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Il-Problema ta’ Nies bla Saqaf  

 
Minkejja li s-soċjeta’ Ewropea hi pjuttost sinjura, għad hawn fostna eżempji ta’ persuni li 

huma homeless.  

  

Tajjeb li jkun ċċarat mill-ewwel li persuni homeless ma jinkludux biss lil dawk li 

m’għandhomx saqaf fuq rashom, imma huma wkoll dawk kollha li jgħixu f’akkomodazzjoni 

temporanja bħalma huma xelters jew istituzzjoniiet. Anki dawk li jgħixu fi djar b’ħafna 

nuqqasijiet bażiċi, jew f’caravans fuq siti ta’ kampijiet illegali, jew f’postijiet iffullati ħafna 

huma kkunsidrati bħala persuni homeless.  

 

Skond rapport tal-Unjoni Ewropeja (UE), 38% tan-nies f’riskju ta’ faqar jonfqu iktar minn 

40% tad-dħul tagħom fuq id-dar. Ir-rapport juri wkoll li, f’ċerti pajjiżi membri, kien hemm 

żieda fin-numru ta’ nies li m’għandomx saqaf fuq rashom.  

 

Hemm bosta raġunijiet għaliex persuna ssib ruħha mingħajr saqaf fuq rasha. Tibdil fis-

sitwazzjoni finanzjarja, problemi personali, mard fil-familja u l-abbuż ta’ sustanzi jafu jħallu 

lil bosta persuni ta’ etajiet varji mingħajr saqaf fuq rashom.  

 

Hemm min wara tul ta’ żmien f’istuzzjonijiet tal-istat, bħal ħabsijiet u istituti ta’ kura, jsibha 

diffiċli biex isib akkomodazzjoni addattata speċjalment jekk il-persuna tkun bla xogħol jew 

ma jkolliex il-mezzi biex tikseb post.  

 

Il-Problema f’Malta 

 

Il-problema ta’ persuni bla dar f’Malta mhix viżibbli jew akuta kif inhi f’pajjiżi oħra. Waħda 

mir-raġunijiet hi li l-istruttura soċjali ta’ Malta għadha relattivament b’saħħitha. Għalhekk, 

persuni li jeħtieġu l-għajnuna jistgħu faċilment jiksbu l-għajnuna minn familjari, ħbieb, 

aġenziji pubbliċi jew għaqdiet volontarji.  

 

L-Awtorita’ tad-Djar, li tħejji u timplimenta l-politika fil-qasam tad-djar soċjali, għandha l-

għan li tnaqqas in-numru ta’ persuni bla dar, tippromwovi ħajja indipendenti, u tipprovdi 

ambjent ta’ akkomodazzjoni bla periklu għall-klijenti tagħha.  

 

L-Awtorita’ tad-Djar hi proattiva fil-ġlieda kontra persuni bla saqaf fuq rashom, permezz ta’ 

diversi miżuri. Il-ħidma tal-Awtorita’ hi indirizzata partikolarment permezz tal-iskemi 

tagħha ta’ manutenzjoni tad-djar; skemi ta’ sussidju tal-kera, u skemi li permezz tagħhom 

toffri prezzijiet sussidjati, u biex tkabbar l-aċċess għal djar affordabbli.  

 



 

 

 

 

 

 

L-Għaqdiet Volontarji f’Malta 

 

F’Malta, l-organizzazzjonijiet volontarji jipprovdu numru ta’ faċilitajiet ta’ kenn għal dawk 

l-individwi li jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet temporanji ta’ nuqqas ta’ dar. Permezz tal-

inizjattiva ta’ appoġġ għad-djar, l-Awtorita’ tad-Djar tagħti għajnuna lil dawk l-

organizzazzjonijiet volontarji li jipprovdu servizzi fil-qasam tad-djar. Dawn l-

organizzazzjonijiet volontarji jgħinu numru ta’ gruppi vulnerabbli, fosthom: tfal u persuni 

żagħżagħ li jgħixu f’kura residenzjali, anzjani b’diżabilta’ (fiżika jew mentali), persuni 

b’imġieba ħażina, persuni li jkunu għaddejjin minn esperjenza ta’ vjolenza domestika, kif 

ukoll persuni li jkunu ħarġu mill-ħabs jew immigranti. 

