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X’jinvolvi eżatt meta ngħidu nilħqu bilanċ bejn 
ix-xogħol tiegħek u l-ħajja tal-familja tiegħek?
Xi drabi l-ħajja ssir diffiċli wisq. Anke iktar minn xi drabi, minħabba li f’dawn 
iż-żmienijiet aħna skjavi mal-mudell kif inlaħħqu u dan jaffettwa lil kulħadd, il-ħin 
kollu, irrispettivament fejn wieħed jgħix jew jaħdem u minkejja l-istatut soċjali li 
wieħed jista’ jkollu.

Jingħad li għandna biss ħajja waħda, imma dak mhux strettament vera: għandna 
l-ħajja tal-familja tagħna, il-ħajja tax-xogħol tagħna, u jekk inkunu fortunati, il-ħajja 
soċjali tagħna. Xi wħud għandhom ukoll il-ħajjiet ta’ persuni oħra, pereżempju jekk 
dawn jieħdu ħsieb qraba bi bżonnijiet speċjali. Iżda minkejja kif ngħodduhom, ikun 
hemm biss 24 siegħa fil-ġurnata biex wieħed jgħix dawn il-ħajjiet.

Mela allura kif nistgħu nagħmlu dan?

Kif nistgħu ngħixu l-ħajja tagħna stess ħalli jkun hemm ukoll spazju għal dawk kollha 
li jinsabu fil-ħajja tagħna?

Kif nistgħu nittrattaw l-isfidi li d-dinja moderna titfalna filwaqt li nsibu ħin għalina 
nfusna?

Kif nistgħu nilħqu l-ispettattivi tas-soċjetà u nkampaw mal-aspetti inevitabbli tal-
ħajja ta’ kuljum, mingħajr mal-ħajja waħdanija li għandna titfarrak f’miljun biċċa?

Kif nistgħu insibu ħin biex nirrilassaw u biex inneħħu l-istress jekk inqattgħu l-24 
siegħa tal-ġurnata tagħna nagħmlu affarijiet oħra?

L-iktar imħuħ intelliġenti fl-Ewropa kienu qegħdin ifittxu t-tweġibiet għal dawn 
il-mistoqsijiet – u, oħroġ il-għaġeb, bdew isibuhom. Uffiċjalment dan huwa magħruf 
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bħala ‘l-ksib tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata’, imma minkejja li din il-frażi 
tinstema’ li għandha lingwaġġ partikolari, il-kisba ta’ bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u 
l-ħajja mal-familja qed tkun dejjem iktar effettiva biex tassigura li ħadd ma jispiċċa 
għajjien waqt li jkun qed jiġri fuq ir-rota tal-ħajja bħal ħamster.

Kollha għal wieħed u wieħed għal kulħadd

Kull wieħed minna jmexxi l-ħajja tiegħu b’mod individwali, iżda bħala soċjetà aħna 
ngħixu ħajjitna f’daqqa. U iktar mal-ħajja professjonali u privata tiegħek tkun 
bilanċjata, iktar dan ikun aħjar għas-soċjetà kollha. Din hija ekwazzjoni sempliċi li 
fil-biċċa l-kbira titqies bħala ovvja, iżda li hija mportanti għalina kollha kemm aħna.

Il-bilanċ fil-ħajja tax-xogħol u fil-ħajja familjari tfisser nuqqas ta’ talbiet u kunflitti 
inkompatibbli bejn dawn iż-żewġ sferi prinċipali. Minkejja x-xogħol kollu li għandek, 
il-familja tiegħek xorta għandha bżonnok, u viċe-versa. Il-kisba ta’ dan il-bilanċ 
għandha impatt ħafna iktar fundamentali fuqna milli ħafna nies jaħsbu:  kemm 
is-saħħa mentali kif ukoll fiżika tagħna tiddependi direttament fuq jekk jirnexxilniex 
nissinkronizzaw l-aspetti varji ta’ ħajjitna u kif nagħmlu dan.

