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1. Ir-rwol tal-ħaddiema kbar fl-età fl-Unjoni Ewropea 
Is-sehem ta’ ħaddiema kbar fl-età fl-Unjoni Ewropea se jiŜdied matul il-ftit deëennji li āejjin. Ix-xejriet fil-
popolazzjoni tal-età tax-xogħol fl-UE-27 jindikaw li l-grupp ta’ età ta’ 55–64 sena se jespandi b’madwar 
16,2% (9.9 miljun) bejn l-2010 u l-2030. Il-gruppi ta’ età kollha l-oħrajn juru tendenza ta’ tnaqqis, minn 5.4% 
(40–54 sena) sa 14.9% (25-39 sena). Din il-bidla demografika sinifikanti hija dovuta għal stennija tal-
għomor ogħla u rati ta’ fertilità aktar baxxi. Il-konsegwenza hija li l-forza tax-xogħol Ewropea se tkun ixjeħ 
minn qatt qabel. F’diversi pajjiŜi, il-ħaddiema kbar fl-età se jifformaw 30% jew aktar mill-popolazzjoni b’età 
tax-xogħol. 

Bħalissa, ir-rati ta’ impjieg ta’ ħaddiema kbar fl-età (55–64 sena) fl-UE-27 huma inqas minn 50%. Huma 
biss 15-il pajjiŜ fid-dinja li juru rata ta’ impjieg ta’ persuni kbar fl-età li hija ogħla minn 50%. Aktar minn nofs 
il-ħaddiema kbar fl-età jitilqu mix-xogħol qabel l-età ta’ rtirar obbligatorja, għal diversi raāunijiet. 
Għaldaqstant, huma meħtieāa b’urāenza karrieri ta’ xogħol aħjar u itwal sabiex jiffinanzjaw u jappoāājaw il-
ħajja itwal taë-ëittadini Ewropej. 

Is-Sena Ewropea tat-Tixjiħ Attiv 2012 għandha l-għan li tippromwovi l-kwalità tal-ħajja u l-benessri tal-
popolazzjoni Ewropea, b’mod partikolari l-persuni kbar fl-età, u li tippromwovi s-solidarjetà bejn il-
āenerazzjonijiet. Ħajja tax-xogħol tajba hija pjattaforma importanti għall-promozzjoni tat-tixjiħ attiv. 
Għaldaqstant, is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali għandhom rwol kruëjali sabiex jiāi garantit tixjiħ attiv 
permezz ta’ ħajja tax-xogħol aħjar u itwal. Xogħol tajjeb jippromwovi wkoll kooperazzjoni bejn il-
āenerazzjoni taŜ-ŜgħaŜagħ, tal-mezzetà u ta’ dawk kbar fl-età. 

 

2. Xi tagħrif dwar it-tixjiħ 
Il-problemi tas-saħħa fit-tul u l-mard kroniku jiŜdiedu mal-età. Għaldaqstant, madwar 30% tal-irāiel u n-nisa 
fil-grupp ta’ età ta’ 50–64 sena jeħtieāu aāāustamenti urāenti fuq ix-xogħol minħabba l-problemi fis-saħħa 
tagħhom sabiex jiāu evitati r-riskji ta’ rtirar bikri u diŜabilità okkupazzjonali. Il-problemi ewlenin tas-saħħa 
huma muskoluskeletali u mard mentali. Attwalment, id-dipressjoni hija wkoll waħda mill-aktar raāunijiet 
komuni għal diŜabilità okkupazzjonali u rtirar bikri. Huwa ëar li aktar ma tmur l-età, aktar tonqos il-kapaëità 
fiŜika għax-xogħol: il-kapaëità kardjoresipiratorja u s-saħħa tal-muskoli jonqsu b’madwar 1–2% fis-sena 
wara t-30 sena. Kapaëità fiŜika mnaqqsa hija problema l-aktar f’dawk l-impjiegi b’tagħbija għolja ta’ xogħol 
fiŜiku; illum, madwar 30% mill-impjiegi fl-Ewropa jinvolvu poŜizzjonar ħaŜin tal-āisem, it-tqandil ta’ oāāetti 
tqal jew xogħol ripetittiv. Minkejja dan, hemm differenzi individwali kbar fil-kapaëità funzjonali u l-qagħda 
tas-saħħa fi kwalunwe età partikolari. Il-maāāornaza tal-ħaddiema b’età kbira jistgħu jgawdu minn saħħa 
tajba u kapaëità fiŜika adegwata.  

Għad li s-saħħa u l-kapaëità fiŜika jonqsu kull ma jmur iŜ-Ŝmien, diversi funzjonijiet oħra jitjiebu mal-età. 



