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Dan il-manifest jirrifletti l-vuċijiet ta’ eluf ta’ tfal u żgħażagħ dwar dak li

jwassalhom biex iħossuhom ferħanin, mismugħa, sikuri u f’saħħithom. Dawn il-

perspettivi nġabru matul l-aħħar snin permezz ta’ diversi proċessi ta’

konsultazzjoni mwettqa mill-hekk imsejjaħ Children’s Hub Team fi ħdan il-

Fondazzjoni ta' Malta għall-Ġid tas-Soċjetà (Malta Foundation for the Wellbeing

of Society’ – MFWS).  

Il-fehmiet tat-tfal inġabru fil-qosor f’99 proposta taħt 5 pilastri, li huma: 

 IL-KOMUNITÀ u L-AMBJENT 

 IS-SAĦĦA u L-BENESSERI  

 L-EDUKAZZJONI 

 ID-DIVERSITÀ u L-INKLUŻJONI 

 ID-DRITTIJIET TAT-TFAL u L-PARTEĊIPAZZJONI ATTIVA 

Id-99 Proposta: Il-Manifest tat-Tfal



L-Ewwel Pilastru: Il-Komunità u l-Ambjent
Malta u Għawdex isiru aktar ħodor, aktar nodfa, aktar sikuri, sostenibbli u aktar inklużivi!

1. Jinħolqu aktar spazji miftuħa li jkunu kompletament aċċessibbli u inklużivi għat-tfal kollha b’abbiltajiet u

ta’ gruppi ta’ etajiet differenti, inklużi tfal li jużaw is-siġġu tar-roti, jew tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu, jew

inkella dawk li għandhom insuffiċjenzi fis-smigħ jew fil-vista. 

2. Jiddaħħlu fis-seħħ regoli ġodda sabiex il-binjiet ikollhom aktar żoni ħodor bħal, pereżempju, billi parti

mill-faċċata ta’ tali binjiet jew miż-żona tal-madwar tagħhom tiġi ddedikata bħala spazju aħdar, bi fjuri u

pjanti, kif ukoll permezz ta’ ġonna fuq is-soqfa.

3. Jiġu żviluppati inizjattivi għat-tisbiħ tal-komunitajiet lokali, bħat-tisġir ta’ aktar siġar, fjuri, ħitan miksija

bil-pjanti u l-fjuri u l-użu tal-arti u tal-kuluri.

4. Tissaħħaħ u tiġi infurzata l-manutenzjoni fil-komunità sabiex jinkiseb ambjent aktar nadif f’kull lokalità, u

tiġi mbottata dixxiplina kulturali fir-rigward tal-iskart.

5. Issir manutenzjoni regolari ta’ postijiet bħal bandli, ġonna u spazji pubbliċi.

6. Postijiet bħal bandli, ġonna u żoni pubbliċi jsiru aktar sikuri għat-tfal billi jiġu impjegati gwardjani tas-

sigurtà biex jissorveljaw dawn iż-żoni u biex jipprovdu assistenza lit-tfal, jekk ikun hemm bżonn.

7. Tissaħħaħ is-sorveljanza fil-komunità permezz tal-installazzjoni ta’ kameras tas-CCTV f’postijiet pubbliċi.

8. Jiġu żviluppati korsiji aktar sikuri għar-roti, għas-Segway u għall-iskuters, bħal korsiji elevati, kif ukoll

postijiet ta’ parkeġġ adegwati għal dawn il-mezzi ta’ trasport

9. Tiġi indirizzata l-kwistjoni urġenti tat-tibdil fil-klima, bħal, pereżempju, billi jiġu introdotti inizjattivi biex

jitnaqqas l-użu tal-plastik, ikun hemm ibħra aktar nodfa u jiżdied ir-riċiklaġġ.

10. Titwaqqaf il-qerda tal-ambjent permezz ta’ ppjanar responsabbli, kif ukoll permezz tal-promozzjoni tal-

konservazzjoni u r-restawr ta’ binjiet antiki li jippreservaw l-arkitettura Maltija.

11. Il-binjiet abbandunati u battala jiġu ttrasformati fi spazji ta’ għajxien appoġġati għal familji vulnerabbli

jew f’faċilitajiet ta’ rikreazzjoni għall-familji.

