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Is-servizzi personali u tad-dar (PHS) huma setturi li jinvolvu xogħol intensiv. Ix-xogħol domestiku u l-kura fid-dar huma fost 
l-okkupazzjonijiet li qed jikbru l-aktar malajr fl-ekonomiji tas-servizzi tal-lum. Skont stimi reċenti, sal-2025 se jinħolqu 2.8 
miljun impjieg addizzjonali għall-ħaddiema tal-kura personali.1 Aktar minn 400 miljun persuna madwar id-dinja jinvolvu 
ruħhom f’dan ix-xogħol. Għall-Ewropa, iċ-ċifri uffiċjali stmaw li kien hemm 6,3 miljun ħaddiema formali tal-PHS fl-2020.2

Huwa stmat ukoll li hemm miljun ħaddiema mingħajr dokumenti (spiss migranti) li qed jagħmlu dan ix-xogħol fl-Ewropa.3 
Għandna ninnutaw hawnhekk li l-ħaddiema mingħajr dokumenti u dawk mhux iddikjarati huma differenti – madankollu 
spiss jista’ jkun hemm trikkib tal-kategoriji.

Ħaddiem mingħajr dokumenti huwa ħaddiem mingħajr id-dokumenti legali xierqa biex iwettaq ix-xogħol. B’kuntrast ma’ 
dan, ħaddiem mhux iddikjarat huwa xi ħadd li qed jaħdem barra l-qafas legali (u ħafna drabi ma jħallasx taxxi). Id-differenza 
ewlenija hija li l-ħaddiema mhux iddikjarati jista’ jkollhom id-dritt legali li jaħdmu fl-UE. It-trikkib għandu t-tendenza li 
jseħħ meta ħaddiema mingħajr dokumenti jagħmlu xogħol mhux iddikjarat ukoll, u dan huwa kważi impossibbli li wieħed 
jieħu stima tiegħu jew jittraċċah minn livell statali. Dawn iż-żewġ tipi ta’ ħaddiema huma vulnerabbli u jiffaċċjaw livelli 
ogħla ta’ diskriminazzjoni.

Minkejja li l-PHS jippermetti parteċipazzjoni ogħla f’oqsma oħra tal-ekonomija billi jagħti libertà lill-familji biex iwettqu 
attivitajiet oħra, dan jibqa’ sottovalutat. F’ħafna pajjiżi, l-impjiegi huma kkaratterizzati minn assenza jew livell baxx 
ta’ xogħol u protezzjoni soċjali u fl-aħħar mill-aħħar huma kkaratterizzati minn żbilanċ tal-poter bejn il-ħaddiema tal-
PHS u l-impjegaturi tagħhom. L-iżbilanċ tal-poter huwa prinċipalment dovut għall-fatt li d-djar tan-nies isiru postijiet 
tax-xogħol li jesponu lill-ħaddiema għal iktar riskji, diskriminazzjoni u vulnerabbiltà. Il-preżunzjonijiet kulturali li l-PHS 
mhuwiex kwalifikat u mhux professjoni jwasslu biex xi impjegaturi ma jqisux lilhom infushom bħala impjegaturi, u 
għalhekk ma jarawx il-ħtieġa li jieħdu r-rwol formali ta’ impjegatur. Huma ma jikkunsidrawx il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u ma jerfgħux ir-responsabbiltà għall-ambjent tax-xogħol b’mod strutturat. Il-fatt li ħafna impjegaturi jistgħu jkunu wkoll 
persuni f’sitwazzjonijiet vulnerabbli (b’mod partikolari fil-każ ta’ kura tad-dar) iwassal ukoll għal każijiet ta’ abbuż kontra 
l-impjegaturi.4 Pereżempju, jekk l-impjegatur huwa persuna b’diżabilità, dan jista’ jkun f’livell ogħla riskju ta’ abbuż.

Fil-preżent, hemm wisq sistemi li jidderogaw mill-kundizzjonijiet normali tax-xogħol (bħal fil-Ġermanja b’mini-impjiegi, fi 
Spanja bis-sistema speċjali għall-impjegati domestiċi jew fin-Netherlands bil-forniment tas-servizz fid-dar - ara r-rapporti 
nazzjonali). Dawn is-sistemi jeżistu prinċipalment biex inaqqsu l-ispiża (inqas kontribuzzjonijiet soċjali assoċjati ma’ inqas 
drittijiet).

F’xi pajjiżi Ewropej, forom ta’ xogħol domestiku u kura fid-dar għadhom mhumiex meqjusa bħala “xogħol”, u għalhekk ma 
jiġux iddikjarati u mhumiex rikonoxxuti. Sa issa, seba’ Stati Membri tal-UE biss (il-Belġju, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Irlanda, 
l-Italja, il-Portugall u l-Iżvezja) irratifikaw il-Konvenzjoni 189 tal-ILO. Huwa għalhekk li naraw ir-ratifika tal-Konvenzjoni 189 
tal-ILO bħala l-ewwel pass essenzjali. Madankollu, ikun żbaljat jekk wieħed jassumi li r-ratifika awtomatikament ittejjeb 
id-drittijiet tal-ħaddiema tal-PHS; għad hemm ħafna xogħol xi jsir fil-pajjiżi kollha. Konsegwentement, ħafna ħaddiema 
tal-PHS għad m’għandhomx l-istess drittijiet bħal ħaddiema oħra, u ħafna drabi jaħdmu f’żoni griżi legali. Pereżempju, 
fi stħarriġ ta’ 400 immigranti femminili li jwettqu xogħol domestiku fir-Repubblika Ċeka, 53% qalu li ma kellhom l-ebda 
kuntratt ta’ impjieg.5 In-nisa predominantement migranti li jaħdmu f’dawn l-impjiegi spiss jaħdmu mingħajr benefiċċju 
tal-mard, pensjonijiet, vaganzi, jew benefiċċji standard oħra. Pereżempju, fl-Irlanda, stħarriġ ta’ 500 ħaddiema migranti 
mingħajr dokumenti wera li 30% minnhom kienu impjegati fi djar privati bħala ħaddiema domestiċi, il-maġġoranza jieħdu 
ħsieb adulti anzjani.6

Dawn il-kundizzjonijiet tal-impjieg jitolbu għarfien aħjar tad-drittijiet u l-obbligi tal-impjegaturi, tal-ħaddiema u ta’ partijiet 
interessati oħra, inklużi dawk tal-utenti finali bħall-anzjani, it-tfal, u l-persuni b’diżabilità.     

