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Gabra ta’ dak li ntqal waqt il-Konferenza f’gheluq il-mitt sena
mill-Kostituzzjoni tal-1921

Il-Palazz ta’ Sant’Anton u online
Is-Sibt 17 ta’ April 2021
Il-Konferenza fl-okkażjoni tal-100 sena mill-Konstituzzjoni tal-1921 saret nhar isSibt, 17 ta’ April 2021 b’inizjattiva tal-President ta’ Malta, l-E.T. George Vella. Matul
il-webinar ġew trattati l-oqsma storiċi, soċjali, politiċi, reliġjużi u avvenimenti oħra li
seħħew f’dak il-perjodu ta’ żmien.
Minħabba r-restrizzjonijiet u l-miżuri relatati mal-imxija tal-COVID-19 u li kienu fisseħħ, fil-Palazz ta’ Sant’Anton kien hemm biss il-kelliema ewlenin filwaqt li l-udjenza
setgħet issegwi u tipparteċipa b’mod dirett online.
Din il-pubblikazzjoni hija ġabra tad-diskorsi u l-interventi kollha li saru dakinhar.
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L-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta
Sinjuri kelliema, Sinjuri.
L-ewwel nett nibda billi nsellem lilkom li għoġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi biex
tingħaqdu magħna, għalkemm b’mod virtwali, għal din il-kommemorazzjoni u
diskussjoni dwar il-kisba tal-Kostituzzjoni tal-1921. Irrid nirringrazzja, qabelxejn, lillkelliema kollha – Prof. Ray Mangion, Prof. Joe Pirotta, Prof. Frances Camilleri-Cassar, Prof.
JosAnn Cutajar, u Rev. Dr Nicholas Doublet – li għoġobhom jaċċettaw l-istedina tiegħi biex
dalgħodu jgħidulna aktar fuq dan l-avveniment storiku. Jien ninsab ċert li l-punti li se
jaqsmu magħna llum se jkunu ta’ valur kbir biex nifhmu sew is-sinifikat ta’ dak li seħħ fl1921. Grazzi mill-ġdid talli aċċettajtu mill-ewwel li twasslu l-kontribut tagħkom.
Kif diġà semmejt meta nedejna din l-inizjattiva, jien u l-Prof. Mangion, waqt konferenza
stampa fit-12 ta’ April, is-suġġett tal-lum se jkun il-kisba tal-Kostituzzjoni tal-1921
għall-Maltin. Din, bħalma ħafna jafu, baqgħet magħrufa bħala l-“Kostituzzjoni AmeryMilner”, minħabba l-ismijiet tas-Sottosegretarju, u s-Segretarju tal-Istat, rispettivament,
li kien hemm fil-Colonial Office dak iż-żmien, u li kienu strumentali biex ksibna dan
l-istrument kostituzzjonali.
Qegħdin infakkru l-mitt sena minn dan l-avveniment u b’hekk ħassejt li għandi nieħu
l-okkażjoni biex mhux biss infakkru dan l-avveniment, iżda wkoll nixtarru fid-dettall,
dak kollu li fisser għal pajjiżna minn aspetti differenti. L-Uffiċċju tiegħi llum xtaq ifakkar
l-għoti tal-letters patent mill-Gvern Ingliż, u l-promulgazzjoni ta’ dan l-iżvilupp politiku,
li seħħew f’April/Mejju tal-1921. Dan qed isir ftit tax-xhur qabel l-Uffiċċju tal-Ispeaker
jikkommemora dan l-avveniment – aktar tard din is-sena – meta, wara li fl-1921 kienu
tħabbru u saru l-elezzjonijiet skont kif kienet tippermetti l-Kostituzzjoni, ġew eletti
membri kemm għall-Assemblea kif ukoll għas-Senat u, fl-ewwel ta’ Novembru 1921, filpreżenza tal-Prince of Wales – li aktar tard kien ir-Re Dwardu VIII – kien hemm l-ewwel
laqgħa tal-Parlament il-ġdid.
Forsi tistaqsu: “Għaliex ħassejt li għandna nikkommemoraw dan l-avveniment?” Hemm
ħafna raġunijiet. L-ewwel waħda kienet li din kienet żvolta importanti ħafna fl-istorja
kostituzzjonali ta’ pajjiżna. Ma kienx avveniment li seħħ waħdu, jew bla kuntest. Wassal
għalih il-fatt li l-Maltin kienu xebgħu għaddejjin minn hekk imsejħin “kostituzzjonijiet”,
li kienu jassiguraw biss id-dominanza kolonjali tal-Gvern Ingliż u jevitaw b’kull mod li
jgħaddu xi forma ta’ tmexxija responsabbli lill-Maltin. It-talba u x-xewqa li l-poplu Malti
jkollu sehem dirett fit-tmexxija ta’ pajjiżu kienet taqa’ fuq widnejn torox.
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Mill-ewwel snin tal-ħakma Ingliża, il-Gvernatur kien imexxi prattikament kollox huwa,
kollox waħdu, bla ebda rappreżentanza ta’ Maltin. Fl-1921, għall-ewwel darba, bis-saħħa
tal-insistenza u r-rieda qawwija tal-Maltin u l-mexxejja tagħhom, ingħatajna d-dritt li jkun
hemm senat u assemblea leġiżlattiva li jiffurmaw gvern Malti għall-affarijiet lokali, flimkien
ma’ gvern Imperjali biex imexxi l-hekk imsejħa “materji riżervati”.
F’din is-sistema, magħrufa bħala “dijarkija”, il-Gvern Imperjali xorta żamm id-dritt li flaħħar mill-aħħar il-Kuruna setgħet ixxejjen deċiżjonijiet meħuda mill-membri eletti flAssemblea Legiżlattiva.
Imma għall-inqas dan l-iżvilupp, żgħir kemm kien żgħir, kien pass ’il quddiem lejn ilkisba tad-drittijiet tal-Maltin li jkollhom parti mit-tmexxija ta’ pajjiżna f’idejhom. Hekk
kif se jispjegawlna l-kelliema li għandna magħna dalgħodu.
Hemm storja twila ta’ kemm kienu insistenti u konsistenti l-Maltin fit-talbiet tagħhom biex
jiġu rispettati. Dan l-isfond storiku żgur se jiġi ttrattat mill-kelliema tagħna dalgħodu.
Barra minn hekk, se jiġi diskuss ukoll l-isfond soċjali, id-drittijiet tal-ħaddiema,
l-element politiku, kostituzzjonali u reliġjuż, li fih seħħew dawn l-avvenimenti.
Ma rridux ninsew li d-dinja kienet għadha tistejqer fi tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija. Ilħerba li ġabet magħha l-influwenza Spanjola. L-għoli tal-ħajja u l-iskarsezzi, is-sensji,
il-faqar u ma’ dawn f’pajjiżna kien hawn il-problema wkoll tal-lingwa, il-bidu għattalbiet għad-drittijiet tan-nisa, il-problemi fil-korp tal-pulizija, inkwiet fost l-istudenti
universitarji, u dibattitu sħun dwar il-post tar-reliġjon Kattolika fil-Kostituzzjoni.
Dan kollu fl-isfond li l-poplu minn wara l-irvellijiet tas-Sette Giugno tal-1919, kien
irrabjat għall-Ingliżi.
Skont Amery stess, kien ċar li mhux biss is-sitwazzjoni finanzjarja kemm tal-Gvern Malti
kif ukoll tal-poplu inġenerali kienet waħda ddisprata, imma li dan kien direttament ħtija
tal-Gvern Imperjali. Skont Amery stess, is-servizzi Ingliżi kienu ħadu għall-użu tagħhom
artijiet u bini li kien tal-Gvern Ċivili li għalih suppost kienu qegħdin iħallsu madwar
45,000 lira Ingliża fis-sena bħala kirjiet.
Kompla qal li l-ħaddiema tat-tarznari matul il-gwerra kienu mħallsin pagi skandalużi.
Kien konvint, Amery, li biex tirranġa s-sitwazzjoni ekonomika ried ikun hemm bilfors
bidu ġdid ta’ kif issir il-politika. Is-sitwazzjoni finanzjarja, dik ekonomika, u dik politika
riedu jiġu ttrattati flimkien fl-istess ħin, sostna Amery.
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Hawnhekk irridu nirrikonoxxu l-għaqal u d-dehen tal-mexxejja Maltin li minkejja
kollox, qatt ma qatgħu qalbhom biex jitolbu dak li minn dejjem ħassew li kien tagħhom
mingħand l-Imperu Ingliż.
Xi xtaqt li joħrog mil-laqgħa ta’ dalgħodu?
• l-ewwel nett xtaqt li qabelxejn dan jgħin biex inkomplu nagħrfu aktar min aħna;
• xtaqt li l-istorja tagħna tagħtina aktar sens ta’ kburija;
• xtaqt li nwasslu, speċjalment liż-żgħażagħ tagħna, kif sirna nazzjon. Kif pajjiżna u
d-demokrazija tagħna nbniet ftit ftit matul iż-żmien;
• xtaqt nara kif fin-nisġa tal-ħajja politika ma’ dik soċjali, nibtu u ssaħħew f’pajjiżna l-għaqdiet;
• kif nibtu l-partiti, it-trade unions;
• xtaqt li nifhmu wkoll r-rwol li lagħbet ir-reliġjon fl-istorja politika ta’ pajjiżna;
• xtaqt li jitwassal il-messaġġ li l-għaqda hija dejjem importanti biex naslu, minkejja
d-differenzi li jkun hemm bejnietna, kif kien hemm diġà fl-1921.
Hawnhekk norbot ukoll mal-Konferenza li tellajt fi Frar, proprju dwar l-Għaqda 		
Nazzjonali. Inħoss li dan l-għarfien dwar is-sisien ta’ ġrajjiet pajjiżna huwa pass 		
fundamentali biex napprezzaw iktar dak li jqarribna, u mhux dak li jifridna.
Bi pjaċir inħabbar li l-pubblikazzjoni tal-Konferenza ta’ Frar tlestiet u hija għalhekk
aċċessibbli għall-pubbliku.
• xtaqt, minn din il-Konferenza wkoll, li din tal-lum tkun okkażjoni oħra fejn wieħed
jagħraf kif ksibna għal pajjiżna l-ewwel drittijiet, u kif żviluppat id-demokrazija;
• xtaqt, fl-aħħar nett ukoll, li jitwassal il-messaġġ li pajjiżna, bħalma kellu jagħmel
ħafna drabi, kien vittma taċ-ċirkostanzi tal-kolonjaliżmu, u baqa’ jġorr konsegwenzi
sa ma ħadna l-Indipendenza fl-1964, u aktar tard, meta sirna Repubblika fl-1974.
M’għandix dubju li se nisimgħu ħafna aktar dwar dan mill-kelliema mistiedna tagħna dalgħodu.
Nirringrazzjakom.
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Raymond Mangion

Il-Prof. Raymond Mangion huwa Professur tal-Liġi u l-Istorja Legali fil-Fakultà tal-Liġi flUniversità ta’ Malta. Gradwat fil-Liġi, fl-Istorja, fil-Patristika, fil-Lingwistika, fil-Letteratura, kif
ukoll fl-Istudji dwar il-Komunikazzjoni. Fl-1981, beda jiġbor il-memorja kollettiva tan-nazzjon
Malti bil-konservazzjoni ta’ mijiet ta’ memorji. Huwa wkoll l-awtur u l-editur ta’ diversi kotba.
Kiseb dottorat mill-Università ta’ Oxford fl-Istorja tal-Liġi, minbarra diversi lawrji u dottorat
mill-Università ta’ Malta.

Joseph M. Pirotta

Il-Prof. Joseph M. Pirotta għandu PhD fil-Politika mill-Università ta’ Reading. Kien il-Kap tadDipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjonali fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta sakemm
irtira. Ippubblika numru ta’ kotba u kkontribwixxa f’diversi papers li jikkonċernaw l-istorja politika
Maltija. Il-pubblikazzjonijiet jinkludu Fortress Colony: The Final Act 1945-1964, studju f’erba’ volumi
dwar l-aħħar għoxrin sena ta’ Malta bħala kolonja; L-Istorja Kostituzzjonali u l-Isfond Storiku, Vol. I
(1800-1942) u Vol. II (1942-2004); Nation, Pride and Dignity: Borg Olivier and the National Anthem; u
Enrico Mizzi’s Political Integrity: Fact or Fiction?. Il-Prof. Pirotta rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb
2019 għar-Riċerka Bijografika u Storjografika.

Frances Camilleri-Cassar

Il-Professoressa Frances Camilleri-Cassar hija l-ewwel mara li kisbet professorat sħiħ filFakultà tal-Liġi. Hija esperta fil-Politika Socjali fix-Xjenza Soċjali permezz tat-taħriġ, b’Dottorat
(mogħti mingħajr korrezzjonijiet) mill-iSchool of Sociology and Social Policy tal-Università ta’
Nottingham. L-interess fl-iżvilupp professjonali akkademiku wassalha biex tistudja l-Liġi, u fl2020 kisbet Diploma Għolja ta’ Prokuratur Legali magna cum laude mill-Università ta’ Malta.
Fit-tletin sena tagħha fid-dinja akkademika, il-Prof. Camilleri-Cassar irriċerkat u ppubblikat
diversi xogħlijiet u tippreżenta regolarment diversi papers lil studjużi u udjenzi iktar ġenerali,
kemm f’Malta kif ukoll barra. L-interessi tagħha fil-qasam tar-riċerka laqqgħuha ma’ kollegi
Ewropej u internazzjonali li jaħdmu f’firxa ta’ oqsma dixxiplinari u interdixxiplinari. Hija
ċ-Chairperson tal-Kumitat għall-Etika fir-Riċerka tal-Fakultà tal-Liġi u membru attiv fuq ilPjattaforma tad-Dritt dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Nicholas Joseph Doublet

Ir-Rev. Dr Nicholas Joseph Doublet għandu Liċenzjat fit-Teoloġija Sagra mill-Università ta’
Malta u kiseb id-Dottorat tiegħu fl-Istorja tal-Knisja fl-Università Gregorjana Pontifiċja f’Ruma,
bi studju dwar il-Kongregazzjoni tal-Affarijiet Ekkleżjastiċi Straordinarji matul il-pontifikat
ta’ Benedittu XV (1914-1922). Għandu Diploma fl-Arkivistika mill-Iskola tal-Vatikan. Jgħallem
l-Istorja tal-Knisja fil-Fakultà tat-Teoloġija, kif ukoll il-Paleografija u d-Diplomatika fidDipartiment tax-Xjenzi tal-Informazzjoni u l-Arkivjar fil-Libreriji, fl-Università ta’ Malta. Huwa
wkoll l-Arkivista Djoċeżan tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. L-interess prinċipali tar-riċerka tiegħu huwa
d-diplomazija Vatikana fil-perjodu kontemporanju.

