


Studju Komparattiv dwar
id-Djalogu Soċjali fin-Norveġja
u f’Malta



Oġġettiv tar-Riċerka

• Studju kkummissjonat minn Servizzi Ewropej f’Malta

• Bl-għajnuna ta’ fondi min-Norveġja

• Rapport ippreparat minn MISCO Consulting Limited



Metodoloġija

• Laqgħa online mal-imsieħba soċjali Norveġiżi

• Laqgħat individwali mal-imsieħba soċjali Maltin, membri tal-
MCESD

• Laqgħa maċ-Chairperson tal-MCESD

• Desk research



Paragun bejn id-djalogu soċjali
f’Malta u fin-Norveġja…
• Id-djalogu soċjali fin-Norveġja għandu storja ta’ aktar minn mitt sena 

filwaqt li f’Malta għandu storja ta’ madwar tletin sena.

• Il-mutur tad-djalogu soċjali fin-Norveġja huma t-trade unions u              
r-rappreżentanti ta’ min iħaddem.

• F’Malta, il-mutur li ta l-ispinta biex id-djalogu soċjali tripartite iseħħ,
kien il-Gvern.

• Id-djalogu soċjali bipartite fin-Norveġja jitmexxa fuq livell nazzjonali
filwaqt li f’Malta jitmexxa aktar fil-livell tal-azjenda.



…Paragun bejn id-djalogu soċjali
f’Malta u fin-Norveġja

• Id-djalogu soċjali fin-Norveġja jiffoka l-aktar fuq aspetti li għandhom
x’jaqsmu mas-suq tax-xogħol, l-impiegi, kundizzjonijiet tax-xogħol u 
affarijiet relatati.

• F’Malta, l-aġenda tad-djalogu soċjali hija aktar wiesgħa.

• Id-djalogu soċjali f’Malta huwa aktar ibbażat fuq il-qsim tal-informazzjoni.

• Id-djalogu soċjali fin-Norveġja jmur lil hinn minn hekk u huwa aktar
ibbażat fuq “engagement”.



Kif evolva id-djalogu soċjali f’Malta…

• Il-mudell Malti tar-relazzjonijiet industrijali kien jixbah aktar lil dak Ingliż. 
Allura kien jagħti skop għal aktar konflitt.

• Bil-mod il-mod dak inbidel għall-mudell Ewropew li hu bbażat aktar fuq
koperazzjoni u parteċipazzjoni.

• Ta’ spiss jintqal li wara li Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea, id-
djalogu soċjali f’pajjiżna ħa spinta kbira ’l quddiem.

• Sal-1990 tista’ tgħid li ma kellniex djalogu soċjali tripartite. L-imsieħba
soċjali kienu jitkellmu u jinnegozjaw direttament mal-gvern, imma mhux
wisq bejniethom.



…Kif evolva id-djalogu soċjali
f’Malta…
• Fl-1990 kien hemm l-ewwel ftehim bejn l-imsieħba soċjali dwar kif 

jitkejjel il-kumpens għall-għoli tal-ħajja (il-COLA). Dan il-ftehim poġġa
fuq sisien aktar sodi d-djalogu soċjali f’pajjiżna.

• Fl-2001 twaqqaf l-MCESD, u sena wara meta saret il-liġi dwar l-impiegi u 
r-relazzjonijiet industrijali, twaqqaf ukoll l-Employment Relations Board. 
U dan huwa l-forum prinċipali fejn jiġu diskussi aspetti li għandhom
x’jaqsmu mas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol, eċċ.

• Hemm ukoll enitatjiet statali fejn hemm rappreżentanza formali bħall-
Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.



…Kif evolva id-djalogu soċjali f’Malta

• Hemm entitajiet fejn ir-rappreżentanza tal-imsieħba soċjali hija aktar
informali bħall-Jobsplus.

• L-imsieħba soċjali huma wkoll involuti fuq kumitati jew working groups 
ministerjali ad hoc.

• Djalogu soċjali jseħħ ukoll permezz ta’ SEM fejn isiru diskussjonijiet u 
tixrid ta’ informazzjoni dwar leġiżlazzjoni u inizjattivi li jkunu qed jittieħdu
fl-Unjoni Ewropea.



