Il-mobbiltà tal-ħaddiema fis-settur tal-ICT:
X’rilevanza għandha l-età?

Il-perċezzjonijiet ta’ dawk li jħaddmu lejn
il-mobbiltà tal-ħaddiema u l-ħaddiema
akbar fl-età fis-settur tal-ICT
Sommarju eżekuttiv

Matul l-aħħar snin, l-Ewropa kienet qiegħda tiffaċċja livelli rekord ta’ qgħad, filwaqt li ssettur tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) ra nuqqas
konsiderevoli ta’ prattikanti tas-sengħa. Minkejja l-postijiet tax-xogħol battala, ilħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT jesperjenzaw ostakoli li jinibixxu l-mobbiltà talkarriera tagħhom f’dan is-settur. Dan is-suġġett huwa l-punt fokali għall-proġett CAMEO
ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea – Il-Mobbiltà tal-Karrieri tal-Ħaddiema Ewropej
Akbar fl-Età
Il-mobbiltà tal-ħaddiema qiegħda fuq quddiemnett fuq l-aġenda tal-politika tal-UE
sabiex tiġġestixxi d-diversi xejriet soċjali, ekonomiċi u teknoloġiċi. Huwa antiċipat li lmobbiltà tal-ħaddiema jkollha benefiċċji soċjo-ekonomiċi kemm għal dawk li jħaddmu
kif ukoll għall-impjegati. Madankollu, il-mobbiltà tal-ħaddiema akbar fl-età,
speċjalment fis-settur tal-ICT, għandha t-tendenza li tkun limitata. Il-ħaddiema akbar
fl-età (definiti f’dan l-istudju bħala ħaddiema fl-età ta’ ‘l fuq minn 45 sena) juru mudelli
ta’ mobbiltà aktar baxxa u, għal numru ta’ raġunijiet, il-mobbiltà tagħhom fl-impjiegi
għandha t-tendenza li tkun motivata b’mod negattiv.

Metodoloġija:
Ir-riċerka ta’ CAMEO esplorat il-politiki, il-prattiki u l-attitudnijiet ta’ dawk li jħaddmu fissettur tal-ICT, sabiex tinftiehem ir-relazzjoni tagħhom mal-mobbiltà tal-ħaddiema akbar
fl-età. L-istudju sar bejn Settembru u Diċembru tal-2014 fi 11-il pajjiż. Tqassam
kwestjonarju online lil 136 impjegatur fis-settur tal-ICT fi 12-il pajjiż Ewropew. Ilparteċipanti fil-kwestjonarju kienu jinkludu sidien ta’ negozji, maniġers tar-riżorsi
umani, diretturi maniġerjali u kapijiet tat-taqsimiet tal-ICT f’organizzazzjonijiet pubbliċi,
intrapriżi privati u Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju. Il-mistoqsijiet narrattivi indirizzaw
il-politiki dwar il-postijiet tax-xogħol tal-parteċipanti u l-perċezzjonijiet lejn il-mobbiltà
fl-impjiegi, il-mobbiltà ġeografika u dik virtwali. Mobbiltà fl-impjiegi tirreferi għall-bidla
minn irwol ta’ impjieg għal ieħor. Mobbiltà ġeografika tirreferi għaċ-ċaqliq lejn post taxxogħol ieħor. Fl-aħħarnett, mobbiltà virtwali tirreferi għal li persuna tkun tista’
tikkontribwixxi għall-ħidma ta’ post ieħor jew ta’ rwol ta’ impjieg ieħor mingħajr ma
effettivament ikollha tbiddel il-post fiżiku jew ir-rwol tal-impjieg tagħha.