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_the_trends_for_the_future_2

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Association for Integration and Migration): Xogħol Domestiku – Injorat u Sottovalutat, https://picum.org/worked-15-hour-

days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Ara ċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Migranti l-Irlanda: l-Irlanda hija d-Dar. Analiżi tas-sitwazzjoni attwali tal-migranti mingħajr dokumenti ġewwa l-Irlanda, https://picum.

org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Il-partijiet interessati fil-qasam tal-PHS huma kemm l-impjegaturi kif ukoll il-ħaddiema, iżda rridu nikkunsidraw ukoll lil 
min jirċievi l-kura, magħruf ukoll bħala l-utent finali. Xi kultant l-utent finali mhux l-impjegatur, filwaqt li f’xi każijiet dawn 
huma l-istess. Meta l-utent finali jkun ukoll l-impjegatur, għandu jkun hemm ċerta kawtela minħabba li din il-persuna tista’ 
tappartjeni wkoll fi grupp vulnerabbli. 

Skont il-linji gwida ta’ Eurodiaconia dwar is-servizzi tal-kura fid-dar, “huwa essenzjali li l-awtoritajiet pubbliċi 
jissalvagwardjaw lill-utenti kontra fornituri ta’ kwalità baxxa tal-kura fid-dar u jipprovdu lill-utenti u/jew lill-familji tagħhom 
l-istrumenti meħtieġa biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom”.7 Minħabba l-enfasi dejjem tikber fuq “servizzi ċċentrati fuq il-
persuna”, huwa neċessarju li jiġu investigati d-drittijiet u l-obbligi tal-ħaddiema u tal-impjegaturi, kif ukoll tal-utenti finali. 
Il-kura ċċentrata fuq il-persuna tagħti lill-utenti finali awtonomija akbar u tippreskrivi rwol aktar attiv u kontroll akbar fir-
relazzjoni tal-kura. 

Biex ikunu jistgħu jiġu offruti servizzi ċċentrati fuq il-persuna, jeħtieġ li jkun hemm livell ta’ taħriġ u għarfien għall-partijiet 
interessati kollha. L-obbligu ma jistax jaqa’ fuq parti waħda jew oħra; il-partijiet kollha għandhom joħolqu l-ambjent 
biex isseħħ din il-kura. Pereżempju, nistgħu nirrikorru għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità 
li tinkorpora d-dritt ta’ persuni b’diżabilità li “jgħixu fil-komunità b’għażliet ugwali bħal ħaddieħor” u teħtieġ li l-istati 
jagħtu aċċess għal “firxa ta’ servizzi fid-djar, u servizzi residenzjali jew ta’ appoġġ tal-komunità, inkluż assistenza personali 
meħtieġa biex tappoġġa l-għajxien u l-inklużjoni fil-komunità, u biex tilqa’ kontra l-iżolament jew segregazzjoni mill-
komunità” (Art. 19). 

Fejn jidħlu l-utenti ta’ servizzi ta’ kura fit-tul, il-Prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Persuni Anzjani, adottati permezz 
tar riżoluzzjoni 46/91 tal-Assemblea Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 1991, jiddikjaraw li “Persuni anzjani għandhom ikunu 
jistgħu jgħixu f’ambjenti li huma sikuri u adattabbli għal preferenzi personali u kapaċitajiet li jinbidlu” kif ukoll li “persuni 
anzjani għandhom ikunu jistgħu jirrisjedu d-dar għall-itwal żmien possibbli”.8 Huwa komunement aċċettat ukoll li l proċess 
tat-tixjiħ spiss jinkludi l-iżvilupp ta’ indebolimenti fit-tul, u b’hekk ifisser li l-anzjani bi bżonnijiet ta’ appoġġ jaqgħu taħt il-
prinċipji tal-UN CRPD.9 Nistgħu nisfruttaw dawn l-oqfsa legali eżistenti l-oħra biex intejbu l-PHS. 

Madankollu, għandna niffokaw fuq l-infurzar tal-ILO C189, l-Artikolu 3.2, li jiddikjara li hemm erba’ dimensjonijiet għad-
drittijiet fundamentali tal-ħaddiema domestiċi fuq ix-xogħol “(a) il-libertà ta’ assoċjazzjoni u r-rikonoxximent effettiv tad-
dritt għan-negozjar kollettiv; (b) l-eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ xogħol furzat jew obbligatorju; (c) l-abolizzjoni effettiva 
tat-tħaddim tat-tfal; u (d) l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fir-rigward tal-impjieg u x-xogħol.” Barra minn hekk, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu u jinfurzaw età minima għax-xogħol domestiku konsistenti mal-Konvenzjonijiet 138 u 182 
tal-ILO. 

F’dawk il-pajjiżi fejn rajna ratifika, għandna bżonn insegwu u niżguraw il-konformità. Iktar reċentement, fil-livell Ewropew, 
opinjoni tal-KESE dwar il-ħaddiema tal-kura li jgħixu fid-djar tgħid: “Ħaddiema tal-kura li jgħixu fid-djar li huma impjegati 
m’għandhomx jiġu esklużi mir-regolamenti rilevanti relatati mal-impjiegi tal-UE u tal-Istati Membri, inklużi, fost oħrajn: 
remunerazzjoni xierqa, protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, sigurtà soċjali u d-dritt għal-libertà ta’ assoċjazzjoni u negozjar 
kollettiv”.10 Dawn huma biss ftit eżempji ta’ oqfsa kurrenti li jiddeskrivu fejn jeżistu obbligi. Jeħtieġ li ssir reviżjoni aktar 
bis-sħiħ, li tirrevedi l-oqfsa eżistenti kollha. Din ir-reviżjoni għandha tikkunsidra l-impatt ta’ dawn l-oqfsa u jekk humiex 
implimentati b’mod effettiv fil-kuntest lokali jew le.  

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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Eżempji ta’ kuntratti tax-xogħol jeżistu f’ħafna kuntesti differenti, u huwa essenzjali li jiġi enfasizzat hawnhekk li fejn id-
djalogu soċjali u n-negozjar kollettiv huma ineżistenti, xi pajjiżi u organizzazzjonijiet żviluppaw mudelli għall-kuntratti tax-
xogħol għall-użu tal-familji. Il-ħaddiema għandhom id-dritt għal kuntratt tax-xogħol, li jinkludi referenzi għal-leġiżlazzjoni 
korrispondenti, u sigħat u kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli, fost stipulazzjonijiet oħra. Hemm ukoll eżempji 
ta’ linji gwida u siti web li jappoġġjaw lill-impjegaturi u lill-ħaddiema jinnegozjaw kuntratt ġdid. Fin-nuqqas ta’ negozjar 
kollettiv, il-ħaddiema individwali huma fi żvantaġġ u ħafna drabi m’għandhomx is-setgħa li jinnegozjaw kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar. In-nisa, il-migranti, in-nies tal-kulur u dawk li jitkellmu lingwa oħra li mhix il-lingwa dominanti fl-
ambjent tax-xogħol huma kollha fi żvantaġġ sinifikanti fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħol. Dawn is sitwazzjonijiet huma 
immensament suxxettibbli għal sfruttament. 

