oriġini ta’ bosta lmenti li jressqu l-applikanti lill-NGOs ta’ appoġġ. L-awtoritajiet, 

min-naħa tagħhom, jilmentaw meta jirċievu applikazzjonijiet li jkunu ineliġibbli jew mhux 

kompluti, u hekk iżidu max-xogħol b’lura. Nuqqas ta’ ftehim pubbliku dwar il-politika ta’ 

naturalizzazzjoni u l-objettivi tagħha għal pajjiż ta’ immigrazzjoni huma wkoll fl -oriġini ta’ 

sentimenti kontra l-immigranti li jistgħu jillimitaw it-tfassil tal-politika. 

Strateġija ta’ komunikazzjoni attiva tgħin u tinkoraġġixxi applikanti immigranti, filwaqt li 

tinforma l-opinjoni pubblika dwar il-benefiċċji tan-naturalizzazzjoni għall-pajjiż ta’ 

immigrazzjoni.

Il-kampanja kontinwa ‘Passt mir!’ mill-Kummissarju għall-Integrazzjoni ta’ Berlin, diġà 

laħqet l-objettiv ewlieni tagħha fl -ewwel sena tagħha fl -2006: billi għolliet ir-rata ta’ natura-

lizzazzjoni ta’ Berlin għall-ewwel darba f’sitt snin. Il-prodott ewlieni huwa ktejjeb, li jixbah lil 

passaport Ġermaniż, li fi h “personalitajiet magħrufa” minn Berlin bħaċ-ċampjin tal-boksing 

Oktay Urkal jispjegaw il-benefi ċċji tal-integrazzjoni soċjali u politiċi kif ukoll il-proċess 

tan-naturalizzazzjoni. Il-ktejjeb huwa appoġġjat minn kampanja pubblika ta’ ħolqien ta’ 

kuxjenza, inklużi diskussjonijiet ħajjin u riklami f’istituzzjonijiet pubbliċi, skejjel u midja ta’ 

minoranzi etniċi.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

*
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L-NGOs u l-awtoritajiet jistgħu jistabbilixxu u jikkontrollaw il-kwalità ta’ websajts ta’ 

awtoevalwazzjoni bla ħlas. Billi jwieġeb għal mistoqsijiet sempliċi, applikant potenzjali 

jimxi pass pass fi l-leġiżlazzjoni u jitgħallem jekk jikkwalifi kax  u x’għandu jistenna u għal 

xiex għandu joqgħod attent fi l-proċess. 

www.migri.fi /kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

Ċentri ta’ Appoġġ Nazzjonali għall-Immigrazzjoni (CNAI) fi l-Portugall huma one-stop 

shop b’servizzi li jevolvu kontinwament sabiex iwieġbu għal bidliet fi l-politika u l-ħtiġijiet 

tal-popolazzjoni ta’ immigranti li hija aktar u aktar  stabbilita, u taċ-ċittadini tiegħu. Fil-fatt, 

numru akbar ta’ ċittadini Portugiżi bdew jużaw dan is-servizz, li mhux limitat għal ċertu 

status legali. Bil-Liġi l-Ġdida tal-2006 dwar in-Nazzjonalità, infetħet fergħa tal-Uffi  ċċju 

Ċentrali tar-Reġistru fi ċ-ċentri sabiex jindirizzaw applikazzjonijiet mingħand immigranti 

u d-dixxendenti tagħhom li twieldu fi l-Portugall. Uffi  ċċji ta’ avukati ta’ Assistenza Legali 

jipprovdu servizz legali ta’ kwalità bbażat fuq il-ħtiġijiet.

www.oss.inti.acidi.gov.pt   

It-tibdil fi l-perċezzjonijiet taċ-ċittadini u ta’ dawk li mhumiex ċittadini dwar in-nazzjonalità 

jista’ jkun parti minn monitoraġġ tal-integrazzjoni. Il-monitoraġġ tal-integrazzjoni fl -Estonja 

fi s-sena 2000 wera li dawk li mhumiex Estonjani huma orjentati l-aktar lejn il-kisba tan-nazz-

jonalità u jgħożżuha l-aktar għal uliedhom, il-konjuġi u l-ġenituri. Il-monitoraġġ fl -2005 

wera li livelli akbar ta’ tolleranza tejbu l-opinjoni pubblika Estonjana, b’54% jappoġġjaw 

proċedura simplifi kata għall-kisba tan-nazzjonalità minn Russofoni li twieldu fl -Estonja. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Iċ-ċeremonji bħala punt ta’ prinċipju 

Fil-passat, l-att attwali tal-għoti tan-nazzjonalità kienet kwistjoni ta’ livell baxx u 

burokratika, li tinvolvi t-twassil ta’ dokumenti ta’ ċittadinanza nazzjonali. L-għoti pubbliku 

tan-nazzjonalità jista’ jorbot fl imkien livelli multipli ta’ identità: lokali, reġjonali, nazzjonali, 

internazzjonali. Għalkemm dawn iċ-ċeremonji huma spiss introdotti fi l-kuntest ta’ dibattiti 

dwar l-evoluzzjoni tal-identitajiet nazzjonali, dawn isiru fi  spazji muniċipali lokali, li timlihom 

b’diversi kuluri u tifsiriet eqreb lejn ir-realtajiet ta’ kuljum tal-immigranti u tal-pubbliku. 

Dawn jużaw esperjenzi mill-istorja demokratika  ta’ pajjiżhom jew jagħmlu taqbil ma’ 

ċeremonji ċiviċi oħrajn, bħal dawk għal żgħażagħ li jiksbu d-dritt għall-vot.

Iċ-ċeremonji jeħtieġu li jinkludu membri tal-pubbliku, politiċi u l-midja. Il-parteċipazzjoni 

tagħhom tibdel iċ-ċeremonji fi  pjattaforma għal ħolqien ta’ kuxjenza u, b’mod speċifi ku, 

għall-għoti ta’ vuċi liċ-ċittadini l-ġodda. L-atturi kollha li jaħdmu fuq iċ-ċittadinanza attiva 

u d-diversità jistgħu jikkunsidraw li jużawhom bħala punti ta’ prinċipju sabiex jirreklutaw 

voluntiera ġodda jew jirreġistraw votanti ġodda. 
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Il-ġuramenti u ċ-ċeremonji pubbliċi, li għadhom rari fl -Unjoni Ewropea, huma element 

dinamiku ta’ politika kurrenti ta’ ċittadinanza. Il-pajjiżi b’passat ta’ ċeremonji pubbliċi 

reġgħu qajmu t-tradizzjoni (in-Norveġja għamlet dan wara waqfi en ta’ 30 sena). Oħrajn 

bdew mill-bidu, ispirati mill-mudelli tal-Amerika ta’ Fuq, mudelli li huma stess qegħdin jiġu 

diskussi u mfassla mill-ġdid. Issa qegħdin jiġu organizzati ċeremonji fl -Estonja, fi  Franza, 

fi r-Renju Unit, f’ċerti provinċji tal-Awstrija, fl -Olanda fi l-‘Jum tan-Naturalizzazzjoni’ (24 ta’ 

Awwissu) u fi d-Danimarka (fi l-Parlament nazzjonali). 

Il-kwistjoni ewlenija li għandha tkun indirizzata hija kwalunkwe rekwiżit li jista’ jeskludi 

applikanti li rnexxew, milli jipparteċipaw jew milli jirċievu ċ-ċittadinanza nazzjonali tagħhom. 

L-organizzaturi jeħtieġu li joqogħdu attenti wkoll għaż-żieda fi r-rati ta’ parteċipazzjoni, 

isegwu l-aspettattivi u l-inklużjoni tal-pubbliku u jiddedikaw biżżejjed riżorsi pubbliċi.

L-użu ta’ ċeremonji ta’ ċittadinanza jipprovdi pjattaforma għal ħolqien ta’ kuxjenza u 

ċittadinanza attiva fost ċittadini ġodda u qodma.

Sa mill-2006, il-prefetturi Franċiżi huma obbligati li jorganizzaw ‘Ċeremonji ta’ Merħba 

fi ċ-Ċittadinanza Franċiża’ volontarji għall-immigranti li jiksbu n-nazzjonalità Franċiża. 

Id-dokumenti meħtieġa jitqassmu b’mod indipendenti miċ-ċeremonja. L-avveniment huwa 

maħsub li jkun kemm mument solenni kif ukoll ta’ ċelebrazzjoni, li jinvolvi uffi  ċjali u politiċi. Skont 

kwestjonarju ta’ evalwazzjoni tal-2008, kważi l-prefetturi kollha kienu tal-opinjoni li ċ-ċeremonji 

kienu qegħdin joperaw tajjeb u kienu qegħdin jintlaqgħu tajjeb mill-pubbliku mistieden.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

Fir-Renju Unit, proċedura ta’ konsultazzjoni tal-2002 tat bidu għall-iżvilupp ta’ ċeremonji 

ta’ ċittadinanza li jagħtu merħba lil ċittadini ġodda fl -ispazju ċiviku kondiviż. L-awtoritajiet 

lokali huma liberi li jiddeterminaw l-istil taċ-ċeremonji lokali,  jinkludu simboli nazzjonali u 

lokali, ġurament/aff ermazzjoni lir-Reġina u impenn li jinżammu ħajja l-valuri demokratiċi u 

r-responsabbiltajiet ta’ ċittadinanza. Sa mill-1 ta’ Ġunju 2007, ċittadini ġodda tar-Renju Unit 

f’Wales jieħdu l-ġurament u jagħtu l-impenn fi l-lingwa Gallika. Minn Frar 2004 sa Lulju 2005, 

77,900 adult ipparteċipaw f’ċeremonji ta’ ċittadinanza. 

http://ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

Is-Servizz tal-Immigrazzjoni u tan-Naturalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Olandiż 

ta struzzjonijiet lill-awtoritajiet muniċipali sabiex jiff ukaw id-diskors ċeremonjali fuq 

is-suġġetti tad-drittijiet fundamentali li jkunu kisbu ċ-ċittadini ġodda, id-dritt għall-vot u li 

joħorġu għall-elezzjonijiet għal-Lower House, il-Kunsill Provinċjali u l-Parlament Ewropew, u 

l-eliġibbiltà tagħhom għal ħatra fi l-pożizzjonijiet kollha tas-servizz pubbliku, bħal ministru,  

imħallef, ambaxxatur jew uffi  ċjal tal-pulizija.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

*
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B’ħarsa lejn dak li ħareġ f’pajjiżi li mhumiex fl -UE b’esperjenza twila ta’ ċeremonji, bħall-Istati 

Uniti, dawn iċ-ċeremonji kienu ċentrali għall-‘Proġett dwar id-Demokrazija tal-Amerikani 

l-Ġodda’, ikkoordinat mill-Koalizzjoni tal-Illinois għad-Drittijiet tal-Immigranti u tar-Refuġjati. 

Mill-2004 sal-2006, 42,000 votant immigranti ġodda kienu rreġistrati għall-vot. Fl-2008 

biss, 20 organizzatur fi l-qasam madwar iż-żona ta’ Chicago rreġistraw madwar 20,000 u 

mmobilizzaw madwar 50,000 għall-elezzjoni presidenzjali ta’ Novembru 2008.

http://icirr.org/en/nadp 

Proġetti ta’ ċittadinanza u edukazzjoni għal ċittadini qodma u ġodda 

Iċ-ċittadinanza attiva tirrigwarda kif l-individwi jistgħu jipparteċipaw fi s-soċjetà ċivili, 

fi l-komunità, u fi l-ħajja politika f’livelli diff erenti ta’ tmexxija b’mod li jibnu l-kapital soċjali 

kollettiv tagħhom. Ir-regoli ta’ impenn għal ċittadinanza attiva huma ddefi niti permezz ta’ 

normi politiċi kontemporanji u l-istat tad-dritt: valuri kondiviżi bħal drittijiet tal-bniedem, 

demokrazija, u fehim interkulturali. 

Organizzazzjonijiet ta’ voluntiera adulti u ta’ ċittadinanza jimpenjaw ċittadini ġodda u 

qodma bħala ugwali f’sitwazzjonijiet konkreti ta’ kuljum li jgħinu fl -iff urmar ta’ politiki futuri 

dwar in-nazzjonalità u d-dibatti dwar l-identità.

Inizjattivi ta’ ċittadinanza attiva u l-edukazzjoni fl-iskola obbligatorja jinkoraġġixxu 

l-eżerċizzju tad-drittijiet u r-responsabbiltajiet li jiġu man-nazzjonalità, li jrawwem sens 

kondiviż ta’ appartenenza f’soċjetà diversa. 

Iċ-Ċentru Olandiż għall-Parteċipazzjoni Politika huwa organizzazzjoni indipendenti, 

mhux partiġġjana li żviluppat bosta korsijiet speċjali, laqgħat ta’ diskussjoni, proġetti ta’ 

riċerka u attivitajiet ta’ netwerks sabiex ittejjeb il-parteċipazzjoni politika fost iċ-ċittadini li 

ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni u tgħolli l-proporzjon tagħhom f’kunsilli muniċipali u 

distrettwali.

www.publiek-politiek.nl/English 

Il-Vuċi ta’ Ċittadini Ġodda hija organizzazzjoni mingħajr għan li tagħmel profi tt li 

ilha taħdem sa mill-2003 sabiex tgħolli l-istatus u l-viżibbiltà ta’ ċittadini naturalizzati 

tar-Renju Unit u ċittadini tal-Commonwealth li huma eliġibbli għall-vot. L-għan huwa li 

dawn jingħataw il-possibbiltà li jkunu fl -istess livell fl -iżvilupp tar-Renju Unit. L-attivitajiet 

jinkludu gruppi fokali immigranti, workshops, turs ta’ ċittadinanza u Radju taċ-Ċittadini 

Ġodda. L-organizzazzjoni tirrapporta żieda fi s-sens ta’ kburija u ta’ stima personali fost 

il-parteċipanti u żieda fi l-parteċipazzjoni fi l-komunità lokali u fi r-rwoli ċiviċi bħal Gvernaturi 

ta’ Skejjel, Kunsilliera, u saħansitra Membri Parlamentari. 

www.newcitizensvoice.com 
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Il-‘Karta dwar il-Valuri taċ-Ċittadinanza u l-Integrazzjoni’ ġiet adottata fl -Italja fl -2006 sabiex 

tispjega l-valuri u l-prinċipji applikabbli għall-membri kollha tas-soċjetà Taljana. Din tkopri 

d-dinjità umana, id-drittijiet soċjali, il-ħajja tal-familja, is-sekulariżmu u l-libertà reliġjuża u 

l-impenn internazzjonali tal-Italja. Il-Karta u l-ewwel 44 artikolu tal-kostitutzzjoni Taljana 

huma disponibbli fuq l-internet f’ħafna mil-lingwi nattivi tar-residenti immigranti tal-Italja. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf 

L-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza fl -iskola obbligatorja tista’ titqies bħala l-punt ta’ tluq 

għal ċittadinanza attiva f’soċjetà diversa. 

L-istħarriġ tal-Edukazzjoni Ċivika tal-1999 tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Valutazzjoni 

tal-Kisba Edukattiva stħarreġ 90,000 student ta’ 14-il sena fi  28 pajjiż, inklużi l-Ingilterra, 

l-Iżvezja, il-Ġermanja, l-Iżvizzera u l-Komunità Frankofona fi l-Belġju. Il-minoranzi etniċi 

żvantaġġjati soċjalment kienu aktar mistennija li jgħidu li tgħallmu xi ħaġa mill-edukazzjoni 

dwar iċ-ċittadinanza waqt l-iskola obbligatorja. Instabu li jappoġġjaw daqstant il-valuri ċiviċi 

(bħall-patrijottiżmu, il-fi duċja u l-ugwaljanza bejn is-sessi) daqs iż-żgħażagħ nattivi tal-istess 

sfond soċjali, u li jaraw dawn il-valuri bħala universali aktar milli speċifi ċi għal kultura jew 

identità partikolari. Huma esprimew saħansitra livelli ogħla ta’ solidarjetà, tolleranza lejn 

l-immigranti, u livelli ta’ involviment fl -iskola u fi l-politika. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd  

Fl-Awstrija u fi  Vjenna b’mod partikolari, il-korsijiet tal-etika ġew introdotti sa mill-1997, 

parzjalment bħala tweġiba għaż-żieda fi d-diversità reliġjuża. Il-kurrikulu jgħin lill-istudenti 

jistabbilixxu għarfi en komuni tad-drittijiet tal-bniedem, studji reliġjużi komparattivi u valuri 

bażiċi ta’ ċittadinanza. L-evalwazzjoni wriet għarfi en u djalogu akbar dwar twemmin reliġjuż 

u kulturali komparattiv fost l-istudenti. L-għalliema min-naħa l-oħra laqgħu l-kurrikulu bħala 

komplement għall-edukazzjoni reliġjuża u mezz ta’ komunikazzjoni li jiff aċilita d-djalogu.

In-Netwerking tal-Edukazzjoni taċ-Ċittadinanza Ewropea, hija inizjattiva transnazzjonali 

tal-Aġenzija Federali Ġermaniża għall-Edukazzjoni Ċivika, tiff aċilita trasferimenti ta’ 

ħiliet u ambitu ġdid Ewropew għal inizjattivi eżistenti nazzjonali. Il-konferenzi tagħha 

kkunsidraw il-ħsieb mill-ġdid tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza fi s-soċjetatijiet Ewropej 

ta’ immigrazzjoni. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html  

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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Konklużjonijiet

1.  L-immigranti li jaraw il-futur tagħhom f’pajjiż għandhom interess li jgħixu hemmhekk 

għal dejjem bħala membri sħaħ tal-komunità nazzjonali.

2.  Għalkemm in-nazzjonalità tinbidel permezz tal-liġi, l-identitajiet jevolvu u jsiru aktar 

dinamiċi permezz ta’ ċittadinanza attiva. Is-soċjetajiet li jirċievu l-immigranti għandhom 

interess li jinkoraġġuhom sabiex jiksbu n-nazzjonalità, u b’hekk jippermettu lil ċittadini 

qodma u ġodda sabiex jiff urmaw futur komuni f’soċjetà diversa. 

3.  Il-pajjiżi tal-immigrazzjoni għandhom interess fl -iżgurar ta’ inklużjoni soċjoekonomika 

u politika permezz tar-rikonoxximent taċ-ċittadinanza sħiħa għar-residenti stabbiliti 

tagħhom. 

4.  Ir-rati baxxi persistenti għall-kisba tan-nazzjonalità jistgħu jiżdiedu billi jitneħħew 

ċerti elementi fi l-liġi dwar in-nazzjonalità li mingħajr ebda intenzjoni joħolqu ostakli 

kbar li jiskoraġġixxu l-applikazzjonijiet mill-popolazzjoni stabbilita li mhix nazzjonali.

5.  Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għan-naturalizzazzjoni jistgħu jirrifl ettu l-fatt li dawk 

l-immigranti ordinarji jistgħu jkunu kkwalifi kati u ħerqana sabiex isiru ċittadini 

nazzjonali wara ftit snin ta’ residenza.

