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Dħul Ġust
Ma setgħet tinstab l-ebda definizzjoni ċara.

Id-“dħul ġust” huwa msemmi mill-ILO fid-definizzjoni ta’ x’inhu xogħol deċenti. (It-terminu 
“xogħol deċenti” jiġbor fih l-aspirazzjonijiet tan-nies fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. Dan 
jinvolvi opportunitajiet għal xogħol li hu produttiv u li jagħti dħul ġust, sigurtà fil-post tax-
xogħol u protezzjoni soċjali għall-familji, prospetti aħjar għall-iżvilupp personali u l-
integrazzjoni soċjali, il-libertà li n-nies jesprimu t-tħassib tagħhom, jagħmlu arranġamenti 
dwar id-deċiżjonijiet li jaffettwaw ħajjithom u jieħdu sehem f’dawn id-deċiżjonijiet, u 
opportunitajiet u trattament indaqs għan-nisa u l-irġiel kollha). L-ILO ssemmi d-dħul ġust, 
iżda ma tiddefinixxihx (ara: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Paga minima
L-Ewrostat iddefinixxa l-paga minima bħala l-aktar paga baxxa li dawk li jħaddmu huma 
legalment obbligati li jħallsu lill-ħaddiema tagħhom. Il-paga minima bażika nazzjonali tista’ 
tiġi stabbilita b’rata ta’ kull siegħa, ġimgħa jew xahar, u din il-paga minima hija infurzata mil-
liġi (il-gvern), kemm-il darba wara konsultazzjoni mas-sħab soċjali jew direttament permezz 
ta’ ftehima intersettorjali nazzjonali (fl-UE, dan huwa l-każ tal-Belġju u tal-Greċja). Il-paga 
minima nazzjonali s-soltu tapplika għall-ħaddiema kollha, jew inkella għall-parti l-kbira tal-
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ħaddiema, fil-pajjiż. Ċerti pajjiżi japplikaw eċċezzjonijiet pereżempju għall-ħaddiema ż-
żgħar, l-apprendisti jew il-ħaddiema b’diżabilità. L-ammonti grossi huma rrappurtati, jiġifieri 
qabel it-tnaqqis tat-taxxa u s-sigurtà soċjali, li jvarjaw bejn pajjiż u ieħor. Il-liġijiet dwar il-
paga minima fihom ċerti dispożizzjonijiet għal reviżjonijiet regolari tar-rata, li ta’ spiss 
jinvolvu negozjati fi tliet partijiet bejn il-gvern, l-unjonijiet u l-ħaddiema biex jirriflettu t-
tibdil fil-prezzijiet, fil-pagi u f’fatturi ekonomiċi oħra. Il-paga minima tista’ tiġi soġġetta għal 
evalwazzjoni mill-ġdid awtomatika (indiċjata mal-indiċi tal-prezzijiet tal-konsumatur jew it-
tkabbir ekonomiku) jew għal żidiet diskrezzjonali (permezz tal-leġiżlazzjoni). Ara: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

L-ILO ddefinixxietha bħala livell ta’ paga definit fil-liġi jew fi ftehima li jikkorrispondi għall-
anqas rata possibbli li jista’ jħallas dak li jħaddem (ara: Glossarju tal-liġi tal-impjiegi u r-
relazzjonijiet industrijali).

Dħul minimu
Wieħed jista’ jsib id-definizzjoni fi studju mitlub mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) dwar l-irwol tad-dħul minimu 
għall-inklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea li tlesta fl-2007 (ara:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

Fl-istudju, id-dħul minimu huwa definit b’mod ġenerali bħala forma ta’ għajnuna mhux 
kategorika. L-għajnuna tingħata meta persuna (jew familja) tkun mingħajr il-mezzi meħtieġa
biex tkopri l-għajxien neċessarju. Għalhekk, id-dħul minimu ġeneralment jikkomplementa 
konċessjonijiet oħra għall-għajxien, kontributorji jew mhux, u jikkontribwixxi għall-hekk 
imsejħa “miżura ta’ sigurtà”. Minħabba f’hekk, sabiex wieħed jifhem id-disinn tad-dħul 
minimu ta’ kull pajjiż, huwa importanti li jqis l-irwol tiegħu fil-kuntest tas-sistema aktar 
ġenerali tal-għajnuna tad-dħul li teżisti fil-pajjiż:
 Il-parti l-kbira tal-pajjiżi Ewropej fil-fatt għandhom politiki speċifiċi bl-għan li 

jippromwovu l-inklużjoni soċjali ta’ popolazzjonijiet speċifiċi fil-mira (jiġifieri nies 
qiegħda, b’diżabilità, anzjani, eċċ.) u għandhom ukoll politiki usa’ dwar l-għajnuna tad-
dħul li huma indirizzati b’mod aktar ġenerali lill-foqra;

