
STRATEĀIJA NAZZJONALI FAVUR IS-SA ĦĦA SESSWALI LI TKUN UNIFORMI U TWASSAL 
MESSAĀĀ WIEĦED U êAR  
  
  
Il-Kumitat dwar l-Affarijiet Soëjali tal-Kamra tar-Rapprezentanti, kompla d-diskussjoni fuq l-istrateāija 
nazzjonali favur is-saħħa sesswali.  Din id-diskussjoni kompliet wara l-preokkupazzjoni li wera l-
Kumitat fuq l-istatistika li ħarāet mir-rapport ta’ ħidma tal-Genitourinary (GU) Clinic. Din hija l-klinika 
tal-Istat responsabbli għall-kura ta’ mard trasmess sesswalment, immexxija minn Dr. Philip Carabot. 
  
Wara li sema l-esperti: 
  
“Ma teŜistix strateāija waħda għal kulħadd imma jinħass il-bŜonn li l-istrateāija nazzjonali favur is-
saħħa sesswali tkun uniformi u ffukata skont l-età tal-persuna.  L-edukazzjoni dwar saħħa sesswali 
għandha tasal ukoll permezz tal-internet u fejn jiltaqgħu Ŝ-ŜgħaŜagħ...” 
  
“Mhux biŜŜejjed li nippromwovu l-uŜu tal-condoms u kontraëettivi oħra, imma rridu ngħallmu kif dawn 
għandhom jintuŜaw. Għalkemm l-uŜu tal-kontraëettivi jnaqqas drastikament ië-ëans ta’ mard trasmess 
sesswalment u tqala mhux ippjanata, ir-riskju xorta jibqa’ preŜenti, b’mod speëjali meta dawn jintuŜaw 
ħaŜin...” 
  
“Il-condom ma joffrix ħarsien mija fil-mija għall-mard trasmess sesswalment...” 
  
“L-astinenza hija parti minn strateāija li tipposponi r-rapport sesswali għal età aktar matura...”  
  
“It-taboos iŜommu milli l-messaāā jasal ëar, bħal pereŜempju l-ħsieb ħaŜin li l-condom inaqqas il-
pjaëir...”  
  
“Edukazzjoni dwar saħħa sesswali trid tiffoka fuq x’għandu jsir u mhux fuq x’ma għandux isir...” 
  
“L-internet u aëëess faëli għall-pornografija jistgħu jwasslu lejn perëezzjoni ħaŜina ħafna tas-
sesswalità...” 
  
  
il-Kumitat innota li l-istrateāija nazzjonali favur is-saħħa sesswali għandha tkun waħda uniformi li 
twassal għall-messaāā ëar u ffukat, b’attenzjoni partikolari lejn l-età tal-persuna.  Il-Kumitat dwar l-
Affarijiet Soëjali ser jorganizza konferenza nazzjonali sabiex l-istakeholders kollha jagħrfu dan il-
messaāā u b’hekk ma tibqax tinħass konfuŜjoni ta’ messaāāi differenti li jistgħu iħawdu l-imħuħ u l-
aāir sesswali taŜ-ŜgħaŜagħ.  Dan ser jgħin lid-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa fl-aħjar għarfien 
tal-ħtieāa ta’ din il-politika lil dawk kollha konëernati, inkluŜ iŜ-ŜgħaŜagħ, il-āenituri, l-għalliema, it-
tobba u l-professjonisti tas-saħħa.  
  
Studju tal-Health Behaviour School Children f’Malta u oħrajn mhux uffiëjali li saru minn studenti fl-
Università ta’ Malta jindikaw li madwar 25% taŜ-ŜgħaŜagħ tagħna fl-età ta’ bejn 12 u 15-il sena jistgħu 
jkunu sesswalment attivi.  Madanakollu, fadal persentaāā kbir ta’ ŜgħaŜagħ li għadhom qed jaħsbuha 
sabiex ikollhom rapport sesswali.  Din hija deëiŜjoni għaqlija għaliex ŜgħaŜagħ li jagħmlu sess minn 
età Ŝgħira jispiëëaw b’dispjaëiri emozzjonali kbar. 
  
It-tagħlim fuq l-astinenza u l-kontraëettivi għandhom ikunu ëari u ħielsa minn kull taboo, għaliex l-ebda 
strateāija waħedha ma hija effettiva.  Għandhom jinstabu l-ħin u r-riŜorsi sabiex l-awtoritajiet iwasslu l-
messaāā liŜ-ŜgħaŜagħ, b’kull mezz possibbli - internet, televiŜjoni, u skejjel.  Mhux biss, iŜda anki 
f’postijiet ta’ divertiment fejn iŜ-ŜgħaŜagħ jiltaqgħu u allura ë-ëans ta’ rapporti sesswali jiŜdied.  L-uŜu 
tad-droga u l-uŜu eëëessiv tal-alkoħol reāgħu kienu diskussi, bħala l-fatturi ewlenin li jwasslu għall-
rapporti sesswali bl-addoëë, bla raŜan u bla qies. 
  
Intant il-Kumitat iħoss li t-tobba tal-familja għandhom ikollhom aktar linji gwida f’dan il-qasam.  F’dan 
il-kuntest it-tobba tal-familja għandhom il-potenzjal li jtejbu r-riëerka u āie rakkomandat sabiex kull 
tabib tal-familja ikun konformi mal-Artiklu 31 tal-Att dwar is-Saħħa Pubblika.  B’hekk jiāi nnotifikat lill-
awtoritajiet, dak il-mard li jista’ jikkontamina, skont ma’ tesiāi l-liāi u għall-āid tas-soëjetà.  Infatti fl-
ippjanar tal-istrateāija nazzjonali favur is-saħħa sesswali, id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa 
diāà qed jiddiskuti dan fid-dawl ta’ aktar monitoraāā u statistika.   



    
Il-laqgħa kienet immexxija minn l-Onor Edwin Vassallo u preŜenti għal-laqgħa kien hemm l-Onor 
Frederick Azzopardi, l-Onor Justyne Caruana, l-Onor Michael Farrugia, l-Onor Michael Gonzi u l-Onor 
Stephen Spiteri.  L-esperti mistiedna kienu Dr. Philip Carabot, Dr. Charmaine Gauci u Dr. Anna Vella.   
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