6.  Permezz tal-introduzzjoni tal-ius soli għad-dixxendenti tal-ewwel ġenerazzjoni, il-liġi 

tista’ tiżvolġi sehem importanti fi l-provvediment ta’ drittijiet ugwali għal tfal li jitwieldu 

fi l-pajjiż u pożizzjoni ta’ tluq aħjar għall-iskola u l-karrieri professjonali tagħhom.

7.  L-ittestjar tal-mezzi u l-ħlasijiet jistgħu jiġu evalwati rigward l-effi  kaċja tagħhom 

għall-integrazzjoni ekonomika u l-implikazzjonijiet tagħhom għat-tmexxija demokratika. 

8.  Wieħed mill-vantaġġi tat-tendenza legali u demografi ka lejn l-aċċettazzjoni tan-nazz-

jonalità multipla huwa rati ogħla ta’ naturalizzazzjoni f’bosta Stati Membri tal-UE. 

F’dawn il-pajjiżi, l-għażla ta’ immigrant li jinnaturalizza m’għandhiex eff etti sekondarji 

fuq ir-rabtiet familjari, soċjali u ekonomiċi tiegħu.

9.  L-Istati jistgħu jinterpretaw u jimplimentaw il-politika tagħhom billi jiff aċilitaw 

proċeduri li jilqgħu l-applikanti immigranti bħala ċittadini futuri.

10. It-tneħħija ta’ diskrezzjoni amministrattiva wiesgħa u l-provvediment ta’ gwida 

xierqa u sorveljanza jtejbu r-rispett għall-istat tad-dritt u l-effi  ċjenza ta’ proċeduri ta’ 

naturalizzazzjoni.

11.  Kondizzjoni effi  ċjenti ta’ lingwa jew ta’ ċittadinanza għan-naturalizzazzjoni hija 

introdotta b’mod li tkompli tinkoraġġixxi l-applikazzjonijiet u implimentata b’mod 

li tippermetti lill-applikanti li jirnexxu. Din tkun ipprovata eff ettiva meta ċittadini 

ġodda jirrappurtaw sens akbar ta’ appartenenza, u jipparteċipaw aktar fi l-ħajja soċjali, 

ekonomika u politika milli ċittadini ġodda qatt għamlu qabel.
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Il-kisba tan-nazzjonalità u l-prattika ta' ċittadinanza attiva

12. Strateġija ta’ komunikazzjoni attiva tgħin u tinkoraġġġixxi applikanti immigranti, 

fi lwaqt li tinforma l-opinjoni pubblika dwar il-benefi ċċji tan-naturalizzazzjoni 

għall-pajjiż ta’ immigrazzjoni.

13. L-użu ta’ ċeremonji ta’ ċittadinanza jipprovdi pjattaforma għall-ħolqien ta’ kuxjenza u 

ċittadinanza attiva fost ċittadini ġodda u qodma.

14. Inizjattivi ta’ ċittadinanza attiva u l-edukazzjoni fl -iskola obbligatorja jinkoraġġixxu 

l-eżerċizzju tad-drittijiet u r-responsabbiltajiet li jiġu man-nazzjonalità, li jrawwem 

sens kondiviż ta’ appartenenza f’soċjetà diversa.
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It-titjib tal-kwalità u l-effi  kaċja tal-edukazzjoni u t-taħriġ u li dawn isiru aċċessibbli 

għall-immigranti joħloq opportunitajiet ta’ karrieri aktar u aqwa. Dan jiff aċilita 

t-tranżizzjoni tagħhom għas-suq tax-xogħol li jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali. 

Fatturi soċjo-ekonomiċi u l-għarfi en tal-lingwa jħallu impatt sinifi kanti fuq l-opportunitajiet 

u l-isfi di li l-immigranti jiff aċċjaw f’kull stadju tal-edukazzjoni mit-tfulija saż-żgħożija adulta. 

Il-miżuri jistgħu jibnu l-kapaċitajiet ta’ immigranti żgħar infushom u dik ta’ istituzzjonijiet 

prinċipali responsabbli li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ tagħlim tagħhom.  

Dan il-kapitlu jippreżenta strateġiji sabiex iżidu l-ksib edukattiv ta’ studenti immigranti billi 

jtejbu s-sistema skolastika, itejbu l-bini tal-kapaċità tal-għalliema u tal-amministraturi u 

jinvolvu b’mod attiv lill-immigranti żgħar u l-ġenituri tagħhom. 

Dan il-kapitlu jibni fuq il-Prinċipju Bażiku Komuni 5, li jenfasizza li “sistemi edukattivi u ta’ 

taħriġ fl -Istati Membri għandhom rwol ewlieni fl -integrazzjoni ta’ immigranti żgħar ġodda 

u jkomplu jagħmlu dan mat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni, b’mod partikolari fi r-rigward 

tat-tagħlim tal-lingwa.”

 6.1 Titjib tas-sistema skolastika 

Jekk il-prestazzjoni edukattiva inqas favorevoli tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni hix 

dovuta għall-ħiliet lingwistiċi tal-familji tagħhom u l-kundizzjonijiet ta’ immigrazzjoni u 

ta’ stabbiliment — jew għal fatturi oħra — jinbidel skont kull sistema skolastika u matul 

iż-żmien. Kemm imur tajjeb tifel ta’ immigranti fl -iskola huwa ġeneralment korrelatat 

mal-istatus soċjoekonomiku tagħhom, iżda ma jispjegax l-iżvantaġġ kollu tagħhom. F’ċerti 

pajjiżi, x’aktarx ikollhom riżultati skolastiċi agħar — jew aqwa — minn tfal oħrajn bi status 

soċjoekonomiku simili. Stadji diff erenti fi s-sistema tal-edukazzjoni jippreżentaw studenti 

immigranti b’opportunitajiet u ostakli diff erenti. L-ostakli li ma jiġux indirizzati fi  stadju bikri 

jistgħu  joħolqu diffi  kultajiet aktar tard fi l-ħajja, fi lwaqt li l-opportunitajiet li jinħatfu minn 

kmieni jistgħu jwasslu għal opportunitajiet ta’ tagħlim u ta’ xogħol ġodda u aqwa. 

Il-piż ta’ dawn id-diversi fatturi ta’ żvantaġġ fi  stadji diff erenti u f’sistemi ta’ skola diff erenti 

jiddetermina x’taħlita ta’ tweġibiet politiċi hija l-aktar xierqa. Ir-riċerka turi li, f’ċerti pajjiżi jew 

punti fi s-sistema skolastika, ir-rendiment ta’ student huwa infl uwenzat l-aktar mill-istatus 

soċjoekonomiku tiegħu. F’dawn il-każi, il-politika tkun aktar eff ettiva jekk tuża miżuri 

prinċipali bi grupp fi l-mira wiesa’, inklużi studenti immigranti u nattivi. Dan il-grupp fi l-mira 

jista’ jkun studenti li ma jmorrux daqshekk tajjeb, studenti fuq linji speċifi ċi jew f’punti speċifi ċi 

ta’ tranżizzjoni, jew studenti minn familji bi status soċjoekonomiku baxx. Alternattivament, 

ir-riċerka tista’ tiskopri li l-prestazzjoni ta’ xi studenti hija l-aktar infl uwenzata mill-ħiliet 

lingwistiċi tagħhom jew jekk għandhomx jew le sfond ta’ immigrazzjoni. F’dawn il-pajjiżi 

u punti fi s-sistema skolastika, il-politika tkun aktar eff ettiva jekk tuża miżuri mmirati, li 

speċifi kament jibbenefi kaw ċerti kategoriji ta’ immigranti u d-dixxendenti tagħhom. 
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Il-grupp fi l-mira jista’ jkun ta’ immigranti li jkunu għadhom kemm waslu, it-tieni jew it-tielet 

ġenerazzjoni jew studenti minn familji mhux nattivi li jitkellmu l-lingwa. Għaldaqstant kemm 

l-immirar kif ukoll l-inklużjoni jintużaw fi s-sistema skolastika, skont jekk ir-riċerka tindikax li 

waħda jew l-oħra tkun l-aktar eff ettiva biex itejjeb is-suċċess tal-istudenti.

Fl-2008, id-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura nieda dibattitu fl -UE 

dwar dawn il-kwistjonijiet permezz tal-Green Paper tiegħu intitolata “L-Immigrazzjoni u 

l-mobilità: sfi di u opportunitajiet għas-sistemi edukattivi tal-UE.” 

Analiżi ulterjuri u eżempji ta’ prattika jistgħu jinsabu fi : 

L-istudju li jakkumpanja l-Green Paper, L-Edukazzjoni u l-Integrazzjoni tal-Immigranti:

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

L-Integrar ta’ Tfal Immigranti fl -Iskejjel fl -Ewropa imħejji min-netwerk ta’ informazzjoni 

Eurydice dwar l-edukazzjoni fl -Ewropa tad-DĠ għall-Edukazzjoni u l-Kultura:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

X’jaħdem fl -Edukazzjoni tal-Immigranti? Ħarsa lejn l-Evidenza u Opzjonijiet ta’ Politika imħejji 

għar-Reviżjoni Tematika tal-OECD dwar l-Edukazzjoni għall-Immigranti:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF 

Fejn Jirnexxu l-Istudenti Immigranti: Ħarsa Komparattiva lejn il-Prestazzjoni u l-Impenn f’PISA 

2003 imħejji mill-OECD:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

Xi rwol għal dawk li jfasslu l-politika fl -edukazzjoni, l-integrazzjoni u 
f’oqsma oħra ta’ politika?

It-titjib tal-ksib edukattiv tal-ewwel u tat-tieni ġenerazzjoni huwa objettiv ta’ bosta 

dipartimenti tal-gvern u livelli ta’ tmexxija. Il-parti l-kbira tal-fatturi ta’ żvantaġġ li jiff aċċjaw 

l-istudenti immigranti fi s-sistema skolastika u t-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol, jaqgħu 

taħt l-ambitu tal-politika ta’ edukazzjoni. 

Il-ministeri tal-edukazzjoni jieħdu t-tmexxija dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet bejn 

objettivi prinċipali u dawk immirati. Wara dawn jistgħu jiff aċilitaw il-koordinazzjoni 

orizzontali u proġetti bejn id-dipartimenti ma’ ministeri oħrajn, inklużi dawk iddedikati 

għall-integrazzjoni. Programmi mmirati għaż-żgħażagħ adottati taħt ministeri tal-immig-

razzjoni jew l-integrazzjoni jistgħu jorbtu fuq l-esperjenza, il-prinċipji u standards stabbiliti 

fi l-politika tal-edukazzjoni. Ministeri oħrajn jistgħu jiġu involuti fi  kwistjonijiet speċifi ċi: 

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
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ministeri għall-akkomodazzjoni u l-iżvilupp urban fi s-segregazzjoni fl -iskejjel, il-ministeri 

għall-familja u l-aff arijiet soċjali fuq l-edukazzjoni ta’ qabel l-iskola, jew il-ministeri 

għall-impjieg u l-opportunitajiet indaqs li jaħdmu fuq programmi ta’ integrazzjoni fi s-suq 

tax-xogħol. Korpi vertikali ta’ koordinazzjoni huma wkoll importanti għall-bini ta’ sħubijiet 

operattivi sabiex dawn l-objettivi ta’ politika jiġu implimentati fi l-livell rilevanti ta’ tmexxija. 

Dawn il-korpi jistgħu jintużaw ukoll sabiex jinbnew sħubijiet strateġiċi, pereżempju għal 

inizjattivi lokali biex jiksbu s-setgħa għall-azzjoni u l-attenzjoni minn partijiet interessati 

jew fi nanzjaturi f’livell ogħla.

Kondizzjonijiet soċjali usa’ rregolati minn politika differenti, bħall-immigrazzjoni, l-akkomo-

dazzjoni, l-affarijiet soċjali u l-impjieg, jistgħu jaġixxu jew bħala faċilitaturi jew bħala xkiel 

għal politika edukattiva effettiva. 

Aċċess għall-edukazzjoni primarja u sekondarja għal kulħadd

Bosta Stati Membri jestendu d-dritt għall-edukazzjoni lit-tfal kollha tal-età tal-iskola primarja 

u sekondarja hu x’inhu l-istatus legali tagħhom jew it-tul ta' residenza. Dan id-dritt huwa 

espress fi d-Dikjarazzjoni Universali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjoni 

tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Ftit biss m’għandhomx salvagwardji li jobbligaw lill-iskejjel 

li jirreġistraw tfal li l-istatus tagħhom huwa irregolari, jew li baqgħu, jew huma mistennija 

li jibqgħu, fi l-pajjiż għal perjodu ta’ żmien qasir. Pereżempju, ftehimiet dwar ir-riċeviment 

ta’ dawk li jfi ttxu l-ażil jistgħu jkunu riveduti sabiex jiżguraw evalwazzjoni xierqa ta’ ħtiġijiet 

u reġistrazzjoni tat-tfal ta’ dawk li jfi ttxu ażil kmieni kemm jista’ jkun malli jaslu jew malli 

jissottomettu applikazzjoni. 

Segregazzjoni possibbli fl -iskola hija parzjalment prodott ta’ segregazzjoni fl -akkomo-

dazzjoni. L-immigranti bi status soċjoekonomiku baxx jistgħu ma jkunux kapaċi jħallsu 

biex jgħixu (jew, f’każijiet ta’ diskriminazzjoni, jinżammu ’l bogħod minn) f’żoni bi skejjel 

ta’ kwalità, fi lwaqt li familji nattivi jistgħu jitilqu minn viċinati fejn ikunu qegħdin jiżdiedu 

l-popolazzjonijiet ta’ immigranti (l-hekk imsejħa “white fl ight”). Ċerti studenti setgħu jiksbu 

aċċess għal skejjel ta’ kwalità barra l-viċinat tagħhom permezz ta’ programmi ta’ “għażla 

tal-iskola”, li jagħtu lill-ġenituri opportunità akbar li jagħżlu liema skola sejrin jattendu t-tfal 

tagħhom. Madankollu, bosta minn dawn il-programmi ta’ “għażla tal-iskola” ma jaħdmux 

favur familji li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jew bi status soċjoekonomiku aktar baxx. 

Familji nattivi aktarx jużaw iktar il-programmi ta’ “għażla tal-iskola” u ma jagħżlux skejjel 

b’konċentrazzjonijiet kbar ta’ immigranti. L-OECD tissuġġerixxi li l-programmi ta’ “għażla 

tal-iskola” jistgħu jużaw mekkaniżmi sempliċi ta’ tlugħ bil-polza biex inaqqsu “l-iżvantaġġ 

tal-barranin” tal-immigranti.  

Strateġija waħda biex tinħall ir-rabta bejn il-clustering tal-immigranti u l-prestazzjoni 

edukattiva baxxa, hija li tiff oka fuq it-titjib tal-iskola u l-kwalità tat-tagħlim tal-iskejjel bi 

proporzjonijiet kbar ta’ immigranti.

*
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Il-Kwalità fl -Iskejjel Multi-Etniċi (QUIMS) fl -Iżvizzera tgħolli l-istandards edukattivi u tipprovdi 

assigurazzjoni ta’ kwalità għall-iskejjel b’40% jew aktar ta’ studenti li ġejjin minn sfondi ta’ 

immigrazzjoni, bil-għan li jattiraw aktar studenti nattivi Żvizzeri u tal-klassi tan-nofs. Dawn 

l-iskejjel jibbenefi kaw minn riżorsi addizzjonali u appoġġ professjonali f’oqsma speċifi ċi 

bħat-tagħlim tal-lingwa, evalwazzjoni tal-ħtiġijiet għal appoġġ kontinwu u fi losofi ja 

inklussiva u mhux diskriminatorja għall-iskola kollha. 

www.quims.ch 

Strateġija oħra hija li jitħalltu skejjel fi l-biċċa l-kbira nattivi u dawk immigranti. Pereżempju, 

l-iskejjel li għandhom predominanza ta’ studenti nattivi joff ru inċentivi fi nanzjarji sabiex 

jattiraw lill-immigranti. Jista’ jkun hemm ċerti benefi ċċji mill-iżvilupp ta’ sħubijiet kurrikulari 

u extrakurrikulari qawwija bejn skejjel viċin xulxin b’popolazzjonijiet għolja ta’ nattivi u ta’ 

immigranti rispettivament. 

Idea waħda hija t-tnaqqis tas-segregazzjoni tal-iskejjel kemm tal-immigranti kif ukoll 

nattivi, kif issuġġerixxa l-Mudell għall-Integrazzjoni ta’ Kopenħagen tal-2006. Skejjel bi 

predominanza ta’ immigranti jużaw diversi strateġiji ta’ involviment sabiex jattiraw familji 

Daniżi etniċi, fi lwaqt li skejjel bi predominanza ta’ Daniżi etniċi jimpjegaw ħaddiema tal-in-

tegrazzjoni u tradutturi tal-lingwa nattivi biex jattiraw familji immigranti. Ta’ min jinnota li 

madwar 15% tad-diff erenza fi l-ksib edukattiv bejn l-istudenti immigranti u dawk nattivi hija 

spjegata mill-clustering tal-immigranti u mill-ksib edukattiv tal-ġenituri.  

www.kk.dk 

It-tneħħija ta’  preġudizzji mill-għażla u mir-raggruppar fi s-sistema 
skolastika

Il-clustering tal-immigranti jista’ jkun ukoll ir-riżultat ta’ preġudizzji mdaħħla fi s-sistema 

edukattiva. Hija prattika edukattiva komuni li l-istudenti jibdew jinġabru u jiġu ssorveljati 

skont l-abbiltà “għolja” jew “baxxa” tagħhom. Madankollu, jekk student ikollu status 

soċjoekonomiku aktar baxx jew ikun ġej minn sfond ta’ immigrazzjoni, ir-riċerka 

tissuġġerixxi li hemm aktar possibbiltà li hu jew hi jitpoġġew fi  grupp ta’ abbiltà aktar baxxa 

milli minn studenti pari b’riżultati simili f’test standardizzat. Il-preġudizzji li jispjegaw dan 

l-iżvantaġġ huma l-użu ta’ rakkomandazzjonijiet suġġettivi tal-għalliema, segwitu minn età 

bikrija, numru kbir ta’ tipi diff erenti ta’ skejjel u l-possibbiltà ta’ assessjar żbaljat ta’ studenti 

immigranti jew ta’ minoranza etnika bħala bi “bżonnijiet speċjali”. 

