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Is-sigurtà u s-saħħa fil-post tax-xogħol jirrigwardaw lil kulħadd. Tajjeb għalik, tajjeb għall-kumpanija. 

 

Ħidma aħjar, għal Ŝmien itwal 
 
Christa Sedlatschek, id-Direttriëi tal-Aāenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, 
dwar kif tista’ tingħata għajnuna lil persuni anzjani biex jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol. 
 

2012 hija s-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv, jew biex nagħtu t-titlu sħiħ tagħha, is-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Āenerazzjonijiet. Ħafna minna huma konxji dwar il-fatt li għandna 
popolazzjoni li qed tixjieħ f’ħafna mill-pajjiŜi tal-Ewropa. Parzjalment, dan qed iseħħ għal raāunijiet li 
nistgħu nħossuna kburin bihom – illum nistgħu nistennew li ngħixu għal Ŝmien pjuttost itwal minn kemm 
għexu dawk tal-āenerazzjonijiet ta’ qabilna. Bħala medja, aħna qed ngħixu tmien snin aktar milli kienu 
jgħixu n-nies fl-1960, u huwa probabbli li matul l-erba’ jew ħames deëennji li āejjin l-istennija tal-għomor se 
tiŜdied b’madwar ħames snin oħra. Din hija ħaāa poŜittiva għal kull wieħed u waħda minna. IŜda jekk 
inŜidu dan il-fatt mar-rati baxxi ta’ twelid li rajna jiŜviluppaw matul dawn l-aħħar ftit deëennji, nintebħu 
b’xejra li qed tirrepeti ruħha fid-dinja Ŝviluppata kollha, b’ħafna aktar nies anzjani f’termini assoluti, iŜda 
wkoll bi proporzjon ferm ogħla ta’ anzjani fil-popolazzjoni āenerali. 
 

Fi kliem ieħor, il-popolazzjoni tal-Ewropa qed tixjieħ b’rata mgħaāāla. Fl-2010 kien hemm ftit aktar minn 87 
miljun persuna ta’ età ta’ aktar minn 65 sena, jew madwar 17.4% tal-popolazzjoni totali. Dan għandu jiāi 
mqabbel mal-figuri għall-1985, meta kien hemm 59.3 miljun persuna ta’ età ta’ aktar minn 65 sena  – 12.8 
% tal-popolazzjoni totali. Huwa mistenni li din il-figura se tkompli tikber b’mod relattiv għall-persuni fl-età 
tax-xogħol, u li din se tirdoppja sal-2060. Din hija sfida, iŜda wkoll opportunità biex isir uŜu mill-kompetenzi 
u l-ħiliet ta’ persuni anzjani.  
 

Kif nistgħu nittrattaw dawn il-bidliet daqshekk profondi? Kif stqarr László Andor, il-Kummissarju tal-UE 
għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soëjali u l-InkluŜjoni: “is-soluzzjoni biex jiāu indirizzati l-isfidi relatati ma’ 
proporzjon akbar ta’ persuni anzjani fis-soëjetajiet tagħna hija ‘t-tixjiħ attiv’: li nħeāāu lill-anzjani biex 
jibqgħu attivi billi jaħdmu għal Ŝmien itwal u jirtiraw aktar tard, billi jinvolvu ruħhom f’xogħol volontarju wara 
li jirtiraw, u billi jgħixu ħajjithom b’mod awtonomu u li huwa tajjeb għal saħħithom. 
 

It-Tixjiħ Attiv 
 

Dan kollu juri l-importanza tas-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv, li tnediet f’Kopenħagen f’Jannar li għadda. 
L-għan tagħha huwa li titqajjem kuxjenza dwar il-kontribut li l-anzjani jistgħu jagħtu lis-soëjetà, u li tħeāāeā 
lil min jieħu d-deëiŜjonijiet biex jgħin lin-nies biex jixjieħu b’mod ‘attiv’. It-tixjiħ attiv jikkonëerna modi kif dak 
li jkun jibqa’ f’saħħtu, ikompli jgħix ħajja indipendenti u jkollu rwol sħiħ fis-soëjetà anki fi xjuħitu. 
 