12. Tiġi pprovduta għassa tal-viċinat bil-moħbi mill-pulizija, anki matul il-lejl.

13. Tiġi żgurata konnessjoni sigura tal-Wi-Fi fiż-żoni pubbliċi.

14. Tiġi introdotta faċilità ta’ helpline b’xejn jew qniepen ta’ allarm f’żoni pubbliċi sabiex in-nies ikunu jistgħu

jikkonnettjaw minnufih ma’ persunal imħarreġ f’każ li jkunu jeħtieġu assistenza.

15. Jiġu pprovduti aktar dwal fit-toroq.

16. Jitqajjem l-ispirtu tal-komunità permezz ta’ ġestjoni lokali, il-kontinwazzjoni tat-tradizzjonijiet u

attivitajiet interġenerazzjonali.

17. Jiġu organizzati attivitajiet ta’ divertiment regolari għat-tfal u għall-familji mal-komunità lokali.

18. It-trasport pubbliku jsir aktar effiċjenti u aċċessibbli għat-tfal kollha u jiġu żviluppati inizjattivi għal

mod ta’ trasport sikur għat-tfal.

19. Jiżdiedu l-ispazji ta’ parkeġġ b’diversi sulari taħt l-art biex jitnaqqas in-numru ta’ karozzi pparkjati fit-

toroq.

20. Jiġu introdotti żoni mingħajr karozzi u ġranet mingħajr l-użu tal-karozzi.
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It-Tieni Pilastru: Is-Saħħa u l-Benesseri 
Ll-promozzjoni tal-benesseri olistiku tat-tfal u tal-aċċess sħiħ tagħhom għas-servizzi tas-saħħa! 

21. Fid-dawl taċ-ċifri allarmanti fil-Gżejjer Maltin li juru li aktar minn terz tat-tfal għandhom piż żejjed

u/jew huma obeżi, isir sforz biex l-Obeżità fost it-Tfal titpoġġa fuq nett tal-aġenda nazzjonali. 

22. Jiġu żviluppati Kampanji ta’ Għarfien b’impatt qawwi u mifruxa dwar stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa, bl-

użu ta’ mezzi differenti tal-midja sabiex jintlaħqu kemm jista’ jkun tfal u adulti. 

23. Titwaqqaf pjattaforma uffiċjali ddedikata għall-Obeżità fost it-Tfal sabiex titqajjem kuxjenza u tgħin

fl-indirizzar tal-problema tal-obeżità u tal-ambjent obeżoġeniku f’Malta, b’rappreżentanti tfal bħala parti

minn dan il-bord. 

24. Jitqassmu vawċers u jiġu żviluppati inċentivi għat-tfal li ġejjin minn familji bi dħul baxx u sitwazzjonijiet

vulnerabbli biex jiġu rreġistrati f’attivitajiet ekstra-kurrikulari. 

25. Jiġu żviluppati inċentivi biex jimmotivaw liż-żgħażagħ isiru bdiewa u biex jinkoraġġixxu l-prodotti u l-

biedja lokali. 

26. Il-grawnds u l-faċilitajiet sportivi disponibbli fil-lokalitajiet isiru aċċessibbli u mingħajr ħlas għall-użu ta’

kulħadd.  

27. Jiġu żviluppati inizjattivi edukattivi u kampanji ta’ informazzjoni mmirati għall-ġenituri/kustodji dwar

metodi pożittivi kif jgħallmu lil uliedhom jieklu ikel aktar tajjeb għal saħħithom u kif jippreparaw ikel tajjeb

għas-saħħa u fl-istess ħin bnin anki b’baġit baxx u fi stil ta’ ħajja b’pass mgħaġġel. 

28. Jiġu żviluppati inċentivi li jagħmlu l-għażliet ta’ ikel tajjeb għas-saħħa inqas għaljin mill-ikel junk, bħal,

pereżempju, billi t-tassazzjoni għal prodotti mhux tajbin għas-saħħa tinbidel b’mod pożittiv għal sussidju fuq

il-prodotti aktar tajbin għas-saħħa.  

29. Jiġi pprovdut abbonament b’xejn fil-ġinnasji lill-adoloxxenti.  

30. Jiġu żviluppati inċentivi għar-ristoranti li joffru menus ta’ ikel bnin u tajjeb għas-saħħa għat-tfal.  

31. Jitqassmu vawċers għall-ħalib lit-tfal kollha fl-iskejjel primarji u sekondarji.  

32. Jitwaqqaf il-bejgħ ta’ ikel mhux tajjeb għas-saħħa fit-tuck shops tal-iskejjel. 

33. Jissaħħu u jiġu promossi miżuri favur il-familja sabiex il-ġenituri/kustodji jkunu jistgħu jqattgħu aktar

ħin ma’ wliedhom. 

