Gabra ta’ dak li ntqal waqt
Il-Konferenza ghall-Ghaqda Nazzjonali
Is-Sibt, 27 ta’ Frar 2021
IL-PALAZZ VERDALA, MALTA

Werrej
Introduzzjoni

02

Kelliema

04

Daħla

06

Diskors tal-ftuħ

10

Diskorsi tal-kelliema ewlenin

17

Interventi oħra

57

Kummenti mill-media soċjali li nqraw waqt il-konferenza

98

Diskors tal-għeluq

100

Fotografija: Matthew Cutajar, Mauro D’Amato
Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern

KONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021

1

Introduzzjoni

2

KONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021

Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali

Il-Palazz Verdala
27 ta’ Frar 2021
Il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali seħħet nhar is-Sibt 27 ta’ Frar 2021,
b’inizjattiva tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta. Minħabba r-restrizzjonijiet u
l-miżuri relatati mal-imxija tal-Covid-19 u li kienu fis-seħħ dakinhar, il-konferenza
saret b’mod ibridu; b’udjenza żgħira preżenti il-Palazz Verdala, u udjenza li
segwiet ix-xandira diretta fuq il-paġna tal-Facebook tal-President ta’ Malta. L-iskop
ewlieni ta’ din il-konferenza kien dak li tiddiskuti, b’mod matur, it-tema tal-għaqda
nazzjonali, li dwarha l-President tkellem sa mill-bidu tal-ħatra tiegħu. Għal din ilKonferenza, ġew mistiedna kelliema ewlenin, li huma lkoll esperti minn diversi
oqsma differenti, sabiex jixprunaw id-diskussjoni u jaqsmu ħsibijiethom u l-esperjenzi
tagħhom b’rabta ma’ dan is-suġġett. Dawk preżenti, u dawk li kienu qed isegwu online,
ingħataw l-opportunità li jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom. Din il-pubblikazzjoni hija
ġabra tad-diskorsi u l-interventi kollha li saru dakinhar.
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Carmen Sammut

Il-Prof. Carmen Sammut hija pro-Rettur għall-Affarijiet tal-Istudenti u Staff fl-Università ta’
Malta. Hija wkoll lettur fid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjonali u f’dak tal-Media u
Komunikazzjoni. Hija wkoll xandara ta’ esperjenza u ftit xhur ilu nħatret Chairperson tal-Public
Broadcasting Services.

Reno Bugeja

Reno Bugeja ilu esponent fil-ġurnaliżmu għal dawn l-aħħar erbgħa u erbgħin sena. Flaħħar seba’ snin tal-karriera tiegħu mexxa t-taqsima tal-aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti talPBS u serva wkoll bħala editur tal-istazzjon nazzjonali. Rebaħ diversi unuri għax-xogħol
ġurnalistiku tiegħu. Huwa magħruf ukoll bħala preżentatur ta’ programmi ta’ ġrajjiet kurrenti.

David Xuereb

Il-Perit David Xuereb huwa l-President tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija.
Huwa mexxa diversi negozji tal-arkitettura, inġinerija u management u jispeċjalizza f’binjiet
sostenibbli li jwasslu għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Huwa serva
wkoll bħala lettur f’diversi istituzzjonijiet f’Malta u barra u huwa wkoll awtur dwar il-qasam li
jispeċjalizza fih.

Andrew Azzopardi

Il-Prof. Andrew Azzopardi huwa d-dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Socjetà. Huwa lettur u
riċerkatur fil-qasam tal-edukazzjoni inklussiva, s-soċjoloġija, il-pedagoġija kritika, id-diżabilità
u l-istudji dwar iż-żgħażagħ u l-komunità. Minbarra l-kontribut tiegħu f’pubblikazzjonijiet
akkademiċi internazzjonali, huwa kummentatur regolari tal-ġurnali u preżentatur ta’
programmi ta’ ġrajjiet kurrenti.

Mario Fava

Mario Fava ilu jaħdem fil-qasam tal-Kunsilli Lokali għal dawn l-aħħar għoxrin sena. Huwa jservi
bħala l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, bħala l-kap tad-Delegazzjoni Maltija
fil-Kungress Ewropew fi Strasburgu u huwa membru tad-delegazzjoni Maltija fil-Kumitat tarReġjuni fi Brussell.

Simone Borg

Il-Prof. Simone Borg hija Ambaxxatur għall-Azzjoni dwar il-Klima. Fl-Università ta’ Malta hija
tmexxi d-Dipartiment tal-Liġi dwar l-Ambjent u r-Riżorsi u hija lettur fil-liġi internazzjonali filFakultà tal-Ligi. Fost affarijiet oħra hija wkoll direttur tal-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp
Sostenibbli. Minbarra l-kontribut tagħha f’għadd ta’ pubblikazzjonijiet, hija tgħallem ukoll flInternational Maritime Law Institute u diversi universitajiet barra minn Malta.

Aleks Farrugia

Aleks Farrugia huwa kittieb u edukatur. Huwa jgħallem it-Teorija Kritika u l-Politika flUniversità ta’ Malta u huwa d-Direttur għar-Riċerka, Tagħlim tul il-Ħajja u l-Impjegabilità
fil-Ministeru għall-Edukazzjoni. Għandu esperjenza twila fil-ġurnaliżmu, ippubblika
internazzjonalment u huwa awtur ta’ rumanzi u novelli.
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Hekk kif bdew joqorbu sentejn mill-ħatra tiegħi fil-kariga ta’ President tar-Repubblika,
ħassejt il-ħtieġa li nindirizza b’mod tanġibbli, dak li qed ikompli jbegħedna mill-għaqda
u jnissel il-firda bejnietna.
Ridt nagħmel dan billi nagħti opportunità lil kull min għandu xi jgħid dwar din it-tema,
biex iwassal ħsibijietu waqt diskussjoni mifruxa u mill-aktar inklussiva.
Għaldaqstant sejjaħt Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali.
Din kienet miftuħa għal kull min xtaq jipparteċipa, kemm billi jkun preżenti fis-swali
tal-Palazz Verdala kif ukoll min ried jieħu sehem b’mod virtwali, anki minħabba
r-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19.
Din il-pubblikazzjoni hija maħsuba biex twassal, b’mod dettaljat u fattwali għall-aħħar,
il-punti kollha li ħarġu waqt id-diskussjoni. Dan jinkludi kemm id-diskorsi tal-kelliema
fuq il-panel, kif ukoll il-mistoqsijiet, il-kummenti u s-suġġerimenti li waslulna millmembri tal-pubbliku preżenti.
Nistqarr li l-eżitu ta’ din il-Konferenza kien għalija wieħed ta’ sodisfazzjon li mar lil hinn
minn dak li stennejt jien stess għall-bidu.
L-interventi kienu serji u ntweriet maturità kemm f’termini ta’ kontenut kif ukoll flinterazzjoni bejn kull min ħa sehem. Il-livell tad-dibattitu kien wieħed għoli għax ilparteċipanti kienu ppreparati biex jisimgħu u jagħtu kontribut.
Ta’ dan inrodd ħajr lil kull min għoġbu jagħti l-kontribut tiegħu.
Dan huwa preċiżament il-kuntest li fih nixtieq nara diskussjonijiet isiru bejnietna, bla
partiġjaniżmu, bla preġudizzju u bla ma nkunu personali u distruttivi fil-kritika tagħna.
Jiena lest inkompli nisma’, u nservi bħala punt ta’ konverġenza u għaqda.
Bl-appoġġ tagħkom, il-poplu Malti u Għawdxi, ser inkompli nieħu passi lejn dan l-għan.
L-E.T. George Vella, Il-President ta’ Malta
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L-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta
L-għodwa t-tajba lil kulħadd.
Nibda, l-ewwel nett, billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fit-tħejjija ta’ din
il-Konferenza. Jiena wkoll nirringrazzja lill-panellists li aċċettaw li jkunu magħna biex
jiddiskutu suġġett daqshekk wiesgħa u kkumplikat.
Nirringrazzja wkoll lilkom li għażiltu li tiġu personalment biex tattendu din ilKonferenza, kif ukoll lil dawk li għażlu li jsegwu din il-Konferenza b’mod virtwali. Jiena
jiddispjaċini li minħabba r-regolamenti imposti fuqna mill-COVID-19, kellna nnaqqsu
n-numru ta’ nies li setgħu jattendu fiżikament. Konvint li taħt ċirkostanzi oħra kien
ikollna struttura differenti, u attendenza ferm ikbar.
Bħalma rajtu fil-filmat, din it-tema tal-għaqda nazzjonali, ilha snin tberren ġewwa
rasi, speċjalment matul l-aħħar snin tal-karriera politika tiegħi u sal-lum, speċjalment
l-aħħar sentejn fejn kelli aktar ċans nirrifletti u ngħid ċar u tond kemm tkiddni din ilfirda li ngħixu ġewwa pajjiżna.
Is-suġġett tal-Konferenza tal-lum: “Għall-għaqda nazzjonali”, qanqal ħafna interess
minn mindu varajna din il-Konferenza fil-bidu tax-xahar.
Kien hemm reazzjonijiet differenti li jvarjaw – minn dawk li qalu li dan huwa eżerċizzju
għalxejn, min allega li jista’ jkun hemm aġenda moħbija, għal dawk li wrew interess
partikolari biex niddiskutu dan is-suġġett.
Min ried ikun negattiv, għamilha tabirruħu li din id-diskussjoni hija waħda fiergħa.
Oħrajn waslu biex allegaw li dan qiegħed isir biex jaġevola, jew tiġi aġevolata, linja
politika partiġjana jew oħra.
Inkitbu artikli, kien hemm ittri fil-gazzetti, intużat il-midja soċjali u, kif tafu, kulħadd qal
tiegħu. Kien hemm ukoll min ippreżenta dokumenti dettaljati ħafna u interessanti.
Jiena nemmen li kulħadd għandu d-dritt jgħid tiegħu. Nemmen ukoll li dan fih
innifsu huwa diġà parti mill-eżerċizzju demokratiku, biex niddiskutu s-suġġett
li għandna quddiemna llum. Dan fih innifsu kien pożittiv għaliex kien prova li
rnexxielna nqajmu diskussjoni.
Irrid insemmi hawn, kien hemm saħansitra għalliema tar-raba’ sena fi skola li talbu lillistudenti biex jiddiskutu din it-tema u jressqu proposti, ideat, jew slogans li jistgħu
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jservu ta’ ispirazzjoni. Ma ġibtux miegħi hawnhekk, imma huwa dokument li dat-tfal
kitbu slogans, u għamlu tpinġijiet illi wrew li qegħdin ukoll jippruvaw jinteressaw
ruħhom f’dan is-suġġett. Dan jimlieni bil-kuraġġ għaliex verament nemmen li parti millkampanja tagħna biex nagħmlu pajjiżna aħjar, trid tibda mill-edukazzjoni ta’ wliedna.
Sinjuri, is-suġġett li għandna quddiemna llum huwa wiesa’ ħafna u ma jkunx realistiku
min jaħseb li b’konferenza waħda se nsolvu kollox. Dan huwa biss bidu ta’ proċess li
l-għan tiegħu huwa li l-ewwel u qabel kollox jirnexxielna nikxfu u niskopru dak kollu li
jifridna, u niddiskutuh b’mod miftuħ bla preġudizzju, u b’għan kostruttiv.
Imkien ma ngħata xi messaġġ li se tiġi maħnuqa d-diskussjoni, ikun xi jkun issuġġett. Dak kollu li naħsbu li qiegħed iġedded il-firda, għandna niddiskutuh u għandu
jiġi diskuss.
Matul il-Konferenza, il-panellists ingħataw il-libertà assoluta li jitkellmu dwar xiex
xtaqu jitkellmu u dwar dak li riedu jgħidu. Ma kien hemm l-ebda restrizzjonijiet u
l-ebda kundizzjonijiet.
Hemm min ikkritika anke l-għażla tal-panellists. Tagħżel lil min tagħżel dejjem hemm
lok għall-kritika. Li ridna nassiguraw huwa li l-kelliema, u nispera anki min jagħmel ilmistoqsijiet jew interventi mill-udjenza, ikun motivat biss bi spirtu kostruttiv, u nħeġġu
biex jitwassal kemm jista’ jkun dak li verament qiegħed iħoss il-Poplu Malti u Għawdxi
f’oqsma differenti tal-ħajja ta’ kuljum.
F’din il-Konferenza jiena xtaqt li kulħadd jingħata leħen. Bħalma għidt diġà, impossibbli
kienet minħabba r-restrizzjonijiet imma ppruvajna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu.
Naf li kawżi ta’ firda li nistgħu nitkellmu fuqhom huma bla tarf. Hemm suġġetti li huma
żgħar, u li faċilment nistgħu nsibu mezz kif negħlbuhom. Però hemm wkoll oħrajn li
huma profondi ħafna u li jistgħu jolqtu saħansitra l-pedament ta’ dak li suppost tinbena
fuqu l-għaqda.
Jidher ċar li qasmiet li jeżistu jvarjaw bil-kbir, imma xejn ma jiġġustifika li ma nipprovawx
insewwu kawżi żgħar, bl-iskuża li għad hemm kawżi ħafna ikbar minnhom.
Jien m’iniex se nidħol fil-mertu ta’ dawk l-issues li huma fundamentali, għaliex naf li se
jitkellmu fuqhom uħud mill-kelliema.
Ħafna milli kelli ngħid għidtu b’mod ċar ħafna meta varajna din l-inizjattiva, waqt ilKonferenza Stampa fis-6 ta’ Frar. U mhux se noqgħod nirrepetih hawnhekk.
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Għalija, jekk fl-aħħar ta’ din il-Konferenza inkunu għall-anqas qbilna dwar liema huma
dawk l-issues li jifirduna, inkunu diġà għamilna pass ’il quddiem. Żgħir kemm hu żgħir,
imma nkunu għamilna pass ’il quddiem.
It-tieni pass ikun li minbarra li nagħrfu dawn is-suġġetti, imbagħad inkunu umli biżżejjed
biex naqblu kif nistgħu flimkien nagħmlu l-almu tagħna biex insewwu s-sitwazzjoni.
Bħalma għidt diġà, irridu nkunu lesti li nwittu kemm ħofor żgħar kif ukoll ħofor kbar,
jekk mhux gandotti.
Imma din hija l-isfida.
Biex ikollna l-għaqda nazzjonali ma jfissirx li jkollna qbil fuq kollox, iżda hemm fatturi
li mingħajrhom l-għaqda ma tasal qatt. Dan nistgħu nagħmlu tajjeb għalih billi nfittxu u
nsibu dak li dejjem jgħaqqadna u nsaħħu dik ir-rabta.
Forsi bla ma nindunaw, fil-fatt hemm ħafna fuqiex mhux diffiċli nkunu magħqudin, jew
diġà qegħdin magħqudin fuqhom.
Kif diġà ġie indikat, il-firxa ta’ suġġetti hija kbira ħafna u tinkludi fost affarijiet oħra,
il-ġustizzja soċjali, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, l-istat tad-dritt, il-ħarsien talambjent, is-servizzi soċjali, it-tqassim tal-ġid, il-politika ekonomika, il-pjanijiet taliżvilupp, ix-xandir, il-mezzi ta’ komunikazzjoni, l-immigrazzjoni u ħafna u ħafna
suġġetti oħra.
Fuq dawn kollha hemm ħafna x’wieħed jgħid u jistaqsi, u anki jiddibatti.
Jien diġà tkellimt dwarhom meta nedejt din il-Konferenza, u mingħajr ma nkun repetittiv,
inpoġġi lilkom, Kelliema u Parteċipanti, mistoqsijiet li għadhom iberrnu f’moħħi.
• Għad fadal simboli li jiġbru l-ispirtu tal-Poplu Malti, jew issa dawn ittaffew sforz 		
id-diversità li Malta, bħal kull pajjiż ieħor, u kif għandu jkun, qiegħda tħaddan? Meta
nirreferu għal Malta, f’dik f’moħħna ninkludu l-Maltin biss jew kull min jgħix 		
hawnhekk fostna u magħna?
• Is-soċjetà qiegħda tkun esposta bl-istess mod, għall-benefiċċji tal-istituzzjonijiet, 		
għat-tqassim tal-ġid, u għas-servizzi?
• Il-ġustizzja soċjali u t-tkabbir ekonomiku qegħdin tassew jintmessu bih minn min 		
ħaqqu u minn kulħadd?
• Insemmi wkoll l-ambjent – li issa drajtuni nitkellem dwaru. Dan qegħdin inħarsuh 		
bħala responsabbiltà kollettiva, jew inkella kulħadd jiġbed il-ħabel tiegħu u kif 		
ngħidu bil-Malti lejn xawwatu?
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• Fl-aħħar u mhux l-inqas, ir-rwol tal-midja tradizzjonali u dik diġitali, dan sar għodda
għat-tkasbir minflok għodda ta’ informazzjoni u komunikazzjoni? Din hija mistoqsija li
ħafna qegħdin jagħmlu.
Jinkwetani ħafna, pereżempju, il-fatt li qisna tlifna r-rispett lejn xulxin. Mingħajr rispett
ma nistgħux napprezzaw lil xulxin biżżejjed.
Sirna ma nittollerawx opinjoni ta’ min ma jaqbilx magħna.
Saret ħaġa faċli li ma niddejqu xejn nużaw kliem dispreġjattiv lejn xulxin, u kultant millaktar faħxi, fuq midja soċjali biex nattakkaw lil ħaddieħor u lil dawk li ma jaqblux magħna.
Jien jinkwetani ħafna li qisna, nerġa’ nirrepeti, tlifna l-fiduċja f’xulxin.
Tlifna l-fiduċja fl-istituzzjonijiet kollha.
Qisu kulħadd sar korrott, suspettat u mhux fdat. Qisu ħadd mhu kompetenti. Qisu ħadd
mhu integru.
Dan, bħalma tafu, huwa ’l bogħod mill-verità.
Jekk irridu nibdew nirranġaw l-affarijiet bejnietna, irridu l-ewwel nammettu fiex
qegħdin u nxammru l-kmiem biex nibdew insewwu u nibnu dak li ġġarraf u tkisser.
X’sens ta’ għaqda qegħdin ngħaddu lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna? Fejn hu s-sens ta’
nazzjon magħqud, allavolja, kif qed ngħid, bid-difetti kollha tiegħu?
L-eżempju tagħna jkaxkar, u jaħdem kontra dak il-ġid li jista’ jsir bl-edukazzjoni tażżgħar tagħna. Inutli nedukaw lit-tfal jekk imbagħad jaraw prattikat mod differenti.
L-edukazzjoni fl-għarfien u l-apprezzament ta’ dak kollu li hu Malti, u li jagħmilna
Maltin, huwa importanti ħafna.
Edukazzjoni li tgħallimna nkunu nafu min aħna, u min konna.
Edukazzjoni li tippreparana biex naffaċċjaw it-tibdil kontinwu li pajjiżna, bħal pajjiżi
żgħar f’reġjun imqalleb politikament, mistenni jaffaċċja fiż-żmien li ġej.
L-isfidi ekonomiċi, l-isfidi politiċi, dawk demografiċi u sfidi ta’ identità, kif se nkunu
kapaċi nindirizzawhom jekk mhux se nkunu għelibna l-firdiet ta’ bejnietna? Dawn
huma sfidi li ġejjin quddiemna u jekk ħa jsibuna mifrudin, ħa jkun inqas faċli għalina li
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flimkien niddiskutuhom u naslu għal qbil fuqhom.
Aktar ma naħseb, aktar jiġuni f’moħħi mistoqsijiet. Jien nispera li xi forma ta’ risposta
tingħata għal xi wħud minnhom f’dan il-forum.
Ejjew niddiskutu b’mod miftuħ, u b’mod kalm.
Ejjew inkunu realistiċi u prammatiċi.
Ejjew ma nippuntawx biss subgħajna lejn ħaddieħor, imma naraw aħna x’nistgħu
nagħmlu biex l-affarijiet narawhom aħjar.
Nerġa’ ngħid. Jien m’iniex nistenna mirakli minn dan il-forum. Nittama biss li minn dan
l-eżerċizzju se nitgħallmu ħafna.
Bħal kif dejjem ngħidu, l-ewwel pass dejjem huwa diffiċli biex tagħmlu. Għalhekk hemm
bżonn inkunu flimkien f’dan il-proġett. Nibdew b’passi żgħar iżda b’determinazzjoni li
bil-mod il-mod nistgħu naslu.
Jien inħoss li dan hu obbligu tagħna lejn dawk kollha ta’ rieda tajba li jinsabu mdejqin
bis-sitwazzjoni. Lejn dawk iċ-ċittadini onesti, inħoss li għandna obbligu li noffrulhom
soċjetà anqas maqsuma u iktar magħquda. Inħoss ukoll li l-istess obbligu għandna lejn
il-ġenerazzjonijiet li ġejjin – biex ngħaddulhom pajjiż aħjar minn dak li qegħdin fih
aħna llum.
Nirringrazzjakom.
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Diskorsi
tal-Kelliema Ewlenin
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Il-Prof. Carmen Sammut
“Ifred u saltan”, divide et impera, hija waħda mill-eqdem strateġiji politiċi li nafu bihom.
Tifred biex tkisser alleanzi li jekk ikollhom jissaħħu, potenzjalment jistgħu jegħlbuk.
Kienet il-politika ta’ imperi illi ħakmu territorji mifruxa ma’ kull riħ, li rewħu l-mibegħda
biex ikkonsolidaw il-poter u żammewh għal sekli sħaħ. F’Malta l-politika tal-firda, ir-retorika
diviżiva baqgħu jispikkaw anke wara l-Indipendenza. Il-polarizzazzjoni tikkarga tant li rari
nsibu okkażjoni nistaqsu: “Illum il-ġurnata min jirbaħ jekk nibqgħu daqstant mifrudin?”
Din il-Konferenza nittama li tagħtina spazju biex b’serenità nirriflettu dwar dak li jista’
jġibna flimkien. Inħoss illi l-maġġoranza moderata donnu sfat iltima għaliex l-ispazji ’l
barra mill-kampijiet tal-battalja huma ftit. Għaqda nazzjonali ma tfissirx li nkunu xipli, anzi
teħtieġ sinsla aqwa, għaliex kuljum taqdef kontra kurrenti kbar.
Dawk li jitkellmu dwar punti ta’ konverġenza, spiss inħarsulhom b’suspett għaliex flimgħoddi rajna bosta opportunitajiet mitlufa lejn soċjetà aktar konsenswali li kapaċi trendi
lilha nfisha meritokratika, inklussiva u nadifa. Nafu li dawn l-ideali jeħtieġu aktar minn
bidliet legali u strutturali. Jeħtieġu riforma aktar diffiċli u profonda fil-kultura politika fillivelli kollha.
18 KONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021