Skont Caritas Europa “Il-ħaddiema tal-kura li jgħixu fid-djar għandu jkollhom l-istess drittijiet tax-xogħol bħal ħaddiema 
oħra fil-pajjiż tad-destinazzjoni”.11 Għalhekk, għandhom japplikaw id-drittijiet tal-pajjiż fejn il-persuna tkun qed taħdem. 
Biex tiġi ggarantita l-applikazzjoni ta’ dan, hemm bżonn li l-istati membri tal-UE jikkoordinaw ma’ xulxin. Biex jiġi żgurat li 
dawn id-drittijiet fundamentali tal-impjieg jiġu mħarsa, huwa meħtieġ li l-istati membri tal-UE “jneħħu l-konnessjoni tal-
permessi tax-xogħol minn impjieg jew impjegatur partikolari u joffru l-possibbiltà li jinbidel it-tip ta’ permess u l-istatus 
f’pajjiż partikolari”.12

Il-Konvenzjoni ILO 189, Arts. 16-18, jistipulaw aċċess suffiċjenti għall-qrati, tribunali jew mekkaniżmi oħra għas-soluzzjoni 
tat-tilwim. F’ħafna każijiet, dan ikun jeħtieġ li dawk li bħalissa qed jaħdmu fis-settur jirregolarizzaw l-istatus tagħhom. 
Huwa ssuġġerit li l-istati membri joħolqu “firewall”, separazzjoni ċara bejn l-awtoritajiet tax-xogħol u l-infurzar tal-
immigrazzjoni. Lil hinn minn dan, l-Istati Membri tal-UE għandhom jiggarantixxu mekkaniżmi ta’ konformità effettivi u 
aċċessibbli u jkollhom dispożizzjonijiet għall-ispezzjoni tax-xogħol, l-infurzar u l-penali.     

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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Hemm mudelli u organizzazzjonijiet ta’ impjieg differenti, inklużi organizzazzjonijiet mhux għall-profitt, organizzazzjonijiet 
mhux governattivi, kumpaniji pubbliċi u privati. Minn naħa waħda, hemm impjieg dirett. Min-naħa l-oħra, hemm 
intermedjarji jew fornituri ta’ servizzi. F’każijiet oħra, il-ħaddiema tal-PHS joperaw bħala persuni li jaħdmu għal rashom.13 
Hemm ukoll sistemi ta’ vawċers tas-servizz implimentati mill-aġenziji tal-gvern u tax-xogħol li jimpjegaw ħaddiema 
direttament. Fuq il-bażi tal-Konvenzjoni 189 tal-ILO, Art 15: 

• l-impjegaturi għandhom ir-responsabbiltà li jipproteġu lill-impjegati minn prattiki ta’ reklutaġġ frawdolenti;

• miżati li huma mitluba m’għandhomx jitnaqqsu mir-remunerazzjoni.

Skont Caritas Europa “biex ir-reklutaġġ jirnexxi mill-perspettiva tal-partijiet interessati kollha, ir-reklutaġġ/l-iskambji 
għandhom ikunu ġusti, umani, jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, u jkunu ddisinjati b’mod responsabbli”.14 

Wieħed għandu jiftakar li l-impjegaturi kollha tal-kura fid-dar għandhom jiżguraw li: 

“l-infermiera u l-persunal tal-kura pprovduti jkunu megħjuna fuq il-post, megħjuna b’mistoqsijiet tekniċi u personali u 
jkollhom persuna ta’ kuntatt disponibbli bil-lingwa tal-għażla tagħhom. L-esperjenza li jitħallew waħedhom bir-riskji 
imprevedibbli fid-dar ta’ persuna waħda li teħtieġ kura fit-tul, jew li ma jkunux jistgħu jikkuntattjaw membru tal-familja 
f’sitwazzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet importanti, hija waħda mill-piżijiet speċjali tal-ħaddiema tal-kura li jgħixu fid-dar, 
li għandu jiġi evitat fid-disinn tal-kollokazzjoni”.15 

Dan huwa minnu għall-impjegaturi kollha tal-PHS, u jeħtieġ li jkun parti mill-aħjar prattiki għall-impjegaturi.    

13 Għad-definizzjonijiet tal-mudelli tal-impjieg differenti, jekk jogħġbok irreferi għar-rapport dwar l-istat attwali ta’ Ad-PHS.

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf - din tirreferi għall-aġenziji ta’reklutaġġ iżda l-konsorzju tal-
Ad-PHS jemmen li hija applikabbli għal kulħadd.
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Huwa diffiċli li wieħed jorganizza l-ħaddiema tal-PHS. Dawn jaħdmu f'iżolament relattiv, b’mod indipendenti fid-djar, jew 
f’diversi djar kuljum. F’xi każijiet, jistgħu jgħaddu ġranet, ġimgħat jew xhur qabel ma ħaddiem tal-PHS ikun f’kuntatt ma’ 
kollega, u għal dawk il-ħaddiema li huma impjegati direttament, jista’ jkun li rari għalihom li jitkellmu ma’ ħaddiema oħra 
barra l-post tax-xogħol tagħhom. Xi organizzazzjonijiet stinkaw biex jorganizzaw dawn il-ħaddiema billi qajmu kwistjonijiet 
komuni, bħas saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-EFFAT żviluppat sett ta’ għodda biex tappoġġja lit-trejdjunjins fl-
isforzi biex torganizza dawn il-ħaddiema, u rriżultaw prattiċi promettenti oħra mit-trejdjunjins.

16

Hemm negozjar kollettiv bejn il-junjins u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lil impjegaturi fid-djar privati fi Franza, il-
Ġermanja u l-Italja. Hemm negozjar kollettiv bejn il-junjins u l-kumpaniji individwali li jfornu ħaddiema lill-familji fi stati 
membri tal-UE bħall-Belġju, il-Finlandja u l-Iżvezja, fost oħrajn. Il-junjins jinnegozjaw ftehimiet ma’ dawn il-kumpaniji fuq 
bażi individwali.

Xi kunsiderazzjonijiet ewlenin għal ftehimiet kollettiv ili għandhom jiġu indirizzati huma: 

• Il-ħaddiema personali u fid-djar spiss jgħixu fil-faqar;

• L-ebda ritaljazzjoni kontra l-ħaddiema talli jilmentaw lil impjegatur dwar ksur tal-liġi tax-xogħol;

• Il-ħaddiema fqar fil-ħin: huwa meħtieġ li jkun hemm ħinijiet tax-xogħol prevedibbli u trasparenti sabiex il ħaddiema 
domestiċi jkunu jistgħu jipparteċipaw f’attivitajiet tal-junjins;

• Aċċess għall-informazzjoni bil-lingwa tal-għażla tagħhom permezz tal-midja soċjali, email, SMS eċċ.;

• L-iskema tal-vawċers fil-Belġju kkontribwiet għall-organizzazzjoni tal-impjegaturi, u ppermettiet li n-negozjar kollettiv 
ikun utli.