L-għajnuna tinsab iktar viċin milli tista’ taħseb
Fid-dinja tagħna tal-21 seklu, ħadd m’għandu jiffaċċja l-problemi tiegħu waħdu. 
M’hemmx għalfejn ngħidu li n-nies u l-problemi tagħhom huma differenti ħafna – 
jista’ jagħti l-każ li x-xogħol qed isir wisq għal xi ħadd, jew li qed ikollok taħdem 
diversi xogħolijiet biex tkampa, jew qed tieħu ħsieb xi ħadd bi bżonnijiet speċjali fil-
familja jew mintix qed issib ħin biżżejjed għalik u għal uliedek.

Imma dawn l-aspetti kollha għandhom xi ħaġa komuni: dawn m’għandhomx fruntieri 
fejn tidħol l-età jew il-ġeneru u jistgħu jaffettwaw lil kulħadd. Ħafna drabi fl-għar ħin 
u meta l-anqas nobsru.

Adios, Medju Evu!

Anke riċentement, jogħġbok jew le, in-nies kienu qed jitħallew waħedhom biex 
jiffaċċjaw il-problemi tagħhom. Kien il-każ tipiku ta’ kull raġel għalih innifsu u x-xitan 
li jieħu tal-aħħar; ġirja bla heda fejn dawk li jaqgħu lura jkollhom jaħsbu għalihom 
infushom kif jerfgħu l-ġisem għajjien tagħhom sabiex jaslu sal-aħħar tat-tellieqa, 
jekk nassumu li jirnexxielhom.
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Illum, b’xorti tajba, is-soċjetajiet tal-Ewropa huma obbligati li jgħinu lil dawk fil-
bżonn. Dan mhuwiex biss kliem fieraħ: din l-obbligazzjoni hija miktuba fil-liġi tal-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħhom għandhom iħarsuha.

Ħafna mhumiex konxji li s-soċjetà għandha d-dmir li tgħin lin-nies biex jiksbu l-bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Wara kollox, is-soċjetà hija inti, l-familja tiegħek, 
il-kap u l-kollegi tiegħek, il-gvern lokali lil min tħallas it-taxxa u l-protezzjoni legali 
offrutha mill-istat. Għaldaqstant huwa mportanti li tkun taf id-drittijiet tiegħek u 
li tkun konxju tas-servizzi li s-soċjetà għandha tipprovdilek biex tikseb bilanċ bejn 
il-ħajja tax-xogħol tiegħek u l-ħajja mal-familja.

Tliet affarijiet li għandek tkun taf bħalissa
Tkellem man-nies

Jekk issibha diffiċli li tikkontrolla l-ħajja tax-xogħol u dik mal-familja, saqsi għall-
għajnuna. Il-problemi ta’ kulħadd huma differenti, imma aħna kollha għandna 
d-dritt li nfittxu soluzzjonijiet għalihom.

Aħseb dwar l-ikbar affarijiet li inti qed tiffaċċja bħalissa u tkellem dwarhom: mal-
familja tiegħek, mal-ħbieb tiegħek, mal-kap tiegħek, mal-kollegi tiegħek u mal-gvern 
lokali tiegħek.

Jekk qed tiffaċċja diffikultajiet kbar, hemm l-għajnuna. Il-gvern lokali tiegħek 
għandu l-obbligu li jtik parir u informazzjoni dwar l-għajnuna li tinsab disponibbli. 
Min qed iħaddmek għandu l-obbligu li jsiblek modi kif taħdem meta tkun fi kriżi. 
Il-kindergartens jeħtieġu li jgħinuk anke jekk jinsabu mimlija u ma jistgħux jieħdu 
t-tfal tiegħek.

Meta s-soċjetà toffrilek daqqa t’id, ħudha. L-iktar ħaġa importanti hija li titkellem – 
kif jgħid il-proverbju, il-bajda li kellha l-widnejn kienu jerfgħuha t-tnejn.