34. Jiżdied il-liv tal-maternità u tal-paternità sabiex il-ġenituri l-ġodda jkollhom ħin biex jibnu rabta

emozzjonali ma’ wliedhom. 

35. Jiġu pprovduti approċċi ffokati fuq it-tfal biex jiġi indirizzat l-impatt tal-vjolenza domestika fuq it-tfal,

bħal programmi ta’ għarfien dwar it-trawma, appoġġ terapewtiku u protezzjoni. 

36. Tiġi riveduta l-kwistjoni tal-kunsens tal-ġenituri meħtieġ sabiex it-tfal ikollhom aċċess għal check-ups

tas-saħħa ta’ rutina u/jew kwalunkwe żjara oħra u/jew terapija meħtieġa biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tas-

saħħa, fl-ambjent tal-iskola u barra minnu. 

37. Jissaħħu, jiġu ristrutturati u jingħataw ir-riżorsi għal servizzi tas-saħħa mentali b’xejn għat-tfal fil-

komunità. 

38. Jinħolqu sistemi adegwati ta’ appoġġ soċjali u psikoloġiku għall-problema dejjem tikber tad-delinkwenza

tal-minorenni. 

39. Jiżdiedu l-kliniċi tas-saħħa lokali f’Għawdex. 

40. Jiġi żgurat li s-servizzi tal-kura tas-saħħa u psikosoċjali kollha li 

huma disponibbli f’Malta jkunu disponibbli wkoll f’Għawdex. 
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It-Tielet Pilastru: L-Edukazzjoni
Ll-promozzjoni tal-benesseri olistiku tat-tfal u tal-aċċess sħiħ tagħhom għas-servizzi tas-saħħa! Tiġi

mmodernizzata s-sistema edukattiva Maltija u ssir inklużiva għat-tfal kollha! 

41. Jitnaqqsu l-kurrikulu oneruż, il-kontenut tas-sillabu u l-ammont ta’ xogħol tad-dar, fis-sistema edukattiva

attwali, sabiex jiġi rivedut x’qed jiġi mgħallem lill-istudenti, kif dan il-materjal qed jiġi mgħallem lilhom u x’ħiliet

jeħtieġu biex jirnexxu fil-futur. 

42. Jinbidel il-fokus tas-sistema edukattiva minn sempliċiment kisbiet akkademiċi għat-tqegħid fuq quddiem nett

tal-edukazzjoni mhux formali u informali, bħal-litteriżmu tal-midja, il-ħiliet soċjali, lezzjonijiet dwar l-istil ta’

ħajja, l-ibbaġitjar, il-kura personali, l-abbiltà li tgħix il-mument u s-saħħa mentali. 

43. Jiġu riveduti l-metodi li permezz tagħhom jiġu vvalutati t-tfal, billi tingħata prijorità lill-kisba ta’ ħiliet ġodda u

lill-applikazzjoni tal-għarfien fil-prattika, u mhux lix-xogħol li jinvolvi l-memorja.  

44. Jitnaqqas l-ammont ta’ ħin li qed jikkostrinġi lit-tfal joqogħdu bil-qiegħda wara mejda waqt il-ħinijiet tal-iskola. 

45. Il-klassijiet kollha jiġu mgħammra bl-arja kkundizzjonata. 

46.Jiżdied in-numru ta’ ħarġiet tal-iskola li mhumiex relatati ma’ fieldwork jew proġetti, bħal żjarat f’postijiet

storiċi, attivitajiet kulturali, bandli, attivitajiet divertenti ma’ sħabhom, taħditiet u avvenimenti sportivi. 

47. Isiru aktar kampanji ta’ għarfien u edukazzjoni dwar il-kwistjoni tal-prevenzjoni, filwaqt li jitnaqqas u jiġi

ttrattat il-bullying fl-iskejjel, u jiġu mistħarrġa t-tipi differenti ta’ bullying, anki dawk li mhumiex ovvji, bħall-

abbuż psikoloġiku, il-bullying fuq l-internet u l-esklużjoni. 

48. Jiġi żgurat li l-logħob, il-lezzjonijiet, l-attivitajiet u l-kompiti fil-klassi jinħolqu wara li jitqiesu t-tfal kollha,

sabiex b’hekk jiġi żgurat li l-ebda tifel jew tifla ma jiġu esklużi, irrispettivament mill-abbiltajiet differenti

tagħhom. 