Dan l-aħħar ġew imnedija riformi edukattivi f’bosta Stati Membri tal-UE. Iż-żmien 

għas-sorveljanza tal-għażla skont l-abbiltajiet jista’ jsir relattivament tard, biex b’hekk 

it-tfal ikollhom biżżejjed ħin sabiex jegħlbu l-pożizzjoni ta’ tluq mhux ugwali. Tipi ta’ skola 

diversi jistgħu jkunu kkombinati f’waħda, biex b’hekk l-istudenti tal-istess età jkunu jistgħu 

jibbenefi kaw minn kurrikulu eżiġenti u ta’ kwalità għolja. L-evalwazzjonijiet imbagħad ikunu 
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jistgħu jiġu bbażati fuq kriterji aktar oġġettivi, sabiex tonqos l-infl uwenza tal-isterjotipi u 

tal-perċezzjonijiet żbaljati. L-ispeċjalisti li jwettqu l-evalwazzjonijiet tal-“bżonnijiet speċjali” 

jistgħu jiġu mħarrġa sabiex jirrikonoxxu diffi  kultajiet fi l-lingwa, imġiba li hija kulturalment 

diff erenti u sterjotipi negattivi fi  studenti immigranti. Il-kunċett tal-“Ogħla Klassi tal-Iskola 

Primarja” jippermetti lil tfal motivati u li jkollhom potenzjal, sabiex jattendu sena żejda ta’ 

skola primarja li tippermettilhom jgħaddu minn eżami ta’ dħul għal triq edukattiva aktar 

prestiġjuża. Għadu kmieni wisq biex wieħed jgħid jekk dawn id-diversi sforzi promettenti 

jirnexxilhomx jipprovdu evalwazzjonijiet aktar eżatti u linji edukattivi aktar xierqa.

L-istudenti immigranti għandhom it-tendenza li jirnexxu f’sistema ta’ skola b’inqas tipi ta’ 

skejjel, b’għażla aktar tard għar-raggruppar skont l-abbiltà u b’mezzi objettivi ta’ 

evalwazzjoni, inkluż għal każijiet ta’  bżonnijiet speċjali.

Evalwazzjonijiet bir-reqqa tat-tagħlim li studenti ġodda jkunu kisbu 
qabel fi l-pajjiż tal-oriġini

L-istituzzjonijiet edukattivi jeħtieġu li jevalwaw kif xieraq il-livell ta’ skola preċedenti li studenti 

ġodda kellhom fi l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. L-awtoritajiet jistgħu jħallu l-evalwazzjonijiet f’idejn 

il-persunal tal-iskejjel fuq bażi ta’ każ b’każ. L-iskejjel spiss ikunu nieqsa mill-kompetenzi jew 

ir-riżorsi sabiex jiddeterminaw l-ammont ta’ skola u l-ekwivalenza tas-sistema skolastika fi l-pajjiż 

tal-oriġini għal dik tal-pajjiż ospitanti.  Barra minn hekk, jekk l-evalwazzjoni ma ssirx kollha 

kemm hi jew parti minnha fi l-lingwa nattiva tal-istudent, l-istudent x’aktarx jitpoġġa fi  klassi ta’ 

tfal iżgħar minnu, fatt li jkollu eff ett negattiv fuq l-iżvilupp edukattiv u soċjali tiegħu. Nuqqas ta’ 

kriterji uniformi x’aktarx iwassal għal applikazzjoni mhux konsistenti madwar il-pajjiż. Livell jew 

tqegħid f’sena żbaljata u t-tlaqqigħ ħażin ta’ appoġġ li jirriżulta għall-istudenti ġodda, jistgħu 

jibqgħu mhux rikonoxxuti jekk ma jkunx hemm reviżjonijiet tat-tqegħid tal-istudenti. 

L-awtoritajiet għandhom jistabbilixxu kriterji applikati b’mod uniformi bbażati fuq 

informazzjoni attwali tal-pajjiż tal-oriġini għall-evalwazzjoni ta’ tagħlim preċedenti. 

Fl-istess waqt, jistgħu jintużaw strumenti biex issir evalwazzjoni tal-profi ċjenza tal-istudenti 

fi l-lingwa tal-istruzzjoni sabiex jiġu mfassla programmi xierqa ta’ appoġġ għal-lingwa. Miżuri 

introdotti dan l-aħħar għall-evalwazzjoni ta’ tagħlim preċedenti f’għadd ta’ pajjiżi spiss ma 

jintużawx biżżejjed minħabba nuqqas ta’ għarfi en ta’ dawn il-miżuri fost l-immigranti u fost 

l-amministrazzjonijiet li jipprovduhom.

Evalwazzjonijiet tal-kisbiet edukattivi barra l-pajjiż għar-reġistrazzjoni fl -edukazzjoni 

obbligatorja full-time isiru fuq il-bażi ta’ kriterji esterni f’pajjiżi bħall-Belġju, l-Ungerija, 

il-Lussemburgu, Malta, il-Portugall u r-Rumanija. 

Fil-Belġju, dawk li jfi ttxu ażil jew ir-refuġjati li ma jistgħux jipprovdu d-dokumentazzjoni 

meħtieġa għall-proċeduri dwar ir-rikonoxximent ta’ lawrji jew ċertifi kati ta’ edukazzjoni 

primarja jew sekondarja barranin jistgħu jagħmlu dikjarazzjoni solenni. 

Fi Franza, l-evalwazzjoni tal-kompetenza tal-livell ta’ skola u ta’ lingwa ssir mal-wasla minn 

servizz speċjalizzat tal-Ministeru tal-Edukazzjoni Nazzjonali f’lingwa li jifhem l-istudent . 

*
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Studenti ġodda, b’mod speċjali dawk li ma jkunux jitkellmu l-lingwa, jibbenefi kaw minn 

programmi ta’ orjentazzjoni sabiex jegħlbu ostakli inizjali marbuta mat-taqlib fl -edukazz-

joni tagħhom u fi l-kundizzjonijiet ta’ stabbiliment tal-familji tagħhom. Il-mira fi nali hija li 

tingħata għajnuna lil kull student sabiex it-tranżizzjoni jagħmilha kemm jista’ jkun mingħajr 

tfi xkil u malajr kemm jista’ jkun. Dawn il-programmi huma intensivi, spiss limitati għal ftit 

xhur u ggwidati minn kurrikulu espliċitu fuq il-pajjiż u s-sistema skolastika tiegħu. Il-Kunsill 

tal-Ewropa jirrakkomanda li l-awtoritajiet edukattivi jikkunsidraw li jħallu lill-istudenti 

ġodda fl -istadju immedjat ta’ orjentazzjoni tal-iskola, ikomplu partijiet mill-istudji tagħhom 

fi l-lingwa tagħhom. It-tfal li jkunu qegħdin jibdlu bejn sistemi ta’ skola ma jitħallewx jaqgħu 

aktar lura minn sħabhom tal-klassi nattivi billi jkomplu jiżviluppaw il-ħiliet konjittivi u ta’ 

tagħlim meħtieġa sabiex ikomplu b’suċċess l-istudji tagħhom fi l-lingwa ta’ tagħlim.

Standards għoljin u uniformi għall-evalwazzjonijiet tat-tagħlim preċedenti u programmi ta’ 

orjentazzjoni jiżguraw li studenti ġodda jidħlu fis-sistema skolastika fil-livell xieraq.

Starting Point, il-Proġett ta’ Bolton’s Gateway Refugee (Renju Unit), jipprovdi lil studenti ġodda u 

li ma jitkellmux bl-Ingliż b’introduzzjoni għas-sistema edukattiva medja tal-Ingliż. Fuq medja 

it-tfal joqogħdu fi  Starting Point għal sitt ġimgħat.  L-għan ta’ Starting Point huwa li joff ri lill-is-

tudenti b’ambjent sigur. Iż-żieda fi l-kunfi denza li jkollhom fi hom infushom, il-komunikazzjoni 

u l-ħiliet f’diversi esperjenzi edukattivi tippermettilhom ilaħħqu aktar fi  skejjel prinċipali. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx  

Appoġġ sistematiku kontinwu fuq bażi ta’ ħtiġijiet għal studenti 
immigranti 

Il-kapaċità fi t-taħdit fi l-lingwa ta’ tagħlim tal-iskola hija essenzjali għall-ksib skolastiku ta’ 

studenti immigranti u saret prijorità ewlenija għal dawk li jfasslu l-politika fi l-pajjiżi tal-im-

migrazzjoni. Wara l-perjodu inizjali ta’ stabbiliment, l-iffi  nanzjar għal appoġġ sistematiku 

kontinwu huwa ġeneralment limitat għal l-hekk imsejħa “studenti vulnerabbli.” Studji 

dwar l-impatt tal-esperjenza migratorja fuq il-prestazzjoni edukattiva jindikaw li wieħed 

mill-akbar ostakli għat-tagħlim eff ettiv ta’ lingwa huwa d-disponibbiltà tal-appoġġ fi l-livelli 

kollha tal-iskola. Dawn il-miżuri addizzjonali ta’ appoġġ għandhom ikunu disponibbli għal 

diversi etajiet u livelli ta’ profi ċjenza u jestendu lil hinn mill-appoġġ tal-lingwa, minħabba 

li l-immigranti li jitkellmu l-istess lingwa tal-istudenti nattivi jibbenefi kaw ukoll minn 

għajnuna sabiex ilaħħqu mal-kontenut. 

Il-metodi, il-kwalità u l-grad ta’ implimentazzjoni tal-appoġġ addizzjonali huma diff erenti 

mhux ftit bejn, u xi kultant anki fi  ħdan, l-Istati Membri stess tal-UE. Ċerti skejjel jagħżlu 

l-“mudell integrat.” Wara li l-istudenti l-ġodda jitpoġġew fi s-sena t-tajba ta’ skola u 

jkomplu l-programm ta’ orjentazzjoni, huma jidħlu b’mod dirett fl -edukazzjoni prinċipali. 

L-assorbiment tal-lingwa fi l-klassi regolari huwa ssupplimentat b’appoġġ lingwistiku 

sistematiku addizzjonali jew wara l-ħin tal-iskola jew waqt is-sigħat normali. Dan tal-aħħar 

jinvolvi “programmi ta’ ħruġ” li joħorġu lill-istudenti mill-klassi regolari għal ftit sigħat 
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ta’ tagħlim. Skejjel oħrajn jippreferu l-“mudell separat.” Wara l-orjentazzjoni, l-istudenti 

l-ġodda jitpoġġew fi  klassijiet separati mfassla għall-ħtiġijet speċifi ċi tagħhom. Dawn iridu 

jilħqu ċertu livell ta’ profi ċjenza lingwistika qabel ma jkunu ttrasferiti fi l-klassijiet regolari. 

L-għan fi nali taż-żewġ mudelli huwa mifhum li hu edukazzjoni integrata bħala mezz li 

jiff aċilita l-bini ta’ rabtiet soċjali u sabiex titjieb il-prestazzjoni tal-istudenti kollha fi l-klassijiet 

regolari.  

Appoġġ kontinwu jgħin lill-istudenti immigranti jlaħħqu kemm jista’ jkun b’mod mill-aktar 

qasir u tranżitorju. Dawn il-korsijiet jibbenefikaw minn standards ta’ kwalità stabbiliti sew u 

vvalutati b’mod regolari għat-tagħlim tat-tieni lingwa u kollaborazzjoni mill-qrib bejn 

l-għalliema dwar tagħlim tal-kontenut integrat.

L-adegwatezza u l-istrutturar taż-żewġ mudelli jeħtieġu aktar evalwazzjoni u diskussjoni. 

Pereżempju, l-OECD tinnota li la huwa meħtieġ, u lanqas huwa ta’ vantaġġ għal tfal 

immigranti li jikkontrollaw b’mod perfett il-lingwa tat-tagħlim qabel ma jitħallew jidħlu 

fi l-klassi regolari. Il-lingwa u l-iżvilupp konjittiv imorru id f’id, li jfi sser li studenti immigranti 

jitgħallmu aħjar il-lingwa fi  sfondi sinifi kanti, prattiċi u interattivi.

Jirriżulta li t-tagħlim tat-tieni lingwa għandu jintegra it-tagħlim tal-kontenut li jikkorrispondi 

għal-lezzjonijiet fi l-kurrikulu prinċipali. L-aktar programmi ta’ suċċess jinvolvu:

Standards sistematikament għoljin u rekwiżiti għat-tagħlim tat-tieni lingwa ; • 

Kooperazzjoni mill-qrib bejn l-għalliema prinċipali u dawk tal-lingwi; • 

Materjal tal-klassi żviluppat b’mod ċentrali ; • 

Arranġamenti li jwasslu għal aktar — u mhux inqas — sigħat ta’ tagħlim wiċċ imb wiċċ • 

għall-parteċipanti l-ġodda ; 

Azzjonijiet li jiġġieldu kwalunkwe eff ett stigmatizzanti għall-parteċipanti.• 

Pajjiżi bi programmi ta’ appoġġ lingwistiku stabbiliti sew u defi niti b’mod ċar għandhom 

diff erenzi ta’ prestazzjoni relattivament iżgħar bejn studenti immigranti u nattivi, jew bejn 

studenti immigranti tal-ewwel u dawk tat-tieni ġenerazzjoni.

L-istudenti immigranti fl -Iżvezja jieħdu kors fl -Iżvediż bħala t-tieni lingwa (SSL) sakemm 

ikunu jistgħu jitkellmu u jiktbu dwar ideat kumplessi. L-għalliema tal-SSL għandhom ikunu 

ċċertifi kati fi t-tagħlim ta’ lingwa oħra u jsegwu kurrikulu espliċitu. Dawn il-korsijiet ta’ lingwa 

addizzjonali f’mudell integrat jinvolvu l-istess kontenut ta’ kors u rekwiżiti ta’ profi ċjenza 

bħal korsijiet prinċipali tal-Iżvediż u jwasslu għall-istess kwalifi ka għall-edukazzjoni 

postsekondarja. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 
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Il-Fondazzjoni Estonjana għall-Integrazzjoni tipprovdi ‘Programm ta’ Assorbiment 

tal-Lingwa,’ żviluppat fuq il-bażi ta’ programmi simili fi l-Kanada u fi l-Finlandja. Il-gradwati 

kellhom livell ogħla ta’ profi ċjenza fi l-lingwa minn sħabhom li ma assorbewx il-lingwa, 

fi lwaqt li żammew riżultati kumparabbli fi l-matematika u fi x-xjenza kif ukoll kapaċità 

fi t-taħdit fi l-lingwa materna. Dawn il-kisbiet u l-livelli għolja ta’ sodisfazzjon tal-ġenituri 

kienu relatati man-natura volontarja tal-programm, kooperazzjoni mill-qrib bejn il-ġenituri 

u dawk li fasslu l-programm u appoġġ kontinwu ta’ lingwa materna u tagħlim tal-kultura.

www.meis.ee/eng/immersion 

Mekkaniżmi ta’ allokazzjoni tar-riżorsi  

Riżorsi addizzjonali fi l-livell individwali jew fi l-livell tal-iskola jsegwu l-bidliet fi l-popolazzjoni 

sabiex jiżguraw appoġġ adegwat għat-tranżizzjoni ta’ studenti ġodda għas-sistema skolastika 

u għaż-żamma ta’ ambjent ta’ skola akkoljenti. Finanzjar supplementari huwa spiża aktar 

baxxa milli investiment għal belt, reġjun, jew pajjiż b’popolazzjoni ta’ studenti tat-tieni lingwa. 

L-iskejjel mhux biss jiksbu fi nanzjar, iżda jistgħu jinvestu wkoll fl -iżvilupp tal-esperjenza 

tagħhom fl -integrazzjoni u fi t-tagħlim tat-tieni lingwa, li aktar tard tista’ tkun rikonoxxuta u 

skambjata ma’ skejjel b’inqas esperjenza fi l-livell muniċipali, reġjonali jew nazzjonali.

Biex jidentifi kaw l-iskejjel l-aktar fi l-bżonn, dawk li jfasslu l-politika għandhom jiddeterminaw 

il-grupp fi l-mira tal-mekkaniżmu ta’ allokazzjoni tar-riżorsi (jiġifi eri dawk li twieldu barra, 

persuni li jitkellmu l-lingwa iżda li mhumiex  nattivi, status soċjoekonomiku baxx, żoni 

żvantaġġjati), id-distribuzzjoni ta’ fi nanzjar bejn il-livelli diff erenti tal-edukazzjoni (jiġifi eri 

ta’ qabel il-primarja, primarja, sekondarja) u l-livell ta’ tmexxija għat-tqassim ta’ dawn 

il-fondi fi s-sistema edukattiva tal-pajjiż (jiġifi eri muniċipali, reġjonali, nazzjonali). 

L-‘Għotja tal-Kisba tal-Minoranzi Etniċi’ (EMAG) fi r-Renju Unit talloka fondi għal fondi ta’ 

appoġġ addizzjonali bbażati fuq il-ħtiġijiet, ibbażati fuq in-numru ta’ studenti tal-iskola 

minn gruppi ta’ minoranza etnika nazzjonali li ma jagħmlux biżżejjed suċċess u ta’ studenti 

tat-tieni lingwa. Evalwazzjoni reċenti wriet ċaqliq fl -attenzjoni minn appoġġ għal-lingwa 

għal nuqqas ta’ suċċess, bit-twaqqif ta’ miri ċari għat-tnaqqis tad-diff erenzi ta’ suċċess u billi 

jinvolvu awtoritajiet lokali sabiex jipprovdu strateġiji ta’ appoġġ.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

Iż-Żoni ta’ Edukazzjoni ta’ Prijorità (ZEP) fi  Franza, li nħolqu fl -1981, iħalltu kriterji ġeografi ċi 

u bbażati fuq l-oriġini għall-allokazzjoni ta’ riżorsi pubbliċi sabiex jippromwovu opportuni-

tajiet ugwali. Pereżempju, wieħed mill-kriterji użati huwa l-proporzjon ta’ tfal b’mill-inqas 

wieħed mill-ġenituri mwieled barra.

www.educationprioritaire.education.fr/ 
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It-taħriġ u r-reklutaġġ ta’ għalliema għal klassi diversa

L-esperti fl -edukazzjoni jaqblu li l-għalliema huma l-element l-aktar importanti li s-sistemi 

edukattivi jistgħu jipprovdu sabiex itejbu l-prestazzjoni edukattiva tal-istudenti, b’mod 

speċjali għal dawk li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jew żvantaġġjat. Madankollu dawn 

huma l-gruppi li l-inqas għandhom possibbiltà li jirċievu tagħlim ta’ kwalità għolja. Ir-riċerka 

turi li għodod prinċipali għat-titjib tal-kwalità tal-għalliema — it-tnaqqis tad-daqs tal-klassi 

u l-ingaġġar ta’ aktar għalliema u assistenti ta’ kwalità — huma aktar eff ettivi għat-tkabbir 

tal-kisbiet fost studenti immigranti u żvantaġġjati milli għall-korp ta’ studenti medju. Aktar 

ma l-istudenti jkunu żgħar meta jibbenefi kaw minn tagħlim ta’ kwalità għolja, aktar ikun kbir 

l-impatt fuq il-karriera akkademika ġenerali tagħhom.

Skejjel diversi li jirreklutaw aktar għalliema u assistenti ta’ kwalità jistgħu jadottaw inizjattivi 

li jinkoraġġixxu applikazzjonijiet minn dawk li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jew ta’ 

minoranza. Ċerta evidenza tindika eff ett pożittiv fuq ir-riżultati ta’ studenti immigranti, 

minħabba li l-għalliema li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jew ta’ minoranza għandhom 

tendenza li jkollhom perċezzjonijiet aktar pożittivi tal-aspettativi għal, u interazzjonijiet 

ma’ studenti immigranti. Li tkun għalliem ta’ kwalità għolja għal studenti immigranti huwa 

ddeterminat minn fi rxa wiesgħa ta’ karattri, li jfi sser li l-isfond huwa kriterju importanti ta’ 

reklutaġġ iżda mhux l-uniku wieħed. Iż-żieda tas-sehem tal-għalliema li ġejjin minn sfond ta’ 

immigrazzjoni huwa mezz eff ettiv, għalkemm mhux użat biżżejjed, ta’ titjib tal-kompetenza 

interkulturali tal-iskola u l-bini ta’ komunikazzjoni ma’ komunitajiet lokali.