Kun af id-drittijiet tiegħek

Inti forsi ma tafx li għandek dawn id-drittijiet imma ma jfissirx li dawn ma japplikawx 
għalik. Fittex li ssir taf kollox dwarhom. Hawnhekk jerġa’ jidher ċar li meta titkellem 
ser tgħin lilek innifsek: ikkonsulta professjonisti biex issir taf x’miżuri ta’ għajnuna 
jinsabu disponibbli biex jgħinuk tikseb bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Tista’ 
tkun sorpriż kemm jista’ jkun faċli li ssolvi problema li tidher li ma tistax tingħeleb.
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Li żżomm ruħek infurmat dwar id-drittijiet tiegħek jista’ jkun l-ewwel pass biex 
tegħleb ostakli kbar.

Afda fis-soċjetà imma aħseb għal rasek.

Miżuri effettivi li jkopru l-bażijiet kollha jistgħu jkunu imprezzabbli biex jinkiseb 
il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata. Li titkellem dwar il-problemi tiegħek 
u tkun taf id-drittijiet tiegħek ser jiffaċilitalek ħajtek u, f’xi każijiet, iħalluk li fl-aħħar 
tgħixha – għal ħafna familji tant m’hemmx konnessjoni bejn l-eżistenza privata u dik 
professjonali tan-nies li l-Ħajja b’ittra kapitali ‘Ħ’ tintradam taħtha.

Fl-istess ħin, huwa importanti li tifhem li s-soluzzjoni ta’ problema tista’ twassal 
għal oħra.

Pereżempju, inti għandek perfettament kull dritt li titlaq mix-xogħol tiegħek, imma 
l-effetti fit-tul ta’ dan li qed tagħmel jistgħu jkunu diżastrużi għar-relazzjoni tiegħek 
mal-familja tiegħek, għall-pensjoni tiegħek futura u għal iktar affarijiet ukoll. Meta 
tqis il-miżuri ta’ għajnuna li għandek disponibbli, aħseb kif l-aħjar tużahom biex 
jgħinuk issolvi l-problemi tiegħek.
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Ara wkoll:
Rakkomandazzjonijiet għal nies li jieħdu ħsieb  
membri tal-familja 

Rakkomandazzjonijiet għall-għaqdiet tax-xogħol 

Recommendations for employers 

Rakkomandazzjonijiet għal min iħaddem 

Rakkomandazzjonijiet għall-awtoritajiet lokali 

Rakkomandazzjonijiet għall-iskejjel u għall-iskejjel  
preprimarji 

Rakkomandazzjonijiet għall-politiċi u għal min  
jagħmel il-politika 

Wara l-kliem jinsabu bosta opportunitajiet prattiċi
Id-Direttiva tal-UE dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, li daħlet fis-seħħ 
fl-2022, hija mfassla sabiex iktar nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol, sabiex tinkoraġġixxi 
l-irġiel biex jieħdu liv tal-familja u jagħmlu użu minn għażliet ta’ xogħol flessibbli 
u sabiex joffru ċ-ċans lil kulħadd biex jiksbu għajnuna ħalli jieħdu ħsieb qraba li 
għandhom bżonn kura speċjali.

Wara dan il-kliem sabiħ teżisti varjetà ta’ opportunitajiet bil-potenzjal li tagħmel 
impatt sinifikanti. Huwa importanti li tfittixhom – u dan tista’ tagħmlu billi titkellem 
man-nies, tkun taf id-drittijiet tiegħek u taħseb kif tista’ tittratta l-problemi tiegħek.
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RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦAL NIES  
LI JIEĦDU ĦSIEB MEMBRI TAL-FAMILJA
It-tfal żgħar u l-anzjani għandhom bżonn għajnuna u sapport mill-familji tagħhom. 
Kulħadd jista’ jintlaqat minn marda serja jew minn aċċident. Dan jista’ jfisser li xi 
ħadd fil-familja ma jkomplix bl-istudju jew bix-xogħol imħallas tiegħu, imma dan 
m’għandux jiġri hekk.