Wieħed mill-aktar drittijiet importanti għall-ħaddiema u l-impjegaturi minqux fil-Konvenzjoni 189 tal-ILO huwa l-libertà ta’ 
assoċjazzjoni u d-dritt għal negozjar kollettiv. Dan id-dritt jeħtieġ li jimxi id f’id mad-“dritt għall-organizzazzjoni” tal-forza 
tax xogħol predominantement tan-nisa. L-Istati Membri għandhom joħolqu kundizzjonijiet adegwati biex jibnu djalogu 
soċjali fis settur fil-livell nazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa l-iżvilupp u l-istrutturar tal-organizzazzjonijiet 
tal-impjegaturi u tal-ħaddiema fil-livell Ewropew bil-għan fit-tul li jiġi żviluppat Djalogu Soċjali Ewropew. Dawn 
l-organizzazzjonijiet għandhom iwasslu għal tnaqqis fl-impjieg illegali, primarjament f’impjieg dirett, u se jippromwovu 
d-drittijiet individwali f’kuntest kollettiv. L-għan huwa tabilħaqq li jirregolaw ir-relazzjonijiet tax-xogħol bejn l-impjegati u 
l-impjegaturi u li jippermettu lill-partijiet interessati kollha jkunu konxji tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom.

L-iżgurar li dawn il-ħaddiema “fqar fil-ħin” jistgħu jagħmlu użu mid-“dritt għall-organizzazzjoni” u jipparteċipaw f’attivitajiet 
tal junjin huwa essenzjali biex titjieb l-industrija. L-Istati Membri tal-UE għandhom jiggarantixxu li l-ħaddiema jkollhom 
ħinijiet tax xogħol prevedibbli u trasparenti skont id-Direttiva Ewropea dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol, id-Direttiva dwar 
Kundizzjonijiet tax Xogħol Trasparenti u Prevedibbli17 u d-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja.18 Lil hinn minn 
dan, hemm ħafna prattiċi tajbin minn barra l-Unjoni Ewropea li jistgħu jiżguraw li l-ħaddiema tal-PHS jista’ jkollhom aċċess 
għad-drittijiet tagħhom. Fost oħrajn, l-Istat ta’ New York jordna lill-impjegaturi  biex “ma jirritaljawx kontra ħaddiem(a) 
talli jilmentaw ma’ impjegatur jew mad-Dipartiment tax-Xogħol dwar ksur tal-liġi tax-xogħol.”19 Il-ħaddiema m’għandhomx 
jibżgħu jirrappurtaw ksur, u għalkemm jista’ jeżisti mandat, hemm bżonn ukoll azzjoni kollettiva u appoġġ biex il-
ħaddiema jkunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom, speċjalment dawk f’relazzjoni indivdwali mal-impjegatur tagħhom. 
F’ċerti pajjiżi Ewropej, in-negozjar kollettiv wassal għall-iffirmar ta’ ftehimiet kollettivi nazzjonali biex itejbu l-kwalità 
tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal ħaddiema tal-PHS. Fl-Italja, l-imsieħba soċjali tas-settur tal-impjiegi diretti 
identifikaw nuqqas ta’ konoxxenza tat-Taljan jew saħansitra spiss illitteriżmu minn ħaddiema migranti bħala ostaklu għall-
aċċess għad-drittijiet u l-ftehimiet kollettivi tagħhom. F’dan il-kuntest, u biex numru aktar sinifikanti ta’ ħaddiema jkunu 
jafu d-drittijiet tagħhom, il-ftehim kollettiv ġie tradott f’sitt lingwi, u b’hekk introduċa verżjonijiet bir-Russu u r-Rumen, 
flimkien ma’ verżjonijiet tradizzjonali bit-Taljan, l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ispanjol. L-imsieħba soċjali aċċettaw universalment 
din l-esperjenza bħala suċċess peress li wasslet għal fehim usa’ tas-settur fl-Italja. Madankollu, sfida waħda li tibqa’ hija li 
dawn il-ftehimiet kollettivi mhumiex pubbliċizzati sew.     

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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Protezzjoni effettiva kontra kull forma ta’ abbuż, fastidju u vjolenza (ILO C189, Art. 5) 

Faċli tgħid li l-ħaddiema m’għandhomx jittolleraw l-abbuż iżda, kif imsemmi hawn fuq, il-ħaddiema huma spiss iżolati. 
Għandha tiġi nnegozjata protezzjoni adegwata kontra kull forma ta’ abbuż, fastidju u vjolenza, inkluż dawk fiżiċi, 
psikoloġiċi jew sesswali (ibbażati fuq is-sess, il-ġeneru, l-etniċità, ir-reliġjon, eċċ.), u dan jista’ jinkiseb permezz ta’ djalogu 
soċjali, billi jiġu organizzati l-ħaddiema u, iktar importanti, in-negozjar kollettiv. 

Wieħed mid-drittijiet fundamentali li jeħtieġ li jkun garantit huwa r-rispett għall-privatezza (ILO C189, Art. 6) kemm tal-
ħaddiem kif ukoll tal-utent aħħari (Prinċipji tan-NU dwar Persuni Anzjani, 14). La l-ħaddiema tal-PHS u lanqas l-utenti tal-
kura u tas-servizz ma għandu jkollhom jittolleraw abbuż ta’ kwalunkwe tip. Huwa f’dan il-kuntest li l-Eurodiaconia ssostni 
li jeħtieġ ikun hemm “kura għal dawk li jipprovdu kura” billi din “tipprevjeni r-riskji ta’ burnout”. 20

Ħin tax-xogħol trasparenti u prevedibbli (ILO C189, Art. 7, Art. 10) 