Illum qegħdin nisfidaw kuntest fejn il-polarizzazzjoni u l-firda huma l-fattizzi tipiċi li
minnhom nagħrfu l-identità tar-Repubblika tagħna. Il-firda spiss hija mqanqla minn
emozzjonijiet, kultant ġenwini, imma spiss manipulati minn kampanji sistematiċi fil-logħba
għall-poter politiku, ekonomiku u kulturali. Il-lingwaġġ sar belliġerant, u rari rispettuż,
forsi sforz il-frustrazzjoni u r-rabja. Il-mezzi veloċi tal-midja soċjali m’għandhomx filtru
u kulħadd iżid id-doża f’argumenti li rarissmu jwassluna biex issir ġustizzja; la ġustizzja
soċjali u lanqas dik istituzzjonali.
Is-soċjologu Norveġiż Johann Galtung kiteb li l-“paċi mhix biss in-nuqqas ta’ gwerra u
kunflitt”. Il-paċi pożittiva mhix sempliċiment pawża bejn episodju ta’ tensjoni u ieħor. Irrisentiment ibaqbaq bħal vulkan illi minn żmien għal żmien jiżbroffa u jkaxkar u jkisser
kulma jsib fi triqtu. L-għaqda nazzjonali tfisser li naħdmu flimkien għall-ġustizzja; għal
soċjetà egalitarja u biex niggarantixxu legat xieraq għall-ġenerazzjonijiet futuri.
Marbuta mal-ġustizzja hemm il-ħtieġa li nħarsu r-riżorsi tant limitati ta’ artna għallġenerazzjonijiet ta’ warajna. Mhux possibbli naslu mingħajr politika trasparenti u
konsenswali biex inħarsu lill-artna minn interessi kummerċjali b’saħħithom. “Ifred u saltan”:
għalhekk spiss jagħlfu l-kampanji elettorali u wara, jitla’ min jitla’, jippretendu triq lixxa biex
jgħaddu bulldozer fuq l-ambjent urban u rurali tagħna b’impatt negattiv fuq il-kwalità talħajja ta’ poplu sħiħ. Ma nistgħux naffrontaw dawn l-interessi lokali u internazzjonali dment
li nibqgħu bla forma ta’ kunsens.
F’dinja miżgħuda diżinformazzjoni, gideb u xnigħat foloz, il-verità faċli taħarbilna u
għandna elf raġun nissuspettaw. It-triq tal-fiduċja trid snin biex tinbena imma titlifha
f’ħakka t’għajn. Iżda b’aktar fiduċja, in-nies ikunu aktar produttivi u kuntenti, mhux biss
fuq livell organizzattiv, imma anke fuq livell nazzjonali. Kif se naħdmu biex nirrestawraw u
nsaħħu l-fiduċja? Min se jmidd l-ewwel pass?
Huwa sewwa li noħolqu networks ta’ azzjoni fuq punti li naqblu dwarhom; mhux realistiku
li naqblu f’kollox u f’kull ħin. Meħtieġ nibdew ir-riflessjonijiet tagħna minn xi mkien.
It-twettiq t’ambizzjoni bħal din jeħtieġ impenn u viżjoni. U hawnhekk, il-figura talPresident qiegħda toffrilna possibbiltà f’era fejn sens qawwi ta’ leadership illum
sar sfida hekk kif m’għadekx issib fiduċja għamja f’xi mexxej superuman li mistenni
jkollu d-doni kollha. Jidher ċar li sezzjoni akbar tal-elettorat għażlet xettiċiżmu san
vis-à-vis il-klassi politika, u l-lealtà assoluta lejn xi partit jew ieħor qed tintefa malġenerazzjonijiet. Is-sekularizzazzjoni politika, hija parallela ma’ dik li naqqret l-eġemonija
tradizzjonali tal-knisja.
Nissuspetta li l-laqgħa tal-lum mhix okkażjoni ta’ darba. Nittama li ma tkunx okkażjoni ta’
darba, anzi nirnexxu biss jekk fil-varji rwoli tagħna nimpenjaw irwieħna li nkomplu nwettqu
dawn il-perspettivi. L-agħar li jista’ jiġrilna huwa li nintilfu fil-platitudnijiet. Kien Anton
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Buttigieg, it-tieni President tar-Repubblika ta’ Malta, li kiteb dan il-ħajku:
“Il-bagħal tas-sienja,
eluf ta’ mili mexa,
u mkien ma mar”.
Meta nħarsu lejn l-istorja, nistħajjilna bagħal tas-sienja, għaliex fejn tidħol l-isfida talpolarizzazzjoni bqajna nduru fl-istess post. Min jaf kieku l-bagħal naqtgħulu l-ħbula
u nħalluh jimraħ u jaħdem u jterraq? Kemm nistgħu nagħmlu kisbiet akbar jekk insibu
soluzzjonijiet flok nivvintaw ix-xkiel?
Jien twelidt sentejn wara l-Indipendenza u minn żmien għal żmien f’ħajti, kont nittama
li tikkalma l-polarizzazzjoni politika għaliex kont naraha evokattiva ta’ ġlidiet tribali bla
sens illi xekklu l-mixja biex jinbena n-nazzjon. Mhux ta’ b’xejn m’hemmx qbil dwar simboli
nazzjonali u s-sinifikat tagħhom: il-Bandiera bil-George Cross, il-Jiem Nazzjonali u t-tifsira
ta’ xi monument importanti bħal tal-Assedju l-Kbir. Daqs għoxrin sena ilu, il-kollega tiegħi
Godfrey Baldacchino kien implika, li Malta hija stat mingħajr nazzjon: “a nationless state”.
Sal-lum naħseb li l-kunċett ta’ “nazzjon” ma sarx wisq aktar ċar u sod milli kien dakinhar.
Nixtieq insemmi hawnhekk esperjenza pożittiva li kelli fl-aħħar snin fejn nisa minn partiti
varji u mis-soċjetà ċivili, hawnhekk insemmi aktar minn 20 għaqda tan-nisa, ħadmu
flimkien biex jimbottaw numru ta’ inizjattivi għall-bilanċ tal-ġeneru fil-Parlament. Dawn
l-inizjattivi f’sinerġija flimkien, nittamaw li jixprunaw bidla li twassal biex ikollna Parlament
aktar rappreżentattiv. X’kien li jżomm lil bosta nisa milli jidħlu għall-politika? In-nuqqasijiet
strutturali huma tassew bosta, imma meta tkellimna ma’ nisa li jippromettu, ilkoll semmew
il-politika macho mibnija fuq tattiċi kattivi u t-tfigħ tat-tajn, mhux biss fuq persuni pubbliċi.
Min irid jintriga biex jagħti servizz pubbliku meta jkun se jidħol f’baħar ta’ suspetti u
inkwiet? Imbagħad hemm ir-ritaljazzjoni, kif qal Mahatma Gandhi: “An eye for an eye, makes
the whole world blind”.
F’mumenti koroh, min jaf kemm minna lissinna li pajjiżna jixraqlu aħjar. Illum Malta laħqet
fażi ta’ żvilupp fejn aktar ċittadini ssibhom jgħixu ħajja komda. Kif kien bassar l-ekonomista
Lipset fis-snin ħamsin, kull fejn il-ħtiġijiet bażiċi jkunu moqdija u l-pajjiż ikollu Prodott
Gross Domestiku sodisfaċenti, jiżdiedu l-aspettazzjonijiet tan-nies fejn jikkonċernaw
valuri, libertajiet u drittijiet ċivili. Jogħlew l-aspettazzjonijiet rigward il-kwalità tal-ħajja,
l-istandards ta’ tmexxija, trasparenza u governanza. Matul is-sena li għaddiet, meta d-dinja
naqqset mill-ħajja mgħaġġla minħabba l-pandemija, kellna aktar ċans li nirriflettu u
nevalwaw dak li verament jgħodd. Waqt li eżaminajna ħajjitna, nittama li kellna wkoll ilwaqt li niżnu r-relazzjoni tagħna mal-komunità u x’nixtiequ li naraw f’dak li qiegħed jiġi
kkonsidrat bħala “the new normal”, in-normalità ġdida.
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Ħa ngħid ukoll xi ħaġa dwar il-midja, qabel ma nikkonkludi. Għaliex nemmen li l-midja
għandhom potenzjal li joħolqu sfera pubblika komuni bħal meta segwejna flimkien
l-avvenimenti u dak li kien qiegħed jiġri madwar il-pandemija tal-virus COVID-19 u ntbaħna
li dan ma kellux fruntieri. Ma kellniex triq oħra ħlief li niġġildulha flimkien. Pandemija li
ġabitna konxji tal-interdipendenza umana. Minkejja li l-udjenzi huma frammentati għallaħħar, il-midja għadhom jipprovdu pjattaformi fejn in-nies jikkonċentraw fuq issues ta’
interess nazzjonali. U hemm mumenti fejn isiru wkoll pjattaforma fejn poplu sħiħ jingħaqad
biex ngħinu lil xulxin. U hawnhekk il-każ tal-Community Chest Fund huwa każ ċar ħafna:
inwarrbu l-firda għaliex minn dak li jinġabar, irrispettivament mill-elementi tal-firda, ħa jkun
hemm min igawdi minnhom. Imma dawn il-mumenti ta’ għaqda malajr jiżvintaw fix-xejn.
Hemm tradizzjoni ta’ ġurnaliżmu li huwa komuni fil-pajjiżi tal-Mediterran li bħal donnu
tirrinforza l-firda politika. Żewġ kittieba, Daniel Hallin u Paolo Mancini, iddeskrivew
is-sistema tal-midja tar-reġjun tagħna bħala “pluralista u polarizzata”. U nsibu pajjiżi
bħala Malta, il-Greċja, Spanja, Ċipru u postijiet oħra li għandhom dan it-tip ta’ sistema
minħabba li l-proċessi ta’ demokrazija bdew tard, is-sekularizzazzjoni damet ma qabdet,
l-iżvilupp ekonomiku seħħ ukoll wara pajjiżi oħra tat-Tramuntana u dan impatta l-mod
ta’ kif żviluppat l-industrija tal-midja f’pajjiżna. Intant imbagħad f’dawn il-kuntesti, ixxandir pubbliku dejjem baqa’ ballun politiku; fejn il-gvernijiet spiss jippruvaw jimbottaw
l-aġenda tagħhom u l-oppożizzjoni tilmenta li ma tingħatax biżżejjed viżibilità. Sitwazzjoni
perpetwa li baqgħet tirriproduċi ruħha jkun min ikun fil-gvern.
Il-wasla tal-pluraliżmu fix-xandir, tletin sena ilu eżatt, estendiet is-sistema tal-midja li
kellna sa dak iż-żmien, fejn il-partiti u l-knisja kellhom influwenza tremenda, l-ewwel fuq
il-ġurnali, imbagħad ir-radju u wara anke t-televiżjoni. Kien hemm bosta mumenti fejn
l-impatt diviżiv tal-midja tal-partiti tpoġġa taħt skrutinju. Niftakar pereżempju fl-2005, Lilly
Gruber (ġurnalista Taljana u li wara saret MPE) marret quddiem il-Kummissjoni Ewropea
tilmenta dwar il-fatt li l-midja politiċi f’Malta huma anomali. U minn dak iż-żmien l-istess
kritika ssir kemm-il darba. Bħal donnu ħakmitna narrattiva neoliberali li kienet tantiċipa li
jekk Malta twarrab il-ġurnaliżmu politiku tradizzjonali, kienu jiffjorixxu midja kummerċjali.
Bħal donnu, kien implikat, illi b’hekk ikun hemm aktar wisa’ għal midja aktar ġusti u li se
jaqdu aħjar l-interessi tal-pubbliku. Iżda tajjeb li nosservaw ukoll li l-midja kollha joperaw
f’kuntest polarizzat u minkejja kull rieda tajba, spiss jisfaw maqbuda f’dawn il-kurrenti u
anke ma’ kurrenti kummerċjali oħra li kapaċi jkunu aktar insidjużi.
Jekk tħares lejn l-istħarrig tal-Eurobarometer naraw li f’Malta l-fiduċja fil-midja hija
waħda mill-aktar baxxi fl-Ewropa kollha. Dan japplika wkoll għall-midja online. Meħtieġ
naħdmu biex nagħtu informazzjoni veritiera u niffiltraw dak li huwa spekulattiv jew issensazzjonaliżmu li jiżvija lill-qarrejja sempliċiment minħabba l-clickbaits. Sforzi biex ikun
hemm kunsens dwar Kodiċi ta’ Etika għall-ġurnalisti li jkun aġġornat, s’issa fallew. Minflok
qiegħda dejjem issir aktar vaga l-linja bejn aħbar ġurnalistika ġenwina (bin-news value
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criteria) u kontenut maħsub bħala reklam jew public relations. Ma’ dawn inżidu l-isfidi
kummerċjali, hekk kif il-pandemija qiegħda saħansitra tkompli thedded l-eżistenza ta’
organizzazzjonijiet tal-midja minħabba li nixfet l-għajn tar-reklami.
Jekk il-midja huma wieħed mill-kejl tad-demokrazija, bħalissa nħoss li ninsabu fi kriżi
eżistenzjali u dan mhux biss riżultat tal-qtil faħxi tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia,
għalkemm dan kellu effett tremend. Waqt li qiegħda ssir aktar rari l-kolleġġjalità,
sar komuni wisq li esponenti tal-midja jimminaw l-integrità ta’ xulxin. Waqt li hemm
xi kritika, li kultant tkun meritata, nissuspetta li bosta minn dawn l-attakki huma
aktar imrewħa minn antipatiji, rivalità personali jew politika, aktar milli mill-ħtieġa
ta’ skrutinju. Ninnota wkoll li fost l-aħjar rapporti investigattivi li dehru fil-midja
lokali (kif ġara wkoll barra) kienu frott ta’ proġetti kollaborattivi bejn ġurnalisti ta’
organizzazzjonijiet varji, li kellhom l-għaqal jagħrfu l-limitazzjonijiet tagħhom jekk
jibqgħu maqbuda fit-tradizzjoni ta’ “ifred u saltan”.
U naf li ħadt ħafna ħin u se nieqaf hawnhekk. Imma biex nikkonkludi, nittama li din
il-Konferenza tal-lum tkun iċ-ċavetta li turina li ż-żmien tal-mistennija Konvenzjoni
Kostituzzjonali, Eċċellenza, huwa issa u li għandu jkun hemm impenn immedjat sabiex
ikun hemm riżultati mingħajr tnikkir li jieħdu wkoll inkunsiderazzjoni l-punti li qegħdin
inqanqlu llum.
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Reno Bugeja
Grazzi Eċċellenza, u konvint illi l-preżenza ta’ daqstant nies u l-interess li qajmet dilKonferenza turi l-ħeġġa, il-ħerqa tal-pubbliku, illi l-missjoni favur l-għaqda nazzjonali titlaq
u forsi naslu xi mkien.
L-għajta għall-għaqda nazzjonali ilha tidwi f’pajjiżna, iżda sal-lum hija bħal mirage. Hemm
bosta fatturi li tul is-snin, ħolqu firdiet u ġrieħi li ħafna minnhom għadhom ma fiqux. U
dawn il-ġrieħi miftuħa mhux ser ifiequ waħedhom jekk aħna bħala soċjetà ma nagħmlux
l-isforz tagħna biex insewwu dak li nissel il-firda.
Ċertament li pajjiżna jrid jirfed aktar id-demokrazija tiegħu b’tisħiħ tal-istituzzjonijiet u
b’parteċipazzjoni attiva minn kulħadd. Jenħtieġ li nikbru fil-maturità politika li minn żmien
għal żmien tidher f’uħud mid-deċiżjonijiet li jittieħdu iżda mbagħad tfalli f’oħrajn.
Konvint li sħabi l-kelliema ser jagħmlu argumenti oħrajn fuq dal-livell. Fl-intervent
tiegħi nixtieq nittratta l-firdiet l-aktar evidenti li joħorġu u jispikkaw fil-midja soċjali
fost oħrajn.
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Mil-lat politiku hemm bżonn li l-politiċi jkunu ta’ eżempju billi ma jiddejqu xejn li jikkoreġu
l-attakki vili, baxxi u inġusti tal-partitarji tagħhom stess fuq il-midja soċjali. Anzi, kif tkellem
ukoll Chris Peregin aktar kmieni, jaraw ukoll li l-istazzjonijiet tagħhom ikunu għodda mhux
biex iżidu l-firdiet iżda biex jippruvaw iwasslu għal aktar kunsens u għal aktar għarfien ta’
dak li għandu jagħmilna bħala soċjetà.
Jiena konvint li l-politiċi għandhom min qed isegwi x’jinkiteb fuq is-social media iżda
jippreferu jagħlqu għajnejhom jew idawru wiċċhom għal dan it-tip ta’ kummenti, anke jekk
fundamentalment nemmen li ma jaqblux magħhom. Rari tisma’ kummenti li jiddiżassoċjaw
ruħhom minn ċerti kummenti li jingħadu.
Il-kummenti ħorox fuq is-social media jistgħu jkunu sintomi viżibbli tal-firda li l-għeruq
tagħha jistgħu jkunu mxettla fis-sistema politika tagħna. Nazzarda ngħid fid-difetti tassistema politika, li għalkemm hija demokratika, għandha n-nuqqasijiet tagħha u hemm
ħafna x’jiġi raffinat fiha. Fost dawn insemmi biss li s-sistema politika tagħna rriduċiet ruħha
f’sistema ta’ żewġ partiti, u kif spiss jingħad saru qishom tribujiet.
Din is-sistema duwalistika waslet biex min jirbaħ l-elezzjoni, ikun “the winner takes it all”.
Dan idgħajjef ferm is-sens li kulħadd jippartjeni lil nazzjon wieħed.
Nemmen li jekk ikun hemm rieda tajba, ir-riformi kostituzzjonali li ilhom fl-aġenda tannazzjon, jistgħu jgħinu biex jipperfezzjonaw is-sistema demokratika tagħna. Madankollu
wieħed jifhem li f’sistema demokratika, għandu jkun hemm l-ispazju għad-dibattitu u mhux
dejjem jista’ jkun hemm qbil fuq kollox. Dan huwa maqbul minn kulħadd.
Iżda hija ħasra kbira li fis-soċjetà tagħna t-tribaliżmu politiku tal-aħna u l-huma qed iwassal
għal firdiet sproporzjonati li b’dispjaċir ngħid qiegħed iċajpar il-ħafna sabiħ u t-tajjeb
ta’ pajjiżna u ta’ ġensna. Dan fil-fehma tiegħi jista’ jibda jiġi indirizzat billi l-għodda u
l-istituzzjonijiet demokratiċi jitħallew jaħdmu b’serenità u bl-indipendenza u ’l bogħod
mill-kundizzjonament li jaf iġib miegħu l-partiġjaniżmu sfrenat.
Hemm bżonn li titrawwem kultura ġenwina li l-politiċi stess jistgħu jippromovu li fil-politika
dejjem hemm l-alternanza li kważi kważi tiġi, ngħid jien, b’mod naturali wara tnejn jew tliet
leġiżlaturi. Jekk inkissru llum, ma nistennewx illi għada se ningħaqdu.
Dan kollu flimkien jista’ jwassal biex ikollna pajjiż u soċjetà aktar normali b’inqas qrusa politika.
Mindu l-Eċċellenza tiegħu ħabbar din l-inizjattiva, kienu bosta li fil-ġurnali jew f’dokumenti
li ppreżentaw, taw it-tifsila tagħhom ta’ x’jistennew minn dan il-forum għall-għaqda
nazzjonali. Ħafna minnhom huma kummenti validi.
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Fil-fehma umli tiegħi nistqarr li forsi ħadd daqs l-isqfijiet ma fehem il-ġest ta’ dan il-forum.
Ippermettuli nislet xi punti mill-pastorali tar-Randan li ħarġu l-ġimgħa li għaddiet l-isqfijiet
li fiha tkellmu b’mod ċar dwar x’irid isir biex tisseddaq l-għaqda mixtieqa.
Spjegaw li, jekk inħarsu lejn xulxin bħal aħwa, inkunu nistgħu naħdmu flimkien għal soċjetà
ta’ djalogu b’ġentilezza li tirrispetta, issaħħaħ u tfittex il-verità. Aħna u niddjalogaw, żiedu
jgħidu l-isqfijiet, irridu naffaċċjaw ir-realtà tal-ġrieħi li kultant inġorru individwalment u
anki bħala soċjetà. L-isqfijiet ħeġġew biex infejqu l-ġrieħi, u dan nagħmluh bi spirtu ta’
maħfra. Spjegaw li l-maħfra ma tfissirx impunità, iżda tfisser li aħna ma nħallux l-esperjenza
ħażina li għaddejna minnha torbotna bi ktajjen li tikkundizzjonana. Il-maħfra tgħinna
noħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-vendetta, waqt li nkomplu naħdmu bis-sħiħ għal dak li hu
ġust u sewwa. B’hekk inkunu nistgħu negħlbu l-preġudizzji, u l-ħitan li nbnew tul is-snin.
Naħseb laqtu ħafna l-musmar fuq rasu.
Il-midja tradizzjonali, u mhux biss il-midja soċjali, tista’ tkun għodda ta’ firda iżda użata
tajjeb tista’ sservi wkoll ta’ strument biex issaħħaħ l-għaqda nazzjonali, kif spjegat
tajjeb ukoll il-Professur Sammut. Is-sehem tal-midja f’soċjetà demokratika huwa
essenzjali iżda anke l-libertà tal-espressjoni, li hija sagra fid-demokrazija, trid titħaddem
b’għaqal u b’responsabbiltà.
Fl-aħħar ġimgħat qam id-dibattitu, u anke jinsab quddiem il-qorti, fuq l-istazzjonijiet
politiċi. Hemm ħafna argumenti xi jsiru favur u kontra u kollha għandhom il-validità
tagħhom. Iżda fil-fehma tiegħi, l-iktar kruċjali mhuwiex l-istazzjonijiet u l-gazzetti li
kollha, ftit jew wisq għandhom il-linja editorjali tagħhom u l-aġenda tagħhom, iżda huma
l-konsumaturi tal-midja – il-pubbliku li jenħtieġ li jkollu l-għodda permezz tal-edukazzjoni
ffukata fuq kif jaqra, jisma’ u jara l-mezzi tal-midja u jasal għall-konklużjonijiet tiegħu
b’mod infurmat u mhux b’lentijiet imċajpra bil-preġudizzji politiċi, jew bil-mod kif il-midja
kultant, u spiss anzi, tipprova timmanipula l-opinjoni pubblika.
Nemmen li f’dan ir-rigward għadna ’l bogħod ħafna. Il-preġudizzji msejsa spiss fuq
l-alleanzi politiċi u l-perċezzjonijiet, jidhru fost oħrajn fil-bosta kummenti fil-portals talaħbarijiet. Naħseb li hawnhekk, il-portals online jridu jagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar
it-triq ’il quddiem dwar jekk iħallux dal-ġamar ikompli jitkebbes b’detriment għall-għaqda
fis-soċjetà.
Għalkemm naqbel li l-istazzjonijiet politiċi qed iżidu d-doża tal-partiġjaniżmu u tal-firda,
ma naħsibx li l-għeluq tagħhom, aktar u aktar fid-dinja diġitali tal-lum, tista’ tkun issoluzzjoni li nixtiequ u li għandna bżonn.
Dak li qed jiġri f’Malta bl-istazzjonijiet politiċi, għalkemm għandu l-partikularitajiet tiegħu,
mhuwiex uniku. Eżempju ta’ dan nistgħu nħarsu pereżempju lejn l-Amerka, il-FOX News u
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c-CNN, u tara kif anke dawn għandhom l-alleanzi dikjarati tagħhom, forsi b’aktar finezza
mill-istazzjonijiet politiċi Maltin. Għall-bidu, il-proposta li għamel Ranier Fsadni f’artiklu
f’The Times biex il-partiti jagħmlu bejniethom kodiċi minima ta’ etika, tista’ tagħti bidu biex
nibdew it-triq tal-fejqan f’dan ir-rigward.
Xtaqt li fl-aħħar tal-intervent tiegħi nsemmi firdiet oħrajn li mhumiex daqstant politiċi,
għalkemm kultant jitrewħu wkoll mill-politiċi, b’sentimenti omofobiċi u razzisti. Dawn ukoll
huma ta’ tħassib serju għax jimminaw l-armonija fil-komunità u fis-soċjetà u huma theddida
għall-għaqda nazzjonali.
L-istorja tal-umanità f’diversi okkażjonijiet uriet li dan ix-xrar ta’ mibegħda jekk jitħalla
jitkebbes, jista’ jwassal għal konsegwenzi traġiċi. Nemmen li anke hawnhekk irridu naħdmu
ferm aktar biex il-gwaj ma jikbirx.
Grazzi ħafna.

Jessica Sultana
(Uffiċċjal tal-Komunikazzjoni, Uffiċċju tal-President)
Qed jidħlu fil-fatt messaġġi ta’ apprezzament għal din l-inizjattiva u anke messaġġi
dwar il-ħtieġa li l-ispazju ta’ diskussjoni pubblika jkun inqas maħnuq mill-partiti
politiċi. Forsi mistoqsija li kien hemm, kienet din: “Jekk il-partiti politiċi għandhom
l-għan illi jżommu jew jiksbu l-poter, kif jistgħu ġenwinament u mhux bil-kliem biss,
ikunu impenjati favur l-għaqda nazzjonali?”
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Carmen Sammut (Moderatriċi)
Grazzi Jessica. Naħseb jiena li din mistoqsija li ħa toħroġ ħafna mid-diskussjoni llum. Reno
diġà aċċenna għal dak li qal Ranier Fsadni, pereżempju, ikun hemm kodiċi ta’ etika komuni
bejn il-partiti. Għall-inqas ikun hemm linja ta’ fejn wieħed jista’ jasal. X’taħseb Reno?

Reno Bugeja
Minima. Naħseb li hija inizjattiva li għandha ssir jien. Fil-fatt ma pproponiex affarijiet
kbar, ippropona l-ewwel pass li naħseb li għandu jsir. U bħalma fl-elezzjoni l-partiti
jiltaqgħu u jiddiskutu bejniethom ta’ kif jorganizzaw ċerti affarijiet, naħseb li
m’għandhiex tkun impossibbli illi jinsanaw ukoll daqsxejn ix-xandir tagħhom.