Parti ewlenija ta’ din l-istrateāija tinvolvi li l-ħaddiema anzjani jibqgħu f’saħħithom għal Ŝmien itwal fis-suq 
tax-xogħol. Ir-rati ta’ impjieg ta’ ħaddiema anzjani (minn 55 sa 64 sena) fl-UE-27 bħalissa huma ta’ inqas 
minn 50%. Fi kliem ieħor, għal diversi raāunijiet, aktar minn nofs il-ħaddiema anzjani qed jitilqu mix-xogħol 
qabel jasal iŜ-Ŝmien li jirtiraw. Dan ifisser li hawn nies li jistgħu jaħdmu għal perjodi ta’ Ŝmien itwal sabiex 
jappoāājaw il-ħajja itwal taë-ëittadini Ewropej, u li madankollu dan il-potenzjal enormi mhux qed jiāi sfruttat.  
 

Projezzjonijiet jindikaw b’mod partikolari Ŝieda fl-għadd ta’ nisa anzjani fis-suq tax-xogħol tal-UE-27, bir-
rata ta’ impjieg għan-nisa ta’ età ta’ bejn 55 u 64 sena li mistennija titla’ b’20.9% bejn l-2010 u l-2060, 
b’kuntrast ma’ Ŝieda ta’ 11.5% fil-kaŜ tal-irāiel. 
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IŜda n-nies jinsabu kuntenti b’dan ir-rwol dejjem akbar tal-anzjani fuq il-post tax-xogħol? Skont stħarriā tal-
Ewrobarometru li sar dan l-aħħar, jidher li iva. Fil-fatt l-idea li persuni anzjani jaħdmu sa u anki aktar mill-
età ta’ rtirar attwali ngħatat appoāā wiesa’. Bħala eŜempju, 61% taë-ëittadini Ewropej huma tal-fehma li n-
nies għandhom jitħallew ikomplu jaħdmu ladarba jkunu laħqu l-età uffiëjali ta’ rtirar, u terz minnhom qalu li 
huma stess jixtiequ jkomplu jaħdmu wara li jilħqu l-età li fiha jkunu intitolati għall-pensjoni. 
 

Però, jekk nixtiequ niksbu dan l-għan, l-istħarriāiet juru wkoll li jeŜisti għarfien wiesa’ dwar l-importanza tas-
sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) jekk in-nies għandhom jaħdmu għal perjodi itwal. It-tieni 
Stħarriā Ewropew dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, li kkummissjonajna dan l-aħħar  
mingħand Ipsos MORI, juri li 87% tan-nies fl-Ewropa jemmnu li livell tajjeb ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol huwa importanti jekk in-nies għandhom jaħdmu għal Ŝmien itwal qabel ma jirtiraw (56% qalu li 
dan huwa ‘importanti ħafna’). IŜda skont l-istħarriā tal-Ewrobarometru, ħafna Ewropej jemmnu wkoll li l-
kondizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol tagħhom jistgħu ma’ jippermettulhomx li jkomplu jaħdmu sakemm 
jilħqu età avvanzata: kienu biss erbgħa minn kull għaxra (42%) li qalu li jaħsbu li huma kapaëi jkomplu 
jagħmlu x-xogħol li qed jagħmlu bħalissa sal-età ta’ 65 sena jew aktar, filwaqt li 17% qalu li mhumiex se 
jkunu jistgħu jkomplu bix-xogħol attwali tagħhom wara li jagħlqu l-59 sena. Aktar minn nofshom stqarru li l-
postijiet tax-xogħol tagħhom mhumiex adattati għall-ħtiāijiet ta’ persuni anzjani. 
 

Is-Sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema anzjani  
 
Filwaqt li aħna tal-Aāenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol qed nippromwovu s-
Sena Ewropea, qed nenfasizzaw ukoll l-importanza kruëjali tal-promozzjoni ta’ livelli tajbin ta’ saħħa u 
sigurtà, kif ukoll ta’ saħħa fuq il-post tax-xogħol fl-istadji kollha tal-ħajja tax-xogħol, jekk l-anzjani għandhom 
ikunu f’poŜizzjoni li jaħdmu għal Ŝmien itwal.  
 

