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P. Raymond Gatt OP

Editorjal 

L-Etika fil-Politika

L-Iskola t’Ateni (1509-1510 w.K) hu affresk tal-pittur Rinaxximentali 
Taljan Raffaello Sanzio (1483-1520 w.K) u jinsab fil-palazz appostoliku 
tal-Vatikan f’Ruma. Kif jindika ismu, l-affresk juri l-għorrief ewlenin li 
sawru ċ-ċiviltà tal-Greċja Antika fil-kobor kollu tagħha. Iċ-ċiviltà Griega 
pproduċiet għexieren ta’ ħassieba li ħallewlna xogħlijiet imprezzabbli 
fuq diversi materji tal-għerf uman bħalma huma l-filosofija, it-teoloġija, 
il-matematika, l-arti, l-etika, il-politika u l-astroloġija fost oħrajn. Il-
ġenerazzjonijiet li ġew warajhom matul is-sekli, bilfors kellhom jiflu u 
jixtarru dak li qalu dawn il-ħassieba Griegi.

 Iż-żewġ persunaġġi li jiddistingwu ruħhom f’nofs l-affresk ta’ 
Raffaello huma ż-żewġ ġganti tal-filosfija antika: Platun (427-347 
q.K) u Aristotile (384-322 q.K). Fuq ix-xelluġ jidher Platun imdaħħal 
fiż-żmien, b’sebgħu ta’ idu ’l fuq u bil-ktieb tiegħu Timeus taħt idejh 
l-oħra; filwaqt li fuq il-lemin insibu lil Aristotile fl-aqwa ta’ rġulitu, 
bis-swaba’ ta’ jdejh waħda ppuntati ’l isfel u bl-oħra jżomm ix-xogħol 
tiegħu tal-Etika. Iż-żewġ filosfi ltaqgħu flimkien f’Ateni, fl-Akkademja 
ta’ Platun fis-sena 366 q.K. fejn Aristotile għamel għoxrin sena jixrob 
mill-għerf tal-Imgħallem tiegħu.

 Kemm Platun, kif ukoll Aristotile ħallewlna trattati interessanti         
ferm fuq l-etika u l-politika u kif dawn jirrelataw ma’ xulxin. Fir-
Repubblika, Platun jitkellem fuq l-importanza tal-virtu’ tal-ġustizzja: 
l-individwu hu fid-dmir li jipprattika l-ġustizzja bħalma l-istat u min 
imexxieh iridu jkunu xempji tal-ġustizzja fit-tmexxija tagħhom. Skont 
Platun il-mexxej politiku jrid ikun ta’ karattru għaref, kuraġġuż, meqjus 
f’imġibtu u ġust biex b’hekk ikun jistħoqqlu li jmexxi lill-oħrajn 
(Repubblika, 524).
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 Mill-banda l-oħra skont Aristotile ‘il-bniedem min-natura tiegħu huwa 
annimal soċjali’ (Politika, 1253a2). Il-bniedem mhux qiegħed hemm 
biex jgħix waħdu imma flimkien ma’ oħrajn, u għalhekk hija meħtieġa 
l-governanza għall-ġid taċ-ċittadini. L-istat qiegħed hemm għaċ-ċittadin 
u mhux viċi-versa u l-bniedem hu maħluq biex ikun kuntent u għalhekk 
l-istat u dawk li jmexxu huma fid-dmir li joħolqu ambjent ta’ kuntentizza 
fost iċ-ċittadini u l-familji tagħhom (Politika, 1280b29-34).

 Għalkemm għaddew iktar minn żewġ millenji, permezz tal-ħassieba 
Griegi tal-qedem joħroġ ħafna l-fatt li l-politika għandha bżonn etika 
xierqa minn dawk li huma magħżula biex imexxu popli sħaħ fi żminijietna. 
Il-fiduċja u r-rispett fil-politika u fil-politiċi hija vitali għal kull soċjetà 
b’mod speċjali fid-demokraziji. Jekk dan ikun nieqes, faċli jinbtu tendenzi 
populisti, faxisti, neo-nazisti u dittatorjali. Kull responsabbilità politika, 
f’kull istituzzjoni titlob atteġġament etiku min minn imexxi. 