Miżuri pożittivi possibbli li l-iskejjel jistgħu jadottaw jinkludu l-iff aċilitar tar-rikonoxximent 

ta’ diplomi barranin tat-tagħlim permezz ta’, pereżempju, il-provvediment ta’ korsijiet 

ta’ kwalifi kazzjoni mill-ġdid u kampanji ta’ involviment f’kooperazzjoni ma’ awtoritajiet 

edukattivi u istituti ta’ taħriġ għall-għalliema. 

L-Aġenzija għat-Taħriġ u l-Iżvilupp għall-Iskejjel fl -Ingilterra u f’Wales tattira għalliema 

ġodda minn sfondi viżibbli ta’ minoranza permezz ta’ reklamar immirat, programmi ta’ 

konsultazzjoni, għotjiet għal taħriġ u miri ta’ reklutaġġ għall-istituti li jħarrġu lill-għalliema.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic  

Strateġija oħra mmirata għat-titjib tal-kwalità tal-għalliema hija l-introduzzjoni ta’ rekwiżit 

għall-għalliema kollha sabiex jiksbu l-ħiliet bażiċi meħtieġa sabiex jgħallmu klassi ta’ 

studenti kulturalment u lingwistikament diversi. 

 L-ingaġġar ta’ aktar għalliema ta’ kwalità huwa wieħed mill-iktar elementi effettivi għat-titjib 

ta’ livelli ta’ kisba, b’mod speċjali għal studenti bi sfondi ta’ immigrazzjoni jew żvantaġġjati. 

Iż-żieda tan-numru ta’ għalliema bi sfondi ta’ immigrazzjoni u/jew b’taħriġ ta’ edukazzjoni 

kulturali ittejjeb il-kisba tal-istudenti, l-aspettattivi tal-għalliema u l-kwalità ġenerali 

tal-ambjent tat-tagħlim.

*
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It-tagħlim tal-lingwa jsir f’kull klassi regolari, irrispettivament minn jekk is-suġġett hux 

il-letteratura, l-alġebra jew il-kimika. Il-klassi teħtieġ kompetenza interkulturali, l-indirizzar 

tad-diff erenzi kulturali fi l-klassi, ħiliet ta’ riżoluzzjoni ta’ kunfl itti, ħiliet dijanjostiċi biex 

wieħed jiddistingwi bejn il-problemi tal-lingwa minn nuqqasijiet ta’ tagħlim, u ħiliet biex 

ikun hemm żvilupp tal-istrumenti didattiċi u l-istrateġiji tat-tagħlim. L-għalliema li ma jkunux 

imħejjija sew jew imħarrġa sabiex jindirizzaw klassi diversa jista’ jkollhom perċezzjoni inqas 

favorevoli u aspettattivi aktar baxxi għal tfal bi sfond razzjali, etniku, reliġjuż jew  soċjali 

diff erenti, li jfi xklu l-kisba skolastika tagħhom u l-istima personali tagħhom stess. 

Il-Belġju, il-Finlandja, l-Olanda, in-Norveġja, il-Portugall u r-Renju Unit, pereżempju, 

speċifi kaw il-kompetenzi interkulturali li l-għalliema għandhom jiksbu sal-aħħar tat-taħriġ 

tagħhom. Dawn jinkludu għarfi en tas-sitwazzjoni ta’ studenti minn sfondi kulturali diff erenti, 

il-perċezzjoni tagħhom ta’ dawk l-istudenti u l-abbiltà tagħhom li jittrattaw ir-relazzjonijiet 

bejn l-istudenti ta’ oriġini kulturali diff erenti.

L-istituti li jgħallmu lill-għalliema u t-taħriġ fi s-servizz ibbażat fuq l-inċentivi, huma ċentrali 

biex jarmaw lill-għalliema futuri u dawk attwali b’varjetà ta’ għodod ta’ żvilupp professjonali 

bħal linji gwida ta’ prattika tajba dwar l-appoġġ lingwistiku u l-edukazzjoni ta’ dawk li 

jitkellmu t-tieni lingwa. L-universitajiet u ċ-ċentri ta’ eċċellenza dwar l-edukazzjoni interkul-

turali u t-tagħlim tat-tieni lingwa jistgħu jfasslu kurrikuli komuni ta’ kwalità għolja, moduli ta’ 

taħriġ u linji gwida implimentattivi għall-edukaturi u dawk li jfasslu l-politika. Dan it-taħriġ 

jista’ jkollu l-eff ett sekondarju pożittiv li jqajjem għarfi en fost l-għalliema tal-aspettattivi 

tagħhom potenzjalment, anki jekk mhux intenzjonalment, aktar baxxi, għarfi en illi jwassal 

għal bidla fl -imġiba. 

Programm pilota Ingliż imsejjaħ ‘Raising the Achievement of Bilingual Learners in Primary Schools’ 

(Ngħollu l-Kisbiet ta’ Studenti Bilingwi fl -Iskejjel Primarji) ipprovda żvilupp professjonali u materjal 

tal-aħjar prattika biex ikabbar l-esperjenza u l-kunfi denza tal-għalliema tal-iskola primarja. Din 

saret strateġija nazzjonali fl -2006 meta l-evalwazzjonijiet urew li l-iskejjel fi l-programm għollew 

l-aspettattivi tal-istudenti, il-parteċipazzjoni fi l-klassi u l-ħiliet fl -Ingliż, sal-punt li l-prestazzjoni 

tagħhom għaddiet skejjel simili li ma kinux fi l-programm.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfi les/RR758.pdf    

Il-prijoritizzazzjoni tal-implimentazzjoni tal-edukazzjoni interkulturali  

Is-suċċess tal-approċċ ta’ kompetenza interkulturali biex jgħolli l-kwalità tal-għalliema u 

tal-iskola ma jistax iseħħ mingħajr bidliet fl -istituzzjoni tagħhom. L-abbiltà individwali ta’ 

għalliem li juża l-ħiliet u l-materjal miksub fi t-taħriġ jiddependi fuq il-livell tal-impenn tal-iskola 

kollha lejn l-edukazzjoni interkulturali. Pereżempju, l-istudenti mistħarrġa f’istituti ta’ taħriġ 

f’Katalunja fi  Spanja, l-Olanda u l-Iżvezja ħasbu li l-edukazzjoni interkulturali kienet teħtieġ li 

tkun prijoritizzata aħjar mhux biss fi l-korsijiet, iżda wkoll fl -esperjenzi tagħhom fi l-qasam.  
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Id-diskors pubbliku mifrux dwar l-importanza tal-edukazzjoni interkulturali jeħtieġ li jkun 

tradott fi l-prattika mill-amministraturi tal-iskejjel. Il-prattiki jinkludu moduli jew suġġetti 

dwar l-edukazzjoni interkulturali u ċ-ċittadinanza, rappreżentazzjonijiet multietniċi 

fi l-materjali tat-tagħlim u attivitajiet extrakurrikulari aktar diversi. ‘Il-konferenza Ewropea 

dwar il-Parteċipazzjoni Attiva ta’ Żgħażagħ ta’ Minoranza Etnika fi s-Soċjetà’ tal-2006 

tal-gvern Daniż, ipproponiet li jistgħu jitwaqqfu ċentri speċjalizzati li jipprovdu taħriġ dwar 

ir-riżoluzzjoni tal-kunfl itti, ħiliet komunikattivi u programmi ta’ konsulenza interkulturali 

sabiex jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ u jgħollu l-aspirazzjonijiet u l-kisbiet.

L-implimentazzjoni sħiħa tal-edukazzjoni interkulturali fil-kurrikulu, fil-materjal għat-tagħlim 

u fl-attivitajiet extrakurrikulari tgħolli l-għarfien tal-istudenti nattivi u l-kunfidenza 

tal-istudenti immigranti.

Mill-2004, ‘Id-Diversità u l-Multikulturaliżmu’ huwa suġġett obbligatorju u eżaminabbli 

fl -iskejjel Ingliżi għal studenti ta’ bejn il-11 u d-19-il sena. Is-suġġett ikopri kwistjonijiet 

relatati ma’ soċjetà diversa, inklużi komunitajiet etniċi u reliġjużi u l-kulturi tagħhom, 

kif jinbidlu l-mudelli tal-immigrazzjoni interna u esterna, u l-kawżi politiċi u ekonomiċi 

tal-immigrazzjoni fi l-pajjiż u barra.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

Fir-Repubblika Ċeka, l-implimentazzjoni tal-approċċ interkulturali huwa mmonitorjat fi  

skejjel individwali.  L-ispetturi jikkontrollaw li l-kap tal-iskola, l-għalliema u persunal ieħor 

tal-iskola jimplimentaw il-linji gwida fi d-direttiva mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ 

u Sports għall-ġlieda kontra r-razziżmu, l-ksenofobija u n-nuqqas ta’ tolleranza fi l-fi losofi ja 

tal-iskola. 

www.msmt.cz  

 6.2 L-investiment fl-istudenti

Dawk li jfasslu l-politika edukattiva għandhom interess fi t-titjib tal-medda u r-rigorożità ta’ 

tagħlim qabel l-iskola u tal-kura tat-tfal għar-residenti kollha tagħha. L-edukazzjoni bikrija 

tipprovdi l-aħjar opportunitajiet ta’ żvilupp għat-tfal iż-żgħar. It-tfal li jattendu l-kindergarten 

u nurseries ta’ kwalità għolja jiżviluppaw ħiliet akbar ta’ raġunament u biex isolvu l-problemi, 

ikunu aktar koperattivi u rispettużi lejn l-oħrajn, jiżviluppaw stima personali akbar u jkunu 

mgħammra aħjar sabiex jagħmlu tranżizzjoni eff ettiva għall-iskola primarja. Il-benefi ċċji ta’ 

edukazzjoni bikrija jkomplu jakkumulaw matul l-edukazzjoni primarja u sekondarja u jwittu 

t-tranżizzjoni għall-edukazzjoni ulterjuri u s-suq tax-xogħol. Bil-kindergartens u n-nurseries, 

l-ommijiet ikollhom aktar ħin ħieles sabiex jipparteċipaw b’mod aktar attiv fi s-soċjetà u 

s-suq tax-xogħol.

*
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Ir-riċerka internazzjonali tikkonferma li t-tagħlim ta’ qabel l-iskola jgħin lit-tfal minn familji 

soċjoekonomikament żvantaġġjati li jmorru ’l quddiem fl -iskola. Bl-istess mod dawk minn 

familji ta’ lingwa barranija jiksbu kuntatt bikri u frekwenti mal-lingwa ta’ istruzzjoni tal-pajjiż 

ospitanti, preċiżament f’età meta jkunu l-aktar kapaċi jassorbu l-lingwa. 

Familji bi dħul baxx, li fosthom l-immigranti jistgħu jkunu rrappreżentati żżejjed, x’aktarx li 

jkollhom inqas possibbiltà li jirċievu kura u edukazzjoni kmieni fi t-tfulija. Il-ġenituri kollha 

jistgħu jiff aċċjaw diffi  kultajiet fl -aċċess għal kura bikrija tat-tfulija fejn il-postijiet ikunu 

limitati jew il-miżati għaljin. Ġenituri bi dħul baxx u immigranti jista’ wkoll ma jkollhomx 

tagħrif biżżejjed dwar l-għażliet eżistenti, inqas kunfi denza fi l-barranin bħala persuni li 

joff ru l-kura, u preferenza akbar għall-konvenzjenzi ta’ kura fi d-dar mhux formali pprovduta 

minn membri tal-familja. Il-ġenituri immigranti li jużaw is-servizzi tal-kindergartens u 

tan-nurseries jistgħu jsibu li hemm nuqqas ta’ djalogu, fehim u empatija bejniethom u 

l-persunal, meta l-persunal tan-nursery ma jkollux esperjenza interkulturali u, aktar kruċjali, 

il-ħiliet biex jgħallmu l-lingwa tal-pajjiż ospitanti bħala t-tieni lingwa. Barra minn hekk, 

bosta kindergartens mhumiex kapaċi jivvalutaw b’mod adegwat il-ħiliet lingwistiċi ta’ 

tfal immigranti sabiex jiżguraw li dawn jirċievu akkwist lingwistiku xieraq u programmi ta’ 

appoġġ (fejn dawn ikunu jeżistu).  

Il-kindergartens u n-nurseries ta’ kwalità għolja għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ dawk 

il-familji lingwistikament diversi u soċjoekonomikament żvantaġġjati. L-awtoritajiet jistgħu 

jiżguraw b’mod eff ettiv il-parteċipazzjoni fost il-familji bi dħul baxx billi jipprovdu appoġġ 

fi nanzjarju immirat, jew aċċess bla ħlas għas-servizzi ta’ dawn l-iskejjel. It-taħriġ fl -edukazz-

joni tat-tieni lingwa jista’ jintalab mill-għalliema tal-kindergartens u jkun akkumpanjat minn 

proċeduri ġodda ta’ reklutaġġ li jipprijoritizzaw lill-għalliema tat-tieni lingwa u dawk li joff ru 

l-kura li jkunu twieldu u tħarrġu b’mod professjonali barra. Biex ikunu eff ettivi, il-metodi 

u programmi ta’ tagħlim jeħtieġu li jkunu kumparabbli b’mod dirett ma’ dawk użati 

fl -iskola primarja. Strateġiji ta’ involviment jistgħu jintużaw għall-fornituri tal-edukazzjoni 

u għall-ġenituri immigranti sabiex jinfurmaw lil xulxin dwar il-benefi ċċji tal-edukazzjoni 

bikrija minn naħa, u l-ħtiġijiet speċifi ċi tal-familji u l-aspettattivi min-naħa l-oħra. 

Id-Danimarka, il-Finlandja u l-Iżvezja assiguraw rata għolja ta’ parteċipazzjoni ta’ immigranti 

permezz tal-approċċ tagħhom integrat fuq l-età, li jikkombina varjetà ta’ programmi ta’ 

edukazzjoni u ta’ kura ta’ tfal fl -istess ċentru lokali għal tfal bejn is-sena u s-sitt snin. 

Ir-Rapport tal-2009 tal-Eurydice L-edukazzjoni u l-kura fi t-tfulija bikrija fl -Ewropa: nindirizzaw 

in-nuqqas ta’ ugwaljanzi soċjali u kulturali jirrakkomanda l-ħolqien ta’ sistema unitarja 

b’settings għall-gruppi tal-etajiet kollha bejn it-twelid sa 6 snin, fejn il-persunal kollu jirċievi 

taħriġ ta’ kwalità għolja f’approċċi ta’ tagħlim u tal-kultura u jistabbilixxu sħubijiet attivi ma’ 

ġenituri minn sfondi żvantaġġjati u diversi:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 
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Involviment u sħubijiet ma’ ġenituri minn sfondi żvantaġġjati 

Il-ġenituri jiżvolġu rwol vitali fl -edukazzjoni tat-tfal tagħhom – fl -akkwist tal-lingwa, 

għajnuna fi x-xogħol skolastiku tad-dar u t-tagħlim, fi  gwida dwar l-għażla ta’ karriera u 

aspettattivi, u bħala  mudelli.  Iżda l-ġenituri bi status soċjoekonomiku aktar baxx, inklużi 

l-immigranti, għandhom it-tendenza li jipparteċipaw inqas fl -attivitajiet tal-iskola. Id-diversi 

stħarriġ internazzjonali jikkonfermaw li l-ġenituri immigranti għandhom tamiet kbar 

għall-edukazzjoni ta’ wliedhom, iżda jiff aċċjaw bosta ostakli rigward il-parteċipazzjoni. 

Dawn jinkludu riżorsi fi nanzjarji limitati u tagħrif “minn ġewwa” dwar is-sistema tal-edu-

kazzjoni, is-sensazzjoni li mhumiex mixtieqa f’ambjent ta’ skola ġdid, ostakli lingwistiċi u 

aspettattivi kulturali diff erenti għar-rwol tal-familja fi l-proċess tal-edukazzjoni. L-iskejjel 

jistgħu jiff aċilitaw ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied bi strateġiji li mhux biss jiżviluppaw 

il-kompetenzi tal-ġenituri, iżda jappoġġjaw ukoll lit-tfal, li jistgħu jsibu ruħhom fi r-rwol ta’ 

interpretu jew  ta’ spjegatur bejn il-ġenituri u l-għalliema. 

Għodda eff ettiva ta’ involviment hija l-provvediment ta’ informazzjoni li faċli tkun aċċessata 

f’pakketti ta’ sistemazzjoni ta’ immigranti ġodda dwar is-sistema tal-iskola tal-pajjiż 

u d-disponibbiltà ta’ opportunitajiet supplementari ta’ tagħlim u servizzi tal-lingwa 

bħal materjal tradott u interpreti. L-iskejjel jistgħu wkoll jinvestu b’mod konsiderevoli fi  

programmi ta’ orjentazzjoni għal ġenituri immigranti li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni, 

l-istabbiliment, l-involviment attiv u l-aċċess għal informazzjoni dwar għażliet futuri fi  

ħdan is-sistema skolastika. Dan l-appoġġ jista’ jestendi minn għajnuna amministrattiva, 

inkluża informazzjoni tradotta dwar is-sistema skolastika għall-ġenituri u t-tfal, aċċess għal 

interpreti, persunal iddedikat sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ studenti immigranti u tal-familji 

tagħhom, u laqgħat speċifi kament għal familji immigranti, sa appoġġ psikosoċjali. Iż-żjarat 

fi d-dar jintużaw spiss u huma għodod pjuttost ta’ benefi ċċju biex jiġu użati ma’ familji minn 

sfondi żvantaġġjati. 

Strateġiji attivi ta’ involviment għal ġenituri immigranti u żvantaġġjati, u programmi edukattivi 

volontarji kontinwi għall-adulti għal kulħadd, jiġġeneraw attendenza akbar u riżultati itjeb 

fl-iskola, u jżidu l-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-avvenimenti u fl-attivitajiet tal-iskola. 

