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Responsabbiltà soċjali korporattiva u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Bħala żvilupp strateġikament importanti u li jispira, ir-responsabbiltà 
soċjali korporattiva (CSR) (Corporate Social Responsibility) qed issir 
prijorità dejjem aktar importanti għal kumpanniji ta’  kull daqs u tip. 
Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS) huma komponenti 
essenzjali tal-CSR u dan jikkostitwixxi varjetà ta’ opportunitajiet u sfidi 
għal maniġers u għal professjonisti ta’ l-OHS. 

Din il-folja tal-fatti tagħti spjegazzjoni dwar x’inhi l-CSR, ir-
relazzjoni tagħha ma’ l-OHS, u tagħti gwida bażika għall-
integrazzjoni li tirnexxi bejnhom it-tnejn.

X’inhi l-CSR?

‘CSR hija l-integrazzjoni, min-naħa ta’ kumpanniji, ta’ interessi soċjali u 
ambjentali fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom u fl-interazzjoni 
tagħhom fuq bażi volontarja mal-partijiet interessati’ (1). 

Il-kunċett ta’ responsabbiltà soċjali jfisser li wieħed għandu jmur lil 
hinn mit-twettiq tar-rekwiżiti legali billi jiġi investit iżjed fil-kapital 
uman, fl-ambjent, u fir-relazzjonijiet mal-partijiet interessati. Huwa 
strument volontarju, iżda għandu jiġi implimentat b’mod ta’ min 
wieħed joqgħod fuqu sabiex tiżdied il-fiduċja u l-kunfidenza fost il-
partijiet interessati.

Għalfejn hija importanti l-CSR?

✓  Il-klijenti huma influwenzati mir-reputazzjoni ta’ kumpannija 
f ’meddiet ta’ ħidmiet soċjali u ambjentali.

✓  Is-suq tax-xogħol huwa kompetittiv u impjegati ġodda li 
jinqalgħu jkunu jixtiequ jaħdmu għal u jibqgħu ma’ 
kumpanniji li jieħdu interess.

✓  L-għemil soċjali jinfluwenza aktar id-deċiżjonijiet ta’ 
investituri, mentri s-suq ta’ l-investiment etiku jkompli jikber 
b’rata aktar mgħaġġla.

✓  CSR tippermetti t-tmexxija strateġika ta’ riskji interni u 
esterni f ’meddiet ta’ ħidmiet kemm soċjali u ambjentali.

✓  Azzjonijiet soċjalment responsabbli eżistenti jsiru aktar 
viżibbli u huma mwassla b’mod aħjar.

✓   Ġie muri li r-responsabbiltà soċjali u ambjentali tnaqqas l-
ispejjeż ta’ l-operat.

X’għandhom x’jaqsmu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol mal-CSR?

CSR hija inizjattiva volontarja li għandha dejjem tindirizza b’mod ċar 
għanijiet u azzjonijiet ’il fuq mil-livelli minimi ta’ protezzjoni għall-
ħaddiema kif stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u ta’ l-UE. Kumpanniji 
għandhom jadottaw inizjattivi li huma soċjalment responsabbli 
għaliex dan huwa fl-interess tagħhom fuq medda ta’ żmien twil. 

B’enfasi fuq il-partijiet interessati ta’ l-intrapriża, CSR tilqa’ kemm il-
bżonnijiet interni ta’ l-impjegati kif ukoll il-bżonnijiet esterni tas-soċjetà. 
Minn perspettiva ta’ OHS, dan ifisser kemm li wieħed jieħu ħsieb is-saħħa 
u s-sigurtà ta’ l-impjegati lil hinn mir-rekwiżiti legali kif ukoll li jiġu 
kkunsidrati implikazzjonijiet esterni, bħal per eżempju l-użu ta’ OHS bħala 
kriterju fis-selezzjoni ta’ sottokuntratturi jew fil-bejgħ kummerċjali. 

Hemm il-probabbiltà kbira li CSR tressaq l-OHS aktar viċin ta’ 
kwistjonijiet importanti bħal:

✓  riżorsi umani;
✓  bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;
✓  drittijiet fundamentali oħra fuq il-post tax-xogħol;
✓  kwistjonijiet ambjentali;
✓  saħħa u sigurtà pubblika (inkluża s-sigurtà ta’ prodotti);
✓  profitt u produttività.

CSR tagħti lill-intrapriżi l-opportunità sabiex ikabbru l-impenn tagħhom 
lejn l-OHS. Madankollu, dan ifisser li għandha tinfetaħ triq ġdida mibnija 
fuq kisbiet eżistenti fl-OHS u li tevita d-diffikultajiet li jistgħu jakkumpanjaw 
il-wasla ta’  waħda mill-ħafna prijoritajiet maniġerjali.
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Bnedmin – Pjaneta – Profitt Bi globalizzazzjoni li dejjem qed 
tiżdied, kuxjenza ambjentali u soċjali akbar u komunikazzjoni aktar 
effiċjenti, il-kunċett tar-responsabbiltajiet tal-kumpanniji lil hinn 
minn dak li huwa purament legali jew relatat ma’ profitt, akkwista 
impetu ġdid. In-negozji għandhom jidhru li qed jaġixxu b’mod 
responsabbli lejn ‘bnedmin, pjaneta u profitt’.