Kun af li inti għandek ħafna drittijiet biex tilħaq dan il-għan ħalli inti ma jkollokx 
tieqaf mix-xogħol biex tieħu ħsieb membru tal-familja.

Tista’ tkun intitolat għal ġranet żejda ta’ liv sabiex tieħu ħsieb persuna li tħobb. 
Jekk dan m’huwiex biżżejjed, tista’ tiddiskuti l-għażliet tiegħek ma’ min iħaddmek, 
pereżempju liv qasir bla ħlas jew organizzazzjoni iktar flessibbli tax-xogħol. Huwa 
importanti li tkun taf li m’għandekx għalfejn tieqaf taħdem għax membru tal-familja 
tiegħek għandu bżonn il-kura. 

Jekk issaqsi lil min iħaddmek dwar il-possibilità li tbiddel l-iskeda tax-xogħol tiegħek 
jew li tieħu liv bla ħlas jew li taħdem part-time biex tlaħħaq mal-impenji tal-familja, 
huwa jeħtieġ li jikkunsidra l-proposti tiegħek u jispjegalek jekk in-natura tax-xogħol 
tagħmilx possibbli l-arranġament mill-ġdid tax-xogħol. Min iħaddem jeħtieġ ukoll li 
joffri alternattivi oħra - l-aħjar huwa li jinstabu soluzzjonijiet flimkien. 

Kun af li m’għandekx tiġi umiljat minn kollegi oħrajn fuq ix-xogħol, minħabba, 
pereżempju, li inti taħdem part-time biex tieħu ħsieb membri tal-familja. Dan ma 
jagħmlekx impjegat ta’ inqas valur. Id-dmir ta’ min iħaddmek huwa li jorganizza 
x-xogħol tiegħek b’tali manjiera li l-ħidmiet tiegħek jinqasmu bejn ħaddiema oħrajn 
b’mod ġust u għal paga ġusta. 
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Jekk min iħaddmek jirrifjuta li jisimgħek jew jittrattak b’mod inqas favorevoli minħabba 
li għandek responsabbiltajiet familjari, f’ċerti każi din tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
diskriminazzjoni. Staqsi lill-Kummissjarju għall-Ugwaljanza għal parir u assistenza 
fuq diskriminazzjoni. 

Huwa wkoll siewi li taħseb dwar il-bidliet fil-mod kif inti torganizza x-xogħol tiegħek 
fit-tul. Pereżempju, huwa possibbli li tinvolvi membri tal-familja oħrajn, ħalli l-piż 
tax-xogħol ta’ persuna waħda ma jkunx kbir wisq u ħalli ma jkollokx għalfejn tqatta’ 
wisq ħin ’il bogħod mix-xogħol? Tista’ tinstab soluzzjoni aħjar b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet lokali ħalli l-piż tal-kura għal membru tal-familja jinqasam fil-komunità? 
Kemm huwa qasir iż-żmien biex is-salarju jitnaqqas b’mod raġonevoli u possibbli, p.e. 
f’każ ta’ xogħol temporanju part-time jew ta’ liv bla ħlas? Tista’ l-prestazzjoni tal-ħidmiet 
tinqasam ħalli r-restrizzjonijiet fil-ħajja tax-xogħol ikunu żgħira kemm jista’ jkun?

Meta tistaqsi għall-għajnuna f’dawn is-sitwazzjonijiet turi li inti tagħti każ u li inti trid 
issib soluzzjonijiet fit-tul biex ħadd ma jerfa’ piż żejjed. Li inti tieħu ħsieb saħħtek 
stess huwa wkoll importanti għal dawk kollha li jħobbuk. 

M’għandekx għalfejn tkun perfett. Ħadd ma jista’ jkampa tajjeb ma’ kollox, anke jekk 
dan jista’ jidher li huwa l-każ minn posts ta’ xi midja soċjali.
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RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-GĦAQDIET 
TAX-XOGĦOL
Fuq ix-xogħol, jista’ jkun li xi membri tat-tim ma jistgħux jikkontribwixxu kif jixtiequ. 
Ir-raġunijiet għal dan jistgħu jkunu pożittivi jew negattivi - xi ħadd isir ġenitur, jew 
ikollu jieħu ħsieb membru tal-familja li huwa marid serjament jew li għandu bżonn 
l-għajnuna għal raġuni oħra. 