 

Fost xi wħud mill-organizzazzjonijiet volontarji insibu l-YMCA (Valletta)
 1

, Suret il-

Bniedem Foundation
2
, Richmond Foundation

3
, u Uffiċċju Ċentrali Ejjew Għandi (Djar tat-

Tfal)
4
.  

 

Charles Mifsud, li jieħu ħsieb Dar Leopoldu u hu ambaxxatur lokali għas-Sena Ewropea 

għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali, qal: "Il-homeless hi l-ifqar forma ta' faqar 

fost il-fqar. Il-problema tal-homeless mhix tidher u qiegħda titħalla naqra fid-dlam, iżda 

qiegħda tikber." 

 

Wieħed mill-appelli tiegħu għal din is-Sena Ewropea hu li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-

homeless, “Jekk is-soċjeta' tkun taf b'din il-problema, dawk li huma homeless se jindunaw li 

għandhom problema, u allura hemm aktar ċans li jitolbu l-għajnuna,” temm jgħid Mifsud. 

 

X’qed isir fl-UE? 

 

Il-pajjizi membri tal-UE għandhom ir-responsabbilita’ li jiżviluppaw politika li tgħin lil min 

hu bla saqaf. Il-kwistjoni tan-nies bla saqaf hija waħda mill-prioritajiet fuq l-aġenda li qed  

tikkumbatti l-faqar fl-UE.  

 

Fl-2008, il-Parlament Ewropew approva dikjarazzjoni biex sal-2015 tintemm għal kollox is-

sitwazzjoni fejn in-nies jispiċċaw jorqdu fit-triq. Il-Parlament talab lill-Kummissjoni biex 

toħloq qafas li jagħti definizzjoni tal-homeless filwaqt li jipprovdi aġġornament annwali 

dwar l-azzjonijiet li qed jieħdu l-istati membri.  
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Il-European Consensus Conference on Homelessness li se ssir f’Diċembru 2010 ser tid-

diskutti l-iżvilupp ta’ politika effettiva biex tikkumbatti l-problema tal-homeless. Il-

konferenza se tiġbor flimkien rappreżentanti ta’ awtoritajiet pubbliċi, istituzzjonijiet tal-UE, 

nies mis-settur tad-djar, u nies li għaddew minn esperjenzji varji ta’ homelessness. 

 
Is-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali fiha biss 12-il xahar u 
mhux possibbli li fi żmien daqstant qasir jissolvew il-problemi kollha. Imma din is-Sena 
Ewropea qed isservi biex il-popli Ewropej jagħmlu sforz kollettiv akbar u aktar ffukat biex 
fiż-żmien qarib tkun inħolqot kuxjenza biżżejjed ħalli l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali jkunu 
eradikati u jsiru affarijiet tal-passat. Dan hu possibbli, għax tul is-snin dawn il-pajjizi għarfu 
joħolqu livell ta’ ħajja aħjar. Imma biex isir dan, kullħadd irid jiġbed ħabel wieħed.   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 YMCA (Valletta) imwaqqfa fl-1976, tifforma parti min-network tal-YMCA International li taħdem mingħajr 

qliegħ, moviment volontarju u ekunemiku li tfittex li tippromwovi iktar soċjeta’ ġusta.  L-organizzazzjoni 

tappoġġja l-iżvilupp taż-żagħżagħ bħala miżura preventiva kif ukoll tintervjeni billi toffri firxa wiesgħa ta’ 

xogħol ta’ servizzi soċjali lil individwi li huma soċjalment żvantaġġjati.  
2
 Suret il-Bniedem Foundation hi organizzazzjoni volontarja indipendenti mill-gvern li taqa’ taħt l-awspiċi tal-

Patrijiet Kapuċċini bl-appoġġ tas-Sorijiet Agostinjani.  
3
 Richmond Foundation tipprovdi servizzi għall-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali. 

4
 Uffiċċju Ċentrali Ejjew Għandi (Djar tat-Tfal) li jkopri l-Kummissjoni Djocesana u l-Uffiċċju Centrali biex jiżgura 

tmexxija aħjar u li jilħaq il-ħtiġiet ta’ llum tat-tfal fi diffikultà li jkunu qegħdin jgħixu f’dawn id-djar. 

 