Ħafna ħaddiema għandhom sigħat tax-xogħol mhux ċari minħabba n-natura flessibbli tat-talbiet u l-ħtiġijiet tal-
klijenti. Dawn l-arranġamenti m’għandhomx madankollu jaggravaw l-istati attwali ta’ inugwaljanza. Kif imsemmi hawn 
fuq, id Direttiva tal-UE dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol u Direttiva aktar reċenti dwar Kundizzjonijiet tax-Xogħol Trasparenti 
u Prevedibbli21 jiżguraw kemm li l-impjegati għandhom drittijiet fundamentali, kif ukoll li l-impjegaturi jkunu jafu kif 
jinformaw lill-ħaddiema tagħhom. Madankollu, m’għandux jintesa li l-ħaddiema tal-PHS impjegati direttament minn 
familji jew djar huma esklużi mill-ambitu tad-Direttiva reċenti dwar Kundizzjonijiet ta’ Xogħol Trasparenti u Prevedibbli 
jekk il-ħin tax-xogħol attwali tagħhom (għal kull dar) huwa daqs jew inqas minn medja ta’ tlieta sigħat fil-ġimgħa f’perjodu 
ta’ referenza ta’ erba’ ġimgħat konsekuttivi. Huwa interessanti wkoll li wieħed jinnota li din tipprevedi li “l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jistabbilixxu regoli speċifiċi biex jeskludu lil individwi li jaġixxu bħala impjegaturi għal ħaddiema 
domestiċi fid-dar mir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, rigward il-kwistjonijiet li ġejjin: li jikkunsidraw u jirrispondu għal 
talbiet għal tipi differenti ta’ impjieg, li jipprovdu taħriġ obbligatorju mingħajr ħlas, u li jipprovdu mekkaniżmi ta’ rimedju li 
huma bbażati fuq preżunzjonijiet favorevoli fil-każ ta’ informazzjoni li hija nieqsa mid-dokumentazzjoni li għandha tingħata 
lill-ħaddiem taħt din id-Direttiva”. Dawn l-esklużjonijiet ipoġġu lill-ħaddiema f’relazzjonijiet diretti f’sitwazzjoni li hija iktar 
probabbli li jkun fiha abbuż. 

Skont ILO C189, il-ħaddiema tal-PHS huma intitolati għal sigħat normali ta’ xogħol b’limiti ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa fuq 
sigħat maħduma, mistrieħ ta’ kull ġimgħa u ta’ kuljum, u liv imħallas tal-impjegati: 

• minimu ta’ 24 siegħa konsekuttivi ta’ mistrieħ kull ġimgħa;

• kumpens għas-sahra;

• xogħol ta’ standby: flessibbli iżda jeħtieġ protezzjoni minn sigħat ta’ xogħol “li ma jispiċċaw qatt”.

Wieħed għandu jinnota li abbażi tad-Direttiva Ewropea dwar il-Ħin tax-Xogħol (Direttiva 2003/88/KE tal-4 ta’ Novembru 
2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol), il-ħinijiet tax-xogħol ma jistgħux ikunu itwal minn 
13-il siegħa kuljum u 48 siegħa fil-ġimgħa (inkluża s-sahra) bħala medja, meta wieħed iqis perjodu ta’ referenza ta’ 4 xhur. 
Il-mistrieħ minimu għal kull 7 ijiem huwa ta’ 35 siegħa ta’ mistrieħ kontinwu (24 siegħa flimkien mal-mistrieħ minimu ta’ 
11-il siegħa bil-lejl), u malli l-ġurnata tax-xogħol tkun itwal minn 6 sigħat jeħtieġ li tingħata pawża minima ta’ mistrieħ, li 
d-dettalji tagħha ikollhom jiġu rregolati fil-livell nazzjonali bil-liġi jew ftehim kollettiv. Dan jista’ jinbidel meta tkun meħtieġa 
kura kostanti, għalhekk għalkemm din id-direttiva hija intenzjonata sew, tista’ ma tkunx infurzabbli fil kuntesti kollha. Id-
direttiva tista’ tiġi sostitwita wkoll minn proċess ta’ negozjar kollettiv jew kif tiġi applikata fil-livell nazzjonali. 

Ħafna ħaddiema għandhom sigħat tax-xogħol mhux ċari, u ħafna huma impjegati minn aġenziji li jaħdmu fuq kuntratti ta’ 
żero sigħat. Kuntratti ta’ dan it-tip iwasslu għal sigħat twal mingħajr mistrieħ, u sfruttament tal-ħaddiema.  

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf 

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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Biex jittejbu l-kuntratti, hawn huma xi affarijiet li għandhom jiġu kkunsidrati, li l-impjegaturi għandhom iniżżlu d-dettalji 
tagħhom fuq l-irċevuti tal-pagi tal-ħaddiema: 

• l-intervalli tal-ħlas (kull ġimgħa, kull ħmistax jew kull xahar);

• ir-rata tal-ħlas fis-siegħa;

• id-dettalji tal-ħlasijiet ta’ sahra fir-rigward tas-sigħat kollha ’l fuq min-norma miftiehma;

• dettalji tat-tnaqqis kollu tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali;

• dettalji ta’ tnaqqis ieħor mill-paga (li jista’ jsir biss wara ftehim minn qabel).

Il-ħin tax-xogħol għandu jinżamm kuntrattwalment, u l-impjegaturi u l-junjins għandhom jinkludu dan fil-ftehimiet kollettivi 
settorjali jew fil-liġi tagħhom. Pereżempju, fl-Italja l-Liġi Nru 339 dwar ix-Xogħol Domestiku, li saret fl-1958, tkopri l-ħin tax-
xogħol, il-mistrieħ ta’ kull ġimgħa u l-vaganzi. Il-junjins jgħidu li din għamlet kontribuzzjoni essenzjali għar rikonoxximent 
tax-xogħol domestiku mħallas bħala “xogħol”. 

Drittijiet tal-impjiegi (ILO C189, Art. 8)  

Skont il-linji gwida ta’ Eurodiaconia dwar servizzi ta’ kura fid-dar, “huwa essenzjali li l-awtoritajiet pubbliċi jissalvagwardjaw 
lill-utenti kontra fornituri ta’ kwalità baxxa ta’ kura fid-dar u jipprovdu lill-utenti u/jew lill-familji tagħhom bl-istrumenti 
meħtieġa biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.” 

• Għandhom japplikaw id-drittijiet tal-pajjiż li fih qed taħdem il-persuna;

• Skond Caritas Europa “Il-ħaddiema tal-kura li jgħixu fid-djar għandu jkollhom l-istess drittijiet tax-xogħol bħal 
ħaddiema oħra fil-pajjiż tad-destinazzjoni”;22

• L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw ma’ xulxin;

• Biex jiġu żgurati d-drittijiet tal-impjieg, huwa neċessarju li “Titneħħa l-konnessjoni bejn il-permessi tax xogħol u impjieg 
jew impjegatur partikolari u tiġi offruta l-possibbiltà li jinbidel it-tip ta’ permess u l-istatus f’pajjiż partikolari.” – kif 
ġie ssuġġerit fir-roundtable organizzata minn PICUM, flimkien ma’ COFACE Families Europe, l-EASPD (l-Assoċjazzjoni 
Ewropea tal-Fornituri ta’ Servizzi għal Persuni b’Diżabilità), Eurocarers u UNI Europa.23

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Peress li l-ħaddiema tal-PHS spiss jgħixu fil-faqar, il-Konvenzjoni 189 tal-ILO, Art. 11 tistabbilixxi li l-ħaddiema tal-PHS 
jitħallsu regolarment, preferibbilment kull ġimgħa, u jkollhom aċċess għal kopertura tas-sigurtà soċjali. L-Istati Membri 
u l-impjegaturi wkoll għandhom jillimitaw in-numru ta’ pagamenti in natura u jiggarantixxu perjodu minimu ta’ liv tal-
maternità mħallas sabiex il-ħaddiema tal-PHS ma jitilfux dħul meta jkollhom l-aktar bżonnu.