 It-tfassil ta’ policies u liġijiet iridu jilħqu l-għan tagħhom jiġifieri 
l-ġid komuni. Il-politiku llum, anki f’pajjiżna, għandu diversi sfidi li 
jridu jiġu indirizzati bil-għaqal, bil-ġustizzja u b’dixxerniment kontinwu. 
Il-politiċi jridu jkunu ffurmati u infurmati tajjeb qabel ma jiġu biex 
ifasslu liġijiet fejn tidħol id-dinjità u r-rispett tal-ħajja umana mill-
bidu sat-tmiem tagħha, fejn tidħol l-immigrazzjoni li saret fenomenu 
ta’ kuljum, fit-tkabbir tal-ekonomija, fl-eliminazzjoni tal-faqar, fid-
diversità tal-kulturi, fil-ħarsien tal-ambjent u l-ekoloġija, fl-aċċess 
tal-informazzjoni, fil-governanza tajba u fuq kollox fl-edukazzjoni li hi 
l-mutur tal-formazzjoni taċ-ċittadini tal-lum u ta’ għada. 

 Nixtieq nirringrazzja lill-kontributuri kollha ta’ din il-ħarġa tal-
Knisja 2000 b’mod speċjali lil Michael Grech li għenni fit-tiswir 
tagħha. Niddedikaw din il-ħarġa lill-politiċi kollha li jaħdmu għall-ġid 
taċ-ċittadini tagħna. 



Messaġġ lejn iktar etika 
fil-Parlament Malti
Dr Anġlu Farrugia – Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti 

L-etika fil-politika dejjem kien suġġett importanti, speċjalment 
f’demokrazija parlamentari. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-rappreżentanti 
tal-poplu, ċjoe l-Membri Parlamentari, li jridu jkunu ta’ eżempju għal 
dawk li eleġġewhom fil-Parlament u allura l-komportament tagħhom 
irid ikun wieħed moralment korrett u ċertament etikament korrett ukoll.

Fin-nuqqas ta’ mekkaniżmu li jittratta l-komportament etiku fl-
istituzzjoni tal-Parlament, għalkemm l-Ispeaker tal-Parlament seta’ 
jinforza ċerti deċiżjonijiet li jittrattaw il-komportament ta’ Membru 
Parlamentari fil-Kamra, dan ma kienx dejjem possibbli f’sitwazzjonijiet 
etiċi partikolari. Se nagħti eżempju. Sakemm inħatar il-Kummissarju 
għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, kull Membru Parlamentari, hu min hu, 
inkluż membri tal-Eżekuttiv, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, 
skont il-liġi ried jippreżenta d-dikjarazzjoni tal-assi kull sena sal-aħħar ta’ 
Marzu. Dan kien l-obbligu legali u ċertament l-obbligu etiku morali ta’ 
kull Membru huwa li dak li jiddikjara jkun ġust, veritier u jkun konformi 
mal-obbligi statutorji. Madankollu l-Ispeaker ma kellu l-ebda setgħa, 
sakemm ma daħal fis-seħħ l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika, 
Kap. 570, f’Marzu tal-2017, li huwa stess jinstiga investigazzjoni fuq 
rapport jew sua sponte jgħid li rigward dikjarazzjoni partikolari, iħoss li 
għandu jagħmel mistoqsijiet lill-Membru biex jara minn fejn ġew ċerti 
flus, kif għandu ċerta proprjetà, għaliex il-proprjetà ma ddikjarahiex 
kollha, għaliex mhux qed jiddikjara l-assi kollha li għandha l-mara 
tiegħu ladarba l-mara u hu jaqgħu taħt il-komunjoni tal-akkwisti eċċ. 
Dawn huma kollha mistoqsijiet etiċi li l-Ispeaker ma setax jinvestiga u 
allura kienet tinħass il-ħtieġa ta’ mekkaniżmu serju li jirregola l-etika 
fil-politika Maltija.
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Fl-2013, jien kont iltqajt mal-kumitat tal-GRECO tal-Kunsill tal-
Ewropa u ddiskutejt magħhom dwar dak li għandu jsir biex aħna jkollna 
l-aħjar liġi dwar l-istandards fil-ħajja pubblika u dwar kif għandu 
jiffunzjona l-kummissarju kostituzzjonali li jkollu l-poter li jinvestiga 
u jara dak kollu li jista’ jaqa’ taħt ksur ta’ liġi jew ksur ta’ drittijiet jew 
obbligi etiċi fil-kategoriji ta’ dawk il-persuni li huma fil-ħajja pubblika, 
fosthom il-Membri Parlamentari.