Jekk membru tat-tim ma jistax jikkontribwixxi għax-xogħol full-time, dan jista’ jwassal 
għal riżentiment ma’oħrajn li issa jeħtieġ li jagħmlu xogħolhom. Huwa importanti li 
kulħadd ikollu d-dritt u d-dmir li jieħu ħsieb lill-membri tal-familja tiegħu u xi drabi 
dan jista’ jbiddel il-mod kif jaħdmu. Jekk tali bidliet temporanji kif isir ix-xogħol 
huma possibbli, u jekk dawn ma jsirux ta’ piż żejjed fuq min iħaddem, il-kollega jkun 
intitolat għal tali bidliet. Il-bidliet jistgħu jinkludu xogħol part-time minflok full-time, 
liv addizzjonali (mhux imħallas), organizzazzjoni flessibbli tax-xogħol jew tas-sapport 
li jieħu ħsieb il-kura tal-membru tal-familja, bħal kura tat-tfal ipprovduta minn min 
iħaddem. 

Is-soluzzjonijiet kollha jiddependu fuq il-possibiltajiet speċifiċi offruti mimm min 
iħaddem, imma jeħtieġ li dawn ikunu disponibbli għall-istess raġunijiet. Pereżempju, 
jekk min iħaddem joffri btala meta l-missier jew l-omm ta’ xi ħadd jimirdu serjament, 
il-ħaddiema kollha huma ntitolati għalihom. Nittamaw li ħadd m’huwa ser jiġi bżonn 
dan, imma jekk jiġri hekk f’ħajtek, dan ikun ta’ għajnuna kbira.

Fuq il-post tax-xogħol, ħadd m’għandu jumilja l-kollega li jieħu vantaġġ mill-
opportunitajiet biex jirrikonċilja l-ħajja tax-xogħol ma’ dik tal-familja. Iva, dan jista’ 
jwassal għall-organizzazzjoni mill-ġdid tax-xogħol iżda minħabba li l-bżonn li tieħu 
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ħsieb membru tal-familja meta l-aktar għandu bżonnha tista’ tiġri lil kulħadd, kulħadd 
għandu jipprova jifhem. L-umiljazzjoni ta’ kollega għax dan qed jimpenja ruħu li 
jwettaq dmirijiet tal-familja tista’ tikkostitwixxi diskriminazzjoni u huwa projbit. 

L-aħjar ħaġa li tagħmel hija li r-regoli jinqablu flimkien fit-tim - min ikun infurmat 
dwar il-bżonnijiet ta’ rikonċiljazzjoni bejn ħajja tax-xogħol u dik tal-familja u kif, x’ser 
jiġri u kif jiġu kunsidrati d-deċiżjonijiet. Huwa wkoll tajjeb li tkun taf bil-quddiem 
kif ix-xogħol ser jiġi organizzat mill-ġdid għat-tim kollu jekk xi ħadd ikollu jieħu ħin 
liberu mix-xogħol bla ma jkun mistenni jew jieħu tagħbija inqas ta’ xogħol.

Is-saħħa mentali u l-benesseri fuq il-post tax-xogħol jiddependi, fost oħrajn, dwar 
kemm il-ħaddiema jħossuhom siguri meta jkollhom iwettqu impenji tal-familja 
apparti d-dmirijiet tax-xogħol tagħhom. 

Il-maniġment huwa responsabbli għall-organizzazzjoni tajba tax-xogħol. Hija wkoll 
ir-responsabbiltà tal-maniġment li jorganizza x-xogħol b’tali mod li l-impjegati 
bl-impenji tal-familja jkunu protetti minn trattament inqas favorevoli.
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RAKKOMANDAZZJONIJIET  
GĦALL-AWTORITAJIET LOKALI
Il-benesseri tan-nies fil-komunità tiegħek jiddependi fuq is-sodisfazzjoni tal-ħajja 
tagħhom u l-opportunitajiet tagħhom biex jissodisfaw lilhom infushom. Parti mis-
sodisfazzjon lejhom infushom jista’ tkun relatat max-xogħol. Ix-xogħolijiet huma 
parti naturali tal-komunità u kif taħdem.