 Ċerti pajjiżi għandhom it-tendenza li jagħtu prijorità lil miżuri mmirati/kategoriċi u 
m’għandhomx dħul minimu statutorju jew inkella ħolqu “forma ħafifa” ta’ skema ta’ dħul 
minimu;

 Fl-aħħar nett, hemm ukoll pajjiżi fejn il-politiki mmirati ma jeżistux u fejn hemm miżura 
waħda biss li tiġbor fiha kollox għas-sitwazzjonijiet kollha li jirrigwardaw il-faqar. Kif 
wieħed jista’ jara fit-tabelli li ġejjin, kważi l-pajjiżi Ewropej kollha għandhom xi tip ta’ 
skema ta’ dħul minimu li tipprovdi għajnuna tad-dħul, iżda dawn ivarjaw b’mod wiesa’ fl-
istruttura u f’kemm ikopru. Barra l-Greċja u l-Ungerija, u lokalment l-Italja u Spanja (fejn 
ma teżistix miżura nazzjonali), l-Istati Membri l-oħra kollha għandhom forma ġenerali ta’ 
dħul minimu garantit għal dawk li m’għandhomx biżżejjed riżorsi.

Il-Kummissjoni Ewropea ssemmi skemi ta’ dħul minimu, li huma definiti bħala dħul minimu 
garantit fis-sens ta’ garanzija ta’ dħul imsejsa fuq eżami tal-mezzi, mhux kontributorja u 
universali, imfassla biex taġixxi bħala (parti minn) miżura ta’ sigurtà finali tal-protezzjoni 
soċjali biex jiġi evitat li nies jew djar isibu ruħhom f’faqar (kbir) jew fi standards ta’ għajxien 
li mhumiex deċenti. L-iskemi ta’ dħul minimu garantit għandhom irwol speċifiku u kruċjali 
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fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali billi huma l-aħħar rimedju tal-protezzjoni soċjali 
u komponent ewlieni tal-miżuri ta’ sigurtà globali (ara: Glossarju tal-Protezzjoni Soċjali u l-
Inklużjoni Soċjali: termini ewlenin spjegati).

L-ILO tiddefinixxi d-dħul minimu garantit, li huwa garantit mill-istat lill-persuni u lill-familji 
kollha li għandhom dħul anqas minn ċertu livell stabbilit. Jistgħu jintużaw diversi metodi biex 
jassiguraw id-dħul garantit: taxxa tad-dħul negattiva, benefiċċji tal-familja, għajnuna soċjali, 
eċċ. Ċerti skemi jinkludu xi tip ta’ inċentivi għax-xogħol (ara: Teżawru tal-ILO).

Dħul xieraq
Fir-rigward ta’ dan it-terminu, ma nstabet l-ebda deskrizzjoni diretta. Huwa msemmi biss 
b’rabta mal-inklużjoni attiva.

Pereżempju:
Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies 
esklużi mis-suq tax-xogħol, li tistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw appoġġ xieraq 
għad-dħul sabiex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali u tinnota l-bżonn għal livell 
adegwat ta’ dħul minimu, ibbażat fuq ir-Rakkomandazzjoni 92/441/KEE u r-
Rakkomandazzjoni 2008/867/KE li għandu jkun adegwat, trasparenti, aċċessibbli għal 
kulħadd u sostenibbli tul iż-żmien.

