
Stqarrija magħmula mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali f’Seduta 390 
tas-17 ta’ Mejju 2016 dwar ir-Rapport tal-Caritas 
 
Mr Speaker, perjodikament tiġi ppubblikata statistika, u joħorġu rapporti u dokumenti li 
jitkellmu fuq livelli ta’ għajxien adegwat li jwassal għal ħajja aħjar u x’inhi s-sitwazzjoni 
f’pajjiżna bejn dawk li għandhom dħul diċenti u dawk neqsin mill-bżonnijiet neċessarji. 
 
Dawn ir-rapporti u statistiċi huma importanti mhux sempliċiment biex ikollna numri fuq il-
karta. Lanqas huma hemmhekk biex nagħtuhom interpretazzjoni kif jaqblilna. Huma 
intenzjonati biex jagħtu stampa ta’ ’l fejn hu sejjer pajjiżna. Xogħolna hu li nidentifikaw jekk 
id-diversi inizjattivi u inċentivi li qed nagħtu hux qed iħallu l-effetti mixtieqa. Barra minn 
hekk, jagħtuna viżjoni ta’ fejn l-aktar li għandna nieħdu deċiżjonijiet għall-ġid taċ-ċittadini l-
aktar vulnerabbli. Irridu naraw fejn qed nirnexxu u fejn għad baqa’ xi jsir. 
 
Għalina l-faqar mhux perċezzjoni. Mhux ħa nagħmlu bħall-Gvern preċedenti fejn ngħidu li l-
faqar huwa perċezzjoni meta fl-aħħar ħin tul l-aħħar amministrazzjoni l-persuni f’riskju ta’ 
faqar u esklużjoni soċjali f’pajjiżna żdiedu minn 20% għal 24%, jew aħjar minn 80,000 għal 
100,000 persuna. 
 
Għalina, il-faqar hu realtà. Din is-sena d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed ifakkar is-60 
sena mit-twaqqif tas-sigurtà soċjali f’pajjiżna. Il-ħolqien tal-benefiċċji soċjali kien sar u 
mmirat biex inwieżnu lil min ikun għaddej minn perjodu ta’ għawġ f’ħajtu. Il-benefiċċji 
soċjali għandhom iservu biex ħadd ma jaqa’ f’faqar assolut imma jagħtu nifs lill-individwu 
sakemm dan jerġa’ jqum fuq saqajh. 
 
U għax nafu li l-faqar hu realtà, irridu nevalwaw kull statistika u dokument li joħroġ qabel 
nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex ngħinu lill-persuni l-aktar vulnerabbli billi nagħtuhom 
direzzjoni u fejn ikun hemm bżonn, b’tisħiħ ta’ benefiċċji. 
 
Huwa għalhekk li nilqgħu l-pubblikazzjoni tar-rapport li ħareġ illum li jitkellem fuq il-baġit 
minimu li hu essenzjali għal ħajja diċenti. Dan hu rapport li għal darb’oħra jirreferi għal 
numru sostanzjali ta’ social transfers (social benefits in kind) li pajjiżna joffri b’mod speċjali 
lill-persuni vulnerabbli. 
 
Jirrikonoxxi wkoll l-importanza ta’ dawn l-inċentivi li huma essenzjali biex jiġi miġġieled il-
faqar f’pajjiżna u tiġi assigurata ħajja diċenti b’dinjità. 
 
Ir-rapport għamel studju dwar dħul għal ħajja diċenti għal: 

• Koppja b’żewġt itfal fejn persuna mill-koppja biss taħdem u taqla’ l-paga minima 
• Ġenitur wieħed b’żewġt itfal li jaqla’ paga minima 
• Koppja anzjana ta’ aktar minn 65 sena 

 
Mir-rapport joħroġ b’mod ċar li jekk nieħdu: 

1. Koppja b’żewġt itfal b’wieħed biss mill-koppja li jaħdem u jaqla’ l-paga minima u 
jieħu l-In-Work Benefit, u 

2. L-istess tip ta’ familja imma tiddependi fuq benefiċċji soċjali, 
 
fiż-żewġ każi, d-dħul tagħhom mhux biżżejjed biex jgħixu ħajja diċenti.  Iżda jekk fl-istess 
familja wieħed mill-adulti jidħol fid-dinja tax-xogħol u allura jgawdi minn Tapering of 
Benefits, jirriżulta li l-familja jkollha dħul biżżejjed għal ħajja diċenti.  Din hi inizjattiva li 



daħħal dan il-Gvern fejn min ikun fuq benefiċċji u jidħol fid-dinja tax-xogħol ma jitlifx il-
benefiċċji soċjali kif kien jiġri qabel. 
 
Fil-każ ta’ ġenitur wieħed b’żewġt itfal, huma dawk biss li qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali li 
qed ibatu biex jgħixu ħajja diċenti. Malli jmissu mad-dinja tax-xogħol, dawn il-familji 
jirduppjaw id-dħul tagħhom u jkollhom għajxien aħjar għalihom u għal uliedhom. Anke fil-
każ li ġenitur wieħed jispiċċa jieħu l-pensjoni tar-romol, jekk il-partner tagħha jiġi nieqes. 
 
Din is-sena bdiet ir-riforma fil-pensjonijiet f’pajjiżna. Għall-ewwel darba f’25 sena rajna 
żieda sostanzjali, apparti ż-żieda tal-għoli tal-ħajja, fil-pensjoni kontributorja għall-
pensjonanti li għandhom dħul l-aktar baxx. Din ġabet bidla sostanzjali. 
 