Carmen Sammut (Moderatriċi)
Jien kumment li xtaqt li nagħmel ukoll huwa li aħna qegħdin ngħixu fl-era fejn qisu
l-ideoloġija mietet bejn il-partiti. Allura għandhom aġendi li huma simili ħafna. Li jiġri,
u naħseb li l-proċess diġà beda invista ta’ elezzjoni li trid issir sal-2022, sa fejn naf jien,
jibdew jiltaqgħu ma’ gruppi u interessi varji u jaraw x’jipproponu u kultant ikun hemm
proposti elettorali illi jkunu simili ħafna ta’ xulxin f’dak li joħroġ fil-programm elettorali
tagħhom. Allura ma narax għaliex ma nistgħux naslu għal din il-linja komuni li qegħdin
insemmu hawnhekk dalgħodu. Eċċellenza, diġà bdejna noħorġu bil-proposti, qed tara,
waqt li qegħdin niddiskutu, u mhux nitkellmu biss.
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Perit David Xuereb
Grazzi Eċċellenza, tal-istedina. Grazzi.
Sinjura Vella, mistednin distinti, u dawk kollha li qed isegwuna fuq il-mezzi soċjali.
Vera, forsi wieħed jippretendi li jiena bħala perit jew bħala President tal-Kamra talKummerċ se nitkellem jew se nipprova niggwida l-ħsibijiet tiegħi fuq il-livell tal-bini
jew inkella fuq il-livell tal-kummerċ.
Iddeċidejt li ma nagħmilx hekk, forsi niddiżappuntakom. Iddeċidejt però li nagħti
perspettiva tiegħi personali li hija ffukata, li hija żviluppata fuq waħda li hija li jien
tifel tal-ġenituri tiegħi li ffurmawni, u jiena ġenitur ukoll tat-tfal tiegħi li qed ngħinhom
jiffurmaw opinjoni u pożizzjoni f’din is-soċjetà li qegħdin fiha. Jien se nħalli forsi
diskorsi fuq l-obbligi tal-politiċi u tal-istituzzjonijiet għal ħaddieħor u ddeċidejt li
niffoka ftit fuq ir-responsabbiltajiet u l-obbligazzjonijiet li għandna aħna bħala ċittadini
fid-dinja tagħna normali kemm ta’ ġenituri fil-familja, kif ukoll bħala leaders fl-intrapriżi
tagħna, fuq il-post tax-xogħol fejn aħna naħdmu, għax hemm naħseb li jista’ jkollna effett.
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L-ewwel ma bdejt, biex nitkellmu dwar dan is-suġġett li huwa ħafna għal qalbi u għalhekk
napprezza ħafna li l-Eċċellenza Tiegħu stedinni biex nitkellem fuqu dan, biex nitkellmu
fuq l-unità, għall-ewwel ippruvajt nixtarr dak li jifridna jew dak li naħsbu li jifridna. U
għamilt żewġ noti. Aħna l-Maltin ngħidu: “Inti jew tan-North jew tas-South jew Għawdex”.
Aħna ngħidu: “Inti twil jew inti qasir”. Ngħidu ovvjament: “Raġel jew mara”. Nagħmlu
distinzjoni kultant fuq livelli anki illi ma jgħinux: li inti għandek il-flus, jew inti fqir; li inti
blu jew aħmar; li inti mal-Ingliżi jew mat-Taljani; li inti straight jew għandek relazzjonijiet
illi tiżviluppa l-imħabba tiegħek b’mod differenti; li inti tajjeb ħafna fl-arti, jew fix-xjenza;
li inti, pereżempju, intellettwali, tajjeb biex tmur l-università, jew inti tajjeb ħafna biex
taħdem b’idejk; li inti forsi ġej minn pajjiżi oħrajn, illi tidher mhux Malti, meta fil-fatt inti
Malti u qed tgħix ġo Malta; li inti diżabbli, u l-kelma diżabbli hija kelma diffiċli għax ħafna
drabi tfisser li inti għandek xi ħaġa nieqsa. Jien dil-ġimgħa ltqajt ma’ nies li ma jarawx, ġew
il-Kamra tal-Kummerċ u tkellimna mhux fuq dak li m’għandhomx, imma kemm huma iktar
tajbin fl-affarijiet li għandhom, iktar minna.
Allura meta tibda tixtarr daqsxejn dawn id-differenzi li aħna nħobbu naħseb nimmarkaw
nies li huma jew hekk, jew hekk, u allura niddibattu x’inhu l-aħjar, jekk hux ħaġa jew
oħra. Allura għandna dal-virus, mhux tal-COVID, imma tal-individwaliżmu, tal-fatt illi
n-nies iħobbu... Aħna nħobbu l-logħbiet tal-futbol imma tirbaħhom għax ikollok
kulħadd bid-differenzi tiegħu, kollha magħqudin, kollha unifikati, kollha jħobbu
l-istess ħaġa, kollha emozzjonalment konnessi u jirbħu l-logħob. U ċ-Champions
League u l-ligs jirbħuhom sa fejn naf jiena mhux għax ikollhom l-aqwa tim u
football players, imma min għandu l-aqwa teamwork, min l-iktar huwa magħqud. U
l-għaqda mhux għax wieħed huwa abjad, jew kollha bojod u kollha skuri, imma għax
fil-fatt hemm l-għaqda emozzjonali, il-qalb li ġġiegħel lill-moħħ jaħseb flimkien u
allura jiskurjaw il-gowls u jirbħu l-logħob. U jien nixtieq.... u jiena hekk għamilt f’ħajti.
Dejjem dawwart lili nnifsi b’timijiet fuq ix-xogħol, il-Kamra tal-Kummerċ, fejn trid. U
proprja naħdmu b’dan il-mod, fejn il-qalb tgħaqqad, il-moħħ jagħtina l-opportunità illi
niddiversifikaw, naħsbu differenti biex inkunu iktar b’saħħitna.
U allura, meta nitkellmu fuq l-għaqda nazzjonali, jiena l-għaqda mhix qed naraha wisq fuq
il-livell tal-ħsieb, imma proprju fuq il-livell tal-qalb. U jiena jkolli nistaqsi: “Kieku kellna
nagħmlu survey u naraw x’inhu dak li fil-maġġoranza tagħna kollha l-Maltin, x’inhuma dawk
l-affarijiet li jgħaqqduna?” Ħalli nippruvaw niffukaw fuq dawk. U rrealizzajt li għandna
ħafna. U rrealizzajt li,ara kemm nitkellmu fuq il-partiti politiċi, illi l-partiti politiċi dawn,
jaqblu magħhom. Bħal pereżempju, il-governanza tajba. Għaddejna minn stejjer, vera, imma
llum kulħadd irrealizza , u dan hu ċar għax inħossha jien fil-pożizzjoni tiegħi, li l-governanza
tajba hija xi ħaġa illi hija fundament illi llum ma tmurx tistaqsi lil xi ħadd u jgħidlek: “U
iva’l hemm u iva’l hawn”. In-nies hemm barra jridu governanza tajba. Mela rridu allura
istituzzjonijiet li jindirizzaw proprju dik il-governanza tajba, fejn il-verità u d-differenza
bejn it-tajjeb u l-ħażin hija ċara.
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Jista’ jkun hemm ħafna nies li jitkellmu b’mod intelliġenti, imma jekk fino in fondo, filkuxjenza tagħna, meta qegħdin b’tazza birra f’idejna, qegħdin nixtarru dak li qed jintqal
lilna, u dan ma jinħassx tajjeb, mhuwiex tajjeb. Jekk jinħass tajjeb, probabbilment huwa
tajjeb. Mela allura, aħna rridu illi aħna kollha kemm aħna nħossu illi aħna nistgħu nafdaw
lil xulxin u nistgħu nafdaw ukoll lil min qed imexxina, għax verament inħossu illi ħaġa bħal
dik qed tiġi meħuda bis-serjetà. Però hemm affarijiet oħra li jiffurmaw parti mill-pedamenti
soċjali. L-ovvji huma:
• L-ikel. Meta wieħed jitkellem fuq l-ikel mhux fuq il-kwantità, imma l-kwalità tal-ikel, biex
aħna verament inħossuna sani u li qed ngħixu ħajja tajba.
• L-ilma. Forsi ma tantx nitkellmu ħafna fuq l-ilma, imma l-ilma – il-kwalità tal-ilma - huwa
suġġett li mas-snin se jibda jkun suġġett importanti ħafna.
• Il-housing. Li aħna ngħixu f’dar li tirrispetta l-personalità tagħna u l-ħajja tagħna, u dak li
jistennew il-familji tagħna.
• L-ekwità soċjali. Kemm nitkellmu fuqha!
• Il-fatt li jkollok vuċi politika. M’hemmx għalfejn tkun fil-Parlament biex ikollok vuċi 		
politika, tista’ tkun fit-triq. Bħalma qegħdin nagħmlu llum. Vuċi politika. Importanti li 		
nesprimu l-ħsibijiet tagħna, ħalli kollha nagħqduhom flimkien u noħorġu l-valur tiegħu.
• Il-ġustizzja u l-paċi. Naħseb ovvja.
• Il-fatt li jkollok id-dritt li tirċievi l-flus u li jkollok ix-xogħol. Li tħossok allura rispettat.
• L-edukazzjoni. Serja ħafna.
• Is-saħħa. M’għandniex għalfejn nitkellmu kemm hija importanti s-saħħa. Kemm fiżika kif
ukoll mentali.
• U l-fatt li jkollna wkoll, pereżempju, l-ekwitat tal-gender, li bejn l-irġiel u n-nisa ma 		
nagħmlux distinzjoni.
Kieku aħna kellna nieħdu ritratt ta’ Malta bħalissa, u, ngħidu aħna, ta’ dawn l-areas kollha
li huma l-bażi ta’ dak li jgħaqqadna, ta’ dak li verament jagħmilna soċjetà iktar b’saħħitna,
kif jidher dan ir-ritratt? X’inhu dan, bit-terminoloġija tal-lum, x’inhu das-selfie? Kif jidher
das-selfie? Nistgħu nagħmlu kawża komuni allura biex verament ikollna fuqiex ningħaqdu
u fil-fatt ikollna diskors li jkun dejjem wieħed? Li jkun kulħadd qed jibni fuq l-ieħor? Ejja
nippruvaw nagħmluha sew din il-biċċa xogħol. Ma naħsibx li qegħdin ’il bogħod. Fil-fatt,
l-emozzjonijiet tagħna, huma allineati fuq dawn is-suġġetti li huma bażilari. Mela allura
aħna x’irridu?
Biex is-soċjetà tagħna tkun magħquda, irridu nkunu ċerti li għandna s-saħħa tagħna
f’postha, illi s-saħħa tagħna fiżika u s-saħħa tagħna mentali, speċjalment bħalissa f’nofs
pandemija; li s-soċjetà tinħass li hemm il-ġustizzja għaddejja l-ħin kollu u ma jkollniex
dubji li ma nistgħux nafdaw lil min qed jieħu d-deċiżjonijiet għalina. U ovvjament ma jistax
jonqos min-naħa tiegħi li nitkellmu fuq il-mod rispettabbli tal-mod kif nużaw ir-riżorsi
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tagħna. Meta nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima, qed nitkellmu fuq ekonomija ta’ karbonju
żero, tafu li hija għal qalbi u allura dawn huma l-affarijiet li fihom infushom jagħtuna
l-opportunità illi kull deċiżjoni żgħira, kemm fid-dar, kemm mal-familja, kemm fuq il-post
tax-xogħol, kemm f’istituzzjonijiet bħalma mmexxi jien, kemm fil-Parlament, kemm fil-midja
soċjali u mhijiex, dawn huma l-opportunitajiet biex aħna ngħaqqduhom ma’ xulxin u nkunu
ċerti li qed niffukaw fuq verament dak li jgħaqqadna.
Is-soċjetà tikber, u se nikkonkludi, is-soċjetà tikber mhux billi naraw il-GDP jikber. Din forsi
stramba ġejja mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ. Mhux billi nibqgħu naraw il-GDP jikber
għax eventwalment, xi darba, għal min huwa żgħir u qed jara karriera ta’ 50, 60 sena quddiemu,
jirrealizza li jekk ma noqogħdux attenti, jekk nibqgħu nikbru jiġri x’jiġri, u nibqgħu nieħdu l-art
bl-addoċċ u nużaw l-ilma u nużaw ir-riżorsi bl-addoċċ, dak ifisser illi s-sostenibbiltà(għax din
tfisser is-sostenibbiltà) mhix se tkun hemm. Mhux se jkollna fuqiex ngħixu minn hawn u ftit snin
oħra. U allura, ‘thriving’, li inti jkollok ekonomija li tiffjorixxi, ma nafx insib kelma aħjar bil-Malti,
hija iktar importanti mill-ekonomija li tikber. Għandna bżonn li dawn l-għażliet, li ż-żgħar tagħna
llum hija ċara ħafna f’moħħhom, nagħmluhom parti mid-diction tagħna, aħna u niżviluppaw u
npinġu l-pittura illi tifforma s-soċjetà tagħna. Hekk malli tiżviluppa, is-soċjetà tagħna tiżviluppa.
Allura, il-ġenwinità: kemm hija importanti! Li nkunu veritiera; l-onestà; is-serjetà, kultant
f’ċerti ċirkustanzi għandna bżonn doża sewwa ta’ serjetà; il-fatt li ngħidu l-verità; il-fatt li
nkunu f’saħħitna; il-fatt li jkollna valuri ċari miktubin, jekk hemm bżonn, fuq id-djarji tagħna,
fuq il-kalendarji tagħna, li aħnanafu aħna x’nirrappreżentaw; ir-rispett; u l-inklużjoni. U mhux
bil-maqlub, ovvja. Ejjew niffukaw fuq dawk, dawn huma l-affarijiet li jgħaqqduna. Dawn
huma s-suġġetti li żgur ħadd, naħseb jien, m’għandu diffikultà bihom. Mela għandna bżonn
nittrattaw lil kulħadd b’dinjità u rispett u dan juri maturità. Din hija l-maturità ta’ komunità,
ta’ nazzjon illi verament għandu fl-interess tiegħu li jgħaqqad in-nies.
U hawnhekk jien kumbinazzjoni ktibt l-istess ħaġa bħalek Reno fuq il-code of minimal
respect. Jiġifieri li għandna bżonn ikollna fil-livell politiku, fil-livell ta’ xogħol, fil-livell
tal-familja, inkunu nafu x’inhu dak il-minimu – jalla jkun iktar mill-minimu xi darba. Imma
ejja nibdew bil-minimu, nibdew l-ewwel pass – u nkunu nafu kif għandna nittrattaw, kif
għandna nkellmu lil xulxin, anki meta ma naqblux. Ejjew ma naqblux, ejjew niddibattu,
basta b’rispett. Għamiltha ħafna drabi jien u dejjem ħriġt iktar b’saħħti jien, anke jekk
l-argument tiegħi kien l-iktar wieħed fqir.
Allura naħseb li din hija opportunità. Id-differenza tagħna, tal-moħħ, hija s-saħħa tagħna,
hija l-mod kif verament nistgħu ningħaqdu. Kuntrarjament għad-differenzi li għandhom
x’jaqsmu mal-emozzjonijiet tagħna u mal-qalb tagħna. U din id-distinzjoni hija l-iktar ħaġa
li xtaqt niffoka fuqha fid-diskors żgħir tiegħi.
Grazzi.
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Il-Prof. Andrew Azzopardi
Eċċellenza, kollegi, bonġu.
Naħseb li nistgħu nifhmu x’jgħaqqadna meta nifhmu min aħna.
Sinjuri, jiena nixtieq nibda bil-fatt li jien u l-miżien bħalissa mhux għaddejjin minn mument
tajjeb. Ħa nagħtikom 3 eżempji:
• L-ewwel: il-miżien u l-piż. Bħalissa hemm konflitt. Kif tgħidli t-tifla: “Pa, il-buttuni saru
periklu għal min ikun madwarek!”
• It-tieni: il-miżien tal-ġustizzja. Hemmhekk ukoll ninkwieta mhux ftit meta nara ’l pajjiżi
fejn kien qed jiżżerżaq ’l isfel u fejn konna missejna l-qiegħ minħabba kukkanja ta’ nies
bla skrupli, u li magħhom ġibdu ’l isfel l-istituzzjonijiet li għadhom ma rkuprawx mid-		
daqqa. Ejjew ma nillidux ruħna li kollox ward u żahar. Ġurnata wara l-oħra tibqa’ tisma’
stejjer fejn tistaqsi: “Imma jien ngħix f’dan il-pajjiż fejn il-kriminal u l-politiku, is-servjent
taċ-ċivil u dawk li suppost kienu qed jinfurzaw il-liġi, jitmejlu bil-poplu f’wiċċu, jisirquna,
joqtlulna l-ġurnalisti tagħna?”
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• It-tielet: il-miżien u l-kwalità tal-ħajja. Nammetti bħalissa qed ixaqleb lejn ġirja mal-		
arloġġ u kultant ma jkollix biżżejjed ħin biex nirkupra, biex ingawdi r-rebħiet żgħar 		
li nagħmel f’ħajti flimkien ma’ sħabi u ta’ dan jiddispjaċini għax tajjeb li tagħmel ħafna
xogħol, imma tajjeb li l-proċess li tirrifletti jkun hemm wkoll.
Għal dan tal-aħħar biex nipprova nsib ftit ekwilibrju f’ħajti, darba kull ħmistax jew tlieta,
immur indur dawra d-daqna għand il-barbier. Fl-imgħoddi niftakar lil missieri jeħodna
għand il-Lafoj ġewwa l-Ħamrun, fit-telgħa ta’ maġenb il-Parroċċa ta’ San Gejtanu. U kien
ikun hemm il-barbier b’idejh iserrħu fuq dak is-siġġu jistedinni biex nersaq lejh qisu
għatxan għal xi vittma. Hu bil-mus f’idejh, li kultant ħin isinnu maċ-ċinturin, liebes ilġagaga bajda u jien wisq probabbli waħda mill-ftit drabi li ma noqmosx minħabba dan itterrur, anke għax biċ-ċaqliq tiegħi nibda nimmaġina li ħa jtajjarli xi tarf minn widnejja. Għax
hekk kont inħossni, hekk kif kien jaqbadli rasi bejn idejh u jarma jħokk ix-xafra man-naħa
ta’ wara ta’ għonqi u l-barbetti, u wara jibda għaddej zig zag bl-imqass qisu għandu sfida
mal-ħin biex jeħles minni.
Illum le. Illum il-mawriet tiegħi għand il-barbier, li kif tafu kienu l-ewwel kirurgi, hija
esperjenza li nistenna. Tgħinni għax ninsa l-għajb u l-imgħawweġ li niltaqa’ miegħu. Din
il-mawra għand George, magħruf bħala l-Ballun, u Patrizju, li jħobb is-super bikes u għandu
biżżejjed tpinġija, sabiħa, li jista’ jżejjen ħajt minn t’hawn, tiswa daqs ħarġa ta’ mistrieħ u
“skola tat-triq” fl-istess waqt.
Hemmhekk nilmaħ verament f’liema stat jinsab il-pajjiż. Hemmhekk tpoġġi jdejk fuq il-polz.
Mhux fil-kotba u d-dokumenti sofistikati mirqumin bl-Ingliż tar-Reġina, jew f’xi Webinar,
imma f’dak il-mument fejn sakemm qed nistennew li jkun imissna, għax qisna l-outpatients
kulħadd jiġi msejjaħ fl-istess siegħa, nidħaq u fl-istess ħin nirrifletti bejn rakkont u ieħor
immexxija minn George jew Patrizju.
Issa, apparti xi ċajt xi kultant naqa ħamallu u politically incorrect, joħrog l-“għerf”. Mhux
niċċajta, joħrog ħafna “għerf”. Id-diskorsi li jkunu għaddejjin hemmhekk jgħallmuni mhux
ftit. L-interazzjoni hija denja ta’ seminar tal-PhD, kif qed ngħidu bejn ċajta goffa u xi ereżija
li ma jixraqx naqsam hawn, tinduna l-poplu x’qed jgħid, fuqiex qed jaħseb, x’inhuma
l-ilmenti tiegħu. U hekk kif George li naf kollox fuqu, għax wisq ġeneruż bl-istejjer fuq
ħajtu, hekk kif jibda għaddej gass down bil-mus ixejjer ’l hawn u ’l hemm, naħseb jistħajjel
qed inaqqax id-David ta’ Michelangelo u mhux l-Andrew ta’ Lina, tkun ukoll qed tisma’ linnies tat-triq. Dawk li jgħoddu.
Imma lil dan ir-raġel vera nħobbu, għax ġenwin. Għax George huwa l-Poplu u l-Poplu
huwa George.
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U tafu x’qed jgħid il-poplu, Sinjuri?
Il-poplu qed jgħid li tqażżeż jisma’ fuq il-politiċi li jaħsbu li n-nies tat-triq huma xi balla
ċwieċ. Qed jgħidilna l-poplu li dak li jixpruna l-identità tagħna bħala nazzjon, ċoè dak li
jrid jgħaddi mill-vini tagħna lkoll, id-demokrazija, qed tinħatt kull meta jsiru proċessi ta’
konsultazzjoni li wara niġu nitmellħu minnhom. Meta d-djalettika politika tiġi użata biex
taljena u meta l-klassi politika ma ġġorrx ir-responsabilità tagħha.
U tafu x’qed jgħid il-poplu, Sinjuri?
Il-poplu qed jgħid li jrid jara aktar reżistenza għall-kruha li qed jbellgħulna l-ispekulaturi.
Qed tkerrhulna lil pajjiżna, tafux? Ieqfu! L-ambjent tagħna huwa simbolu ħaj li qed
toqtlulna. Qed iżżarmawlna l-memorji. Pereżempju dik is-siġra li kont nara t-triq tar-Rabat
meta fiż-żgħorija tiegħi jien u tiela’ l-Għadira ma’ ommi, missieri u ħija, f’xi ġurnata sħuna
tas-sajf, u li bqajt nara biss sakemm il-gaffa qalgħatha minn sensiha. Din siġra li kienet
tfakkarni fil-ħsejjes u fit-togħmiet tas-sajf, tal-ħin mal-familja, tal-logħba u tat-tgawdija u ta’
ħafna lezzjonijiet li l-ġenituri kienu qed jagħtuna huma u jarawna nikbru, imżejna b’xi posta
rużarju ħalli r-ruħ tintema’ wkoll.
Il-kilba tal-flus qed tifridna minn dak li huwa s-sew. Qed teħdulna pajjiżna.
U tafu x’qed jgħid il-poplu, Sinjuri?
Il-poplu qed jgħid: “Ħallu lis-soċjetà ċivili tgħid tagħha”. Ma jimpurtax imbilli ma naqblux,
imma importanti li ma nitfu l-ebda vuċi. Irridu aktar vuċijiet anzi, u vuċijiet li jikkontrastaw
il-ħażin tal-politika. Qatt rajtu xi gost f’siġra tal-Milied li d-dawl ikun abjad u ċass? Jew ikun
aħjar meta l-ilwien ikunu mħawda u jteptpu mingħajr ma tifhem ir-rutina? L-unità ma tiġix
għax ma nitkellmux u għax inżommu id m’id, jew għax inkantaw il-kumbaya. Tiġi għax ilvuċijiet isibu ruħhom fi spazju sigur, u minn hemm jiġi xprunat is-sew.
U tafu x’qed jgħid il-poplu, Sinjuri?
Il-poplu qed jgħid: “Ħlejtuna. Ħadtulna kollox b’din l-ekonomija ta’ tant irjus li ħloqtu bħal
Hydra”, dak is-serpent li nitkellmu dwaru fil-mitoloġija Griega. “Bellajtuhielna li l-ġid jinsab
fil-ġid ekonomiku, imma kulma qed tagħmlu huwa li qegħdin tippruvaw taljenawna hekk kif
qed tiħdulna l-ħin tagħna minn xulxin. Il-Maltese Dream, imsensla fuq l-American Dream,
ħarbtitilna l-familja, il-ħbieb, is-sens ta’ komunità. Itilquna, ħalluna ngħixu ħajjitna”. Kif
jgħid George l-barbier, naħdmu imma ngawdu, naqilgħuha imma nikluha, bix-xogħol ngħixu
u mhux ngħixu għax-xogħol. Niffukaw fuq il-ġid tal-familja imma aktar fuq il-hena talfamilja. Dan hu l-għerf li ssib ġo ħanut maħsub biex jeħodlok ħsieb id-daqna.
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Din il-Konferenza tal-lum hija importanti għax trid tfakkarna li l-identità tagħna hija
msejsa fuq pilari. Aħna min aħna. Għax tul is-snin ħloqna identità li hija msawra minn
dawn l-ingredjenti: ir-rispett reċiproku; l-imħabba għas-sewwa; il-komunjoni; u li nħarsu
dahar xulxin.
Ħames mitt sena ilu miet Leonardo da Vinci. Ejjew nieħdu spunt minn ħajtu. Dan
l-għaref inventur li sab il-komfort mhux f’xi bandiera jew f’xi innu, mhux f’xi lingwa jew
f’xi abitudni antika, jew xi żifna folkloristika, li ħadd ma hu kapaċi jagħmel il-passi kif
suppost għax jitgerbeb fit-terħa. Imma sab il-ħelsien tiegħu f’dak li jgħaqqad: il-mod kif
ngħixu u naġixxu aħna.
Għax kif nafu, il-kbir da Vinci huwa fost l-ewwel vuċijiet li jitkellem dwar l-unità, jitkellem
dwar il-ħtieġa li l-ġisem, ix-xjenza u l-umanitajiet jitwaħħdu. Jitkellem dwar il-viżjoni li kellu
li nsibu s-serħan tagħna meta nkunu msejsa fuq l-Unità. U ma kienx jissepara x-xjenzi millarti, għax induna li jikkumplimentaw lil xulxin u saħansitra lanqas kien iwarrab lill-bniedem
mill-annimal. “Għandna nkunu maqgħudin flimkien”, dik kienet il-filosofija tiegħu.
Mela fuq il-platt llum għandna dan id-duwaliżmu importanti, li beda mill-mument li jien
poġġejt fuq is-sufan iebes u skomdu ta’ George. Ċoè, is-sens t’identità jiġi identifikat fi mġiba u
mhux f’xi karikatura jew kulur, ħoss jew xi biċċa drapp. Daqshekk huwa sempliċi l-argument.
U bħall-arkeologi għandna bżonn inħaffru u nfittxu bl-aktar mod ġentili, għax il-karattru
tan-nazzjon tagħna tgħatta taħt it-trab, Sinjuri:
• it-trab li għatta l-mod kif inħarsu lejn min għandu bżonn l-għajnuna;
• it-trab li għatta l-ferħ u minflok ħsibna li l-flus u l-ġid materjali huma s-soluzzjoni;
• it-trab li għatta l-gost u l-pjaċir tas-sagrifiċċju li m’għadniex irridu nagħmlu.
U l-messaġġ tiegħi huwa, li filwaqt li l-identità hija kumplessa, fl-istess ħin hija kunċett
sempliċi ħafna. L-identità hija l-ġenerożità li tinstab fil-barbier; il-preċiżjoni u s-sens ta’
responsabilità ssimbolizzata fil-mod kif juża’ l-mus; is-sens ta’ laqgħa li jagħti meta jilqa’ lil
kulħadd f’din l-esperjenza komunitarja. Għax bħal meta mmorru għand George, il-personali
jsir pubbliku, u inti ssir parti min-narrattiva, inkella postok mhux hemm.
U dan qed ifakkarni... L-identità tagħna hija l-iskumdità tas-salott iebes tal-barbier, kif ġa
għidtilkom. U allura rridu nistaqsu:
• nidentifikaw lilna nfusna mal-komunità?
• nistgħu nibnu l-identità mhux fuq in-nostalġija imma billi l-kultura tagħna nrawmuha u
nfawruha bl-esperjenzi tagħna?
• inħossuna fi dmir li nibnu fejn hemm imwaqqa’?
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Din hija opportunità unika imma m’għandhiex tkun l-unika.
Ejjew ikollna l-kuraġġ ngħiduha kif inhi. Dan pajjiż maqsum fuq kollox. Maqsum fuq ilbaned, fuq il-politika, fuq il-qaddisin, fuq il-kamra tan-nar, fuq l-isport. Maqsum ukoll
fuq jekk aħna aħniex supporters ta’ dak il-kandidat jew tal-ieħor. Maqsum għax l-għaqda
ambjentali tagħna aħjar minn tagħkom, għax l-għaqda tal-awtiżmu tagħna tajba u tagħkom
imnellħa. Ma narawx għajn m’għajn fuq issues l-aktar fundamentali u umani, pereżempju,
l-immigrazzjoni u d-drittijiet tal-priġunieri.
Din mhix issue sempliċiment ta’ bandiera, innu ta’ pajjiż jew ta’ ferneżija reliġjuża. Imma
l-identità tagħna tissawwar kif tissawwar il-konverżazzjoni għand George, bejn daħqa u
oħra, bejn esperjenza u oħra. Kultant tħossok komdu, kultant le, kultant tisma’ x’għandu xi
jgħid l-ieħor jew l-oħra u nimxu minn hemm.
Sinjuri, fuq din it-tema m’aħniex f’post tajjeb. Naf għax tkellimt man-nies. Il-firda filklassijiet soċjali, fil-politika, bejn dawk li jemmnu u dawk li le, bejn dawk li huma għala
biebhom u dawk li jixtiequ l-ġid tas-soċjetà: dan kollu huwa evidenti u taqtgħu b’sikkina.
Imma ppermettuli nerġa’ nislet mill-mawra tiegħi għand sieħbi George u Patrizju. Bl-Ingliż
forsi jgerfxu, bit-Taljan aktar u aktar, imma bejn kanzunetta u oħra li tkun qed ittambar fuq
ir-radju, hemm ħafna umanità – li għandu jkun il-qofol ta’ kollox tafux.
Is-simboli jagħmlu sens wara li niġu flimkien. Jagħmlu sens meta aħna nkunu f’qagħda li
ħajjitna tkun aħjar. Għax inkella s-simboli jfakkruna li ma wasalniex, li għadna mkebbin
fil-bigottiżmu tagħna, aljeni minn dinja li biex jirnexxilna nissopravivu fiha, irridu
nagħmlu l-kuraġġ.
Dak li jiddefinixxina fis-soċjetà mhumiex biss is-simboli, imma l-fibra li għandna u li tgħaddi
mis-sinsla ta’ dawk kollha li jgħixu hawn u għamlu din l-art tagħhom. Dak li dejjem ikkostitwixxa
dan il-poplu huma l-valuri, u biss wara ġew is-simboli. Aħna poplu li magħruf għall-ospitalità
tiegħu. Poplu indukrat minn sentimenti ċivili, għatxan għall-eċċellenza, ħawtiel, li jaf iħobb, li
jistejqer taħt id-dell tal-kult, li jsib wens fl-għoti, li jogħxa quddiem Alla.
• Imma dan fejn iħallina… jew ħalliena?
• Kif nistgħu nistabbilixxu kuntatt ma’ dak li fl-imgħoddi kien tant ovvju u jiġi b’tant ħlewwa?
• X’għamilna biex qed nirriskjaw li dan kollu jintilef?
Dan il-pajjiż għandu jitħażżem u jagħmel żewġ affarijiet: l-ewwel u qabel kollox, jevalwa
x’kien li jagħmlu kuntent u ferħan bħala poplu u x’kien dak li tah il-ferħ. U t-tieni, jankra
ruħu ma’ dak li huwa tajjeb u ta’ ġid komuni ħalli l-ibħra li jħabbtu miegħu ma jagħmlux
ħsara dejjiema u ma jtellfux lil dan il-poplu mill-perkors tiegħu.
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Dan huwa poplu li għad għandu missjoni, ċoè, dik li jxandar is-sbuħija tal-għaqda. Li jekk
irid, jaf jinġabar f’riflessjoni quddiem kriżi, u li filwaqt li matul l-istorja wasal ħafna drabi
viċin ta’ konfront dirett, dejjem għaraf isib soluzzjoni qabel ma kien tard wisq. U allura dak
jagħmel poplu magħżul biex jagħmel is-sew.
Grazzi.
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Mario Fava
L-għodwa t-tajba lil kulħadd.
Eċċellenza, nixtieq nibda dan id-diskors proprju billi nirringrazzja lis-Sinjura li għadha
kemm tkellmet (ara paġna 73), għaliex ċertament hija eżempju, u naħseb tagħlima
importanti li ħarġet minn dan l-eżerċizzju li qed nagħmlu dalgħodu, illi ġiet minn pajjiż
ieħor, stinkat, għamlet l-isforzi tagħha kollha biex tgħallmet l-ilsien li laqagħha, u
proprju ġiet hawnhekk titkellem bl-ilsien li aħna suppost kollha kemm aħna nħaddnu.
U naħseb illi huwa messaġġ b’saħħtu u importanti li wieħed jamplifikah. Jiena naħseb
illi din l-inizjattiva li ħa proprju l-President dalgħodu hija okkażjoni fejn titfa’ ċerta
pressjoni fuqna lkoll għaliex nemmen li hija ġurnata li tista’ tagħti tama ġdida anki lil
dawk li qegħdin f’pożizzjoni illi jistgħu jmexxu.
Nemmen illi aħna lkoll Maltin u dan huwa l-bond illi għandu jgħaqqadna flimkien. Lura
f’Ottubru tal-2019, bħala l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali li jiena mmexxi, u d-diskors
tiegħi ħa jkun qiegħed jindirizza l-aspett lokali għax nemmen li kull bidla li trid issir trid
tiġi minn isfel għal fuq, mhux minn fuq għal isfel, u allura l-lokalitajiet u l-komunitajiet
tagħna huma importanti, huma katalisti illi jagħmlu dawn il-bidliet, varajna viżjoni, li
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sejjaħnielha “Resident First – Better Quality of Life”. U l-iskop ta’ “r-resident l-ewwel” u
mhux “iċ-ċittadin l-ewwel” naħseb li fiha nfisha għandha tifsira għaliex kieku qegħdin
nitkellmu forsi fi żmien ta’ 20 sena ilu, 15-il sena ilu, fejn ma kellniex lanqas daqstant
barranin li jaħdmu fostna jew inkella barranin li qegħdin jgħixu f’pajjiżna, hemmhekk
kienet tagħmel sens li wieħed jirreferi għall-kelma ‘ċittadin’. Imma naħseb li f’dinja
globalizzata, f’pajjiż fejn, kif għidt, għandna numru ta’ barranin li qed jaħdmu fostna,
qegħdin jgħixu f’pajjiżna, fil-lokalitajiet tagħna, u allura huma parti mill-komunitajiet
tagħna, huwa importanti li nitkellmu fuq il-kelma ‘resident’ u nqisu lil dawn in-nies
bħala residenti fil-lokalitajiet kollha illi aħna b’xi mod jew ieħor immexxu.
Nemmen ukoll li dan għandu jsir għaliex ma jistax ikollok bidla, speċjalment fuq livell
lokali, jekk int teskludi ’l barra numru sostanzjali ta’ nies li qegħdin jgħixu fil-komunità
tiegħek. U nixtieq nagħti eżempji għaliex, kif qal anki Anthony DeGiovanni, ejja ma
mmorrux jew nitilqu bil-ħsieb illi donnu kollox ħażin u m’għandna xejn tajjeb. F’diversi
lokalitajiet, kemm f’Malta u kemm f’Għawdex, hemm numru ta’ programmi għaddejjin
fejn inlaqqgħu lit-tfal ta’ dawn in-nies ma’ tfal Maltin, fejn ikun hemm skambji, fejn ikun
hemm lezzjonijiet biex anke jiġi mgħallem il-Malti u anke Maltin jitgħallmu l-lingwa
ta’ dawn in-nies. U allura l-integrazzjoni u l-inklużjoni huma element importanti ħafna
meta qed nitkellmu, anke fuq il-livell lokali, fejn tidħol l-għaqda. Għaliex ma jistax
ikollok għaqda nazzjonali jekk ovvjament bħala lokalità, bħala komunità, m’hemmx
l-għaqda. Jiena niftakar, qed nara hawnhekk lis-Sur Joe Mifsud, forsi 20, 22 sena ilu,
nisħqu fuq kemm hu importanti li wieħed jinstiga dan anke fit-tfal tagħna. Attività
li kellna, forsi kienet waħda mill-ewwel attivitajiet li jiena ħadt sehem fihom dak iżżmien tal-EuroMed, kienet meta rnexxielna nġibu f’pajjiżna grupp ta’ żgħażagħ żgħar
Palestinjani u Iżraeliti illi meta tismagħhom jitkellmu hawnhekk donnok ma temminx li
dawn f’pajjiżhom u f’arthom, f’taqbida kontinwa sa minn ċkunithom. Il-mod ta’ kif huma
jitkellmu hawnhekk u kif jixtiequ jaraw lil pajjiżhom hija xi ħaġa tal-meravilja, li kważi
kważi lanqas konna ngħixu aħna f’dawk iż-żminijiet hawnhekk. Il-problema hi li meta
dawn imorru lura f’pajjiżhom, iż-żerriegħa li hemm miżrugħa fl-għalqa tagħhom hija
żerriegħa ta’ mibegħda, żerriegħa illi ma tagħtix lok jew ċans illi dawn, dak li tkellmu
fuqu hawnhekk, jibdew jaħdmu fuqu u jħaddnuh ġewwa pajjiżhom u naħseb illi dan
huwa punt kruċjali ħafna.
L-istess it-tfal u jiena nsaqsi: “It-tfal tagħna, kemm huma kuntenti?” Għaliex kif nistgħu
naspiraw li jkollna għaqda nazzjonali forsi fi żmien 5, 10, 15-il sena oħra, jekk it-tfal
tagħna, il-mod ta’ ħajja li qed nagħtuhom, u hawnhekk ukoll tidħol il-kwalità tal-ħajja
tar-resident, għaliex il-kwalità tal-ħajja ma titkejjilx biss fuq l-income li inti għandek,
fuq il-lussu li inti taffordja jew inkella fuq il-kapriċċi li inti tista’ tagħmel. Il-kwalità talħajja hi illi jekk jiena għandi t-tfal u jiena ma naffordjax nixtri karozza biex dawn neħodhom
minn lokalità għall-oħra, jew inkella rrid bilfors, biex dawn jilagħbu, irrid neħodhom Ta’ Qali

KONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021 39

jew inkella rrid neħodhom il-Park tal-Majjistral imma jiena noqgħod f’post ’il bogħod; dawn
għandhom id-dritt li joħorġu mid-dar tagħhom, jinżlu l-bankina u jsibu fil-lokalità tagħhom
stess fejn jilagħbu, fejn jiltaqgħu, fejn jissoċjalizzaw, fejn jirrikreaw ruħhom. U allura jekk
lit-tfal tagħna m’aħniex qed nagħtuhom dawn, u t-tfal tagħna huma diġà, minn età daqstant
żgħira, ħabba s-sistemi li aħna nħaddmu, huma diġà dipressati, kif qed nippretendu jew
nistennew illi 10 snin oħra dawn meta jikbru, jagħlqu 18, 20, 25 sena, ħa jkunu jistgħu
jirrelataw b’mod tajjeb ma’ ċittadini u ma’ residenti oħrajn? U għaldaqstant, naħseb illi
anke f’dan il-kuntest, l-emottiv għandu sehem kbir ta’ kif it-tfal tagħna jirrelataw anki
meta jikbru.
U rrid nagħmel referenza anke lejn il-passat u naħseb importanti kif wieħed iħares lejn
il-passat. Għaliex jekk se nużaw iż-żmien tal-lum, illi huwa forsi l-iktar ħaġa prezzjuża
li għandna, u nħarsu lejn il-passat biex b’xi mod jew ieħor indaħħlu subgħajna filferiti ta’ xulxin, nibqgħu nużaw dawk it-tifkiriet biex inkompu nkattru l-mibegħda
lejn xulxin, dak naħseb li mhuwiex il-mod it-tajjeb. Però jekk wieħed iħares lura u
jara dak li għadda minnu, kemm missirijietna, kemm bħala pajjiż, żgur jekk kien hemm
diffikultajiet, kienu diffikultajiet li m’għandniex illum. Għaddew minn gwerra, għaddew
minn pandemiji bħalma għaddejjin bħalissa aħna wkoll, għaddew minn miżerji tal-ġuħ,
tal-faqar. Imma jekk kien hemm xi ħaġa li għaqdithom u xi ħadd għamel intervent u
semmieha wkoll, element importanti li wassalhom biex imbagħad bħala pajjiż, flimkien,
ksibna l-Indipendenza, ksibna l-Ħelsien, ksibna r-Repubblika, kien żgur għaqqadhom
il-fatt li kienu Maltin u emmnu li jekk mhux se naħdmu flimkien, m’aħniex se naslu
bħala nazzjon. Naħseb illi din hija xi ħaġa importanti illi għandna nżommu f’moħħna
u naħseb element importanti li jekk aħna ħa nużaw iż-żmien tal-lum biex nerġgħu
nibqgħu nħarsu lura, mhux biex nitgħallmu mill-passat, imma biex nużaw il-passat biex
inkomplu nifirdu u niżirgħu l-mibegħda bejnietna, ċertament illi ma nistgħux naslu.
Irrid nagħmel referenza wkoll, u diġà ssemmiet, għall-ġustizzja soċjali u l-ugwaljanza.
U ċertament jekk irridu pajjiż demokratiku ma jistax ikollok demokrazija b’saħħitha
jekk inti m’għandekx dawn iż-żewġ elementi illi nħoss li huma importanti ħafna. U
l-ugwaljanza, kif għidt, mhix biss bejn is-sessi, bejn ir-raġel u l-mara, jew inkella bejn ilfqir u s-sinjur. L-ugwaljanza hija wkoll fuq li inti jkollok dritt u aċċessibbiltà indaqs għal
kull opportunità li għandu ħaddieħor. U jekk inti ħa jkollok nies, ħa jkollok żgħażagħ, ħa
jkollok tfal, li sa minn ċkunithom huma mċaħħda minn ċertu drittijiet li ħaddieħor, għax
għandu l-flus, forsi jista’ jiksibhom imma inti għax m’għandekx, u għalhekk ma tistax
tiksibhom, ċertament bla ma trid ħa tikber b’ċerta rabja fik illi inti iktar ma tikber ħa
tibqa’ ġġorrha miegħek. U allura li inti b’xi mod jew ieħor xi darba tirrikonċilja, ħa tkun
xi ħaġa ħafna iktar diffiċli.
Jien naħseb illi wkoll, kultant, kif għamel referenza anke fl-introduzzjoni tiegħu
l-President, wieħed meta jitkellem fuq l-unità, forsi dak li jkun jiddieħaq jew jaħseb illi:
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“Isma’ qed titkellem fuq xi ħaġa li ma tistax timmaterjalizza ruħha”. Però, ċertament, illi
jekk ħa jkun hemm sforz minn kulħadd, għax tassew nemmnu fil-prinċipju, nemmen li
hija xi ħaġa li tista’ sseħħ.
L-aħħar żewġ punti u nagħlaq bihom. Naħseb huwa importanti li anke min qiegħed
f’pożizzjoni illi jmexxi, ħafna drabi, u jien ili involut b’xi mod jew ieħor fil-politika għal
dawn l-aħħar 20 sena, jekk ma tgħallimt xejn, tgħallimt kemm hu ħażin il-protagoniżmu
personali. F’sens illi jekk jiena għandi proġett illi nemmen fih bis-sħiħ illi huwa tajjeb
u rrid immexxih ’il quddiem, ħafna drabi jekk jiena ħa mmexxih ’il quddiem waħdi,
ħa jkun hemm iktar oppożizzjoni, ħa jkun hemm iktar oġġezzjonijiet, ħa jkun hemm
iktar, anke sforz l-għira, min jipprova jwaqqfek milli tagħmlu. Mentri, jekk il-punt tattluq tiegħek ikun mhux ta’ min ħa jieħu l-krettu, jekk inti intix ħa tieħu l-krettu ta’ dak
il-proġett li qed tmexxi ’l quddiem, imma li inti tinvolvi l-iktar faxxa ta’ nies wiesgħa
possibbli illi jemmnu f’dak li tixtieq twettaq inti, illi huma wkoll ikunu parti minnu,
jagħmluh tagħhom u addirittura jekk ikun hemm bżonn anki, jekk ħa jmexxuh miegħek
’il quddiem, jieħdu l-krettu tiegħu huma. L-importanti mhux jekk ħadtx il-krettu ta’
dak li inti temmen fih, imma li dak li inti temmen fih seta’ proprjament jitwettaq firrealtà. Għaliex inutli toħroġ bl-aħjar ideat, inutli toħroġ bl-aħjar proposti li jista’ jkollok
jew inkella bl-aħjar prinċipji, jekk kemm-il darba inti mhux ħa tkun kapaċi li twassal
flimkien mal-kumplament tas-soċjetà, twassal dak il-proġett, dik l-opinjoni, dik ilproposta biex titwettaq, allura stajt m’għamilt xejn, tajba kemm hi tajba. Jiena naħseb
li anke hawnhekk, l-importanti mhux li tmut għall-prinċipju, imma li tgħix bil-prinċipju,
tikkonvinċi iktar nies biex il-prinċipji tiegħek tkun tista’ twettaqhom.
U l-aħħar punt, jew appell naħseb, il-mexxejja politiċi. Il-mexxejja politiċi f’kull saff
u f’kull grad. Jiena naħseb illi għandna nirtiraw mill-kliem ta’ partiġjaniżmu li ħafna
drabi jkun qiegħed jindirizza biss lill-għeruq ta’ dak il-partit jew ieħor imma mhux issoċjetà per se b’mod sħiħ. Naħseb illi għandna nużaw il-ħin illi niddedikaw lill-politika
biex inwasslu l-aħjar policies, mhux biex ikun hemm tgħajjir li jwassal għal iktar firda.
Naħseb illi wieħed irid isaqsi wkoll illi dal-pajjiż, pajjiż żgħir bħal tagħna, proprju
jiflaħx illi għal ħames snin sħaħ, leġiżlatura sħiħa, nhar ta’ Ħadd filgħodu, u imbagħad
anke filgħaxija, l-aħbarijiet tagħna jkunu ddominati mid-diskorsi tal-mexxejja? Wieħed
jifhem illi jekk qiegħed f’kampanja elettorali, jekk qiegħed sena qabel l-elezzjoni
ġenerali, dawn se jintensifikaw, imma nsaqsi jekk hemmx bżonn illi l-partiti politiċi nhar
ta’ Ħadd, ħames snin sħaħ jorganizzaw attivitajiet politiċi proprju b’diskors li trid jew
ma tridx taċċetta li jkun diskors partiġjan għaliex bla dubju, huwa immirat l-iktar għallpartitarji tagħhom stess. U naħseb hawnhekk, allura, tidħol l-importanza li għandha
l-midja. Naħseb il-midja trid tidħol f’qoxxritha. Jien ma nemminx illi l-pluraliżmu
b’xi mod qed jikkontribixxi. Jien nemmen illi min qiegħed imexxi, jew min qiegħed
jikkontribwixxi f’dawk l-istazzjonijiet, jista’ joħloq firda jew għaqda. Kif qal Tony u xi
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nies oħrajn, iktar milli min qiegħed ixandar, huwa aktar importanti min qed jisma’ u kif
qed tgħarbel dak li qiegħed jasal għandek.
U jiena nixtieq nagħlaq bi kwotazzjoni żgħira minn diska li żgur jafha kulħadd, id-diska
ta’ John Lennon fejn qed jgħid:
“You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one”
U naħseb li din hija importanti u għalhekk l-appell tiegħi hu: ejja noħolmu li jista’
jkollna Malta t’għada aħjar mil-lum. Malta t’għada li tkun iktar magħquda minn dik li
aħna stess writna fil-passat tagħna.
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Il-Prof. Simone Borg
Grazzi.
Grazzi Eċċellenza ta’ din l-opportunità. Jiena nieħu gost ħafna li nara daqshekk nies li
jiddedikaw il-ħin liberu tagħhom biex verament jingħaqdu flimkien u jiddedikaw dawn ilmumenti u ħajjithom għal din il-kawża daqshekk nobbli.
Mela, dak li jagħmilna nazzjon jista’ jiġi analizzat minn diversi perspettivi: dak legali, dak
storiku, dak kulturali. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, il-Maltin, ir-residenti li jgħixu Malta, xi jħossu
li jagħmilhom Maltin?
Forsi l-ewwel konklużjoni li faċli niġu għaliha hija: aħna Maltin għax ċittadini u residenti
ta’ Malta. F’kelma waħda, aħna m’aħniex biss poplu Malti, imma aħna Stat nazzjon. Ma
naqbilx mal-kollega tiegħi Godfrey hawnhekk, li qal li forsi din hija xi ħaġa dubjuża. Stat li
jagħtina ismu u jiddistingwina minn popli oħra. Li jipprovdi l-art fejn ngħixu, fejn naqsmu
l-ferħ u n-niket, fejn probabbilment, fl-aħħar ta’ ħajjitna għad nistrieħu għal dejjem. Ħafna
minna nistgħu ngħidu li sa fejn nafu, anki l-antenati tagħna wkoll kienu dejjem Maltin.
Ġenerazzjoni wara oħra, hawnhekk twelidna, kbirna, bnejna darna, ħdimna. Hawn għexna
ġurnata wara l-oħra. Din l-art hi darna.
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Illum, kif smajna, din id-dar qed naqsmuha ma’ oħrajn li għażlu jiġu jgħixu hawn. Min għax
ried, għax għoġbu jagħmel hekk, min għax kellu bżonn jagħmel hekk, jew min għax ġietu
hekk. Imma qabel ngħidu li minħabba f’dan l-influss ta’ nies minn barra, din hija Malta
differenti milli nafu, niftakru li l-istorja tirrepeti ruħha u Malta dejjem kienet art li rat
taħlit ta’ popli u kulturi differenti. L-unika differenza hi li, dan l-influss ta’ nies minn barra,
ġara qabel sirna nazzjon, qabel sirna mexxejja tagħna nfusna. Fl-imgħoddi, għalhekk, irresponsabbiltà li nieħdu ħsieb il-gżejjer ma kinitx f’idejna. Illum biċ-ċirkustanzi kollha li
ninsabu fihom, aħna s-sidien ta’ pajjiżna, ta’ darna.
Imma verament qed nirrispettaw lil dawn il-gżejjer bħala darna? Għadna nistgħu ngħidu
jew aħjar tajjeb insaqsu: “Din l-Art, Ħelwa?”
Ili tletin sena naħdem fil-qasam tal-Liġi Ambjentali, fid-diplomazija ambjentali,
partikolarment fuq l-Azzjoni dwar il-Bidla fil-Klima li ħa tolqot lil dawn il-gżejjer, qed
tolqotna, u d-dinja kollha. Ħafna jsaqsuni: “Imma għadek ma qtajtx qalbek?” Oħrajn
jgħiduli: “Jekk lanqas biss kapaċi nsewwu l-bankini, kif se nsewwu l-klima!” Ix-xettiċiżmu
qatt ma għamel bija, qatt ma influwenzani. Anzi, iktar ma nħossni qed niġġieled għal kawża
li n-nies jarawha impossibbli, iktar inħossni lesta li nagħmilha.
Imma ma nistgħux ngħidu li dan hu l-mod kif ħafna jaħsbuha: li impossibbli ssewwi
l-affarijiet fuq skala kbira jekk ma aħniex kapaċi naslu fuq skala żgħira. Naħseb wieħed
jista’ jagħmel din l-istess mistoqsija dwar l-għaqda nazzjonali. Dun Karm jitlob ’l Alla biex
“iseddaq l-għaqda fil-Maltin… u s-sliem”. Dejjem kien jaf xi jgħid il-poeta. M’hemmx ċans
li jkollok l-għaqda jekk m’għandekx is-sliem. M’hemmx sliem mingħajr għaqda. M’hemmx
għaqda u sliem mingħajr ġustizzja.
U biex norbot dawn iż-żewġ aspetti flimkien, jien xtaqt niffoka fuq aspett partikolari talġustizzja: il-ġustizzja ambjentali u l-għaqda nazzjonali.
Wieħed mis-suġġetti l-aktar kontroversjali f’pajjiżna huwa bla dubju, il-ħarsien talambjent. M’aħniex waħedna. Dan is-suġġett hu marbut ma’ firda u tilwim anki f’pajjiżi oħra,
saħansitra bejn pajjiż u ieħor. Bħall-familja li tgħix fl-istess dar, fejn l-aħwa, għalkemm
kollha medhija fuqha, biex mingħalihom jirranġawha, ma jaqblux bejniethom kif għandhom
jagħmlu dan u kif jieħdu ħsiebha u jużawha bl-għaqal, b’mod sostenibbli, sakemm ma
naqblux dwar dan u nibqgħu nitlewmu kif qed nieħdu ħsieb din id-dar, din tibqa’ sejra
lura. Nistgħu naraw dan f’kuntest nazzjonali, u anki f’kuntest reġjonali: fil-Mediterran; jew
internazzjonali: il-pjaneta tagħna.
Il-liġi ambjentali hija msejsa fuq prinċipju kardinali legali: Neminem Laedere: Tagħmilx
ħsara: eżerċita d-dmir tal-ħarsien: ħu ħsieb. Għalhekk kif nazzjon indipendenti b’rajh f’idejh
li jagħżel it-tmexxija u l-iżvilupp tiegħu, għandu jagħmel dan bil-kundizzjoni li ma jagħmilx
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ħsara, la internament u lanqas lil nazzjonijiet u postijiet oħra fid-dinja, daqshekk ieħor fuq
bażi nazzjonali. Aħna liberi u kollha għandna dritt indaqs li ngawdu din id-dar, imma din hi
dar komuni u allura l-libertà u d-dritt huma marbuta mad-dmir li nieħdu ħsiebha.
Dan il-paragun li qed nagħmel tal-gżejjer Maltin bħala darna, mhuwiex xi interpretazzjoni
romantika min-naħa tiegħi. Il-ġustizzja ambjentali timmira għall-ħarsien tal-ekoloġija.
U l-kelma “Eko” ġejja mill-Grieg “Oekos” li ma tfisser xejn ħlief “id-dar”. Interessanti li
l-kelmiet ekoloġija u ekonomija għandhom l-istess għerq: id-Dar. Ekonomija tfisser: tieħu
ħsieb id-dar; Ekoloġija: tieħu ħsieb lil min jgħix fid-dar. F’kuntest ekoloġiku, dan jinkludi
mhux biss il-bniedem, imma r-riżorsi naturali kollha u l-bijodiversità.
Għalhekk ħafna Maltin, bħal f’kull pajjiż ieħor jitnaffru sew meta jħossu li hemm min
qed jagħmel ħsara lid-dar komuni. Hi x’inhi r-raġuni. Xi kultant ikun każ ta’ vandaliżmu,
ta’ negliġenza li twassal għall-ħsara ambjentali. Xi kultant ikun l-iżvilupp. Hemm min
jargumenta li l-iżvilupp huwa ta’ ġid għad-dar għax ikabbar il-ġid, idawwar ir-rota, jgħolli
l-livell tal-għajxien. Imma għalkemm id-dar trid trieġi lil min jgħix fiha, ħa jkollu kwalità ta’
ħajja dejjem aħjar, trid tibqa’ post li jilqa’ lil kull min jgħix fiha.
Fuq kollox trid tibqa’ dar li ssostni lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex tibqa’ tajba għalihom
ukoll, biex taqdi l-bżonnijiet ta’ żminijiethom u tkompli tipprovdilhom l-għajxien, mingħajr
mal-istess komponenti tagħha jiddgħajfu, jitniġġsu jew agħar minn hekk, jintilfu għal
dejjem. Hemm ukoll aspett ieħor, forsi iktar marbut mas-sens tal-kultura arkeoloġika ta’
pajjiżna. Malta hija Malta b’dak li għandha, għax hija oriġinali. X’jagħmilna gżejjer Maltin hija
anki l-oriġinalità tagħna.
Aħna writna din l-art ħelwa, iżda kemm qed inħalluha ħelwa. Ta’ warajna għandhom 3
aspettazzjonijiet:
• iċ-ċans li jkollhom l-istess aċċess għar-riżorsi tad-dar;
• iċ-ċans li jgawdu l-istess kwalità jew kwalità aħjar tar-riżorsi tagħha;
• iċ-ċans li jgawdu l-istess opportunitajiet fid-diversità tar-riżorsi tagħha.
Imma kif tasal għall-għaqda u allura għall-ġustizzja ambjentali? Ħafna jaħsbu li s-soluzzjoni
tinsab f’idejn l-awtoritajiet. Li huma l-awtoritajiet li jridu joħolqu u jħaddmu l-istrutturi
amministrattivi sew biex jipprovdu żvilupp sostenibbli. Żgur li l-awtoritajiet għandhom
l-akbar responsabbiltà f’dan il-qasam. Ikun tajjeb ukoll li l-ħarsien tal-ambjent ikun xi ħaġa
fejn ikun hemm kunsens politiku nazzjonali u amministrattiv, kemm fuq livell pubbliku
u anki dak privat. Il-ġustizzja ambjentali titlob ippjanar fit-tul, tinvolvi lil kulħadd, imma
bla dubju, min għandu l-akbar poter, sew politiku, sew kummerċjali, għandu l-akbar
responsabbiltà biex jagħmel aktar.
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Min igawdi mill-kapital naturali ta’ din id-dar, fid-dmir jagħmel tajjeb għal dak li jkun ħa
minnha. U għandu jrodd lura l-ġid, forsi anki b’mod differenti. Mela mhux biss hemm
l-obbligu li ma ssirx ħsara, iżda li nagħmlu tajjeb, inroddu lura dak li nieħdu. Imma kif?
Xi ideat... Fejn qabel filantropisti Maltin bnew orfanotrofji, skejjel, u opri soċjali oħra, forsi
wasal iż-żmien li l-akbar żviluppaturi ta’ pajjiżna, jista’ jkun anki l-gvern stess, imma mhux
biss, l-akbar żviluppaturi kemm dawk pubbliċi u kemm dawk privati, iħallu legat ambjentali
ta’ veru warajhom. Fejn naf jien, jixtru biċċa art f’żona tal-iżvilupp, mhux biex jibnuha.
Iħalluha bħala spazju ambjentali rikreattiv aħdar u jħallu għalhekk opra soċjali adattata
għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta’ għada. Jiena nispera li xi darba għad naslu fejn ilpartijiet ikkonċernati jikkompetu għall-ġustizzja soċjali. Min minnhom jasal għall-“Highest
Common Factor” u mhux għall-“Least Common Multiple”.
Nazzjon indipendenti kbir jew żgħir hu ugwali għal nazzjon ieħor u għalhekk fid-dmir li
jgħix bħala ġar tajjeb biex id-drittijiet ta’ kull nazzjon u ta’ kull ġens ikunu mħarsa. Huwa
f’dan is-sens ta’ rispett reċiproku li tinbena l-għaqda u l-paċi. Il-ħarsien tal-ambjent dinji
huwa msejjes fuq din ir-regola tal-“bon viċinat”: il-ġar it-tajjeb. Fuq livell nazzjonali, aħna
bħala individwi, kollha liberi li naġixxu sabiex intejbu l-kundizzjoni tagħna, imma kemm
qed naħsbu kif qed nolqtu lil min jaqsam magħna din id-dar? Kif se jiġu affettwati? U fuq
kollox x’ser inħallu għal ta’ warajna?
Hu għalhekk li forsi naħsbu li s-soluzzjoni tinsab biss f’idejn min għandu l-poter li jieħu
d-deċiżjonijiet. Veru dan, imma aħna ċ-ċittadini lkoll “influencers” u jkollna possibilità
akbar li nagħmlu differenza, jekk nidħlu fi djalogu ma’ min inħossu li l-aktar li qed ikiddna.
Ma’ min inħossu li qed jikkawża l-firda mill-mod kif naħsbuha aħna fuq il-ħarsien talambjent. Qatt m’għandna nxejnu s-saħħa tad-djalogu. Biex naslu għall-ġustizzja soċjali,
bħal kull forma ta’ ġustizzja oħra, għandna f’idejna l-possibilità li ninfluwenzaw lil min
imexxi, lil min jiżviluppa, lil min juża’ l-ambjent.
Il-kunċett tal-iżvilupp sostenibbli, li għalkemm antik żemżem, sar buzzword, millKonferenza ta’ Rio de Janeiro fl-1992 ’l hawn, għadu magħna sal-lum bħala dik it-triq għal
bilanċ bejn l-ekonomija, is-soċjal u l-ħarsien tal-ambjent. Imma forsi ma nfakkrux biżżejjed
li l-għodda biex naslu għall-iżvilupp sostenibbli hija d-djalogu bejn il-partijiet. Il-partijiet
li ma jaqblux. Jiġifieri mhux djalogu bejn min jaħsibha l-istess, imma fuq kollox bejn min
ma jaqbilx. Wara kollox djalogu bejn min jaħsibha l-istess huwa faċli, imma djalogu bejn
partijiet opposti jġib l-għaqda. Imma dan possibbli?
Jiena ndur fuq eżempju li tawna ż-żgħażagħ Maltin, preċiżament qed nitkellem dwar ilKummissjoni Nazzjonali Żgħażagħ. Din il-Kummissjoni hija magħmula minn għaqdiet ta’
żgħażagħ b’ideat differenti, ideoloġiji differenti, imma rnexxielhom jaqblu fuq viżjoni u
fasslu dokument fuq l-iżvilupp sostenibbli li ppreżentaw lil Eċċellenza Tiegħu l-President
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ta’ Malta. Ħadmu wkoll sabiex il-Parlament Malti wasal biex jaqbel unanimament li l-bidla
fil-klima hija emerġenza nazzjonali.
Ippermettuli nerġa’ nipparaguna l-bżonn tad-djalogu ma’ dak li tgħid il-liġi internazzjonali.
Fil-liġi internazzjonali, ħafna mill-gwerer u l-konflitti jiġu evitati permezz ta’ djalogu
diplomatiku. Id-diplomazija fil-fatt mhi xejn ħlief għodda biex tressaq il-partijiet lejn xulxin.
Il-partijiet opposti lejn xulxin, b’mod paċifiku. Jekk nagħmlu din il-mistoqsija fil-kuntest
nazzjonali, forsi nindunaw li nistgħu nużaw aħjar din l-għodda fil-qasam tal-ġustizzja
ambjentali u bla dubju għall-għaqda nazzjonali fuq livell ġenerali.
Imma x’tista’ tkun dik l-ispinta li tiggwidana biex naslu li niddjalogaw flimkien anki jekk ma
naqblux, jekk aħna mifrudin, jekk inħossu li aħna għandna raġun u l-oħrajn għandhom tort? U
ngħiduha kif inhi, kif semmejt fil-bidu, ma hemmx għaqda mingħajr ġustizzja. Mela min jagħmel
il-ħsara, qatt ma jista’ jiġi eżentat mir-responsabbiltà li jpatti għal dak li għamel. Id-djalogu bejn
il-partijiet ma jxejjen xejn minn dan, imma d-djalogu jiddistingwi bejn il-persuna u l-azzjoni
tagħha. Id-djalogu huwa għodda biex jevita d-diżgwid u l-firda, minkejja li ma naqblux. Anke
d-djalogu, irid jissejjes fuq it-tliet pilastri li jikkomponu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Illibertà, l-ugwaljanza u l-ispirtu ta’ fraternità. Nisimgħu ħafna fuq il-libertà u l-ugwaljanza, imma
kemm nisimgħu fuq il-fraternità? Kemm nisimgħu li nħarsu lejn xulxin bħala aħwa? Ngħiduha,
ngħiduha anke moralment. Imma sfortunatament fil-liġi, għalkemm hemm parametri legali li
jiddefinixxu l-libertà u l-ugwaljanza, l-ispirtu ta’ fraternità, li naraw lil xulxin bħala aħwa, baqa’
biss fuq livell morali. Forsi diffiċli wisq għan-natura umana li timponi legalment l-obbligu li
naġixxu bħala aħwa. Forsi aħna l-Maltin nistgħu nkunu eċċezzjoni ta’ hekk. L-aktar li naslu hija
għat-tolleranza, ħafna drabi, u għas-solidarjetà.
Imma jekk wara r-rivoluzzjoni Franċiża u l-gwerer tal-20 seklu, naqqaxna l-ispirtu ta’
fraternità bħala wieħed mit-tliet aspetti tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, possibbli
f’dan is-seklu, m’aħniex kapaċi? Irridu u ma rridux, anke jekk ma naqblux, aħwa nibqgħu
għax ngħixu fl-istess dar.
Uliedna u wlied uliedna għad jgħixu flimkien warajna. Kif ta’ qabilna minkejja d-difetti
kollha tagħhom ħallewlna pajjiż indipendenti, sovran, demokratiku, li jħaddan id-drittijiet
fundamentali tal-bniedem, aħna, il-ġenerazzjoni tagħna, mitlubin inħallu bħala legat ilġustizzja ambjentali. Dan hu d-destin tal-ġenerazzjoni preżenti f’Malta, fid-dinja. Nispera
li fuq dan l-aspett, almenu, naslu li naqblu, u nistgħu ngħidu mbagħad li qed naħdmu
verament biex ikollna art li hija tassew ħelwa ma’ kulħadd.
Nirringrazzjakom.
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Aleks Farrugia
Grazzi ħafna.
Eċċellenza, Sinjuri.
Meta kont mistieden biex nieħu sehem f’din il-Konferenza nistqarr li, filwaqt li apprezzajt
l-unur mogħti lili, ma stajtx nifhem eżattament għaliex proprju ntgħażilt jien.
Dawk li jafuni, jew minn kitbieti jew personalment, jafu li jien qajla nidentifika lili nnifsi
ma’ epitetti ta’ xeħta nazzjonalistika jew patrijottika jekk mhux b’ħafna ironija. Jekk xejn,
dejjem ħassejtni aktar komdu bħala ċittadin tad-dinja; dik id-dinja bla burduri, wirt talumanità. Għalhekk, nistqarr li din l-istedina xprunatni lejn ftit – forsi aktar minn ftit –
awtoriflessjoni: ma ridtx, anke minħabba fir-rispett li għandi lejk u lejn l-uffiċċju tiegħek,
Sur President, li nkun aċċettajt din l-istedina sempliċiment biex inkun aċċettajtha jew
inkella nistqarr hawnhekk ħwejjeġ li ma jkunux tassew ir-riflessjoni tal-verità kif naraha
jien. Niskuża ruħi miegħek bil-quddiem li veritajiet assoluti ma ġibtx miegħi. Inti qed
issejjaħ din il-Konferenza bit-tema tal-Għaqda Nazzjonali għax inti mħasseb dwar il-firdiet
li jeżistu fuq dawn il-gżejjer – bejn dawk li jsejħu lilhom infushom Maltin, kburin jew
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mhumiex li d-destin wellidhom hawn; bejn dawk li huma Maltin u dawk li jħossuhom Maltin,
minkejja li ma twildux hawn; u bejn dawk li huma Maltin u dawk li jixtiequ li jkunu Maltin
u li donnhom se jibqgħu bix-xewqa. Miegħek naqsam dan it-tħassib, Sur President. U din
kienet l-ewwel raġuni għaliex aċċettajt l-istedina tiegħek.
Inti tuża spiss il-frażi “l-Għaqda Nazzjonali” u proprju minn hawn xtaqt nibda din irriflessjoni ċkejkna tiegħi: mit-tifsira u l-valur ta’ din il-frażi bħala qabel kollox ġest (jew
att) simboliku.
Kwalunkwe simbolu, kemm jekk huwa ġest lingwistiku (bħal f’dan il-każ) jew ġest ieħor
ta’ xeħta viżiva jew plastika, m’għandu ebda tifsira jew valur fih innifsu qabel ma jingħata
rikonoxximent simboliku tiegħu. Ngħidu aħna: biċċtejn injam imsallba kontra xulxin, fihom
infushom m’għandhom l-ebda tifsira jew valur qabel ma jingħataw is-sinjifikat tagħhom,
f’dal-każ reliġjuż, kemm-il darba qed nitkellmu dwar is-Salib bħala simbolu reliġjuż għallInsara. Hekk ukoll, il-frażi tal-“Għaqda Nazzjonali” tieħu tifsira simbolika għax magħha
norbtu tifsira u valur partikolari.
Il-valur u t-tifsira fi kwalunkwe ġest simboliku huma qabelxejn komunitarji. Kull simbolu
huwa tali għax hemm komunità li tirrikonoxxih; hemm komunità li f’dak is-simbolu tara
tifsira u tara valur. Dan ma jfissirx, iżda, li t-tifsira u/jew il-valur tas-simbolu huwa dejjem
ċar, li m’hemmx ambigwità, li l-parametri huma dejjem ben definiti. Għal xi ħadd bħali,
pereżempju, li f’kitbietu spiss juża s-satira u l-ironija, din l-ambigwità simbolika hija parti
mill-għodda tal-mestier. Is-satira tilgħab bl-ambigwità tas-simbolu biex taqilbu ta’ taħt fuq,
biex tagħmel minnu kontrosimbolu, li allura jniggeż għax proprju juri s-simbolu għal dak li
hu – il-lok ta’ kunflitt soċjali-politiku-ekonomiku.
X’irrid infisser b’dan? Ejja nħarsu lejn is-simbolu bħala lok ta’ spazju eżistenzjali, bħal
meta nirreferu għal dar, jiġifieri lok fejn jgħammar il-bniedem – u proprju għax il-bniedem
jgħammar fih huwa jsawru fuqu nnifsu u jagħtih ix-xbieha tiegħu. Hekk nagħmlu b’darna, li
nsawruha skont il-gosti u l-ħtiġijiet tagħna, skont il-valuri li nħaddnu u t-tifsira li għandha
għalina. Permezz ta’ dan l-eżempju nistgħu nifhmu mill-ewwel kif il-valur u t-tifsira
simbolika tad-dar huma differenti għal nies differenti: għal min id-dar hija simbolu ta’
mistrieħ, faraġ u kenn u hemm min id-dar hija ħabs; għal min id-dar hija post fejn jiekol u
jorqod u għal min id-dar hi fejn tirrenja l-vjolenza, l-abbuż u l-oppressjoni. L-istess simbolu,
tifsiriet u valuri differenti.
Mhumiex differenti is-simboli hekk imsejħa “nazzjonali”. Diġà biex simbolu jitqies bħala
“nazzjonali” jifforma parti minn narrattiva wiesgħa – dik tal-Istat sovran, li fuq is-simboli
li jadotta, it-tifsira u l-valur li jagħtihom, isawwar narrattiva li tagħżlu minn Stati sovrani
oħrajn. Hekk pereżempju, il-bandiera, l-innu, l-emblema, eċċetra. L-idea tal-“Għaqda
Nazzjonali” hija wkoll parti minn din in-narrattiva; hija idea li nista’ nsejħilha “faċilitattiva”,
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fis-sens li fil-kuntest tan-narrattiva nazzjonali għandha l-irwol li tiġbor il-ħodon ta’ simboli
individwali (bħall-bandiera, l-innu, eċċetra) u tippreżentahom bħala parti minn narrattiva
waħda, unika u distinta.
Il-problema hawnhekk hija li fiha nnifisha l-idea tal-“Għaqda Nazzjonali” hija wkoll
simbolika u għaldaqstant hija wkoll lok ta’ kunflitt, jiġifieri lok ta’ kuntrast bejn tifsiriet u
valuri differenti li jiddependu fuq min qed ileħħinhom.
Sur President, meta sejjaħt din il-Konferenza kien hemm min ikkritikak u qal: “Kif jista’
jkollna l-Għaqda Nazzjonali jekk m’għandniex ġustizzja!” Hawnhekk, ir-referenza kienet
ovvja. Imma bl-istess mod, jista’ jqum xi ħadd u jgħid: “Kif jista’ jkollna l-Għaqda Nazzjonali
jekk il-ġustizzja ma tkunx ukoll soċjali!” Jew inkella: “Kif jista’ jkollna l-Għaqda Nazzjonali
meta baqa’ minn fostna min għadu emarġinat!” Ilħna diversi dawn, ilħna mqanqla minn
l-istess poplu, imma li għalihom it-tifsira u l-valur tal-“Għaqda Nazzjonali” huma differenti,
għax differenti huma ċ-ċirkostanzi, l-aspirazzjonijiet u l-ħtiġijiet li jqanqluhom.
Inħoss għalhekk li biex nitkellmu dwar “l-Għaqda Nazzjonali” bilfors irridu nitkellmu fuq
il-kunflitti simboliċi, mera tal-kunflitti soċjo-politiċi-ekonomiċi ta’ pajjiżna u l-għeruq
tagħhom. Forsi l-aktar għerq faċli li nidentifikaw (ukoll għax huwa l-aktar wieħed li faċli
biex nesternalizzawh u nwaħħluh fuq ħaddieħor) huwa l-kolonjaliżmu, li tiegħu żgur li
baqagħlna, fost affarijiet oħra, il-wirt burokratiku u l-arkitettura tal-istruttura politika
bipartitika. Imma ma nistgħux nikkunslaw billi nwaħħlu kollox fuq il-kolonjaliżmu; wara
kollox, għaddew ’il fuq minn ħamsin sena ta’ indipendenza u kemm l-amministrazzjoni
tal-Istat kif ukoll is-sistema politika bipartitarja, ibbastardizzajnihom biżżejjed biex saru
tagħna, parti mill-identità nazzjonali daqskemm huwa l-ilsien Malti u s-simboli l-oħra
“nazzjonali” li qegħdin nitkellmu dwarhom.
Is-sistema klijentelistika li torbot kollox madwar il-persunaġġ tal-kandidat, bil-galoppini
tiegħu fuq id-distrett, hija ħlejqa tagħna li mid-dehra ma tantx hemm ħerqa “nazzjonali”
biex tinbidel – la mill-politikant benefattur u lanqas mill-votant klijent. Din is-sistema hija
l-bejta fejn ifaqqsu dawk l-atti żgħar u kbar ta’ favoritiżmi, pjaċiri u korruzzjonijiet oħra;
forsi għalhekk ukoll li hija konvenjenti għall-benefattur daqskemm għall-klijent u allura
nħalluha għaddejja b’għajnejna magħluqin. Madankollu, din hi sistema li toħloq il-kunflitt
saħansitra fl-intern tal-istess partit aħseb u ara fuq il-livell “nazzjonali”, fejn l-ipprivileġġjati
(minħabba fil-viċinanza tagħhom lejn persunaġġi politiċi) ipoġġu fuq is-siġġu li suppost
imtela fuq il-mertu tal-kompetenza, b’poteri megalomanijaċi ta’ “gatekeepers” fejn
ovvjament ir-rixtellu jinfetaħ u jingħalaq skont lil min taf, lil min tkellem, fuq liem distrett
tivvota, jew min irrakkomandak. Mhux ta’ b’xejn li l-qawl Malti jgħid li “aħjar ħabib fis-suq
minn mitt skud fis-senduq”.

