
IL-KUMITAT DWAR L-AFFARIJIET SO êJALI JILTAQA’ MAL-KUMMISSARJU G ĦAT-TFAL  
  
  
“L-akbar preokkupazzjoni tiegħi hija l-ansjetà u t-trawma ta’ tfal li għandhom il-āenituri qed jisseparaw 
legalment fil-Qrati....” 
  
Dan intqal mill-Kummissarju tat-Tfal, Carmen Zammit meta āiet mistoqsija mill-Onor. Edwin Vassallo, 
Chairman tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Soëjali tal-Kamra tar-Rapprezentanti,  fuq x’inhi l-akbar 
preokkupazzjoni tagħha bħala Kummissarju għat-Tfal.   
  
Fil-preŜentazzjoni tar-Rapport Annwali 2007 tal-Uffiëëju tal-Kummissarju għat-Tfal lill-Kumitat dwar l-
Affarijiet Soëjali, hekk kif rikjest fl-Att dwar il-Kummissarju għat-Tfal (Kap 463, Art19), il-Kummissarju 
tat-Tfal semmiet ix-xogħol li wettaq dan l-Uffiëëju.  Fosthom insibu l-manifest għat-tfal, it-tfal li jgħixu 
f’kura residenzjali, l-edukazzjoni u għarfien pubbliku dwar id-drittijiet tat-tfal, il-website, u l-ħarsien ta’ 
minorenni minn kontenut awdjo-viŜiv ta’ ħsara. 
   
Intant l-Onor. Edwin Vassallo spjega kif f’laqgħa preparatorja ma’ Carmen  Zammit sar qbil biex jiāu 
identifikati l-kwistjonijiet pendenti li joħorāu mir-Rapport Annwali tal-2007.  Dawn jinkludu n-nuqqas ta’ 
strutturi nazzjonali u politika nazzjonali tat-tfal, l-inkorporazzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-
Tfal fil-leāislazzjoni Maltija, l-Att dwar it-Tfal, il-Qrati, l-edukazzjoni u l-isports, is-saħħa, body piercing 
u l-bejgħ ta’ alkoħol lill-minorenni, kura residenzjali, eskluŜjoni soëjali u miŜuri favur il-familja.    
     
L-akbar preokkupazzjoni tal-Kummissarju huma l-kawŜi fil-Qrati li jinvolvu t-tfal. In-numru ta’ ilmenti li 
tpoāāew għall-attenzjoni tal-Uffiëëju huwa kbir. Il-Kummissarju spjegat kif id-dewmien fil-Qrati u l-
impatt psikoloāiku, emozzjonali u soëjali negattiv fuq it-tfal huwa ta’ tħassib kbir.  It-tfal għandhom 
jingħataw vuëi fil-Qorti.  Barra minn hekk, ix-xewqat tagħhom għandhom jingħataw l-importanza li 
tistħoqqilhom, fuq kollox meta jittieħdu deëiŜjonijiet li jaffettwaw l-interessi u l-āid preŜenti u futuri 
tagħhom.  Il-Kummissarju tat-Tfal  semmiet eŜempji kif tul il-proëess tas-separazzjoni legali, il-āenituri 
qed juŜaw lit-tfal għall-interessi tagħhom.  L-interessi tal-kbar m’g ħandhom qatt ji āu qabel l-
interessi tat-tfal.  
  
Għal-laqgħa kienu preŜenti l-Onor. Frederick Azzopardi, l-Onor. Justyne Caruana, l-Onor. Michael 
Farrugia u l-Onor. Anthony Zammit, flimkien ma’ rappreŜentanti mill-Ministeri tal-Āustizzja u l-Intern; 
Politika Soëjali; u Edukazzjoni, Kultura, śgħaŜagħ u Sports.   
  
Flimkien āie diskuss kif il-Kumitat imur lil hinn mix-xogħol ta’ skrutinju u ser iservi bħala mekkaniŜmu 
parlamentari u politiku sabiex il-kwistjonijiet pendenti li ħarāu mir-Rapport Annwali jiāu diskussi mal-
Ministeri rispettivi.  Eventwalment dawn id-diskussjonijiet għandhom jiffaëilitaw soluzzjonijiet li jpoāāu 
l-interessi tat-tfal fuq quddiem.   
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