 

 

2

Aāenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol MT 

http://osha.europa.eu/mt/front-page/view 

Promozzjoni tat-tixjiħ attiv fuq il-post tax-xogħol 

 

L-iŜvilupp mentali hija l-istorja ta’ suëëess tat-tixjiħ. PereŜempju, il-ħsieb strateāiku, l-intellett ferm perëettiv, 
il-ħsieb bir-reqqa, l-għerf, il-kapaëità ta’ deliberazzjoni, il-kapaëità ta’ ħsieb razzjonali, il-kontroll tal-ħajja, il-
perëezzjoni olistika u l-iħiliet lingwistiëi jitjiebu mal-età. Il-ħaddiema b’età kbira huma wkoll impenjati u 
involuti ħafna fix-xogħol tagħhom, leali lejn min iħaddimhom u spiss jirreāistraw inqas assenteiŜmu minn 
gruppi ta’ età oħrajn. Anki l-esperjenza tax-xogħol u l-āestjoni tal-ħajja jitjiebu mal-età. L-istudji wrew li 
meta titkejjel il-prestazzjoni tax-xogħol fuq il-post tax-xogħol, l-esperjenza tax-xogħol tagħmel tajjeb għat-
tnaqqis f’xi proëessi konjittivi baŜiëi bħall-funzjonijiet tal-memorja u l-ħiliet mentali assoëjati mal-movimenti.  

L-età u l-esperjenza tax-xogħol itejbu wkoll il-kapital soëjali ta’ valur tal-ħaddiema b’età kbira: (i) jikbru l-
kompetenza professjonali, l-għerf taëitu u l-ħiliet ta’ kooperazzjoni, (ii) jitjieb l-għarfien strutturali dwar l-
organizzazzjoni u l-funzjonijiet tagħha u (iii) jespandu l-kuntatti mal-klijenti u n-netwerks, u jitjieb il-fehim 
dwar il-bidliet fl-ambjent operazzjonali. 

Il-ħaddiema b’età kbira jistgħu jitgħallmu affarijiet āodda. It-tagħlim mhuwiex dipendenti fuq l-età, iŜda l-
proëess ta’ tagħlim jinbidel mal-età. Għaldaqstant, huwa importanti li l-ħaddiema b’età kbira jkollhom 
aëëess għal taħriā u opportunitajiet indaqs sabiex jitgħallmu ħiliet āodda u jaāāornaw il-kompetenzi 
professjonali tagħhom. Fit-tagħlim tul il-ħajja, għandhom jintuŜaw l-istrateāiji u d-didattiki ta’ tagħlim xierqa. 

Bħala sinteŜi, it-tixjiħ irendi lill-ħaddiema b’età kbira aħjar u aktar b’saħħithom minn qatt qabel b’diversi 
modi. Għaldaqstant, il-parteëipazzjoni attiva fil-ħajja tax-xogħol hija xprun poŜittiv għat-tixjiħ attiv. Kull 
āenerazzjoni għandha l-vantaāāi u l-iŜvantaāāi tagħha; għandhom jiāu identifikati u sfruttati aħjar l-oqsma 
fejn il-ħaddiema b’età kbira jeëëellaw bil-għan li dawn isiru assi ta’ valur fuq il-postijiet tax-xogħol. 

 

3. Āestjoni tal-età fuq il-postijiet tax-xogħol 
Id-definizzjoni ta’ āestjoni tal-età (AM - Age Management) tenfasizza li l-‘fatturi relatati mal-età għandhom 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni fil-āestjoni ta’ kuljum, inkluŜi l-arranāamenti ta’ xogħol u l-kompiti ta’ xogħol 
individwali, sabiex kulħadd, indipendentement mill-età, iħossu mogħti s-setgħa sabiex jikseb l-għanijiet 
personali u korporattivi [tiegħu]’. It-tmien miri tal-āestjoni tal-età huma:  

1. Sensibilizzazzjoni aħjar dwar it-tixjiħ  

2. Attitudnijiet xierqa rigward it-tixjiħ 

3. L-AM bħala kompitu u dmir tal-maniāers u s-superviŜuri 

4. L-AM inkluŜa fil-politika tal-HR,  

5. Promozzjoni tal-kapaëità u l-produttività tax-xogħol  

6. Tagħlim tul il-ħajja 

7. Arranāamenti fuq ix-xogħol li jikkunsidraw l-età, u  

8. TranŜizzjoni sikura u dinjituŜa lejn l-irtirar. 

 