Fl-Irlanda, l-informazzjoni dwar is-sistema skolastika hija disponibbli fuq il-websajt 

tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u tax-Xjenza f’sitt lingwi. Ktejjeb ta’ informazzjoni 

huwa mħejji wkoll mill-Aġenzija tar-Riċeviment u l-Integrazzjoni fil-lingwi ewlenin 

tal-popolazzjoni ta’ immigranti li jista’ jintuża minn ġenituri ta’ dawk li jfittxu ażil u 

refuġjati u minn minuri li mhumiex akkompanjati.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Mill-1997, il-proġett AOE (Ausbildundsorientierte Elternarbeit) fi  Frankfurt am Main ħarreġ 

60 ‘medjatur’ minn organizzazzjonijiet u skejjel immigranti. Fl-2006 biss dawn għamlu 

workshops ta’ orjentazzjoni fi  17-il lingwa diff erenti għal 3,450 persuna, dwar is-sistema 

edukattiva u ta’ taħriġ Ġermaniża, kif ukoll dwar kwistjonijiet bħad-diżleksja, l-iperattività, 

servizzi ta’ pariri dwar il-karriera u l-multilingwiżmu.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

*
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Fl-Iżvezja, l-interpretazzjoni trid tkun ipprovduta jekk meħtieġa waqt laqgħat 

introduttorji speċjali li jsiru ma’ familji ġodda sabiex jiġu spjegati d-drittijiet u l-valuri 

bażiċi relatati mal-edukazzjoni ta’ qabel l-iskola u tal-iskola. Il-ġenituri huma intitolati 

għall-interpretazzjoni sabiex isegwu d-‘djalogu ta’ żvilupp personali’ li jsir darbtejn 

fi s-sena.

L-inizjattiva internazzjonali, ‘Programm ta’ Istruzzjoni għad-Dar għal Tfal ta’ Qabel l-Iskola,’ 

timmira li tqajjem l-għarfi en u l-kapaċitajiet tal-ġenituri bi sfondi żvantaġġjati, inklużi 

immigranti u minoranzi etniċi, billi jagħmlu disponibbli għalliema mill-komunitajiet 

tagħhom. L-abbiltajiet konjittivi ta’ tfal parteċipanti tjiebu b’mod sinifi kanti meta mqabbla 

ma’ tfal oħra, skont evalwazzjonijiet regolari f’pajjiżi bħall-Ġermanja u l-Olanda.

www.hippy.org.il 

Bosta pajjiżi qegħdin jesperimentaw bi programmi edukattivi kontinwi u volontarji 

għall-adulti biex jaraw jekk jissodisfawx il-ħtiġijiet ta’ ġenituri immigranti u jgħinu sabiex 

jibdlu l-iskola f’ċentru tal-komunità li jgħaqqad fl imkien sfondi nattivi u immigranti. 

Magħrufi n ukoll bħala “skola wiesgħa,” “skola komunitarja,” jew “skola ta’ servizz sħiħ,” 

dawn il-programmi huma bbażati fuq l-idea li jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-ġenituri. 

Il-provvediment lill-ġenituri ta’ taħriġ bla ħlas fi l-lingwa ospitanti u nattiva, u servizzi bħal 

sports u aċċess għall-internet jista’ jkollhom l-eff ett li jgħollu l-fi duċja tagħhom fl -iskola, u 

l-aspettattivi u l-appoġġ għall-prestazzjoni fl -iskola tat-tfal tagħhom. 

Il-proġett ‘Rucksack’ tal-RAA Essen (Ġermanja), li jgħaqqad it-taħriġ fi l-lingwa u attivitajiet 

edukattivi oħrajn fl -edukazzjoni tal-kindergarten u elementari, iħarreġ lill-ommijiet 

immigranti sabiex imexxu gruppi lokali ta’ ommijiet immigranti oħrajn li jibnu l-kompetenzi 

tagħhom fi lwaqt li jappoġġjaw it-tagħlim ta’ wliedhom. L-evalwazzjoni kwalitattiva  

tal-proġett magħmula mill-parteċipanti, turi li l-proġett għamel u żamm bidliet pożittivi 

fi r-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u l-għalliema. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas  

Il-Proġett tal-Edukazzjoni tal-Omm u l-Wild jinforma ġenituri ta’ oriġini Torka fi l-Belġju, 

Franza, il-Ġermanja, l-Olanda u l-Iżvizzera dwar is-sistema edukattiva fi l-pajjiż ta’ residenza 

tagħhom u jgħinhom, b’mod partikolari lin-nisa, sabiex jiksbu l-ħiliet u l-mezzi biex 

jipparteċipaw f’attivitajiet lokali soċjali u edukattivi. Il-fondazzjoni mhux governattiva 

tal-istess isem (AÇEV) tikkollabora ma’ assoċjazzjonijiet lokali tal-immigranti u tan-nisa, korpi 

konsultattivi rappreżentanti u assoċjazzjonijiet prinċipali tas-soċjetà ċivili. AÇEV tissorvelja 

u tħarreġ istrutturi fi l-pajjiż li jistabbilixxu programmi u korsijiet ta’ appoġġ kemm fi t-Tork u 

kemm fi l-lingwa tal-pajjiż ta’ residenza. L-evalwazzjoni akkademika esterna li qabblet familji 

mħarrġa u mhux imħarrġa mill-AÇEV, żvelat li l-proġett tejjeb l-istima personali tal-omm 

u l-interess fl -iskola. Il-proġett kien ivvalutat ukoll b’mod favorevoli rigward l-effi  kaċja u 

l-effi  ċjenza tal-implimentazzjoni u t-tixrid.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en  
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Fi Franza, l-azzjoni sperimentali ġdida, ‘Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration’  

tnediet f’Novembru 2008 f’61 skola primarja u sekondarja u sejra tkun ivvalutata fl -2009. 

L-għan ta’ din l-inizjattiva volontarja hija li tiff amiljarizza lill-ġenituri ta’ tfal tal-ewwel u 

t-tieni ġenerazzjoni mas-sistema tal-iskola, l-objettivi u l-ħidma tagħha, sabiex ikunu jistgħu 

jipparteċipaw u jgħinu aktar lit-tfal tagħhom fi x-xogħol tal-iskola. Il-programm joff ri wkoll 

korsijiet volontarji fi l-lingwa. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Tagħlim tal-lingwa materna 

Bosta pajjiżi joff ru xi appoġġ għat-tagħlim tal-lingwa materna u tal-kultura b’livelli ta’ 

impenn diff erenti. Dan l-appoġġ tradizzjonalment jistrieħ fuq l-“ipoteżi interdipendenti” li 

l-istudenti immigranti ma jistgħux jitgħallmu lingwa ġdida sakemm jitgħallmu formalment 

u jaħsbu b’mod kritiku dwar dik li tgħallmu l-ewwel u li jistgħu jużaw id-dar. Ir-reviżjoni 

tal-letteratura tal-OECD ma ssibx kunsens ċar ta’ riċerka li jappoġġja jew jirrifj uta l-ipoteżi 

interdipendenti, u dan jispjega l-konfużjoni u l-politiċizzazzjoni li jistgħu jinħolqu madwar 

ir-rwol tat-tagħlim tal-lingwa materna. 

Il-multilingwiżmu sar prijorità għal dawk il-pajjiżi żviluppati li jaraw lilhom infushom joperaw 

bħala soċjetajiet ibbażati fuq l-għarfi en, innovattivi u interkonnessi b’mod globali. Meta 

l-istudenti jidħlu fi s-suq tax-xogħol b’kapaċità ta’ taħdit fi t-tieni lingwa u f’dik materna, dan 

il-kapital uman iġib benefi ċċji ekonomiċi u soċjokulturali ovvji lill-pajjiż ta’ destinazzjoni, 

b’mod speċjali meta l-għarfi en tal-lingwa materna jkun akkumpanjat minn għarfi en u 

netwerks fi l-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom. 

It-tagħlim tal-lingwa materna jista’ jkun il-pedament tal-edukazzjoni interkulturali ta’ skola 

u tal-kurrikulu tal-lingwi barranin. L-istudenti li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni jkunu 

kapaċi jżommu u jiżviluppaw din il-forma ta’ kapital uman, li mbagħad huma jkunu jistgħu 

jaqsmu ma’ studenti interessati li mhux ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni. L-istudenti 

nattivi f’dawn l-iskejjel ikollhom opportunitajiet aktar u aqwa ta’ tagħlim ta’ lingwa barranija 

u ħiliet interkulturali sabiex jaħdmu u jgħixu fi s-soċjetà diversa tagħhom u barra. Jista’ jkun 

intensiv ħafna mil-lat ta’ riżorsi għal kull skola li twassal għazliet ta’ edukazzjoni bilingwi 

ta’ kwalità għolja għad-diversi gruppi lingwistiċi fi l-korp tal-istudenti tagħha. Madankollu 

hemm varjetà ta’ għażliet kurrikulari li jġibu gwadann li huma disponibbli għall-istudenti 

interessati kollha, sew jekk ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni sew jekk le. Kurrikulu 

divers jista’ jkun integrat fi l-lingwi barranin off ruti fl -iskola primarja u sekondarja, inklużi 

korsijiet ta’ suġġetti avvanzati. Għażla oħra hija li jinġiebu assistenti tal-klassi bilingwi 

fi l-klassi regolari għal lezzjonijiet ta’ xi kultant. Applikazzjoni konkreta bħal din tal-approċċi 

edukattivi interkulturali ta’ skola tippermetti tagħlim aqwa u opportunitajiet ta’ bini ta’ 

għaqda soċjali.

L-għarfien tal-lingwi u l-kulturi nattivi jikkontribwixxi għall-kapital uman ta’ pajjiż ta’ 

immigrazzjoni, li dawk li jfasslu l-politika jistgħu jimmassimizzaw bħala funzjoni tal-miri 

tagħhom għal edukazzjoni ta’ klassi dinjija u kompetittività fis-suq tax-xogħol.

*
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‘Id-diversità lingwistika fl -Iskola Portugiża' jippromwovi l-kompetenza interkulturali u  

multilingwistika u jiġġieled is-segregazzjoni billi jipprovdi skejjel piloti bilingwi bil-Kreol 

ta’ Cape Verde u biċ-Ċiniż Mandarin li huma miftuħa kemm għal studenti immigranti li 

jitkellmu l-lingwa nattiva kif ukoll għal studenti nattivi Portugiżi. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Il-korsijiet fi l-lingwa materna (u b’mod speċifi ku l-għalliem tal-lingwa materna) jistgħu 

wkoll ikollhom rwol ta’ faċilitazzjoni importanti bejn il-familji u l-iskejjel. L-organizzazzjoni 

tal-provvediment ta’ korsijiet bħal dawn tista’ tkun parti mill-involviment proattiv 

tal-ġenituri ta’ skola sabiex jimmobilizzaw familji immigranti u membri tal-komunità. 

L-iskejjel jistgħu jagħmlu riżorsi edukattivi u spazju disponibbli jew jissussidjaw programmi 

off ruti barra l-klassi. 

Il-Forum tal-Iskejjel Supplementari fi  Bristol, ir-Renju Unit, huwa magħmul minn 25 skola 

volontarja bbażati fi l-komunità li jipprovdu lezzjonijiet żejda dwar il-lingwa u l-kultura tal-pajjiż, 

kif ukoll dwar suġġetti prinċipali bħall-Ingliż. Evalwazzjoni li saret fl -2005 sabet li l-impatt pożittiv 

li dawn l-iskejjel għandhom fuq il-prestazzjoni fl -iskola, l-istima personali u l-identità jista’ jitjieb 

permezz ta’ pjattaforma tal-belt għall-aħjar prattika. Il-Forum inkoraġġixxa skambju akbar u 

sħubijiet bejn komunitajiet stabbiliti u dawk li jkunu waslu l-aħħar u ma’ skejjel prinċipali.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity  

Fl-Iżvezja, student li jattendi l-iskola obbligatorja u l-iskola sekondarja għolja huwa intitolat 

għal tagħlim tal-lingwa materna jekk: wieħed jew iż-żewġ ġenituri/gwardjani għandhom 

lingwa materna diff erenti mill-Iżvediż, il-lingwa hija forma ta’ komunikazzjoni ta’ kuljum 

għall-istudent, l-istudent diġà għandu għarfi en bażiku tal-lingwa u jekk hu jew hi huma lesti li 

jirċievu dan it-tagħlim. It-tagħlim jiġi implimentat meta jkun hemm mill-inqas ħames studenti u 

għalliem disponibbli, li jagħmilha prattika komuni fi  skejjel bi proporzjonijiet għolja ta’ studenti 

immigranti u fi  skejjel indipendenti bi profi l ta’ lingwi. Riċerka reċenti osservat li t-teħid ta’ kors 

tal-lingwa materna jista’ jkollu eff ett pożittiv fuq il-marki ta’ student u fuq is-sens ta’ identità u ta’ 

appartenenza.  Il-kors żied ukoll l-involviment tal-ġenituri fl -iskola, anki meta wieħed jikkonsidra 

l-livelli tad-dħul u tal-edukazzjoni tagħhom.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Il-provvediment ta’ mudelli u konsulenti għal studenti immigranti 

Il-konsulenti jista’ jkollhom rwol siewi fi t-taħriġ u fi l-gwida taż-żgħażagħ matul l-edukazzjoni 

tagħhom. Professjonisti żgħażagħ minn sfondi ta’ immigrazzjoni jistgħu jitqabbdu (fuq bażi ta’ 

ħlas jew ta’ volontarjat) bħala assistenti fi t-tagħlim li jipprovdu appoġġ addizzjonali lil studenti 

immigranti. Dan mhux biss jipprovdi lill-istudenti immigranti b’appoġġ akkademiku, iżda b’mudelli 

pożittivi. Dan jista’ jkun partikolarment siewi meta komunitajiet etniċi jkunu qegħdin jinqasmu 

f’żewġ gruppi distinti – il-klassi inferjuri u  l-elite emerġenti tal-klassi tan-nofs.  Il-konsulenti li 

jkunu qegħdin javvanzaw ’il fuq jistgħu jipprovdu ispirazzjoni u gwida lil studenti sħabhom bi 

prestazzjoni akkademika aktar baxxa. 
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Il-konsulenzi jkabbru l-kunfidenza ta’ studenti immigranti u jibnu rabtiet ma’ mudelli minn 

elitijiet immigranti emerġenti.  

L-Istitut għall-Iżvilupp Multikulturali (FORUM) u de Baak (l-Istitut Edukattiv tal-organizzazz-

joni tal-impjegaturi tal-VNO-NCW) jiff aċilitaw it-taħriġ personali ta’ żgħażagħ b’livell għoli 

ta’ edukazzjoni minn sfondi ta’ immigrazzjoni fl -aħħar fażi tal-istudji tagħhom. Konsulent 

jipprovdi għajnuna fi l-bini tal-kompetenzi personali u l-kwalitajiet ta’ mexxejja tagħhom.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

 

Għajnuna wara l-iskola biex titjieb il-prestazzjoni u jinbnew rabtiet 

Attivitajiet ta’ rikreazzjoni, pereżempju avvenimenti sportivi u kampijiet tas-sajf, jistgħu 

jiff aċilitaw il-komunikazzjoni bejn u fost tfal immigranti u nattivi. Il-ġenituri ta’ dawn it-tfal jistgħu 

jiġu mħeġġa li jipparteċipaw u, jekk possibbli, jgħinu fl -organizzazzjoni tagħhom. L-avvenimenti 

jistgħu wkoll jiġu organizzati f’kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet immigranti.  

Attivitajiet ta’ wara l-iskola jibnu rabtiet bejn l-istudenti parteċipanti immigranti u nattivi u 

bejn l-iskejjel li jorganizzaw, il-ġenituri u l-assoċjazzjonijiet immigranti.  

Il-Fondazzjoni Jacobs fl -Iżvizzera tappoġġja kampijiet tas-sajf għal dawk li ġejjin minn familji 

immigranti li jkunu qegħdin jitgħallmu t-tieni lingwa. Diversi metodoloġiji, bħall-edukazzjoni 

tat-teatru, jiġu ttestjati u r-riżultati tal-parteċipanti u tal-gruppi ta’  kontroll jiġu vvalutati 

maż-żmien bil-għan li jitjieb l-għarfi en u jixterdu approċċi ta’ suċċess.

www.jacobsfoundation.org 

Mill-1991, l-‘École Ouverte’ fi  Franza tiftaħ skejjel primarji u sekondarji għal fi rxa wiesgħa 

ta’ attivitajiet kulturali, ta’ divertiment, ta’ tagħlim ta’ lingwa barranija u tagħlim ieħor kull 

nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Sibt u waqt il-vaganzi tal-iskola bħall-waqfa tas-sajf u tax-xitwa. 

Il-programm huwa miftuħ għall-istudenti kollha li jgħixu f’żoni urbani problematiċi u minn 

ambjenti ekonomiċi u kulturali żvantaġġjati, inklużi studenti immigranti li jkunu għadhom 

kemm waslu. Valutazzjonijiet kwalitattivi juru li l-programm huwa mezz eff ettiv fi l-ġlieda 

kontra l-konfl itti fi l-viċinati u sabiex itejjeb l-integrazzjoni soċjali, l-ambjent tal-iskola u 

r-relazzjonijiet bejn l-għalliema, il-ġenituri u l-komunitajiet lokali.  

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm  

Fi Franza wkoll, minn Settembru 2008, il-ministeru tal-edukazzjoni nazzjonali stabbilixxa 

għażla volontarja ta’ “gwida tal-iskola” fi l-primarja u fl -ewwel erba’ snin tal-iskola sekondarja. 

Matul sagħtejn ta’ sorveljanza wara l-iskola, l-għalliema jistgħu jgħinu lill-istudenti fi x-xogħol 

skolastiku tad-dar u joff ru lezzjonijiet tal-iskola addizzjonali jew attivitajiet sportivi, kulturali 

jew tal-arti.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

*

*
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 6.3 L-iffaċilitar tat-tranżizzjoni għall-edukazzjoni ogħla u 
għas-suq tax-xogħol 

Fl-UE, l-edukazzjoni terzjarja hija rikonoxxuta bħala strateġija kruċjali għat-trawwim 

tal-innovazzjoni, il-produttività u t-tkabbir f’soċjetà bbażata fuq l-għarfi en.  Il-proporzjon 

ta’ immigranti żgħażagħ li jkomplu l-edukazzjoni terzjarja ivarja b’mod konsiderevoli fost 

il-komunitajiet immigranti. Dawn id-diff erenzi x’aktarx li jinħolqu fejn iż-żgħażagħ għaddew 

minn xi tfi xkil waqt l-edukazzjoni tagħhom (kif inhu l-każ tal-parti l-kbira ta’ dawk li jfi ttxu ażil 

u tar-refuġjati) u/jew ġew minn pajjiżi fejn inqas nies għandhom aċċess għall-edukazzjoni u, 

b’riżultat ta’ dan, m’għandhomx il-kwalifi ki akkademiċi biex jidħlu fl -edukazzjoni terzjarja. 

Id-diff erenzi jirrifl ettu wkoll il-valur li l-ġenituri jagħtu lill-edukazzjoni għolja.

Il-gvern, l-istituzzjonijiet edukattivi, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, fondazzjonijiet 

u kumpaniji privati jistgħu jżidu l-għadd ta’ boroż ta’ studju u programmi li jipprovdu lil 

żgħażagħ ta’ talent minn sfondi ta’ immigrazzjoni (u lill-ġenituri tagħhom).

Fi Franza, ġew żviluppati diversi programmi li jippromwovu d-diversità f’ċentri ta’ eċċellenza 

fi t-tagħlim avvanzat. L-Istitut għall-Istudju tax-Xjenza Politika ‘Sciences-Po’ daħħal mijiet ta’ 

studenti (żewġ terzi b’ġenitur imwieled barra) permezz ta’ proċedura ta’ għażla adattata. 