Sejbiet:
Il-perċezzjoni ta’ dawk li jħaddmu lejn il-mobbiltà
ġeografika
Il-parteċipanti qablu li l-mobbiltà ġeografika toffri għadd ta’ benefiċċji
importanti; pereżempju, il-parteċipanti ċċitaw li l-mobbiltà ġeografika
tipprovdi ġabra akbar ta’ ħaddiema li tikkontribwixxi għal tqabbil
aħjar tal-provvista mal-ħiliet mitluba tal-ħaddiema u tistimula lkreattività. Il-mobbiltà ġeografika ttejjeb il-ġestjoni taż-“żmien talkummerċjalizzazzjoni”. Forza tax-xogħol multi-etnika tirrifletti lprofil soċjo-demografiku tal-klijenti, li huwa tajjeb għan-negozju.
Barra minn hekk, l-għarfien jista’ jiġi ttrasferit b’mod effettiv f’reġjuni
differenti. Madankollu, fir-realtà, huwa ferm aktar diffiċli li l-mobbiltà
ġeografika titpoġġa fil-prattika. Huwa diffiċli li jiġu nnominati membri
tal-persunal interni bħala maniġers tal-IT fi swieq oħrajn u li lmembri tal-persunal ikkwalifikati jiġu rilokati għaċ-ċirkolazzjoni talgħarfien f’reġjuni li għandhom domanda.

Il-parteċipanti sostnew li dan huwa minħabba li lħaddiema
akbar
fl-età
fis-settur
tal-ICT
iridu
jippreservaw l-istil ta’ ħajja u l-bilanċ bejn ix-xogħol u lħajja li kisbu u, għalhekk, jistgħu jsibu diffikultajiet
sabiex jadattaw għal ambjent (tax-xogħol) ġdid u jista’
jkun li ma jkollhomx biżżejjed ħiliet lingwistiċi. Il-miżuri
ta’
attrazzjoni kontemporanji għar-reklutaġġ
ta’
ħaddiema barranin fis-settur tal-ICT, bħal ħlas
addizzjonali, il-forniment ta’ appartamenti u karozzi talkumpanija (bix-xufiera) mhumiex effettivi. Anki l-offerti
li jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar bosta drabi
fil-ġimgħa lejn il-pajjiż tad-domanda għal dawk li
jirrifjutaw li jirrilokaw mhumiex attraenti biżżejjed.

Bil-għan li l-kumpaniji jiġu megħjuna jindirizzaw din l-isfida tal-mobbiltà, għandu jsir investiment fir-riċerka u l-iżvilupp (R&D):
Sabiex tiġi ttrattata aħjar il-provvista tax-xogħol fis-settur tal-ICT mill-pajjiżi min-Nofsinhar u l-Lvant sat-Tramuntana u lPunent;
Sabiex jinftiehem aħjar kif għandhom jiġu impjegati mill-ġdid il-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT;
Sabiex ix-xogħol jinġieb lejn ir-reġjuni b’livelli baxxi ta’ impjiegi minflok jiġu rilokati n-nies lejn ir-reġjuni b’domanda għaxxogħol.
Fis-sistemi vantaġġjużi nazzjonali jew tal-UE għandhom jiġu inklużi wkoll attivitajiet li jippromwovu l-mobbiltà mmirati lejn ilħaddiema akbar fl-età.

Eżempju ta’ prattika tajba tal-mobbiltà ġeografika:
‘Teknixin ta’ 59 sena mill-Isvizzera telaq lejn l-Indja u ħa f’idejh it-tmexxija teknika globali fis-sit hemmhekk. Dan kien suċċess
kbir għall-kumpanija tagħna, minħabba li huwa għandu għarfien u kompetenzi kbar ħafna. Hemmhekk, fl-Indja, huwa seta’
jintroduċi l-esperjenzi kollha tiegħu. Qabel it-tmexxija tiegħu, il-fatturat kien ta’ 70 miljun u mbagħad żdied għal 1,4 biljun’
(R68).