Il-prattiki ta’ āestjoni tal-età fuq il-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa juru li l-organizzazzjonijiet jindirizzaw il-
kwistjonijiet relatati mat-tixjiħ jew b’mod ta’ ‘soluzzjoni ta’ problemi’ jew b’mod ‘proattiv’. Livell baxx ta’ 
Sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni tat-tixjiħ iwassal sabiex kumpaniji jindirizzaw il-problemi b’riŜorsi skarsi 
jew billi jnaqqsu x-xogħol għal persuni kbar fl-età (l-approëë ta’ soluzzjoni ta’ problemi). Permezz ta’ fehim 
aħjar tat-tixjiħ bħala sfida jew opportunità, il-kumpaniji proattivi huma ppreparati sabiex itejbu r-riŜorsi 
individwali u sabiex jappoāājaw it-tagħlim interāenerazzjonali. Fl-aqwa tagħha, il-āestjoni tal-età tuŜa 
approëë tul il-ħajja u toħloq opportunitajiet indaqs għall-āenerazzjonijiet kollha. 
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4. Kapaëità tax-xogħol 
Riëerka estensiva dwar il-kapaëità tax-xogħol tal-ħaddiema b’età kbira identifikat il-fatturi ewlenin li 
jaffettwaw il-kapaëità tax-xogħol individwali. Is-sejbiet tar-riëerka jistgħu jiāu rappreŜentati fil-forma ta’ ‘dar 
tal-kapaëità tax-xogħol’ b’erba’ sulari (Figura 1). L-ewwel tliet sulari tad-dar jiddeskrivu r-riŜorsi individwali: 
(i) is-saħħa u l-kapaëitajiet funzjonali, (ii) il-kompetenza, (iii) il-valuri, l-attitudnijiet u l-motivazzjoni. Ir-raba’ 
sular ikopri (iv) il-ħajja tax-xogħol. Il-kapaëità tax-xogħol hija l-bilanë bejn ir-riŜorsi tax-xogħol u dawk 
individwali; meta r-riŜorsi tax-xogħol u dawk individwali jaqblu sew flimkien, il-kapaëità tax-xogħol tkun 
tajba. It-turāien bejn is-sulari jindikaw li s-sulari kollha tad-dar qed jinteraāixxu bejniethom. L-aktar 
interazzjoni b’saħħitha teŜisti bejn is-sulari ta’ ‘xogħol’ u ‘valuri u attitudnijiet’ (sulari 3 u 4). L-esperjenzi 
poŜittivi u negattivi fuq ix-xogħol jidħlu fit-3 sular, li mbagħad jiāu kkunsidrati jew poŜittivi jew negattivi. It-3 
sular jirrappreŜenta fehim soāāettiv ta’ ħaddiem dwar ix-xogħol tiegħu – il-fehimiet tiegħu u kif iħossu dwar 
għadd ta’ fatturi marbutin mal-āurnata tax-xogħol tiegħu. It-3 sular għandu gallarija, minn fejn il-ħaddiem 
jista’ josserva l-ambjent l-aktar qrib il-post tax-xogħol tiegħu: (v) il-familja u (vi) il-komunità fil-qrib. Dawn iŜ-
Ŝewā fatturi jaffettwaw il-kapaëità tax-xogħol tal-ħaddiem kuljum. Stili ta’ ħajja u passatempi tajbin għas-
saħħa huma ta’ benefiëëji għas-saħħa u l-kapaëitajiet funzjonali. In-netwerks personali u l-interazzjonijiet 
umani jaffettwaw il-valuri, l-attitudnijiet u l-motivazzjoni. Għaldaqstant, Ŝewā xpruni barra l-post tax-xogħol 
iħallu impatt fuq il-kapaëità tax-xogħol ta’ persuna jew billi jtejbu jew billi jgħarrqu l-bilanë bejn ix-xogħol u r-
riŜorsi tagħhom. B’mod āenerali, il-kapaëità tax-xogħol ta’ individwu tiddependi minn sitt fatturi. 

Figura 1: Mudell ta’ Dar tal-Kapaëità tax-Xogħol li jispjega d-dimensjonijiet differenti li jaffettwaw il-kapaëità 
tax-xogħol tal-bniedem. Il-Kapaëità tax-Xogħol hija l-bilanë bejn ir-riŜorsi tax-xogħol u dawk individwali. 
Minbarra l-post tax-xogħol, anki l-familja u l-komunità fil-qrib jinfluwenzaw il-bilanë. IbbaŜat fuq Ilmarinen, 
2006. Istitut FinlandiŜ għas-Saħħa Okkupazzjonali, Setgħa tal-Età, disinn grafiku Milja Ahola. Lundell et al. 
2011 (bil-FinlandiŜ). 

 

 

L-ambjent operazzjonali tal-organizzazzjonijiet għandu t-tendenza li jinbidel b’mod kontinwu minħabba l-
globalizzazzjoni, teknoloāiji āodda, il-kriŜi finanzjarja, eëë. Bħala konsegwenza, il-ħidma li għandha ssir fl-
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organizzazzjoni qed tiŜviluppa b’mod kontinwu. Fl-istess ħin, ir-riŜorsi umani tal-organizzazzjoni jinbidlu, 
pereŜempju minħabba t-tixjiħ tal-forza tax-xogħol. Jistgħu jfeāāu problemi tas-saħħa, u tikber il-ħtieāa li jiāu 
aāāornati l-ħiliet u l-kompetenzi. Id-dinamiki mhux mistennija bejn is-sulari tad-dar jagħmluha diffiëli sabiex 
jinkiseb bilanë tajjeb bejn ir-riŜorsi tax-xogħol u dawk individwali. Konswegentement, irridu nippruvaw 
niksbu l-aħjar bilanë possibbli matul il-ħajja tax-xogħol sħiħa tagħna.  