L-għajnuna tad-dħul adegwata hija definita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ 
Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol (notifikata bid-
dokument numru C(2008) 5737), li tirrakkomanda lill-Istati Membri li: 

Jirrikonoxxu d-dritt bażiku tal-individwu għal biżżejjed riżorsi u assistenza soċjali biex ikollu 
ħajja kompatibbli mad-dinjità tal-bniedem bħala parti mill-isforz komprensiv u konsistenti 
biex tingħeleb l-esklużjoni soċjali.
(i) Jirrevedu s-sistemi ta’ ħarsien soċjali tagħhom, kif hemm bżonn, fid-dawl tal-prinċipji 
komuni mniżżla fil-paragrafu B tar-Rakkomandazzjoni 92/441/KEE. B’mod partikolari, skont 
strateġija ta’ inklużjoni attiva, id-dritt għal riżorsi suffiċjenti għandu:
- ikun marbut mad-disponibilità attiva għax-xogħol jew taħriġ vokazzjonali bil-għan li 
jinkiseb xogħol fil-każ ta’ persuni li l-kundizzjonijiet tagħhom jippermettu disponibilità 
simili, jew li jkun suġġett, fejn huwa l-każ, għal miżuri ta’ integrazzjoni ekonomika u soċjali 
fil-każ tal-persuni l-oħra,
- ikun marbut ma’ politika li hija meqjusa neċessarja, fuq livell nazzjonali, għall-integrazzjoni 
ekonomika u soċjali ta’ dawk involuti.
(ii) Jassiguraw l-implimentazzjoni ta’ dak id-dritt skont il-linji gwida prattiċi fil-paragrafi 
Ċ(1), Ċ(2) u Ċ(3) tar-Rakkomandazzjoni 92/441/KEE. B’mod partikolari, fejn ir-riżorsi 
neċessarji biex ikun hemm ħajja ta’ dinjità huma determinati, l-istandards tal-ħajja u l-livelli 
tal-prezzijiet skont it-tip u d-daqs tal-familja fl-Istat Membru kkonċernat għandhom jiġu 
kkunsidrati permezz tal-indikaturi nazzjonali relevanti. F’qafas ta’ inklużjoni attiva, inċentiva 
li għandha l-għan li tfittex impjieg għall-persuni li l-kundizzjoni tagħhom hija tajba għax-
xogħol għandha tkun imħarsa u l-ammonti rranġati jew miżjuda biex jintlaħqu għanijiet 
speċifiċi.

Dħul bażiku
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Jidher li m’hemm l-ebda definizzjoni jew deskrizzjoni min-naħa tal-UE. F’ċerti 
pubblikazzjonijiet tal-UE huwa msemmi bħala dipendenti mill-istandard ta’ għajxien f’kull 
Stat Membru; huwa msemmi wkoll f’ċerti sorsi li mhumiex tal-UE.

Pereżempju:

Il-Basic Income Earth Network (Netwerk Dinji tad-Dħul Bażiku) (ara: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) jiddefinixxi d-dħul bażiku bħala 
dħul mogħti b’mod mhux kundizzjonali fuq bażi individwali, mingħajr eżami tal-mezzi jew 
rekwiżit ta’ xogħol. Din hija forma ta’ garanzija ta’ dħul minimu li fi tliet punti importanti 
tiddistingwi ruħha minn dawk li bħalissa jeżistu f’bosta pajjiżi Ewropej:
 qed titħallas lill-persuni u mhux lid-djar; 
 qed titħallas irrispettivament minn kwalunkwe dħul minn sorsi oħra; 
 qed titħallas mingħajr ma jkun hemm bżonn li jitwettaq kwalunkwe xogħol jew li jkun 

hemm ir-rieda li jiġi aċċettat impjieg jekk jiġi offrut. 

Il-Global Basic Income Foundation (Fondazzjoni tad-Dħul Bażiku Globali) (ara: X’inhu dħul 
bażiku globali? Definizzjonijiet u argumenti http://www.globalincome.org/English/Global-
Basic-Income.html) tiddefinixxi d-dħul bażiku bħala dħul minimu garantit. Flimkien ma’ dan 
il-minimu “bażiku” wieħed jista’ jaqla’ l-flus billi jaħdem, eżatt kif jagħmel anki issa. Id-dħul 
bażiku jifforma l-bażi ta’ sistema tas-sigurtà soċjali u huwa ssupplimentat minn 
assigurazzjonijiet soċjali u minn benefiċċji oħrajn għall-mard, il-qgħad, eċċ. Dħul bażiku sħiħ 
jiggarantixxi li kulħadd ikun jista’ jissodisfa l-bżonnijiet bażiċi tiegħu. L-ewwel u qabel 
kollox, dawn jinkludu l-bżonnijiet ta’ sopravivenza fundamentali: ilma nadif, ikel, ħwejjeġ, 
kenn u kura primarja tas-saħħa. Bosta huma tal-fehma li l-edukazzjoni hija neċessità bażika 
wkoll. Il-bżonnijiet bażiċi l-oħra jiddependu, fost affarijiet oħra, minn kundizzjonijiet tal-
klima u valuri fundamentali.