50 KONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021

Hija wkoll monstrożità li wellidna u indukrajna aħna, tul dawn il-ftit aktar minn ħamsin
sena ta’ indipendenza, id-distakk u l-arroganza istituzzjonali: ibda mill-qrati, kompli blamministrazzjoni pubblika – fil-forma ta’ dipartimenti u entitajiet, minn dawk tal-ippjanar
sa dawk suppost b’valur soċjali – u ibqa’ sejjer sal-istituzzjonijiet finanzjarji bħall-banek.
Ibda biex, mhux biss dawn l-istituzzjonijiet saru dominju assolut tal-klassi professjonista
privileġġjata, u allura mmudellati esklussivament fuq il-loġika u l-valuri ta’ dik il-klassi
partikolari, imma n-nuqqas ta’ empatija u l-istmerrija huma rampanti lejn dawk li qabel
(b’ton paternalistiku għall-aħħar) konna nsejħulhom “iż-żgħar” u llum qed nippreferu
nsejħulhom (bi bruda li tikxef l-indifferenza u d-distakk) bħala l-klijenti. Mhux talli hekk,
talli dawn l-istituzzjonijiet qajla huma marbuta li jagħtu rendikont sinċier lill-poplu li qed
iħallas għalihom u fil-konfront tal-individwu huma magni burokratiċi kbar li qajla jista’ qatt
jirbaħ kontra tagħhom. Nislet biss żewġ eżempji:
• Il-magna għajjiena tal-ġustizzja. Rajna m’ilux eżempju ċar ta’ kif persuni li xellfu 		
difrejhom mal-liġi f’żogħżithom baqgħu jkaxkru s-snin biex jingħataw sentenza. 		
Sadanittant ħajjithom baqgħet imdendla. F’ċerti każi rajna kif, sakemm ingħatat is-		
sentenza, dawn il-persuni laħqu bnew familja, sabu impjieg, ittamaw li jsawru futur u
mbagħad, wara daqstant sagrifiċċju u impenn, kollox sarilhom suf għax snin wara li 		
wettqu att kriminali b’daqqa ta’ pinna u taħbita ta’ martell xi ħadd iddeċieda li jħottilhom
kulma bnew f’ħajjithom u jaqfilhom il-ħabs. Fuq liem naħa qiegħda l-ġustizzja f’dawn ilkażi? B’liema mod il-qrati qed iservu l-ġid komuni b’din l-ineffiċjenza moralment 		
kriminali? Min qed iħallas il-prezz aħħari jekk mhux il-vulnerabbli – filwaqt li min għandu
l-poter idawwar wiċċu u jaħsel idejh?
• It-tieni eżempju, il-prezzijiet spekulattivi tal-proprjetà kemm f’xiri u tant ieħor f’kera. 		
Gvernijiet suċċessivi jibqgħu jinjoraw din il-problema u l-piżijiet li ġġib fuq il-familji ta’
kull għamla u sura. Jibqgħu jirrifjutaw li jirregolarizzaw il-prezzijiet tal-proprjetà 		
bħal f’kull pajjiż ieħor ċivilizzat. Minflok, għandna ġenerazzjonijiet ikkundannati għal 		
għomorhom bid-djun mal-banek, jagħmlu sagrifiċċji akbar milli jifilħu, u ma tistax tgħid
li jekk ma tiflaħx tixtri tmur tikri, għax fil-verità m’hemmx differenza fil-piż finanzjarju
li trid iġġorr. Min qed igawdi b’dan in-nuqqas ta’ regolamentazzjoni? Kif nistgħu 		
nitkellmu fuq l-Għaqda Nazzjonali meta r-regħba ċċajpar kull sens ta’ empatija u raġuni u
kull min għandu mqar biċċa gabuba jrid jara kif se jisloħ kemm jiflaħ minnha biex jekk
jista’ jkun isir sinjur ilbieraħ qabel illum? Fejnu l-Istat f’dan kollu? Lil min qed jipproteġi?
Il-punt li rrid nagħmel hu li l-magna tal-Istat innifsha, minħabba fl-iżbilanċ ta’ poter li
tiġġenera, hija sors ta’ kunflitt soċjo-politiku-ekonomiku li allura narawh rifless fil-kunflitt
simboliku ta’ dak li huwa “nazzjonali”.
In-nazzjon ta’ min qiegħed imexxi l-ingranaġġi tas-sistema mhuwiex l-istess nazzjon
ta’ min huwa l-vittma ta’ dik is-sistema. Malta tal-imħallef mhijiex Malta tal-ħabsi; Malta
tal-bankiera mhijiex Malta tal-ħaddiema prekarji; Malta tal-ispekulaturi mhijiex Malta talKONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021 51