Jekk il-ħaddiema tal-PHS għandhom jipprovdu servizzi professjonali ta’ kwalità għolja, għandhom jiġu remunerati sal-punt 
li jistgħu jgħixu ħajja finanzjarjament stabbli. F’ħafna pajjiżi, din tkun mill-inqas il-paga minima statutorja, u mingħajr 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess jew il-ġeneru.

Is-sistema dikjarattiva tal-Vawċer tal-Impjieg tas-Servizz Universali (CESU)24 tippermetti lil impjegaturi privati jiddikjaraw 
il-ħaddiema tagħhom fuq il-pjattaforma. Din id-dikjarazzjoni awtomatikament tiġġenera rċevuti ta’ pagi minħabba li 
l impjegaturi privati indikaw in-numru ta’ sigħat tax-xogħol u l-pagi u l-bonuses li għandhom jitħallsu. Għall-impjegat, din 
tiggarantixxi drittijiet għall-assigurazzjoni tas-saħħa, benefiċċji tal-qgħad, pensjoni, eċċ. Meta d-dejta ta’ kull xahar tiġi 
ddikjarata online fuq is-sit web tas-CESU, is-sistema awtomatikament tikkalkula t-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali, u 
tagħmel debitu dirett mill-kont bankarju tad-dar.

L-impjegatur huwa responsabbli għall-forniment tal-irċevuti tal-pagi dettaljati lill-impjegat, li jistabbilixxu:

• l-intervalli tal-ħlas (kull ġimgħa, kull ħmistax jew kull xahar);

• ir-rata ta’ ħlas fis-siegħa;

• id-dettalji tal-ħlasijiet ta’ sahra fir-rigward tas-sigħat kollha ‘l fuq min-norma miftiehma;

• id-dettalji tat-tnaqqis kollu tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali;

• id-dettalji ta’ tnaqqis ieħor mill-paga (li jista’ jsir biss wara ftehim minn qabel).

24 Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn is-CESU dikjarattiv u s-sistemi CESU imħallsa minn qabel implimentati fi Franza. Għalkemm għandhom listess akronimu, huma 
żewġ għodod differenti. Is-CESU dikjarattiv huwa sistema dikjarattiva u ta’ remunerazzjoni filwaqt li s-CESU imħallas minn qabel huwa programm ta’ vawċers soċjali. 
Għalhekk, id-dokument attwali jiffoka fuq is-sistema dikjarattiva tas-CESU.
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L-ambjent tax-xogħol tal-PHS huwa uniku fis-sens li jseħħ fid-djar tan-nies, ambjent li ma kienx iddisinjat għall-kura, 
bħal ma tkun iddisinjata klinika jew faċilità tal-kura. Ħafna kunsiderazzjonijiet f’dak l-ambjent jista’ jkollhom bżonn jiġu 
rikonoxxuti, u diskussi:

• L-impjegat ma jistax jiġi ċċarġjat għal ksur jew inċidenti żgħar oħra li jseħħu waqt ir-rutina tax-xogħol regolari. F’każ 
ta’ danni ta’ eċċezzjoni, jista’ jiġi ċċarġjat perċentwal tal-paga, li ma jaqbiżx l-ammont massimu li jista’ jitqies ġust u 
raġonevoli, b’kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi raġonevoli kollha.

Il-problema b’din it-tip ta’ politika hija l-ambigwità dwar dak li hu meqjus raġonevoli, u rridu nirrikonoxxu li fi djarna hemm 
ħafna affarijiet li għandhom valur sentimentali, li jfisser li huma insostitwibbli. 

• L-impjegatur għandu jiżgura li l-impjegat ikun kompletament assigurat f’kull ħin għall-attivitajiet kollha konnessi 
mal-impjieg tiegħu/tagħha.

Din hija responsabbiltà ta’ impjegatur; madankollu, biex ikunu jistgħu jwettquha, l-impjegaturi għandhom bżonn ċertu 
livell ta’ fehim ta’ dmirijiethom. Għandhom ukoll jieħdu passi raġonevoli biex jiżguraw li l-ħaddiema jkunu mħarrġa fit-
tekniki ta’ prevenzjoni fejn meħtieġ. 

Vjaġġar 

Għall-ħaddiema tal-PHS li jqattgħu ammont konsiderevoli ta’ ħin jivvjaġġaw minn dar għal dar, il-ħin tal-ivvjaġġar għandu 
jitħallas. Kienet rebħa importanti meta l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li dawk mingħajr uffiċċju fiss jew abitwali 
għandhom jikkunsidraw il-ħin li jqattgħu jivvjaġġaw bejn djarhom u l-post tal-ewwel impjieg u dak tal-aħħar impjieg 
tagħhom bħala parti mis-sigħat tagħhom għall-ġurnata.25 L-ispejjeż tat-trasport u l-ispejjeż assoċjati huma kwistjoni oħra 
li jeħtieġ li tiġi kkunsidrata meta jiġi nnegozjat ftehim ta’ ħidma. 

• L-impjegatur għandu jiżgura li l-impjegat jiġi rimborżat fil-pront għall-ispejjeż kollha minn butu li jkun ħallas matul 
l-impjieg tiegħu (pereżempju nollijiet tal-ivvjaġġar, xiri għat-tfal jew għal dawk taħt il-kura tiegħu, ħlasijiet għal dħul, 
eċċ.).

Li taħdem kuljum ma’ utent finali jfisser li jkun hemm spejjeż inċidentali, pereżempju, ingredjenti nieqsa għall preparazzjoni 
tal-ikel jew li tispiċċa provvista ta’ tindif b’mod mhux mistenni. Il-ħaddiema għandhom ikunu jafu li jekk ikopru spiża se 
jiġu rimborżati kemm jista’ jkun malajr. Għal xi ħaddiema, l-istennija għar-rimborż sakemm jirċievu l-paga ta’ kull xahar 
tagħhom tista’ tfisser li ma jkollhomx biżżejjed flus biex isostnu lilhom infushom. 