L-awtoritajiet lokali, jiġifieri l-komunitajiet, għandhom rwol kbir biex jgħinu n-nies 
meta l-impenji familjari jikbru wisq. Pereżempju, l-awtoritajiet lokali jistgħu joffru 
sapport għal familji bi tfal żgħar jew għal familji b’membri b’diżabbiltà jew li huma 
morda serjament jew li huma anzjani u jeħtieġu l-għajnuna. 

Is-servizzi soċjali ipprovduti mill-awtoritajiet lokali għandhom rwol maġġuri biex 
jiksbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, għax in-nisa huma l-aktar responsabbli għall-
ħidmiet domestiċi. Meta jitnaqqas l-ammont ta’ xogħol li n-nisa jagħmlu d-dar meta 
jieħdu ħsieb membri tal-familja jagħtihom ċans ħafna aħjar li jipparteċipaw fis-suq 
tax-xogħol jew li jtejbu l-ħiliet tagħhom. 

L-awtorità lokali tinsab viċin in-nies. Huwa għalhekk li l-awtorità lokali tista’ tipprovdi 
wkoll servizzi differenti kif meħtieġ. Kull familja li tersaq lejn awtorità lokali b’talba 
għall-għajnuna għandha tirċievi għajnuna fejn din hija disponibbli u meħtieġa, 
u tirċievi spjegazzjoni bil-miktub għalfejn l-awtorità lokali ddeċidiet li tipprovdi 
għajnuna kif għamlet fiċ-ċirkostanzi. 

L-awtoritajiet lokali fl-Ewropa kienu jieħdu ħsieb ħafna u kienu qed jaħsbu bil-
quddiem fil-provviżjoni ta’ servizzi differenti, u l-pandemija tal-COVID uriet kif ħafna 
soluzzjonijiet ġodda u innovattivi ħafna drabi nstabu malajr. Barra minn hekk, xorta 
hemm triq twila biex jitnaqqas il-piż, speċjalment fuq in-nisa.

L-aħjar soluzzjonijiet huma maħluqa b’partenarjat. L-iktar soluzzjonijiet effettivi 
għall-impjegati li għandhom bżonn l-assistenza biex jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol 
u tal-familja tagħhom jistgħu jiġu diskussi ma’ min iħaddem iktar nies.



12
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-ISKEJJEL  
U GĦALL-ISKEJJEL PREPRIMARJI
L-istituzzjonijiet edukattivi għandhom rwol importanti ħafna fil-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri. Ta’ min wieħed jagħti attenzjoni sew fl-iskejjel preprimarji 
kif ukoll fl-iskejjel biex jassigura li kemm subien u bniet jitgħallmu kif jagħmlu 
l-faċendi tad-dar u kif jiżbarazzaw u jnaddfu l-kmamar tagħhom b’mod ugwali. 
L-ebda xogħolijiet ta’ manutenzjoni jew faċendi tad-dar huma xogħolijiet speċifiċi 
għan-nisa jew għall-irġiel. 

Tagħlim dwar kif tiġi bilanċjata l-ħajja bejn ix-xogħol u l-familja ħafna drabi mhijiex 
inkluża fil-kurrikulu. Peress li din hija tema importanti ħafna, għandha tiġi diskussa 
f’lezzjonijiet ta’ suġġetti differenti. Opportunitajiet ta’ ugwaljanza għal kulħadd u 
l-gwida għall-karriera huma, pereżempju, żewġ temi prinċipali li huma relatati ħafna 
mar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja.