Irrid ngħid li dan kien żvilupp interessanti u jien, fit-Tnax-
il Leġiżlatura, jiġifieri bejn l-2013 u l-2017, mexxejt il-Kumitat 
Magħżul tal-Kamra dwar it-twaqqif ta’ Uffiċċju ta’ Kummissarju u ta’ 
Kumitat Permanenti dwar l-Istandards, l-Etika u l-Imġiba Xierqa fil-
Ħajja Pubblika. Dan il-Kumitat iltaqa’ ħames darbiet u saru żewġ 
rapporti: wieħed fis-16 ta’ Diċembru 2013, li kien rapport interim                                
li ppreżentajt fuq il-Mejda tal-Kamra, u l-ieħor fl-24 ta’ Marzu 
2014, li kien ir-rapport finali tal-Kumitat Magħżul u fih 26 paġna ta’ 
informazzjoni. 

Sussegwentement ġie ppreżentat l-Abbozz ta’ Liġi dwar Standards fil-
Ħajja Pubblika u fl-istadju tat-Tieni Qari ttieħdu erba’ seduti, preċiżament 
fil-11 ta’ Lulju 2016, fis-17 ta’ Lulju 2016, fis-6 ta’ Diċembru 2016 u 
fl-10 ta’ Diċembru 2016. Wara ovvjament l-Abbozz ta’ Liġi mar quddiem 
il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi, li ddiskutieh 
fit-13 ta’ Frar 2017. Eventwalment dan l-Abbozz ta’ Liġi sar l-Att VIII 
tal-2017 ftit qabel l-elezzjoni li għaddiet tal-2017.

Wara li ġiet diskussa l-mozzjoni mressqa mid-Deputat Prim Ministru 
dwar il-ħatra ta’ Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, ittieħed 
vot kostituzzjonali u nħatar l-ewwel Kummissarju għall-Istandards 
fil-Ħajja Pubblika, li huwa Dr George Hyzler. Bis-saħħa ta’ hekk, 
issa verament għandna l-mekkaniżmu meħtieġ għax għandna l-liġi u 
għandna l-Kumitat li joħroġ mill-istess liġi u li huwa kompost minni, 
bħala President tal-Kamra, żewġ membri min-naħa tal-Gvern u żewġ 
membri min-naħa tal-Oppożizzjoni. 

Importanti li dan il-Kumitat issa jibda jirċievi r-rapporti tal-
Kummissarju dwar kull investigazzjoni li huwa jkun qed jittratta, bħal 
pereżempju dwar id-dikjarazzjoni tal-assi ta’ kull Membru, jew dwar 
in-nuqqas ta’ attendenza tal-Membri Parlamentari u l-ġbir tal-multi fil-
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konfront tagħhom, u dan wara li jiċċekkja r-reġistru mal-Ispeaker tal-
Kamra. Il-Kummissarju għandu jagħmel rapport kull tliet xhur u mbagħad 
il-Kumitat jiddeċiedi jekk dawn ir-rapporti humiex rapporti finali li 
jistgħu jimxu, jekk humiex rapporti li jistgħu jingħalqu, jekk humiex 
rapporti li jeħtieġu aktar investigazzjoni jew inkella l-investigazzjoni 
għandhiex tkun aktar ’il fuq u allura jkun każ fejn il-Kumitat 
jirrakkomanda li dak il-każ għandu jmur quddiem il-Kummissarju tal-
Pulizija jew xi awtorità oħra, bħalma hija l-Kummissjoni Permanenti 
kontra l-Korruzzjoni. 