It-3 sular jirrifletti u jiābor fil-qosor is-sitwazzjoni tax-xogħol tagħna. Il-fluss tat-tagħrif minn sulari differenti u 
xpruni minn barra x-xogħol faëilment jistgħu jimmodifikaw il-valuri u l-attitudnijiet ta’ ħaddiem kif ukoll l-
involviment u l-impenn fix-xogħol tiegħu. Id-deëiŜjoni dwar jekk ikomplix jaħdem f’din l-organizzazzjoni 
sakemm jirtira, jew inkella anki sa aktar tard, tittieħed fit-3 sular. Aktar ma jiāi kunsidrat b’mod poŜittiv it-3 
sular, aktar ikun hemm il-probabbiltà li wieħed ikollu ħajja tax-xogħol tajba u karriera itwal. Indikaturi 
poŜittivi kruëjali huma, pereŜempju, ir-rispett irëivut, il-fiduëja f’min iħaddem, l-appoāā u r-rispons tas-
superviŜuri, it-trattament āust, l-involviment fix-xogħol. 3 sular ikkunsidrat b’mod poŜittiv jittrasforma l-idea 
ta’ tixjiħ attiv f’realità.  

5. Il-kapaëità tax-xogħol u t-tixjiħ 
Il-kapaëità tax-xogħol tista’ tiāi evalwata mill-Indiëi tal-Kapaëità tax-Xogħol (WAI - Work Ability Index), 
strument ta’ stħarriā suāāettiv li jikkonsisti f’seba’ elementi. Il-punteāā tal-WAI jvarja minn 7 sa 49; aktar ma 
jkun għoli, aktar aħjar. Il-punteāā tal-WAI huwa klassifikat f’ħaŜin, moderat, tajjeb u eëëellenti. Il-WAI 
għandu valur ta’ tbassir għoli: minn dawk li għandhom WAI ħaŜin fl-età ta’ 45–57 sena, madwar 60% kienu 
f’pensjoni ta’ diŜabilità tax-xogħol 11-il sena wara. Il-WAI āiet tradott f’26 lingwa u huwa uŜat b’mod 
popolari f’kulturi differenti madwar id-dinja. 

Il-kapaëità tax-xogħol għandha t-tendenza li tonqos mal-età, għad li l-valuri medji tal-popolazzjoni tax-
xogħol minn 20 sa 65 sena jibqgħu fil-kategoriji ta’ tajjeb u eëëellenti. Madanakollu, madwar 30% tal-
ħaddiema irāiel u nisa fuq il-45 sena juru tnaqqis evidenti tal-WAI kemm f’impjiegi manwali kif ukoll f’dawk 
mhux manwali. Barra minn hekk, ix-xejra ta’ tixjiħ tal-WAI hija differenti skont is-settur tal-ekonomija. Il-
kapaëità tax-xogħol tidher inqas fil-biedja u l-agrikoltura, l-industrija tal-injam, l-industrija tal-metall u t-
trasport, kif ukoll fis-servizzi soëjali u f’uħud mill-pajjiŜi, fost l-għalliema. L-aħjar qbil bejn riŜorsi individwali u 
tax-xogħol instab fis-settur tal-elettronika u t-telekomunikazzjoni, fis-settur bankarju u tal-assigurazzjoni. 

Id-differenzi individwali fil-kapaëità tax-xogħol jiŜdiedu mal-età. Popolazzjoni tax-xogħol ta’ aktar minn 45 
sena hija ferm eteroāena meta mqabbla mal-ħaddiema iŜgħar. Madwar 15-30% tal-persuni ta’ 45 sena 
għandhom WAI f’livell moderat jew ħaŜin. Huma fir-riskju li jitilfu l-kapaëità tax-xogħol tagħhom sakemm 
ma jittiħdux azzjonijiet preventivi u korrettivi. 

It-tendenza ta’ tnaqqis tal-kapaëità tax-xogħol mal-età hija dovuta għal diffikultajiet fl-adattament għall-
bidliet fix-xogħol fir-riŜorsi individwali. Il-ħajja tax-xogħol tidher li qed tiŜviluppa għaliha, u mhux 
neëessarjament issegwi l-mixja tal-proëessi ta’ tixjiħ normali tal-bniedem. Għaldaqstant, it-3 sular spiss se 
jiāi kkunsidrat bħala negattiv u l-impjegati u l-ħaddiema ixjaħ se jqisu li l-kapaëità tax-xogħol tagħhom sejra 
għall-agħar. 