49. Jiġu promossi tipi differenti ta’ sport fl-iskejjel, sabiex it-tfal jingħataw għażla usa’.

50. Jiġi pprovdut is-servizz ta’ Learning Support Educators (LSEs) fil-livell post-sekondarju għal tfal li jeħtieġu

dan l-appoġġ biex ikunu jistgħu jissoktaw bl-edukazzjoni tagħhom. 

51. Tiġi promossa l-inklużjoni ta’ tfal b’abbiltajiet differenti fit-taħriġ mainstream tal-Arti tal-Ispettaklu, u jiġu

pprovduti LSEs kull meta jkunu meħtieġa.  

52. Jitneħħew ir-rekwiżiti tal-limiti tal-età fuq l-attivitajiet ta’ taħriġ ekstra-kurrikulari li jeskludu lit-tfal milli

jipparteċipaw, minkejja li jkollhom il-ħiliet biex jagħmlu dan. 

53. Isir użu minn spazji rurali fl-iskejjel sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jkabbru l-frott u l-ħxejjex tagħhom. 

54. Jiġu introdotti lezzjonijiet fl-iskejjel dwar il-ħsieb kritiku, id-demokrazija u l-politika ċivili. 

55. Tinstema’ l-vuċi tat-tfal b’diżabbiltà fi programmi edukattivi individwalizzati sabiex id-deċiżjonijiet ma

jitteħdux mill-ġenituri/kustodji u/jew mill-edukaturi tagħhom. 

56. Isir investiment akbar fl-edukazzjoni bikrija ta’ kwalità, li tinvolvi ċ-ċentri tal-indokrar tat-tfal. 

57. Jiżdiedu l-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel u dawn jingħataw l-istess importanza daqs kwalunkwe

suġġett akkademiku ieħor. 

58. Jiġu żviluppati inizjattivi li jippromwovu l-lingwa Maltija sabiex b’hekk din dejjem tibqa’ ħajja. 

59. Jissaħħu, jiġu ristrutturati u jingħataw ir-riżorsi għal proċeduri ta’ valutazzjoni u appoġġ bla ħlas għal tfal

b’diffikultajiet fit-tagħlim. 

60. L-iskejjel kollha jsiru aċċessibbli sabiex it-tfal b’indebolimenti differenti jkunu jistgħu jiċċaqilqu b’mod

indipendenti, bħal permezz ta’ liftijiet, rampi u sinjali bil-braille. 
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Ir-Raba’ Pilastru: Id-Diversità u l-Inklużjoni 

L-Ekwità fuq l-Ugwaljanza! It-tfal kollha għandhom jingħataw dak li jeħtieġu biex jirnexxu, irrispettivament mill-

età, l-isfond soċjoekonomiku jew tal-familja, ir-razza, ir-reliġjon, il-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, jew l-

abbiltajiet tagħhom. 

61. Jiġi żgurat li s-siti storiċi u kulturali kollha, il-binjiet tal-gvern, l-isptarijiet, il-kliniċi, il-bandli u l-faċilitajiet

pubbliċi jkunu aċċessibbli għal tfal b’abbiltajiet differenti, bħal dawk li jużaw siġġu tar-roti jew b’vista batuta. 

62. Jiġu promossi l-kunċett u l-implimentazzjoni ta’ “bliet adattati għat-tfal”, fejn il-vuċijiet, il-ħtiġijiet, il-

prijoritajiet u d-drittijiet tat-tfal ikunu parti integrali mill-politika, il-programmi u l-proċessi tat-teħid tad-

deċiżjonijiet, kif ukoll inkorporati fl-ambjent soċjali tal-komunitajiet lokali. 

63. Jiġu normalizzati ċ-ċelebrazzjonijiet paċifiċi ta’ festi kulturali differenti. 

64. Jinħoloq aktar għarfien għat-tfal u għall-ġenituri rigward kwistjonijiet tal-LGBTIQ. 

65. Issir ħidma biex jinqerdu l-attitudnijiet pubbliċi negattivi u l-ġeneralizzazzjonijiet tal-gruppi ta’ minoranza

biex titwaqqaf l-esklużjoni ta’ tfal li jistgħu jitqiesu bħala differenti mis-soċjetà mainstream. 

66. Jinħoloq għarfien mifrux dwar diżabbiltajiet differenti, sabiex is-soċjetà ma tibqax tħares lejn it-tfal

b’diżabbiltà bħala persuni li għandhom bżonn l-għajnuna, il-karità, l-assistenza u min jitħassarhom. 