Fil-każ ta’ ksur minimu tal-Kodiċi ta’ Etika, kemm dak tal-Membri 
Parlamentari kif ukoll dak tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari, il-
Kumitat jista’ jitlob il-Membru li jew jagħmel apoloġija lill-Kumitat, jew 
jagħmel apoloġija fil-Kamra, jew jirranġa l-ksur ta’ etika jew addirittura 
jagħmel stqarrija fil-Kamra fejn jispjega n-nuqqas ta’ etika min-naħa 
tiegħu. Il-Kumitat jista’ wkoll jirrakkomanda li l-Membru, hu min hu, 
għandu jħallas ħlas lura ta’ riżorsi li jkun ħa fix-xogħol tiegħu bħala 
Membru Parlamentari u li ma jkunux ġustifikati.

Dan kollu huwa rifless fil-liġi u hemm ħafna raġunijiet oħra għalfejn 
wieħed jista’ jgħid li issa l-Parlament Malti, b’din il-liġi u wara l-ħatra 
tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, qiegħed f’livell ta’ 
fiduċja. Il-pubbliku Malti llum jista’ jħares lejn din l-istituzzjoni bħala 
istituzzjoni li għandha l-makkinarju kollha biex timxi b’mod korrett u 
b’mod trasparenti. Ċertament li l-Parlament illum għandu trasparenza 
qawwija, kemm permezz tal-istazzjon televiżiv tal-Parlament, kemm 
permezz tal-online video streaming, kemm permezz tal-Kumitati tal-
Kamra kif ukoll permezz tal-pubblikazzjonijiet li qed joħroġ. Fil-fatt, 
id-deċiżjonijiet tas-Sedja kollha qed jiġu ppubblikati. Biżżejjed insemmi 
r-rulings li jgħidu kif għandek iġġib ruħek fil-Kamra u l-ilbies xieraq 
fil-Kamra. Dawn kollha huma parti mill-ħajja politika Maltija u mill-
etika fil-politika.

Finalment irrid ngħid li dan ix-xogħol li għamel il-Parlament Malti ġie 
rikonoxxut ukoll mill-Commonwealth, fejn bħalissa jien iċ-Chairperson 
tas-Small Branches tal-Commonwealth, jiġifieri ta’ dawk il-pajjiżi li 
għandhom popolazzjoni ta’ inqas minn nofs miljun. Barra minn hekk, 
ġejna wkoll inklużi fir-rakkomandazzjonijiet dwar benchmarks for 
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democratic legislatures tal-Commonwealth kollu. Allura l-Parlament 
Malti ġie mogħti ġieħ dwar il-kontribuzzjoni li ta fir-reviżjoni tal-
benchmarks tal-Commonwealth. Dan kollu jawgura tajjeb għall-etika 
fil-politika ta’ Malta.



L-Etika u l-Politika
Dr Jean-Paul De Lucca

X’aktarx li mhumiex ftit dawk li meta jaraw il-kliem ‘etika’ u 
‘politika’ ħdejn xulxin jaħsbu mill-ewwel fl-imġieba tal-politiċi u ta’ 
dawk fil-ħajja pubblika. L-etika (jew in-nuqqas tagħha) fost il-politiċi 
hija dimensjoni waħda biss ta’ kif nistgħu norbtu flimkien dawn iż-żewġ 
kelmiet, li niġu għaliha aktar ’il quddiem wara li nagħtu ħarsa lejn xi 
aspetti iktar fundamentali ta’ din ir-rabta. 