Il-perċezzjoni ta’ dawk li jħaddmu lejn il-mobbiltà
fl-impjiegi tal-ħaddiema akbar fl-età fis-settur
tal-ICT
Il-parteċipanti qablu li l-mobbiltà fl-impjiegi hija essenzjali sabiex wieħed jibbaża fuq ġabra ta’ ħaddiema tas-sengħa,
adattabbli għall-ħtiġijiet dejjem jinbidlu. Pereżempju, l-għoti ta’ opportunitajiet ta’ progressjoni fil-karriera huwa
fundamentali għall-ġestjoni taż-żamma tal-ħaddiema fil-postijiet tax-xogħol. Il-miżuri ta’ mobbiltà fl-impjiegi jwasslu
għal rikonoxximent aħjar tal-ħiliet u tal-esperjenzi tal-ħaddiema u, b’hekk, għal titjib fl-ippjanar tal-persunal. Irreklutaġġ intern jirrikjedi inqas spejjeż ta’ taħriġ u reklutaġġ. Għalhekk, il-mobbiltà interna fl-impjiegi hija apprezzata
fost dawk li wieġbu.
Madankollu, minkejja l-interess tagħhom filpromozzjonijiet li jsiru internament, il-parteċipanti
assumew li l-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT:
Jista’ jkollhom inqas potenzjal għall-innovazzjoni;
Huma aktar ħerqana li jkollhom ambjent tax-xogħol
stabbli minn wieħed li jinbidel;
Isibuha diffiċli biex itejbu jew iwessgħu l-ħiliet tagħhom
u jbatu biex ilaħħqu mal-għarfien li jinbidel malajr.
Barra minn hekk, il-parteċipanti staqsew dwar kemm
il-ħaddiema akbar fl-età
kienu verament interessati li javvanzaw fil-karriera
tagħhom f’dak l-istadju ta’ ħajjithom.
Sabiex tingħata spinta lill-mobbiltà fl-impjiegi talħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT,

għandu jsir investiment fir-riċerka u l-iżvilupp (R&D)
għal:
L-iżvilupp ta’ għodod ta’ valutazzjoni mtejba talabbiltajiet u l-esperjenzi tal-ħaddiema akbar fl-età
għal rikonoxximent sistematiku tal-ħiliet, bħal ħiliet
fil-ġestjoni ta’ proġetti tal-IT, ħiliet fl-ittestjar tassoftwer u ħiliet fis-soluzzjoni tal-problemi f’termini
tas-sigurtà tas-sistema, li kollha huma ħiliet tipiċi talħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT;
L-istandardizzazzjoni tad-deskrizzjonijiet tal-impjiegi;
Il-promozzjoni b’mod effettiv tal-benefiċċji tal-impjegar
ta’ ħaddiema akbar fl-età.

Eżempju ta’ prattika tajba tal-mobbiltà fl-impjiegi:
‘Is-settur bankarju sar diġitizzat. Xi impjegati li kienu ilhom jaħdmu fis-settur bankarju għal żmien twil raw bidla kbira –
minn meta l-ħiliet użati kienu bażiċi ħafna għal issa li kollox sar diġitali. B’riżultat ta’ dan, jeħtieġ li huma jittrasferixxu lħiliet tagħhom. Iżda aħna noffru programmi għal dan. Xi wħud huma obbligatorji u oħrajn huma volontarji. Il-ħaddiema
akbar fl-età għandhom ħafna għarfien u esperjenza li jistgħu jaqsmu ma’ ħaddieħor, abbiltajiet, valuri u ħiliet fl-għoti ta’
servizz lill-klijenti’ (R116).