67. Jinħolqu spazji fi ħdan il-komunitajiet lokali għal djalogu miftuħ b’rispett dwar is-suġġett tal-multikulturaliżmu

u jintemm it-tixrid ta’ xnigħat tal-biża’ li jkattar ir-razziżmu. 

68. Jiġu żviluppati inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni li jappoġġaw kulturi differenti biex jiffjorixxu fil-lokalitajiet

tagħhom, biex tinqered l-idea ta’ kultura waħda li titqies bħala dik dominanti, filwaqt li jiġu mistiedna l-kulturi l-

oħrajn. 

69. Tiġi promossa l-għaqda fid-diversità fl-iskejjel, li tibda minn età bikrija b’enfasi fuq kemm is-soċjetà hija

diversa u kif nistgħu nkunu inklużivi u rispettużi. 

70. Jissaħħaħ l-appoġġ finanzjarju u psikosoċjali mill-Istat għall-familji taħt il-linja tal-faqar u għal dawk li jinsabu

f’riskju ta’ faqar. 

71. Jiġu pprovduti strutturi ta’ appoġġ għal tfal li ġejjin minn sfond żvantaġġat, bħal tfal li jgħixu f’ambjenti ta’

kura barra mid-dar u tfal migranti.  

72. L-anzjani jinżammu attivi fil-komunità billi jiġu mħeġġa jagħmlu volontarjat fi proġetti fi ħdan il-komunitajiet

lokali. 

73. Isir investiment f’taħriġ pre-graduate u post-graduate għal professjonisti li jaħdmu mat-tfal jew għat-tfal fis-

suġġetti relatati ma’ mġiba diffiċli, ‘parental alienation’ (tfal maqbuda bejn il-ġenituri) u trawma fit-tfulija. 

74. Jiġi pprovdut appoġġ 24 siegħa kuljum għall-familji tal-fostering.  

75. Jinfetħu ċentri tal-familja fil-lokalitajiet, fejn il-ġenituri/kustodji u t-tfal ikunu jistgħu jiltaqgħu u jfittxu l-

appoġġ, kull meta jkun meħtieġ. 

76. Jiġu żviluppati inizjattivi għal nies mhux Maltin biex jiġu edukati dwar il-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin u l-

lingwa materna tagħna. 

77. Il-materjal ta’ informazzjoni jkun jinkludi d-diversitajiet u jkun aċċessibbli għall-persuni kollha. 

78. Jiġu żviluppati inizjattivi u kampanji dwar il-pożittività tal-ġisem u l-istima personali, li jikkontestaw l-effetti

negattivi tar-rappreżentazzjoni mill-midja tal-immaġini ideali tal-ġisem u l-effett tagħha fuq is-saħħa mentali u l-

għajxien san.  

79. Għandna dejjem inżommu f’moħħna li t-tfal ġejjin minn familji differenti, li mhux dejjem ikunu bbażati fuq il-

mudell tradizzjonali – dawn il-familji għandhom isiru aktar viżibbli u rrappreżentati.  

80. Jiġu miġġielda l-isterjotipi tossiċi tal-ġeneri tal-maskulinità u 

l-femminilità, kif ukoll in-normi, ir-rwoli u l-aspettattivi 

tal-ġeneri tradizzjonali.  
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Il-Ħames Pilastru: Id-Drittijiet tat-Tfal u l-Parteċipazzjoni Attiva  

Jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet fundamentali tat-tfal u jiġi żgurat li l-vuċijiet tat-tfal kollha jiġu mismugħa u

jingħataw l-importanza! 

81. Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal – li ġiet irratifikata minn Malta fl-1990 –

tiddaħħal fil-leġiżlazzjoni Maltija. 

82. Il-leġiżlazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal issir “liġi prinċipali”, li

tissostitwixxi kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra. 

83. Jiġu żviluppati inizjattivi biex tinħoloq kuxjenza nazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal b’mod ġenerali.  

84. Kull ħaġa dwar it-tfal, relatata mat-tfal u li tikkonċerna direttament jew indirettament lit-tfal tiġi diskussa

mat-tfal minn qabel, billi jitwettqu proċessi ta’ konsultazzjoni mat-tfal b’mekkaniżmu komprensiv fis-seħħ, sabiex

ikun żgurat li t-tfal jiġu informati b’dak li jkun għaddej u kif qed jintużaw l-ideat tagħhom.  