Jekk irridu nħeāāu lin-nies biex jibqgħu fis-suq tax-xogħol aktar fit-tul, għandna bŜonn nikkonfrontaw parti 
mid-diskriminazzjoni li teŜisti kontra ħaddiema li huma aktar avvanzati fl-età: wieħed mill-għanijiet ewlenin 
tas-Sena Ewropea huwa li jinbidlu l-attitudnijiet negattivi. Minflok jitqiesu bħala piŜ fuq il-popolazzjoni fl-età 
tax-xogħol, l-anzjani għandhom jingħataw rikonoxximent għall-ħiliet siewja tagħhom u għall-esperjenza li 
għandhom, kif ukoll għall-kontribuzzjoni li dawn jistgħu jagħtu fuq il-post tax-xogħol.  
 
IŜda f’ëerti modi n-nies anzjani huma wkoll aktar vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol. Hemm aktar probabbiltà 
li jkunu involuti f’inëidenti fatali fuq il-post tax-xogħol. Apparti dan, il-problemi tas-saħħa fit-tul jiŜdiedu bl-
età: id-disturbi muskuloskeletali huma kwistjoni partikolari, u d-depressjoni hija wkoll waħda mill-aktar 
raāunijiet  komuni għall-irtirar qabel il-waqt. Naturalment, f’impjiegi li jinvolvu ħafna xogħol fiŜiku naraw li 
hemm livelli ogħla ta’ assenza mix-xogħol minħabba mard fl-etajiet kollha, iŜda dan jiŜdied b’mod sinifikanti 
għal ħaddiema ta’ età ta’ bejn 45 u 50 sena. Madankollu, jeŜistu differenzi kbar fix-xogħol li jagħmlu l-
ħaddiema individwali fi kwalunkwe età partikolari, u ħafna mill-ħaddiema li huma aktar avvanzati fl-età 
jirnexxilhom jibqgħu f’saħħithom u fiŜikament kapaëi jekk ikollhom il-kundizzjonijiet xierqa biex jagħmlu 
hekk. 
 

Il-āestjoni tal-età fuq il-post tax-xogħol 
 

Dak li għandna bŜonn, jiāifieri, hija enfasi reali fuq l-importanza tal-‘āestjoni tal-età’ fuq il-post tax-xogħol: il-
maniāers iridu jikkunsidraw diversi fatturi relatati mal-età meta jagħtu kompiti partikolari lill-individwu, 
sabiex kulħadd ikun jista’ jagħmel xogħlu, irrispettivament mill-età tiegħu. 
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Dan ifisser li għandha tingħata attenzjoni lill-hekk imsejħa ‘kapaëità għax-xogħol’: li jinstab bilanë xieraq 
bejn ix-xogħol u r-riŜorsi tal-individwu. 
 
Min iħaddem jista’ jagħmel ħafna f’dan il-qasam: pereŜempju, jippromwovi s-saħħa fuq il-post tax-xogħol u 
jgħin lill-ħaddiema biex jadottaw stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa f’dak li jikkonëerna l-ikel, ix-xorb u l-
eŜerëizzju. Jistgħu wkoll jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju xierqa, filwaqt li jiāu kkunsidrati differenzi 
individwali bejn il-ħaddiema f’termini tal-kapaëitajiet u tal-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom: l-età ssir biss 
wieħed mill-ħafna fatturi li jeħtieā li jitqiesu meta l-maniāers jaħsbu dwar kemm l-impjegati huma xierqa 
għal ëertu tipi ta’ xogħol. 
 

Fl-aħħar nett, parti vitali tal-āestjoni tal-età tinvolvi t-tfassil mill-ādid ta’ kompiti individwali tax-xogħol sabiex 
dawn jaqblu mas-saħħiet, mal-ħtiāijiet u mal-kapaëitajiet ta’ ħaddiema li huma avvanzati fl-età. Ir-riëerka 
turi li hemm diversi miŜuri relatati mal-kapaëità għax-xogħol li jistgħu jirnexxu fir-rigward tal-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-sigħat tax-xogħol, it-taħriā, miŜuri ergonomiëi, eëë. U l-aktar mod effettiv u effiëjenti biex il-
post tax-xogħol jiāi adattat għall-bŜonnijiet tal-ħaddiema huwa li dawn jingħataw l-opportunità li jieħdu 
sehem fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni ta’ miŜuri. Wara kollox, il-ħaddiema huma esperti fuq il-post tax-
xogħol tagħhom stess.  
 