Paga għall-għajxien
L-ILO tiddefinixxiha bħala livell ta’ paga li huwa biżżejjed biex wieħed jissodisfa l-bżonnijiet 
bażiċi tal-għajxien ta’ familja ta’ daqs medju f’ekonomija partikolari (ara: Teżawru tal-ILO).

L-OECD tiddefinixxiha bħala paga li hija għolja biżżejjed biex tippermetti li ħaddiem ikollu 
standard tal-għajxien partikolari (ara: Paga għall-għajxien).

Pensjoni
L-Eurostat tiddefinixxiha bħala pagamenti perjodiċi maħsuba biex iżommu d-dħul tal-
benefiċjarju wara li jirtira minn attività bil-ħlas fl-età standard jew inkella biex isaħħu d-dħul 
ta’ persuni anzjani (ara: Pensjoni tax-xjuħ).

L-OECD tiddefinixxiha bħala pagament magħmul lil membru tal-fond tal-pensjoni (jew 
dipendenti) wara l-irtirar (ara: Pensjoni http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Irtirar
Ma nstabet l-ebda definizzjoni dwar dan it-terminu; instabu definizzjonijiet biss dwar termini 
bħal pereżempju l-benefiċċju tal-irtirar, l-età tal-irtirar, eċċ. 
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Età legali tal-irtirar
L-età legali tal-irtirar fl-UE hija minn 60 sena ’l fuq għall-maġġoranza l-kbira tan-nies, u fil-
parti l-kbira tal-każijiet, minn 65 sena (ara: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Irtirar kmieni
L-Ewrostat jispjega li l-irtirar kmieni japplika prinċiparjament għal dawk il-ħaddiema li jkunu 
għażlu li jirtiraw kmieni minħabba fatturi ekonomiċi (problemi tas-suq tax-xogħol, 
diffikultajiet f’setturi speċifiċi tal-ekonomija, eċċ.). Ara: Irtirar kmieni.

L-OECD tiddefinixxih bħala sitwazzjoni fejn persuna tiddeċiedi li tirtira kmieni u tieħu l-
benefiċċji tal-pensjoni aktar kmieni mill-età normali tal-irtirar (ara: Irtirar kmieni).

Irtirar f’fażijiet
L-Eurostat tiddefinixxih bħala sitwazzjoni fejn persuna tkun tista’ tirtira u tirċievi benefiċċji 
tal-irtirar filwaqt li tkompli taħdem (is-soltu part-time) u tikkontribwixxi fl-iskema tal-irtirar 
(ara: Irtirar f’fażijiet).

L-ILO tiddefinixxi l-irtirar f’fażijiet bħala limitazzjoni progressiva tas-sigħat ta’ xogħol għal 
ħaddiema anzjani (ara: Teżawru tal-ILO).

L-OECD tiddefinixxih bħala sitwazzjoni fejn persuna tkun tista’ tirtira u tirċievi benefiċċji 
tal-irtirar filwaqt li tkompli taħdem (is-soltu part-time) u tikkontribwixxi fl-iskema tal-irtirar 
(ara: Irtirar f’fażijiet).

Faqar
Huwa diffiċli biex wieħed isib definizzjoni ta’ x’inhu l-faqar f’pubblikazzjoni tal-UE; li nstab 
huwa t-termini li ġejjin.

Faqar relattiv
Il-faqar relattiv huwa mkejjel skont l-istandard tal-għajxien li jgawdu minnu l-parti l-kbira tal-
persuni f’xi żona, u għalhekk ivarja bejn reġjun u ieħor. L-Unjoni Ewropea tuża definizzjoni 
relattiva biex tkejjel il-faqar, jiġifieri l-parti tal-popolazzjoni bi dħul disponibbli taħt is-60 % 
tal-valur medjan nazzjonali. Din tirrifletti d-definizzjoni tal-faqar li ġiet adottata mill-kapijiet 
Ewropej tal-Istati, li jqisu li persuna tkun fqira jekk ir-riżorsi tagħha tant ikunu inadegwati li 
ma jippermettulhiex ikollha standard tal-għajxien li jitqies bħala aċċettabbli mis-soċjetà li 
tkun qed tgħix fiha (ara: Glossarju tal-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali: termini 
ewlenin spjegati).