(1)  Il-Karta l-Ħadra Ewropea (2001): ‘Il-Promozzjoni ta’ qafas Ewropew għar-responsabbiltà soċjali korporattiva’.

10 għajnuniet dwar l-integrazzjoni ta’ OHS u CSR

1. Ibni fuq attivitajiet eżistenti

Kumpanniji li jibdew strateġija ta’ CSR iridu jħarsu lejn l-għemil 
tagħhom fis-saħħa u s-sigurtà bħala pedament essenzjali u 
pożittiv ta’ CSR. Għaldaqstant, ħares lejn azzjonijiet u inizjattivi 
eżistenti (bħal valuri korporattivi/ta’ l-identità kummerċjali) u 
użahom bħala bażi għal ideat ġodda u innovattivi. Aħseb sabiex 
tgħaqqad l-OHS ma’ meddiet ta’ ħidmiet oħra, bħall-personal, 
bejgħ kummerċjali, eċċ. Ikkunsidra l-ftuħ tal-komunikazzjoni 
interna tiegħek, per eżempju dwar l-osservanza lejn l-OHS, lil 
udjenza akbar (ara għajnuna Nru 10 dwar Rapportar).

Profi tt

PjanetaOHS

Kwistjonijiet 
soċjali oħra
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Fejn għandek tmur għal aktar informazzjoni?

Corporate social responsibility and safety and health at work 
(Responsabbiltà soċjali korporattiva u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol) – rapport ta’ l-Aġenzija 2004

Corporate social responsibility and work health (Responsabbiltà soċjali 
korporattiva u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol) – Forum ta’ l-Aġenzija 2001

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ il-website ta’ l-Aġenzija dwar CSR

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/
csr_index.htm il-website tal-Kummissjoni Ewropea dwar CSR

2. Tgħallem minn oħrajn

Attivitajiet ta’ CSR qed jiġu adottati b’mod wiesa’ minn kumpanniji 
ta’ kull tip u daqs u ħafna mill-informazzjoni hija disponibbli ħafna 
drabi mingħajr ħlas permezz ta’ l-Internet jew f’rapporti ppubbli-
kati. Ikkuntattja direttament kumpannija jekk tixtieq issir taf aktar, 
per eżempju dwar l-implimentazzjoni jew id-diffikultajiet li jistgħu 
jinqalgħu; żgur li jagħtuk daqqa t’id! Networks ta’ saħħa u sigurtà 
huma fonti utli ta’ informazzjoni, bħal m’huma korpi professjonali u 
settorjali, organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem, trejdjunjins, NGOs, 
jew gruppi tal-komunità lokali. Ikkunsidra l-possibbiltà li tingħaqad 
ma’ wieħed mill-ħafna programmi ta’ kummerċ etiku jew tkabbir ta’ 
kuxjenza li jeżistu fuq livell nazzjonali u internazzjonali.

3. Iddefinixxi l-miri strateġiċi

Wieħed jista’ jgħid li CSR tipprovdi qafas ġdid li jista’ jiġi użat sabiex 
iqiegħed is-saħħa u s-sigurtà f’pożizzjoni aktar strateġika fi ħdan 
organizzazzjoni. Għanijiet ta’ OHS fuq medda ta’ żmien twil jistgħu 
jiġu konnessi ma’ għanijiet soċjali strateġiċi oħra u ma’ għanijiet 
ambjentali jew ma’ żvilupp sostenibbli, b’mod li jiġu evitati sforzi 
ripetuti jew azzjonijiet li mhumiex adegwati. Konnessjonijiet ovvji 
jinkludu kwistjonijiet ta’ saħħa mentali u r-relazzjoni b’saħħitha li 
għandhom mal-ġestjoni moderna tar-riżorsi umani u mas-
sodisfazzjon ta’ l-impjegat. Ftakar li għandek tikkomunika l-miri 
tiegħek lill-partijiet interessati, speċjalment impjegati, u 
tinvolvihom fil-proċess ta’ abbozzar.

4. Identifika u involvi l-partijiet interessati rilevanti

Li tisma’ lill-partijiet interessati huwa fundamentali għall-CSR; 
għalhekk ħu ħsieb li tidentifika dawk li huma l-aktar importanti, 
bħal m’huma l-impjegati, il-klijenti, l-azzjonisti, il-gvern, NGOs, il-
konsumaturi jew is-soċjetà. Professjonisti fis-saħħa u s-sigurtà 
għandhom rwol importanti xi jwettqu, għaliex jafu aktar minn 
persuni oħra rigward l-importanza li tikseb il-fiduċja ta’ l-impjegati 
u li tinvolvihom f’inizjattivi strateġiċi. Numru ta’ pajjiżi diġà qed 
jinvolvu l-komunitajiet lokali tagħhom fi kwistjonijiet dwar saħħa u 
speċjalment dwar is-sigurtà, u dan jerġa’ jagħti opportunità sabiex 
tgħaqqad esperjenzi u tibni fuqhom.