Hemm ħafna eŜempji ta’ kif dan kollu jista’ jirnexxi fil-prattika. PereŜempju, kumpanija partikolari tal-
manifattura introduëiet skema msejħa ‘Age Master’, li toffri āranet Ŝejda ta’ leave mix-xogħol lil ħaddiema li 
għandhom aktar minn 58 sena. Dawn jippermettu li ħaddiema ta’ età avvanzata jingħataw aktar Ŝmien biex 
jistrieħu wara li jwettqu xogħol li jeħtieā sforz fiŜiku impenjattiv. Bħala riŜultat, persuni aktar imdaħħlin fiŜ-
Ŝmien kellhom tendenza li jaħdmu għal madwar tliet snin aktar qabel ma rtiraw. Kumpanija tal-enerāija 
introduëiet programm ‘80-90-100’, li permezz tiegħu ħaddiema anzjani setgħu jnaqqsu l-ħin tax-xogħol 
tagħhom b’20%. Avolja s-salarju tagħhom naqas b’10%, il-ħaddiema Ŝammew il-benefiëëji kollha tal-
pensjoni tagħhom: anki f’dan il-kaŜ, l-iskema wasslet biex l-impjegati ħadmu għal perjodi itwal qabel irtiraw.  
 

EŜempji bħal dawn juru li n-nies huma kapaëi u lesti li jaħdmu għal perjodi itwal meta jkunu motivati biex 
jagħmlu hekk. U r-riëerka li saret turi li dan kollu jirriŜulta f’rati aktar baxxi ta’ leave minħabba mard, spejjeŜ 
aktar baxxi ta’ diŜabilità relatati max-xogħol u fi produttività aħjar: wara ftit snin, id-dħul fuq l-investiment 
għal dan it-tip ta’ skema jista’ jkun ta’ bejn tlieta u ħamsa għal wieħed.  
 

 

 Il-āestjoni tal-età fuq il-postijiet tax-xogħol Ewropej turi differenza ëara bejn l-organizzazzjonijiet li jittrattaw  
 is-sitwazzjoni ta’ impjegati anzjani permezz ta’ ‘soluzzjoni tal-problemi’ u permezz ta’ metodi ‘proattivi’, u 
dawk li ma jagħmlux uŜu minn metodi bħal dawn. 

 
Organizzazzjonijiet li jqisu forza tax-xogħol li qed tixjieħ biss bħala problema għandhom tendenza li 
jirnexxu inqas minn dawk li jqisuha bħala opportunità, u li pereŜempju jagħmlu l-aqwa uŜu possibbli mill-
opportunità li jaraw kif ħaddiema ŜgħaŜagħ jitgħallmu mingħand ħaddiema li huma aktar imdaħħlin fiŜ-
Ŝmien.  

 

 

Li wieħed jieħu t-tixjiħ attiv b’serjetà jrendi sew, u mhux biss għall-impjegati u għal min iħaddem. Riëerka li 
saret dan l-aħħar turi li aktar ma l-kapaëità tagħna għax-xogħol tkun tajba qabel nirtiraw, aktar ikollna 
kwalità ta’ ħajja tajba aktar ’l quddiem fil-ħajja, b’livelli aktar baxxi ta’ mard u deterjorament fiŜiku jew tal-
moħħ. U dan ifisser spejjeŜ inqas relatati mal-kura tas-saħħa għal kulħadd: li ninvestu fis-saħħa u s-sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol huwa investiment għal kulħadd. IŜda huwa importanti huwa li nibdew sa minn kmieni, 
għaliex iŜ-ŜgħaŜagħ tal-lum huma l-ħaddiema anzjani ta’ għada. 
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Il-baŜi għal dan kollu huwa li tiāi stabbilita kultura ta’ prevenzjoni, u li n-nies jingħataw is-setgħa li jieħdu 
sehem b’mod attiv fil-ħolqien ta’ ambjent tax-xogħol aħjar. Tmexxija tajba u l-parteëipazzjoni tal-ħaddiema 
huma fatturi ta’ suëëess li diāà wrew riŜultati poŜittivi konkreti.  
 

 

Għal aktar tagħrif dwar ix-xogħol tal-EU-OSHA f’dan il-qasam, Ŝur 

http://osha.europa.eu/mt/priority_groups/ageingworkers/index_html 
jew niŜŜel il-pakkett ta’ riŜorsi mill-aāenzija tal-UE affiljata tagħna,  

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), mill-websajt 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