Xi punti ewlenin li jistgħu jittieħdu minn dan huma: 

• L-impjegatur għandu jirrispetta l-privatezza u d-dinjità personali tal-impjegat. Fil-każ ta’ impjegati domestiċi li jgħixu 
fid-djar (C189, Art. 15 hawn taħt), dan jinvolvi li l-impjegati jingħataw akkomodazzjoni separata u adegwata, jiġifieri 
kmamar privati li ħadd ieħor ma jkollu aċċess għalihom ħlief bil-permess tal-impjegat.

• L-impjegatur għandu jippermetti lill-impjegat jwettaq b’mod liberu attivitajiet personali, inklużi attivitajiet ta’ 
divertiment u sport, parteċipazzjoni f’servizzi reliġjużi, laqgħat u parteċipazzjoni f’avvenimenti soċjali, eċċ.

• L-impjegatur għandu jieħu r-responsabbiltà kollha biex l-impjegat ikun jaf id-drittijiet tiegħu, pereżempju billi 
jipprovdi kotba żgħar u fuljetti ta’ spjegazzjoni, eċċ.) biex jiżgura li l-impjegat ikun konxju tad-drittijiet statutorji tiegħu, 
u għandu jiffaċilita lill-impjegat fit-tfittxija ta’ informazzjoni u pariri dwar tali drittijiet minn trejdjunjin, aġenzija 
ta’ promozzjoni, eċċ. Skont id-dritt internazzjonali u nazzjonali, l-impjegatur bl-ebda mod ma għandu jirrestrinġi 
d-dritt tal-impjegat għal sħubija u rappreżentanza fi trejdjunjin. Dan naturalment jitjieb permezz ta’ djalogu soċjali u 
finalment iżid l-aċċess għan-negozjar kollettiv.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549 
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Għall-ħaddiema domestiċi, il-Konvenzjoni 189 tal-ILO, l-Artikolu 13 jiddikjara l-istandards minimi tas-saħħa u s-sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol. Minħabba l-karatteristiċi tas-settur, sehem żgħir biss tal-ħaddiema tal-PHS jibbenefikaw minn 
miżuri preventivi u taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Tabilħaqq, id-Direttiva Qafas attwali tal-UE 
dwar is Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol 26 tkopri ħaddiema tal-PHS impjegati formalment ħlief ħaddiema impjegati 
direttament minn djar privati. EU-OSHA ffukat fuq il-kwistjonijiet emerġenti għall-ħaddiema tal-PHS, iżda l-iktar sfida 
sinifikanti tibqa’ li dawn il-ħaddiema diffiċli jintlaħqu, u l-infurzar huwa diffiċli. 

Il-miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu r-riskji tax-xogħol huma mxekkla minn tliet elementi intrinsiċi tal-forniment tal PHS:

 
• il-post tax-xogħol huwa f’ħafna każijiet id-dar privata tal-benefiċjarju tas-servizz;

• il-ħaddiema tal-PHS joperaw waħedhom jew f’kuntatt mar-riċevituri tas-servizzi;

• il-ħaddiema tal-PHS jaħdmu bħala medja f’tużżana djar privati differenti.

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) mexxiet il-“Kampanja tal-Postijiet tax-Xogħol 
Ħielsa mill-Periklu” tal-2018-2019 li kienet tittratta sustanzi perikolużi. Filwaqt li kienet immirata nies mhux speċjalisti, il-
kampanja kellha l-għan li toħloq sensibilizzazzjoni tan-nies li jaħdmu b’sustanzi kimiċi li ma għandhomx għarfien minn qabel 
dwar kif għandhom jimmaniġġjawhom b’mod xieraq. Ir-riskji bijoloġiċi jinkludu kundizzjonijiet insanitarji, il kundizzjonijiet 
tas-saħħa tal-pazjenti, ilma ta’ kwalità ħażina, strumenti li jaqtgħu u gdim tal-annimali. Għalhekk, perikli bijoloġiċi u kimiċi 
ħafna drabi huma kkombinati ma’ riskji. Fejn jidħlu sustanzi perikolużi, it-tipi ewlenin ta’ prodotti huma aġenti tat-tindif u 
diżinfettanti. Qasam ieħor ta’ riskju huwa l-ġestjoni ta’ tagħmir mediku u skart farmaċewtiku.

Il-Konvenzjoni 170 tal-ILO dwar is-Sigurtà fl-Użu ta’ Sustanzi Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol tipprovdi pjan għall-ġestjoni 
tajba ta’ sustanzi kimiċi. Il-konvenzjoni tiddetermina r-responsabbiltajiet tal-impjegaturi, il-manifatturi u l-fornituri kif 
ukoll id-dmirijiet u d-drittijiet tal-ħaddiema, inkluż id-dritt għall-informazzjoni. 

Id-Direttiva Ewropea dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tkopri l-ħaddiema kollha impjegati minn impjegaturi, 
inklużi l-apprendisti, iżda esklużi l-ħaddiema domestiċi li jaħdmu fi djar privati. Għaldaqstant, il-Federazzjoni Internazzjonali 
tal-Ħaddiema Domestiċi (IDWF) adottat riżoluzzjoni ta’ OHS f’Novembru 2018 biex tafferma mill-ġdid l impenn tagħha 
li tipproteġi ħaddiema domestiċi li s-saħħa u s-sigurtà tagħhom mhumiex ippreservati biżżejjed fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Ir-riżoluzzjoni tirrakkomanda l-kunsiderazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema domestiċi fid dmirijiet tagħhom; 
l-iżvilupp ta’ manwal ta’ struzzjoni dwar l-edukazzjoni dwar is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall ħaddiema domestiċi; 
taħriġ dwar il-prevenzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema domestiċi; u sensibilizzazzjoni u 
edukazzjoni dwar l-użu ta’ tagħmir protettiv minn ħaddiema domestiċi. 

Fil-Belġju, is-sistema tal-vawċers soċjali hija settur tax-xogħol domestiku ddikjarat u sussidjat li jimpjega 125,000 ħaddiem. 
Kull ħaddiem jibbenefika minn kuntratt ta’ impjieg skont il-ftehim kollettiv, li jirregola l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l aċċess 
għas-sigurtà soċjali. F’dan il-kuntest, inħoloq fond ta’ taħriġ biex jipprovdi sessjonijiet ta’ taħriġ għal ħaddiema domestiċi 
dwar ergonomija relatata max-xogħol (tindif u mogħdija), sigurtà u iġjene, taħriġ dwar prevenzjoni ta’ uġigħ fid-dahar; u 
sigurtà rigward prodotti tat-tindif.  