ambjentalisti. Inutli nippretendu mod ieħor. Hemm min għalih “l-Għaqda Nazzjonali” tfisser
l-istatus quo u hemm min għalih m’hemmx “l-Għaqda Nazzjonali” qabel ma l-istatus quo
jinbidel. Fl-opinjoni tiegħi tkun Għaqda Nazzjonali falza jekk nippretendu li jeżisti xi “tim
Malta” meta l-punt tat-tluq (anke jekk ma jintqalx) huwa li mhux kulħadd qed itellaq fuq
l-istess binarju.
Minkejja dan kollu, Sur President, ma rridx nieqaf bl-impressjoni li l-kunflitt huwa biss
negattiv. Anzi, nixtieq hawn nisħaq fuq l-element djalettiku tal-kunflitt. Id-djalettika
tippresupponi li l-kunflitt iwelled il-kreattività: biex nissellef it-terminoloġija ta’ Freud,
l-ansjetà ġġenerata mill-kunflitt tiġi sublimata permezz tal-iżbokk kreattiv. Il-kunflitt
simboloġiku “nazzjonali” nistgħu niddirezzjonawh f’kunflitt simboloġiku “kreattiv” u dan
isir billi l-Istat jippromwovi dik li f’termini ġeneralizzanti nsejħulha “l-kultura”.
Il-kultura għandha rwol importanti fid-dibattitu dwar l-għaqda nazzjonali. Il-kultura mhijiex se
tfejjaq il-weġgħat jew tiddritta l-imgħawweġ li hawn fis-soċjetà tagħna. Il-kultura qatt ma salvat
lil ħadd. Ir-rwol tal-kultura huwa li tixpruna, li tinstiga, li tqanqal. Il-kultura tqarreb. Għalhekk li
fiċ-ċentru ta’ ġrajjiet ta’ sinjifikat storiku ewlenija dejjem kien hemm il-kultura.
Meta qed nitkellem dwar kultura m’iniex nitkellem biss dwar id-diversi forom ta’ arti. Qed
nitkellem ukoll dwar ir-riċerka storika, dwar is-suġġetti umanistiċi – bħall-filosofija – u dwar
ix-xjenzi, dawk tradizzjonali u dawk soċjali, bħas-soċjoloġija u l-antropoloġija. Qabelxejn,
iżda, nixtieq nibda bi premessa. Id-dikotomija bejn kultura għolja u dik popolari hija
dikotomija klassista li r-riżultat tagħha huwa l-imbarriment ta’ sezzjonijiet mill-poplu minn
ċertu tip ta’ kultura. Hija ħasra li din id-dikotomija klassista saret magħġuna saħansitra filqafas edukattiv tagħna, fih innifsu wirt kolonjali li għadna ngħumu fih. Il-kultura narawha
tiġi banalizzata u ppreżentata fuq livell dilettantesk, fejn il-medjokrità tiġi ċċelebrata
fuq l-eċċellenza aktarx għax tappella aktar għall-parrokkjaliżmu dejjaq ta’ min ma kienx
mgħallem aħjar. B’hekk, l-hekk imsejħa kultura għolja tibqa’ t-territorju esklussiv tal-elite.
Bħal kull ħaġa oħra, l-apprezzament jiġi mit-tagħlim: il-widna trid titħarreġ biex titgħallem
tisma’; l-għajn biex tara; ir-raġuni biex tifhem. Jekk m’aħniex inħarrġu lill-poplu sa minn
ċkunitu kif jisma’, kif jara, kif jirraġuna, mhux ta’ b’xejn allura li l-kultura hija maqsuma
b’dan il-mod klassista. Irrid nammetti li kultant dan huwa wkoll konvenjenti għall-artisti
u l-operaturi l-oħrajn kulturali li huma wkoll mhumiex nieqsa mill-klassiżmu. Fil-verità,
insostni u nibqa’ nsostni, kull bniedem li jkun mgħallem sew kapaċi jipparteċipa u
japprezza fl-oqsma tal-kultura – mhux neċessarjament isir artist jew filosfu jew xjenzat,
imma li jieħu interess, li jaqra u jfittex, li juża l-ħsieb u janalizza.
U dan huwa proprju r-rwol ewlieni li l-kultura għandu jkollha fin-narrattiva “nazzjonali”: ilħolqien ta’ diskors, fejn il-kunflitti soċjali-politiċi-ekonomiċi ta’ pajjiżna jsibu posthom fitteatru kulturali u jagħtu lok għal diskorsi ġodda, kreattivi, li eventwalment jibnu l-kuxjenza
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tal-pajjiż. Il-kultura sservi biex jinħoloq dak li Jürgen Habermas isejjaħ bħala d-diskors
pubbliku: jiġifieri l-iskambju ta’ opinjonijiet diversi f’sens djalettiku, fejn dak li huwa
mitqies ta’ materja pubblika jkun mistħarreġ u mgħarbel fil-kumplessità sħiħa tiegħu.
Ma nistax għalhekk, pereżempju, ma nilqax id-dramm ta’ Herman Grech dwar Daphne
Caruana Galizia. Ma jfissirx li tad-drammaturgu, f’dan il-każ, hija l-aħħar kelma jew li dik
li hu qed jippreżenta fuq il-palk nazzjonali hija l-verità sagrosanta jew aħħarija. Pjuttost
bil-maqlub: hija l-ftuħ ta’ diskors pubbliku; hija stedina lejn artisti oħra – u lejn l-opinjoni
pubblika b’mod aktar miftuħ – għal djalogu li għandu jeħodna lil hinn mill-banalità taddikotomija li fil-persunaġġ ta’ Caruana Galizia jew tara l-ħażen ippersonifikat jew bilmaqlub il-qdusija inkontestabbli tal-martri. L-għan aħħari għandu jkun li l-persunaġġ ikun
mistħarreġ fil-kumplessità tiegħu, fl-isfumaturi kollha li l-attività pubblika tiegħu ħadet,
mill-istmerrija murija fil-kitba lejn dawk li ġejjin minn klassi soċjali “żbaljata” (il-klassi tal“ħamalli” li allaħares qatt ikunu fdati bil-poter) sal-qtil insensat li bla dubju jitlob ġustizzja
rapida u definittiva.
Eżempju ieħor, kienet il-wirja tal-pittur Shaun Grech bit-tema Dehumaneation, li dan
l-aħħar, fl-opinjoni tiegħi, ippreżenta b’mod brutali, imma sensittiv, temi marbutin massimboli li adottajna u sejjaħnielhom nazzjonali, imma li mneżża’ mit-tifsira li suppost
għandha toħloq sens ta’ identità, saru simboli ta’ mibegħda kontra kull min ma jinkwadrax
fil-parametri ta’ diskorsi populisti mnebbħin primarjament mill-biżgħat u n-nuqqas ta’
għarfien. Shaun Grech għandu l-mertu li neħħa l-laħam minn fuq l-iġsma tal-mostri li
ħloqna u minflok ippreżentalna l-intern imnawwar u s-snien ippuntati li l-mibegħda tnissel
fis-soċjetà tagħna. Iva, l-arti hija dejjem sabiħa – mhux neċessarjament fil-qoxra estetika
tagħha – imma sabiħa għax teċita, tqanqal u tikkrea.
Hawn jiġini f’moħħi l-mibki Ġwann Mamo u r-rumanz tiegħu “Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka”;
rumanz ta’ satira vjolenti, polemikuża u morra dwar l-injoranza li l-poplu kien imħolli fiha tul
il-ftuħ tas-seklu għoxrin. Mhux biss ir-rumanz ta’ Mamo huwa tqanqila ta’ ġustizzja soċjali,
karba ta’ niket għas-sitwazzjoni li l-poplu kien imħolli fiha mill-ħakkiema tiegħu (lokali u
barranin), imma huwa ġawhra letterarja unika li tagħni l-basket kulturali Malti.
Mhux ta’ b’xejn li l-kultura hija l-ewwel li taqlagħha meta r-reġim irid iraqqad jew
saħansitra jmewwet il-kuxjenza pubblika. Il-kompożitur ħabib tiegħi, Karl Fiorini, bħala
tema għall-festival annwali tiegħu ta’ mużika klassika, din is-sena għażel it-tema tal-artist
deġenerat. Min huma dawn l-artisti deġenerati? Artisti – f’dan il-każ kompożituri – li l-arti
tagħhom tqieset deġenerata għax ma kinitx taqa’ fil-parametri aċċettabbli ta’ reġimi
oppressivi. Kienet arti żbaljata u għalhekk kellha tinqered – hi u min għamilha. Nistgħu
ninsew it-tifsira tal-ħruq tal-kotba f’Berlin jew Nurimberga? Jew il-lista ta’ kotba pprojbiti
mill-Inkwiżizzjoni? Madankollu, m’hemmx bżonn iċ-ċensura salvaġġa, mhumiex meħtieġa
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l-Gulag jew il-kampijiet ta’ konċentrament biex il-kultura tinħanaq. Biżżejjed li tingħata
l-ġenb, li tkun injorata, li titpoġġa fil-periferija, li tkun banalizzata, li titqies bħala oġġett
effimeru li mingħajru ngħaddu faċilment.
F’pajjiżna għadna ma fhimniex ir-rwol tal-kultura fit-tiswir tal-kuxjenza ta’ pajjiż (dik li
bl-Ingliż tissejjaħ “consciousness”). Fl-Afrika t’Isfel, wara snin twal fejn il-kultura sewda
kienet ikkanċellata, il-proċess ta’ fejqan mill-Apartheid bnewh madwar il-kultura: riedu
jġibu lill-bojod jisimgħu l-weġgħat tas-suwed u mbagħad jixprunawhom biex jaraw f’xulxin
mhux aktar il-qasmiet tal-imgħoddi – frott il-mibegħda mnissla mir-razziżmu – imma
l-ġejjieni komuni bħala Sud Afrikani u fuq kollox bħala bnedmin. Dan l-aħħar fir-Renju
Unit, bħala parti minn programm għall-karità f’dawn iż-żminijiet tal-pandemija, ġabu
flimkien kummidjant xellugi u lill-eks Chairperson tal-Partit Konservattiv Ingliż: barunessa
Musulmana, li l-karriera tagħha qattgħetha f’partit maskilist u iżlamofobiku. Dakinhar li
ltaqgħu l-ewwel darba, fl-ewwel tletin sekonda l-kummidjant qalilha li hi kienet l-aħħar
persuna li xtaq jiltaqa’ magħha. Il-bidu kien diffiċli sakemm fil-libertà li jagħti l-istudjow
teatrali stqarret miegħu x’kienu l-oriġni umli tagħha, il-frustrazzjoni u l-iżolament li ġarrbet
fil-Partit Konservattiv bħala mara u bħala musulmana. Stqarret miegħu l-preġudizzji li
ħabbtet wiċċha magħhom. U fuq dan bnew “stand-up act” ta’ ħames minuti li xxandar fuq
Channel 4. Mal-gazzetta The Guardian stqarrew it-tnejn li huma li b’dan l-eżerċizzju saru
jafu lil xulxin bħala persuni – u minkejja l-veduti politiċi tagħhom, sabu li hemm aktar
x’jgħaqqadhom milli x’jifridhom u bejniethom nibtet ħbiberija.
Bosta mill-firdiet li hawn fostna se jibqgħu fostna għax ma teżistix il-kuxjenza ta’ pajjiż.
Teżisti l-kuxjenza ta’ klassi fost ċerti klassijiet, ġeneralment dawk privileġġjati, u ngħid
li din hija l-aktar kuxjenza predominanti f’pajjiżna, imma l-kuxjenza ta’ pajjiż għad
m’għandniex. Għalhekk li meta nħarsu lejn “in-nazzjon” il-ħarsa tagħna tibqa’ parzjali u
mhux ħarsa wiesgħa li tiġbor fiha lil dawk il-komunitajiet differenti li jifformaw lil dan ilpajjiż. Meta l-kultura tingħata s-sostenn li teħtieġ biex tikber – mhux biss fl-appoġġ lejn
l-operaturi (bħall-artisti, l-istudjużi, eċċetra) imma anke fit-tixrid u l-importanza eżistenzjali
li tingħata – l-elementi diversi li jiffurmaw lil dan il-pajjiż isibu l-leħen tagħhom, u millkunflitt simboliku tissawwar narrattiva li fid-diversità tagħha tiġbor fi ħdanha lil dawk li
jiffurmaw it-totalità li hu dan in-nazzjon.
Nagħlaq dan l-argument b’eżempju żgħir mill-Finlandja, art li bħal tagħna għal sekli sħaħ
kienet maħkuma mill-barrani. Jean Sibelius, kompożitur, sar simbolu tal-poplu Finlandiż fi
żmien meta l-Finlandja kienet qed tiġġieled għall-indipendenza tagħha. L-Istat Finlandiż
tant fehem l-importanza ta’ Sibelius għall-poplu Finlandiż li ħariġlu stipendju biex
jiddedika ħajtu għall-mużika. Illum, it-tfal kollha tal-Finlandja fl-iskola jiffamiljarizzaw
ruħhom ma’ Sibelius. Għaliex? Għax fil-mużika ta’ Sibelius hemm l-ispirtu ta’ dak li ġab
lill-Finlandiżi flimkien fi ġlieda komuni. U l-kuxjenza li din kienet ġlieda komuni għal art
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li l-Finlandiżi kollha jqisu b’tagħhom u jaqsmu bejniethom, hija s-sies ta’ politika soċjali
u empatika li fuqha bnew il-Finlandja ġdida u indipendenti; politika li tinkludi u mhux li
tifred, li tagħti l-opportunità u mhux iċċaħħadha.
Nagħlaq għalhekk, Sur President, billi mill-ġdid nirringrazzjak tal-istedina. Qed nara
li inti rajt aħjar minni, għax iva tassew kien posti hawn illum. Kif iħobb jgħid il-ħabib
tiegħi Andrew Azzopardi, anke jien kelli xi ħaġa xi ngħid. Nittama issa li l-kliem ma
jaqax fuq widnejn torox għax iva, ikolli nistqarr, li f’dan il-pajjiż għandna problema
kbira ta’ smigħ. Forsi dak irid ikun l-ewwel pass: li nisimgħu, mhux biss fejn jaqblilna
jew lil min jaqbel magħna, imma nibdew l-ewwel billi nisimgħu dak li hu inkonvenjenti,
li nqisuh bħala żbaljat, li jiskomodana. Forsi min qed jgħidilna dan huwa wkoll għandu
xi jgħid u f’dak li qed jgħid hemm diskors ieħor, differenti, li huwa wkoll parti mid-diskors li
jifforma lil dan il-pajjiż.
Grazzi ħafna.
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Interventi
oħra
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Dr Robert Aquilina – Repubblika
Insellem lill-Eċċellenza Tiegħu l-President tar-Repubblika. Jiena Robert Aquilina millAssoċjazzjoni Repubblika. Aħna nilqgħu b’sodisfazzjon din l-inizjattiva tal-Eċċellenza
Tiegħu l-President.
L-għaqda hi xi ħaġa fundamentali. Aħna kellna laqgħa mal-Eċċellenza Tiegħu u fhimna
l-animu tiegħu u moħħna mistrieħ mill-intenzjoni nobbli tiegħu. Aħna tal-opinjoni illi
l-għaqda, daqskemm hi essenzjali, jeħtieġ li tkun mibnija fuq verità. Jekk qed nitkellmu
dwar bżonn ta’ għaqda, sinjal li qed inħossu kunflitti, kif diġà smajna fl-introduzzjonijiet ta’
din il-Konferenza.
Fil-fehma tagħna, jekk hawn kunflitt fil-pajjiż, mhuwiex kunflitt bejn Laburisti u
Nazzjonalisti. Dak dejjem eżista, ħa jkompli jeżisti bejn il-partiti li jkun hemm minn żmien
għal żmien. Però jeżisti kunflitt fundamentali bejn sezzjoni tal-poplu illi tiġġustifika kull
ħażin li jsir għax isir jew jiġi appoġġjat mill-partit li wieħed ikun jappartjeni għalih u
sezzjoni oħra tal-poplu illi tixtieq taffronta l-verità illi l-abbużi li jsiru, isiru minn min isiru,
jiġu denunzjati u, sfortunatament, din it-tieni sezzjoni tal-poplu qiegħda tiġi ttimbrata li
hija traditur, li hija komposta minn persuni li qed jittradixxu lill-pajjiżhom. Dan mhuwiex
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sew. U r-rwol tal-Istat f’dan kollu m’għandux ikun ta’ medjatur bejn iż-żewġ naħat.
M’għandux ikun ta’ spettatur. Iżda għandu jkun wieħed illi jixtarr fejn hemm il-verità, fejn
hemm is-sewwa, u jintefa’ b’ruħu u ġismu fuq dik in-naħa.
Hawn fatti bażiċi li seħħew f’pajjiżna, straordinarji li seħħew fl-aħħar snin. Wieħed
minnhom għadu kif issemma: assassinju ta’ waħda minn ħutna. Assassinju ta’ ġurnalista,
ta’ ġurnalista investigattiva, illi nqatlet, u kulħadd jirrikonoxxih illum il-ġurnata, minħabba
l-investigazzjonijiet li għamlet. U din m’għamlitx investigazzjonijiet fuq affarijiet fiergħa,
din għamlet investigazzjonijiet fuq korruzzjoni.
U allura, dan irridu nirrikonoxxuh u rridu nirrikonoxxu fatti oħra. Irridu nirrikonoxxu illi 14-il
xahar ilu kellna Prim Ministru illi, u mhux qed ngħid dan b’sens ta’ diviżjoni, imma dan hu
fatt straordinarju li qatt ma seħħ f’pajjiżna. Kellna Prim Ministru illi kellu jirriżenja b’diżunur.
U allura jeħtieġ illi bħala nazzjon aħna naffrontaw din ir-realtà. Għaliex jekk l-Istat mhuwiex
se jaffronta din ir-realtà, allura ħa joħloq lok ta’ ambigwità u l-ambigwità twassal għallfirda. U allura aħna rridu għaqda mibnija fuq verità, għaliex hi għaqda mibnija fuq verità
biss li hija għaqda demokratika.
Grazzi.
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Christian Peregin – Lovin Malta
Insellmilkom. Jiena Christian Peregin minn Lovin Malta. Xi nies qajmu dubji dwar din ilKonferenza għax ħasbu li huwa tentattiv ċiniku biex jiġu msikkta l-ilħna ta’ oppożizzjoni.
Iżda l-għaqda mhix it-tneħħija tal-kritika, tad-dibattitu u lanqas tan-nuqqas ta’ qbil qalil.
L-għaqda hija sempliċi idea fejn nibdew minn pożizzjoni ta’ umanità u ta’ rieda tajba, iktar
milli minn pożizzjoni ta’ suspett f’xulxin. L-għaqda hija meta l-ewwel inħarsu lejn xulxin
bħala bnedmin, qabel ma nħarsu lejn il-fehmiet politiċi ta’ xulxin. Qabel ma nħarsu lejn ilġeneru, ir-reliġjon, l-abbiltajiet, il-kulur tal-ġilda, il-ġid, x’lingwa tħossok l-iktar komdu tuża,
lil min inħobbu u l-aspetti kollha li jagħmlu l-umanità rikka bid-diversità.
Madankollu, biex niksbu l-għaqda f’Malta, speċjalment wara t-trawma ta’ dawn l-aħħar snin,
irridu nibdew nippromwovu l-għaqda. Bħalissa f’Malta, qegħdin ngħallmu l-firda, 24 siegħa
kuljum. Tnejn mit-tliet stazzjonijiet televiżivi huma letteralment maħsuba biex isaħħnu littribujiet politiċi bħallikieku fazzjonijiet li jitqabdu kontra xulxin. Anke l-iktar informazzjoni
bażika, l-aħbarijiet ta’ kuljum, hija ppreżentata apposta b’mod li tkebbes is-suspetti tagħna
f’xulxin. It-tfal tagħna, l-anzjani tagħna, l-elettorat kollu tagħna, qegħdin jiġu bbumbardjati
l-ħin kollu mhux bil-fatti, imma b’tgħawwiġ bir-reqqa tal-fatti bl-intenzjoni li jġegħluna
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ma nafdawx lil dawk tan-naħa l-oħra. Agħar minn hekk, biex iġegħluna nemmnu li jista’
jkun hemm biss żewġ naħat distinti. Qed ngħallmu lilna nfusna ma nafdaw lil ħadd li ma
jidentifikax ruħu mas-sistema politika binarja tagħna.
L-idea li l-partiti politiċi tagħna għandhom jikkontrollaw il-midja televiżiva tagħna b’dan
il-mod, tmur kontra l-istandards globali kollha fix-xandir kif ukoll kontra l-Kostituzzjoni
tagħna stess. Iżda din tagħmilha wkoll impossibbli biex ħaddieħor jippromwovi l-għaqda
nazzjonali u r-rispett fost il-poplu ta’ dan il-pajjiż. U dan kollu qed jiġri fi żmien fejn suppost
immorru lil hinn min-nazzjonaliżmu u nirrealizzaw li rridu ningħaqdu, mhux biss bħala
Maltin, jew Ewropej, iżda bħala ċittadini globali li qegħdin naffaċċjaw problemi globali.
Huwa biss permezz ta’ għaqda internazzjonali madwar id-dinja li nistgħu negħlbu theddid
eżistenzjali bħat-tibdil fil-klima. Imma Malta kif tista’ tittama li tkun parti mis-soluzzjonijiet
globali meta għad għandna wisq suspetti f’xulxin? Meta għadna qegħdin niddedikaw il-ftit
riżorsi ta’ pajjiżna, inkluż flus mit-taxxa tal-poplu, biex inrawmu l-firda, in-nuqqas ta’ fiduċja
u ngħawġu r-realtà? Minflok, irridu naħdmu lejn soluzzjoni fejn nistgħu nrawmu l-għaqda,
mhux għad-detriment tad-dibattitu jew tal-opinjonijiet li ma jaqblux, imma għad-detriment
tal-firda kkawżata b’mod sistematiku. Ftakru, din mhix problema tal-Maltin biss. Illum ilmidja soċjali tfisser li kull soċjetà għandha d-don ta’ informazzjoni bla limitu iżda hija wkoll
maqsuma f’echo chambers algoritmiċi.
Fl-1967 Malta kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi li kkonvinċew lin-Nazzjonijiet Magħquda
dwar il-ħtieġa li nipproteġu l-wirt komuni tal-bnedmin, b’mod partikolari l-ibħra tagħna.
Ħsieb li nibbet il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Jekk aħna lesti nkunu kuraġġjużi biżżejjed
li nibdlu l-prattiċi ħżiena tagħna u nsibu sistemi aħjar, nistgħu nkunu minn ta’ quddiem filġlieda kontra l-informazzjoni ħażina, waħda mill-ikbar ostakoli għall-azzjoni favur il-klima
u ħafna movimenti importanti oħra. Għalhekk, it-tama tiegħi għal din il-Konferenza hija li
tgħinna nkunu minn tal-ewwel li nsibu modi kif ngħallmu r-rispett, il-verità, l-imħabba u
l-ġustizzja, u fuq kollox indawru l-firda f’għaqda u f’sens komun. Irrid infaħħar lill-President
għal din il-Konferenza. Naħseb li huwa punt ta’ tluq tajjeb biex nibdew nippromwovu
l-għaqda, iżda biex niksbuha u nkunu ċerti li din mhix sempliċi wiegħda fiergħa li tisfa fixxejn, hemm bżonn ferm iktar minn sempliċi rieda tajba. Hemm bżonn sagrifiċċju, hemm
bżonn impenn u, fuq kollox, hemm bżonn azzjoni. Jiġifieri mill-kliem irridu ngħaddu għallfatti u nibdew minn issa nagħmlu l-bidliet żgħar li bil-mod se jagħmlu differenza kbira.
Grazzi.
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Isabelle Cuschieri
Bonġu. Jiena Isabelle Cuschieri. Jien ċittadina komuni ħafna, jiġifieri qiegħda hawnhekk
biex nisma’, biex ninkludi ruħi u nkun parti minn dan in-nazzjon u biex nitgħallem aktar.
Nemmen ħafna illi l-midja tista’ tagħmel aktar effett pożittiv. Nitkellmu ħafna fuq ilproblemi, ma nitkellmux biżżejjed kif naffaċċjawhom. Nemmen li m’hawnx biżżejjed
għarfien ta’ kif nistgħu nkunu pożittivi. M’hawnx biżżejjed għarfien dwar it-toroq aktar
pożittivi li nistgħu nużaw. Ħadt ħafna gost b’dan il-pass li għamel il-President.
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Wayne Flask – Moviment Graffitti
Wayne Flask, f’isem il-Moviment Graffitti. L-ewwel ħaġa nirringrazzjaw lill-President talistedina tiegħu għal din il-Konferenza.
Hija stedina li aċċettajna mingħajr ċiniżmu, mingħajr ma sabbatna saqajna, għaliex ixxogħol tagħna, li ilu għaddej għal 27 sena, fil-ġustizzja soċjali, uriena kemm hemm bżonnha
din l-għaqda nazzjonali.
Però flok se nippruvaw niddefinixxu x’inhi l-għaqda nazzjonali għalina, ġejna nispjegaw
li nemmnu li għaqda nazzjonali, jekk qed nitkellmu dwar il-ġlieda bejn iż-żewġ tribujiet,
hemm, u hemm biex tbigħ. Naraw id-dibattiti Parlamentari riċenti u naraw kif il-partiti dejjem
bejniethom huma pjuttost magħqudin fuq ħafna kwistjonijiet li aħna niġġieldu kontrihom.
U ngħidu wkoll li bħalissa m’hawnx oppożizzjoni. Mhux qed ngħidu m’hawnx oppożizzjoni
politika fil-Parlament, iżda m’hawnx oppożizzjoni fis-sens ta’ oppożizzjoni għar-regħba,
għas-serq, għall-korruzzjoni u anke għall-bullying li qed jiġi pperpetwat fuq ċittadini
komuni. L-unika pożizzjoni li hawn bħalissa tinsab fis-soċjetà ċivili.
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Dr Sammut għamlet ħafna referenzi għall-kwistjonijiet tal-midja u għal ħafna suġġetti
oħra li huma għal qalbna wkoll. Waħda mill-iktar affarijiet li nixtieq niġbed l-attenzjoni
dwarha hija l-fatt kif apparti l-midja partiġjana, ix-xandir tal-Istat mhux qed ikun inklussiv
fir-rigward tas-soċjetà ċivili. Jingħataw ftit minuti lil għaqdiet bħal dik li nimmilita fiha
jien u ħafna għaqdiet oħrajn, ftit minuti fil-ġimgħa u l-bqija d-diskors huwa kkontrollat
interament miż-żewġ tribujiet il-kbar tal-PL u l-PN. Is-soċjetà hija ferm iżjed wiesgħa millpolitika, ix-xandir mhuwiex qed jagħmel wisa’ lis-soċjetajiet ċivili.
Apparti l-kwistjoni tal-minuti, nixtiequ niġbdu wkoll l-attenzjoni għall-fatt illi s-soċjetà
ċivili, il-maġġoranza kbira tagħha, hija ħielsa minn kwalunkwe ndħil politiku. Hija
magħmula minn individwi li mill-ħin tagħhom, mill-ħin u mir-riżorsi tagħhom, qed jaħdmu
għal kawżi ġusti, għal kawżi ta’ ġustizzja soċjali u nemmnu li hawnhekk iva, għandna bżonn
l-għaqda nazzjonali sabiex niġġieldu dan l-iskjerament enormi kompost minn politika u
interessi finanzjarji kbar li qegħdin jaħdmu flimkien kontra l-benessri taċ-ċittadin.
Nieħdu gost meta l-President fid-diskorsi tiegħu jaċċenna għar-riżorsi naturali, għallispazji miftuħa, għall-bżonn li għandna nippreservawhom dawn għax bħalissa għaddej
sforz konċertat mill-potenzi l-kbar sabiex l-ambjent, bħala riżorsa, jibqa’ jitnaqqar. Apparti
l-ambjent hemm riżorsi oħrajn li jibqgħu jitnaqqru f’pajjiżna, bħal pereżempju l-ħaddiema.
Id-drittijiet tagħhom jiġu konsistentement injorati. Il-partiti jiftiehmu bejniethom sabiex
ma jdaħħlux soll tal-paga minima kif indikat l-Ewropa. Hemmhekk l-għaqda nazzjonali
allajbierek isibuha dejjem. Ikun hemm kwistjoni fejn l-interessi tal-ftit ikunu favoriti fuq ilkwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.
Aħna, il-grupp tiegħi jixtieq li jitlaq minn hawnhekk ukoll bit-tama li jkollna l-bażijiet għal
diskussjoni sabiex tinħoloq għaqda nazzjonali, li tevita l-indħil politiku. Għaqda nazzjonali
magħmula mill-poplu għall-poplu sabiex tassew imbagħad ma nibqgħux induru bħallbagħal tas-sienja li semmiet Dr Sammut.
Grazzi.
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Dr Lynn Faure Chircop – One Voice Malta
Grazzi. Il-ġurnata t-tajba lil kulħadd. Eċċellenza, grazzi ta’ din l-istedina u ta’ din l-opportunità.
Jiena avukat u omm, li nixtieq ngħaddi dan il-messaġġ ukoll illum għaliex fil-liġi nitkellmu
dwar il-bonus pater familias. U ħafna drabi, kemm fiċ-ċivil, inħallu l-prinċipju tal-probabilità,
jiġifieri meta nallegaw xi ħaġa, min ikollu l-iktar evidenza ser ikun jista’ javvanza. Però
fil-kriminal imbagħad hemm dak li huwa beyond reasonable doubt, u jidħol imbagħad
l-Istat biex jinvestiga iktar. U hawnhekk jiena qed nara li nħass il-bżonn ta’ entità, l-ogħla
istituzzjoni, kemm mil-lat leġiżlattiv, kemm mil-lat tal-ġudikatura u kemm mil-lat tależekuttiv, li ilna naraw li hemm nuqqas ta’ qbil għaliex min jgħid ħaġa u min jgħid oħra.
Issa din id-darba, apparti li l-Uffiċċju tal-President kellu jieħu r-riedni f’idejh, u bħal meta
jkollok omm u missier, tilfu s-sens kollu ta’ direzzjoni jew dixxiplina għaliex it-tfal ma
jridux jafu, tant tawhom libertà u sforz tal-progress, li kellna ħafna f’dan il-pajjiż, li kellna
l-libertà, aħna n-nies. Ir-raba’ pilastru, li huwa l-poplu, li huwa l-midja, li f’demokrazija ma
rridux ma nikkunsidrawx il-leħen tal-poplu, u dan jittrażmetti ruħu permezz tal-midja,
sfortunatament, hemm abbuż ta’ din il-libertà. Però huwa pilastru importantissimu. Inti jekk
ikollok allegazzjoni, trid tistenna li jkun hemm imbagħad l-istituzzjonijiet, ħa ngħidu hekk,
l-id l-oħra li tkun qiegħda tinvestiga u tara li titwettaq il-ġustizzja.
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Però xtaqt nara u nidħol anke fil-kumment li qalet is-Sinjorina hawnhekk li ddeskriviet
ruħha bħala persuna normali. Jiena naħseb li jiena persuna normali, aħna lkoll persuni
normali u l-poplu għandu jimxi b’normalità bbażata fuq il-prinċipji umani. U x’inhu
fundamentali? Mhux fejn immorru nitolbu rridu niġġudikaw il-persuna, għaliex assoċja
ruħu ma’ partit jew ma’ twemmin jew ma’ reliġjon, jew kulur, imma kif qed jipprattika dak
it-twemmin tiegħu kuljum. Fl-istil ta’ ħajja li adotta u hemmhekk wieħed vera jista’ jibda
jiġġudika, u vera nistgħu li jkollna midja li tibda tqabbel persuna ma’ oħra. Tibda tevalwa
l-istandard tal-ogħla istituzzjonijiet u tgħid jekk ilħaqniex il-kriterji jew le. Però mbagħad
x’jiġri minnhom dawn l-allegazzjonijiet u dawn, forsi, il-ħsibijiet ta’ prinċipji li ma jkunux
qegħdin jitwettqu fil-prattika? Forsi hawnhekk fejn jidħlu l-istituzzjonijiet, ir-raba’ pilastru,
li huwa l-midja, u hawnhekk nirringrazzjak Professur Sammut ta’ diskors li għamilt ta’
“ifred u saltan”. Dan huwa kunċett li sfortunatament juri abbuż ta’ awtorità u mhux kull
min għandu l-awtorità jutilizzah jew jipprattikah. Jiġifieri ma rridux inħallu lok fejn ikun
hemm allegazzjoni u ma tiġix investigata. Dak huwa l-abbuż. Jiġifieri l-midja qed tagħmel
xogħolha, imma kif nistgħu ngħinu lill-poplu li ma jutilizzax bilfors portals li jkollhom
aġenda partikolari, imma jressaq l-allegazzjonijiet tiegħu wkoll bħala persuna li tagħmel
parti mir-raba’ pilastru, u jkun jista’ jsemma’ l-vuċi tiegħu?
Fil-midja nazzjonali, l-istazzjon nazzjonali, dak kollu li huwa forma nazzjonali, għandu jkun
hemm kollaborazzjoni, il-perspettivi kollha tal-persuni b’opinjonijiet differenti. U mhux ikun
hemm min joħnoq għaliex għandu aġenda kummerċjali jew personali. Naħseb li hawnhekk
fejn is-Sinjorina staqsiet x’inhuma l-mezzi. U l-mezzi għandhom jiġu iktar promossi
iktar għall-għarfien tal-poplu. Kif jista’ poplu jagħmel petizzjoni dwar xi ħaġa, kif tiġri
pereżempju fl-Iżvizzera, biex ibiddel, biex ikun parteċipi għall-bidla ta’ proċeduri li jeżistu?
Dawn huma forsi wħud mill-eżempji ta’ proattività tiegħi u l-kollaborazzjoni tiegħi permezz
ta’ One Voice Malta li hija pjattaforma li bdejt 5 snin ilu, u qed nieħu gost ħafna li issa dawn
il-prinċipji waslu wkoll fuq livell nazzjonali.
Grazzi Eċċellenza, għal darb’oħra, tal-opportunità.
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Dr Anthony DeGiovanni
Jiena Anthony DeGiovanni, jiena wkoll avukat, però l-esperjenza tiegħi hija fl-edukazzjoni.
U qiegħed membru wkoll ta’ diversi għaqdiet, però qed nirrappreżenta biss lili nnifsi. Dak li
qed ngħid huwa l-opinjoni personali tiegħi.
Mingħajr ma nnaqqas xejn mill-importanza ta’ din il-Konferenza jew inkella mill-gravità
ta’ sitwazzjonijiet u avvenimenti li saru f’dal-pajjiż, wieħed ma jridx lanqas, mill-banda
l-oħra, jesaġera s-sitwazzjoni bħallikieku kien hemm bżonn ta’ xi ‘truth and reconciliation
commission’ wara l-Apartheid tas-South Africa jew wara d-desaparecidos taċ-Ċilì. Jew
inkella xi sitwazzjoni gravi bħal tas-Somalja ta’ Fuq u ta’ Isfel jew l-Eritrea.
Irridu niftaħru li f’dan il-pajjiż, mill-Indipendenza ’l hawn kien hemm tranżizzjoni talpoter bl-iktar mod ċivili u demokratiku. Xi ħaġa li anke pajjiżi ikbar minn dan, kif rajna
reċentement, ma kinux kapaċi jagħmlu. Mela aħna rridu mhux biss nippontaw subgħajna
lejn in-nuqqasijiet tagħna biex nippruvaw nagħmlu aħjar, biex nippruvaw nagħmlu
s-sitwazzjoni aħjar, imma rridu wkoll niċċelebraw is-suċċessi tal-għaqda nazzjonali tagħna,
li huma reali, u ma rridux inħallu konferenza bħal din isservi tal-oppost tal-intenzjoni
tagħha: li fir-riżultati tagħha tkun tidher li din saret għax effettivament għaqda nazzjonali
ma teżistix.
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Kif qal Auberger, li huwa espert li jużaw ħafna l-Kunsill tal-Ewropa, fil-proġett tagħhom
“Education for Democratic Citizenship” ta’ xi 20 sena ilu, u li baqa’ għaddej, is-sinifikat taċċittadinanza nbidel. M’għadux ir-relazzjoni ta’ bejn l-individwu u l-Istat, ta’ bejn is-sudditu u
l-prinċep, imma sar ir-relazzjoni ta’ bejn individwu ma’ ieħor. Għaldaqstant, naħseb li nkunu
qed nagħmlu disservice liċ-ċittadin Malti meta nitkellmu fuq tribujiet, bħallikieku huma
l-partiti huma iktar reali mill-individwi li huma membri tagħhom. Mela jekk qed ngħidu
li jeżistu, jew hemm min jgħid li jeżistu tribujiet, tfisser li qed ngħidu li n-nies ta’ Malta
jappartjenu għal tribujiet. Allura s-soluzzjoni hija, mhux l-istituzzjonijiet, jew l-għaqdiet, issoluzzjoni hija l-individwu, iċ-ċittadin. Iċ-ċittadin jiddeċiedi b’saqajh. Jekk iċ-ċittadin, ikun
hemm istituzzjoni li ma jemminx fiha, ma jmurx. Jekk hemm aħbar li għalih mhux kredibbli,
ma jismagħhiex. Mela jekk aħna, irridu li jkollna soċjetà iktar omoġenja, allura iktar inħarsu
lejn l-għaqda nazzjonali għaliex iktar hemm diversità (għax din hija ossimoru). Aħna rridu
jkollna iktar diversità ħalli jkollna iktar għaqda nazzjonali. Hekk qed ngħidu hawnhekk.
Għax qed nikkritikaw ħafna l-istituzzjonijiet li jagħqdu lin-nies ma’ xulxin.
Kunċett ieħor li joħroġ minn dan id-Democratic Citizenship huwa dak ta’ ‘multiple identity’:
li tfisser li mhux neċessarjament għax bniedem jappartjeni għal għaqda m’għandux
affiljazzjonijiet oħrajn għal gruppi oħrajn fl-istess ħin. Mela bniedem jista’ jkun ċittadin
Malti, fl-istess ħin jista’ jkun jappartjeni għal komunità tal-Fgura, jista’ jkun li jappartjeni
wkoll għall-Unjoni Ewropea u anki għaċ-ċittadinanza mondjali, fl-istess ħin. Però jista’
wkoll ikun membru ta’ partit politiku, imma fl-istess ħin ikun membru tal-każin tal-banda li
l-maġġoranza kbira tagħhom għandhom ideat ta’ politiċi differenti. X’qed ngħid? Qed ngħid
li, dejjem, meta nitkellmu hawn, irridu nieqfu nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet, u nibdew
nitkellmu fuq l-individwu.
Grazzi.
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Philip Chircop – Fondazzjoni Nanniet Malta
Bonġu, jien Philip Chircop, President u fundatur tal-Fondazzjoni Nanniet Malta.
L-ewwel nett irrid, u din mhux biss retorika, għax kulħadd qal hekk, ngħid prosit lillPresident li qed juri li huwa role model. Kif għandha tkun persuna fl-ogħla istituzzjoni talpajjiż, li tagħti l-eżempju biċ-ċar tal-għaqda nazzjonali.
Mal-ewwel erbat ijiem tal-ħatra tiegħu, il-President, l-Eċċellenza Tiegħu, beda jagħmel
laqgħat inklussivi ma’ reliġjonijiet diversi, ma’ ċiviltajiet diversi, u ħadna n-nifs u għidna:
“Ejja, mela ħa nibdew naraw xi ħaġa pożittiva u tanġibbli”. Issa ilna ngħidu ħafna paroli u
nevalwaw is-sitwazzjoni. Kulħadd jaf x’inhi s-sitwazzjoni. Issa nixtieq li nibdew. Kif qalet
Lynn għandna ħafna libertajiet u abbużajna minnhom, u issa għandna lill-patrun tagħna,
l-Eċċellenza Tiegħu, il-Kap ta’ dan il-pajjiż, li ħa r-riedni f’idejh. U jiena qed nittama,
għaliex għandu karatteristika bħal tiegħi, li jwettaq, li minn hawn ’il quddiem nibdew
nagħmlu xi ħaġa tanġibbli. Mhux nifhmu l-problema, il-problema ilha hemm minn dejjem,
jiġifieri ma jistax ikun nibqgħu nitkellmu u nippuntaw subgħajna. Ejjew nieqfu nippuntaw
subgħajna. Ejjew nibdew, minn għada pereżempju, bħal nhar ta’ Ħadd, iż-żewġ partiti
politiċi jkollok l-esponenti tagħhom, fil-pubbliku, fuq it-televixin u jgħidu li għandhom
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jgħidu politikament. Mela ejjew nibdewmill-politiċi tagħna, li jibdew juru sens ta’ għaqda.
Jiena xi kultant ġieli smajt, kemm naħa u kemm oħra, u għidt: “Ara, isa, hawn naqra
diskors rikonċiljattiv illum. M’hemmx dak it-tgħajjir. U għax aħna għamilna hekk u intom
m’għamiltux dik u l-oħra”. Il-poplu ddejjaq jisma’. Kif qed jiddejjaq jisma’ fuq il-COVID. Jien
għandi nies, li nagħmel kuntatt magħhom kuljum kważi, in-nanniet tagħna, li jgħidulek:
“Malli nara dik il-labra dieħla...”. Anke dik hija naqra negattiva, min jibża’ mil-labra jgħidlek:
“Le ma mmurx nieħu l-vaċċin...”, jiġifieri anke dik irridu noqogħdu attenti kif nesprimu
ruħna dwarha. Imma malli tisma’ l-kelma COVID, jgħidlek: “Naqliblu għax għajjejt nisma’,
ilna sena u kważi u nofs issa”.
Nixtieq nagħmel ftit riflessjonijiet jekk tippermettuli, li llum kif qal tajjeb ħafna Anthony
DeGiovanni, il-poplu: jien x’se nagħmel biex għada jkolli parteċipazzjoni, il-kontribut tiegħi
għall-għaqda nazzjonali? Ma nistennewx lil ħaddieħor. Il-President issa tana l-opportunità
u, kif għadha kif qalet Lynn ukoll, tant hawn libertajiet li ħass li għandu jeħodha u jaqbad
il-barri minn qrunu. Mela issa aħna kif ħa nirrispondu għaliha? Jien bħala fundatur, bħala
president ta’ għaqda, bħal ħafna li hawn preżenti, x’sa nagħmlu malli noħorġu minn
hawnhekk? Jien diġà bdejt nagħmel brainstorming x’sa nagħmel bħala għaqda biex
nikkontribwixxi, biex inneħħi l-politika partiġjana, biex inneħħi l-għira fost in-nies, biex
ineħħi d-diżugwaljanza, eċċetra. U allura naħseb li rridu ngħidu x’se nagħmlu fl-immedjat,
li allura l-qrati tagħna jkunu iktar trasparenti, il-Parlament... Meta xi ħadd semma lil Gandhi,
“eye for an eye”, Dawn smajniehom fil-Parlament. Id għal id u għajn għal għajn. Jiġifieri
kif nistgħu aħna... Jiena biex nikkonkludi, il-biża’ tiegħi bħala nannu... Jiena nannu, jiena
missier u għandi l-ġenituri tal-lum li qed irabbu u qed ngħinhom irabbu t-tfal tagħhom,
u l-biża’ tiegħi hija fuq in-neputijiet. Dawn qed jassorbu mill-iskola. Jiġifieri anke jekk
l-għalliema tkun passjonata fuq xi ħaġa, ħa tinfluwenzahom. Imorru d-dar... għandna familji
qed jisseparaw, qed jgħaddu minn trawma, għandna neputijiet li jiġu mċaħħda milli jaraw
lin-nanniet tagħhom, għandna ħafna affarijiet għaddejjin. Ejjew nibdew l-edukazzjoni
long-term, mill-edukazzjoni fl-iskejjel ħa nibdew nagħmlu xi ħaġa tanġibbli u ndaħħlu
l-awareness li ilna nitkellmu fuqu. Ejjew nibdew l-entitajiet kollha pubbliċi u nagħmlu
l-enforcement. Għandna l-Kummissarju tal-Istandards, għandna l-Ombudsman, imma dan
remedial action qed nieħdu. Jiena nweġġa’, immur quddiemhom, u jagħtini l-ġustizzja.
Ejjew nibdew ukoll, anke dawn l-entitajiet jinfurzaw l-affarijiet biex nipprevjenu u nibdew
tanġibbilment mhux bil-paroli biss.
Grazzi.
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Manuel Delia
Manuel Delia, grazzi tal-opportunità. Sar diskors fuq il-mod kif nitkellmu fuq xulxin
partikolarment, u nindirizzaw lil xulxin fil-midja soċjali.
Jiena nixtieq inwessa’ ftit id-diskors li nużaw meta nitkellmu fuq Maltin, għax ilhom jgħixu
Malta għexieren ta’ snin, jew nies li mhumiex Maltin imma qed jippruvaw biex isalvaw
ġildhom. U nitkellmu fuqhom b’mod li nistħu kieku kellna nitkellmu fuq l-annimali. Persuni
ta’ razez differenti jew ta’ reliġjonijiet differenti. In-natura tad-diskors waslitna biex
tlifna l-iktar sens bażiku ta’ ċiviltà. Hija mhix xi ħaġa ta’ 50 sena ilu jew 5 snin ilu.
Għaleluf ta’ snin in-nies ta’ ħdejn il-baħar identifikaw irwieħhom bħala ċivilizzati
għax min kien qed jegħreq joħorġu għalih. F’Malta, meta l-Ġermaniżi kienu qed
jibbumbardjawna, jekk konna nolqtu ajruplan u kien jegħreq, konna noħorġu għallpilota, indaħħluh, nagħtuh jiekol u nieħdu ħsiebu. Però llum sar leġittimu u mainstream li
min jargumenta illi min qed jipprova jiġi hawn għandna nħalluh jegħreq. Għandna nies filkomunità tagħna li qed jagħmlu dan l-argument.
U ssemmiet ir-responsabbiltà tax-xandir u tax-xandir pubbliku, illi bil-coverage li jagħtu
lil dawn in-nies, mingħajr ma jisfidaw l-attitudnijiet li jieħdu, jilleġittimizzaw dawn ilbarbariżmi. Xi ħadd qal illi m’għandniex nesaġeraw u m’hemmx bżonn ta’ “truth and
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reconciliation commission”. Mhux se nidħol fil-mertu tal-proċedura li għandna nużaw.
Imma ejja niftakru, illi m’għandniex consensus fuq dak li hu verità. Meta ssemma llum
illi għandha tkun proposta li l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi, u allura li l-partiti politiċi,
għandhom ipoġġu madwar mejda biex jagħmlu kodiċi ta’ etika. Hemm għalfejn niftiehmu
fuq kodiċi ta’ etika biex niftakru l-Kmandament “La tigdibx”? Il-gidba hija l-għodda politika
li tintuża kostantement u li therri l-bażi li fuqha jista’ jkollna djalogu ta’ ċittadini li jgħixu
flimkien. L-istess bħalma l-Kmandament “La tisraqx”, il-politiku korrott li jisraq, jinsieh.
Hija r-responsabbiltà individwali tagħna bħala ċittadini. Sar id-diskors ta’ ċittadin komuni,
jew ċittadin fil-ħajja pubblika... Iċ-ċittadini lkoll għandna obbligu li niddistingwu t-tajjeb
mill-ħażin. Dan hu pajjiż fejn għad m’hawnx consensus li li toqtol ġurnalista hija xi ħaġa
ħażina. Għadha opinjoni mainstream, illi din l-azzjoni tipprova timmitigaha, tiġġustifikaha
saħansitra. L-Istat għadu ma żbilanċjax ruħu fuq hekk. Ilbieraħ il-Gazzetta tal-Gvern
ħabbret li l-Istat sa jagħti midalja lil pulizija, uffiċjal tal-pulizija kkritikat għax naqas minn
dmiru u ħalla l-impunità. Però Daphne Caruana Galizia għadha mhux rikonoxxuta mill-Istat,
għax l-Istat għad ma jridx jiżbilanċja ruħu fuq li kien ħażin li nqatlet.
Allura l-argument kollu huwa illi jekk infittxu s-simboli nazzjonali, il-bandiera, il-kuluri
nazzjonali, il-lingwa, qed nieħdu t-triq il-faċli. It-triq vera għall-għaqda hija li jkollna bħala
individwi responsabbiltà u lealtà lejn xulxin bħala nies li jgħixu hawn. Li nkunu ċittadini
qabel inkunu membri ta’ nazzjon. Imma dan pajjiż, li ċ-ċittadinanza tiegħu jbigħha lil
min qatt ma jrid ikollu x’jaqsam ma’ dal-pajjiż. U jiċħadha lil min ilu jgħix hawn għal snin,
ikkontribwixxa b’mod paċifiku għal din il-komunità, imma għax iswed neskluduh.
Grazzi.
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Fouzia Borg
Għandi pjaċir illi qiegħda magħkom. Jiena Fouzia Borg, persuna illi ġejt mill-Marokk. IlMarokk għall-qalbi, huwa pajjiżi l-ewwel nett, u nħoss li Malta għalija huwa t-tieni pajjiż.
Kburija bih u kburija li għandi wliedi Maltin. Bil- President ta’ Malta u b’dawn il-preżenti
kollha tal-Istat ta’ Malta. Jien kburija ħafna bikom, u li qiegħda fostkom.
Il-mistoqsija tiegħi hi, bħala mara, Għarbija, jew mara barranija: Għaliex jiena għandi
ċittadinanza Maltija u meta jiena nkun irrid nagħmel xi business, jew eżempju nissellef millbank, għandi nieħu miegħi lir-raġel tiegħi bilfors? Jien għandi ċ-ċittadinanza Maltija, għandi
dritt bħalkom. Fil-każ ta’ wliedi, li huma mweldin barra, għalkemm irrid inġibhom hawn,
biex nagħtihom iċ-ċittadinanza Maltija biex ikunu hawn għall-futur tagħhom, bħall-futur ta’
wliedkom, bħall-Maltin kollha, ma nistax nagħtihom iċ-ċittadinanza Maltija. Għaliex?
It-tieni mistoqsija, jien għalfejn jibdew jgħajruni ħafna għax jiena barranija? Jien ma
nħossnix barranija. Jiena nħossni bħal dik l-għaqda li intom issemmu “seddaq l-għaqda
tal-Maltin u s-sliem”. Dik is-sliem għalija tfisser lil kulħadd. Ma nħarisx lejn kulur u reliġjon
u l-persuna. Inħares lejn il-qalb, imħabba. Nixtieq ningħaqad magħkom, u kburija ħafna
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bikom li qiegħda fostkom għax, ħa ngħidha wkoll, jiena qatt ma ninsa x’għamel miegħi
l-poplu Malti. Din li jiena mxejt pass ’il quddiem u li qiegħda hawnhekk, għalija unur u
pjaċir kbir.
Nirringrazzjakom ħafna.
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Mary Gaerty
Grazzi ħafna. Grazzi Eċċellenza, u grazzi lill-ispeakers kollha li kien hemm qabel. Naqbel
ma’ ħafna li ntqal diġà.
Però xtaqt insemmi punt illi naħseb li ġieli niddevjaw minnu: id-dritt. Ħafna drabi kulħadd
jitlob id-dritt. Però d-dritt iġib miegħu l-obbigazzjoni wkoll. Jiġifieri jekk jiena se nieħu
dan id-dritt, id-dritt tiegħi sa fejn se jasal? Se jagħmilni egoista? Se jħallini nitkellem kif
suppost? Se jħalli lil xi ħadd jagħlaqli ħalqi? Fejn jasal dan id-dritt? Id-dritt li jiena nieħu
dak li huwa tiegħi, mingħajr ma jkolli bżonn li mmur nittallab, biex nieħu dak li hu tiegħi.
Li nittallab, li mmur għand xi ministru, biex dak li hu tiegħi bi dritt, irrid nistaqsi għalih u
nokrob għalih. Dak ma jġibx il-paċi. Għax dak se jagħmilna “jien” u “int”. Jiena li għandi
dritt nieħu dak li għandi nieħu, imma dak li mar jitkellem u ħa forsi dak li mhux tiegħu. Jew
forsi qabeż lili mill-kju. Mela rridu dan biex ikun hemm din l-ugwaljanza.
Anki fejn tidħol il-mara, għadna lura. Għadna lura. Għaliex m’għandniex daqshekk nisa
fil-Parlament? Għaliex? Għaliex in-nisa joqogħdu lura minn fejn hemm il-problemi
speċjalment ta’ nuqqas ta’ governanza, fejn hemm il-korruzzjoni. Irridu nwittu t-triq, u
nwittu t-triq kulħadd, mhux in-nisa biss iridu jaħdmu għaliha, imma hemm bżonn li l-irġiel
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ukoll jaħdmu għaliha. Għax l-irġiel għandhom il-mara u għandhom it-tifla wkoll. Huwa
bżonn illi jaħdmu għalihom ukoll. Mhux biss aħna li niġġieldu għall-ugwaljanza.
Xtaqt insemmi wkoll il-level playing field, il-fairness. Fejn teżisti l-fairness illum? Waħda
mill-affarijiet fejn qed jiġi diskuss fi ħdan l-MCESD (u jiena l-viċi kap tas-soċjetà ċivili,
il-kumitat tas-soċjetà ċivili fi ħdan l-MCESD), il-fairness. Nerġgħu naqgħu fuq dak li hu
tiegħek. Dak li suppost għandek, imma m’għandekx.
Naħseb li wasal iż-żmien illi l-etika tiġi diskussa fl-iskejjel, tiġi mgħallma l-iskejjel minn età
żgħira ħafna. L-etika u n-nuqqas ta’ egoiżmu. Sirna poplu egoist ħafna. Qabel ma nibdew
inħarsu lejna nfusna, lejn il-ġewwieni tagħna, jiena x’jien? Jien x’persuna jien? Jien kif nista’
ngħin lil ħaddieħor?
Nieqaf hawnhekk ħa nagħti ċans.
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Marianna Galea Xuereb
Jiena Marianna Galea Xuereb. Vera nagħmel parti minn diversi NGOs, però ma jien se
nsemmi lil ħadd, ħalli ma nimbarazza lil ħadd, jekk ngħid xi ħaġa illi mhux skont il-policy ta’
xi ħadd.
Xi ħadd semma l-firda politika. Jien li tinkwetani mhix il-firda politika bejn PN, PL, u
forsi partiti żgħar oħrajn, jiena li jinkwetani hu illi meta tgħaddi minn ċertu abbużi
sempliċiment għaliex ippruvajt tagħmel l-affarijiet sew. Jien kont naħdem l-EneMalta,
mhux se noqgħod nistħi ngħid, u dejjem issallabt biex anke tender document joħroġ
kif suppost. Jekk ibellgħuli xi tender adjudication, qatt ma kont infittixhom, imma ġieli
bellgħuhomli u kelli nagħmilhom, tissallab biex tagħmel l-affarijiet sew, u ħaddieħor
għax ma jirnexxilux, jew ixaħħmek, jew iwerwrek. Jeqridlek il-karriera. Ili ma naħdem
jien mit-2004, tkeċċejt abbużament, bid-dikjarazzjoni kemm mill-Qorti u kemm mitTribunal Industrijali, (li t-tnejn ibbuljawni), imma assolutament ma setgħux joħorġu minnha
li kienet tkeċċija inġusta. Però xorta bqajt bla job. Ma ġejtx reinstated. Ippruvajt insib jobs
oħrajn, għamilt degrees oħrajn, xorta, anke mal-privat, tinduna li jixtiequ jimpjegawk, imma
qegħdin jiġu mġegħlin ma jimpjegawkx.
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Jiġifieri jien l-ikbar inkwiet tiegħi, mhux bħalma konna fis-60s, fis-70s, u fl-80s, li bejn
wieħed u ieħor kellna n-Nazzjonalisti, Nazzjonalisti, u l-Laburisti, Laburisti. Mhux
ma kienx hemm business deals bejniethom ta ukoll, imma mhux daqs illum. Illum
litteralment jingħaqdu...vera jingħaqdu ta, biex min għandu raġun isallbuh u ma jeħdux.
Jitolbu ’l Alla li jieħdu llejla qabel għada biex jagħlqulu ħalqu darba għal dejjem. Din
għadha tiġri lili sal-lum.
Nirringrazzja ħafna lill-President li għamel din l-għaqda. Nispera li qed jismagħni u li
nixtieq ukoll hu li jkollna xi email address tiegħu, li nkunu moħħna mistrieħ li meta
niktbulu, vera hu ra l-email tagħna, u mhux hemm gatekeeper li tiddeċiedi jew jiddeċiedi
jekk il-President jarax l-email sħiħa jew xi edit, cut and paste, Alla biss jaf kif.