JosAnn Cutajar

Il-Prof. JosAnn Cutajar hija lettur fid-Dipartiment tal-Ġeneru u s-Sesswalità fil-Fakultà għallBenesseri Soċjali u Co-Chair tal-Kummissjoni għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru u d-Diversità Sesswali
fl-Università ta’ Malta. Tistudja kif l-esklużjoni soċjali taffettwa l-parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika.
Ippubblikat tliet kotba, li wiehed minnhom hu Bormla: A Struggling Community. Fl-2016 rebħet ilPremju EPALE għal proġett fil-komunità meta kienet direttriċi taċ-Ċentru ta’ Riżorsi fil-Kottonera
tal-Università ta’ Malta. Bħala amministratur fil-Malta Trust Foundation hija involuta fi proġetti
fil-komunità li nħolqu biex tittaffa l-esklużjoni soċjali f’Malta u Għawdex.
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Il-Prof. Raymond Mangion
Malta u l-Maltin qegħdin din is-sena jfakkru l-kisba tal-Kostituzzjoni ‘Amery-Milner’ tal-1921 li
biha kisbu l-ewwel Gvern Responsabbli.
Malta u l-Maltin, minn kull saff tas-soċjetà, minn fuq s’isfel, twaħħdu fil-ħsebijiet u fl-għemejjel
u magħqudin f’Assemblea Nazzjonali kienu protagonisti biex il-Gvern Ingliż, l-Imperu
Britanniku, jagħti widen lit-talbiet tagħhom fid-dawl tal-Irvellijiet tas-“Sette Giugno” (tas-7 u
tat-8 ta’ Ġunju 1919).
Malta u l-Maltin, wara snin ta’ taqtiegħ il-qalb u fl-aħħar tat-tixrid ta’ demm, ġabru l-imfietaħ
ta’ żewġ kmamar – Assemblea Leġislattiva u Senat – b’49 siġġu mnejn setgħu bejniethom
jiddibattu, jiddiskutu u jissiġillaw liġijiet dwar suġġetti li jolqtu fid-dieher u b’mod dirett,
l-interessi ta’ ġenshom.
Malta u l-Maltin kellhom għall-ewwel darba gvern intern b’awtonomija fit-tmexxija u fiddeċiżjonijiet ta’ għadd ta’ materji li kienu trasferiti lilhom mill-ħakkiema li kienu jqishom
kolonja-fortizza fil-ħawt tal-Mediterran bejn tliet kontinenti, fosthom il-finanzi, l-edukazzjoni,
il-ġustizzja, ix-xogħlijiet pubbliċi, l-agrikoltura u l-bqija.
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Malta u l-Maltin setgħu jiftaħru, jekk mhux jiddandnu, li wasslu lill-Imperu Britanniku mhux
biss li jagħtihom għarfien b’mod mistħoqq iżda li jieħdu f’idejhom it-twettiq tal-jeddijiet
fundamentali u essenzjali tagħhom l-iżjed bħala ħaddiema u ġenituri meta kull għalla kienet
magħmula minn misserijiet, ommijiet u wlied li kienu jaħdmu qatigħ u jbatu ferm mhux biss flgħelieqi iżda fil-bqija tal-ħidmiet ta’ dak iż-żmien.
Malta u l-Maltin rnexxielhom jagħtu bidu għal mixja twila u mħattba li matulha, b’għaraq
u b’sagrifiċċji, bnew qafas mimli u sħiħ ta’ drittijiet u ta’ dmirijiet li mhux biss ħaddnu
politikament iżda tawhom libsa leġislattiva u implimentaw bis-sewwa jew bil-forza.
Il-ħaddiema Maltin, tal-għodda jew tal-pinna, tal-ħsieb jew tal-produzzjoni, bis-saħħa tatTrejdunjoniżmu bħala portavuċi li jwassal u reffied ta’ qawwa, sabu lehma u ntlew b’kuraġġ
mal-introduzzjoni tal-ewwel Gvern Reponsabbli fl-1921. Huma fehmu li kellhom l-opportunità
biex l-aspirazzjonijiet tagħhom ta’ għexieren ta’ snin idawwruhom fi strutturi legali li bihom
ikollhom vuċi, jingħataw ħarsien u jimxu ‘l quddiem.
Il-ħaddiema Maltin għexu l-ewwel snin ta’ fejda u ta’ ġieħ fl-ewwel ordinament ġuridiku
ewlieni – il-Kostituzzjoni Amery-Milner fl-1921 – kif imħaddma bl-għajnuna tal-rappreżentanti
tagħhom. Bla rieb ta’ xejn, kellhom triq tabilħaqq imġebbda, ta’ tlugħ u ta’ nżul, biex isaħħu
l-aspettazzjonijiet u l-miri tagħhom u jxiddulhom il-profili u jagħtuhom il-karrtru mixtiqin.
Il-ħaddiema Maltin kienu fuq quddiem nett li tqanqlu u tħarknu mal-kisba tal-Kostituzzjoni
tal-1921 billi sabu c-cwievet fiha li bihom setgħu jiftħu ġejjieni aħjar mimli aktar wens u ġid.
Kellhom l-ewwel mekkaniżmi kostituzzjonali u leġislattivi li permezz tagħhom ġew f’qagħda
li minnha setgħu ressqu u japprovaw miżuri li jlaħħmu bis-saħħa u b’mod effettiv it-talbiet
tagħhom. Taw bidu għal sensiela ta’ proposti u ta’ proġetti li b’riħethom gwadanjaw id-dinjità
tagħhom, ġaladarba qablu biex għaddewhom mill-Assemblea Leġislattiva u s-Senat, jewwilla
mill-ewwel “Parlament” Malti fl-1921, u ġabuhom fis-seħħ.
Il-ħaddiema Maltin kienu xpunati mill-Kostituzzjoni Amery-Milner tal-1921, sewwasew minn
provvedimenti kemm ta’ prinċipju u kemm ta’ istituzzjoni, biex jieħdu l-ewwel inizjattivi li
bihom organizzaw lilhom infushom fi trade union. Anzi, huma ħatfu l-okkażjoni li d-dħul ta’
Gvern Responsabbli kien ħaseb għal żewġ Senaturi eletti minn Trade Union Council, u bosta
minnhom minn setturi differenti, ingħaqdu flimkien u ħolqu trade union bil-għan li jtellgħu
minn ħdanhom iż-żewg membri tal-“Kamra ta’ Fuq”.
Il-Gvernijiet Maltin, bil-virtù ta’ Gvern Responsabbli, ukoll jekk kienu mtaħħtha għall-Gvern
Ingliż u għall-Imperu Britanniku fl-approvazzjonijiet tagħhom politiċi u leġislattivi u ma
kellhom poter fuq il-materji riservati bħala kienu d-difiża u s-sigurtà tal-pajjiż, ingħaqdu kull
fejn kien hemm bżonn biex taw importanza ħalli l-Liġijiet tax-Xogħol u tal-Impjiegi, tal-Fabbriki
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u tal-Industrija, tat-Trejdunjoniżmu u l-Whitleyiżmu, tal-Pensonijiet għar-Romol u għall-Iltiema
u tal-hekk magħrufin ‘Workmen’s Dwellings’, imxew ‘il quddiem.
Il-partiti politiċi fil-Parlament u fil-każini, fit-toroq u fl-imsieraħ, esprimew unanimament li kienu
favur il-Workmen’s Compesnation Act, li kien l-ewwel pass importanti fil-ħolqien tas-Servizzi
Soċjali u tal-movimenti kollha li ħadmu u rsistew fit-tkattir u fit-tisħiħ tagħhom. Tkellmu u taw
sehemhom dwar it-twaqqif tal-ewwel Reġistru tat-Trejdunjons minkejja t-tilwim u n-nueqqas ta’
qbil dwar is-sura li t-Trade Union Council kellu jieħu u minn kellu jiffurmah u jirrappreżentah.
L-għalliema permezz ta’ trade unions, kienu fost tal-ewwel li antiċipaw b’viżjoni u bi
professjoni l-wasla tal-ewwel Gvern Responsabbli bit-tixrik tagħhom sa minn snin qabel.
Issoktaw bil-ħidma sfiqa tagħhom u taw kontribut tassew ġeneruż biex ikunu magħdudin
b’validità u b’siwi fl-Istatuti ta’ Malta u tal-Maltin, bl-introduzzjoni tal-ewwel sistemi ta’
attendenza obbligatorja fl-iskejjel għaliex il-faqar fost il-ħaddiema Maltin kien ukoll wieħed ta’
edukazzjoni u kien jonqos kemm-il darba l-istruzzjoni u t-tagħlim għal kulħadd jinfirxu fl-erba’
rkejjen tal-poplu kollu, fil-bliet u fl-irħula kollha, fuq firxa nazzjonali.
Il-Gvernijiet Maltin fl-ewwel Gvern Responsabbli ressqu, tħaddtu u qablu dwar liġijiet li kienu
jistipulaw regolamenti dwar pagi iktar diċenti, ħinijiet ta’ xogħol fissi minn qabel, il-protezzjoni
tas-saħħa u benefiċċji oħrajn li kienu jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema Maltin. Il-Gvernijiet
Malti kienu ilhom is-snin jistenew il-mument li fih jagħtu valur morali u uffiċjali lit-talenti
kemm intellettwali kif ukoll manweli, lis-snajja’ u lill-kapaċitajiet tal-ħaddiema Maltin.
Il-Gvern Responsabbli poġġa pedamenti mill-aktar sodi li fuqhom sejjes ħidma qawwija u bla
waqfien u li bih il-ħaddiema Maltin u l-kelliema tagħhom, b’interventi, bi pjani u b’missjoni,
komplew għollew ġieħhom u kienu ferm iżjed meqjusin u iktar rispettati, mhux biss matul ilperjodu tat-Tieni Gvern Responsabbli wara t-Tieni Gwerra Dinjija, iżda saħansitra bejn iż-Żewġ
Gwerer Mondjali (1914-18, 1939-45).
Il-ħaddiema Maltin tradizzjonali, tal-andar jew tar-raba’, tad-dgħajjes jew tas-sajd, bdew
jixxierku f’koperattivi u jsemmgħu iktar leħenhom appuntu fis-snin tletin ta’ bejn iż-Żewġ
Kunflitti Armati Internazzjonali. Iżjed minn hekk, il-Kunsill tal-Gvern li reġa’ kien stabbilit fl1939 u refa’ lil Malta u l-Maltin lura b’mija u ħamsin sena kostituzzjonalment, xorta għadda
l-ewwel Att effettiv fl-1940 biex jirregola l-ħaddiema Maltin tal-fabbriki li bdew jiżdiedu
ġmielhom mhux biss fil-qasam tat-tessuti iżda tal-manifattura.
Ċertament, it-Tieni Gvern Responsabbli tal-1947 jiġifieri ta’ wara t-Tieni Gwerra Dinjija sab
is-sisien lesti minn żmien il-predeċessur tiegħu tal-1921 u baqa’ għaddej jqiegħed ġebla
fuq oħra, pilastru wara l-ieħor, travu maġenb l-ieħor, billi beda bil-kbir fl-1948 billi waqqaf
il-Ministeru tas-Servizzi Soċjali bħala portafoll apparti li wessa’ b’liġijiet speċjali oħrajn
l-Arbitraġġ u t-Tribunali Industrijali, il-Pensjoni tax-Xjuħ u l-Provvista tad-Djar.
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Barra minn hekk, il-Partiti Politiċi u l-Gvernijiet Maltin mhux biss aċċettaw flimkien iżda ressqu
u qabblu għalenija fuq abbozzi ta’ liġijiet primarji u sussidjari, li kkonsolidaw il-Welfare State.
Il-Partiti Politiċi u l-Gvernijiet Maltin wara t-Tieni Gwerra Dinjija bnew fuq xulxin fejn kellhom
x’jaqsmu liġijiet dwar is-servizzi soċjali. Huma qablu u approvaw minnufih fil-Parlament, Att li
jirregola il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol fl-1952. Huma bil-kemm ma impikawx fuq min kien se
jkun l-ewwel li jipproponi miżuri li jferrxu l-ġustizzja soċjali. Huwa straħu fuq il-Workmen’s
Compensation Act – il-kapulavur leġislattiv taħt il-Kostituzzjoni tal-1921 – anzi fih sabu
l-enerġija kollha bil-għan li jxettlu firxa usa’ ta’ dispożizzjonijiet: Atti dwar l-Assistenza u dwar
is-Sigurtà Nazzjonali fl-1956.
Il-Partiti Politiċi u l-Gvernijiet Maltin ġaladarba Malta u l-Maltin kisbu l-Indipendenza fl-1964 u
mbagħad b’rajhom f’idejhom għollew art twelidhom għal Ġieħ ir-Repubblika fl-1974, isssoktaw
bil-kbir b’reformi li żiedu u tejbu d-drittijiet tal-ħaddiema u tas-servizzi soċjali. Biżżejjed li
wieħed isemmi liġijiet ġodda fjamanti dwar it-Tribunal Industrijali kif ukoll dwar is-Sigurtà
Soċjali li modernizzaw is-settur skont l-aħħar żviluppi dwar is-suġġett.
Il-Partiti Politiċi u l-Gvernijiet Maltin fasslu u ġabu fis-seħħ programmi ta’ benefiċċji u ta’
allowances li l-Gvernijiet Maltin, wieħed wara l-ieħor, baqgħu jsostnu u jiffinanzjaw għall-ġid
ta’ Malta u l-Maltin. Huma stess ħadu ħsieb li jibnew oqsma industrijali u oqsma tad-djar biex
il-ħaddiema, sew tal-moħħ sew tal-id, jimxu ’l quddiem. Il-Partiti Politiċi u l-Gvernijiet Maltin
qatt ma kienu qrib xulxin daqskemm kienu bdew kienu ffaċċjati bil-ħtieġa li jippromovu u
jwelldu liġijiet u policies ta’ għajnuna u ta’ siwi għall-ħaddiema ta’ Malta u Maltin kollha.
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Il-Prof. Joseph Pirotta
Eċċellenza, kollegi, dawk li qegħdin isegwuna minn fuq Facebook,
L-ewwel ħaġa, nixtieq nibda billi nifraħ lill-Eċċellenza Tiegħu l-President ta’ Malta, li ġietu din
l-idea li jorganizza konferenza fuq suġġett daqshekk importanti fl-istorja ta’ Malta.
Jiddispjaċini ngħid li ħafna minna m’għandhomx għarfien tal-importanza kruċjali ta’ dan
l-avveniment. L-1921, u l-Kostituzzjoni li ngħatat dik is-sena, hija fil-fatt l-għeluq tal-ewwel
kapitlu li kien twil 120 sena. L-Ingliżi ġew Malta fl-1800. Ġew biex jgħinu fl-imblokk kontra
l-Franċiżi. Għoġbithom is-sitwazzjoni ta’ Malta, fis-sens li raw l-importanza strateġika
tagħha u, għall-Ingliżi, speċjalment fil-ġlied li kellhom ma’ Franza revoluzzjonarja, kien
importanti ħafna li jiddominaw il-Mediterran u ndunaw mill-ewwel li l-pożizzjoni ta’ Malta
kienet l-iktar waħda li tista’ tgħinhom jaslu għal dan l-għan. U għalhekk, mill-ewwel, l-idea
tagħhom kienet li ma jiċċaqalqux minn Malta, għalkemm huma għamlu iktar minn tentattiv
wieħed biex ma jurux l-ideat tagħhom, imma dak kien il-ħsieb. Ma’ dak ġie l-ħsieb l-ieħor:
jekk se joqogħdu Malta minħabba li Malta hija fortizza, mela huma riedu jmexxu lil Malta
bħala fortizza. Dak kien l-interess, biss, tagħhom. U dan kien ifisser li, jekk il-fortizza se tkun
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effiċjenti – hekk kienu jarawha l-Ingliżi – bilfors riedu jeskludu tmexxija tal-Maltin minnha.
Kollox ried ikun f’idejn il-militar Ingliż.
Din kienet xi ħaġa li għall-Maltin ma kinitx aċċettabbli. Infatti, fl-1802 insibu d-Dikjarazzjoni
tad-Drittijiet tal-Abitanti ta’ Malta u Għawdex li fiha dawn jippruvaw jaslu b’xi forma ta’ ftehim
mal-Kuruna Ingliża. Dawn qed jgħidu: “Aħna lesti li npoġġu l-gżejjer tagħna taħt il-protezzjoni