Il-programm ta’ taħriġ ta’ tliet snin ‘Une grande école? Pourquoi pas moi?’ mibdi minn 

ESSEC, skola tan-negozju u l-maniġment, intuża minn tletin skola elite, u laħaq 3000 

student. Appoġġ simili fi l-livell individwali ingħata fi  programmi ta’ inġinerija u maniġment 

mill-kumpaniji l-kbar Franċiżi tat-telecom permezz ta’ ‘Cercle Passeport Telecoms.’ 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com 

 

Edukazzjoni alternattiva

Żgħażagħ li jkunu rrifj utaw forom tradizzjonali ta’ edukazzjoni jeħtieġu alternattiva sabiex 

jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom, li huma jqisu daqstant attraenti u rilevanti. L-edukazzjoni 

li tinkludi moduli bbażati fuq il-ħtiġijiet u hija prattika u tistrieħ fuq tekonoloġiji moderni, 

tappella aktar għaż-żgħażagħ. Pereżempju, ‘Skejjel tat-tieni opportunità’ huma maħsuba 

sabiex jipprovdu opportunitajiet ġodda ta’ edukazzjoni u taħriġ għal żgħażagħ esklużi li 

m’għandhomx il-ħiliet u l-kwalifi ki sabiex jagħmlu aktar taħriġ jew jidħlu fi s-suq tax-xogħol.   

Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali

Parti mill-Aġenda 2000/10 ta’ Liżbona biex tagħmel l-UE l-ekonomija bbażata fuq l-għarfi en 

l-aktar dinamika u kompetittiva fi d-dinja, hija li żżid in-numru ta’ żgħażagħ li jlestu 

l-edukazzjoni sekondarja għolja. L-edukazzjoni ogħla hija meqjusa li hi l-iktar triq mixtieqa 

għall-kisba tal-ħiliet meħtieġa għal soċjetà tal-għarfi en. Filwaqt li kull attentat jista’ jsir 

biex ikun żgurat li immigranti żgħażagħ jiksbu l-kompetenzi sabiex itemmu b’suċċess 
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l-edukazzjoni sekondarja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali hija għażla oħra għal dawk 

li, minkejja l-appoġġ, aktarx li ma jgħaddux mill-edukazzjoni sekondarja għolja u joħorġu 

mill-iskola bi prospetti limitati ħafna.

L-immigranti mhumiex rappreżentati biżżejjed fl -edukazzjoni u fi t-taħriġ avvanzati, u 

għandhom rata għolja ta’  persuni li ma jkomplux jistudjaw. Programmi ta’ involviment 

li jipprovdu informazzjoni lill-immigranti dwar il-korsijiet disponibbli jistgħu ma jkunux 

eff ettivi jew ma jkunux jeżistu, il-korsijiet jistgħu ma jkunux adattati għall-isfondi 

edukattivi, kulturali u/jew lingwistiċi tal-immigranti. Il-korsijiet jistgħu ma jkunux strutturati 

b’mod fl essibbli sabiex jiżguraw li l-istudenti jkunu jistgħu jibbilanċjaw l-impenji familjari 

u tax-xogħol tagħhom. Azzjonijiet biex jingħelbu dawn l-ostakli jgħinu sabiex iħeġġu 

immigranti żgħażagħ biex ikomplu l-edukazzjoni ulterjuri u jħeġġu lil dawk li telqu, jew 

abbandunaw l-istudji tagħhom, sabiex jerġgħu lura.  

Il-kampanja tal-Ministeru tal-Integrazzjoni Daniż, ‘Neħtieġu liż-żgħażagħ kollha,’ għandha 

l-għan li tħeġġeġ aktar żgħażagħ immigranti biex jibdew u jkomplu t-taħriġ vokazzjonali. 

Il-kampanja tinkludi task force li tgħin lill-iskejjel vokazzjonali fl -iff aċilitar ta’ inizjattivi li 

jbaxxu r-rata ta’ studenti li jitilqu fost l-immigranti u tippromwovi l-aħjar prattika. 

www.brugforalleunge.dk/fi leadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_

Summary_evaluation_BFAU_fi nal-version.pdf 

Barra minn hekk, il-politika Daniża ‘Opportunità ġdida għal kulħadd’ tipprova tintegra nies 

qiegħda minn minoranzi etniċi fi s-suq tax-xogħol. Hija tinkludi parteċipazzjoni obbligatorja 

f’edukazzjoni ġenerali jew vokazzjonali għal dawk iż-żgħażagħ kollha li jirċievu benefi ċċji fi  

fl us. Programmi speċjali jgħinu lil żgħażagħ taħt il-25 sena li ma jkunux segwew programm 

ta’ edukazzjoni għaż-żgħażagħ. Il-programmi jipprovdu wkoll lil żgħażagħ bil-kwalifi ki 

meħtieġa sabiex ikomplu t-taħriġ vokazzjonali.

www.nychance.dk  

Il-proġett PALMS ħoloq netwerk ta’ 250 espert u ħaddiema soċjali minn muniċipalitajiet 

Taljani sabiex jiżviluppaw toroq ta’ inseriment u integrazzjoni fi s-suq tax-xogħol għal 

minorenni mhux akkompanjati li jintitolawhom sabiex japplikaw għal permess ta’ residenza 

malli jagħlqu t-18-il sena. Ġew imfassla toroq individwali għal 260 minorenni mhux 

akkompanjati, li minnhom 179 kisbu apprendistat, 157 borża ta’ studju u 110 ix-xogħol 

meħtieġ wara t-taħriġ.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Studenti tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni jistgħu jiff aċċjaw aktar żvantaġġi minn sħabhom 

in-nattivi fi l-kisba tal-ewwel impjieg tagħhom, minħabba l-istatus soċjoekonomiku 

tal-familji tagħhom, netwerks soċjali aktar dgħajfa u nuqqas ta’ għarfi en dwar id-“dħul 

u l-ħruġ” tas-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, prattiki ta’ reklutaġġ diskriminatorji ma 

jistgħux ikunu injorati. 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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L-inkoraġġiment ta’ dħul bikri fi s-suq tax-xogħol

Fil-proċeduri ta’ reklutaġġ, l-impjegaturi għandhom tendenza li jagħtu importanza 

lill-esperjenza ta’ ħidma tal-immigrant fi l-pajjiż aktar milli lill-esperjenza preċedenti ta’ 

xogħol/edukazzjoni barra jew liċ-ċertifi kati ta’ parteċipazzjoni f’korsijiet tal-lingwa tal-pajjiż 

ospitanti. Il-kuntratti li jikkombinaw ix-xogħol mal-opportunitajiet ta’ tagħlim jippermettu 

lill-istudenti jiksbu ħiliet ta’ xogħol, lingwa u ħiliet fl essibbli addizzjonali u jgħinuhom jaraw 

il-potenzjal tagħhom stess u l-valur ta’ xogħolhom. Taħriġ fi l-lingwa bbażat fuq il-professjoni 

u  fuq il-post huwa rrakkomandat sabiex jiżgura li t-tagħlim tal-lingwa tal-pajjiż ospitanti 

għal immigranti żgħażagħ ma jsirx eċċessiv u mingħajr eff ett. Programmi fuq il-post 

tax-xogħol jistgħu wkoll ikunu utli għal dawk b’esperjenza ta’ xogħol/edukazzjoni barra, li 

jeħtieġu ċertifi kazzjoni addizzjonali.

Iż-żieda tan-numru ta’ immigranti żgħażagħ f’apprendistati u fi  skemi oħrajn ta’ taħriġ 

hija strateġija sabiex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Minbarra li jipprovdu miżuri 

addizzjonali, l-istrateġiji huma wkoll meħtieġa sabiex jinkoraġġixxu aktar immigranti 

żgħażagħ biex jimpenjaw irwieħhom f’taħriġ vokazzjonali. Is-suċċess ta’ programmi fuq stil 

ta’ apprendistat jiddependi fuq il-kwalità ta’ kooperazzjoni mal-kumpaniji li joff ru l-postijiet. 

L-awtoritajiet jistgħu jipprovdu skrining ta’ opportunitajiet ta’ impjieg jew apprendistat u 

jiċċertifi kaw il-livell ta’ lingwa bażiku meħtieġ u l-kompetenzi meħtieġa sabiex jeżerċitaw 

dik il-funzjoni. Jistgħu wkoll jintervjenu sabiex jiżguraw konsistenza fi l-kwalità u s-servizz 

tal-apprendistati miftiehma bejn l-iskejjel, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tipi diversi 

ta’ impjegaturi. L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) huma, b’mod speċjali,  grupp ta’ 

impjegaturi li diffi  ċli jintlaħqu. 

Esperjenza bikrija ta’ xogħol permezz ta’ apprendistati ta’ kwalità assigurata u programmi 

ta’ xogħol/tagħlim turi li hi sinifikanti b’mod speċjali biex żgħażagħ immigranti jiksbu 

riżultati fis-suq tax-xogħol. 

L-Awstrija u l-Ġermanja għandhom sistemi ta’ apprendistati bikrija u stabbiliti sew ta’ tul 

ta’ żmien sinifi kanti, li jwasslu għal diploma u rekord ta’ impjieg individwali. Il-proġett 

ta’ riċerka TIES sab li immigranti Torok tat-tieni ġenerazzjoni f’dawn il-pajjiżi kienu aktar 

imħejjija sabiex jidħlu fi s-suq tax-xogħol, inqas aff ettwati minn prattiki diskriminatorji ta’ 

reklutaġġ, u aħjar f’dak li jirrigwarda r-riżultati tal-impjieg milli f’pajjiżi li m’għandhomx 

sistemi ta’ apprendistat.

www.tiesproject.eu 

Il-belt ta’ Vjenna kienet kapaċi tgħolli n-numru ta’ apprendisti tagħha li ġejjin minn sfond 

ta’ immigrazzjoni permezz tal-użu ta’ fuljetti f’ħafna lingwi u reklami fuq il-websajts. 

L-apprendisti kollha jirċievu tagħrif dwar id-diversità u jimlew modulu dwar l-edukazzjoni 

interkulturali.

*
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Il-programm Step2Work fl -Olanda jgħin lil dawk li jħallu l-iskola u li mhumiex speċjalizzati 

jidħlu fi s-suq tax-xogħol billi jiżgura u jiffi  nanzja pożizzjoni ta’ sena ta’ impjieg li warajha 

l-impjegatur għandu jinnegozja kuntratt ta’ impjieg regolari. Waqt din il-pożizzjoni 

il-proġett jipprovdi lill-parteċipanti b’kors preparatorju u taħriġ kontinwu. Il-proġett laħaq 

il-miri tiegħu tal-ewwel sena b’102 mill-120 parteċipant jiksbu kuntratt u bl-istabbiliment ta’ 

grupp imħarreġ ta’ kunsilliera u kurrikulu ta’ taħriġ ittestjat.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

Il-proġett ‘Netwerk għal taħriġ vokazzjonali – taħriġ minn intraprendituri barranin’ 

f'Mannheim, il-Ġermanja, jindirizza l-problema doppja ta’ dawk l-immigranti li jitilqu 

mill-iskola li ma jkunux jistgħu jsibu apprendistat, u tal-kapaċità limitata ta’ intraprendituri 

immigranti li jipprovduhom. Il-proġett jiff aċilita l-ħolqien ta’ apprendistati ġodda fi s-setturi 

tal-kummerċ u tal-gastronomija u jipprovdi taħriġ supplimentari dwar kompetenzi interkul-

turali u multilingwiżmu. 120 intraprenditur immigrant jipparteċipaw u ċ-ċifra tikber bi 12-15 

fi s-sena. 80% tal-parteċipanti spiċċaw impjegati b’mod permanenti mill-kumpanija, fi lwaqt 

li l-bqija sabu xogħol jew komplew l-edukazzjoni ogħla.

Azzjoni pożittiva

Il-gvernijiet u l-kumpaniji privati jistgħu jimxu mal-kodiċi ta’ kondotta biex jissodisfaw 

ċerti kriterji li jikkonċernaw ir-rispett tad-diversità fi l-prattiki ta’ reklutaġġ. L-obbligi legali 

li jippromwovu l-ugwaljanza u d-diversità jistgħu jkunu meħtieġa mis-settur pubbliku kif 

ukoll minn kumpaniji li jirbħu kuntratti ta’ akkwist pubbliku, self, għotjiet, jew benefi ċċji 

oħra tal-gvern. Għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li huma partikolarment diffi  ċli li 

jintlaħqu, appoġġi diretti ta’ pagi tal-gvern jew vantaġġ fi skali wrew li huma eff ettivi ħafna 

fl -inkoraġġiment tar-reklutaġġ ta’ individwi li huma tradizzjonalment żvantaġġjati fi s-suq 

tax-xogħol (immigranti żgħażagħ, dawk qiegħda għal żmien twil, dawk b’diżabbiltà, eċċ.) 

Taħt il-‘Pjan Rosetta’ fi l-Belġju, l-impjegaturi jirċievu rimborż tal-kontribuzzjoni tagħhom 

għas-sigurtà soċjali jekk jimpenjaw ruħhom biex mill-inqas 3% tal-forza tax-xogħol tagħhom 

tkun tikkonsisti f’żgħażagħ, bit-tfal ta’ immigranti jingħataw importanza doppja.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/offi  cial-paper-belgium-jun01.pdf 

It-tfassil ta’ politika skont il-ħtiġijiet ta’ immigranti żgħażagħ 

Il-Linji gwida Ewropej tal-Impjieg, li huma prijoritajiet komuni għall-politika nazzjonali 

tal-impjieg, jirrakkomandaw li l-Istati Membri jimplimentaw sensiela ta’ miżuri li jiggarantixxu 

li ebda persuna żagħżugħa ma titħalla lura mingħajr taħriġ jew impjieg. L-istrateġiji huma 

mfassla b’mod li jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifi ċi ta’ ċerti gruppi ta’ żgħażagħ immigranti li 

jkollhom riżultati batuti fi s-suq tax-xogħol.    
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Dawk li jfasslu l-politika tal-edukazzjoni u tal-integrazzjoni żviluppaw programmi li jgħinu 

lill-istudenti fi t-tħejjija tagħhom għal, fl -assigurazzjoni ta’, jew saħansitra fi l-ħolqien 

tal-ewwel impjieg tagħhom f’karriera li taqbel mal-ħiliet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. 

Ir-riżultati proposti lill-parteċipanti f’dawn il-programmi jvarjaw mill-kisba tal-kunfi denza 

personali, ħiliet fl essibbli tas-suq tax-xogħol, netwerks ta’ appoġġ professjonali u 

ċertifi kazzjonjiet, sa pożizzjonijiet ta’ apprendistat u impjieg. Dawn il-programmi huma 

maħsuba li jħallu impatt fuq l-inklużjoni soċjoekonomika u fuq il-viżibbiltà ta’ x’jistgħu 

jikkontribwixxu jew x’ikkontribwew żgħażagħ immigranti għall-ħajja ekonomika. 

Bosta immigranti żgħażagħ li ma jaħdmux jew li mhumiex fl -edukazzjoni jibbenefi kaw minn 

attivitajiet ta’ abilitazzjoni li jipprovdulhom l-impetu u r-riżorsi sabiex jinbidlu, it-twemmin li dan 

huwa possibbli u l-ħiliet biex jagħmlu dan. ‘Ċentri taċ-ċittadini’ jistgħu jintużaw sabiex jipprovdu 

liż-żgħażagħ b’aċċess għall-informazzjoni, internet, korsijiet ta’ lingwi u “taħriġ fi l-ħiliet bażiċi.” 

Il-programmi jistgħu jtejbu l-“ħiliet bażiċi” tal-istudenti, li jtejbu l-prospetti ta’ impjieg ta’ 

livell ta’ dħul, billi jipprovdu opportunitajiet akbar għat-tagħlim mhux formali, bħal ċentri 

ta’ riżorsi, taħriġ, konsulenza u l-aċċess għal netwerks. 

Il-‘Jugendmigrationsdienste’ (JMD) tal-Ġermanja huwa servizz ta’ integrazzjoni iff ukat lejn 

żgħażagħ li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni.  Hemm total ta’ 360 JMDs li għandhom 

l-għan li jtejbu l-possibiltajiet ta’ integrazzjoni b’suċċess ta’ żgħażagħ fi r-rigward tal-lingwa, 

l-iskola u l-edukazzjoni u t-tranżizzjoni għall-impjieg billi joff ru pariri individwali u ġestjoni 

ta’ każijiet, sessjonijiet ta’ gruppi, pariri soċjali u opportunitajiet ta’ netwerking.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie  

Metodi kreattivi għall-involviment ta’ żgħażagħ immigranti u
l-familji tagħhom 

L-iżgurar ta’ appartenenza jfi sser li l-istudenti u l-imsieħba jagħżlu l-proġett, aktar milli 

l-proġett jagħżel lill-istudenti u lill-imsieħba. Dawn il-programmi jagħmlu minn kollox 

sabiex jisfruttaw il-kuntest lokali. Jgħinu lill-istudenti immigranti biex huma stess jagħmlu 

dijanjożi tal-edukazzjoni formali u mhux formali tagħhom, u tal-opportunitajiet ta’ impjieg 

madwarhom. Il-pjattaformi ta’ djalogu b’organizzazzjonijiet u komunitajiet immigranti, 

b’mod speċjali rappreżentanti taż-żgħażagħ, jistgħu jkunu utli sabiex jidentifi kaw ostakli 

għas-suq tax-xogħol u strateġiji sabiex dawn jingħelbu. 

Servizzi ta’ gwida għall-impjieg għandhom ikunu kklalibrati skont il-kultura. Informazzjoni 

li faċli tiġi aċċessata tista’ ssir disponibbli permezz ta’ materjal tradott u paġni tal-web kif 

ukoll billi jingħata aċċess għal interpreti u persunal bilingwi. Iż-żgħażagħ immigranti jistgħu 

jintlaħqu permezz ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjoni moderni bħal websajts interattivi u 

midja elettronika. Għadd bla qies ta’ eżempji jvarjaw minn żjarat fi d-dar u hotlines għal fi eri 

tal-impjieg,  kampanji ta’ reklutaġġ, u saħansitra  eżerċizzji ta’ pubbliċità.  

*
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Is-Sħubija ta’ Żvilupp Awstrijaka EQUAL ‘Join In’ għamlet tur fi t-Tirol li pprovdiet kampanja 

ta’ informazzjoni, apprendistati qosra, fi eri tal-edukazzjoni u tal-impjieg u workshops 

fuq il-post. Il-membri ta’ gruppi fi l-mira kienu mħarrġa bħala l-konsulenti interkulturali 

tal-proġett u wrew li kienu aktar eff ettivi fi r-reklutaġġ mill-persunal nattiv Awstrijak. 