Carmen Sammut (Moderatriċi)
Nirringrazzjawk u qalilna l-President li jixtieq iserraħlek rasek illi mhuwiex il-każ.
Jarahom hu.

Il-President George Vella
Serrħilha rasha li mhux hekk. Mija fil-mija.
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Andrew Bonello – ReLeaf
Sur Eċċellenza. Andrew Bonello, President tal-Għaqda Nongovernattiva “ReLeaf”. Ħa
nitkellem fuq il-lingwa, l-istigma u n-nies li jużaw is-sustanzi.
Il-lingwa hija għodda importanti ħafna għal kull soċjetà u minn età żgħira nitgħallmu
niktbu u naħsbu u nitkellmu b’lingwa partikolari li tgħin lill-individwi jkunu parti attiva
fis-soċjetà, filwaqt li tkompli tissaħħaħ il-komunikazzjoni u l-għaqda bejn il-poplu.
Apparti li tiżvolġi rwol ta’ komunikazzjoni u tagħlim, il-lingwa hija wkoll senduq ta’
ħsibijiet, fehmiet, u perċezzjonijiet li jintrabtu b’mod sħiħ fil-vokabolarju u l-iskemi
mentali tal-individwu. Dawn imbagħad jissarrfu fl-imġiba differenti, jiġu mgħoddija
minn ġenerazzjoni għall-oħra u jsibu posthom ukoll fil-kitba u l-mezzi tax-xandir. Matul
iż-żmien, anke grazzi għall-edukazzjoni formali, nitgħallmu niddistingwu bejn lingwa li
hija ġusta, inklużiva u li għandha l-għan li tkattar l-għaqda, minn lingwa li hija inġusta,
li twaħħal titli krudili fuq il-persuna, toħloq ambjent ta’ tensjoni fil-komunità u kunflitt
bejn aħna u huma. Ħafna drabi, dan l-approċċ iwassal sabiex jinħolqu l-isterjotipi, ilpersuna titneżża’ mill-kwalitajiet umani tagħha u tingħata aġġettivi negattivi li jwasslu
biex tinternalizza dak il-kliem, tgħix ħajja iżolata u possibbilment, b’anqas aċċess għal
opportunitajiet soċjali, edukattivi u ekonomiċi.
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Meta nitkellmu fuq persuni li jagħmlu użu minn xi sustanza, speċjalment dawk issustanzi illegali, bħall-kannabis, hemm it-tendenza li norbtu l-lingwa ma’ ħsibijiet
morali personali, mal-perċezzjoni li l-persuna għandha kwalitajiet ħżiena għax qed
twettaq reat kriminali, hija ta’ karattru inferjuri, mhux ta’ min wieħed jafda fuqha,
kif ukoll perikoluża, għażżiena u bla kontroll. Fost l-aktar titli u aġġettivi popolari
lokalment wieħed isib kliem bħal “drogat” u “junkie”.
Għalhekk kliem li għandu l-iskop li jitfa’ dawl ikrah fuq il-persuna jew li jnaqqas middinjità tagħha, fejn il-persuna tiġi assoċjata biss mal-użu tas-sustanza mingħajr ma
tingħata importanza lill-kwalitajiet u l-irwoli l-oħra tagħha. Aktar ambjent ta’ tensjoni
bejn aħna “clean” kontra huma l-“addicts”.
L-użu ta’ lingwa li hija inklużiva, li ma tkomplix issaħħaħ sterjotipi negattivi fuq
nies li jagħmlu użu minn xi sustanza, kemm legali u kemm illegali, hija importanti
biex tkompli titkattar l-għaqda nazzjonali u ħadd ma jħossu eskluż jew anqas
kapaċi jikkontribwixxi għall-ġid tas-soċjetà. Dan ikun qed jikkontribwixxi wkoll biex
jintlaħqu l-miri tal-UN Sustainable Development Goals tal-2030, speċjalment il-miri
relatati mal-inklużjoni u l-ġustizzja.
Bħala kontribut konkret, għal din il-Konferenza qed jiġi mehmuż dokument
maħruġ mill-International Network of People who Use Drugs (INPUD) “Words
Matter!”. Riċerka iktar fil-fond fuq l-użu tal-lingwa u n-nies li jużaw is-sustanzi.
Dan id-dokument jista’ jservi ta’ gwida importanti biex membri tal-pubbliku
bħal akkademiċi, politiċi u ġurnalisti jkunu iktar konxji tar-relazzjoni bejn il-lingwa,
l-inklużjoni u l-għaqda nazzjonali.
Grazzi.
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Jeannette Axisa – Fondazzjoni tat-Trasport
Insellem lill-Eċċellenza Tiegħu, lill-membri tal-panel, kulħadd. Jiena Jeannette Axisa,
Fondazzjoni tat-Trasport.
Xtaqt li nipproponi żewġ kawżi komuni. Ħa norbot ħafna mal-interventi tal-panel li
għamiltu.
Mela l-ewwel punt huwa il-persuni b’diżabilità, b’diżabilitajiet differenti u l-post
tax-xogħol. Mela anke f’rapport riċenti, ta’ ftit tal-jiem ilu, sibna li t-trasport jgħin
ħafna l-impjegabbiltà tan-nies b’diżabilitajiet. Xtaqt illi waħda mill-kawżi komuni li
nistgħu niddiskutu forsi: kif nistgħu ngħinuhom? Kif nistgħu nħarrġuhom? U anke, kif
nistgħu, pereżempju, nagħmlu kollaborazzjonijiet ma’ għaqdiet differenti biex lil dawn
nilħquhom kollha u jkunu jistgħu anke jmorru f’post tax-xogħol b’mod indipendenti?
Dak huwa wieħed.
It-tieni suġġeriment li xtaqt nagħmel, ħafna interventi li qed isiru kemm fil-midja
soċjali, fil-gazzetti, eċċetra, eċċetra, qed ikunu l-introduction ta’ teknoloġiji ġodda
fit-trasport u ħafna minnhom ikunu l-electric vehicles, eċċetra, eċċetra. Xtaqt
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nipproponi illi jkun hemm focus group jew anke xi għaqda partikolari bejnietna biex
aħna nispjegaw lill-pubbliku inġenerali u anke forsi lill-businesses, l-impatt li dawn
it-teknoloġiji kollha jagħmlu fil-ħajja tagħhom u fil-business tagħhom. Ħa nagħti
eżempju. Jekk jiena pereżempju rrid nixtri electric vehicle, naħseb li għandi d-dritt
inkun naf din x’impatt ħa tagħmel fuq il-pattern ta’ ħajti. Jekk nistax inkun b’mod
safe, nimxi bil-ħajja tiegħi ta’ kuljum li għandi llum, li għandi karozza differenti. U jekk
pereżempju naħbat jew għandi xi aċċident, kemm jiena żgura illi din ħa tiġi msewwija
b’mod tajjeb, imbagħad meta nużaha ħa tkun f’kundizzjoni illi lili ma tpoġġinix anke
f’periklu? U l-istess forsi hemm businesses, li dawn iridu jibdlu l-makkinarji tagħhom li
jużaw fit-toroq u minħabba, jien naf, loġistika, minħabba ħaġa.... u naħseb hemm bżonn
ċerta sikurezza illi inti l-ħaddiema tagħhom ma jkunux fil-periklu, imma jkun hemm
teknoloġija li ħa tgħin kemm lill-ħajjitna u lill-ambjent ukoll.
Grazzi.
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Imam Laiq Ahmed Atif – Komunità Aħmadija Musulmana
L-ewwel nett is-sliem lilkom ilkoll. Jien Imam Laiq Ahmed Atif, President tal-Komunità
Aħmadija Musulmana.
Jien, l-ewwel nett, nirringrazzja lill-Eċċellenza Tiegħu għal din l-inizjattiva kuraġġjuża
għaliex naħseb li it was long due, sabiex noħolqu l-ambjent fejn in-nazzjon jista’
jingħaqad flimkien. U jien nirringrazzjah minn qalbi.
Nista’ ngħid li meta għandna r-rieda t-tajba għal din l-għaqda, mela flimkien
nistgħu naslu għal din l-għaqda. Nemmen li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta, u mingħajr
l-edukazzjoni ma nistgħu naslu mkien. Għalhekk jekk aħna, biex in-nazzjon jingħaqad
flimkien, huwa ferm importanti li ngħallmu lit-tfal tagħna xi tfisser l-għaqda. Għaliex
għandna ningħaqdu flimkien? Għal din nipproponi li ninkludu xi kapitlu fis-sillabu ta’
edukazzjoni soċjali dwar l-għaqda nazzjonali u affarijiet li huma ta’ ġid komuni. U dawk
għandhom biex ikunu maqbula minn kulħadd.
It-tieni rrid ngħid dwar il-midja soċjali. Huwa importanti li ngħallmu lit-tfal tagħna, għax
jien dejjem ngħid li ż-żgħażagħ jew it-tfal tagħna, huma l-mexxejja ta’ għada, huma
l-futur tal-pajjiż. Għalhekk huwa ħafna importanti li ninvestu fihom u ngħallmuhom
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il-valuri umani, il-valuri sodi u ngħidu li meta jużaw il-midja soċjali, jiktbu xi ħaġa, jew
jgħidu xi ħaġa, għandhom biex jifhmu li l-kelma wkoll tkisser lill-persuna min-naħa l-oħra.
Bl-Urdu għandna espressjoni li meta tweġġa’ lil xi ħadd b’idejk, dan jista’ jfiq malajr, imma
meta tweġġa’ lil xi ħadd bi kliemek, dan ma jfiqx daqshekk malajr. Għalhekk huwa ferm
importanti li nifhmu l-ewwel nett, u nimxu bl-eżempju tagħna u wkoll ngħallmu lit-tfal
tagħna li għandhom biex ikunu prudenti ħafna meta jużaw dawn il-mezzi soċjali.
It-tielet... U jien ngħid ukoll li hemm ukoll xi policy, hemm xi liġijiet, imma jien
nipproponi li għandu jkun hemm xi policy ibbażata fuq il-valuri. It should be focused
on moral grounds, sabiex in-nies jużaw il-mezzi soċjali b’mod prudenti.
Jien nipproponi wkoll li għandu jkun hemm ukoll xi ġranet nazzjonali fejn il-poplu
jista’ jingħaqad flimkien u kulħadd, bħala poplu magħqud, nistgħu niċċelebraw dawn
il-ġranet tal-għaqda nazzjonali, għax bl-esperjenza tiegħi, f’Malta għandna ħafna ġranet li
ngħidu li huma ġranet nazzjonali. Hemm xi ħadd jaqbel fuq dan, u l-ieħor jaqbel fuq l-ieħor.
Imma m’hemmx xi ħaġa li huwa, jew ġurnata li l-poplu kollu jista’ jingħaqad flimkien. U
naħseb u nipproponi li jekk il-mexxejja jpoġġu madwar il-mejda u jsibu xi soluzzjoni fejn
b’consensus komuni jistabbilixxu jew jiddeċiedu xi ġranet, jista’ jkun wieħed jew tnejn, fejn
il-poplu jista’ jingħaqad u jiċċelebra bħala poplu magħqud.
Jien ukoll nissuġġerixxi wkoll li din il-Konferenza ma tkunx l-ewwel u tal-aħħar konferenza
fuq it-tema tal-għaqda nazzjonali, imma din tkun il-bidu tal-proċess kontinwu, għax ma
nistgħux niksbu l-għaqda fil-ġurnata, imma din hija maratona twila, għandna biex
inkabbru u ngħallmu l-ġenerazzjoni sħiħa, il-ġenerazzjoni futura b’dan il-mod.
Irrid naqsam l-esperjenza tiegħi dwar għaliex qed ngħid dan. It-tifel tiegħi kien filkinder u darba konna ġejjin lura mill-iskola u rajna tifel Afrikan u qalli: “Papà, he’s
brown”. Għidtlu li le, huwa bniedem bħalna. U kull darba li kien jara dat-tifel, u dejjem
kien jgħid: “Hu brown”. U kont ngħidlu li le, huwa bniedem bħalna. Qalli: “Le papa. Ilħbieb tiegħi fl-iskola jgħidu hekk, allura huma jgħidu l-verità”. U dan jien kważi ħadt
sitt xhur, għax kien tifel żgħir u m’għandux tort, għax kien fil-kinder, imma ħadt sitt
xhur sabiex jifhem li huwa l-persuna bħalna mingħajr l-ebda differenza. Għalhekk ngħid
li huwa vera importanti li ngħallmu lit-tfal tagħna u dan huwa proċess kontinwu.
Fil-qosor, qiegħed nipproponi dawk l-erba’ suġġerimenti:
• biex ninkludu kapitlu fis-sillabu dwar l-għaqda nazzjonali u affarijiet ta’ ġid komuni;
• it-tieni: inrabbu l-ġenerazzjonijiet tat-tfal tagħna bil-valuri morali u hemm ukoll 		
għandu jkun hemm xi policy ibbażata fuq il-valuri;
• it-tielet: consensus nazzjonali dwar il-ġranet nazzjonali;
• u r-raba’: dawn il-konferenzi għandhom ikunu fil-futur ukoll.
Nirringrazzjakom minn qalbi.
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Joseph Vella
Joseph Vella. Insellmilkom u nirringrazzjakom. It-Taljani għandhom proverbju: “Jekk int
għami, trux u tiskot, tgħix mitt sena fil-paċi”.
Il-problema hija meta ma jħallukx tgħix fil-paċi u xtaqt nitkellem fuq il-qorti jiena,
il-Qorti Kriminali tad-Distretti. Min irid imur, itellgħek hemmhekk, idaħħluk ġo loop
u ġo oħra u ma tkun tista’ teħles qatt. Fil-fatt jien ktibt lill-awtoritajiet, u hawnhekk
tissemma l-impunità kemm-il darba, tinduna mir-risposti li tawni, jitfgħu l-affarijiet taħt
it-tapit, u finalment ma jagħmlu xejn. Jiena, xi żmien ilu, waħda mill-affarijiet li ġrawli...
mhu ħa nsemmi l-ebda ismijiet u postijiet jew xejn.

Carmen Sammut (Moderatriċi)
Sinjur, huwa marbut mas-suġġett tal-Konferenza, jekk jogħġbok?
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Joseph Vella
Iva, mal-għaqda nazzjonali, għax ma jistax ikollok għaqda nazzjonali, meta min irid
imur fil-qorti, jigdeb fuqek u jtellgħuk hemmhekk. Qed ngħid għall-Qorti Kriminali
tad-Distretti, sewwa? Li kien ġara, wieħed mill-aħħar każi li kelli jiġifieri, kien hemm
persuna, marret lejlet il-festa u qalet li jien ili sentejn nagħmel xi ħaġa li ma kinitx.
Lejlet il-festa dan tar-raħal. Il-pulizija għidtilhom: “Isma’ hemm ir-ritratti mill-ajru talMEPA li qed jgħidu li mhux vera. Tellgħuni xorta l-qorti, spiċċajt b’żewġ akkużi li ma
kienu veru xejn. Issa, peress li jiena kelli r-ritratti tal-qorti tal-MEPA...
Li qed jiġri huwa xi ħaġa li tridu tagħtu kasha li qed jiġri għax vidjow falsifikat ta’ sitt
sekondi, li ma kien veru xejn, u mmarkawh bil-Photoshop, qatgħuli s-sentenza, appellajt
u għalxejn, lanqas biss ħallewni nitkellem fuq il-vidjow. Marru rawh fis-sala li ssemmiet
issa 22, is-sala l-kbira, rawh weħidhom u ma ħallewnix nikkummenta.
Grazzi.
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Adriano Spiteri
Qabelxejn, Adriano Spiteri. Insellmilkom, Eċċellenza, parteċipanti, telespettaturi.
Xi ftit riflessjonijiet min-naħa tiegħi, għaliex ma ġejtx b’messaġġ naturalment bil-lest
biex naqsmu magħkom, però smajt diversi nies jitkellmu. Nixtieq qabelxejn nappoġġja
l-idea li kien hemm f’jum bħal dan, illi jkun hemm jum nazzjonali. Hija idea tassew
tajba u importanti li nibdew nikkunsidraw f’pajjiżna. Rigward l-għaqda nazzjonali,
żewġ elementi importanti ħafna għall-għaqda nazzjonali huma l-inklużjoni u huma
l-parteċipazzjoni ugwali u t-trattament ugwali. Dan jinkludi wkoll il-libertà tal-kelma.
Libertà illi minkejja li kien hemm xi semmiegħa semmew xi libertajiet qabel u inkludew
dik tal-kelma, nemmen li din qed tiġi mittiekla. Libertà importantissima f’soċjetà
demokratika. Libertà illi tħallik tesprimi suġġetti anke fejn jekk mhumiex daqstant
popolari għall-maġġoranza jew inkella għal xi wħud. U allura jekk wieħed iħares lura u
jgħid: “Sa fejn se jwassalna dan id-dritt?”, ovvjament dan mhux dritt assolut, mhuwiex.
Imma jekk illum il-ġurnata, naraw pereżempju lil Aristotile u npoġġu l-kuntesti tiegħu
għal-lum il-ġurnata, dan jispiċċa fi gwaj kbir, pereżempju, għaliex hemm restrizzjoni
tal-libertà tal-kelma. Kelliem preċedenti semma suġġett fejn hawn ban kbira nazzjonali
fuqu. Qed nalludi hawnhekk għall-immigrazzjoni. Fejn qal ukoll illi min hu kontra dan
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il-kunċett qiegħed mainstream. Mhu veru xejn. Importanti li ċ-ċittadin jiddjaloga,
għaliex mid-djalogu joħorġu l-opinjonijiet, joħorġu l-ideat. Dawk l-elementi li suppost
isawru partit politiku, li sfortunatament f’Malta, għandna tnejn, li nistgħu ngħidu vera
li huma mainstream. U biex insemmi kemm kultant infallu f’dawn il-prinċipji, issa jew
ħa nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, jew fuq il-partit politiku, wieħed jiddeċiedi hu, naraw
pereżempju s-sena l-oħra, deċiżjoni mill-Awtorità tax-Xandir fuq ilment minn partit
politiku li mhux se noqgħod nidħol fiha, partit politiku żgħir però, dwar in-nuqqas ta’
ħin biex hu jikkomunika l-ideat tiegħu, li kien jinkludi l-immigrazzjoni illegali. L-Awtorità
tax-Xandir ħarġet deċiżjoni u qalet illi dan il-partit, mill-PBS ġie sistematikament eskluż
milli jxandar l-opinjoni tiegħu.
Smajna ġurnalisti, smajna editur jitkellem qabel, però l-verità kollha hija, u hawnhekk
ħa nasal għat-tieni punt. L-ewwel punt li ċ-ċittadin jitkellem, imma t-tieni punt, li dak
illi jgħid, it-teoriji, il-promozzjonijiet, il-prinċipji, jagħtuhom. Għaliex wara li ħarġet din
id-deċiżjoni, naħseb illi kemm fejn tidħol immigrazzjoni, kemm fejn jidħlu suġġetti varji
f’dan il-pajjiż, dejjem jidhru l-istess uċuħ, dejjem nisimgħu l-istess ideat, u naħseb illi
l-poplu jixraqlu avarija ikbar ta’ dawn l-affarijiet.
Grazzi.
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Il-Prof. Vicki Ann Cremona
Vicki Ann Cremona, Professur l-Università u membru ta’ Repubblika, però qiegħda
nitkellem f’ismi.
Jiena naħseb illi hemm soluzzjonijiet, nixtieq nitkellem fuq soluzzjonijiet pjuttost minn
problemi, li għandhom bżonn firxa ta’ żmien. Imma hemm ukoll soluzzjonijiet li jistgħu
jkunu aktar immedjati. Huwa fatt li l-fiduċja, is-sens ta’ fiduċja f’xulxin, qiegħda tintilef,
u li hemm bżonn soluzzjonijiet. Tkellimna fuq id-djalogu, però qabel id-djalogu jrid ikun
hemm il-kapaċità li wieħed jisma’, għax jekk ma tismax, ma tistax tiddjaloga. Issa aħna
l-iktar post fejn għandna nisimgħu huma fuq il-mezzi nazzjonali. Il-mezzi nazzjonali
tagħna għandhom bżonn jinħatfu mill-partiti politiċi. Ikun min ikun fil-gvern, l-ewwel
ħaġa li jagħmel, jaħtaf il-mezzi tax-xandir nazzjonali u jużahom kif jixraqlu, kif jixtieq
hu. Hemm bżonn li jkollna mezzi nazzjonali li jkunu newtri, li jkunu oġġettivi u li jkunu
kritiċi, jiġifieri li jkollhom riflessjoni kritika fuq dak li qed isir.
It-tieni ħaġa. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-libertà tal-espressjoni, imma mhux qegħdin
nitkellmu fejn din il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-espressjoni tiegħek trid tieqaf
meta jkun hemm ukoll il-libertà tal-espressjoni tiegħi. Jiġifieri, attwalment, hemm
KONFERENZA GHALL-GHAQDA NAZZJONALI 2021 89

