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Konsultazzjoni Pubblika : Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri. 

Il-fehma ta’ Alternattiva Demokratika 

Ikkoordinat minn Anna Azzopardi, kelliema għall-politika soċjali - 26/07/2018 

 

L-abbozz propost huwa pass ‘il quddiem. Jippreżenta diversi proposti utli kif ukoll jagħti 

struttura iktar soda għal min jaħdem mat-tfal u jieħu ħsieb il-kura tagħhom. Madankollu biex 

jitħaddem hemm bżonn li jingħata iktar kas tar-realtà li fiha jingħataw is-servizzi. 

Alternattiva Demokratika qed twassal riflessjoni fuq disa’ aspetti tal-abbozz soġġett għall-

konsultazzjoni pubblika, 

 

Rappurtaġġ 

L-artiklu 8 tal-abbozz ġustament jesiġi l-obbligu tal-professjonisti li jaħdmu mat-tfal li meta 

jkollhom suspett jew għarfien ta’ abbuż għandhom jirrappurtaw dwar dan immedjatament lid-

Direttur (Protezzjoni Minuri) jew lill-Pulizija Eżekuttiva. Ir-rapport jista’ jsir ukoll lil xi 

entità jew istituzzjoni b’żieda ma dan.  

 

Filwaqt li wieħed jifhem dan l-obbligu, ir-responsabbiltà kriminali f’każ li ma jkunx sar 

rapport minn professjonist għandha numru ta’ konsegwenzi.  L-ewwel li qed tassumi li il-

professjonisti kollha għandhom l-għarfien u t-taħriġ neċessarju; xi ħaġa li mhux kull min jiġi 

f’kuntatt mat-tfal qed ikollu.  It-tieni, dan jagħti impressjoni ta’ nuqqas ta’ fiduċja f’min 

jaħdem mat-tfal.  Għaldaqstant, AD tħoss li l-ewwel u qabel kollox jitnieda programm 

strutturat ta’ taħriġ għal kategoriji differenti ta’ professjonisti li jiġu f’kuntatt mat-tfal.  It-

tieni nett, li is-sens ta’ biża minn responsabbiltà kriminali tiġi sostitwita b’sens ta’ fiduċja u 

appoġġ.  Mhux tajjeb li dawk li jaħdmu f’dan il-qasam stressanti iħossuhom mhux fdati u 

b’mannara perpetwa imdendla fuq rashom. 

 

Huwa importanti li tkun emfasizzata l-ħtieġa li tkun mħarsa l-kunfidenzjalità ta’ min jagħmel 

rapport. Anke jekk il-kunfidenzjalità tkun imħarsa mill-istituzzjonijiet, in-natura u ċ-ċokon 

tal-komunitajiet fejn isiru dawn ir-rapporti jindikaw li l-identità ta’ min għamel ir-rapport 

faċli tkun identifikata mingħajr xi sforz partikolari. Iktar minn hekk, min jirrapporta u jkun 

bona fide, għandu jkun imħares minn responsabbiltà (liability) legali kemm ċivili u kemm 

kriminali u ma jkunx jista’ jiġi mfittex minn min ikun ġie rappurtat, anke jekk l-

allegazzjonijiet li jkunu saru jiġu ppruvati bħala żbaljati. 
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Jekk dan ma jsirx se tikber problema kbira li diġa tinħass u qegħda tkompli tikber fl-oqsma li 

huma f’kuntatt dirett mat-tfal – dik tar-risorsa umana. Ir-reklutaġġ tal-għalliema sar 

problematiku u hemm problema  sostanzjali ta’ ritenzjoni (turnover) fejn tidħol il-ħidma 

soċjali. 

 

 

Qorti : tul ta’ żmien  

Li l-qorti tiġi mistennija tieħu azzjoni fi żmien għaxart ijiem jista’ jkun punt tajjeb. F’dan il-

kuntest ta’ qosor ta’ żmien, x’garanzija ħa jkun hemm biex taċċerta li t-tfal ma jiġux mkissra 

b’bidliet kontinwi? It-tfal għandhom bżonn stabbiltà, l-iktar jekk ikunu għadhom kemm 

nħarġu minn sitwazzjonijiet li jkidduhom.  Bl-istess mod, wieħed jifhem il-ħsieb wara l-

provvediment li ix-xhieda tat-tfal tingħata f’seduta waħda huwa intenzjonat li tħaffef il-

proċess li qatt m’hu faċli għat-tfal. 

Imma fl-istess ħin il-liġi għandha bżonn ukoll il-flessibilità fit-tħaddim tagħha u dan 

minħabba li t-tfal wara li jkunu għaddew minn trawma mhux faċli li f’ambjent ġdid u 

quddiem persuni ġodda jagħtu l-fiduċja tagħhom lis-sistema malajr. It-trawma li jkunu 

għaddew minnha t-tfal ħafna drabi hi riżultat ta’ abbuż mill-fiduċja. Mhux faċli li jafdaw 

mill-ġdid. Jiġifieri filwaqt li l-leġislatur jagħmel tajjeb li jinkoraġixxi l-ħeffa hemm bżonn 

ukoll tal-flessibilità għax il-ħeffa mhux dejjem hi possibbli.  

 

Qorti fl-interess tat-tfal  

Għandhom isiru sforzi biex il-qorti tal-familja jkun post iktar rispettuż lejn l-uġiegħ ta’ ħafna 

familji speċjalment it-tfal.  Il-post attwali fejn topera din il-qorti huwa ffullat, mudlam u 

trawmatiku għal tfal. 