Ninnota li f’każ ta’ koppja anzjana li għandha aktar minn 65 sena, irrispettivament jekk hux 
persuna waħda jew jekk hux iż-żewġ persuni jgawdu minn pensjoni kontributorja minima, 
f’kull każ, id-dħul hu ogħla mill-baġit minimu essenzjali għal għajxien diċenti skont ir-
rapport tal-Caritas. 
 
X’joħroġ minn dawn ir-rapporti? 
 
Il-faqar nistgħu niġġilduh bl-edukazzjoni, bix-xogħol, u għajnuna akbar lil min verament 
mhux possibbli għalih li xi darba jidħol fid-dinja tax-xogħol. 
 
Minn kull rapport u statistika li qed jiġu ppubblikati joħroġ b’mod ċar li akbar ma jkun id-
dħul tal-familja, aħjar tkun il-ħajja ta’ dik il-familja. 
 
Joħroġ ukoll li fejn id-dħul ta’ wieħed mill-koppja jkun jaqla’ paga baxxa, aktar ikun 
importanti li l-partner (sieħeb jew sieħba) ta’ dik il-persuna tidħol jew jidħol ukoll fid-dinja 
tax-xogħol. Imma mhux biss. Nemmnu f’parteċipazzjoni akbar tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. 
Għalhekk introduċejna f’pajjiżna t-Tapering of Benefits u l-In-Work Benefit, ħalli 
ninċentivaw lil min jidħol jew qiegħed diġà fid-dinja tax-xogħol. 
 
L-istatistika turi b’mod ċar li fejn il-koppja t-tnejn jaħdmu, il-koppja u t-tfal tagħhom jgħixu 
kwalità ta’ ħajja ħafna aħjar. 
 
Huwa għalhekk li introduċejna iċ-Child Care Centres b’xejn, Breakfast Club b’xejn, u 3-16 
Classes wara l-ħin tal-iskola fejn l-istudenti jiġu megħejuna fl-istudju tagħhom sakemm il-
ġenituri tagħhom jispiċċaw mix-xogħol. Inizjattiva importanti oħra kienet il-Youth Guarantee 
li ħaddieħor kien qal li ma taħdimx. 
 
Se nkunu impenjati li nidentifikaw min qed jabbuża mill-benefiċċji soċjali. Fl-istess ħin, aktar 
u aktar se nkunu impenjati li nidentifikaw dawk iċ-ċittadini li ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-
xogħol u nkomplu ngħinuhom u nżidulhom l-għajnuna soċjali ħalli ntejbulhom il-kwalità tal-
ħajja u jgħixu ħajja diċenti. 
 
Wara li għamilna l-pass li persuni li huma intitolati għall-pensjoni tad-diżabilità m’hu se 
jitnaqqsilhom l-ebda benefiċċju, irrispettivament mid-dħul tal-paga, wara li jidħlu fid-dinja 
tax-xogħol, issa qed nidentifikaw bħala l-ewwel pass lil dawk il-persuni b’diżabilità li d-
diżabilità tagħhom tagħmilha impossibbli li xi darba jidħlu fid-dinja tax-xogħol u se 
nżidulhom il-benefiċċju tagħhom sal-paga minima. 
 



Fl-aħħar statistika ppubblikata nnutajna anqas persuni fuq benefiċċji soċjali mhux 
kontributorji u aktar persuni jgawdu mid-diversi inizjattivi li qed nagħtu għal min jidħol fid-
dinja tax-xogħol. 
 
Dan apparti tnaqqis jew tneħħija tat-taxxa fuq id-dħul lil 160,000 persuna minn din is-sena. 
Biżżejjed insemmi li diversi kategoriji ta’ persuni mhux qed jiġu ntaxxati qabel jilħqu livell 
ogħla ta’ dħul; pereżempju persuna waħidha bil-paga minima ma tiġix intaxxata sa ma tasal 
għad-dħul ta’ €9,100,  koppja ma tiġix intaxxata qabel tilħaq in-net amount ta’ €12,700 u 
ġenitur wieħed  irid jilħaq dħul ta’ €10,500 biex jibda jiġi ntaxxat. Dan wara li fl-ewwel baġit 
ta’ dan il-Gvern neħħejna t-taxxa fuq il-paga minima u pensjoni daqs il-paga minima.  
 
Id-dokument maħruġ mill-Caritas jagħlaq b’kapitlu dwar diversi rakkomandazzjonijiet u 
studji oħra li huma essenzjali. Dan il-Gvern se jkun qed jevalwa dawn ir-
rakkomandazzjonijiet u se jkompli jaħdem ħalli tinqata’ l-idea li l-faqar iġibuh fuqhom in-
nies u li persuna tista’ tabbuża mill-benefiċċji soċjali, tiddaħħal aktar l-idea li tista’ tgħin lilek 
u lil uliedek billi tidħol fid-dinja tax-xogħol, u jaslu biex jiġu identifikati dawk iċ-ċittadini li 
ħaqqhom sostenn akbar minħabba l-kundizzjoni tagħhom. 
 
Il-Gvern huwa impenjat li l-Caritas tagħmel preżentazzjoni ta’ dan ir-rapport u r-
rakkomandazzjonijiet li qed isiru, ħalli l-Gvern jieħu d-deċiżjonijiet kollha meħtieġa fl-
interess ta’ min l-aktar hu fil-bżonn.  