5. Iż-żamma ta’ bilanċ bejn bnedmin, pjaneta u profitt

CSR tfisser li għandhom jiġu inklużi konsiderazzjonijiet soċjali 
(bnedmin), ambjentali (pjaneta) u ekonomiċi (profitt) f’ 
operazzjonijiet kummerċjali u fil-komunikazzjoni mal-partijiet 
interessati. Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, bħala fattur 
fil-benesseri ta’  l-impjegati, huma parti naturali fl-aspett tal-’bnedmin’ 
ta’ CSR. Il-mod kif il-ħaddiema u l-familji tagħhom iħarsu lejn is-
sigurtà huwa kruċjali għal intrapriża u huwa importanti li tkun 
tafhom u li tismagħhom. Dawn huma kwistjonijiet li jaffettwawhom 
personalment u m’għandhomx jisparixxu mill-politika ta’ CSR, anki 
meta pparagunati ma’ kwistjonijiet li jafu jkunu importanti ħafna 
bħall-kummerċ etiku jew għemil li jaffettwa l-ambjent.

6. Iż-żamma ta’ bilanċ bejn aspetti esterni u interni ta’ CSR

Xi drabi, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma kkunsidrati 
bħala kwistjoni interna biss. Madankollu, aspetti esterni tas-saħħa u s-

sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma konnessi ma’ kwistjonijiet 
ta’ responsabbiltà soċjali, bħal per eżempju l-impatt ta’ attivitajiet ta’ 
msieħba f’negozju fil-katina ta’ provvista. Dan ifisser li għandu jiġi assi-
gurat li r-riskji ma jiġux esterjorizzati billi jiġu assenjati lil organizzazzjonijiet 
oħra permezz ta’ kuntratti. Valuri bażiċi jridu jiġu żviluppati fil-miftuħ 
u applikati b’mod kostanti kemm fl-intern kif ukoll fl-estern.

7. Implimentazzjoni: agħmel dak li tippriedka

Li titlef il-kredibbiltà huwa faċli, u għalhekk maniġers għandhom 
jagħtu l-eżempju u jevitaw li jagħmlu affermazzjonijiet ta’ valuri u 
jidħlu għal impenji li ma jiġux rispettati, jew li jiġu applikati biss 
esternament. Il-ħtieġa ta’ impenn min-naħa tal-maniġment fl-aktar 
livelli għolja huwa messaġġ komuni għal professjonisti ta’ OHS u 
huwa ugwalment rilevanti għal CSR u OHS. L-iżvilupp ta’ inizjattivi ta’ 
CSR jagħti l-opportunità li tingħata aktar importanza strateġika lill-OHS.

8. Daħħal innovazzjonijiet

Huwa importanti li ddaħħal l-OHS fil-kultura tal-kumpannija u 
għalhekk azzjonijiet dwar s-saħħa u s-sigurtà huma ħafna drabi 
attivitajiet regolari. CSR tagħti l-opportunità li jiġu adottati inizjattivi 
differenti u komplimentari u b’hekk jiġi evitat li OHS ikun ikkunsidrat 
bħala xi ħaġa ripetittiva. Ipprova kun innovattiv u toqgħodx lura 
milli tagħmel stqarrijiet etiċi – xi drabi dawn ikollhom impatt akbar 
fuq l-imġiba tan-nies milli argumenti razzjonali!

9. Żvilupp u taħriġ fil-qasam ta’ l-organizzazzjoni

CSR mhijiex “soluzzjoni istantanja”, għaliex l-iżvilupp ta’ valuri 
ġodda u t-tibdil tal-kultura ta’ kumpannija jieħdu l-ħin. Dan ifisser 
li hemm il-bżonn li r-responsabbiltà soċjali tiġi inkorporata fil-
politiki kollha u f ’kull proċess ta’ l-immaniġġjar tar-riskji. Li 
impjegati jiġu mgħallma s-sinifikat ta’ CSR u dwar kif jistgħu 
jipparteċipaw jgħin mhux biss sabiex ikun hemm sens ta’ sjieda, 
iżda jgħin ukoll ħalli jippromwovu l-kumpannija esternament.

10. Rapportar

Ir-rapportar u l-komunikazzjoni esterna hija parti vitali ta’ CSR u li 
m’għadhiex biss għall-kumpanniji multinazzjonali l-kbar, jew għal 
dawk li jaħdmu f’xi qasam kontroversjali. Il-kredibbiltà hija 
essenzjali jekk irridu jiġu evitati akkużi ta’ greenwashing’, u dan ifisser 
li trid tkun ċar u onest. Evita l-użu ta’ lingwaġġ tekniku, aħseb biss 
dwar l-udjenza tiegħek, u jekk ikun hemm il-bżonn idderieġi l-
messaġġi tiegħek lejn partijiet interessati oħra.
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