tal-Kuruna Ingliża, iżda bil-kundizzjoni” – jew “kundizzjonijiet” – ħa nkun iżjed preċiż, u
jsemmu x’inhuma dawn il-kundizzjonijiet. Waħda mill-kundizzjonijiet importanti li jsemmu hija
li jkun hemm gvern lokali Malti u li dawn imexxu l-affarijiet tagħhom huma, dejjem taħt issopravvenza tal-Kuruna Ingliża – imma li jmexxu huma. L-Ingliżi riedu jsibu skuża biex din ma
jaċċettawhiex, u l-iskuża nsibuha fil-Kummissjoni Rjali tal-1812 meta dawn waslu, għax kienu
avżati minn qabel biex ma jgħidu xejn fir-rapport tagħhom li b’xi mod jista’ jxekkel idejn ilmilitar f’Malta. Dawn jiddikjaraw li ma kienx hemm poplu fid-dinja li kien daqshekk inkapaċi li
jmexxi lilu nnifsu daqs il-Maltin u għalhekk, biex jagħmlu pjaċir lill-Maltin, mhux se jagħtuhom
iċ-ċans li jmexxu l-affarijiet tagħhom. L-Ingliżi daqshekk kienet taħraqhom qalbhom għallMaltin. Minn hemmhekk ’il quddiem insibu sensiela ta’ petizzjonijiet u protesti mill-mexxejja
Maltin li jippruvaw b’xi mod jikkonvinċu lill-Ingliżi biex jikkonċedu d-dritt li l-Maltin imexxu
l-affarijiet tagħhom. Meta naslu għall-iktar Kostituzzjoni li tathom “poter”, biex ngħidu hekk –
għax ma kienx poter, kif se nispjega – kienet dik tal-1887, meta għall-ewwel darba fil-Kunsill
tal-Gvern kellek maġġoranza ta’ rappreżentanti Maltin. Kellhom ukoll id-dritt, almenu fuq ilkarta, li fejn jidħlu affarijiet finanzjarji – sakemm dawn bl-ebda mod ma jkollhom x’jaqsmu ma’
interessi Ingliżi – ikunu jistgħu jiddeċiedu huma.
Fil-fatt, x’kienet tfisser din il-Kostituzzjoni? Kellek rappreżentanti Maltin li joħorġu għallelezzjoni, li qatt ma jista’ jkollhom gvern f’idejhom. L-iktar li jista’ jiġri huwa li, jekk partit
jirbaħ l-elezzjoni, ikun rebaħ id-dritt li jkun l-ikbar partit fl-Oppożizzjoni, l-Oppożizzjoni
għall-gvern Ingliż. Però, id-deċiżjonijiet finali jibqgħu dejjem f’idejn il-Gvernatur. U din kienet
xi ħaġa li ppruvaw iħaddmuha fil-bidu l-Maltin, però malajr indunaw li ma twassal imkien, li
x-xewqat tagħhom mhux se jaslu biha.
Dik il-Kostituzzjoni ngħatat ftit wara t-twelid tal-ewwel partiti politiċi Maltin fl-1880 u dawn
il-partiti politiċi Maltin twieldu b’reazzjoni għal azzjoni oħra Ingliża. Dik l-azzjoni kienet
l-eżerċizzju li jinbeda, mill-1880 ’il quddiem, biex minn Malta jagħmlu kemm jista’ jkun pajjiż
Ingliż: jingliżizzaw lil Malta. Sa dak iż-żmien, il-lingwa tal-amministrazzjoni, tal-edukazzjoni,
tal-qrati, u tal-Knisja, kienet it-Taljan, għalkemm fl-amministrazzjoni kien beda jidħol ukoll
l-Ingliż. Minn hemm ’il quddiem l-Ingliżi xtaqu li jwarrbu t-Taljan min-nofs u jdaħħlu l-Ingliż.
Però, il-Maltin fehmu wkoll li kien hemm ċertu periklu involut fiha.
Il-kelma “lingwa” dak iż-żmien kellha konnotazzjonijiet, kellha tifsiriet, li huma differenti milli
nifhmu biha llum. Lingwa dak iż-żmien kienet tiġi aċċettata bħala lingwa jekk dik il-lingwa
kien ikollha prestiġju politiku, jekk kien ikollha storja ta’ letteratura, u allura kienet tkun dik
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li jsejħulha lingwa stabbilita u tirrappreżenta poplu. Il-Maltin kellhom il-lingwa tagħhom, ilMalti, però ma kinitx lingwa stabbilita, ma kinitx lingwa miktuba, ma kellhiex tradizzjoni ta’
letteratura, ma kellhiex prestiġju politiku. Tant ma kellhiex prestiġju politiku li waħda millaffarijiet li għamlu l-Ingliżi biex jippruvaw iwarrbu t-Taljan min-nofs kien li bdew jippromwovu
l-Malti. U ma bdewx jippromwovu l-Malti għax qalbhom kienet taħraqhom għall-Maltin, imma
biex jużawh bħala feles biex iwarrbu t-Taljan mill-pajjiż.
Issa x’ġara? Il-Maltin daħlilhom ukoll il-ħsieb li waħda mill-affarijiet li kienu qed jagħmlu
l-Ingliżi b’dan l-aċċenn fuq il-Malti kienet li huma dejjem kienu insistew li l-Malti kien djalett
Għarbi. Allura l-idea tal-Ingliżi kienet li lill-Maltin jirriduċuhom għal-livell ta’ poplu Għarbi.
Wieħed jgħid: “U b’daqshekk? Mhux kull poplu għandu d-dinjità tiegħu?” Iva. Imma l-Maltin
kienu jħarsu lejn x’kien jiġri qrib xtutna, jiġifieri n-naħa ta’ fuq tal-Afrika; kif kienu jiġu ttrattati
l-popli Għarab kemm mill-Ingliżi u kemm mill-Franċiżi. Kienu ttrattati bħala poplu mingħajr
ebda importanza, at best, second-class citizens, u huma ma ridux li jiġu ttrattati bl-istess mod
f’pajjiżhom. Huma kienu jiftaħru li kellhom storja twila, itwal minn tal-Ingliżi, kultura itwal
minn tal-Ingliżi, u dik il-kultura kienet ibbażata fuq il-lingwa Taljana u fuq il-Kristjaneżmu.
U dan kien jagħtihom iż-żewġ pedamenti li bihom kienu jistgħu jiftaħru li huma kienu poplu
Ewropew u għalhekk ma kellhomx ikunu poplu maħkum. Barra l-fatt li l-Gran Brittanja qatt ma
kienet rebħet lil Malta.
Mela għandna dawn l-iskossi kollha. Issa wieħed minn dawn il-partiti, il-Partito Anti-Riformista,
li kien kontra t-tneħħija tat-Taljan minn Malta, ikun il-partit illi jirsisti biex tiġi l-Kostituzzjoni
tal-1887. Però meta bdew jaraw li l-Ingliżi se jkomplu bil-programm tagħhom li jingliżizzaw
lil Malta, meta bdew jaraw li din il-Kostituzzjoni mhijiex dak li kienu qed jaħsbu huma – pass
’il quddiem biex jiksbu iktar poter f’pajjiżhom – allura huma bdew jinsistu li dik titneħħa jekk
ma titjiebx. U għandna clash bejn iż-żewġ naħat li jwassal biex fl-aħħar, fl-1903, titneħħa
l-Kostituzzjoni mill-Ingliżi; l-Ingliżi fil-pożizzjoni komda li “jekk intom ma toqogħdux għal li
ngħidu aħna, aħna hawn nikkmandaw u nagħmlu li rridu aħna. Inneħħu l-Kostituzzjoni”. U
biddlu dik il-Kostituzzjoni tal-1887 b’oħra li ma kienet xejn ħlief kopja tal-Kostituzzjoni tal1849: daqshekk marret lura Malta. Ovvjament, għandek perjodu bejn l-1903 u t-Tieni Gwerra
Dinjija, perjodu ta’ nuqqas ta’ żvilupp totali fil-politika, staġnar sħiħ. Protesti li ma jwasslu mkien.
Ġiet il-gwerra u waqqfet il-ħidma politika fil-pajjiż. Il-Maltin taw sehemhom fil-Gwerra l-Kbira,
għalkemm lanqas ma kienu ttrattati kif kellhom jiġu ttrattati. Biżżejjed ngħidilkom li, jekk
tħarsu lejn id-dokumenti tal-War Office Ingliż, meta ġie offrut minn Malta, mill-Gvernatur, bħala
wieħed mill-mezzi biex iżid l-għajxien tal-poplu li tinfetaħ it-triq biex Maltin ikunu jistgħu
jingħaqdu mal-armata, is-servizzi, fil-gwerra, dawn qalulhom: “Le, le, le. Il-Maltin mhumiex
tajbin biex jiġġieldu”. F’għajnejn l-Ingliżi, il-Maltin ma kienu tajbin għal xejn – neħħi forsi tlieta,
erbgħa min-nies li kellhom pożizzjoni għolja. Il-gwerra wasslet għal xi ħaġa oħra: mhux biss
uriet l-importanza ta’ Malta, imma wkoll uriet li l-Maltin kapaċi, f’sitwazzjonijiet mill-agħar, li
jagħmlu l-almu tagħhom kif għamlu f’dik il-gwerra.
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Issa, il-gwerra żiedet ix-xogħol, però għalkemm kien hawn ħafna xogħol, ix-xogħol kien
imħallas bil-ħbub. Xogħol kien hawn, imma pagi tajbin ma kienx hawn. Il-gwerra ġabet
skarsezzi bħalma tagħmel kull gwerra. Fil-każ ta’ Malta nħassu iktar. Għaliex? Għax l-iktar li
kienu jieklu l-Maltin kienu l-ħobż u l-għaġin. Il-ħobż u l-għaġin trid għalihom id-dqiq. Id-dqiq
kien ikkontrollat minn kumitat f’Londra u dawn kienu ddeċidew li t-tqassim tiegħu jsir skont iddaqs tal-popolazzjoni u ma kinux jagħtu kas kemm dik il-popolazzjoni kienet fil-fatt tikkonsma.
Hawn Malta l-kundizzjonijiet baqgħu sejrin għall-agħar. Kien hawn il-ġuħ, kien hawn il-mard.
Spiċċat il-gwerra, il-Maltin ħasbu li l-affarijiet se jitranġaw. X’ġara kif spiċċat il-gwerra? Sensji
kbar mid-dockyard. Il-kundizzjonijiet ma tjibux għax waħda mill-problemi kbar li kien hemm
kienet li l-gwerra kienet kissret il-kummerċ merkantili u allura biex jerġa’ jaqbad dak ir-ritmu
kien diffiċli ħafna. Kulħadd irrabjat għal dak li qed jiġri u l-Ingliżi jidhru li m’huma jagħmlu xejn.
U wasalna għal, fost il-ħafna problemi li kien hemm – problemi li anke ssemmew flintroduzzjoni li għamel l-Eċċellenza Tiegħu l-President – il-kwistjoni tal-istaġnar, il-kwistjoni
għal Kostituzzjoni aħjar, il-kwistjoni tat-trejdjunjins, il-ħaddiema li riedu kundizzjonijiet aħjar,
in-nuqqas ta’ xogħol, il-ġuħ. Dawn kollha wasslu biex is-sitwazzjoni tisplodi f’dak li aħna nafu
bħala s-Sette Giugno. Is-Sette Giugno r-raġuni tagħha kienet numru ta’ kawżi li ltaqgħu flimkien
u wasslu għal dik l-isplużjoni. Is-Sette Giugno għall-Ingliżi ma kinitx xi ħaġa staordinarja.
Ħdejn dak li kienu affaċċjaw eżatt wara l-gwerra fl-Indja, fl-Eġittu, u fl-Irlanda kienet xi ħaġa
żgħira. Imma għalkemm kienet żgħira, kienet ta’ xokk minħabba element wieħed importanti.
Il-politika Ingliża f’Malta dejjem kienet li, kemm jista’ jkun, tkun ċerta li l-poplu ma jkunx
imdejjaq; imdejjaq li jasal f’punt li jisparkja, f’punt li jisplodi. Għaliex? Għax inkella s-sikurezza
tal-fortizza tiġi mminata. Hawnhekk, fis-Sette Giugno, dehrilhom li waslet dik is-sitwazzjoni.
X’kienet waħda mill-kaġunijiet tagħha? L-Ingliżi komplew jaraw li ma jistax ikun li ma jbiddlux
ir-rotta.
Ħalli nagħmilha ċara: waħda mill-affarijiet li dejjem nisimgħu kontinwament, sena wara
sena, speċjalment fl-aħbarijiet meta niċċelebraw is-Sette Giugno, hija li bis-saħħa tas-Sette
Giugno ġiet il-Kostituzzjoni tal-1921. Dan mhux eżatt. L-Ingliżi kienu diġà qed jippreparaw
biex ikun hawn titjib kostituzzjonali. Li ma kinux għadhom jafu x’se jiġri kien kif se jsolvu
l-problema li għalihom kienet problema kruċjali: kif jista’ jkun hawn Kostituzzjoni aħjar, kif ilMaltin jistgħu jingħataw poter f’pajjiżhom mingħajr ma jtellfu t-tħaddim tal-fortizza. Is-Sette
Giugno ħaffef dan il-proċess, però ma kkawżax l-għotja tal-Kostituzzjoni. L-Ingliżi waqgħu
fuq is-sitwazzjoni, illi diġà smajna dwarha: l-użu tad-dijarkija. Dan kien esperiment li kienu
ppruvaw f’ċerti postijiet fl-Indja diġà, kien irnexxa, u dehrilhom li jista’ jaħdem hawn Malta.
Żewġ gvernijiet: Gvern Malti li jieħu ħsieb biss l-affarijiet Maltin; Gvern Imperjali Ingliż li jieħu
ħsieb dawk l-affarijiet kollha li huma jżommu taħt idejhom bħala essenzjali għall-Imperu. U
b’hekk insibu l-Kostituzzjoni tal-1921; Kostituzzjoni li waqqfet, kif diġà sar aċċenn għaliha,
żewġ Kmamar tal-Parlament: Kamra Leġiżlattiva, immexxija minn Ministru li jkun il-Kap talMinisteru – issa nispjega għaliex qed nuża dan id-diskors – u li jkollu miegħu mhux iktar minn
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6 ministri oħra. Dan kien ikun l-Eżekuttiv. Il-Kamra Leġiżlattiva kien se jkollha 32 membru, li
jitilgħu permezz ta’ elezzjoni minn Malta u Għawdex li ġew maqsumin fi tmien distretti, sebgħa
f’Malta u mbagħad għandek Għawdex. Imbagħad kien se jkollhom il-Kamra tas-Senat, li kien se
jkollha 17-il membru li sebgħa minnhom jittellgħu mill-elettorat ġenerali – Malta u Għawdex
kienu maqsuma f’dan il-każ f’żewġ distretti – u l-għaxra l-oħra kienu dawk li jissejħu membri
korporattivi, jiġifieri jirrappreżentaw ċerti interessi. Kellek tnejn għall-Kamra tal-Kummerċ,
tnejn għall-gradwati, tnejn għall-kleru, tnejn għan-nobbiltà, u tnejn għal dak l-element il-ġdid,
it-Trade Union Council li diġà semma l-kollega tiegħi hawnhekk. Din kienet l-idea. Issa nħarsu
għaliex la qed nisimgħu l-kelma “Parlament” u lanqas qed nisimgħu l-kelma “Prim Ministru”.
Għaliex m’għandniex dawn it-termini? Għax huma riedu jossottolinjaw żewġ affarijiet:
1) li dan ma jfissirx xi mod ta’ Indipendenza, u
2) li riedu l-idea tkun li din hija parti mill-idea tagħhom ta’ federazzjoni imperjali.
Però, b’din il-Kostituzzjoni, li issa bdiet triq ġdida, għall-ewwel darba l-Maltin kellhom forma
ta’ poter. Setgħu jibdew iħarsu lejn l-affarijiet li jinteressaw lilhom u jippruvaw jagħmlu l-pajjiż
aħjar. Dan kien, imbagħad, l-ewwel pass għal pass iktar importanti. Hija din il-Kostituzzjoni
tal-1921 li tiftaħ it-triq għall-Indipendenza ta’ Malta fl-1964. Minn hemmhekk tibda tieħu
żvolta kif il-politiċi Maltin jibdew jintebħu li lanqas dan is-self-government mhu biżżejjed biex
isolvi l-problemi Maltin, għaliex l-Ingliżi dejjem xorta għandhom kontroll, sakemm naslu filpunt li ż-żewġ partiti l-kbar jiddeċiedu li ma tistax tibqa’ tiddependi iżjed fuq l-Ingilterra għax
l-Ingilterra mhix dipendibbli.
Nirringrazzjakom.