 

6. Promozzjoni tal-kapaëità tax-xogħol 
Il-mudell tad-dar ta’ kapaëità tax-xogħol jissuāāerixxi li l-azzjonijiet meħuda fuq il-post tax-xogħol sabiex tiāi 
promossa l-kapaëità tax-xogħol għandhom ikopru l-erba’ sulari kollha kemm huma. Il-ħaddiema huma aktar 
responsabbli għas-saħħa u l-kompetenza tagħhom, u min iħaddem għandu responsabbiltà akbar għall-
organizzazzjoni u l-arranāamenti tax-xogħol. Għaldaqstant, il-kunëett ta’ promozzjoni huwa bbaŜat fuq il-
kooperazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegat: flimkien dawn jistgħu joħolqu bilanë aħjar fuq il-post tax-
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xogħol u jtejbu l-kapaëità tax-xogħol. Ir-responsabbiltà kondiviŜa għall-miŜuri li għandhom jittieħdu 
trendihom aktar aëëettabbli u fattibbli u twassal għal sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd. 

Il-promozzjoni tas-saħħa (l-1 sular) tkopri varjetà ta’ drawwiet tal-istil tal-ħajja f’termini ta’ ikel, xorb, 
attivitajiet fiŜiëi, irkupru u rqad. Minbarra stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa, miŜuri preventivi u proattivi mis-
servizzi tas-saħħa okkupazzjonali kif ukoll trattament tajjeb tal-problemi akuti tas-saħħa għandhom rwol 
importanti fil-kisba ta’ saħħa tajba matul il-ħajja tax-xogħol. Għaldaqstant, il-kompetenza tal-esperti tas-
saħħa okkupazzjonali għandha tkopri wkoll it-tixjiħ u l-problemi tas-saħħa. Il-fehim tagħhom dwar l-
aāāustamenti meħtieāa fuq il-post tax-xogħol minħabba bidliet fis-saħħa u l-kapaëitajiet funzjonali miājuba 
mit-tixjiħ huwa riŜorsa ta’ valur għall-ħolqien ta’ ħajja tax-xogħol aħjar għall-ħaddiema kbar fl-età. Peress li 
ħafna mill-problemi tas-saħħa huma relatati max-xogħol, ir-riskji tax-xogħol għas-saħħa għandhom jiāu 
identifikati u evitati fuq il-post tax-xogħol (ir-4 sular). L-interazzjonijiet b’saħħithom bejn is-saħħa u x-xogħol 
jeħtieāu kollaborazzjoni attiva bejn l-esperti tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, min iħaddem u l-
impjegati. 

IŜ-Ŝamma tal-kompetenza professjonali teħtieā aāāornament kontinwu tal-ħiliet u l-kompetenzi (it-2 sular). 
Taħriā fuq il-post flimkien ma’ diversi tipi ta’ korsijiet ta’ taħriā speëjali għall-persunal jagħti lill-ħaddiema 
b’età kbira l-okkaŜjoni li jsaħħu l-kapaëitajiet tagħhom. Madanakollu, għandhom jittieħdu f’kunsiderazzjoni 
bidliet fil-proëess ta’ tagħlim tal-ħaddiema b’età kbira. L-istrateāiji ta’ tagħlim, il-kundizzjonijiet ta’ tagħlim, l-
uŜu ta’ stampi, rilassament u skedi għall-kisba ta’ tagħrif jistgħu jvarjaw bejn ħaddiema Ŝgħar u dawk b’età 
kbira. Madanakollu, il-pjattaforma l-aktar importanti għat-tagħlim huma x-xogħol u l-post tax-xogħol innifsu. 
It-tagħlim fuq il-post tax-xogħol huwa possibbli jekk il-kontenut u l-kompiti tax-xogħol jitfasslu sabiex jagħtu 
esperjenzi ta’ tagħlim. Esperjenzi ta’ tagħlim poŜittivi fuq ix-xogħol matul il-karriera tal-ħaddiema jnaqqsu n-
numru ta’ xkiel għat-tagħlim ta’ affarijiet āodda u jikkoreāu attitudnijiet negattivi lejn it-tagħlim. L-attitudni ta’ 
superviŜur hija importanti wkoll: jekk dan jieħu impenn għal tagħlim tul il-ħajja u jappoāājah billi jipprovdi 
possibbiltajiet ta’ taħriā, jiāi eliminat xkiel importanti ta’ tagħlim għall-impjegati anzjani. It-tagħlim matul it-
tixjiħ huwa fattur ta’ suëëess importanti tat-tixjiħ attiv.  

