
 

 

 

 

L-anzjani Maltin u l-faqar 

Qed ngħixu f’soċjeta fejn in-numru ta’ anzjani dejjem qed jikber. Ir-rata tat-twelid qiegħda 

tonqos u n-nies qed jgħixu aktar. Għalhekk hu importanti li jinħolqu opportunitajiet biex l-

anzjani jkunu attivi fis-soċjeta`, jibqgħu jgħixu ħajja indipendenti, u jkollhom livell għoli ta’ 

għixien.  

Hu importanti li l-anzjani jkollhom dħul adegwat biex jgħixu ħajja dinjituża wara li jirtiraw 

mix-xogħol. Servizzi tas-saħħa aċċessibbli u ta’ livell għoli jgħinu lill-anzjani jkunu aktar 

b’saħħithom, u għalhekk ikunu jistgħu jkomplu jagħtu servizz fil-familja u fil-komunita’ 

rispettiva tagħhom.  

Hu stmat li madwar 17% tal-irġiel anzjani u 22% tan-nisa anzjani jinsabu f’riskju ta’ faqar. 

F’Malta, il-livell ta’ anzjani li qiegħdin f’riskju ta’ faqar huwa ta’ 22%, rata għolja meta 

mqabbla mal-medja Ewropea ta’ 19%.  

Il-faqar fost l-anzjani jieħu bosta forom u xejriet. Hemm anzjani li m’għandhomx faċilitajiet 

bażiċi fid-djar tagħhom, filwaqt li hemm każi oħra fejn l-anzjani ma jifilħux iħallsu għall-

kera, il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, l-ispejjeż tal-mediċini, u spejjeż oħra.  

Anzjan jista jispiċċa f’qagħda vulnerabbli minħabba kundizzjoni medika, id-dipressjoni jew 

xi marda mentali. Hemm anzjani li għandhom ukoll problemi ta’ mobilita’ u ċerti vetturi tat-

trasport pubbliku m’humiex aċċessibbli għalihom. Dawn huma ftit mill-iżvantaġġi li jistgħu 

jwasslu biex anzjan jasal li jkun eskluż mis-soċjeta’ u jidħol f’sitwazzjoni ta’ faqar.  

Ħafna anzjani jinkwetaw dwar il-pensjoni, saħħithom, il-kura fit-tul, u l-biża li jispiċċaw 

iżolati. Id-Dipartiment tal-Anzjani u l-Kura fil-Kommunita’ joffri bosta servizzi għall-

anzjani. Dan id-dipartiment, li għandu ‘l fuq min 2,000 impjegat, jieħu ħsieb l-isptar San 

Vinċenz de Paule, 8 djar tal-gvern, iċ-Ċentru Servizz Anzjan, iċ-Ċentru Ħidma Soċjali, kif 

ukoll 17-il day centre.   

Minħabba l-problema tad-dimensja kienet inawgurata binja ġdida fi ħdan l-isptar San 

Vinċenz de Paule. Din it-taqsima tilqa’ fiha 144 resident u għandha żewġ swali mibnija u 

attrezzati apposta għall-persuni li jbatu bid-dimensja.  

L-anzjani jistgħu jirrikorru wkoll għand il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani li twaqqaf mill-

Gvern fl-1992. Il-Kunsill jaħdem biex jħares id-drittijiet tal-anzjani filwaqt li jippromwovi 

d-drittijiet tagħhom, u jqajjem kuxjenza dwar il-problemi li jiffaċjaw l-anzjani. Minn meta 

Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill issieħeb fl-organizzazjoni AGE Platform 



 

 

 

 

 

Europe – organizzazzjoni li tirrappreżenta ‘l fuq minn 25 miljun anzjan fl-Ewropa.  

 