GABRA TA’ DAK LI NTQAL WAQT IL-KONFERENZA F’GHELUQ IL-MITT SENA MILL-KOSTITUZZJONI TAL-1921

21

Il-Prof. Frances Camilleri-Cassar
L-Eċċellenza Tiegħu l-President ta’ Malta, il-Professur Raymond Mangion – kollega tiegħi flistess dipartiment fil-Fakultà tal-Liġi, kollegi, kelliema,
Nixtieq nibda b’ringrazzjament għal din l-istedina.
Illum se nitkellem dwar ir-rwol tal-mara fil-qasam politiku, mill-Kostituzzjoni tal-1921 salġurnata tal-lum, u nispiċċa b’mistoqsija: xi nbidel?
Fl-ewwel parti ta’ dan id-diskors se nagħti ħarsa lejn il-ġrajjiet li seħħew fl-istorja ta’ Malta matul
iż-żminijiet, u l-ħidma li saret minn mitt sena ’l hawn għall-emanċipazzjoni tan-nisa Maltin, id-dritt
tagħhom tal-vot, u r-rappreżentanza tan-nisa bħala membri eletti fil-Parlament Malti.
Fit-tieni parti tad-diskors, nitkellem dwar is-sejbiet ewlenin li ħarġu mir-riċerka tiegħi, li
wettaqt riċentament. Din ir-riċerka saret sabiex nirrispondi l-mistoqsija li poġġejt jiena stess
fit-titlu ta’ dan id-diskors: Xi nbidel?
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Fl-aħħar, imbagħad, nagħlaq b’xi ftit riflessjonijiet li ħarġu minn din ir-riċerka.
Sas-seklu dsatax, f’Malta, ftit li xejn sar tibdil fil-qagħda tal-mara. Hija baqgħet dejjem taċċetta
dan l-istat ta’ ħajja, b’mod passiv. Kien għall-bidu tas-seklu għoxrin, meta beda t-taqlib li
qaċċat drawwiet qodma u nebbaħ fehmiet ġodda dwar il-jeddijiet li kull bniedem għandu
jgawdi fil-ħajja ta’ kuljum. Dan it-taqlib beda jseħħ mal-ġlieda kemxejn qalila u inkwetanti li,
fl-aħħar mill-aħħar, ħejjiet it-triq għad-dritt awtogovernattiv ta’ pajjiżna.
Kien ukoll matul dawn iż-żminijiet li f’pajjiżna nibtu żewġ movimenti tabilħaqq b’saħħithom,
għalkemm opposti minn xulxin. Moviment wieħed tħabat sabiex iżomm il-Knisja Kattolika
Rumana bħala l-pilastru tradizzjonali tal-identità u l-kultura nazzjonali Maltija, waqt li
l-moviment l-ieħor ħareġ b’aġenda nazzjonali, forsi aktar rivoluzzjonarja u progressiva, blgħajta għall-ħelsien universali tal-bniedem, fosthom l-emanċipazzjoni tan-nisa.
Matul dak iż-żmien, il-Knisja f’Malta qieset it-tentattiv lejn it-tibdil fir-rwol tal-mara bħala
tfixkil u bħala tkissir tal-valuri tradizzjonali tal-familja. Kienet taqbida iebsa u twila sakemm
il-mara setgħet taqta’ l-ktajjen li kienu qed iżommuha lura u jxekkluha milli tiżviluppa bħala
ħolqien mogħnija bit-talenti tagħha, bħalma kien ir-raġel.
Dan kien żmien ta’ faqar kbir u l-familji Maltin sofrew minn nuqqas ta’ ikel sal-punt li kien
hemm tħassib dwar is-saħħa tan-nisa, speċjalment minħabba żieda fil-mortalità tat-trabi u
anke tal-ommijiet. Il-miżerja tal-klassijiet tal-ħaddiem, flimkien mar-rabja fost dawk tal-klassi
tas-sinjuri, minħabba l-istaġnar fl-iżvilupp kostituzzjonali ta’ Malta, wasslu għar-rewwixti tasSette Giugno tal-1919.
Fiż-żmien meta Malta kisbet l-awtogovernanza fl-1921, il-biċċa l-kbira tal-bniet ma studjawx lil
hinn mil-livell primarju, u saħansitra ftit li xejn kienu jmorru l-iskola. L-edukazzjoni u l-iskola
għan-nisa ma kinitx tingħata importanza, ħlief biex forsi jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom għażżwieġ ma’ xi raġel professjonist jew tal-flus. Mill-bqija, il-kundizzjoni tan-nisa tal-klassi talħaddiem kienet mill-iktar ħarxa u fqira.
Għalkemm l-edukazzjoni elementarja ffinanzjata mill-Istat kienet ġiet introdotta mill-Franċiżi
fl-1798, damet kważi mitejn sena sakemm saret obbligatorja fl-1946, bir-riżultat li matul issnin ta’ bejn iż-żewġ gwerer dinjija ħafna tfal baqgħu mingħajr skola. Oħrajn waqfu fil-primarja
minħabba l-faqar, li ġegħilhom ifittxu x-xogħol sabiex jagħtu sehemhom fl-ispejjeż għallgħajxien tagħhom.
Kien proprju fl-1918, ftit tas-snin qabel l-awtogovernanza f’pajjiżna, li Gerald Strickland stqarr
li n-nisa ta’ ċertu livell ta’ edukazzjoni għandhom jingħataw il-jedd li jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali.
Madanakollu, u kif diġà tennejt qabel, ftit li xejn kien hawn nisa ta’ skola u li kienu kapaċi jintrigaw
bħala mexxejja tan-nisa oħrajn bħalhom. Tant hu hekk li, waqt li fl-Assemblea Nazzjonali tal-1919
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kien hemm firxa wiesgħa ta’ nies jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili Maltija, madanakollu l-ebda middelegati ma kienu nisa jew, tal-inqas, konxji tal-ħtiġiet tan-nisa Maltin.
Il-Kostituzzjoni ta’ Amery-Milner tal-1921 tat lil Malta l-awtonomija u l-governanza f’dak li
għandu x’jaqsam mal-affarijiet interni ta’ pajjiżna. Kienu feġġew ukoll xi ilħna u sejħiet għallemanċipazzjoni tan-nisa. Hekk kif twaqqaf il-Partit Laburista fl-1921 – dak iż-żmien kien
magħruf bħala l-Camera del Lavoro, saru sforzi sabiex il-mara tingħata l-vuċi li jistħoqqilha,
bħala bniedma u ċittadina daqs ħaddieħor.
Madwar l-1931, Mabel Strickland, li dak iż-żmien kienet Assistenta Segretarja tal-Constitutional
Party, reġgħet bdiet tqanqal il-kwistjoni tad-drittijiet tan-nisa fil-qasam politiku f’Malta. Tant
kienet ħerqana f’dan ir-rigward, li waqt li ġiet biex tixhed quddiem il-Kummissjoni Rjali għallAffarijiet Maltin (Royal Commission on Maltese Affairs), talbet li jsiru emendi fil-Kostituzzjoni
tal-1921 sabiex il-mara tingħata l-vot u wkoll sabiex id-drittijiet tan-nisa Maltin jiġu jixbhu
aktar fil-qrib u jkunu aktar konformi ma’ dawk li jgawdu nisa oħra fil-British Commonwealth. Iżda
t-talba ta’ Mabel Strickland ma kinitx tinkludi n-nisa kollha, iżda dawk biss li kellhom il-proprjetà.
Minkejja dan kollu, it-talba ta’ Strickland ġiet injorata għar-raġuni li l-Kummissjoni Rjali ma
riditx tidħol fi kwistjonijiet imqanqla mill-awtoritajiet ekkleżjastiċi u l-ġlieda tagħhom kontra
it-tibdil fir-rwol tradizzjonali tal-mara fil-familji Maltin. Barra minn hekk, il-Gvern Ingliż deherlu
li kien għadu ma wasalx iż-żmien li n-nisa Maltin jingħatalhom il-vot.
Sat-Tieni Gwerra Dinjija, in-nisa Maltin ftit li xejn kienu jinteressaw ruħhom f’dak li kien
jiġri barra mill-ħitan ta’ djarhom. Kienu jħallu kollox f’idejn l-irġiel biex imexxu huma. Dan
l-atteġġjament beda jinbidel xi ftit hekk kif Malta ngħatat il-kariga ta’ Nurse of the Mediterranean
minħabba li, matul din it-taqbida dinjija, eluf ta’ suldati midruba u priġunieri tal-gwerra ġew
ikkurati bl-għajnuna tan-nisa Maltin. Din kienet esperjenza ġdida għall-mara Maltija li tat bidu
għall-bidla ta’ dawk ir-rabtiet soċjali, u tradizzjonali, li bihom kienet għadha mxekkla.
Talba oħra, sabiex in-nisa Maltin jingħataw il-vot, saret waqt laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali
f’Lulju, tal-1945. Dak iż-żmien ma kienx hemm Parlament kif nafuh illum u l-elezzjonijiet kienu
jsiru meta jrid il-Gvern Ingliż biss. L-Assemblea Nazzjonali kienet iffurmata minn delegati li
kienu jirrappreżentaw lill-partiti politiċi, it-trade unions, u bosta għaqdiet kostitwiti, fosthom
il-każini tal-banda. Ir-rappreżentanti ta’ dawn l-għaqdiet kienu kollha rġiel ħlief għal Mabel
Strickland, li kienet tirrappreżenta l-ġurnal The Times.
Kien żmien fejn f’Malta nibtet ukoll għaqda tan-nisa bl-isem ta’ Women of Malta Association.
Wara l-ewwel laqgħat u wara diskussjoni mqanqla, l-Assemblea Nazzjonali aċċettat li l-Women
of Malta Association ikollha dritt tibgħat id-delegati tagħha biex jieħdu sehem fl-Assemblea.
Din l-Assoċjazzjoni stinkat sabiex in-nisa mhux biss ikollhom id-dritt tal-vot iżda wkoll li jiġu
eletti f’kull assemblea fi ħdan il-Gvern.The Women of Malta Association twaqqfet fl-1944 u
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ġiet irreġistrata bħala trade union tan-nisa, biex b’hekk seta’ jkollha d-dritt li tibgħat żewġ
delegati għal-laqgħat tal-Assemblea Nazzjonali. Kien l-uniku mezz li ppermetta lin-nisa jieħdu
sehem fid-diskussjonijiet dwar proposti li kienu jolqtu lilhom direttament.
Fl-1945, it-Tabib Paul Boffa, Kap tal-Malta Labour Party, ippreżenta mozzjoni, li kienet imqassma fi
tliet biċċiet, sabiex il-votazzjoni tkun tista’ ssir fuq kull parti tal-mozzjoni, separatament.
Dwar l-ewwel parti tal-mozzjoni, li kienet tgħid li l-ebda persuna ma seta’ jkollha dritt għal
aktar minn vot wieħed, kien hemm qbil kważi unanimu. Kien hemm diskussjoni itwal dwar
l-età ta’ 18-il sena għad-dritt tal-vot. Din il-parti tal-mozzjoni m’għaddietx, u l-Assemblea
Nazzjonali ddeċidiet li jingħata l-vot lil kull raġel ’il fuq minn 21 sena. Imbagħad ġiet diskussa
t-tielet parti tal-mozzjoni mressqa minn Boffa, li kienet tipproponi li l-vot għandu jingħata lin-nisa
wkoll. Hawnhekk saret diskussjoni mqanqla sakemm fl-aħħar il-mozzjoni favur li jingħata l-vot linnisa għaddiet. B’hekk infetħet it-triq għall-kisba tad-drittijiet tan-nisa fil-politika ta’ Malta.
L-abbozz tal-Kostituzzjoni ppreżentat lil Sir Harold MacMichael fl-1946 kien jirrifletti mill-qrib
il-Kostituzzjoni tal-awtogovernanza tal-1921, bid-differenza li s-Senat ġie revokat u l-poter
ingħata minnufih lill-Assemblea Leġiżlattiva. L-emanċipazzjoni universali u l-vot għan-nisa b’mod
partikolari kienu fost l-aktar riformi importanti li daħlu fis-seħħ mal-Kostituzzjoni tal-1947.
Il-kampanja għall-ewwel gvern taħt il-Kostituzzjoni tal-1947 kienet tabilħaqq qalila u
rivoluzzjonarja. Għall-ewwel darba, il-partiti politiċi ngħaqdu f’fehma waħda sabiex, flelezzjoni li jmiss, l-irġiel li qabel ma kellhomx vot, kif ukoll in-nisa li kienu għalqu l-21 sena,
jiġu inklużi fil-firxa ta’ votanti.
In-nisa Maltin għamlu użu mill-vot għall-ewwel darba fl-1947, fit-tieni elezzjoni wara t-Tieni Gwerra
Dinjija, meta Malta ngħatat Kostituzzjoni ġdida mill-Gvern Kolonjali Ingliż. F’din il-Kostituzzjoni,
il-Gvern Ingliż kien laqa’ t-talba tal-Assemblea Nazzjonali li l-Maltin kollha ’l fuq minn wieħed u
għoxrin sena jingħatalhom il-vot. Sa dakinhar, lanqas l-irġiel kollha ma kellhom dritt għall-vot.
Kellhom dritt għalih dawk biss b’ċertu livell ta’ edukazzjoni u li kellhom il-proprjetà.
B’hekk, 54 fil-mija tal-votanti kienu nisa, li għall-ewwel darba kellhom id-dritt jeleġġu 40
membru fl-Assemblea Leġiżlattiva. Fost il-ħames partiti li kkontestaw l-ewwel elezzjonijiet
taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida fl-elezzjoni tal-1947, żewġ kandidati biss kienu nisa.
Dik kienet l-ewwel parti tad-diskors tiegħi, fejn tajt ħarsa lejn l-istorja tal-mara Maltija sa ma
waslet biex eżerċitat għall-ewwel darba d-dritt tal-vot u li tikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Issa
se nitkellem ftit dwar is-sejbiet li ħarġu mir-riċerka tiegħi u rrid nirrispondi t-tieni biċċa tattitlu ta’ dan id-diskors, li tistaqsi: xi nbidel?

