
  
 
STQARRIJA GĦALL-MEDIA: 
 

NCPE tniedi Sejħa għal Kitbiet Akkademi ëi għal SimpoŜju fuq id- 
Diskriminazzjoni Multipla 

 
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) qed tniedi Sejħa għal Kitbiet 
Akkademiëi biex ikunu ppreŜentati waqt simpoŜju fuq id-Diskriminazzjoni Multipla.  Dan is-
simpoŜju, li se jsir f’Āunju li āej, hu miftuħ għall-professjonisti u l-akkademiëi kollha li jaħdmu fil-
qasam tal-ugwaljanza.  Din l-attività hi parti minn proāett bl-isem ta’ VS/2010/0569 – Think Equal, li 
hu parzjalment iffinanzjat mill-Programm PROGRESS 2007-2013. 
 
MiŜuri biex jindirizzaw u jirrimedjaw sitwazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni multipla mhux bilfors 
Ŝviluppaw b’tali mod li jipprovdu protezzjoni adekwata u effettiva għall-vittmi.  Is-SimpoŜju fuq id-
Diskriminazzjoni Multipla għandu l-għan li jipprovdi forum għal dibattitu li matulu l-parteëipanti 
jkunu indirizzati minn professjoni u akkademiëi f’dan il-qasam bl-iskop li jitħeāāeā l-iŜvilupp tal-
ħsieb f’dan ir-rigward.  Hu mistenni li din l-attività tlaqqa’ parteëipanti minn pajjiŜi differenti li huma 
f’kuntatt ma’ oħrajn li jaħdmu u jipprattikaw fil-qasam tal-ugwaljanza u għalhekk ikunu qed jissaħħu 
n-networks li hemm f’dan il-qasam. 
 
Professjonisti u akkademiëi interessati li jippreŜentaw Kitbiet Akkademiëi għal dan is-SimpoŜju 
jistgħu jagħŜlu minn diversi suāāetti li għandhom x’jaqsmu mad-diskriminazzjoni multipla, fosthom 
it-tifsira tagħha, l-identifikazzjoni jew il-manifestazzjoni ta’ din it-tip ta’ diskriminazzjoni, modi ta’ 
kif tista’ tiāi inidirzzatha u rimedjatha (inkluŜ prattiëi tajbin) u l-okkorrenza tagħha.   
 
Ir-reāistrazzjoni għall-interess biex jiāu ppreŜentati Kitbiet Akkademiëi f’dan is-SimpoŜju għandhom 
isiru sal-31 ta’ Jannar 2011, u wara trid tiāi sottomessa proposta (massimu ta’ tliet paāni) sat-18 ta’ 
Frar 2011 lill-kumitat tal-għaŜla.  L-għaŜla ta’ dawn il-proposti se ssir minn persuni li jaħdmu fil-
qasam tal-ugwaljanza.  Tliet Kitbiet Akkademiëi se jintgħaŜlu sat-28 ta’ Frar 2011.  Il-Kitba 
Akkademika kollha għandha titbagħat sal-31 ta’ Mejju 2011. 
 
L-awturi minn pajjiŜi oħra se jkunu qed joqogħdu Malta għal tul is-SimpoŜju li se jsir f’Āunju li āej.  
Il-Kitbiet Akkademiëi jkunu ppreŜentati f’dan is-SimpoŜju. 
 
Mistoqsijiet jew sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu fuq equality@gov.mt 
 
Għal aktar tagħrif:   
Web:  www.equality.gov.mt;  Tel:    2590 3850 
 

L-Erbgħa 12 ta’ Jannar, 2011 
 
 

 

Dan il-proġett qed isir bl-appoġġ tal-Komunità Ewropea Programm għal 

Impjiegi u Solidarjetà Soċjali mmexxi mid-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, 
Affarijiet Soċjali u Opportunitajiet Indaqs tal-Kummissjoni Ewropea. 

PROGRESS (2007-2013) 
 

Din l-informazzjoni f’dan id-dokument mhux neċessarjament tirrifletti l-opinjoni jew il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.  Dan 
id-dokument jirrifletti l-viżjoni tal-awtur, u l-Kummissjoni mhix responsabbli għal kull użu li jista’ jsir minn din l-informazzjoni. 

 