Sa mill-eqdem żminijiet, ħassieba u kittieba raw l-etika u l-politika 
bħala ż-żewġ naħat tal-istess munita. Platun kien iqis li dawk li jiggvernaw 
u jagħmlu l-liġijiet għandhom ikunu mogħnija bl-għerf biex jagħrblu 
x’inhi l-ġustizzja u jmexxu lil oħrajn fuq triqitha, iżda kellhom ikunu 
wkoll huma stess nies ġusti li jfittxu l-verità. L-istess Aristotile, li 
jpoġġi l-etika u l-politika taħt il-kappa tal-għarfien prattiku. Skontu, 
il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu meta jkun u jgħix tajjeb (eudaimonia): 
it-tħaddim tal-virtuwijiet personali huma t-toroq ġewwinija li jwaslu 
lil dak li jkun għat-tjieba, iżda ħajja tajba u kuntenta tiddependi wkoll 
fuq il-kuntest soċjali li wieħed jgħix fih. Għalhekk, il-mod ta’ kif is-
soċjetà tkun organizzata u ggvernata għandu importanza kbira biex kull 
persuna tkun tista’ tilħaq  il-milja tagħha. Hawnhekk diġà naraw kif 
ir-rabta bejn l-etika u l-politka ma nsibuhiex biss f’dawk li jidħlu għat-
tmexxija tas-soċjetà, iżda fir-rabta bażika ta’ bejn persuna u s-soċjetà li 
tgħix fiha. Wara kollox, għal Aristotile, is-soċjetà tfisser il-ħbiberija u 
l-kollaborazzjoni bejn dawk li jgħixu flimkien (il-kelma stess, ‘soċjetà’, 
għandha l-għeruq tagħha fil-kelma bil-Latin għal ‘ħbiberija’). 

Mhux biss fil-ħsieb Grieg, iżda anki f’dak Ruman, insibu l-idea li 
b’xi mod kull ċittadin u ċ-ċittadini flimkien huma responsabbli mill-
‘ħaġa pubblika’ (res publica). Ċiċerun – li l-impatt tiegħu fuq il-politika 
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tal-Medju Evu u tar-Rinaxximent kien jisboq sew lil dak tat-teoloġi 
u l-filosofi li ġew warajh – kien minn tal-ewwel li spjega kif min jiġi 
fdat b’xi uffiċċju pubbliku għandu jaqdi dmirijietu għas-siwi u l-ġid 
komuni, li jiġi qabel kull gwadann jew interess personali. Din l-idea 
tfissret ukoll fil-ħsieb nisrani permezz ta’ l-għalliema l-kbar bħal San 
Tumas t’Akwinu.

Ħarsa lejn ħassieba antiki m’għandiex biss skop storiku, biex nifhmu 
aħjar kif l-ideat tagħhom intlaqgħu matul iż-żminijiet u sawru parti 
sew mill-ħsieb u l-prattika politika. Iktar importanti minn hekk, dawn 
il-ħassieba li semmejna u bosta oħrajn ifakruna f’xi prinċipji bażiċi 
u jagħtuna stampa iktar wiesgħa fi żminijiet fejn l-etika u l-politika 
jistgħu jidhru mbiegħdin sew minn xulxin, mhux l-inqas għaliex dawn 
il-prinċipji bażiċi spiss jintesew jew jitwarbu.