Il-valuri, l-attitudnijiet u l-motivazzjoni (it-3 sular) mhumiex ta’ spiss il-mira ta’ interventi diretti. Għandhom 
it-tendenza li jiāu influwenzati b’mod aktar indirett. Dan ifisser li l-attivitajiet għandhom jiāu ffokati l-aktar fuq 
il-post tax-xogħol. Diversi titjib fl-oqsma tal-āestjoni u l-ħiliet tat-tmexxija jħallu impatt fuq il-karatteristiëi tat-
3 sular. Il-persuni għandhom iħossuhom li huma rrispettati u li jistgħu jafdaw lil min iħaddimhom. Jistennew 
li jkunu appoāājati mis-superviŜur f’sitwazzjonijiet tax-xogħol impenjattivi u diffiëli. Jeħtieāu rispons dwar 
jekk ix-xogħol sarx tajjeb u anki jitgħallmu dwar kif itejbu l-prestazzjoni tagħhom. Id-djalogu bejn is-
superviŜur u l-ħaddiema għandu jkun proëess kontinwu, mhux intervista ta’ evalwazzjoni ta’ darba fis-sena. 
It-trattament āust u l-intolleranza assoluta tad-diskriminazzjoni bbaŜata fuq l-età tiāi osservata u 
apprezzata mill-impjegati. L-involviment u l-impenn individwali fix-xogħol huma indikaturi importanti ta‘ tielet 
sular ikkunsidrat poŜittiv. Għandu jingħad li l-impjegati huma finalment responsabbli mill-valuri, l-attitudnijiet 
u fatturi personali oħrajn tagħhom stess. L-aāāornament tal-attitudnijiet tagħhom stess rigward ix-xogħol, 
ir-riŜorsi interni u l-kwistjonijiet familjari huma meħtieāa sabiex jinbena bilanë aħjar u sostenibbli fil-ħajja 
tax-xogħol. Bilanë bħal dan joħloq kunsiderazzjoni poŜittiva tat-3 sular. 

Is-‘sular tax-xogħol’ (ir-4 sular) huwa l-akbar sular u l-aktar wieħed importanti tad-dar. Jikkonsisti mill-
ambjent tax-xogħol (fiŜiku, mentali, soëjali), l-organizzazzjoni tax-xogħol u l-arranāamenti tax-xogħol, il-ħin 
tax-xogħol, il-komunità tax-xogħol u l-kompiti tax-xogħol, kif ukoll il-āestjoni. Il-maniāers u s-superviŜuri 
għandhom rwol importanti peress li għandhom l-awtorità li jirranāaw il-proëessi tax-xogħol u l-kompiti tax-
xogħol individwali. Id-deëiŜjonijiet u l-bidliet kollha fix-xogħol jgħaddu minn taħt idejhom. Huma 
responsabbli wkoll mill-kwistjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, inkluŜi valutazzjonijiet tar-
riskju. Il-valutazzjonijiet tar-riskju għandhom jieħdu f’kunsiderazzjoni d-differenzi individwali kbar fil-
kapaëitajiet funzjonali u s-saħħa tal-persunal, id-diŜabilitajiet, il-kwistjonijiet relatati mas-sess, eëë. Il-
ħaddiema u l-impjegati tal-gruppi ta’ età kollha huma vulnerabbli għal espoŜizzjonijiet tax-xogħol dannuŜi. 
Peress li l-adattament tax-xogħol għall-kapaëitajiet, il-ħiliet u l-qagħda mentali ta’ ħaddiem għandu jkun 
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proëess kontinwu u dinamiku, ibbaŜat fuq valutazzjoni tar-riskju adegwata, l-adattament tax-xogħol għall-
qagħda mentali u l-ħtiāijiet tal-ħaddiema b’età kbira ma għandux jippreŜenta piŜ addizzjonali. L-età hija biss 
aspett wieħed tad-diversità tal-forza tax-xogħol, iŜda trid tittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-maniāers u s-
superviŜuri rigward il-kwistjonijiet relatati mal-età. Dawn l-azzjonijiet u t-titjib kollha relatati mal-età 
meħtieāa fuq il-postijiet tax-xogħol jistgħu jissejħu bħala ‘āestjoni tal-età’ (ara s-sezzjoni 3 aktar ’il fuq).  

It-tfassil mill-ādid tal-kompiti individwali tax-xogħol skont il-kompetenzi, il-ħtiāijiet u l-kapaëitajiet tal-
ħaddiema b’età kbira huwa kruëjali sabiex jiāu garantiti l-kapaëità tax-xogħol, il-benessri u l-produttività tal-
impjegati. PereŜempju, it-tnaqqis tal-ammont ta‘ xogħol, l-introduzzjoni ta‘ waqfiet qosra mix-xogħol fil-
proëessi tax-xogħol u t-teħid f’kunsiderazzjoni tar-riskji għas-saħħa meta jiāi skedat xogħol bix-xift u 
arranāamenti ta‘ xogħol flessibbli kollha huma miŜuri favur l-età. Min-naħa l-oħra, għandhom jiāu sfruttati l-
oqsma fejn il-ħaddiema b’età kbira jeëëellaw (ara s-sezzjoni 2). L-eħfef mod sabiex jiāu identifikati ħtiāijiet 
u mezzi āodda għat-tfassil mill-ādid tax-xogħol huwa li l-ħaddiema b’età kbira jiāu mistoqsija kif jixtiequ 
jibdlu u jtejbu xogħolhom. Possibbiltà utli oħra hija l-kondiviŜjoni tad-dmirijiet tax-xogħol bejn l-impjegati 
iŜgħar u dawk b’età kbira, filwaqt li jiāu sfruttati l-aspetti fejn dawn jeëëellaw. 