85. Jiġu riveduti l-proċess, il-mekkaniżmi u l-effettività tal-kunsilli tal-iskejjel tat-tfal attwali, sabiex it-tfal isiru

parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-iskejjel kollha.  

86. Jitwaqqfu kunsilli tat-tfal u taż-żgħażagħ fi ħdan il-kunsilli lokali tal-adulti eżistenti.  

87. Jiddaħħal fis-seħħ parlament tat-tfal u taż-żgħażagħ funzjonali.  

88. Issir in-norma li jiġu riċevuti lmenti mingħand it-tfal infushom billi jiġu żviluppati proċeduri ta’ lmenti u

mekkaniżmi ta’ feedback adattati għat-tfal, sikuri u effettivi b’mod ġenerali u mingħajr limitazzjonijiet ta’ età. 

89. Il-materjal informattiv kollu jiġi tradott f’lingwaġġ li jinftiehem mit-tfal. 

90. Tiżdied ir-riċerka li tagħti vuċi lit-tfal kollha li jgħixu f’Malta u Għawdex. 

91. Tiżdied il-viżibbiltà pożittiva tat-tfal u l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-midja u titwaqqaf ir-

rappreżentazzjoni ħażina tat-tfal fil-midja, li għadha limitata għal tfal li jitqiesu bħala vittmi jew sempliċiment

bħala dawk li jattendu l-iskola. 

92. Jiġu mismugħa l-vuċijiet tat-Tfal fl-hekk imsejħa ‘Young Persons Offenders Unit’ u jkun żgurat li kull tifel u

tifla jkollhom refuġju sikur u opportunità ta’ ħajja aħjar barra l-ħitan tal-ħabs. 

93. Jingħataw appoġġ u protezzjoni sħiħa lit-tfal mhux akkumpanjati li jkunu qed ifittxu l-ażil. 

94. Jitwaqqfu d-detenzjoni tat-tfal fiċ-ċentri ta’ detenzjoni wara li jkunu ħarbu mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom u l-

priġunerija tat-tfal li jaħarbu mit-tbatija tad-detenzjoni. 

95. Tinħoloq sistema tal-ġustizzja adattata għat-tfal li fiha t-tfal ikunu verament informati sewwa, pereżempju,

billi tiġi introdotta informazzjoni adattata għat-tfal u jintuża lingwaġġ xieraq għall-età tagħhom. 

96. Tinħoloq sistema tal-ġustizzja adattata għat-tfal li fiha dawn tal-aħħar jiġu mismugħa billi jissaħħaħ is-servizz

tal-avukati tat-tfal u jingħataw ir-riżorsi meħtieġa għalih. 

97. Il-ħtiġijiet tat-tfal jitpoġġew fuq quddiem nett fil-proċedimenti tal-qorti, billi jiġi pprovdut kustodju legali

biex jappoġġa lit-tfal involuti u jpoġġi l-ħtiġijiet tagħhom fuq quddiem nett. 

98. Tinfetaħ dar speċjalizzata għat-tfal b’esperti mħarrġa bħal terapisti tal-logħob u psikologi tat-tfal biex jgħinu

u jappoġġaw lit-tfal fi proċeduri ġudizzjarji u biex jiġi pprovdut spazju fejn il-pulizija jkunu jistgħu jagħmlu

intervista privata mat-tifel jew tifla.  

99. Il-parteċipazzjoni tat-tfal u ċ-ċittadinanza attiva tagħhom jiġu inklużi bħala parti mit-taħriġ pre-graduate u

post-graduate, sabiex il-professjonisti u l-awtoritajiet li jaħdmu mat-tfal ikollhom għarfien adegwat dwar il-

UNCRC u l-parteċipazzjoni effettiva tat-tfal. 

Id-99 Proposta: Il-Manifest tat-Tfal



Il-mitt (100)  mira tista’ tintlaħaq billi l-

proposti tagħna jiġu inklużi fi Strateġija

Nazzjonali għat-Tfal, permezz tat-

twaqqif ta’ Dipartiment speċifiku għad-

Drittijiet tat-Tfal fil-livell tal-gvern, bi

grupp ta’ esperti li jaħdmu speċifikament

fuq din l-istrateġija – u network bejn il-

ministeri kollha.  

Id-99 Proposta: Il-Manifest tat-Tfal





Il-Fondazzjoni ta' Malta 

għall-Ġid tas-Soċjeta