Kif evolva id-djalogu soċjali fin-
Norveġja
• L-imsieħba soċjali fin-Norveġja jemmnu li huma responsabbli li jsibu

soluzzjonijiet għall-konflitti bejniethom.

• Darbtejn fis-sena jiltaqgħu formalment mal-Prim Ministru fejn jiddiskutu
l-andament tal-ekonomija u jieħdu deċiżjonijiet f’daqqa dwar żidiet
fil-pagi u miżuri oħra li jkun hemm bżonn.

• Hemm l-aspettattiva li jekk l-imsieħba soċjali ma jaslux għal ftehim
jindaħal il-Gvern biex jieħu miżuri fiskali u tingħalaq id-differenza
bejn iż-żewġ partijiet.

• Hemm ukoll strutturi li jiżguraw paċi industrijali.



Kif jista’ jissaħħaħ id-djalogu soċjali
f’Malta…
• Ikun hemm aktar diskussjoni dwar suġġetti li jħarsu lejn il-futur bħal kif 

għandha tiżviluppa l-ekonomija Maltija sas-sena 2030, jew jekk hemmx
bżonn ta’ ristrutturazzjoni tal-ekonomija Maltija, min ser jiġi affettwat u 
kif wieħed jista’ jnaqqas l-impatt negattiv. Dan ifisser li d-djalogu soċjali
f’Malta jieħu xejra aktar proattiva.

• Hemm numru ta’ fora fejn iseħħ id-djalogu soċjali f’Malta. Għandu jkun
hemm aktar kordinament orizzontali bejn dawn il-fora differenti biex
ikun hemm aktar konsistenza fid-deċiżjonijiet li jittieħdu.



…Kif jista’ jissaħħaħ id-djalogu soċjali
f’Malta…

• Irid ikun hemm sforz akbar biex konsultazzjonijiet fil-kuntest tad-
djalogu soċjali ma jkunux sempliċement formalità, imma jkun hemm
aktar ħin, spazju u riżorsi ddedikati għall-proċess tad-djalogu soċjali.

• Aktar ma jkun hemm djalogu soċjali effettiv, aktar l-imsieħba soċjali
jsiru rilevanti fis-soċjetà Maltija u b’konsegwenza, id-djalogu soċjali
jitqies bħala ta’ benefiċċju għal pajjiżna. 



…Kif jista’ jissaħħaħ id-djalogu soċjali
f’Malta…
• Għandu jkun hemm aktar diskussjoni fuq il-liġi dwar l-impjiegi u r-

relazzjonijiet industrijali, partikolarment kif din tista’ tissaħħaħ.

• L-imsieħba soċjali għandhom ikunu involuti aktar f’deċiżjonijiet dwar
kif jitqassmu r-riżorsi allokati għall-process tad-djalogu soċjali. Din 
tagħtihom l-opportunità li jallokaw aktar riżorsi għar-riċerka li hemm
bżonn.

• L-aġenda tad-djalogu soċjali f’Malta hija diġà wiesgħa ħafna. Iżda
għandu jkun hemm diskussjoni jekk għandhiex titwessa’ aktar.



…Kif jista’ jissaħħaħ id-djalogu soċjali
f’Malta

• Id-djalogu soċjali f’Malta jrid jiffoka aktar fuq ir-riżultati li jrid jilħaq u 
anqas fuq id-diskussjoni li ssir, biex ikun hemm djalogu soċjali
effettiv.

• Fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn li ssir il-qabża minn proċess ta’ 
djalogu soċjali bbażat fuq il-qsim tal-informazzjoni, għal proċess ta’ 
djalogu soċjali bbażat fuq “engagement”.



…Kif jista’ jissaħħaħ id-djalogu soċjali
f’Malta

• Id-djalogu soċjali f’Malta jrid jiffoka aktar fuq ir-riżultati li jrid jilħaq u 
anqas fuq id-diskussjoni li ssir, biex ikun hemm djalogu soċjali
effettiv.

• Fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn li ssir il-qabża minn proċess ta’ 
djalogu soċjali bbażat fuq il-qsim tal-informazzjoni, għal proċess ta’ 
djalogu soċjali bbażat fuq “engagement”.
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