L-aġenzija reġjonali tas-suq tax-xogħol irċeviet linji gwida sabiex tirrevedi d-dejta tagħha 

fuq l-utenti tagħha biex taqbad “sfondi ta’ immigrazzjoni”, ivvalutat mill-ġdid l-effi  kaċja 

tal-off erti kurrenti għal dawn il-gruppi u issa qed tagħmel proġetti ta’ involviment akbar 

fosthom u f’żoni urbani esterni. 

www.join-in.at 

‘Aġenda X – iż-Żgħażagħ f’Soċjetà Multikulturali’ hija mfassla u mħaddma miż-żgħażagħ 

għaż-żgħażagħ. Fost il-ħafna attivitajiet tagħha li jgħaqqdu żgħażagħ nattivi u minn minoranzi 

li jidħlu fi s-suq tax-xogħol, l-ikbar attività singola tagħha hija il-kors dwar l-impjieg ‘Jobb X’. 

Bosta mijiet ta’ żgħażagħ bejn il-15 u s-26 sena ipparteċipaw u r-rata ta’ suċċess għas-sejba ta’ 

impjieg ftit żmien wara l-programm hija ta’ 80% — ogħla b’mod sinifi kanti milli għal dawk li 

jattendu l-korsijiet standard ipprovduti mis-Servizz Norveġiż tax-Xogħol u s-Sigurtà Soċjali. 

Ir-raġunijiet għall-vantaġġ komparattiv ta’ Jobb X huma l-attenzjoni li jagħti lill-kompetenzi 

reali, saħħiet individwali u proporzjon ogħla ta’ għalliema għal studenti.

www.agendax.no 

Għodod ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) qegħdin jintużaw minn 

inizjattivi fuq skala żgħira madwar l-Ewropa kollha sabiex iħarrġu immigranti żgħażagħ 

billi jiff aċilitaw opportunitajiet ta’ tagħlim interkulturali u personalizzati u l-kisba ta’  ħiliet 

ta’ litteriżmu, lingwistiċi, speċifi ċi għas-suġġett, diġitali u midja li jistgħu jiftħu l-bibien 

għall-impjieg. Il-karatteristiċi dinamiċi u multimedjali tal-ICT jappellaw għal żgħażagħ u 

(jerġgħu) idaħħluhom f’ambjent ta’ tagħlim li jkun aktar interattiv u mfassal għall-ħtiġijiet 

speċifi ċi tagħhom. Pereżempju, l-istudenti jistgħu jitħarrġu mingħajr ma jirrikorru għal-lingwa, 

bl-użu ta’ simboli jew traduzzjonijiet fi l-lingwa materna. L-aċċess għall-kompjuters u ħiliet 

diġitali bażiċi huma żewġ prerekwiżiti biex wieħed jaħtaf dawn l-opportunitajiet.

L-‘Escolhas’ (Għażliet) fi l-Portugall huwa programm minn isfel għal fuq li, mill-2001, 

iffi  nanzja u appoġġja 121 proġett. Dawn huma bbażati fuq id-dijanjożi ta’ assoċjazzjonijiet 

lokali stess dwar kif itejbu l-kisbiet edukattivi u fi s-suq tax-xogħol ta’ żgħażagħ ta’ kull età 

f’riskju li jgħixu f’żoni żvantaġġjati, b’mod speċjali tfal immigranti. Mill-2006, 110 ‘Ċentru 

Diġitali ta’ Inklużjoni’ bbażati lokalment (CID@NET) ipprovdew 27,000 utent b’aċċess bla 

ħlas għall-internet għal tiftix ta’ impjiegi u attivitajiet diversi ta’ appoġġ. Pereżempju, 

ġie żviluppat kurrikulu ta’ taħriġ dwar l-“impjegabbiltà” fi  ħdan il-Litteriżmu Diġitali ta’ 

Microsoft. 

www.programaescolhas.pt 



Ktejjeb ta’ tagħrif dwar l-integrazzjoni 153

$

Z

 
Z

 

Z

Il-proġett LIFT f’Amburgu kellu l-għan li jibni u jwessa’ l-ħiliet lingwistiċi u l-kompetenza 

interkulturali ta’ studenti immigranti, u jħarriġhom ukoll fl -użu profi ċjenti ta’ midja ġdida. 

Immirat lejn żgħażagħ imċaħħdin, bejn it-12 u s-16-il sena, minn sfondi ta’ immigrazzjoni, 

LIFT ipprovda ambjent ta’ tagħlim fuq l-internet b’aċċess għal unitajiet ta’ tagħlim u logħob 

ibbażati fuq il-web.

Prattiki oħrajn jinsabu fi l-Ħarsa Ġenerali tal-2008 lejn Inizjattivi Diġitali ta’ Appoġġ għal/

minn Immigranti u Minoranzi Etniċi fl -UE27, Rapport IPTS,  

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Konsulenti mudelli u mudelli oħrajn

Il-mudelli jagħtu prova lil żgħażagħ oħrajn li huwa possibbli li tikseb suċċess permezz 

tal-edukazzjoni u fi s-suq tax-xogħol. Konsulenti individwali mhux biss jistgħu jispiraw, 

iżda wkoll jagħtu taħriġ u gwida mmirati lil immigranti żgħażagħ. Il-programmi jistgħu 

jlaqqgħu studenti minn sfondi żvantaġġjati ma’ voluntiera (impjegati jew persuni rtirati) 

fi  professjoni partikolari jew ma’ għalliema dwar l-impjieg iċċertifi kati b’mod professjonali. 

Persuni bi rwol ta’ ‘mudell’ ġejjin minn sfondi simili, urew li rnexxew b’mod partikolari 

bħala konsulenti, persuni li jirreklutaw u maniġers ta’ proġetti għal dawn il-programmi.  

L-off erta ta’ pożizzjonijiet ta’ impjieg bħala konsulenti lil parteċipanti li rnexxew jgħin lil 

dawn il-programmi jilħqu l-għan ġenerali li jgħinu lil immigranti żgħażagħ jiżguraw karrieri 

li jaqblu mal-ħiliet u l-esperjenza unika tagħhom.

Fil-proġett ‘Work-Up’ fi l-Belġju, konsulenti dwar ix-xogħol prattiku minn sfondi ta’ 

immigrazzjoni jipprovdu gwida individwali lil żgħażagħ bħalhom qiegħda. Dawn jipprovdu 

kollegament bejn dawk li jkunu qegħdin ifi ttxu impjieg u l-aġenziji tal-impjieg pubbliku 

billi jidentifi kaw il-problemi speċifi ċi li jiff aċċjaw il-pari tagħhom u billi jipproponu titjib 

fi s-servizz. L-assoċjazzjonijiet ta’ immigranti li jipparteċipaw jipprovdu pariri u taħriġ 

komplementari li l-aġenziji pubbliċi ma jipprovdux.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

Il-proġett EQUAL SpraKuM fi l-Ġermanja implimenta l-‘Kwalifi ka għal Medjaturi fi l-Lingwa 

u l-Kultura’ sabiex joff ri taħriġ u jiftaħ dawn il-karrieri għal immigranti żgħażagħ, refuġjati 

u dawk li jkunu qegħdin ifi ttxu ażil li jixtiequ jservu bħala intermedjarji fi t-titjib ta’ servizzi 

bażiċi u jtejbu s-saħħa u s-sitwazzjoni soċjali ta’ immigranti aktar vulnerabbli.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm
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It-twessigħ ta’ netwerks

Bosta persuni jsibu impjieg permezz tan-netwerks soċjali tagħhom. Immigranti żgħażagħ 

ġeneralment ikollhom netwerks inqas żviluppati min-nattivi u dan ipoġġihom fi  żvantaġġ. 

Il-gvern, is-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet edukattivi u kumpaniji privati lkoll jistgħu jaqdu 

rwol fi l-bini ta’ netwerks. Pereżempju, l-impjegaturi li joperaw f’industriji fejn huwa 

komuni r-reklutaġġ permezz ta’ netwerks informali, jistgħu joff ru skemi mfasslin apposta 

ta’ induzzjoni fuq il-post tax-xogħol. ‘Provvisti Nazzjonali ta’ Talent’ jipprovdu pjattaforma 

sabiex jgħaqqdu lil dawk li jkunu qegħdin ifi ttxu impjieg ma’ impjegaturi potenzjali u 

volontarjament joff ru opportunitajiet sabiex itejbu s-CVs ta’ dawn iż-żgħażagħ.  

‘Mill-Bank għall-Grawnd’ huwa proġett li nħoloq minn wieħed mill-akbar klabbs tal-futbol 

fi d-Danimarka, Brøndby IF, f’kooperazzjoni mal-Muniċipalità ta’ Brøndby u l-Ministeru 

tal-Integrazzjoni. Huwa għandu l-għan li jistabbilixxi kuntatti bejn żgħażagħ li ġejjin minn 

sfond ta’ immigrazzjoni u n-netwerk tal-klabb ta’ madwar 350 kumpaniji li jisponsorjawh. 

Aktar minn 130 żgħażugħ li ġejjin minn sfond ta’ immigrazzjoni tpoġġew f’apprendistati 

jew f’impjieg regolari mill-2003 ’l hawn.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Il-volontarjat u l-parteċipazzjoni f’netwerks ta’ żgħażagħ jistgħu jtejbu l-kompetenzi ta’ 

immigranti żgħażagħ, kif ukoll jiżviluppaw in-netwerks u l-kunfi denza tagħhom. Immigranti 

żgħażagħ fl -iskejjel sekondarji jistgħu jiġu mħeġġa wkoll li jsibu impjieg każwali waqt 

il-vaganzi tal-iskola jew fi l-ħin liberu tagħhom minħabba li dan jista’ jipprovdi esperjenza 

siewja għas-suq tax-xogħol, jgħin sabiex itejjeb il-ħiliet lingwistiċi u jiżviluppa ħiliet soċjali 

u interpersonali.  

Il-proġett EQUAL Olandiż, ‘Catch the Coach to Be,’ jindirizza problemi soċjali ta’ immigranti 

żgħażagħ billi jħeġġiġhom isiru żgħażagħ ħaddiema  huma stess. Il-proġett jinvolvi l-iżvilupp 

u t-twettiq ta’ programmi ta’ tagħlim, taħriġ prattiku, it-tisħiħ tal-karattru multikulturali 

tax-xogħol maż-żgħażagħ, iż-żieda tal-għadd ta’ postijiet ta’ tagħlim/xogħol billi jsir kuntatt 

ma’ impjegaturi u l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ metodu ta’ tagħlim multimedjali.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Negħlbu d-diskriminazzjoni indiretta bbażata fuq l-oriġini u 
l-kundizzjoni soċjali  

Skont is-sitwazzjoni lokali, l-immigranti żgħażagħ jistgħu jkunu kkonċentrati b’mod 

sproporzjonat f’żoni mċaħħda ekonomikament fejn hemm probabbiltà akbar li r-residenti  

jkunu qegħdin jgħixu fi  djar soċjali, ikunu qiegħda, jkollhom edukazzjoni batuta, ikunu 

involuti f’attività kriminali jew ikollhom problemi ta’ saħħa mentali bħal depressjoni. F’dawn 

il-każijiet, x’aktarx li ż-żona ma jkollhiex espansjoni tan-negozju u s-sistemi ta’ trasport u 
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l-opportunitajiet ta’ impjieg jistgħu jkunu ħżiena. L-opportunitajiet għaż-żgħażagħ li 

jitrabbew f’żoni ta’ żvantaġġ ekonomiku u soċjali huma ħafna aktar limitati. L-awtoritajiet 

lokali għandhom iħeġġu lill-impjegaturi minn barra dawn iż-żoni segregati u  żvantaġġjati 

sabiex jimpjegaw żgħażagħ minn dawn iż-żoni u, fejn xieraq, jikkunsidraw li jirriżervaw 

għadd ta’ postijiet ta’ apprendistat għalihom. 

Il-proġett Żvediż, ‘Lugna Gatan’ (Triq Faċli), għandu l-għan li jintegra mill-ġdid żgħażagħ 

li jiff aċċjaw l-esklużjoni soċjali f’żoni mċaħħda f’diversi bliet. Wara taħriġ ta’ tliet xhur, 

iż-żgħażagħ jiġu mpjegati bħala mudelli sabiex jistabbilixxu kuntatt ma’ żgħażagħ 

oħrajn fi ż-żona tagħhom. Bosta mijiet ta’ żgħażagħ qiegħda ngħataw għajnuna fi t-taħriġ 

u fl -impjieg u eluf oħra ħadmu bħala voluntiera. Il-parti l-kbira ta’ dawk li jaħdmu jew li 

ħadmu għall-proġett issa għandhom impjieg full time jew qegħdin jistudjaw.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/fi le_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Il-programm Franċiż ‘Zones Franches Urbaines’ (Żoni ta’ Intrapriża) għandu l-għan li jagħti 

spinta lill-attività ekonomika, inaqqas il-qgħad u jiff aċilita ir-reġenerazzjoni fi żika u soċjali 

f’żoni bi proporzjonijiet għolja ta’ studenti li jkunu telqu mill-iskola billi jtejjeb l-inċentivi 

ekonomiċi għal kumpaniji privati. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 



156 Ktejjeb ta’ tagħrif dwar l-integrazzjoni

Iż-żgħażagħ immigranti, l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol

Konklużjonijiet

1.  Kondizzjonijiet soċjali usa’ rregolati minn politiki diff erenti, bħall-immigrazzjoni, 

l-akkomodazzjoni, l-aff arijiet soċjali u l-impjieg, jistgħu jaġixxu jew bħala faċilitaturi 

jew bħala xkiel għal politika edukattiva eff ettiva. 

2.  L-istudenti immigranti għandhom it-tendenza li jirnexxu f’sistemi edukattivi b’inqas 

skejjel ta’ tipi diff erenti, b’għażla aktar tard għar-raggruppar skont l-abbiltà u b’mezzi 

oġġettivi ta’ evalwazzjoni, inkluż f’każijiet ta’  bżonnijiet speċjali.

3.  Standards għoljin u uniformi għall-evalwazzjonijiet tat-tagħlim preċedenti u 

programmi ta’ orjentazzjoni jiżguraw li studenti li jkunu għadhom ġejjin jidħlu 

fi s-sistema skolastika fi l-livell it-tajjeb.

4.  Appoġġ kontinwu jgħin lill-istudenti immigranti jlaħħqu kemm jista’ jkun fl -aktar 

żmien qasir u tranżitorju possibbli. Dawn il-korsijiet jibbenefi kaw minn standards ta’ 

kwalità stabbiliti sew u vvalutati b’mod regolari għat-tagħlim tat-tieni lingwa u minn  

kollaborazzjoni mill-qrib bejn l-għalliema dwar tagħlim tal-kontenut integrat.

5.  L-ingaġġar ta’ aktar għalliema ta’ kwalità huwa wieħed mill-iktar elementi eff ettivi 

għat-titjib ta’ livelli ta’ kisba, b’mod speċjali għal studenti bi sfondi  ta’ immigrazzjoni 

jew żvantaġġjati. Iż-żieda tan-numru ta’ għalliema bi sfondi ta’ immigrazzjoni u/

jew b’taħriġ ta’ edukazzjoni kulturali, ittejjeb il-kisba tal-istudenti, l-aspettattivi 

tal-għalliema u l-kwalità ġenerali tal-ambjent tat-tagħlim.

6.  L-implimentazzjoni sħiħa tal-edukazzjoni interkulturali fi l-kurrikulu, tal-materjal 

għat-tagħlim u l-attivitajiet extrakurrikulari, tgħolli l-għarfi en tal-istudenti nattivi u 

l-kunfi denza tal-istudenti immigranti.

7.  Strateġiji attivi ta’ involviment għal ġenituri immigranti u żvantaġġjati, u programmi 

edukattivi volontarji kontinwi għall-adulti għal kulħadd, jiġġeneraw attendenza 

akbar u riżultati itjeb fl -iskola, u jżidu l-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl -avvenimenti u 

fl -attivitajiet tal-iskola. 

8.  L-għarfi en tal-lingwi u l-kulturi nattivi jikkontribwixxi għall-kapital uman ta’ pajjiż ta’ 

immigrazzjoni, li dawk li jfasslu l-politika jistgħu jimmassimizzaw bħala funzjoni tal-miri 

tagħhom għal edukazzjoni ta’ klassi dinjija u kompetittività fi s-suq tax-xogħol.

9.  Il-konsulenzi jkabbru l-kunfi denza ta’ studenti immigranti u jibnu rabtiet ma’ mudelli 

minn elitijiet immigranti emerġenti. 

10.  Attivitajiet ta’ wara l-iskola jibnu rabtiet bejn l-istudenti parteċipanti immigranti u 

nattivi u l-iskejjel li jorganizzawhom, il-ġenituri u l-assoċjazzjonijiet immigranti.  

11.  Esperjenza bikrija ta’ xogħol permezz ta’ apprendistati ta’ kwalità assigurata u 

programmi ta’ xogħol/tagħlim turi li hi sinifi kanti b’mod speċjali għar-riżultati 

taż-żgħażagħ immigranti fi s-suq tax-xogħol.  
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12. Il-programmi jistgħu jtejbu l-“ħiliet bażiċi” tal-istudenti, li jtejbu l-prospetti ta’ impjieg 

fi l-livell ta’ dħul, billi jipprovdu opportunitajiet akbar għat-tagħlim informali, bħal 

ċentri ta’ riżorsi, taħriġ, konsulenza u l-aċċess għal netwerks. 
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Anness I

Prinċipji bażiċi komuni għal politika 

dwar l-integrazzjoni tal-immigranti fl -

Unjoni Ewropea
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1.  L-integrazzjoni hija proċess dinamiku f’żewġ direzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni 

reċiproka mill-immigranti u r-residenti kollha tal-Istati Membri.

2.  L-integrazzjoni timplika r-rispett lejn il-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea.

3.  L-impjieg huwa parti essenzjali mill-proċess ta’ integrazzjoni u huwa ċentrali 

għas-sehem tal-immigranti, għall-kontribut li l-immigranti jagħtu lis-soċjetà ospitanti, 

u biex kontributi bħal dawn ikunu jidhru.

4.  L-għarfi en bażiku tal-lingwa, l-istorja u l-istituzzjonijiet tas-soċjetà ospitanti huwa 

indispensabbli għall-integrazzjoni; li l-immigranti jkunu jistgħu jiksbu dan l-għarfi en 

bażiku huwa essenzjali biex l-integrazzjoni tirnexxi.

5.  L-isforzi fl -edukazzjoni huma kritiċi biex iħejju lill-immigranti, u partikolarment 

lid-dixxendenti tagħhom, sabiex ikollhom aktar suċċess u jkollhom sehem aktar attiv 

fi s-soċjetà.

6.  L-aċċess tal-immigranti għall-istituzzjonijiet, kif ukoll għal prodotti u servizzi pubbliċi 

u privati, fuq bażi ndaqs bħal ċittadini nazzjonali u mingħajr diskriminazzjoni, huwa 

pedament kritiku għal integrazzjoni aħjar.

7.  L-interazzjoni ta’ spiss bejn l-immigranti u ċ-ċittadini tal-Istati Membri hija mekkaniżmu 

fundamentali għall-integrazzjoni. Il-fora komuni, id-djalogu interkulturali, 

l-edukazzjoni dwar l-immigranti u l-kulturi tagħhom, u l-istimolu tal-kundizzjonijiet 

tal-għajxien f'ambjenti urbani, kollha jtejbu l-interazzjonijiet bejn l-immigranti u 

ċ-ċittadini tal-Istati Membri.