GABRA TA’ DAK LI NTQAL WAQT IL-KONFERENZA F’GHELUQ IL-MITT SENA MILL-KOSTITUZZJONI TAL-1921

25

Minkejja t-taqbida għad-drittijiet tan-nisa fil-ħajja pubblika, jidher biċ-ċar li ftit li xejn saret
bidla fix-xejra tar-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament Malti minn meta ngħataw id-dritt talvot fl-1947. Pereżempju, fl-1950 ir-rappreżentanza femminili fi ħdan il-Parlament kienet ta’ tliet
nisa biss fost 40 Membru Parlamentari, waqt li fl-1951 in-numru ta’ nisa kien ta’ erbgħa minn
40 membru. Sebgħin sena wara, ċoè fl-2017, il-persentaġġ baqa’ staġnat fl-ambitu ta’ bejn il-11
u t-12 fil-mija. In-numru tant hu baxx li, fi Frar tal-2021, Malta ġiet klassifikata fil-150 post minn
193 pajjiż fl-Indiċi tal-Unjoni Inter-Parlamentari.
F’pajjiżna, fejn suppost li m’hemm xejn xi jżomm individwi li jippreżentaw ruħhom bħala
kandidati għall-Parlament, xorta waħda tibqa’ ħaġa mill-aktar iebsa biex in-nisa jirnexxilhom
jagħmlu dan. Din l-anomalija ħassbitni mhux ftit. Ridt nistħarreġ x’jispjega l-fatt li, minkejja li
għaddew għexieren ta’ snin, in-numru ta’ nisa fil-Parlament Malti sa minn dejjem baqa’ baxx.
Skont studji li saru fil-qasam tax-xjenza politika, insibu li mod wieħed kif tispjega n-nuqqas ta’
delegati nisa huwa li tesplora jew tistħarreġ kif individwu jasal li jiġi elett u jirbaħ siġġu filParlament. Minn hawn, jien ħejjejt l-istudju tiegħi billi adottajt metodu ta’ riċerka akkademika
hekk imsejħa “kwalitattiva”, fejn ġbart id-dejta tiegħi permezz ta’ intervisti individwali ma’
numru ta’ membri Parlamentari, kemm nisa kif ukoll irġiel. L-intervista tiegħi lil kull Membru
tal-Parlament bdejtha b’din il-mistoqsija: “Huma ftit in-nisa li jilħqu l-quċċata fil-politika
f’Malta. X’jispjega dan il-fenomenu?”
Waqt li n-nisa Parlamentari li kellimt ilmentaw miegħi dwar l-ostakli li jiltaqgħu magħhom,
kemm fil-kariga tagħhom bħala membri fil-Parlament kif ukoll fil-ħajja ta’ kuljum, mir-risposti
li tawni l-irġiel intbaħt li ftit li xejn kienu konxji ta’ x’kien qiegħed ixekkel lin-nisa kollegi
tagħhom. L-irġiel kienu konvinti li, daż-żmien, f’Malta hawn l-ugwaljanza u opportunitajiet
indaqs u allura, skont dawn l-irġiel li ħadu sehem fir-riċerka tiegħi, id-diskrepanza firrappreżentanza ta’ nisa fil-Parlament mhijiex ħlief nuqqas ta’ interess fil-politika, peress li
l-mara titwieled bi rwol naturali ta’ omm. L-irġiel għamluli premura li kandidat għandu dejjem
ikun ta’ “kwalità” sabiex jikseb siġġu fil-Parlament. Mir-riċerka tiegħi stajt ninduna bil-mod ilmod bir-reżistenza sottili f’dawn ir-risposti, li ser nikkwota verbatim:
In-nisa għandhom ikunu ta’ kwalità! (MP raġel)
Ma nemminx fil-mekkaniżmu korrettiv... Xorta naħseb li l-kwalità tgħodd... (MP raġel)
Kif tippretendi li n-nisa jidħlu fil-politika meta lanqas biss għandhom ħin biżżejjed biex
jidħlu fid-dinja tax-xogħol? (MP raġel)
Studji dwar kif il-partiti politiċi jagħżlu l-kandidati tagħhom għall-elezzjonijiet ġenerali juru
biċ-ċar li d-diskriminazzjoni bejn is-sessi għadha teżisti, u teżisti mhux ftit. Minkejja li n-nisa
jkollhom livell ta’ skola u kwalifiki daqs dawk tal-irġiel, kif ukoll il-motivazzjoni li joħorġu
bħala kandidati għall-elezzjonijiet, ftit huma li jintgħażlu mill-partit tagħhom sabiex isimhom
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jidher fuq il-karta tal-vot. Dan ifisser li d-dominanza tal-irġiel fost il-kandidati eletti ma
tiddependix biss fuq l-għadd ta’ voti fl-elezzjonijiet ġenerali, iżda minkejja kollox, hija riżultat
tad-deċiżjonijiet tal-partiti politiċi dwar min se jkunu l-kandidati tagħhom. Huwa minnu li,
dakinhar tal-elezzjoni, il-votanti, aħna jiġifieri, jagħżlu lil min jixtiequ li jiġi elett, iżda l-għażla
tagħhom issir biss wara li l-partiti politiċi jkunu diġà fasslu l-lista ta’ kandidati tagħhom.
M’hemm l-ebda dubju li l-karta tal-vot tirrifletti l-preġudizzji li għadhom jeżistu fost iddelegati tal-partit.
Kieku qegħdin f’dinja ideali u bbażata fuq il-prinċipju tad-demokrazija, l-għażla tal-kandidati
għandha tkun proporzjonata man-numru ta’ votanti fl-elezzjoni ġenerali. Iżda r-realtà hi tali
li dan l-ideal s’issa qatt ma seħħ f’Malta. Irridu niftakru li l-għażla ta’ kandidat x’aktarx tkun
għotja ta’ ringrazzjament għal xi pjaċir li jkun għamel, jew għal-lealtà li dejjem ikun wera
lejn il-partit. Irridu niftakru wkoll li l-karta tal-vot spiss tiġi mfassla mid-delegati rġiel, li
huma stess ikunu stinkaw u tħabtu sabiex jilħqu l-quċċata fil-ġerarkija tal-partit tagħhom. Iddiskriminazzjoni u l-preġudizzji bħal dawn ixekklu l-avvanz ta’ dawk in-nisa li jaslu jitħajru
joħorġu għall-politika u jagħtu sehemhom fil-Parlament.
F’sitwazzjoni bħal din, il-miżuri korrettivi fil-liġi l-ġdida, li għadha kemm għaddiet millParlament proprju din il-ġimgħa, huma essenzjali sabiex jingħeleb l-iżbilanċ bejn is-sessi,
tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament, u nkunu nistgħu niftaħru li l-Parlament Malti
sar verament demokratiku.
Staqsejt ukoll lill-parteċipanti fl-istudju tiegħi dwar l-appoġġ li jingħata lin-nisa mill-partit
tagħhom. Ħafna qaluli li l-kultura u l-istil tal-politiċi Maltin x’aktarx huma konfrontattivi, u li
n-nisa jħossuhom mhedda minn attitudnijiet negattivi u mġiba ta’ intimidazzjoni. Il-Membri
Parlamentari qaluli hekk:
In-nisa m’għandhomx l-istess appoġġ bħall-irġiel, u huwa għalhekk li għandna bżonn
mekkaniżmi korrettivi... (MP mara)
Il-perċezzjoni dwar in-nisa tjiebet, iżda l-appoġġ għan-nisa mhux hemm! Huwa biss kliem
fieragħ! (MP mara)
Naħseb li l-partiti politiċi jużaw lin-nisa sabiex jiksbu l-popolarità u l-voti. Jingħad ħafna
kliem, iżda sal-lum xejn ma nbidel (MP raġel)
Sejba oħra li ħarġet mir-riċerka tiegħi hija l-kwistjoni tal-flus. Il-kandidati jkollhom bżonn
jiffinanzjaw lilhom infushom meta joħorġu għall-elezzjonijiet u, ħafna drabi, in-nisa ma
għandhomx aċċess għal flus żejda biex ikopru l-ispejjeż għall-kampanja elettorali tagħhom stess.
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In-nisa Parlamentari lmentaw ukoll fuq il-piż finanzjarju minħabba l-ilbies u l-kura tad-dehra
tagħhom sabiex ikunu konformi ma’ dak mistenni minnhom waqt avvenimenti politiċi, kif ukoll
laqgħat soċjali u familjari.
Fir-riċerka tiegħi nsib li n-nisa f’Malta jaffaċċjaw pressjoni qawwija, li tkun fl-istess ħin
sottili, dwar ir-rwoli tradizzjonali tal-ġeneru marbuta man-normi mistennija mis-soċjetà.
Nerġa’ nikkwota:
...meta n-nisa jiġu biex jagħmlu l-pass sabiex jidħlu fil-politika, hemm xi ħaga li żżommhom
lura... huma jiffaċċjaw ċertu tfixkil li jiġi mar-responsabbiltà ewlenija tagħhom, dik ta’ mara u
omm... (MP raġel)
Minn din il-ħarsa li tajt dwar dak li għaddiet minnu l-mara Maltija għall-kisba ta’ jeddijietha
mill-Kostituzzjoni tal-1921 sal-ġurnata tal-lum, jidher ċar li l-akbar ostakli li jtellfuhom milli
jħaddmu d-dritt għall-kandidatura huma l-preġudizzji, in-nuqqas ta’ finanzi, in-nuqqas ta’
appoġġ, u r-reżistenza mill-partiti politiċi. Minħabba dan it-tfixkil, ħafna nisa Maltin lanqas biss
jgħaddilhom minn rashom li huma wkoll jistgħu, u għandhom dritt, jikkontestaw l-elezzjoni.
Dawn il-problemi nħolqu għaliex, pass pass mal-għotja tal-jeddijiet matul dawn l-aħħar
mitt sena, ma kienx hemm proċess ta’ bidla kulturali favur l-ugwaljanza fil-ħajja pubblika.
Għalkemm ħafna huma dawk l-irġiel u n-nisa li jaffermaw il-prinċipji tal-ugwaljanza, filprattika, u fil-konfront tal-mara baqgħu jaġixxu skont twemmin tradizzjonali u ma biddlu
xejn sabiex jagħmlu l-mixja tal-mara waħda aktar ħafifa u mingħajr tfixkil. L-antagoniżmu u
l-preġudizzji li n-nisa għadhom iħabbtu wiċċhom magħhom qed ikunu ta’ dannu mhux biss
għalihom, iżda wkoll għas-soċjetà Maltija.
Għalhekk, id f’id mal-għotja tal-jeddijiet, għandu jkun hemm bidla radikali dwar kif inħarsu lejn
il-mara. Jeħtieġ li l-partiti politiċi f’Malta jiżguraw li n-nisa jintgħażlu bħala kandidati u li jiġu
eletti fil-Parlament Malti. Il-partiti politiċi għandhom jegħlbu l-kultura tradizzjonali u jeħilsu
darba għal dejjem mir-reżistenza lejn il-preżenza tan-nisa fost il-kandidatura tal-partit. B’hekk
biss il-Parlament ta’ Malta jista’ jsir sinonimu mal-ugwaljanza u mad-demokrazija.
Grazzi ħafna.
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Ir-Rev. Dr Nicholas Doublet
Grazzi, Eċċellenza, li qed tagħtini din l-opportunità sabiex nirrifletti anki fuq – kif diġà
aċċennaw għaliha – ir-relazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat fid-dawl tal-Kostituzzjoni tal-1921 u
anki kif żviluppat fid-deċennji ta’ wara.
“Ir-reliġjon ta’ Malta hija r-Reliġjon Kattolika Appostolika Rumana”. Hekk għadha tgħid u
tirrifletti l-Kostituzzjoni tagħna sal-lum, u din tajjeb ngħidu li kienet id-dikjarazzjoni prinċipali
li l-Assemblea Nazzjonali ressqet hija u tiddiskuti l-abbozz fuq il-Kostituzzjoni fl-1919, kif
bdew jiddiskutu l-abbozz tal-Kostituzzjoni.
Wara ħafna diskussjonijiet, kif ġie deskritt u anki studjat maġisterjalment – hawnhekk
insellimlu – mill-Eċċellenza Tiegħu l-Monsinjur Arċisqof f’pubblikazzjoni li ħarġet is-sena li
għaddiet u mill-Professur Grima, u anke mill-Professur Mangion hawnhekk preżenti, li kitbu
lkoll fuq dan is-suġġett, l-Assemblea Nazzjonali aċċettat din id-dikjarazzjoni, li għadha
tifforma parti mill-Kostituzzjoni tagħna; dikjarazzjoni li kienet issuġġerita minn ekkleżjastiku,
mill-Mons. Panzavecchia, fit-tieni abbozz tal-Kostituzzjoni. Jidher ċar li din id-dikjarazzjoni – u
hawnhekk dak li rrid noħroġ illum – ma teskludi bl-ebda mod dak li tant hu għażiż għalina: il-
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prinċipju tat-tolleranza. Dan kien f’moħħhom b’mod ċar, u anki l-għarfien tad-dritt għal-libertà
tal-kuxjenza u tal-kult.
Tajjeb li nifhmu eżattament, l-ewwel nett, is-suġġetti li qegħdin nitkellmu fuqhom, il-Knisja kif
kienet tifhem lilha nnifisha vis-à-vis l-Istat, għaliex dan se jiddetermina anki l-mod kif il-Knisja
u dawk li kienu involuti – mhux il-Knisja biss; dawk kollha li kienu involuti, il-Maltin – tirrifletti
fuq x’kienu qed jifhmu b’tolleranza. Il-mudell ekkleżjoloġiku li l-Knisja kienet qiegħda taħdem
bih fir-relazzjoni tagħha mal-Istat – mudell li jiżviluppa matul l-istorja kollha tal-Knisja li jista’
jinkwadra dejjem din ir-relazzjoni bejn Knisja u Stat, sa mill-bidu, imma b’mod partikolari fisseklu 19 – kien dak ta’ “soċjetà perfetta”. Il-Knisja tqis lilha nnifisha bħala “soċjetà perfetta”.
Huwa mudell ġuridiku. X’nifhmu bih? Jiġifieri l-Knisja tqis lilha nnifisha li għandha ġo fiha
dak kollu li hu essenzjali biex tilħaq l-iskopijiet tagħha, u għalhekk qed tirrelata ma’ “soċjetà
perfetta” oħra, l-Istat, fuq livell ta’ ugwaljanza. Huwa mudell li jiżviluppa tul is-seklu 19
fil-forġa tal-inkwiet li l-Knisja kellha, anki l-persekuzzjoni li affaċċjat mill-Istat f’ambjenti
oħra, f’pajjiżi oħra, u għalhekk f’kuntest ta’ liberaliżmu pjuttost aggressiv li pprova jimponi
separazzjoni ostili li l-Knisja sofriet mhux biss fid-drittijiet tagħha imma anki fil-persuni li
jifformaw il-Knisja u l-mod kif tista’ teżerċita l-kult.
Diġà aħna, meta qed nitkellmu fuq l-1921, ċertament li l-Knisja – u anke l-Knisja lokali – kellha
f’moħħha mhux biss dak li l-Knisja għaddiet minnu taħt dan it-tip ta’ liberaliżmu aggressiv fuq
il-kontinent, imma dak li beda jiġri f’ambjenti oħra bl-iżvilupp tal-konsegwenzi tal-Komuniżmu
prattiku. “Soċjetà perfetta”, kif għidt, hija dik li tqis lilha nnifisha li għandha fiha dak kollu
li hu neċessarju biex tilħaq l-iskop tagħha. Fil-kuntest tal-konsiderazzjoni tagħna llum,
tajjeb nifhmu li dan il-mudell serva lill-Knisja tajjeb bħala strument ġuridiku biex tiddefendi
d-drittijiet tagħha fir-relazzjoni mas-“soċjetà perfetta” l-oħra, l-Istat. Kif jixhdu d-dibattiti
fl-Assemblea Nazzjonali, fil-każ ta’ Malta l-pożizzjoni tal-Knisja fis-soċjetà ġiet imsaħħa.
L-argument tagħhom kienu qed isaħħuh anki fuq bażi oħra: l-argument mit-tradizzjoni. Il-fatt li
l-Maltin kienu Kattoliċi, isostnu dawn, sa minn żmien San Pawl, u għalhekk dak li hu kostanti flistorja tagħna huwa proprju dan il-pedament Kattoliku, li flimkien mal-lingwa jsawru l-identità
tagħna – dan l-argument mit-tradizzjoni. Fir-reazzjonijiet, kemm tal-lajċi u kemm tal-kleru, għallabbozz tal-Kostituzzjoni, naraw insistenza proprju fuq dan: li l-istorja ta’ Malta hija inseparabbli
mir-reliġjon Kattolika. Il-kwistjoni reliġjuża, għalhekk, ma kinitx kwistjoni oħra li kienu qed
jittrattaw, imma kienet il-kwistjoni ta’ prinċipju li “fuqha kienet tiddependi kull kwistjoni oħra”.
L-Ingliżi injoraw il-formola tal-Assemblea Nazzjonali dwar ir-Reliġjon. Kien eżerċizzju ta’ nuqqas ta’
sensittività min-naħa tagħhom lejn ir-realtà soċjokulturali tal-poplu tagħna.
Tqum weħidha l-mistoqsija: imma f’Malta ggvernata, fl-aħħar mill-aħħar, minn gvern kolonjali,
gvern li ma jħaddanx ir-reliġjon Kattolika Rumana imma gvern Protestant, il-Maltin kif kienu
jifhmu li kellhom jirrelataw ma’ dawk li ma jħaddnux il-fidi tagħhom? Il-Maltin kienu konxji
minn dan, mill-bżonn tat-tolleranza. Kif diġà ssemma, dan il-punt diġà ġie ttrattat sa mill1802, meta fid-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet, il-Maltin kienu ħerqana li juru li r-rikonoxximent
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legali tar-reliġjon Kattolika xorta seta’ jgħix mal-kunċett tat-tolleranza reliġjuża. F’dan il-każ,
il-Maltin kienu qed juru moħħ miftuħ verament għaliex lanqas il-Maġisteru tal-Knisja ma kien
wasal f’dak il-ftuħ. Dan il-fatt ikomplu dejjem jinsistu fuqu kemm fl-1906, waqt il-polemika
tal-Mission Service Case, kif ukoll waqt id-diskussjonijiet fuq l-abbozz tal-Kostituzzjoni tal1921, liema abbozz qegħdin niflu hawnhekk. Iżda tajjeb nistaqsu, allura, x’kienu qed jifhmu
b’tolleranza dawn in-nies? Jekk il-mentalità miftuħa li juru fl-1802 tista’ tkun meqjusa bħala
waħda ta’ ftuħ straordinarju fid-dawl tal-Maġisteru tal-epoka fir-rigward, sal-bidu tas-seklu 20
din il-fehma kienet diġà mżewqa b’numru ta’ dikjarazzjonijiet minn diversi Papiet.
B’“tolleranza reliġjuża” l-Maltin ċertament ma ridux jifhmu – u dan iqum ċar fid-dibattiti talAssemblea Nazzjonali – indifferenza reliġjuża kif imħaddna minn filosofi bħal John Locke.
Jidher ċar, mill-interventi tal-Kapitlu tal-Katidral waqt id-dibattitu, li t-tolleranza ma kinitx
tfisser aċċettazzjoni sempliċi tad-dritt tal-libertà tal-kult u l-kuxjenza. Għalhekk, kienet
tolleranza kwalifikata. Dak li jfissru b’tolleranza kien limitat għal “tolleranza soċjali” kif mifhum
minn Ljun XIII fl-Enċiklika tiegħu dwar il-Kostituzzjoni Nisranija tal-Istat Immortale Dei, li
ħarġet fl-aħħar tas-seklu 19. X’jgħid il-Papa? Dan id-dibattitu li kienu qed jimxu fuqu ried jiġi
inkwadrat f’dak li qed jgħid il-Maġisteru:
Anqas hemm ebda raġuni għala xi ħadd għandu jakkuża lill-Knisja b’nuqqas ta’ ħlewwa f’azzjoni
jew ftuħ ta’ ideat, jew li topponi libertà reali u legali. Il-Knisja, fil-fatt, tqis illegali li tpoġġi diversi
forom ta’ kult divin fuq l-istess livell mar-reliġjon vera, iżda fuq hekk ma tikkundannax lil dawk
il-mexxejja li, biex jassiguraw ġid akbar jew biex jilqgħu kontra xi ħażen kbir, ikollhom iħallu
bil-paċenzja kollha drawwiet jew użi li jippermettu lil kull tip ta’ reliġjon xi forma ta’ eżistenza
legali fl-Istat. U, fil-fatt, il-Knisja tieħu bis-serjetà l-fatt li ħadd ma jista’ jiġi sfurzat iħaddan il-fidi
Kattolika kontra r-rieda tiegħu għax, bħalma b’għaqal ifakkarna Santu Wistin, “il-Bniedem ma
jistax jemmen jekk mhux bir-rieda libera tiegħu nnifsu”.
Hu f’dan il-qafas, għalhekk, li l-Assemblea Nazzjonali riedet tinkludi fil-Kostituzzjoni
dikjarazzjoni li r-reliġjon Kattolika Rumana hija r-reliġjon ta’ Malta. Dan joħroġ, tal-inqas
indirettament, meta l-Assemblea ltaqgħet biex tissottometti l-osservazzjonijiet tagħha dwar
l-abbozz tal-Kostituzzjoni mfassal mill-Ingliżi. Hekk kif imfassla, kif ippreżentawha l-Ingliżi,
kien hemm is-segwenti klawżola 56 biss li tittratta r-reliġjon, l-artiklu speċifikament fuq ittolleranza reliġjuża, li kien:
a) jasserixxi li kulħadd kellu d-dritt għal-libertà sħiħa tal-kuxjenza u għall-eżerċizzju 		
		 liberu tal-kult rispettiv tiegħu.
b) jipprojbixxi diskriminazzjoni reliġjuża fir-rigward ta’ kull uffiċċju pubbliku.
F’kelma waħda, l-intenzjoni tal-Gvern Kolonjali baqgħet regolata biss minn dak li kien diġà
asserixxa fl-1906 wara l-Mission Service Case.
L-Assemblea Nazzjonali, wara li reġgħet ipproponiet li tinkludi, din id-darba b’titlu fis-sezzjoni
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dwar ir-reliġjon, klawżola dikjarattiva li tasserixxi li dik Kattolika Rumana hija r-reliġjon ta’ Malta,
qablet ukoll li tipproponi riformulazzjoni tal-klawżola fuq id-drittijiet kemm tal-libertà tal-kuxjenza
u tal-kult kif ukoll tat-trattament ugwali ta’ kull ċittadin fir-rigward tar-reliġjon.
Naturalment, it-tali proposta saret fid-dawl tal-Maġisteru, kif diġà spjegajt, u għalhekk kienet
tiggarantixxi li jidher b’mod ċar li r-reliġjon Kattolika Rumana ma kinitx qed tkun imqiegħda fuq
l-istess livell ta’ kulti oħra. Intant, id-dritt tal-Kattoliċi li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom, kemm
jekk individwalment u anki kollettivament, fil-privat u fil-pubbliku, kien meħud bħala evidenti jew
li jirriżulta b’mod ċar mid-dikjarazzjoni kostituzzjonali li r-reliġjon Kattolika hija r-reliġjon ta’ Malta.
Dan iħalli spazju biex min mhux Kattoliku naturalment ikun jista’ jipprattika b’libertà r-reliġjon
tiegħu. Għal darb’oħra l-mens huwa dak tal-Maġisteru: il-Kattoliċi jgawdu l-libertà reliġjuża sħiħa,
u l-oħrajn kienu se jgawdu biss it-tolleranza. Naturalment, dan qed ninkwadrawh fl-istorja. Forsi
llum wieħed jgħid: “Dan x’qed jgħid?”. Ma nistgħux nieħdu pożizzjoni anakronistika. Dan qed
ninkwadrawh fl-iżvilupp storiku ta’ dak iż-żmien, qed ngħidu x’kienet is-sitwazzjoni ta’ dak iż-żmien.
Kif mistenni, il-Gvern Kolonjali żamm mal-pożizzjoni tiegħu, ma aċċetta xejn minn dan, ċaħad ilproposta tal-Maltin li jintroduċu klawżola ġdida li tirrikonoxxi l-istatus speċjali, storiku u soċjali
(huma kienu qed jagħmlu dikjarazzjoni fuq dak li kien storikament validu u soċjalment reali. IlMaltin, fil-maġġoranza assoluta, kienu Kattoliċi) kif ukoll li jemenda l-klawżola mressqa mill-Gvern