Faqar estrem
Dawk li jkunu qed jgħixu f’faqar estrem ikunu neqsin min-neċessitajiet bażiċi għas-
sopravivenza bħall-ilma nadif, l-ikel, il-ħwejjeġ, il-kenn u l-mediċini essenzjali (ara: 
Glossarju tal-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali: termini ewlenin spjegati).

Riskju tal-faqar
Dawk li jgħixu bi dħul ekwivalizzat disponibbli taħt is-60 % tad-dħul medjan nazzjonali huma 
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meqjusa li qegħdin f’riskju tal-faqar. Fl-UE tali dħul baxx huwa meqjus li mhuwiex biżżejjed 
biex wieħed ikun jista’ jkollu standard ta’ għajxien deċenti. L-evalazzjoni jekk persuna taħt il-
limitu minimu ta’ 60 % hijiex verament qed tesperjenza faqar tiddependi minn għadd ta’ 
fatturi bħar-rilevanza tal-limitu minimu, kemm il-persuna ddum tgħix fuq dan id-dħul 
relattivament baxx jew il-pussess u l-użu ta’ assi oħra, partikolarment ta’ dar tagħha stess. 
Madwar 16 % taċ-ċittadini tal-UE jinsabu f’riskju tal-faqar. Il-fatturi ta’ riskju tal-faqar 
jinkludu l-qgħad għal żmien twil jew impjieg ta’ kwalità baxxa; kwalifiki edukazzjonali 
baxxi; sfond tal-familja li huwa soċjalment vulnerabbli; diżabilità; problemi tas-saħħa; abbuż 
mid-droga u alkoħoliżmu; u sfond ta’ immigrazzjoni jew ta’ minoranza etnika. Glossarju tal-
Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali: termini ewlenin spjegati).

Privazzjoni materjali
Il-privazzjoni materjali sseħħ meta persuna tkun nieqsa minn prodotti u servizzi li huma 
meqjusa neċessarji biex din tkun tista’ tgawdi standard tal-għajxien deċenti fil-pajjiż fejn 
tgħix. Tinkludi sitwazzjonijiet fejn il-persuna tkun taħt piż ekonomiku enormi, ma tkunx tista’ 
taffordja oġġetti bażiċi li jservu fit-tul, tkun tgħix f’kundizzjonijiet ħżiena ta’ 
akkomodazzjoni, jew ma tkunx tista’ tieħu sehem fil-ħajja soċjali (pereżempju attivitajiet ta’ 
passatemp u vaganzi). L-evalwazzjoni tal-privazzjoni materjali tipprovdi perspettiva 
komplementari dwar il-faqar għal dik provduta mill-evalwazzjoni konvenzjonali tad-dħul 
(ara: Glossarju tal-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali: termini ewlenin spjegati).

L-Ewrostat jiddefinixxi r-rata ta’ riskju tal-faqar bħala l-persentaġġ tal-persuni bi dħul 
ekwivalizzat disponibbli (magħmul ekwivalenti) li jaqa’ taħt il-limitu minimu ta’ riskju ta’ 
faqar, li hu stabbilit bħala 60 % tad-dħul disponibbli ekwivalizzat medjan nazzjonali wara t-
trasferimenti soċjali (bħall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali). Dan l-indikatur ma jkejjilx il-ġid jew 
il-faqar, iżda d-dħul baxx f’paragun mar-residenti l-oħra fil-pajjiż li jkun, u dan mhux bil-fors 
jimplika standard tal-għajxien baxx. Ir-rata ta’ riskju tal-faqar qabel it-trasferimenti soċjali 
hija kkalkolata bħala l-persentaġġ tal-persuni li għandhom dħul ekwivalizzat disponibbli 
qabel it-trasferimenti soċjali li huwa taħt il-limitu minimu tar-riskju tal-faqar kkalkolat wara t-
trasferimenti soċjali. Il-pensjonijiet, bħal pereżempju benefiċċji tax-xjuħija u għas-superstiti 
(tar-romol), huma meqjusa bħala dħul (qabel it-trasferimenti soċjali) u mhux bħala 
trasferimenti soċjali (ara: Rata ta’ riskju tal-faqar).