8.  Taħt il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-prattika ta’ kulturi u reliġjonijiet diversi hija 

ggarantita u għandha tkun salvagwardjata, sakemm din ma tmurx kontra drittijiet 

Ewropej invjolabbli oħrajn jew kontra l-liġi nazzjonali.

9.  Is-sehem tal-immigranti fi l-proċess demokratiku u fi t-tfassil tal-politika u l-miżuri ta’ 

integrazzjoni b’mod speċjali fi l-livell lokali, jgħin l-integrazzjoni tagħhom.

10.  L-inklużjoni ta’ politika u miżuri ta’ integrazzjoni fi l-portafolli politiċi rilevanti u fi l-livelli 

ta’ servizzi governattivi u pubbliċi hija konsiderazzjoni importanti fi l-formazzjoni u 

l-implimentazzjoni ta’ politika pubblika.

11.  L-iżvilupp ta’ miri ċari, indikaturi u mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni huma meħtieġa sabiex 

titranġa l-politika, nivvalutaw il-progress dwar l-integrazzjoni u biex l-iskambju ta’ 

informazzjoni jsir aktar eff ettiv.
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Anness II

Għodda ta’ benchmarking tal-integ-

razzjoni
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L-Annessi għall-ewwel u t-tieni edizzjoni tal-Manwal jippreżentaw metodi ta’ kif 

il-politiki għandhom jissarrfu fi  proġetti, u kif ir-riżultati tal-attivitajiet tal-prattikanti 

jistgħu jissarrfu f’inizjattivi ġodda minn dawk li jfasslu l-politika. Dan l-Anness 

jipprovdi għodda għal dawk li jfasslu l-politika u l-prattikanti li jixtiequ jitgħallmu 

mingħand xulxin u fl imkien, bil-għan li jtejbu b’mod sistematiku u kontinwu l-metodi 

ta’ ħidma tagħhom, l-istandards u t-twassil tas-servizz tagħhom.

Kwalunkwe tip ta’ parti interessata li tqis lilha nnifi sha bħala attur tal-integrazzjoni (dawk 

li jfasslu l-politika, fornituri ta’ servizzi, atturi tas-soċjetà ċivili) jistgħu jevalwaw ix-xogħol 

tagħhom fl imkien, abbażi ta’ mandat, grupp ta’ objettivi u attivitajiet komuni. 

Il-metodu wara l-benchmarking huwa l-analiżi komparattiva, ta’ u minn prattikanti. 

Fundamentali għas-suċċess tagħha hija r-rieda tal-parteċipanti li jitgħallmu fl imkien u minn 

xulxin. F’dan il-proċess, il-parteċipanti jidentifi kaw:

Oqsma ewlenin li jeħtieġu titjib;• 

Standards legali u professjonali internazzjonali rilevanti;• 

L-aħjar prattiki li jissodisfaw dawk l-istandards u fatturi li huma kritiċi għall-issodisfar • 

tagħhom;

Lezzjonijiet li jistgħu jiġu ttrasferiti minn sitwazzjoni għal oħra, li jwasslu għal • 

aġġustamenti tal-politika u l-prattiki individwali.

Din li ġejja hija għodda ta’ benchmarking li attur tal-integrazzjoni jista’ juża sabiex jiżviluppa 

eżerċizzju ta’ benchmarking biex jitgħallem minn u jtejjeb il-politika u l-prattiki tiegħu. 

Il-parteċipanti jifl u fl imkien din il-lista ta’ kontroll dwar kull wieħed mill-erba’ stadji distinti 

u d-diversi passi  tal-benchmarking:

1. L-Ippjanar

Suġġett :•  L-integrazzjoni hija proċess multidimensjonali: X’qasam speċifi ku jindirizza 

x-xogħol tiegħek? 

Sib defi nizzjoni ta’ ħidma tal-proċess :•  Kunċetti jew mudelli ta’ integrazzjoni diverġenti 

jistgħu jfi xklu l-kooperazzjoni u l-analiżi komparattiva. L-organizzazzjoni tiegħek kif tara 

li l-ħidma tagħha tista’ tikkontribwixxi għall-benesseri fuq żmien twil u l-konverġenza 

ta’ riżultati soċjali għall-membri kollha ta’ soċjetà diversa? Ix-xogħol tiegħek qiegħed 

jippromwovi l-parteċipazzjoni attiva, il-kisba ta’ ħiliet u kompetenzi, jew ftuħ istituzz-

jonali u bidla kulturali?

Fittex parteċipanti potenzjali :•  Ma’ min għandek interess komuni li titgħallem 

mingħandu u miegħu? Tasal biex tissieħeb ma’ organizzazzjonijiet b’attivitajiet simili, 

iżda fi  bliet jew pajjiżi diff erenti? Jew tippreferi titgħallem minn organizzazzjonijiet 

b’objettiv simili, iżda b’attivitajiet f’setturi diff erenti? 
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Stabbilixxi l-istruttura tal-benchmarking : • It-tmexxija tal-organizzazzjoni turi r-rieda 

tagħha li tevalwa u talloka riżorsi biżżejjed. X’metodoloġija, protokoll ta’ impenn u kodiċi 

ta’ kondotta sejrin  jintużaw fost il-parteċipanti?

2. Riċerka

Iddefi nixxi l-benefi ċjarji diretti tiegħek :•  Id-diversità eżistenti tal-Ewropa titjieb 

permezz tal-wasla ta’ immigranti, li huma stess huma diversi. Liema membri ta’ soċjetà 

diversa jibbenefi kaw b’mod dirett mill-ħidma tiegħek dwar l-integrazzjoni? Huma 

kategoriji speċifi ċi ta’ immigranti, ġenerazzjonijiet diff erenti, il-pubbliku ġenerali, istituzz -

jonijiet pubbliċi, eċċ.?

Identifi ka sorsi ta’ dejta awtorevoli :•  Minħabba li diff erenzi nazzjonali u bejn 

il-pajjiżi dwar il-ġbir ta’ dejta jistgħu jagħmlu t-tiftix għal dejta kumparabbli waħda 

diffi  ċli, il-benchmarkers jistgħu jkunu l-aħjar riżorsa għalihom infushom. X’sorsi huma 

disponibbli għal dejta mqassma u kumparabbli dwar il-benefi ċjarji tiegħek?

Iġbor id-dejta u identifi ka l-impedimenti li jiff aċċjaw il-benefi ċjarji tiegħek : • 

Fil-qasam ta’ ħidma tiegħek, xi problemi jirrappurtaw il-benefi ċjarji diretti tiegħek 

bħala l-aktar frustranti għall-benesseri fuq żmien twil tagħhom? Jekk m’għandek l-ebda 

informazzjoni dwar l-esperjenzi tagħhom, xi problemi jinnutaw jew jisimgħu l-aktar 

dwarhom il-prattikanti?

Ittraduċi l-impedimenti f’oqsma ta’ titjib : •  X'miri defi niti tajjeb u orjentati lejn 

l-azzjoni, tista' tadotta l-organizzazzjoni tiegħek sabiex telimina dawn l-impedimenti u 

tibni fuq faċilitaturi tal-integrazzjoni?

Elenka l-politika :•  Liema oġġetti, servizzi u politika qegħdin jipprovdu l-organizzazz-

jonijiet sabiex jindirizzaw dawn l-oqsma ta’ titjib?

3. Analiżi

Agħmel evalwazzjonijiet ta’ impatt retrospettivi u prospettivi :•  B’liema mod 

il-ħidma tiegħek fl -imgħoddi aff ettwat dawk l-oqsma ta’ titjib fi s-sitwazzjoni tiegħek? 

Liema alternattivi ta’ ħidma jistgħu jtejbu l-impatt tiegħek fi l-ġejjieni?

L-istabbiliment ta’ standards :•  Liema normi legali internazzjonali jew standards 

professjonali japplikaw direttament għall-qasam ta’ ħidma tiegħek?  

Fittex u studja l-aħjar prattika :•  Liema prattiki jeżistu li l-aħjar jissodisfaw il-kriterji 

diff erenti stabbiliti f’dawn l-istandards?

L-investigazzjoni ta’ dawk il-prattiki u organizzazzjonijiet :•  It-tekniki jvarjaw 

mill-istudju sempliċi ta’ informazzjoni disponibbli għall-pubbliku sa żjarat ta’ gruppi, 

seminars u metodi aktar sofi stikati bħal reviżjonijiet minn pari, skambji u sħubijiet 
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ta’ tagħlim. B’liema mod organizzazzjoni oħra użat dawn l-istandards sabiex tfassal 

il-prattika? X’inhuma l-“passi li jmiss” li wieħed għandu joqgħod attent għalihom 

fl -implimentazzjoni?  Liema fatturi jispjegaw is-suċċess tagħhom?

4. Implimentazzjoni

Agħmel titjib fi l-politika u fi l-prattika :•  Adotta miżuri ġodda sabiex tneħħi jew tnaqqas 

id-diff erenza bejn il-prattiki attwali u l-aħjar prattiki. Kif jistgħu l-prattiki tiegħek jilħqu 

jew saħansitra jisbqu dawk l-istandards?

Aqbel fuq indikaturi, miri u benchmarks komuni ta’ akkumpanjament :•  Kif jistgħu 

l-oqsma ta’ titjib tiegħek jiġu tradotti f’rigi u kejl komuni li jivvalutaw il-kontribut 

tax-xogħol tiegħek għall-integrazzjoni ġenerali?

Irrapporta, irrevedi, u rranġa l-proċess ta’ benchmarking :•  Kif jista’ jitjieb dan 

il-proċess maż-żmien sabiex ittejjeb b’mod kontinwu il-prestazzjoni tiegħek f’dan 

il-qasam jew sabiex tindirizza suġġetti ġodda?
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Anness III

Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali dwar l-Integ-

razzjoni
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L-Awstrija

Il-Fond Awstrijak għall-Integrazzjoni (Österreichischer Integrationsfonds)

Schlachthausgasse 30, 1030 Vjenna, l-Awstrija, Faks: +43 171 01 20 35 91

Il-Belġju

Il-Kabinett tal-Viċi-Prim Ministru, Ministru tax-Xogħol u l-Opportunitajiet Indaqs 

(Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste 

minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen)

Kunstlaan 7 Avenue des Arts, B-1210  Brussel/Bruxelles, België/Belgique, faks: +32 22 20 20 67

Iċ-Ċentru għall-Opportunitajiet Indaqs u għall-Oppożizzjoni kontra r-Razziżmu (Centre 

pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van 

kansen en voor racismebestrijding)

Kunstlaan 138 Avenue des Arts, B-1000  Brussel/Bruxelles, België/Belgique, faks: +32 22 12 30 30

Il-Bulgarija

Il-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali (Министерство на труда и социалната 

политика)

Id-Direttorat tal-Moviment Ħieles tal-Persuni, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni 

2, Triaditza Street, 1051 Sofi a, il-Bulgarija, faks: +359 2 987 39 80

Ċipru

Il-Ministeru tal-Intern (Υπουργείο Εσωτερικών) – Is-Sezzjoni tal-UE u tar-Relazzjonijiet 

Internazzjonali

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Ċipru, faks: +357 228 67 83 83

Ir-Repubblika Ċeka

Il-Ministeru tal-Intern tar-Repubblika Ċeka (Ministerstvo vnitra České republiky) – 

Id-Dipartiment għall-Politika dwar l-Ażil u l-Migrazzjoni

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, ir-Repubblika Ċeka, faks: +420 974 83 35 12

Id-Danimarka

Il-Ministeru għall-Aff arijiet tar-Refuġjati, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni (Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og Integration) – Id-Diviżjoni tal-Politika dwar l-Integrazzjoni

Holbergsgade 6, DK-1057 Copenhagen K, id-Danmarka, faks: +45 33 11 12 39  

L-Estonja

Il-Ministeru tal-Kultura (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23 15076, Tallinn, l-Estonja, faks: +372 628 22 00

Il-Finlandja

Il-Ministeru tal-Intern (Sisäasiainministeriö)

Id-Dipartiment tal-Migrazzjoni, l-Unità tal-Integrazzjoni

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, faks: +358 916 04 29 40
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Franza

Il-Ministeru tal-Immigrazzjoni, l-Integrazzjoni, l-Identità Nazzjonali u l-Iżvilupp 

tas-Solidarjetà (Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale 

et du développement solidaire)  –  Id-Dipartiment tar-Reċezzjoni, l-Integrazzjoni u 

ċ-Ċittadinanza 

101, rue de Grenelle – 75323 PARIS Cedex 07, Franza, faks: +33 172 71 68 25 

Il-Ġermanja

Il-Ministeru Federali tal-Intern (Bundesministerium des Innern) – Unità MI2 Politikà 

tal-Integrazzjoni -

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, il-Ġermanja, faks: +49 301 86 81 29 26

Il-Greċja

Il-Ministeru tal-Intern, id-Deċentralizzazzjoni u l-eGovernment (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) - Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika 

tal-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni Soċjali, id-Diviżjoni tal-Integrazzjoni Soċjali

2 Evangelistrias St., 105 63 Ateni, il-Greċja, faks: +30 21 03 74 12 39

L-Ungerija

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Infurzar tal-Liġi (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

- Id-Dipartiment tal-Koordinazzjoni fl -Aff arijiet tal-Ġustizzja u tal-Intern, u l-Migrazzjoni 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, l-Ungerija, faks: +36 14 41 35 99

L-Irlanda

L-Uffi  ċċju tal-Ministeru għall-Integrazzjoni 

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, l-Irlanda, faks: +353 16 47 31 19  

L-Italja

Il-Ministeru tal-Intern (Ministero dell’Interno) – Id-Dipartiment għal-Libertajiet Ċivili u

Immigrazzjoni – Id-Direttorat Ċentrali għall-Politika dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil 

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Ruma, l-Italja, faks: +39 06 46 54 97 51

Il-Ministeru tax-Xogħol, is-Saħħa u l-Politika Soċjali (Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali) – Id-Direttorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni

Via Fornovo 8, 00192 Ruma, l-Italja, faks: +39 06 36 75 47 69

Il-Latvja

Il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Latvja (Latvijas Republikas Tieslietu 

ministrija)

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, faks: +371 67 28 55 75

Il-Litwanja

Il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

- Dipartiment tal-Aff arijiet Internazzjonali

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, il-Litwanja, faks: +370 52 66 42 09
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Il-Lussemburgu

Il-Ministeru tal-Familja u l-Integrazzjoni (Ministère de la Famille et de l’Intégration) –

L-Aġenzija tal-Lussemburgu għar-Reċezzjoni u l-Integrazzjoni (Offi  ce luxembourgeois de 

l’accueil et de l’intégration- OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, L-1750 il-Lussemburgu, faks : +352 24 78 57 20

Malta

Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali 

Palazzo Ferreria, 310 Triq ir-Repubblika, Valletta CMR 02, Malta, faks: +356 25 90 31 21

L-Olanda

Il-Ministeru tad-Djar, il-Pjanifi kazzjoni tal-ispazji u l-Ambjent (ministerie

van VROM)

Id-Direttorat Ġenerali għall-Akkomodazzjoni, il-Komunitajiet u l-Integrazzjoni

Id-Dipartiment għaċ-Ċittadinanza Ċivika u l-Integrazzjoni, 

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 

2500 GX Den Haag, l-Olanda, faks: +31 703 39 06 18

Il-Polonja

Il-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –

Id-Dipartiment tal-Assistenza Soċjali u l-Integrazzjoni

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Varsavja, il-Polonja, faks: +48 226 61 11 40

Il-Portugall

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Liżbona, il-Portugall, faks: +351 213 92 78 60

Ir-Rumanija

Il-Ministeru tal-Amministrazzjoni u l-Intern (Ministerul Administraţiei şi Internelor) – 

L-Uffi  ċċju tal-Immigrazzjoni tar-Rumanija – L-Unità tal-Integrazzjoni Soċjali

24 A Tudor Gociu Street, Bukarest 4, ir-Rumanija, faks: +40 214 50 04 799

Is-Slovakkja

Il-Ministeru għax-Xogħol, l-Aff arijiet Soċjali u l-Familja tar-Repubblika Slovakka

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 

Id-Dipartiment tal-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni tal-Barranin

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, ir-Repubblika Slovakka faks: +421 220 46 16 23

Il-Ministeru tal-Intern tar-Repubblika Slovakka, (Ministerstvo vnútra SR) 

L-Uffi  ċċju tal-Migrazzjoni

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, ir-Repubblika Slovakka, faks: +421 243 41 47 59
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Is-Slovenja

Il-Ministeru tal-Intern (Ministrstvo za notranje zadeve) – Id-Direttorat tal-Migrazzjoni u 

l-Integrazzjoni

Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, is-Slovenja, faks: +386 14 28 46 95

Spanja

Il-Ministeru tax-Xogħol u l-Immigrazzjoni (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –

Is-Segretarjat tal-Istat għall-Immigrazzjoni u l-Emigrazzjoni

Id-Direttorat Ġenerali għall-Integrazzjoni tal-Immigranti

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, Spanja, faks: +34 913 63 70 57

L-Iżvezja

Il-Ministeru tal-Integrazzjoni u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (Integrations- och jämställdhet-

sdepartementet) – Id-Diviżjoni għall-Integrazzjoni u l-Iżvilupp Urban

-103 33 Stokkolma, l-Iżvezja +46 84 05 35 78

Ir-Renju Unit

L-Aġenzija tar-Renju Unit għall-Konfi ni - Politika dwar l-Immigrazzjoni

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

faks: +44 20 86 04 68 94

Osservaturi

In-Norveġja

Il-Ministeru għax-Xogħol u l-Inklużjoni Soċjali (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) -

Id-Dipartiment tal-Integrazzjoni u d-Diversità

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, in-Norveġja, faks: +47 22 24 02 65

Għall-websajts nazzjonali, jekk jogħġbok ara l-Websajt Ewropea dwar l-Integ-

razzjoni f'dan l-indirizz www.integration.eu (sezzjoni: profi li tal-pajjiżi)
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Id-Direttorat-Ġenerali
gћall-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sikurezza

European Commission

Dan il-Manwal joff ri l-aħjar prattiki u l-lezzjonijiet  meħuda minn 27 Stat Membru, kif ukoll 

pajjiżi oħrajn ta’ immigrazzjoni, dwar it-temi li ġejjin: l-iskambju Ewropew ta’ informazzjoni 

u ta’ prattika tajba; il-midja tal-massa u l-integrazzjoni; il-ħolqien ta’ kuxjenza u l-abili-

tazzjoni tal-immigranti; il-pjattaformi ta’ djalogu; il-kisba tan-nazzjonalità u l-prattika ta’ 

ċittadinanza attiva; iż-żgħażagħ immigranti, l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. 

Ġie żviluppat b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali dwar l-Integrazzjoni 

u għandu l-għan li jippromwovi l-ħolqien ta’ qafas Ewropew koerenti dwar l-integrazzjoni 

billi jiff aċilita l-iskambju tal-esperjenza u tal-informazzjoni. Il-Manwal huwa indirizzat għal 

dawk li jfasslu l-politika u l-prattikanti fi l-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE.
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