ħafna hate speech fil-midja soċjali, eċċetra, eċċetra, però l-organi li suppost qegħdin
jiggovernaw dan il-hate speech mhumiex qed jiffunzjonaw sew u ċertament mhumiex
qegħdin jiffunzjonaw rapidament. Dan hemm bżonn li l-intervent kontra hate speech ikun
rapidu u jkun deċiżiv. Jiġifieri li persuna taqta’ qalbha li terġa’ tuża ċertu lingwaġġ.
Element ieħor huwa r-rikonoxximent. Hawn Malta m’għandniex. L-istituzzjonijiet tagħna,
speċjalment, ma jirrikonoxxux dak il-ħażin li sar. Importanti li qabel ma nitkellmu fuq
rikonċiljazzjoni, nitkellmu fuq rikonoxximent ta’ affarijiet ħżiena li saru, affarijiet li firdu
l-pajjiż, anke qtil ta’ ġurnalista li wara kollox sejjaħnielha “saħħara” u nirrikonoxxu dan ilfatt. Infatti kienet l-ewwel darba li l-Prim Ministru din il-ġimgħa tkellem fuqha b’mod rispettuż.
Element ieħor, li smajt ħafna b’interess dak li qalet il-Professura fuq l-ambjent, huwa
li hemm bżonn li jkun hemm pjan regolatur imfassal serjament bejn l-awtoritajiet u
s-soċjetà ċivili fuq l-ambjent. Fuq fejn se jinbena, fejn mhux se jinbena, sa liem livell
se jinbena. Mhux kulħadd jagħmel kif ġie ġie għax f’daqqa waħda għandu plot, iwaqqa’
d-dar u jsiru flats, koroh issoltu, xejn ma jaqbel ma xejn, element ta’ kruha impossibbli
f’pajjiżna u rridu mbagħad naraw li jekk ma jiġux it-turisti, m’għandniex ekonomija. Dak
li qed jiġri f’dan iż-żmien. Però ma nkerrhux lil pajjiżna biex żgur ma jiġux.
Element ieħor li huwa importanti hija riforma Parlamentari radikali. Ma jistax ikun li
l-Parlament tagħna jkompli kif qiegħed sejjer, ta’ tgħajjir, ta’ post fejn jiftiehmu fejn
jaqblilhom, imma fejn ma jaqblilhomx imbagħad taparsi joqogħdu jitgħajru. Naħseb illi
riforma Parlamentari radikali... Repubblika ħarġet dokument fuq daqshekk, ta’ proposti.
U wkoll element importanti ta’ dixxiplina politika. Hemm bżonn li l-Parlamentari tagħna
jkollhom dixxiplina politika u wkoll ikollhom mod kif jitkellmu. Mhux meta jitkellmu
fil-Parlament, jitgħajru u agħar u agħar u agħar fil-midja soċjali jużaw ċertu lingwaġġ li
lanqas huwa aċċettabbli.
Element ta’ opportunità ugwali. Opportunità ugwali tiġi wkoll mill-edukazzjoni. Jekk
jiena edukata biżżejjed, jekk jiena mħarrġa biżżejjed, m’għandix bżonn favoritiżmi,
nista’ naffaċċja lil min hu quddiemi għax għandi l-mezzi tiegħi u m’għandix bżonn li jiġi
ħadd biex jagħtini xi favur. U naħseb li importanti li ninsistu fuq l-edukazzjoni għax dik
biss tista’ ġġib opportunitajiet ugwali jekk ma jkunx hemm ukoll il-favoritiżmi politiċi.
U plus, importanti, l-aħħar ħaġa li ma nagħtux tort lill-barranin għal kull ħaġa li tmur
ħażin f’dal-pajjiż. Għax saret drawwa faċli, li jekk hemm xi ħaġa ħażina, għax ilbarranin ġabuha ħażin. Jekk aħna rridu jkollna l-għaqda nazzjonali, irid ikollna ċertu
sens ta’ fiduċja f’xulxin. Is-sens ta’ fiduċja f’xulxin ma jiġix billi ngħidu li għandna
fiduċja f’xulxin, imma billi verament inħaddnu ċertu valuri u ċertu prinċipji u billi wkoll
naċċettaw, li nagħmlu distinzjoni bejn dak li hu ġust u dak li mhuwiex.
U nixtieq nirringrazzja lill-President u lill-panel għal dak kollu li qalu. Grazzi.
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Wayne Flask – Moviment Graffitti
Nixtieq nagħmel punt dwar il-ġustizzja ambjentali li għadha kif issemmiet ftit ilu.
Ġustizzja ambjentali mhijiex biss f’termini ta’ konservazzjoni tar-riżorsi, iżda anke
ġustizzja ambjentali li għandha ssir maċ-ċittadini. U dan l-aħħar qed naraw li ilha
għaddejja spiss din il-ħaġa: in-nuqqas ta’ fiduċja li hawn f’ċertu awtoritajiet li jirregolaw
l-ambjent. Il-proċess tal-ippjanar mhux talli m’għandux viżjoni long-term, talli huwa
proċess li huwa marid u m’għandux lanqas it-tama tal-vaċċin.
Min se jipproteġi lir-residenti mill-awtoritajiet, meta dak li għaddej bħalissa madwarna
u għaddej b’mod malizzjuż għall-aħħar fejn saħansitra politiċi qegħdin jintervjenu biex
jifirdu komunitajiet minn xulxin, jippruvaw iġġelldu l-ġirien minn ma’ xulxin, sabiex
tgħaddi tagħhom? U qed nitkellmu dwar, mhux biss proġetti ta’ żvilupp privat, iżda
anke l-bini ta’ toroq li neċessarjament għandu jgħaddi bilfors u jgħaffeġ komunitajiet
sħaħ ta’ bdiewa. Min se jipproteġihom lil dawn il-persuni?
U fl-aħħar mill-aħħar il-Presidenza ħadet l-inizjattiva li torganizza din il-Konferenza,
u kif għidt kmieni hija inizjattiva li naqblu magħha ħafna, madankollu l-politika llum
għażlet li ma tkunx preżenti hawnhekk, għaliex is-Sibt filgħodu forsi marret tagħmel ilkampanji tagħha, l-inizjattivi tagħha u għada ħa terġa’ tkompli xxandar fuq il-midja u ħa
tkompli tiġġieled. Jista’ jkun illi l-persuni li għandna f’din il-kamra hawnhekk għandhom
l-aqwa intenzjonijiet, iżda jekk il-mexxejja ta’ dan il-pajjiż se jibqgħu jinjoraw it-talbiet
għall-għaqda nazzjonali, il-Konferenza li jmiss se niġu hawnhekk u se nerġgħu ngħidu
l-istess affarijiet.
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Patri Dijonisju Mintoff
Mhux bil-kliem biss, imma bil-qalb. Nirringrazzja lill-President, ħafna.
Ġabna hawnhekk f’dan il-palazz tal-Kavallieri u qed nieħu gost li qed niddiskutu
hawnhekk, nisma’, u qed nara ħafna nies hawnhekk imma mhux qed nara xwabel.
M’hawnx xwabel imkien, m’hawn xejn ta’ xwabel, ta’ ġlied, ta’ Kavallieri, u ta’ affarijiet
oħra. Għaliex kemm il-Kavallieri u kemm l-oħrajn, dejjem kienu jfakkruna li jekk trid ilpaċi, ibda gwerra, hekk jgħidulna: si vis pacem, para bellum. Jekk trid il-paċi ġġieled.
Għall-gwerra. Għax il-gwerra ġġib il-ġid, iġġib il-flus, iġġib hekk, iġġib hekk. Hekk kienu
jgħallmuna. Jien mill-iskola antika jiġifieri, u tiħdux qatgħa li ġejja xi prietka twila, xejn,
żewġ kelmiet biss.
Noqogħdu attenti, għaliex naħseb li ħadt daqsxejn esperjenza f’dan il-kamp. Daqs
kważi kważi erbgħin sena ilu, forsi xi ħadd minnkom kien għadu lanqas twieled ukoll,
daħal l-Istudji Soċjali f’Malta. L-ewwel darba. Ħadd ma kien jaf xi tfisser il-kelma Studji
Soċjali. Nirringrazzja ’l Alla, li kont waħdi dakinhar, jiġifieri la kelli għaqda, ma kelli xejn,
imma mbagħad fittixt l-għaqda. U meta fittixt l-għaqda, l-ewwel ma fittixt, fittixt fija
nnifsi, għidt: “Jiena min jien?” Għidt: “Jien patri. Jien ta’ San Franġisk. La se nagħmel
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konferenzi kbar, la se nagħmel parties kbar. Se ngħid kelma u se nibqa’ ngħidha u nibqa’
ngħidha u nara min jemmini, u nara nasalx.” U bdejt ngħid il-kelma li dejjem tgħallimt
biex dejjem ngħidha u għaliha ħlift li ngħix u għalhekk dħalt patri, għalxejn iżjed. Il-kelma
“paċi”. Smajna ħafna diskorsi, smajna l-edukazzjoni u vera li l-edukazzjoni hija l-aqwa
ħaġa. L-aqwa ħaġa l-edukazzjoni, allura smajna biżżejjed fuqha. Għidna wkoll li hemm
bżonn li jidħol fil-kurrikulu dan, din l-għaqda, dil-ġustizzja, il-paċi. Fil-kurrikulu, mhux
talli kellna fl-Istudji Soċjali fil-bidu nett, talli kien hemm żmien, ħames snin wara biss, li
r-rapport tal-edukazzjoni tal-United Nations ġab l-Istudji Soċjali ta’ Malta bħala eżempju
għan-nazzjonijiet l-oħra. Eżempju. U bħala eżempju ġab, kemm għamlu pedament tajjeb
li jitħaddtu fuq il-paċi u l-ġustizzja soċjali. Jiġifieri konna qegħdin tajjeb, tbiddlu affarijiet,
min naqqas, min żied, illum ma nafx jekk għadhiex tingħaraf il-libsa jew x’inhi, għaliex
ġralna li qgħadna ħafna attenti għall-kliem u tlifna s-sustanza. Flok kilna l-qalba, kilna
l-qoxra. U bqajna nieklu l-qoxra u l-qalba qisna ma dħalniex fiha biżżejjed.
Għandna l-midja, semmejna ħafna l-midja u l-midja tefgħetna daqsxejn lura, inħoss jien
f’dan is-sens. Għamlet il-ġid f’xi affarijiet oħra wkoll. Imma f’dan is-sens il-midja tatna
sustanza ġdida, idea ġdida tal-immaġni, kif nidhru. Il-ħin kollu turina kif nidhru, kif nilbsu,
kif nixtru, kif nitkellmu, kif nidgħu, kif ħaġa, kif oħra, kif niġġieldu, kif nisparaw, imma turina
kif insiru stars, kif nidhru, l-image. U nixtieq li ma tkunx għaqda ta’ image. U wara l-image
nkunu għamilna ħafna diskors, inkunu forsi wasalna għal ħafna riformi u affarijiet, imma
nkunu biss bajjadna l-faċċata tad-dar, fejn jidher, il-faċċata tad-dar. Ġewwa, fejn ma jarah
ħadd, u fejn huwa l-iktar importanti għax l-iktar li toqgħod ġewwa, hemm l-iktar importanti
għax hemmhekk tista’ tiġi l-vera paċi, għax il-paċi miegħek innifsek, meta inti anke ġust
miegħek innifsek. Miegħek innifsek m’intix maqsum, inti sħiħ.
Paċi miegħek innifsek. Jekk tgħix bla paċi miegħek innifsek tgħix bħal annimal: tfittex
x’tiekol, tiekol biss; jekk paċi mal-oħrajn: tgħix ta’ bniedem; u jekk paċi man-natura: tgħix
mad-dinja u ma’ kollox, ma’ kulma ħalaq Alla. Il-kelma għaqda ma tkunx periklu għalina li
tkun għaqda bħalma saret l-għaqda l-globalizzazzjoni kif qal il-Papa. Ingħaqdet id-dinja
kollha, globalizzata, imma mhux għall-paċi. Biex kulħadd jaqla’ l-flus u biex kulħadd iżid
u biex kulħadd jidher iktar u biex kulħadd iktar ikollu pożizzjoni, imma biex tagħmel ilġustizzja soċjali trid tgħix ma’ min ibati. Trid tgħix miegħu mhux tiltaqa’ miegħu darba
f’home visit, jew inkella tiltaqa’ miegħu darba f’party, jew f’ċirkustanza jew fi prietka.
Il-paċi trid tkun il-bażi ta’ din l-għaqda nazzjonali tagħna, jekk hemm il-paċi jkun hawn
l-armonija, jekk hemm l-armonija hemm il-banda u fil-banda tat-tambur u tal-klarinett u
tal-ieħor kollha huma strumenti differenti imma kollha jdoqqu flimkien u joħorġu xi
ħaġa sabiħa.
Il-paċi magħkom lil kulħadd.
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Marianna Galea Xuereb
Kien hemm waħda mara bil-kowt aħmar, ma niftakarx l-ismijiet, tkellmet fuq il-kruha tal-bini.
Il-kruha definitely qiegħda hemm però hija l-inqas problema, il-kruha weħidha. Tkellmet fuq
ir-regolarizzazzjoni. Jien ngħid li aktar milli regolarizzazzjoni, li nħoss li għandna żżejjed u ħafna
mill-problemi fil-bini qegħdin minħabba regulation żbaljata. Jien għandi 60 sena, fi żmieni
ma kellniex MEPA, però anke bħala tfal konna nafu għalfejn hemm il-ventilatur, konna nafu
għalfejn hemm il-bir, konna nafu għalfejn għandek tnaddaf il-ventilaturi darba fis-sena, konna
nafu għalfejn hemm il-kuperċ, dak li llum jgħidulu stack effect, u allura konna nibżgħu għaddjar antiki u anke t-tfal kienu aħjar minn ħafna periti llum, jiddispjaċini ngħid. Jiġifieri li trid,
edukazzjoni. Illum iwaqqgħulek dar iddisinjata ta’ 400 sena perfetta, iddisinjata meta għax ma
kellhomx elettriku, allura jgħidulek: “U iva nagħmel air conditioner jew hemm il-fann jew hemm
elettriku”. Kienu jagħmlu perfect passive designs biex jiġri x’jiġri n-nies jibqgħu hemmhekk
u jibqgħu healthy. Illum conversely morna, mhux biss f’Mater Dei, l-international standards
ta’ kwalunkwe sptar, bin-negative pressure, għalfejn? Biex il-mard li jkun hemm ġew jibqa’
hemm ġew u mhux joħroġ. Jekk taraw, għall-argument, l-aħjar binja li ħallewlna l-Kavallieri, li
hi n-Knights’ Hall kif kienet bħala sptar, mhux kif illum qiegħda għall-fairs, tindunaw illi vera,
hemmhekk il-morda kienu jfiequ, anke bl-arja biss, kellhom ikel u kura tajbin ħafna.
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Philip Chircop – Fondazzjoni Nanniet Malta
Erġajt Philip Chircop, però...
Fil-qosor, għaliex jien, kull min qiegħed hawnhekk, bir-rispett kollu, iddedikajna ħames
sigħat kważi mill-ħin tagħna, mill-ħin tal-familja. Issa nixtieq noħroġ minn hawn però,
konvint, li mhux se terġa’ tiġi konferenza oħra u nisma’ ħafna diskorsi preparati tajbin għallwidna, imma ħadd ma jieħu nota u ma nagħmlu xejn.
Mela ħa nagħmel ftit mistoqsijiet:
• Jien u sħabi hawnhekk li għandhom il-poter fil-fondazzjonijiet tagħhom, fl-għaqdiet
tagħhom, jien bħala missier fil-familja, ħa mmur id-dar lura konvint li nipprova li jkolli
l-għaqda fil-familja? Ħa nibdew minn hemm.
• Li nagħti eżempju lin-neputijiet tiegħi? Ħa nibdew minn hemm.
• U mbagħad fil-komunità, jekk jiena fil-Kunsill, ħa nagħmel minn kollox biex jien inġib
l-għaqda fil-komunità u fir-residenti tal-lokal?
Jiena nisimgħu ħafna diskors u ma nixtieqx li nerġa’ nisma’: “Jien nistħi li jien Malti”,
jew “Jien kburi li jien Malti”. It-tnejn minnhom ngħidu aħna bħala poplu. Imma ta’
taħtna, qed jimminaw, iż-żewġ naħat, jimminaw u jġibu l-firda u jimminaw l-għaqda
nazzjonali. X’sa nagħmlu mil-lum ’il hemm biex il-President ilaqqa’ l-partiti politiċi
individwali u mbagħad kollettivament, ilaqqa’ l-Parlamentari individwali, separatament
u kollettivament biex ikollna pjan? Naħseb li min għamel din il-Konferenza għandu
pjan, the way forward. Nixtieq nisma’, qabel ma nitlaq minn hawn jien, li ma ġejtx naħli
ħames sigħat. Żgur ħadd ma ħliehom, għax smajna, tgħallimna minn kulħadd u prosit
tal-inizjattiva. Imma issa, let’s not point fingers, imma mmexxu bil-pjanijiet ħalli vera
nġibu issa, ġejja l-elezzjoni, nibdew issa, mhux ħames snin oħra.
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Therese Decelis
Nirringrazzjakom tal-inizjattiva, ta’ din il-Konferenza. Jien Therese Decelis, nitkellem
f’ismi, ma nirrappreżenta lil ħadd.
Kollha kienu validi, xi naqra kontribut kulħadd ta, Patri Dijonisju Mintoff naħseb għalaq
tajjeb fuq il-paċi, għax il-paċi tibda mid-dar. L-edukazzjoni semmewha ħafna, li hija
importantissima u t-trobbija tal-ulied. Imbagħad hemm il-Kunsilli Lokali. Bħalissa vera
għaddejjin minn pandemija, hopefully fi żmien qarib, nibdew inbattu minnha. U l-Kunsilli
Lokali jistgħu jagħmlu impatt enormi fuq l-għaqda nazzjonali. L-għaqda tar-raħal jew talbelt, sewwa? Semmejna l-ambjent. L-ambjent, dal-Kunsilli pereżempju, jibdew jippromwovu
l-użu tar-roti fir-raħal, ħa nnaqqsu mill-karozzi, mid-dħaħen, orrajt?
Issa, kien hawn xi għaqdiet li bdew isemmu fuq il-ħażin li qed isir u l-midja. Però, inti
mhux issemmi l-ħażin, għax kull gvern għamel it-tajjeb u l-ħażin, kull gvern. U kollha
jkunu jridu jagħmlu t-tajjeb. Però ejja ma nsemmux dak preżent, jekk irridu niġu
emmnuti, ejja nsemmu tal-passat ukoll, għax inkella ma jiġux emmnuti.
U oħra, messaġġ jistgħu jagħtu ħafna tajba, però aħna qegħdin ngħixu f’demokrazija,
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u tajjeb li jsiru l-protesti, sewwa? U tajjeb li anke fuq il-midja jingħad li mhux tajjeb u
jirrikonoxxu t-tajjeb ukoll. Però meta tagħmel protesta, tosserva l-liġi. Dik hija importanti,
mhux inti tmur u tagħmel rebus, għax hemmhekk ma tagħtix messaġġ tajjeb. Forsi għal xi
wħud jinżlilhom għasel, però għall-għaqda nazzjonali ma naħsibx li tgħin.
Grazzi ħafna.
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Kummenti
mill-media soċjali
li nqraw waqt il-konferenza
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“Jekk il-partiti politiċi għandhom l-għan illi jżommu jew jiksbu l-poter, kif jistgħu
ġenwinament u mhux bil-kliem biss, ikunu impenjati favur l-għaqda nazzjonali?”
“Biex ikun hawn l-għaqda, il-poplu Malti jrid jgħix f’soċjetà li fiha tirrenja l-ġustizzja.
Ġustizzja, mhux għal min għandu l-aktar kuntatti jew l-akbar kont tal-bank, imma
ġustizzja għal kulħadd. Il-pulizija u l-qrati qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex politiċi
u negozjanti kriminali ma jitħallewx verament jiżirgħu aktar firda u konfużjoni fissoċjetà Maltija?”
“L-għaqda nazzjonali sabiħa u jalla jkollna. Imma kif trid ikollna l-għaqda meta l-politiċi
mhux l-ewwel darba li jagħmlu diskorsi li jistgħu bihom stess iġibu l-firda fostna?”

Filmat tal-konferenza li jinkludi l-kummenti kollha li
ntbagħtu minn dawk li kienu qed isegwu x-xandira onlajn
jinsabu hawnhekk:
https://bit.ly/3wbR5A2
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Diskors
tal-Għeluq
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L-E. T. George Vella, il-President ta’ Malta
Kont tant qiegħed attent nisma’ dak kollu li għidna għaliex kien kollu veru validissimu.
U jiena kuntent ħafna wara li qrobna qrib l-aħħar ta’ din is-sessjoni għaliex ejja
nammettu, kienet gamble. Meta ddeċidejna, ħa ngħid iddeċidejna għax ma kontx
waħdi, ħadt opinjonijiet, tkellimt, pariri, li nvaraw il-Konferenza, bħalm’għidt fil-bidu,
kien hemm min kien negattiv, kien hemm min beda jaqtagħlna qalbna u sa dalgħodu
ma kontx naf kif se noħorġu minn hawn u jekk hux kuntenti jew inkella diżappuntati li
għamilna eżerċizzju illi forsi kabbar il-firda pjuttost milli ġab il-firda.
Però ngħidilkom grazzi. Grazzi għall-mod tajjeb ħafna kif irreaġixxejna dalgħodu.
Grazzi l-ewwel nett lill-panellists li kienu preparattissimi u l-fatt, u ħa ngħidu, li bla ma
kkoordinajna, kulħadd minnhom ħa aspett differenti tas-suġġett. Prosit u grazzi.
Però fl-istess ħin ukoll prosit ħafna lil kull min għamel l-interventi tiegħu għall-mod
pakat, għall-mod demokratiku, għall-mod informattiv u għall-mod rispettuż. Tkellimna,
kulħadd qal dak li għandu jgħid, u dan hu l-mod kif irridu nimxu minn hawn ’il quddiem.
Ħadd, u għidtha fil-bidu, ħadd mhu se jgħid lil xi ħadd titkellimx fuq hekk jew titkellimx
fuq hekk. Għaliex ma kien hemm l-ebda suġġett li kien tabù, imma l-iktar ħaġa
importanti kienet illi nitkellmu ma’ xulxin. Il-kelma djalogu ssemmiet kemm-il darba
dalgħodu. U dan hu djalogu. Naqblu li ma naqblux. Nitgħallmu m’għand ħaddieħor.
Inwasslu l-messaġġi tagħna.
Jiena ma għandix iċ-ċans hawnhekk li noqgħod nirrispondi jew li nirreaġixxi għal dak
kollu illi ntqal dalgħodu. Ħadt in-noti kollha nista’ nassigurakom u nista’ nassigura
lil min qed jistaqsi x’se jiġri wara illi m’iniex se nagħmel dikjarazzjonijiet immedjati.
Ovvjament, hemm ħafna x’nixtarru. Irridu ovvjament naraw eżatt xi ntqal, irridu
nanalizzaw ir-riżultati. Però nwiegħed minn hawn, illi dan mhux proċess li se jibda u
jispiċċa llum, għax inkun qed immur kontra dak li għidt fil-bidu li dan mhux proċess li
tistenna riżultat f’sessjoni waħda. Jiena konvint u nixtieq, illi minn dan l-inkoraġġiment
li qed nara dalgħodu, u ngħidu bi gratitudni, sinċerament, nagħmel kuraġġ ħalli
nkomplu mmexxu dan il-proċess. Kif u taħt liema forma, ħudu paċenzja tuna ċans
niddeċiedu naqra x’se nagħmlu u ma nagħmlux. Però m’hemmx dubju illi għandi l-ħsieb
illi dan inkomplu għaddejjin bih taħt forma jew oħra.
Jiena kif għidtilkom diġà, mhux se noqgħod nidħol... issemmew il-midja, issemmew
l-inklużjoni, il-Maltin, il-governanza, il-kruha tal-bini... semmejna kollox. Imma dan kien
dak li fl-ambjent jgħidulu “a scoping exercise”. Inti qed tipprova tagħmel studju ħa
tara x’inhu li qiegħed idejjaq lill-Maltin, tara x’inhu li qiegħed jifred. Tgħiduli: “Kellek
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għalfejn toqgħod...?” Imma meta wieħed jista’ jesterjorizzah, aħna nafu iktar liema
huma l-oqsma l-iktar importanti li wieħed jitkellem fuqhom.
Xi ħadd saqsa wkoll u għamel kumment rigward il-partiti politiċi. Issa forsi tifhmu
għaliex fil-bidu d-deċiżjoni tagħna kienet illi ma nistednux formalment il-partiti
politiċi. Jiena ma ridtx illi hawnhekk noqogħdu nisimgħu x’se jgħidulna l-politiċi. Jiena
hawnhekk għamilna eżerċizzju biex jisimgħuna l-politiċi. Biex dak kollu li ntqal, kien
ovvjament trażmess, nafu li kollox jiġi rreġistrat, u jiena nemmen u nittama illi ħafna
minn dak li ntqal hawn, jasal għand il-politiċi.
Għaliex wara kollox, bħalma xi ħadd qalli fil-bidu, qalli: “Mhux kollox politika?” Iva
dażgur, kollox politika. Imma hemm differenza bejn id-djaletta ta’ politika, id-differenza
bejn il-partiġjaniżmu politiku u l-mod kif tinżamm id-diskussjoni fuq il-politika
inġenerali. Il-politika, kulma missejna. Missejna l-bini, missejna s-sitwazzjoni soċjali,
semmejna l-bżonn tal-edukazzjoni, dan kollu hu deċiżjonijiet politiċi u hemmhekk
irridu mmorru biex aħna lill-politiċi nwasslu l-messaġġ ta’ x’nixtiequ li naraw biex
kemm jista’ jkun innaqqsu minn din il-firda.
U hawnhekk ħa nerġa’ nagħmel enfasi fuqha. Forsi meta nitkellmu dwar għaqda
nazzjonali nkunu ottimisti żżejjed u nisperaw iżżejjed. Aħjar nitkellmu fuq it-tnaqqis
tal-firda ħalli iktar bil-mod il-mod, gradwalment, twassalna iktar u iktar għal aktar
għaqda. Għaliex li tgħid għaqda nazzjonali b’mod assolut hija xi ħaġa utopika u ċert li
m’aħniex se naslu għaliha f’ħakka t’għajn bla dubju ta’ xejn. Però definittivament illi
kif intqal u kif issemmew, il-ħafna differenzi li għandna, qed nifhem il-ħafna affarijiet
illi qed iġibu firdiet kemm żgħar u kemm kbar, wieħed jista’ jibda jattakkahom, wieħed
wieħed, bħall-famuża leġġenda jew inkella... Mhux naqbdu l-faxxu kollu, il-qatgħa
kollha biex niksruhom kollha f’daqqa, imma nippruvaw, wieħed wieħed, nippruvaw illi
neħilsu minnhom.
Jiena mhux se ntawwal għaliex tawwalna biżżejjed. Tawwalna biżżejjed fis-sens li
l-ħin kollu kien utilizzat b’mod eċċellenti. Nirringrazzjakom tal-fatt illi kif semmejna
ħlejna kważi 5 sigħat hawnhekk illum mis-Sibt meta kulħadd ikun jixtieq jistrieħ xi
ftit. Però nista’ nassigurakom li dan li għidtu kollu ħadna nota tiegħu. Dan li għidtu
kollu kien ħafna, ħafna, ħafna minnu fil-linja ta’ ħsibijiet tagħna, jiġifieri ma smajniex,
ħa ngħidu kollox, ma smajniex affarijiet barra minn lokhom hawnhekk. Qegħdin
inpoġġu subgħajna fuq is-sintomi, fuq l-affarijiet li qegħdin jidhru u li, jew nippruvaw
inwarrbuhom fil-ġenb, jew inkella ma nagħtux kashom, jew inkella ngħidu: “M’hemmx
x’tagħmel għax hekk writniehom”.
Jiena m’iniex xi bniedem li ngħid: “Isma’, trid taċċetta dawn l-affarijiet”. It-training tiegħi
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ta’ tabib kien dejjem li tmur mingħajr preġudizzju fuq il-każ, tara s-sintomi li għandek
u s-sinjali li għandek, u tanalizzahom. Dak li tista’ tirranġah, tirranġah. Dak li ma tistax
tirranġah, tara kif se tagħmel. Però importanti wkoll imbagħad li inti taqbad l-assjem ta’
kollox, tagħmilhom flimkien, u tiddeċiedi x’ħa tkun id-deċiżjoni li se tagħmel.
Jiġifieri biex nagħlaq, filwaqt li nerġa’ mill-ġdid nirringrazzja lil kulħadd ta’ dawn issigħat li għamilna dalgħodu li nista’ nassigurakom li ħiereġ minn hawnhekk sodisfatt,
u ngħidu minn qalbi, sodisfatt u kuntent illi l-iktar ħaġa importanti li kellna, kellna
djalogu ta’ nies ċivilizzati bejnietna, ta’ nies illi konvint li kollha kemm aħna nħobbu ’l
pajjiżna. Kollha nixtiequ naraw lil pajjiżna aħjar milli hu llum u kollha nixtiequ li jekk
jista’ jkun, naqbdu l-bakketta maġika, nagħmlu hekk u nġibuh l-aħjar li jista’ jkun minn
għada. Ma jistax isir, bħalma nafu.
Però jekk se nkomplu naħdmu flimkien u jien nitlobkom u nistedinkom biex inkomplu
naħdmu flimkien, jien konvint illi nistgħu nagħmlu pajjiżna aħjar milli huwa llum u ta’
dan nirringrazzjakom u nispera li nikkoperaw flimkien iktar ’il quddiem fl-inizjattivi li
beħsiebna nagħmlu f’dan is-sens.
Grazzi ħafna.
Inċidentalment sibt id-dokument li bagħtulna t-tfal tal-iskola li għidtilkom li ħadu
l-inkarigu illi għamlu... meta naslu f’dal-livell, naħseb diġà hemmhekk qegħdin nibdew
nagħmlu xi ħaġa. U dan huwa importanti ħafna.
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