 

7. Benefiëëji tal-promozzjoni tal-kapaëità tax-xogħol fost 
il-ħaddiema b‘età kbira 

EŜempji ta’ prattika tajba juru li l-ispejjeŜ tal-investimenti fil-promozzjoni tal-kapaëità tax-xogħol huma akbar 
mill-benefiëëji. Il-persuni jistgħu jkomplu jaħdmu b’mod produttiv, l-atmosfera tax-xogħol titjieb, il-
produttività titjieb u l-problemi relatati mal-età jonqsu. L-analiŜi tal-ispejjeŜ u l-benefiëëji turi li l-eŜitu fuq l-
investiment (ROI - return on investment) jista’ jkun tajjeb ħafna: l-eŜitu fuq €1 jammonta għal €3–5 wara ftit 
snin. Ir-ROI poŜittiv huwa bbaŜat fuq rati aktar baxxi ta’ liv minħabba mard, spejjeŜ aktar baxxi relatati mad-
diŜabilità fuq il-post tax-xogħol u produttività akbar. 

8. Kwistjonijiet ta’ politika għall-ħaddiema b’età kbira 
Huma meħtieāa diversi riformi sabiex jittejjeb it-tixjiħ attiv permezz ta’ karrieri itwal u aħjar għall-ħaddiema 
b’età kbira:  

1. Riforma fl-attitudni sabiex jinħolqu attitudnijiet āusti u xierqa lejn ħaddiema b’età kbira  

2. Riforma fil-āestjoni sabiex jiāu identifikati u sfruttati l-oqsma fejn il-ħaddiema b’età kbira jeëëellaw  

3. Riforma fil-ħajja tax-xogħol sabiex tinħoloq ħajja tax-xogħol favur l-età għall-āenerazzjonijiet kollha 

4. Riforma fil-pensjonijiet li tieħu f’kunsiderazzjoni d-differenzi individwali kbar bejn il-ħaddiema b’età kbira 
billi tiāi pprovduta medda flessibbli ta’ dati ta’ rtirar u bonus finanzjarju għal min jaħdem għal Ŝmien 
itwal  

5. Riforma organizzazzjonali sabiex titjieb il-kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati u l-atturi differenti 
filwaqt li tinfluwenza ħajjiet tax-xogħol aħjar u itwal, u  

6. Riforma fis-servizz tas-saħħa sabiex jissaħħu s-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali proattivi u preventivi. 

 

Mill-punt ta’ vista ta’ politika, huwa kruëjali li l-ewwel nett jiāu implimentati riformi poŜittivi, u aktar tard dawk 
negattivi. Ir-riformi poŜittivi jfissru li l-ħajja tax-xogħol għandha l-ewwel tiāi Ŝviluppata sabiex il-persuni 
jkunu kapaëi jaħdmu għal aktar Ŝmien, jaħdmu Ŝgur għal aktar Ŝmien jew forsi jaħdmu għal aktar Ŝmien. 
Dan jista’ jinkiseb billi tintuŜa l-promozzjoni komprensiva tal-mudell ta’ kapaëità tax-xogħol għall-
āenerazzjonijiet kollha. Wara dan, l-etajiet ta’ rtirar jistgħu jogħlew u l-għaŜliet ta’ rtirar bikri jistgħu 
jitnaqqsu. 
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Huma meħtieāa b’mod urāenti mudelli innovattivi sabiex jestendu l-ħajja tax-xogħol tal-individwi u jgħollu l-
età attwali ta’ rtirar tagħhom. Xi eŜempji ta’ prattika tajba juru li l-għoti ta’ aktar ħin liberu lill-ħaddiema jew 
it-tnaqqis tax-xogħol mal-età Ŝiedu l-età attwali ta’ rtirar b’madwar tliet snin. Kumpanija tal-manifattura 
waħda introduëiet skema ‘Age Master’ fejn toffri jiem Ŝejda mingħajr xogħol għall-ħaddiema ta’ aktar minn 
58 sena. Dan tahom aktar ħin sabiex jistrieħu wara li jwettqu xogħol manwali preëiŜ u impenjattiv, li inkluda 
l-bini ta’ serraturi għal bibien. In-numru ta’ jiem mingħajr xogħol imħallsa Ŝdied min 6 (età ta’ 58 sena) għal 
14 (età ta’ 63 sena). L-‘Age Masters’ kienu kapaëi u kellhom ir-rieda li jaħdmu għal madwar 3 snin aktar 
minn qabel u li jirtiraw ta’ 63 sena. Kumpanija tal-enerāija introduëiet programm ‘80-90-100’ li jippermetti 
lill-ħaddiema tagħha sabiex inaqqsu l-ħin tax-xogħol tagħhom b’20%, filwaqt li għal dan, is-salarju tagħhom 
jonqos b’10% iŜda l-benefiëëji tal-pensjoni tagħhom jibqgħu sħaħ għal 100%. Madwar 25% tal-impjegati u 
l-ħaddiema għamlu uŜu minn din l-opportunità. L-età attwali ta’ rtirar Ŝdiedet b’madwar 3 snin għal 64 sena. 