Kolonjali dwar il-libertà tal-kuxjenza u l-kult u d-diskriminazzjoni reliġjuża. Is-Segretarju tal-Istat
saħaq li l-Kostituzzjoni ma kinitx id-dokument xieraq li fih tiġi ddikjarata r-reliġjon tal-pajjiż. IlKostituzzjoni kienet hemm biss biex issawwar il-qafas essenzjali ta’ gvern awtonomu, għalhekk
li timponi biss fuq il-Parlament Malti dawk il-limiti li kienu verament meħtieġa fiċ-ċirkustanzi
partikulari. Il-Parlament, naturalment, kien ħieles imbagħad li jgħaddi kwalunkwe liġi li jħoss li hi
neċessarja biex jissalvagwardja anki d-drittijiet tal-Knisja fis-soċjetà Maltija.
L-Isqfijiet Maltin intervjenew numru ta’ drabi fid-dibattitu, anke permezz tal-ekkleżjastiċi preżenti
fl-Assemblea, imma fl-aħħar imbagħad ħarġu żewġ ittri pastorali fil-kuntest ta’ dak kollu li spjegajt.
Fl-ewwel waħda, fl-okkażjoni tal-għoti ta’ din il-Kostituzzjoni, ilmentaw li din mhix immarkata bissalib tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu, jiġifieri li x-xewqa tal-Maltin li r-reliġjon tissemma b’mod
evidenti, li r-reliġjon Kattolika hija r-reliġjon ta’ Malta, ma kinitx ġiet milqugħa. Hawn Caruana jieħu
festa reliġjuża, il-Pentekoste, biex jesprimi b’mod ċar l-inkwiet tal-Isqfijiet li l-Ingliżi kienu injoraw
ix-xewqa tal-Maltin. Turi wkoll ma’ min kienet il-vera fedeltà tiegħu; mhux se nidħol fl-istorja talIsqof Caruana. F’din l-ittra nieħdu togħma ta’ dak li kien se jikkaratterizza r-relazzjoni tormentata
bejn Knisja u Stat fis-snin segwenti, liema kunflitt ma’ Strickland kellu jimmarka għal dejjem ir-ruħ
tal-Kattoliċiżmu Malti u anki t-twelid ta’ nazzjon indipendenti.
Fit-tieni ittra, fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-Parlament f’Ottubru, imbagħad, l-Isqof Caruana,
f’toni patrijottiċi u apoloġetiċi, ifakkar lill-Maltin biex jagħrfu l-għeruq Kattoliċi li sawru l-identità
tagħhom, li jagħmluhom Maltin; li, fil-fatt, dak li kien jiddistingwihom minn popli oħra kienet il-fidi
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tagħhom. Din l-ittra kienet intenzjonata biex tindirizza lid-deputati, issa eletti, u dan wassal liżżewġ kmamar tal-Parlament, kif nafu, jgħaddu l-ewwel Att, l-Att dwar ir-Reliġjon ta’ Malta. Permezz
tiegħu, bħal li kieku ‘għammdu’ l-Kostituzzjoni. Finalment, il-formulazzjoni aċċettata kienet dik
oriġinarjament proposta mill-Mons. Panzavecchia, formula li, kif esprima tajjeb l-Arċisqof filpubblikazzjoni tiegħu, żammet sħiħ waqt il-bidliet kostituzzjonali kollha minn dak iż-żmien s’hawn.
Id-dikjarazzjoni dwar ir-reliġjon baqgħet l-istess f’kull kostituzzjoni li l-Ingliżi tawna bejn l-1921 u
l-1964. Kienet biss fil-kuntest tal-Indipendenza li, bit-trattattivi bejn il-Gvern Ingliż u s-Santa Sede,
fl-Artiklu 2, imbagħad, għandna dik id-dikjarazzjoni fil-Kostituzzjoni li tinkludi għall-ewwel darba
x-xewqa li l-Maltin kellhom fl-1921, jiġifieri tiddikjara li:
1. Ir-reliġjon ta’ Malta hija r-Reliġjon Kattolika Appostolika Rumana.
2. L-Istat jiggarantixxi lill-Knisja Kattolika Appostolika d-dritt li teżerċita liberament il-			
funzjonijiet u d-dmirijiet spiritwali u ekkleżjastiċi tagħha u li tmexxi l-affarijiet tagħha.
Bejn dawn iż-żewġ Kostituzzjonijiet, il-pożizzjoni tal-Knisja fis-soċjetà Maltija kienet inbidlet.
Konna għaddejna, tal-inqas, minn żewġ konflitti politiċi reliġjużi. Issa r-relazzjoni u l-post tal-Knisja
mal-Istat kienet inbidlet ukoll. Ir-reliġjon Kattolika ma kinitx għadha l-prinċipju unittiv li jgħaqqad
l-elementi kollha tal-identità nazzjonali. Il-kwistjoni issa kienet kif wieħed kien se jiddetermina,
f’dan il-kuntest mibdul ta’ Stat Indipendenti, ir-relazzjoni bejn Knisja u Stat. U fuq dan ingħad ħafna.
Fil-linja mal-bidla fil-Maġisteru, kif definit proprju f’dawk ix-xhur fil-Konċilju Vatikan II, dwar ilKnisja kif tagħraf hi stess lilha nnifisha, l-insistenza fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza hi waħda li
tiggarantixxi l-libertà sħiħa lill-Knisja biex tmexxi lilha nnifisha u ħwejjiġha. Din hi l-kwistjoni tallibertas ecclesiae, li tiddefinixxi l-istorja kollha tal-Knisja. Din il-garanzija kostituzzjonali, mixtieqa
mill-kleru sa mid-dibattiti tal-1921, imma li f’dak il-mument kienet meqjusa mill-partijiet lajkali
bħala superfluwa, issa saret neċessarja; li l-Knisja jkollha garanzija kostituzzjonali li tissalvagwardja
li hi jkollha l-libertà li taqdi l-għan tagħha. Il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza rrikonoxxiet ir-reliġjon
Kattolika Rumana bħala r-reliġjon ta’ Malta,
iggarantiet l-awtonomija meħtieġa lill-Knisja Kattolika Rumana biex teżerċita r-rwol tagħha
fis-soċjetà, kif ukoll affermat id-dritt tal-libertà sħiħa tal-kuxjenza u tal-kult u pprojbiet kull
diskriminazzjoni reliġjuża. B’hekk iggarantiet b’mod partikolari lill-Knisja l-libertà biex taqdi
l-missjoni tagħha, mingħajr ebda biża’ ta’ ndħil u ta’ tfixkil minn ħadd, partikolarment ukoll millIstat. Iż-żmien kellu juri kemm dawn il-garanziji huma verament meħtieġa.
Grazzi.
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Il-Prof. JosAnn Cutajar
Jiena se nipprova nallaċċja l-passat mal-preżent.
Nirringrazzja lill-Eċċellenza Tiegħu talli stedinni nagħmel dan l-intervent u nsellem lill-kollegi
tiegħi u l-udjenza.
Jiena se nitkellem fuq il-Kostituzzjoni tal-1921 u d-demokrazija, u se nibda bir-rilevanza ta’
Kostituzzjoni. Kostituzzjoni hija importanti għax tipprovdi l-qafas legali biex twitti t-triq għal xi tip
ta’ eżerċizzju demokratiku u l-istat tad-dritt, li bħalissa qed nisimgħu daqshekk fuqu hawn Malta.
Tiddetermina wkoll ir-rwol tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-inklużività tas-sistemi politiċi. Din hija
t-tema prinċipali tal-intervent tiegħi: kemm aħna inklużivi bħala demokrazija; ħadet spunt minnha
l-Professur Camilleri-Cassar.
Xi tfisser demokrazija? Il-kelma ġejja mill-kelma Griega “demos” (il-poplu) u “kratos” (il-gvern), li
tfisser tmexxija min-nies, bin-nies, u għan-nies; fejn in-nies jiddibattu u jaħdmu ma’ xulxin. Din ilparteċipazzjoni fid-demokrazija tinvolvi żewġ affarijiet:
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1) elezzjoni biex jiġu eletti r-rappreżentanti tal-poplu; jew inkella
2) parteċipazzjoni diretta min-nies.
Issa Schumpeter jgħid li mod wieħed ta’ kif taħdem il-politika hija l-arranġament ta’ kif jittieħdu
d-deċiżjonijiet. Kull gvern jiddiskrimina kontra sezzjoni tal-popolazzjoni. Fil-każ tagħna, pereżempju,
aħna ma nagħtux vot lit-tfal. U jiddependi wkoll kif niddefinixxu aħna l-kelma “demos”.
Rule by the people - In-nies veru jmexxu? U liema nies imexxu? Dawk li vvotaw? Il-maġġoranza?
Dawk li ġew eletti? Dawk li ġejjin minn ċerti klassijiet soċjali? Id-dritt tal-maġġoranza numerika
qiegħda tiggverna? U l-interessi tal-gruppi u l-individwi l-oħra fis-soċjetà fejn jidħlu?
Pereżempju, fl-Iżvizzera, in-nies għandhom iktar ċans jintervjenu għax jistgħu jagħmlu sa millinqas ħames referenda li ġejjin min-nies u jieħdu deċiżjoni bħala poplu fuq dawn l-issues li jistgħu
joħorġu min-nies li joqogħdu l-Iżvizzera. Jiġifieri aħna għandna demokrazija li mhijiex daqshekk
parteċipattiva daqskemm hija dik tal-Iżvizzera.
Demokrazija parteċipattiva teħtieġ li n-nies ikollhom id-dritt u l-abbiltà li jipparteċipaw b’mod
attiv fil-proċess politiku fil-livelli kollha; li jkunu kapaċi jikkomunikaw dwar il-prijoritajiet, ilpreferenzi, u l-ħtiġijiet tagħhom lill-Gvern; li jifformaw gruppi, assoċjazzjonijiet, klabbs, u
movimenti politiċi biex jinkoraġġixxu lill-Gvern tagħhom jirrispondi bi programmi u policies li
jindirizzaw il-ħtiġijiet komuni, għax xi daqqiet mhux dejjem tista’ tinkludi lil kulħadd, imma, skont
ukoll il-qafas tal-Gvern.
Dawn huma d-drittijiet fundamentali assoċjati mad-demokrazija – issa nidħol fil-fond. Huma
l-libertajiet personali (il-libertà tar-reliġjon, tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni, il-libertà talmoviment, id-dritt għall-privatezza); il-protezzjonijiet legali u ġudizzjarji (proċeduri ġusti,
ugwaljanza quddiem il-liġi, l-ebda tortura jew arrest arbitrarju mingħajr proċess xieraq); il-libertà
politika (gvern limitat; libertà tal-kelma u tal-istampa; elezzjonijiet ħielsa, ġusti u li jkun hemm
aktar minn partit wieħed; dritt għall-assemblea) u l-libertà ekonomika (il-ħelsien mill-jasar, id-dritt
li takkwista u tippossjedi proprjetà, id-dritt li tissieħeb f’unions tax-xogħol u li tistabbilixxi negozju
/ tixtri / tbigħ oġġetti).
Jiena nemmen f’rappreżentanza proporzjonali. Din hija xi ħaġa li aħna adottajna fis-sistema
elettorali hawn Malta. F’Malta, imma, tfisser l-ideoloġiji politiċi li jħaddnu n-nies residenti f’distretti
partikolari. Imma hemm interpretazzjonijiet oħra fejn jaraw ir-rappreżentanza proporzjonali bħala
li tinkludi l-gruppi diversi soċjali li hemm fil-pajjiż – dak li ngħidulu identity politics – u hemm
pajjiżi li din jinkluduha.
Issa se niġu għad-definizzjoni tal-kelma “politika”. Nerġgħu nħarsu lejn il-Grieg - għax ħafna millaffarijiet li għandhom x’jaqsmu mal-politika ġejjin mill-Grieg. “Politikos”, li tfisser ta’, għal, jew
affarijiet li għandhom x’jaqsmu maċ-ċittadini. Il-kelma “politika” hija l-attivitajiet jew affarijiet li
jinvolvu l-Gvern, rappreżentant politiku, jew partit politiku.
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Mela x’inhi d-differenza bejn it-tnejn? Il-politika hija l-ġlieda politika (political struggle);
kompetizzjoni, għax hawn gruppi diversi; u kompromess ma’ dawn it-tnejn. Id-demokrazija hi
s-sovranità popolari; l-istat tad-dritt; u d-drittijiet umani.
Il-Figura [fil-PowerPoint] tgħid li “Our Constitution is the most important – or supreme – law of the
land. No other law may conflict with it; nor may the Government do anything that violates it”. Mela
l-Kostituzzjoni hija l-qafas.
Id-definizzjoni tal-kelma “demokrazija” nbidlet maż-żminijiet? Min kienu dawk li rrappreżentaw
il-poplu fl-1921? Diġà għidna mid-diskussjoni li kellna qabel li kienu gruppi soċjali, dawk li aħna
ngħidulhom “għoljin”. Hekk kienu dakinhar; issa rridu naraw jekk inbidlitx matul iż-żminijiet.
Il-votanti min kienu? Qaluha ħafna minn sħabi: irġiel li kienu sudditi tal-Imperu Ingliż; kellhom
iktar minn 21 sena; kienu jafu jaqraw u jiktbu; kellhom dħul annwali – mhux tagħhom biss imma
tal-mara wkoll, għax dak iż-żmien dak tal-mara kien tar-raġel – ta’ ħames liri li ġejjin minn proprjetà
immobbli jew kapitali, jew kienu jħallsu kera ta’ ħames liri; u plural voting, jiġifieri jekk dawn
kellhom proprjetà f’areas differenti ta’ Malta, kienu jistgħu jivvotaw iktar minn darba.
Issa Hoffman jgħid li “the business of government is the business of the rich” – hekk kienet fl-1921.
Issa, daż-żmien, min jipparteċipa? Jiġifieri min jista’ jivvota hawn Malta jew joħroġ bħala kandidat?
Għandek il-votanti li jkollhom iktar minn 16-il sena; residenti ta’ Malta. U ċittadini Maltin li ma
jgħixux Malta? Naf li kienet xi ħaġa fuq il-Kunsill għall-Maltin li Jgħixu Barra. Għadna ma dħalniex
fiha għax għadhom in-nies li jgħixu hawn Malta jistgħu jivvotaw jew inkella, jekk tgħix barra, trid
tiġi hawn Malta biex tivvota.
Parteċipazzjoni politika. Biex tipparteċipa, kif qalet il-kollega tiegħi l-Professur Francis CamilleriCassar, irid ikollok kapital ekonomiku, kapital politiku, jew kapital soċjali; jiġifieri hawn Malta lil min
taf jgħodd ħafna. Mhux hawn Malta biss.
Anke meta n-nies ikollhom drittijiet ugwali biex jieħdu sehem politikament, xorta mhux kulħadd
jista’ jieħu sehem bħala votant jew bħala kandidat.
Biex tkun f’pożizzjoni li teżerċita d-drittijiet politiċi tiegħek jiddependi fuq kemm għandek ġid, lil
min taf, il-livell tal-edukazzjoni u liema skejjel tkun attendejt; mhux Malta biss imma kullimkien.
Dawn ħarġu mill-istudji politiċi, li aħna hawn Malta m’għandniex dipartiment elenkat għalih;
kulħadd mid-dipartimenti differenti qed jidħol fiha.
Il-forma li ngħatat id-demokrazija wara l-gwerra tesiġi parteċipazzjoni minima min-naħa tal-poplu,
jiġifieri kemm jivvotaw. Għaliex importanti tipparteċipa? Il-politiċi jiddeċiedu l-issues li se jaħdmu
fuqhom – dik li ngħidulha agenda setting. Dawn id-deċiżjonijiet se jkollhom effett fuq ħajjitna.
In-nies inġenerali mhumiex inklużi f’dawn id-deċiżjonijiet; ir-rwol tagħhom huwa biss li jtellgħu
lil dawk li jieħdu d-deċiżjoni għalihom u d-demokrazija tikkonsisti, mela, minn sistema ta’ elites li
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jikkompetu ma’ xulxin biex jiġu eletti. Hekk bdejna, u hekk bqajna? Dik hija l-mistoqsija tiegħi. Issa
naraw x’se joħroġ.
Hemm ħafna statistika fuq il-website tal-Università li saret mill-Professur Lane, li kien lettur
Amerikan li interessa ruħu fil-politika hawn Malta u ġabar ħafna informazzjoni, u allaħares ma kienx
hu. Dan wera min huma l-professjonisti l-iktar li jidhru fil-Parlament mill-1921 ’il quddiem, li kienu
periti u inġiniera l-blu [fil-PowerPoint], l-avukati l-vjola, u s-sofor huma t-tobba. Dan iż-żmien din
inbidlet? Naraw l-istess ħaġa. L-avukati jew in-nutara qegħdin fuq; it-tobba qegħdin taħthom; ilperiti u l-inġiniera ċivili qegħdin taħthom; il-business. Qegħdin naraw klassi ġdida: il-broadcasters,
nies li jaħdmu fil-midja qed jidħlu fil-Parlament. M’hemmx bżonn li jkollhom professjoni, imma
professjoni ġdida; teaching - interessanti li kienet min-naħa tan-nisa. Kien hemm nisa li daħlu fuq
il-professjoni ta’ teachers; ekonomisti; il-kumplament tal-poplu mhuwiex daqshekk rappreżentat.
L-iktar nies li qegħdin jirrappreżentawna huma professjonisti u nies tal-business.
Id-demokrazija rappreżentattiva u diretta. Rousseau jemmen li l-aħjar demokrazija hi li int tinvolvi
ruħek u mhux tħalli f’idejn ir-rappreżentanti so-called “tal-poplu”. Ir-rappreżentanti jistgħu jaġixxu
f’isem minoranza għad-detriment tal-maġġoranza; issue li għandna bħalissa. Edmund Burke jgħid li
r-rappreżentanti jimbuttaw dak li jaħsbu li huwa importanti għall-kostitwenti tagħhom. Imma mhux
dejjem hekk jiġri.
Demokrazija awtonoma tinvolvi taħlita ta’ demokrazija diretta u demokrazija indiretta,
parteċipazzjoni u rappreżentanza. Hekk, ir-rappreżentanti ma jkunux jistgħu jaġixxu f’manjiera
elitista. Irridu ngħallmu lin-nies, mela, kif taħdem id-demokrazija u l-politika jekk irridu iktar nies
ikunu involuti.
U kif jistgħu jinvolvu ruħhom in-nies? Semmejna r-referenda bħal, pereżempju, fl-Iżvizzera.
Aħna kellna referendi qabel, imma ’l hawn u ’l hemm. Pereżempju, tad-divorzju kien referendum
wieħed u n-nies kienu jafu jieħdu deċiżjoni li l-Gvern kellu jieħu into consideration. Għandna
ġuriji magħmulin miċ-ċittadini, hawnhekk ikunu grupp ta’ nies li jirrappreżentaw gruppi diversi
soċjali li jkun hemm fis-soċjetà. Jiltaqgħu ma’ nies li jkunu esperti fil-qasam, jistaqsuhom
mistoqsijiet u mbagħad jieħdu deċiżjonijiet li jgħaddi l-Parlament fuqhom. L-Onor. Helena Dalli
daħħlet il-Kunsilli Konsultattivi meta kienet Ministru – Kunsill Konsultattiv għad-Drittijiet tanNisa, Kunsill Konsultattiv għall-persuni LGBTIQ, eċċ. Ir-rwol tagħhom hu li joħorġu bi proposti ta’
ligi u policies. Devolviment tal-poter li sa ċertu punt aħna, Malta, għalkemm għandna l-Kunsilli
Lokali, m’għandniex, għax il-Kunsilli Lokali huma maħkumin mill-partiti politiċi l-kbar. L-issue li
għandna bżonn nedukaw. Għalhekk l-importanza ta’ dan il-webinar hu li jkollna forsi dipartiment
fl-Università li jibda jinvolvi studji fuq dawn l-issues. L-użu tal-informatika teknoloġika biex hekk
ngħinu lin-nies ikollhom iktar rappreżentanza tal-opinjonijiet tagħhom fejn jiġu għad-deċiżjonijiet.
Għalhekk, meta jkun hemm xi ħaġa għaddejja l-Parlament, pereżempju, ma rridx jien immur għallKumitat Soċjali imma nista’ noqgħod mid-dar u nagħti l-opinjoni tiegħi jew nivvota għall-affarijiet
li jkunu qegħdin jiġu diskussi.
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Issa, qegħdin nagħtu ċans lil aktar nies jipparteċipaw? Aħna Malta għandna l-issue tal-incumbency.
Jekk jirnexxielek tidħol il-Parlament, ma tinqalax. Għoxrin fil-mija biss min-nies li kienu involuti
fil-leġiżlatura mill-2003 s’issa kienu preżenti f’leġiżlatura waħda; l-oħrajn kollha kienu iktar
minn darba. U għandek l-average tan-nies li qegħdin fil-Parlament, għamlu mill-inqas – jekk ma
ħadtx żball jien, imma jien użajt l-istatistika li hemm fuq il-website tal-Parlament – mill-inqas 6
leġiżlaturi, l-average nett medja. Jiġifieri, m’aħniex nagħtu ċans lil iktar nies jieħdu sehem.
Jekk tara r-ritratt tal-elezzjoni tal-2017, ftit li xejn għandek varjetà. Mil-Labour Force Survey ġibt
ir-rappreżentanza tal-gruppi differenti fis-soċjetà: jibqgħu dejjem professjonisti.
Jekk tidħol fuq l-Università, aħna suppost qegħdin hemm biex inkunu inklużivi, imma żewġ terzi
tan-nies ġejjin minn gruppi soċjali li huma diġà elite, jiġifieri l-istruttura tagħna qed tkompli
tirrepeti l-affarijiet tal-passat li kkritikajna.
Il-ġid nazzjonali – għadu kemm ħareġ dan, din il-ġimgħa – għandek wieħed fil-mija taqla’ fuq tliet
miljuni meta l-aħħar 10 fil-mija ta’ Malta, il-ġid nett (il-ġid mhux income, huwa wkoll mobbli u
immobbli) huwa ta’ 10,000 ewro fis-sena. Mill-2010 s’issa d-differenza bejn is-sinjuruni u dawk li
jaqilgħu ftit qed tiżdied.
Il-ġid nett medju ta’ wieħed fil-mija mill-popolazzjoni laħaq 3.34 miljun ewro. Jiġifieri l-politiċi
tagħna qed jimbuttaw l-aġenda ta’ ċertu grupp, mhux ta’ kulħadd. Veru li jkollna ċerti liġijiet li
joħorġu għal kulħadd, imma la qegħdin naraw distakk tal-ġid medju, qed jiġri xi ħaġa.
U l-edukazzjoni. Dan ħareġ mir-rapport tal-Unjoni Ewropea tal-2020, li qed jgħid li “The share of
low-qualified adults is decreasing but remains one of the highest in the EU”; jiġifieri s-sistema
edukattiva tagħna għandha ħafna iktar xi trid tagħmel. U l-oħra li qed tgħid hija li meta għamlu
l-PISA (Programme for International Student Assessment) ta’ Malta, it-tfal tagħna mill-klassijiet
kollha ma marrux daqshekk tajjeb.
Jiġifieri, jekk aħna rridu demokrazija, irridu nies li jkunu edukati, għax inkella ma jkunux jafu jieħdu
sehem f’din id-demokrazija u b’hekk ma jkunux jistgħu jiċċelinġjaw lil min huma qegħdin jeleġġu
fil-Parlament biex suppost jirrappreżentawhom, għax forsi l-Parlament mhux qed jimbotta l-aġenda
ta’ kulħadd.
Grazzi.