L-iskejjel preprimarji u l-iskejjel għandhom ukoll rwol iktar wiesgħa biex jgħinu 
l-ġenituri jew nies li qed jieħdu ħsieb tfal biex jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u tal-
familja. Attivitajiet relatati ma’ tfal żgħar jistgħu jikkunsidraw kemm l-interessi tat-
tfal kif ukoll il-bżonnijiet tal-familja li jaqilgħu l-flus biex jgħixu fl-interessi tat-tfal. 
Ġenituri li l-ħinijiet tax-xogħol tagħhom mhumiex b’mod tradizzjonali m’għandhomx 
jitħallew imorru għall-agħar. Edukazzjoni egalitarja għandha tikkunsidra l-bżonnijiet 
speċjali tat-tfal li, għal kwalunkwe raġuni, għandhom inqas sapport id-dar.

Fl-iskola l-istudenti jistgħu jitħabtu mal-istudju tagħhom minħabba l-impenji tal-
familja. L-istituzzjonijiet edukattivi għandhom iżommu f’moħħhom li tali impenji 
m’humiex xi ħaġa li l-persuna li tkun għada żgħira tkun trid, imma li diġà huma diffiċli 
għalihom. Jekk student huwa żvantaġġjat minħabba l-impenji tal-familja tiegħu jew 
tagħha, dan jista’ jitqies diskriminazzjoni.

Id-diskriminazzjoni tista’ sseħħ ukoll meta skola ma tgħinx kemm jista’ jkun liż-
żgħażagħ li saru ġenituri waqt l-istudji tagħhom. 

L-għalliema u l-istaff edukattiv kollu jista’ jkollhom xogħolijiet impenjattivi imma 
dawn ukoll għandhom id-dritt għal bidliet fl-organizzazzjoni tax-xogħol tagħhom biex 
jaqblu mal-impenji tal-familja tagħhom. Il-ġenituri m’għandhomx id-dritt li jumiljaw 
għalliem li, pereżempju, kellu jibqa’ d-dar biex jieħu ħsieb it-tifel marid tiegħu stess 
qabel eżami importanti. Il-maniġment tal-iskola huwa obbligat li jipproteġi l-istaff 
tiegħu minn tali abbuż. Għal iktar dettalji, ara r-rakkomandazzjonijiet għan-nies li 
jieħdu ħsieb membri tal-familja. 
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RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-POLITIĊI  
U GĦAL MIN JAGĦMEL IL-POLITIKA
Meta tittieħed deċiżjoni, l-impatt tagħha fuq in-nies li qed jissodisfaw impenji tal-
familja għandhom ukoll jiġu kkunsidrati. Pereżempju, wieħed ma jistax jassumi 
li l-kura tat-tfal offruta s’issa tista’ tittieħed mill-ġenituri mil-lum għall-għada. 
Pereżempju, il-provviżjoni ta’ servizzi maħsuba għall-anzjani li tkun ’il bogħod wisq 
tista’ tkun problematika, għax l-organizzazzjoni tat-trasport tista’ tieħu wisq ħin 
prezzjuż mill-ħin tax-xogħol għat-tfal tal-anzjani. L-impatt fuq il-piż għall-kura tal-
familja jista’ jseħħ ukoll f’postijiet li jidhru mhux mistennija. Pereżempju, triq mhux 
sigura tista’ żżid il-piż fuq il-ġenituri li jsuqu t-tfal lejn l-iskola, filwaqt li ġestjoni 
tat-traffiku sigura u ppjanata sew tippermetti lit-tfal imorru l-iskola jew l-iskola 
preprimarja waħedhom.

Min jagħmel il-politika jista’ jwettaq ħafna biex jgħin lill-familji. Barra li għandu jiġi 
assigurat li deċiżjonijiet li ġew ikkunsidrati b’mod ħażin ma jżidux il-piż fuq il-kura 
tal-familji, il-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs għall-irġiel u għan-nisa jeħtieġ 
li tiġi kunsidratha. Il-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri tiddependi ħafna fuq 
id-deċiżjonijiet li jittieħdu minn min jagħmel il-politika. 
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