Il-perċezzjoni ta’ dawk li jħaddmu lejn il-mobbiltà
virtwali tal-ħaddiema akbar fl-età fis-settur talICT
Il-parteċipanti kollha utilizzaw il-mobbiltà virtwali fl-organizzazzjonijiet tagħhom, mill-inqas sa ċertu punt. Dan
minħabba li l-mobbiltà virtwali timplika benefiċċji ekonomiċi sostanzjali minħabba li tiffranka l-ispejjeż u l-ħin,
tappoġġja l-iżvilupp transnazzjonali tal-ICT u tkompli tappoġġja l-integrazzjoni ogħla tal-proċessi.
Il-mobbiltà virtwali hija partikolarment rilevanti għall-ħaddiema akbar fl-età (fis-settur tal-ICT):
F’każ ta’ problemi ta’ saħħa, meta l-mobbiltà ġeografika tkun riskjuża wisq (eż. periklu ta’ trombożi meta
tivvjaġġa bl-ajru), l-għodod tal-konferenzi virtwali jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni;
Sabiex jiżdied il-ħin tar-rikreazzjoni, l-għodod tat-telexogħol jiffaċilitaw il-bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja;
Għall-parteċipazzjoni f’taħriġ u t-titjib tal-ħiliet, l-għodod tat-tagħlim elettroniku jiffaċilitaw l-aċċess mingħajr
ivvjaġġar;
F’każ ta’ bidliet fil-post tax-xogħol, il-ħaddiema akbar fl-età ma jkollhomx bżonn jiċċaqilqu wkoll.
Sfortunatament, il-parteċipanti ta’ spiss irrapportaw li l-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT għandhom ħiliet
limitati jew skaduti fl-ICT relatati mal-għodod tat-tagħlim elettroniku u l-ħidma kollaborattiva appoġġjata millkompjuter. Huma rrapportaw ukoll li l-ħaddiema akbar fl-età jippreferu l-laqgħat wiċċ imb’wiċċ fuq il-laqgħat virtwali.
Minbarra l-perspettivi negattivi tal-abbiltà tal-ħaddiema akbar fl-età li jużaw it-teknoloġiji virtwali b’mod effettiv, ilparteċipanti innotaw li:
L-għodod virtwali bħala instigaturi tax-xogħol mill-bogħod huma inqas effettivi milli mistenni u jeħtieġu
investimenti aktar fil-fond;
Il-mobbiltà virtwali tista’ tikkawża l-iżolament soċjali u taffettwa l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja hekk kif iddivertiment isir frammentat u mgħaqqad.
Bil-għan li tiġi indirizzata din l-isfida, għandu jsir investiment fir-riċerka u l-iżvilupp (R&D):
Fl-infrastruttura avvanzata għall-mobbiltà virtwali;
Fit-teknoloġija mtejba tax-xogħol elettroniku, li hija partikolarment rilevanti għall-ħaddiema akbar fl-età.

Eżempju ta’ prattika tajba tal-mobbiltà virtwali:

‘Il-mobbiltà virtwali tista’ tagħti l-impetu inizjali għal mobbiltà effettiva fl-impjiegi u ġeografika’ (R43) ‘Il-mobbiltà
virtwali hija wieħed mill-aqwa modi għall-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT biex jieħdu ħsieb il-kwalifiki tagħhom
billi jużaw il-mobbiltà virtwali.’ (R49) ‘Il-benefiċċji jkunu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja, hekk kif l-ivvjaġġar huwa
għali, l-internalizzazzjoni tal-ambjent tax-xogħol tiġi ssalvagwardjata, billi l-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT jista’
jkollhom ambjent tax-xogħol internazzjonali, eż. fil-każ ta’ periklu ta’ trombożi. Hemm biss vantaġġi u xejn żvantaġġi.’
(R82).

Rakkomandazzjonijiet tal-politika

Il-ħiliet, il-kwalifiki u r-rikonoxximent

Abbażi tat-tweġibiet tal-istħarriġ dwar il-politiki
eżistenti u liema politiki kienu meħtieġa sabiex tittejjeb
il-mobbiltà tal-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT,
huma rrakkomandati l-politiki li ġejjin:

Li titqajjem kuxjenza dwar il-valur tal-ħiliet u lkompetenzi mhux diġitali tal-ħaddiema akbar fl-età
fis-settur tal-ICT, sabiex jingħeleb il-preġudizzju
marbut mal-età fil-mudelli tal-mobbiltà;
Li jittejbu l-metodi u l-għodod għar-rikonoxximent
tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-ħaddiema akbar fl-età fis-settur
tal-ICT;
Li jiġi pprovdut għarfien dwar il-miżuri politiki, ir-riżorsi
u l-eżempji ta’ prassi tajba b’rabta mal-mobbiltà
ġeografika;
Li jinxterdu l-istrateġiji u l-għodod eżistenti għallġestjoni tal-età tal-ħaddiema akbar fl-età (fis-settur
tal-ICT), bħal programmi ta’ mentoring u tagħlim bejn
il-pari;
Li tinħoloq pjattaforma ta’ netwerk soċjali għallħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT għall-iskambju
ta’ opinjonijiet u esperjenzi fil-livell tal-pari.