38

GABRA TA’ DAK LI NTQAL WAQT IL-KONFERENZA F’GHELUQ IL-MITT SENA MILL-KOSTITUZZJONI TAL-1921

Il-Kostituzzjoni tal-1921 u dDemokrazija
Prof. JosAnn Cutajar
Dipartiment tal-Ġeneru u s-Sesswalitajiet – Fakultà għall-Benesseri Soċjali
L-Università ta’ Malta
Il-Palazz ta’ Sant’Anton
17 t’April 2021

Ir-relevanza ta’ kostituzzjoni
• Tipprovdi l-qafas legali biex twitti
t-triq għal xi tip ta’ eżerċizzju
demokratiku u l-istat tad-dritt
• Tiddetermina r-rwol talistituzzjonijiet demokratiċi u linklużività tas-sistemi politiċi.
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Id-demokrazija
• Demos (il-poplu) u kratos (ilgvern).
• Tmexxija min-nies, bin-nies u
għan-nies
• Fejn in-nies jiddibattu u jaħdmu
ma’ xulxin
• Parteċipazzjoni fid-demokrazija
tinvolvi:
• Elezzjoni biex jiġu eletti rrappreżentanti tal-poplu
• Parteċipazzjoni diretta min-nies

Schumpeter (1947) fuq id-demokrazija
• Mod wieħed ta’ kif titħaddem ilpolitika
• Arranġament ta’ kif jittieħdu ddeċiżjonijiet
• Kull gvern jiddiskrimina kontra
sezzjoni tal-popolazzjoni –
pereżempju t-tfal ma ngħatawx
il-vot
• Jiddependi kif tiddefinixxi
“demos”
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Rule by the people - In-nies imexxu?
• Liema nies?
• Dawk li vvotaw? Dawk li ġew eletti? Li ġejjin minn ċerti klassijiet
soċjali?
• Id-dritt tal-maġġoranza numerika tiggverna?
• U l-interessi tal-gruppi u l-individwi l-oħra fis-soċjetà?

Demokrazija parteċipattiva teħtieġ li n-nies
• Ikollhom id-dritt u l-abbiltà li
jipparteċipaw b’mod attiv filproċess politiku fil-livelli kollha;
• Ikunu kapaċi jikkomunikaw dwar
il-prijoritajiet, il-preferenzi u lħtiġijiet tagħhom, lill-gvern;
• Jifformaw gruppi,
assoċjazzjonijiet, klabbs,
movimenti politiċi;
• Jinkoraġġixxu lill-gvern tagħhom
biex jirrispondi bi programmi u
policies li jindirizzaw il-ħtiġijiet
komuni.
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Drittijiet fundamentali assoċjati maddemokrazija
• Libertajiet personali: libertà tar-reliġjon, tal-espressjoni, ta’
assoċjazzjoni, libertà tal-moviment, dritt għall-privatezza
• Protezzjonijiet legali u ġudizzjarji: proċeduri ġusti, ugwaljanza
quddiem il-liġi, l-ebda tortura jew arrest arbitrarju mingħajr proċess
xieraq
• Libertà politika: gvern limitat; libertà tal-kelma u tal-istampa;
elezzjonijiet ħielsa, ġusti u li jkun hemm aktar minn partit wieħed;
dritt għall-assemblea
• Il-libertà ekonomika: il-ħelsien mill-jasar, id-dritt li takkwista u
tippossjedi proprjetà, id-dritt li tissieħeb f’unions tax-xogħol u li
tistabbilixxi negozju / tixtri / tbigħ oġġetti.

Rappreżentanza proporzjonali
• Sistema elettorali li aħna
adottajna
• F’Malta tfisser l-ideoloġiji politiċi
li jħaddnu n-nies residenti
f’distretti partikolari
• Oħrajn iħarsu lejha bħala rrappreżentanza tad-diversi
gruppi soċjali fil-pajjiż – identity
politics
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Definizzjoni ta’ “politika”
• “Politikos” – ta’, għal, jew
affarijiet li għandhom x’jaqsmu
maċ-ċittadini
• Politika: L-attivitajiet jew
affarijiet li jinvolvu l-gvern,
rappreżentanti politiċi jew partit
politiku

X’inhi d-differenza?
• Politika
• Ġlieda politika
/Political struggle
• Kompetizzjoni
• Kompromess

• Demokrazija
• Sovranità popolari
• L-istat tad-dritt
• Drittijiet umani
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Definizzjoni tal-kelma “demokrazija” nbidlet mażżminijiet
Min kienu dawk li rrappreżentaw lill-poplu fl-1921?
• L-Assemblea Leġiżlattiva - 4 partiti politiċi
• Is-Senat: il-kleru, in-nobbli, il-gradwati, dawk involuti fil-kummerċ, membri
tal-kunsill tat-trade unions.

Min kien jista’ jipparteċipa f’din il-forma ta’
demokrazija?
• Irġiel li kienu sudditi tal-Imperu Ingliż
• Kellhom 21+
• Kienu jafu jaqraw u jiktbu
• Kellhom dħul annwali, huma jew il-mara, ta’ ħames liri ġejjin minn
proprjetà immobbli jew kapital, jew iħallsu kera annwali ta’ £5
• Plural voting – jekk il-votant kien qed idaħħal dawn il-flus minn
proprjetà li kellu f’lokalitajiet differenti, seta’ jivvota aktar minn darba

Hoffman (1988: 167) “the business of government is
the business of the rich”
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Min jista’ jipparteċipa issa?
• 16+
• Residenti Malta
• Ċittadini Maltin li
ma jgħixux
Malta?

Parteċipazzjoni politika
Tiddependi minn kemm ikollok
1. Kapital ekonomiku
2. Kapital politiku
3. Kapital soċjali
Anke meta n-nies ikollhom drittijiet
ugwali biex jieħdu sehem
politikament
• Xorta mhux kulħadd jista’ jieħu
sehem
• Bħala votanti
• Bħala kandidati
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Biex tkun f’pożizzjoni li teżerċita d-drittijiet
politiċi tiegħek jiddependi fuq
• Kemm għandek ġid
• Lil min taf
• Livell ta’ edukazzjoni
• Liema skejjel tkun attendejt
• Il-forma li ngħatat iddemokrazija wara l-gwerra
teżiġi parteċipazzjoni minima
min-naħa tal-poplu – kemm
jivvota

Għaliex importanti tipparteċipa...
• Il-politiċi jiddeċiedu l-issues li se jaħdmu fuqhom – agenda
setting
• Dawn id-deċiżjonijiet ser ikollhom effett fuq ħajjitna
• In-nies inġenerali mhumiex inklużi f’dawn id-deċiżjonijiet
• Ir-rwol tagħhom huwa biss li jtellgħu lil dawk li jieħdu ddeċiżjoni għalihom
• Id-demokrazija tikkonsisti minn sistema ta’ elites li
jikkompetu ma’ xulxin biex jiġu eletti – hekk bdejna u
bqajna?
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Il-Kostituzzjoni tal-1921 u dDemokrazija
Prof. JosAnn Cutajar
Dipartiment tal-Ġeneru u s-Sesswalitajiet – Fakultà għall-Benesseri Soċjali
L-Università ta’ Malta
Il-Palazz ta’ Sant’Anton
17 t’April 2021
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Demokrazija rappreżentattiva u diretta
• Rousseau jemmen li l-aħjar
demokrazija hi li int tinvolvi ruħek
u mhux tħalli f’idejn irrappreżentanti “tal-poplu”
• Ir-rappreżentanti jistgħu jaġixxu
f’isem minoranza għad-detriment
tal-maġġoranza
• Edmund Burke – ir-rappreżentanti
jimbuttaw dak li jaħsbu li huwa
importanti għall-kostitwenti
tagħhom
• Imma mhux dejjem jiġri hekk...

Demokrazija awtonoma
• Tinvolvi taħlita ta’ demokrazija diretta u indiretta
• Parteċipazzjoni u rappreżentanza
• Hekk ir-rappreżentanti ma jkunux jistgħu jaġixxu f’manjiera
elitista
• IRRIDU NGĦALLMU LIN-NIES KIF TAĦDEM IS-SISTEMA
DEMOKRATIKA U POLITIKA
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Kif nistgħu ninvolvu ruħna?
• Referenda fuq affarijiet importanti – L-Iżvizzera
• Ġuriji magħmula miċ-ċittadini – grupp rappreżentattiv mill-popolazzjoni li
jiddiskuti affarijiet importanti, u jagħmel rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq
l-informazzjoni li tinġabar minn taħditiet li jsiru ma’ sensiela ta’ esperti
• Devolviment tal-poter mill-Parlament/partiti politiċi
• Nedukaw lin-nies kif taħdem is-sistema
• Nużaw l-informazzjoni teknoloġika – biex ikollna demokrazija diretta u
nedukaw:
•
•
•
•

Imejl
Internet
Konferenza bil-vidjow
Webinars

• Il-pubbliku jista’ jkun involut fid-deċiżjonijiet minn daru
• Jivvota għal-liġijiet/policies li jaqblu magħhom

Qegħdin nagħtu ċans lil aktar
nies jipparteċipaw?
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Table 13. Main occupation of total employed persons by sex: October-December 2019 (Revised)
Males

Occupational group

Females

Total

No.

%

No.

%

No.