Fl-istess waqt tqis li huwa pożittiv li żdiedu l-Imħallfin li joffru servizz f’din il-qorti.  Dan 

għandu jgħin biex jitħarsu aħjar u mingħajr dewmien żejjed id-drittijiet ta’ tfal vulnerabbli. 

 

Leħen it-tfal 

Il-qafas jagħti ħafna kas tal-leħen tat-tfal fit-tfassil tal-preżent u l-futur tagħhom.  L-

inklużjoni speċifika fil-qafas ta’ proċeduri fil-każ ta’ tfal mhux akkumpanjati 

(unaccompanied minors) ukoll huwa pass importanti.   

Fl-istess waqt, AD għandha riżervi fuq dak li qed jissejjaħ bħala Children’s House fejn it-tfal 

jiġu mgħejjuna biex jitkellmu fuq dak li jkunu għaddejjin minnu.  Filwaqt li tifhem li dan qed 

isir biex tiġi aġevolata il-loġistika, fl-istess waqt xorta jibqa’ l-fatt li it-tfal jaraw dan il-lok 

bħala post aljen u fl-aħħar mill-aħħar intimidanti.  Dan ma jgħinx biex it-tfal jiftħu qalbhom.  

AD tħoss li għandhom jiġu kkontemplati mkejjen oħra li magħhom it-tfal huma iktar 

familjari.  Dan jimplika sens ikbar ta’ flessibiltà skont il-bżonnijiet partikolari tat-tfal. 
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Ċentru terapewtiku u sikur 

L-abbozz jikkunsidra wkoll it-twaqqif ta’ dan iċ-ċentru biex jilqa’ fih tfal li frott it-trawmi li 

jkunu għaddejjin minnhom, ikollhom bżonn ta’ terapija f’ambjent sikur.  Dan il-bżonn ilu 

jinħass.  Fl-istess ħin AD tawspika li dan iċ-ċentru jitwaqqaf mhux meta jkun instab il-post 

fiżiku imma ħafna iktar importanti minn hekk, li jiħarrġu numru ta’ professjonisti minn 

oqsma differenti u interdixxiplinarji (mhux biss dawk mediċi) li jkunu f’pożizzjoni li jagħtu 

servizz li jixraq.   

 

Inqas politiċi u iktar esperti 

AD tħoss li huwa tajjeb li responsabbilitajiet bħal ma huma Care Orders jitneħħew minn 

idejn il-ministru u jgħaddu f’idejn diretturi esperti f’dan il-qasam.  Fl-istess ħin, tħoss li din 

ix-xejra pożittiva tieqaf nofs triq billi l-bordijiet ikkontemplati fl-abbozz qed jiġi propost li 

jibqgħu jinħatru mill-ministru tal-ġurnata.  Fil-fehma tagħna, kien ikun iktar għaqli li l-

postijiet f’dawn il-bordijiet, jimtlew permezz ta’ sejħiet pubbliċi sabiex il-postijiet jimtlew 

mill-iktar persuni idoneji għar-rwol li jridu jaqdu.    

 

Ħiliet ta’ professjonisti oħra fejn jidħlu tfal. 

Huwa ferm tajjeb li ssemma l-bżonn li l-professjonisti kollha li jkunu involuti fil-ħarsien tat-

tfal jiġu mħarrġa qabel jaħdmu magħhom. Dan jgħodd għall-professjonisti minn kull qasam: 

Avukati, pedjatri imħallfin fost oħrajn. 

 

Adozzjoni furzata 

AD hi xettika fuq l-adozzjoni furzata bħala soluzzjoni permanenti. Illum l-anqas sentenza 

għal għomor il-ħabs ma hi meqjusa definittiva għax huwa aċċettat li f’xi żmien din tista’ tkun 

soġġett għal reviżjoni u dan skont sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali.  

Għalkemm wieħed jifhem li fl-interess tal-ulied – il-possibilità li l-adozzjoni tkun sfurzata u 

li l-ġenituri jingħataw kundanna definittiva tinħass drastika, u estrema.  Għalkemm jezistu 

każi estremi fejn din tista’ tiġi rrakmandata. 

 

Ir-Rizorsi umani. 

Is-suċċess tal-ħidma li ser issir ser tkun dipendenti fuq kemm l-ingaġġ ta’ numru adekwat ta’ 

professjonisti addattati.  F’dan il-qasam ma nistgħux nibqgħu nraqqgħu il-pannu bil-qar’ 

aħmar.  Dan il-ingaġġ imbagħad, għandu jkun segwit minn taħriġ kontinwu. Dan flimkien 

mar-riżorsi allokati jista’ jkun bażi tajba għal ħidma li tagħti frott biex il-minuri li jeħtieġu l-

protezzjoni jkunu jistgħu isibuha minnufih.   
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Għalhekk, ta’ min jittama li dan anke bħala riżultat tad-diskussjoni dwar dan l-abbozz jiġu 

mfassla miżuri, meħuda fl-oqsma relatati, li jaċċertaw li l-professjonijisti jkollhom ir-rizorżi 

meħtieġa biex jagħmlu xogħolhom sew.  

Ikun xieraq kif ukoll kruċjali, li l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ min jaħdem fil-qasam soċjali 

ikunu ndirizzati b’koerenza mal-isforzi pożittivi mxettla mit-tnedija ta’ din il-liġi l-ġdida. 

 


