
 

  

Stqarrija għall-Istampa tal-FRA 

Vjenna, 5 ta’ Settembru 2018 

Spezzjonijiet fuq ix-xogħol biex il-ħaddiema jkunu protetti aħjar 

minn sfruttament sever 

L-aħħar rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali sab 

li, l-ispezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol ħafna drabi ma jsirux jew ma jkunux 

effettivi, u b’hekk l-impjegaturi mingħajr skrupli jisfruttaw lill-ħaddiema tagħhom. 

L-ispezzjonijiet aktar stretti biex jiġi miġġieled l-abbuż u biex tingħata aktar 

setgħa lill-ħaddiema ħalli jirrapportaw l-abbuż huma wħud mill-modi li l-FRA 

tissuġġerixxi biex tgħin sabiex jispiċċa l-isfruttament sever fuq ix-xogħol. 

“Illum il-ġurnata l-ħaddiema m’għandhomx iħallsu prezz biex igawdu d-dritt tagħhom tax-

xogħol. L-isfruttament sever għandu jispiċċa għal kollox,” qal id-Direttur tal-FRA Michael 

O’Flaherty. “L-ispezzjonijiet fuq ix-xogħol għandhom rwol vitali biex jinkixef l-abbuż. Għal 

dan il-għan, l-Istati Membri jeħtieġ li jsaħħu l-ispezzjonijiet biex l-impjegaturi li jisfruttaw 

jinqabdu u biex il-ħaddiema jkunu protetti aħjar.” 

“Kellna żewġ forom fejn f’waħda konna naħdmu biss uffiċjalment għal 8 sigħat u fl-oħra konna 

naħdmu għal 14-il siegħa,” qal ħaddiem Pollakk fl-agrikoltura fil-Ġermanja li kien intervistat. 

“F’każ li kienet issir spezzjoni, kellna nuru l-(ewwel) lista.” 

Ir-rapport, ‘Nipproteġu lill-ħaddiema migranti mill-isfruttament fl-UE: insaħħu l-ispezzjonijiet 

fuq il-post tax-xogħol,’ ġabar rakkonti mis-sors mingħand kważi 250 ħaddiem sfruttat minn 

pajjiżi tal-UE u mhux tal-UE. 

Aktar minn nofshom qatt ma raw jew semgħu bi spezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Huma 

semmew kemm impjegaturi kellhom twissija minn qabel dwar l-ispezzjonijiet biex b’hekk 

setgħu jaħbu l-prattiki ħżiena. Dan wassal biex il-fiduċja tal-ħaddiema fl-ispezzjonijiet tonqos. 

Biex dan jiġi miġġieled, l-ispettorati m’għandhomx jinfurmaw lill-impjegaturi meta tkun ser 

issir spezzjoni fis-setturi fejn l-abbuż huwa komuni. L-Istati Membri għandhom ukoll 

jikkastigaw lill-impjegaturi li ppruvaw iqarrqu bl-ispetturi. 

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lis-setturi tal-kostruzzjoni u tal-ikel fejn 

x’aktax ikun hemm l-isfruttament. Għandhom ukoll isibu modi biex jispezzjonaw ix-xogħol 

domestiku. 

Kien iktar possibbli li l-ħaddiema jirrapportaw lill-impjegaturi tagħhom meta l-ispetturi 

infurmaw u involvew lill-forza tax-xogħol. Għalhekk l-ispetturi għandhom joħolqu ambjent 

sigur għall-ħaddiema sabiex dawn ikunu jistgħu jagħtu l-fehmiet tagħhom b’mod liberu 

mingħajr biża' ta’ tpattija. Dan jista’ jinvolvi wkoll li jinstabu modi biex jingħelbu l-ostakli 

lingwistiċi meta jitkellmu mal-ħaddiema. 

L-ispetturi għandhom ukoll jiżguraw li l-ispezzjonijiet jiffukaw fuq id-drittijiet u l-

kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema aktar milli l-istatus ta’ migranti tal-ħaddiema. 

Sabiex l-ispezzjonijiet isiru iktar effettivi, l-Istati Membri għandhom iħarrġu lill-ispetturi biex 

jindunaw bl-isfruttament. F’każ bħal dan, unitajiet investigattivi speċjalisti fl-ispettorati tax-

xogħol u operazzjonijiet konġunti mal-pulizija jistgħu jgħinu. 

L-Istati Membri għandhom ukoll iqajmu sensibilizzazzjoni u jitolbu l-għajnuna ta’ 

organizzazzjonijiet oħra, bħal sptarijiet u trade unions, biex jirrapportaw każijiet suspettati ta’ 

sfruttament. 

Dan ir-rapport huwa t-tieni f’sensiela li jiġbor l-fehmiet u l-esperjenzi ta’ vittmi ta’ 

sfruttament fuq ix-xogħol. 
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Dan jibni fuq il-ħidma preċedenti tal-FRA li kellmet lill-professjonisti dwar sfruttament sever 

fuq ix-xogħol. 

Għal aktar informazzjoni ara l-iskeda informattiva jew ikkuntattja lil: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/workplace-inspections-factsheet
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