%

Armed Forces

2,257ᵘ

1.4ᵘ

:

:

2,392ᵘ

0.9ᵘ

Managers

20,141

12.8

8,571

8.2

28,712

11.0

Professionals

25,855

16.4

23,928

22.9

49,783

19.0

Technicians and associate professionals

23,704

15.1

13,573

13.0

37,277

14.2

Clerical support workers

11,658

7.4

16,390

15.7

28,048

10.7

Service and sales workers

21,933

13.9

29,505

28.2

51,438

19.6

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

2,274ᵘ

1.4ᵘ

:

:

2,336ᵘ

0.9ᵘ

Craft and related trades workers

24,609

15.6

:

:

26,067

9.9

Plant and machine operators, and assemblers

11,075

7.0

3,073ᵘ

2.9ᵘ

14,148

5.4

Elementary occupations

13,940

8.9

7,952

7.6

21,892

8.4

157,446

100.0

104,647

100.0

262,093

100.0

Total
: Unreliable - less than 20 sample observations.
u
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Under represented - between 20 and 49 sample observations.
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The 1921 Constitution and
Democracy
Prof. JosAnn Cutajar
Department of Gender and Sexualities – Faculty for Social Wellbeing
University of Malta
Sant’Anton Palace
17th April 2021

Ir-rappreżentanti li għandna qegħdin jaħsbu
f’kulħadd?
Il-ġid nazzjonali kif inhu mqassam f’Malta?
• Il-ġid ta’ 50% tal-popolazzjoni
naqas minn 14% (2010) għal
10% fl-2017 – f’perjodu meta
l-ekonomija tal-pajjiż kienet
sejra tajjeb
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Il-ġid nett medju f’Malta – fl-2017
• Il-ġid nett medju ta’ wieħed
fil-mija mill-popolazzjoni
laħaq 3.34 miljun ewro
• Il-ġid nett medju tal-agħar
20 fil-mija tal-poplu kien ta’
10 elef ewro

Semmejna li l-edukazzjoni hija importanti, imma ...

• “The share of low-qualified adults
is decreasing but remains one of
the highest in the EU (46.7% in
2018 against 21.9% in the EU).”
(paġna 29)
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• “The OECD Programme for
International Student Assessment
(PISA) 2018 shows that, in all three
subjects tested, Malta’s mean
performance is below the EU average.
... Underachievement is prevalent
across the entire socioeconomic
distribution”. (paġna 31)
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Interventi
Online
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Dr Miguel Balzan (l-ewwel intervent)
Grazzi. Bonġu lil kulħadd u nixtieq nirringrazzja partikolarment lill-Eċċellenza Tiegħu
l-President, kif qalu anke l-kelliema ta’ qabel, li ta l-opportunità ta’ din il-konferenza
biex proprju niddiskutu waħda mill-kisbiet kbar, mill-milestones, illi pajjiżna kiseb millaspett kostituzzjonali.
Xtaqt li nislet xi punti partikolarment fuq dak li kienu qed isemmu l-Prof. Pirotta u,
qabl, il-Prof. Mangion. Punt fuq il-lingwa, li semma l-Prof. Pirotta, kien li mbagħad,
eventwalment, fl-1934 il-Malti sar anke lingwa uffiċjali tal-qrati – biex b’hekk Malta
mbagħad kellha tliet ilsna – flimkien mal-Ingliż u mat-Taljan.
Rigward is-sistema bikamerali li jġibu l-attenzjoni fuqha ż-żewġ kelliema ta’ qabel,
xtaqt li nsemmi xi aspetti forsi aktar kostituzzjonali-legali minn dak is-sens, li
għandek sistema, kif kienu qed jgħidu, fejn għandek il-Legislative Assembly li kienet
komposta minn madwar 30 membru, is-Senat li kellu ftit inqas minn 20 membru u
fis-Senat, kif semmew, kienu maqsumin dawk li jirrappreżentaw xi entitajiet tal-kleru,
eċċetera. Semmew anke t-trade unions, u kien hemm anke dawk ġenerali li jkollhom
ċerti kwalifiki.
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Interessanti hawn li naraw li, anki meta mqabbel maż-żmien tal-lum u forsi ż-żminijiet
li qed ngħixu fil-preżent, dak iż-żmien kien irid ikollok ċerti kwalifiki. Interessanti li
ta’ min jinnota, speċjalment anke fid-dawl tar-riformi riċenti ħafna ta’ Parlament aktar
rappreżentattiv, fejn kellek li l-membri kollha fis-Senat kellhom ikunu ta’ 35 sena ’l
fuq u rġiel filwaqt li dawk tal-Assemblea Leġiżlattiva kellhom ikunu ta’ 21 sena ’l fuq
u rġiel ukoll. Hawnhekk ta’ min wieħed jislet anke, kif kienu ssemmew fil-bidu nett,
fl-introduzzjoni, kemm għamilna progress f’dak illi hu rappreżentazzjoni Parlamentari
f’dan is-sens.
Meta qed nitkellmu fi żmien meta, biex tkun fl-Assemblea, kellek dawn il-kriterji, kellek
ukoll li biex tivvota jrid ikollok ċertu dħul dirett jew indirett, bħal ċertu ammont ta’
kirjiet. Interessanti li l-Prof. Pirotta semma l-Kostituzzjoni tal-1887 li, hawnhekk, f’din ilKostituzzjoni tal-1921, kellek anke l-kunċett tal-votazzjoni, bħall-Kostituzzjoni tal-1887.
L-Assemblea dak iż-żmien kienet iddum għal perjodu ta’ tliet snin. Xtaqt nelenka
ftit, fost il-ħafna, il-famużi “reserved matters”, illi kienu d-difiża, l-ajru, il-proprjetà
imperjali, l-immigrazzjoni, iċ-ċensura postali u telegrafika, u l-ħruġ u l-visas talpassaporti, fost l-oħrajn.
Nirringrazzjakom talli tajtuni l-opportunità li nagħmel l-intervent tiegħi.
Grazzi.

Dr Miguel Balzan (it-tieni intervent)
Grazzi. Jiena għandi mistoqsija lir-Rev. Dr Nicholas Doublet. Xtaqt inkun naf x’jaħseb dwar
il-possibbiltà li jinbidel jew addirittura jitneħħa l-provvediment tar-reliġjon mill-Kostituzzjoni
tagħna biex dan jirrifletti r-realtajiet tad-diversità reliġjuża tal-lum - imma proprju meta
r-reliġjon hija waħda, kif semmejna, mill-karatteristiċi ewlenin ta’ din l-identità Maltija u allura
aspett importanti, naħseb jiena, minn dak li jikkostitwixxi lil Malta.
Grazzi ħafna.
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Louis J. Vella
Grazzi. Din il-mistoqsija hija għall-Prof. Mangion u l-Prof. Pirotta. L-ewwel nett, grazzi
tal-istedina u tal-intervent, u nifraħ lill-Eċċellenza Tiegħu l-President, lill-kelliema u ’l
dawk kollha responsabbli għal din il-Konferenza.
Diġà ntqal li ħafna Maltin telqu minn Malta fiż-żmien tal-introduzzjoni tal-Kostituzzjoni
tal-1921. X’għajnuna, inkoraġġiment, jew xi xkiel kienu jsibu dawn l-emigranti bikrin
Maltin biex iħallu x-xtut ta’ Malta?
U t-tieni: dawn il-Maltin li marru u għexu barra minn Malta u esperjenzaw governanza
differenti. Għandna xi eżempji ta’ xi Maltin li, jew ġew lura Malta u kienu attivi biex
jipprovaw itejbu s-sitwazzjoni tal-ħajja ta’ Malta u l-Maltin, jew forsi qasmu ma’ sħabhom
Maltin ideat jew sistemi governattivi li tgħallmu minn nazzjonijiet oħra fejn għexu?
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Diskors
tal-Għeluq mill-President ta’ Malta
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L-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta
L-ewwel nett nibda billi nirringrazzja minn qiegħ qalbi lill-parteċipanti kollha għall-impenn
li ħadu biex jippreparaw il-papers tagħhom u anki jiġu ppreparati b’dan il-mod biex jaqsmu
l-ħsibijiet tagħhom u l-esperjenzi imprezzabbli tagħhom f’dawn is-suġġetti.
Jiena m’iniex se ntawwal. Sempliċiment irrid ngħid li din is-seduta kienet sessjoni
interessanti ħafna għax il-kelliema ħadu sezzjonijiet differenti u rajna, pereżempju,
lill-Prof. Mangion jitkellem fuq dettalji tal-iżviluppi li saru f’dak iż-żmien, li
tkellimna fuqhom, tal-1921, fejn bdew l-ewwel Gvern Responsabbli; il-problemi talbikameraliżmu; it-twaqqif tat-trejdjunjins; it-tisħiħ tal-benefit societies, partiti, u ħaġa
u oħra. Però, imbagħad, kien importanti ħafna wkoll li għamel enfasi enormi fuq li kien
hemm l-ewwel bidu tas-servizzi soċjali, sempliċiment għaliex, fil-fatt – anki fil-kliem li
għidt jien fil-bidu – kien hemm il-faqar, kif ngħidu bil-Malti, taqtgħu b’sikkina, u allura
kien hemm il-bżonn ta’ dawn l-affarijiet.
Ovvjament, il-Prof. Pirotta mbagħad ħareġ il-punt importanti ħafna li filwaqt li aħna
qegħdin nitkellmu mil-lat ta’ Maltin – u, kważi kważi, biex ngħid hekk, niftaħru u nieħdu
pjaċir li akkwistajna dawn l-affarijiet – dejjem kien hemm il-mentalità tal-Ingliżi li
kienet, ovvjament, tal-kolonjalist li kien qed jara lil pajjiżna bħala fortizza, bħala post
li għalih kien jintuża biex ikollu s-sigurtà fir-reġjun u anki biex ikun ċert li jkompli
jagħmel id-dominju tiegħu. Però, imbagħad ukoll, daħħal tajjeb ħafna, fl-opinjoni tiegħi,
l-idea tal-lingwa u għaliex din kienet importanti u kif ħarsu lejha mhux biss il-Maltin
imma anki l-Ingilterra. Ħarsa, fl-opinjoni tiegħi, dettaljata ħafna ta’ dak li wassal għallisfond ta’ żviluppi politiċi li mbagħad wasslu għall-Kostituzzjoni tal-1921 u anki r-rabta,
li forsi wieħed ma tantx jaraha, li baqgħet għaddejja kważi kważi sakemm wasalna
mbagħad, wara dawn is-snin kollha, fl-1964, għall-Indipendenza. Hawnhekk apprezzajt
ħafna wkoll il-fatt li għamilna riflessjoni fuq ir-rwol li lagħab Manuel Dimech u oħrajn
miegħu; però f’dan il-każ Manuel Dimech, li minkejja li kien tkellem fuq affarijiet li
eventwalment ġew miksuba bil-Kostituzzjoni, ma kellux il-fakultà li jkun hawn Malta
meta saru dawn l-affarijiet. Kif qal il-Prof. Mangion, illum huwa midfun fl-Eġittu u kważi
ħadd ma jaf eżatt fejn hu l-post tiegħu.
Il-Prof. Camilleri-Cassar, fl-opinjoni tiegħi, għamlet analiżi interessanti ħafna rigward
ir-rwol tal-mara fis-soċjetà. Dan huwa suġġett, kważi kważi, li wieħed jista’ jaqbad u
jagħmel seminar fuqu għaliex, kif semmiet tajjeb il-Professur, hemm ħafna riflessjonijiet
li wieħed jista’ jagħmel rigward dan l-iżvilupp. Il-famuża Women of Malta Association
issemmiet ukoll, u rrid insellem minn hawnhekk ukoll il-memorja ta’ Ms Burns de Bono,
li kienet il-persuna li kienet tirrappeżenta mbagħad lin-nisa fl-Assemblea tal-1947, flaħħar parti tagħha.
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Il-fatt li tlaqna minn dan, hi xi ħaġa kbira li n-nisa akkwistaw il-vot. Però mbagħad,
ġej issa anke għar-rwol tas-soċjetà, hawn Malta. Bħalissa żdied ħafna u wieħed dan
jorbtu ma’ li qalet anki l-Professur JosAnn Cutajar rigward id-demokrazija u anke
r-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Dawn huma suġġetti li wieħed jista’ jiftaħ
fuq kull wieħed minnhom, jista’ jagħmel analiżi enormi, iġib esperti oħra fil-qasam, u
wieħed jista’ jispjega għaliex u x’nistgħu nagħmlu biex dawn l-affarijiet kemm jista’
jkun ma jibqgħux kif inhuma. Mela qed nitkellmu, pereżempju, fuq id-demokrazija.
Qed nitkellmu fuqha bħala kunċett. Però, imbagħad, anki wieħed irid jiddefiniha,
wieħed irid jispjega anki xi tfisser għaliex, bħalma qalet il-Professur Cutajar, għandek
ħafna definizzjonijiet u min jiddiskriviha mod u min jiddiskriviha mod ieħor,. Però,
m’hemmx dubju illi hemm kunċetti li huma f’dan il-kunċett, id-demokrazija, li wieħed
irid jistudjahom u anki jitkellem fuqhom, inkluż, l-iktar wieħed importanti, li huwa
l-inklużività, fejn inti għandek gruppi, huma x’inhuma, li jridu jiġu inklużi biex inti
jkollok sistema inklużiva. Imbagħad, anki d-dibattitu bejn dik li hija demokrazija
rappreżentattiva, bħalma għandna aħna fil-Parlament, jew inkella demokrazija diretta, li
tmur lura għall-ideat ta’ Ateni u li għadha sal-lum fis-sistema Żvizzera, tar-referenda.
Fr Doublet, ovvjament, kellu suġġett importanti ħafna li kellu ħafna x’jaqsam malkwistjoni tal-Kostituzzjoni. Hemmhekk, apparti l-fatt li qed nitkellmu fuq reliġjon li,
għall-inqas sal-lum, ngħidu li hija r-reliġjon maġġoritarja f’pajjiżna, għamel analiżi
interessanti ta’ kif kienu qed iħarsu lejha l-Maltin. Però, imbagħad, ukoll kif kienu
qed jarawha anki l-Ingliżi. Il-famuż kunċett tat-tolleranza ta’ reliġjonijiet oħra u anki
tal-libertà tal-espressjoni ta’ kulti oħra, li ddaħħal fl-Artiklu 56 tal-Kostituzzjoni,
kien importanti ħafna għaliex l-Ingliżi li kien jinteressahom ma kienx li jagħmlu
dikjarazzjoni fil-Kostituzzjoni, imma li jkunu ċerti li huma, li ma kinux jipprattikaw irreliġjon Kattolika, kien ikollhom iċ-ċans li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom u ma jkunux
imċaħħda. Nafu l-episodju li kien hemm meta xi predikaturi ta’ reliġjon oħra ġew
jitkellmu fit-teatru, li kien imwaqqaf dak iż-żmien, u qalgħu kjass sħiħ għax kien hemm
oġġezzjoni li dawn qegħdin jiġu jippritkaw reliġjonijiet oħra f’pajjiżna. Imma din hija
l-istorja li għandna.
U dan li rrid nagħlaq fuqu jien: kif qalu wkoll nies li kkummentaw, għandna storja
sinjura u rikka ħafna, u ma nistgħux intellgħu professjonisti tagħna – ħa nkun forsi
daqsxejn dirett u kattiv – illi ma jkollhomx background u li ma jistudjawx u ma
jkunux jafu x’jagħmilna nazzjon u minn xiex għaddejna biex akkwistajna l-affarijiet u
l-libertajiet li għandna llum. Dan hu l-iskop ta’ dawn il-laqgħat. Irridu naraw li għandna
storja li minnha nistgħu nitgħallmu għaliex, kif dejjem ngħidu, il-passat jgħallimna
għall-futur, u ma nistgħux nagħlqu għajnejna, nassumu li dak li għandna llum kollu
qisu niżel mis-sema u sibnieh, bla ma naraw kemm kien hemm diffikultajiet biex
akkwistajnieh, kemm kien hemm min bata biex akkwistajnieh, kemm kien hemm min
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kien kapaċi li juri t-triq lil sħabu l-Maltin ħalli nimxu u, kif għidt fil-bidu, li lilna jagħtina
ċ-ċans li nkunu kburin b’dak li l-poplu Malti rnexxielu jagħmel minkejja li dejjem kien
taħt il-kolonjaliżmu u kien ikkmandat minn ħaddieħor. Jiġifieri l-libertajiet u d-drittijiet
li għandna llum iġġilidna għalihom, huma tagħna, u rridu nibżgħu għalihom, għaliex
jekk aħna ma nibżgħux għalihom hemm iċ-ċans li l-affarijiet jistgħu jmorru mill-ħażin
għall-agħar u mbagħad ikun diffiċli biex wieħed jakkwistahom lura.
Jiena nirringrazzjakom ilkoll kemm intom, mill-ġdid. Nirringrazzja lill-panellists li
taw kontribut, għalija, eċċellenti. Nirringrazzja lil min assista magħna fuq l-internet u
nawguralkom il-ġurnata t-tajba.
Grazzi ħafna.
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