Il-mobbiltà
Li jiġu approfonditi s-sistemi ta’ tqabbil tal-ħiliet
elettroniċi nieqsa u żejda f’żoni ġeografiċi differenti;
Li jingħelbu l-ostakoli nazzjonali għall-moviment ħieles
f’termini tas-sigurtà soċjali u s-sistemi tal-pensjonijiet
min-naħa tal-ħaddiema u tas-sistemi fiskali min-naħa
ta’ dawk li jħaddmu;
Li jiġu rregolati l-kwistjonijiet tax-xogħol millbogħod madwar l-UE kollha;
Li jitpoġġew fondi disponibbli sabiex jgħinu lillkumpaniji mittenti u riċeventi f’termini tal-ispejjeż tattranżizzjoni;
Li jiġi pprovdut għarfien dwar il-barrieri u l-ostakoli talmobbiltà ġeografika tal-ħaddiema akbar fl-età fissettur tal-ICT sabiex jiġu ffaċilitati l-istrateġiji ta’
reklutaġġ immirati u jitnaqqsu l-fażijiet tat-tfittxija;
Li jiġu ppremjati l-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet li
jintroduċu programmi ta’ mobbiltà promozzjonali
għall-ħaddiema akbar fl-età fis-settur tal-ICT.

It-teknoloġija
Li jkomplu jittejbu u jiġu integrati l-infrastrutturi tal-ICT
u l-għodod virtwali.

Konklużjonijiet
Il-parteċipanti apprezzaw b’mod ċar il-mobbiltà ġeografika u l-mobbiltà fl-impjiegi, minħabba li t-tnejn ippreżentaw
benefiċċji sinjifikanti lill-kumpaniji tagħhom;
madankollu, jidher li t-tnejn huma aktar diffiċli fil-prattika milli fit-teorija.
Ħafna mill-parteċipanti sostnew li l-ħaddiema akbar fl-età huma inqas interessati f’ambjenti tax-xogħol ġodda jew li
jinbidlu u li jadattaw irwieħhom għalihom. Madankollu, dawn il-fehmiet mhux bilfors għandhom jiġu aċċettati kif
inhuma; l-attitudnijiet lejn il-ħaddiema akbar fl-età ppreżentati hawnhekk jistgħu jirriflettu l-evidenza li tissuġġerixxi li
tali perċezzjonijiet negattivi mhumiex ġustifikati u jistgħu jkunu ta’ xkiel għall-impjieg ta’ ħaddiema akbar fl-età. Il-fatt
li l-ħaddiema ġeografikament mobbli huma f’domanda akbar jista’ jippreżenta opportunità għall-ħaddiema akbar fl-età
li jkunu lesti li jsiru mobbli. Fl-istess ħin, jidher ċar li hemm bżonn ta’ aktar minn inċentivi standard sabiex
jinkoraġġixxu l-mobbiltà ġeografika tal-ħaddiema akbar fl-età. B’hekk, ir-rakkomandazzjonijiet politiċi pprovduti
hawhekk għandhom jitqiesu bħala passi fattibbli ’l quddiem sabiex ġenwinament tkun tista’ tittejjeb il-mobbiltà filkarriera tal-ħaddiema akbar fl-età.
Il-mobbiltà ġeografika weħidha mhijiex biżżejjed sabiex iżżid l-impjieg ta’ ħaddiema akbar fl-età u sabiex
tikkontribwixxi għas-sodisfazzjon li huma stess jieħdu mix-xogħol tagħhom. Kemm il-mobbiltà fl-impjiegi kif ukoll ilmobbiltà virtwali huma ugwalment importanti biex jintlaħqu l-isfidi tan-nuqqasijiet ta’ ħiliet fis-suq tax-xogħol
Ewropew, speċjalment fis-settur tal-ICT.
Il-passi li jmiss ta’ CaMEO ser ikunu li jwieġeb għal din id-dejta permezz tal-ħolqien ta’ Database ta’ Tqabbil u
Akkademja elettronika li tappoġġja l-iżvilupp professjonali u l-impjieg tal-ħaddiema Ewropej akbar fl-età fis-settur talICT.
Aqra r-rapport sħiħ jew tgħallem aktar dwar il-proġett fuq:

www.c-ameo.eu

Imsieħba
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Dan il-proġett kien iffinanzjat b’appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni
tirrifletti biss il-fehmiet tal-awtur u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal
kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li hemm fiha.