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Barra minn hekk, inħoloq fond ġdid ta’ sostenibbiltà fis-sistema tal-vawċers Belġjani, b’enfasi fuq kif jintużaw sustanzi 
kimiċi u prodotti ekoloġiċi li mhumiex neċessarjament siguri. Se jiġi organizzat aktar taħriġ għall-ħaddiema domestiċi dwar 
dan is suġġett. Barra minn hekk, studju mill-Free University ta’ Brussell iffoka fuq ir-riskji għas-saħħa fl-industrija tat-tindif. 
L-istudju jipprovdi għarfien sinifikanti, jiġifieri dwar differenzi fir-rata ta’ mortalità bejn dawk li jnaddfu, ħaddiema manwali 
u mhux manwali, li juru li n-numru tal-imwiet huwa ogħla għal dawk li jnaddfu. 27 Il-mortalità tidher li hija kkawżata minn 
kanċer tal pulmun, pnewmonja, mard iskemiku tal-qalb u mard ċerebrovaskulari. Għalkemm l-istudju ma nvestigax aktar 
il-kawżi ta’ kundizzjonijiet ta’ saħħa ħżiena, huwa raġonevoli li wieħed jargumenta li dawk li jnaddfu jistgħu jkunu esposti 
għal prodotti kimiċi, perikli bijoloġiċi, kundizzjonijiet tax-xogħol fiżiċi diffiċli u diversi fatturi ta’ riskju psikoloġiku. 

Start People tmexxi attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni, inkluż proġett immexxi b’kooperazzjoni mal-fond ta’ taħriġ settorjali 
biex iħarreġ kowċis ta’ persuni impjegati biex jieħdu ħsieb id-dar li jistgħu jinfurmaw lill-kollegi tagħhom dwar ir-riskji 
potenzjali tax xogħol. Start People ipproduċiet wkoll bosta settijiet ta’ għodda indirizzati kemm lill-klijenti kif ukoll lill-
ħaddiema, bħal: 

• ktejjeb ta’ komunikazzjoni għall-klijenti, fejn jistgħu jinnotaw it-talbiet tagħhom għal servizzi speċjali, u sett ta’ 
għodda għall-ħaddiema biex jippreżentaw kummenti u mistoqsijiet dwar dawn it-talbiet;

• fuljett għal klijenti ġodda b’pariri li tajjeb tkun tafhom u informazzjoni bbażata fuq l-operat dwar kwistjonijiet ta’ 
sigurtà;

• mill-2018, skontijiet fuq prodotti li jirrispettaw l-ambjent;

• bullettini mibgħuta kemm lill-klijenti kif ukoll lill-ħaddiema li fihom artikli dwar suġġetti inklużi s-saħħa u s-sigurtà;

• ktejjeb dwar is-sigurtà abbozzat għall-ħaddiema f’kooperazzjoni ma’ kumpanija tal-assigurazzjoni;

• tagħmir ta’ protezzjoni personali għall-ħaddiema;

• diversi sessjonijiet ta’ taħriġ dwar temi relatati mas-saħħa inkluż taħriġ bażiku dwar is-sigurtà u għarfien dwar il

• prodotti;

• servizz ta’ appoġġ psikoloġiku u tim mediku li jappoġġja ħaddiema li jbatu minn mard fit-tul;

• fl-aħħarnett, it-taħriġ huwa pprovdut ukoll lill-konsulenti tax-xogħol u l-maniġers biex jgħinuhom jimmaniġġjaw ir-
relazzjonijiet tax-xogħol aħjar. Huma mistiedna wkoll biex jipparteċipaw fit-taħriġ tal-persuni impjegati biex jieħdu 
ħsieb id-dar.

Fid-dawl ta’ dak imsemmi hawn fuq, l-Istati Membri għandhom jadottaw il-pożizzjonijiet li ġejjin biex jiżguraw standards 
ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema tal-PHS: 

• L-impjegatur għandu jiżgura li l-attività tax-xogħol kollha għall-ħaddiema tal-PHS hija sigura u mingħajr riskji għas-
saħħa. Dan id-dmir jestendi għal kull persuna li tista’ tiġi affettwata mill-attivitajiet tal-organizzazzjoni (eż. persuni 
oħra preżenti fid-dar fil-ħin li l-ħaddiem ikun qed jaħdem);

• Peress li x-xogħol tal-PHS iseħħ mingħajr superviżjoni fuq il-post, huma meħtieġa politiki u proċeduri biex jiġi żgurat 
li jkun hemm proċessi ċari ta’ rappurtar u rispons;

• Il-ħaddiema tal-PHS għandu jkollhom aċċess għal mowbajl f’każ ta’ emerġenzi u biex jiżguraw komunikazzjoni 
miftuħa bejn l-impjegati u l-impjegaturi;

• Għandu jkun hemm manwal dwar il-ġestjoni tan-nies, li jinkludi deskrizzjonijiet tal-kompitu, it-tagħbija, l-ambjent, 
u l-karatteristiċi individwali;

• Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet dwar il-forniment, il-manutenzjoni u t-tiswija tat-tagħmir għandhom jiġu ċċarati bejn 
il-klijent u l-fornitur tal-PHS u stabbiliti permezz ta’ valutazzjoni tal-ambjent tad-dar.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/

18

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/


Hemm ukoll xi kwistjonijiet ta’ saħħa u sigurtà komuni għal ħafna mill-PHS ukoll, bħal: 

• ebda aċċess għal benefiċċji tal-mard;

• xogħol ta’ bil-lejl jista’ jkollu konsegwenzi serji fuq is-saħħa;

• meta d-dar ta’ xi ħadd issir post tax-xogħol, iridu jiġu sodisfatti r-rekwiżiti legali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol;

• l-impjegaturi ma jerfgħux ir-responsabbiltà għall-immaniġġjar tal-perikli;

• perikli bijoloġiċi;

• jistgħu jiżolqu, jitfixklu u jaqgħu;

• ħaddiema waħedhom (pjanijiet f’każ ta’ emerġenza, mowbajl, komunikazzjoni bejn impjegatur u impjegat).

Is-saħħa fuq il-post tax-xogħol se tkompli tkun sfida sinifikanti ’l quddiem. U jkun meħtieġ li tiġi indirizzata permezz ta’ 
djalogu soċjali. 

Bħala konklużjoni, hemm ħafna gwida għall-impjegaturi u l-ħaddiema dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom. Ma jistax jiġi 
enfasizzat biżżejjed li d-djalogu soċjali u n-negozjar kollettiv huma meħtieġa biex jippromwovu d-drittijiet tal-ħaddiema u 
tal-impjegaturi f’dan is-settur. 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistemi li jnaqqsu l-prezz għall-utenti mingħajr ma jnaqqsu d-drittijiet tal ħaddiema. 
Għalhekk huwa neċessarju li jiġu evitati sistemi derogatorji favur sistemi ta’ appoġġ għad-domanda bħal vawċers ta’ 
servizz jew krediti tat-taxxa li jippermettu li l-kundizzjonijiet tax-xogħol ikunu normali. 
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