Dawn l-eŜempji innovattivi juru li persuni b’età kbira huma kapaëi u għandhom ir-rieda li jaħdmu għal aktar 
Ŝmien meta dawn ikunu jistgħu jlaħħqu aħjar mal-ammont ta‘ xogħol jew is-sigħat ta‘ xogħol. Min iħaddem 
u l-impjegati ħassewhom sodisfatti bil-mudelli l-āodda. 

9.Ħaddiema b’età kbira bħala assi fil-ħajja tax-xogħol u
fis-soëjetà

Il-ħaddiema b’età kbira huma parti importanti tal-forza tax-xogħol tas-soëjetajiet moderni u n-numri 
tagħhom se jiŜdiedu fid-deëennji li āejjin. Il-ħaddiema b’età kbira għandhom ħiliet u kompetenzi differenti 
meta mqabbla ma’ āenerazzjonijiet oħrajn. Mingħajr il-parteëipazzjoni tagħhom fil-ħajja tax-xogħol, ifeāā 
nuqqas ta’ kapaëitajiet professjonali, strutturali u ta’ netwerking. Barra minn hekk, it-trasferiment ta’ għerf 
taëitu (sieket) lill-āenerazzjonijiet iŜgħar huwa importanti. L-aktar taħlita b’saħħitha ta’ kompetenzi fuq il-
post tax-xogħol hija bbaŜata fuq il-kapaëitajiet differenti li l-āenerazzjonijiet differenti jāibu magħhom.  

Is-saħħa u l-istennija tal-għomor aħjar tal-ħaddiema b’età kbira jtejbu l-opportunitajiet tagħhom sabiex 
irendu s-soëjetà aktar favur l-età. Madanakollu, ħajja tax-xogħol tajba hija prerekwiŜit importanti għall-
ħaddiema b’età kbira sabiex jibqgħu attivi u jiŜguraw li s-soëjetà tibbenefika mill-kapaëitajiet u t-talenti 
tagħhom. Permezz ta’ dan, dawn jieħdu sehem b’mod attiv fil-bini ta’ soëjetà sostenibbli u sensibbli, fejn 
teŜisti solidarjetà bejn il-āenerazzjonijiet. 

u l-ħajja tax-xogħol produttiva hija pjattaforma importanti għat-tixjiħ attiv. L-impjeg sodisfaëenti jista’ jgħin 
lin-nies sabiex jevitaw mard u deterjorament fiŜiku jew mentali, tiāi garantita kapaëità konjittiva u fiŜika 
tajba, u jiāu promossi attitudnijiet poŜittivi u attivi lejn il-ħajja. Il-kwalità tal-ħajja tax-xogħol għandha impatt 
kbir fuq il-ħaddiema kollha, peress li ngħaddu ħafna mill-ħin tagħna fuq ix-xogħol. Is-sejbiet reëenti mir-
riëerka lonāitudinali juru li l-kapaëità tax-xogħol qabel l-irtirar tbassar l-indipendenza tal-ħajja ta’ kuljum bejn 
l-etajiet ta’ 73 u 85 sena. Aktar ma tkun tajba l-kapaëità tax-xogħol qabel l-irtirar, aktar tkun tajba l-kwalità 
tal-ħajja aktar tard. Għaldaqstant, l-investimenti fit-tixjiħ attiv jrid jiāi garantit matul is-snin tax-xogħol. L-
investimenti fis-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali fuq il-postijiet tax-xogħol huma investimenti għall-bqija 
ta’ ħajjitna wkoll. 

Aktar tagħrif 

Eurofound resource pack ‘Living longer, working better - active ageing in Europe’ (Ħajja itwal, xogħol aħjar 
- tixjiħ attiv fl-Ewropa) http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo, .J, Koskinen, S. Dimensions of work ability. Results of the Health 2000 
Survey. (Dimensjonijiet tal-kapaëità tax-xogħol. RiŜultati tal-Istħarriā tas-Saħħa 2000) Finnish Centre 
of Pensions (ETK), The Social Insurance Institution (KELA), National Public Health Institute (KTL), 
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Helsinki, 2008. 
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