Id-differenza bejn il-professjonijiet ħielsa u l-attivitajiet fejn wieħed jaħdem għal rasu

Professjoni ħielsa
L-ILO tiddefinixxi s-servizz ħieles bħala l-forniment ta’ dawk is-servizzi li qed jiġu pprovduti 
mill-ħaddiema professjonali, li ta’ spiss ikunu jaħdmu għal rashom, bħal pereżempju t-tobba, 
l-avukati, l-arkitetti, eċċ. (ara: Teżawru tal-ILO).

Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali tiddefinixxi l-professjonijiet ħielsa bil-mod li ġej:
Sal-punt li dawn huma rregolati, din id-Direttiva tinkludi wkoll professjonijiet liberali, li, 
skont din id-Direttiva, huma dawk li jiġu pprattikati fuq il-bażi ta’ kwalifiki professjonali 
relevanti f’kapaċità personali, responsabbli u professjonalment indipendenti minn dawk li 
jipprovdu servizzi intellettwali u konċettwali fl-interess tal-klijent u tal-pubbliku. L-eżerċizzju 
tal-professjoni jista’ jkun suġġett fl-Istati Membri, bi qbil mat-Trattat, għal restrizzjonijiet 
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legali speċifiċi bbażati fuq leġiżlazzjoni nazzjonali u fuq id-dispożizzjonijiet statutorji 
stabbiliti b’mod awtonomu, f’dak il-qafas, mill-entitajiet rappreżentattivi professjonali 
rispettivi, li jissalvagwardjaw u li jiżviluppaw il-professjonalità u l-kwalità tas-servizz 
tagħhom u l-kunfidenzjalità tar-relazzjonijiet mal-klijent.

Persuni li jaħdmu għal rashom
L-Ewrostat jiddefinixxi dan it-terminu b’żewġ modi (ara: Persuni li jaħdmu għal rashom):
 Persuna li taħdem għal rasha u timpjega ħaddiema: Il-persuni li jaħdmu għal rashom u 

jimpjegaw ħaddiema huma definiti bħala persuni li jaħdmu fin-negozju tagħhom stess, fil-
prattika professjonali jew fir-razzett biex jaqilgħu profitt u li jħaddmu tal-anqas persuna 
waħda oħra.

 Persuna li taħdem għal rasha mingħajr ma timpjega ħaddiema: Il-persuni li jaħdmu għal 
rashom mingħajr ma jimpjegaw ħaddiema huma definiti bħala persuni li jaħdmu fin-
negozju tagħhom stess, fil-prattika professjonali jew fir-razzett biex jaqilgħu profitt, u li 
ma jħaddmu lil ħadd aktar.

Skont id-Dizzjunarju tar-Relazzjonijiet Industrijali Ewropej (European Industrial Relations 
Dictionary) (ara: Persuni li jaħdmu għal rashom), persuna li taħdem għal rasha hija definita 
bħala ħaddiem(a) indipendenti li jaħdem/taħdem indipendentement, bil-kontra ta’ ħaddiem li 
huwa subordinat u dependenti minn min iħaddmu. Madankollu, billi l-kunċett tal-ħaddiem 
jimplika element ta’ dipendenza ekonomika, jiġifieri li l-ħaddiema huma dipendenti minn min 
iħaddimhom għall-għajxien tagħhom, dawk li jaħdmu għal rashom jistgħu jkunu f’pożizzjoni 
ftit li xejn differenti peress li għall-għajxien tagħhom mhumiex inqas ekonomikament 
dipendenti minn xogħolhom, għalkemm qed jitħallsu mill-klijenti tagħhom.
Dawk li jkunu jaħdmu għal rashom huma ġeneralment magħrufa li jkunu kkonċentrati 
f’għadd ta’ okkupazzjonijiet: il-bdiewa, il-professjonali, is-sidien tal-ħwienet, dawk li jagħtu 
għajnuna lill-konjuġi fuq ix-xogħol, u l-ħaddiema fil-kostruzzjoni. Għalhekk, hemm medda 
wiesgħa ta’ kategoriji ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, u hemm differenzi sinifikanti 
bejniethom; pereż. bejn il-professjonisti ħielsa, il-ħaddiema fil-lukandi u r-restoranti u n-nisa 
li jagħtu għajnuna lill-konjuġi fuq xogħlu.