B’etika ġeneralment nifhmu dik id-dimensjoni li tolqot l-imġieba 
personali jew privata, l-għażliet u l-azzjonijiet ta’ individwi fid-dawl ta’ 
dak li jista’ jitqies bħala tajjeb jew ħażin fil-prattika. Il-politika, min-naħa 
l-oħra, għandha tqis x’inhu u x’mhuwiex sewwa u ta’ ġid għas-soċjetà, 
u fuq il-bażi t’hekk issawwar il-liġijiet, l-istrutturi u politika pubblika. 
Jekk hemm ħaġa waħda bażika li torbot lil dawn iż-żew ġ dimensjonijiet 
– il-privat u l-pubbliku – din hi l-ġustizzja, li hija fl-istess waqt virtù 
morali privata (jien nista’ nkun ġust jew inġust) u l-virtù ġenerali tas-
soċjetà li sservi bħala pedament għall-iggvernar u l-liġi (gvernijiet u 
liġijiet jistgħu jkunu ġusti jew inġusti). Kellu tabilħaqq raġun Santu 
Wistin meta f’Il-Belt t’Alla kiteb li saltna mingħajr ġustizzja m’hi xejn 
għajr ċorma ħallelin. Il-ġustizzja soċjali hija appuntu dik il-ġustizzja li 
mhijiex bejn individwu u ieħor privatament iżda r-relazzjoni ġusta  bejn 
l-individwu u s-soċjetà. Hawnhekk inħarsu lejn kif soċjetà tkun strutturata 
mhux biss permezz t’istituzzjonijiet iżda wkoll b’arranġamenti soċjali u 
ekonomiċi. Fil-prattika dan ifisser li inġustizzji bħall-faqar, il-prekarjat 
u d-diskriminazzjoni ma jiġux mix-xejn iżda huma wkoll riżultat tal-
mod kif tkun organizzata is-soċjetà li fiha dawn l-inġustizzji u oħrajn 
jeżistu. U allura, ir-responsabbiltà għalihom ma taqax biss f’ħoġor f’xi 
wħud – għalkemm jista’ jingħad li xi wħud għandhom responsabbiltà 
ikbar minn oħrajn – iżda b’xi mod issejjaħ lil kull ċittadin li għandu 
jifforma parti minn dik is-soċjetà.  
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Mela l-ewwel saff ta’ responsabbiltà huwa dak tal-individwu. Id-dmir 
li nħarsu l-liġi mhux wieħed legali biss iżda anki morali, sakemm il-liġi 
ma tkunx qed iġġegħlna nagħmlu xi ħaġa inġusta. Iżda r-responsabbiltà 
tal-individwi ma tieqafx mal-ħarsien tal-liġi. L-għażliet li nagħmlu u 
l-azzjonijiet tagħna spiss għandhom dimensjoni pubblika u politika. 
Ngħidu aħna, jekk inqis li hija inġustizzja u kontra l-ġid komuni li 
sidien ta’ stabbilimenti jitħallew jieħdu art pubblika biex ikabbru 
n-negozju u l-qligħ tagħhom bir-riżultat li dik l-art (imqar bankina jew 
biċċa triq) ma tibqax aċċessibbli għall-pubbliku, nista’ nagħżel li ma 
nixtri xejn mingħand dak l-istabbiliment u nħajjar lil oħrajn jagħmlu 
l-istess. L-istess jekk insir naf li biex ċertu prodott jasal għandi jkunu 
ġew sfruttati u skjavizzati nies, inklużi tfal. Għażla etika oħra li nista’ 
nagħmel hija li ma naqax għall-ħsieb li jekk ħaddieħor ixaħħam jew 
jixxaħħam allura m’hemm ebda raġuni għalfejn m’għandix nagħmel 
l-istess jien ukoll. Hija għażla etika wkoll jekk nagħżel li noħroġ fil-beraħ 
jew nikkundanna xi forma ta’ sfruttament, diskriminazzjoni, inġustizzja 
jew illegalità minflok inżomm fommi sieket. Dawn l-għażliet etiċi 
huma għażliet personali li madankollu għandhom dimensjoni pubblika 
u politika. Huwa veru li quddiem il-poter qawwi ta’ interessi politiċi 
u kummerċjali wieħed jista’ jħossu bla saħħa, imma ma ninsewx li 
dawn il-poteri huma daqshekk b’saħħithom preċiżament għax joħolqu 
u jserħu fuq id-djgħufija u l-qtiegħ il-qalb ta’ min ikollu mqar il-ħsieb 
li jirreżistihom jew jakkużahom. 

Ir-responsabbiltà tal-individwu titlob ukoll li wieħed jieħu interess 
f’dak li jkun għaddej madwaru u jagħti l-kontribut tiegħu fis-soċjetà. 
Nagħmlu żball jekk naħsbu li l-politika hija biss dik istituzzjonali li 
titħaddem minn gruppi politiċi li jippruvaw jieħdu l-gvern f’idejhom. 
Speċjalment f’demokrazija, il-politika jeħtieġ tinftiehem bħala attività 
ferm usa’ minn hekk: l-attiviżmu soċjali permezz ta’ entitajiet u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi – is-soċjetà ċivili – li jaħdmu 
f’diversi oqsma huwa mod wieħed ta’ kif persuna tista’ tagħti l-kontribut 
tagħha għall-ġid tas-soċjetà u tħalli impatt fuq deċiżjonijiet u azzjonijiet li 
jittieħdu. Nagħmlu żball jekk naħsbu li r-responsabbiltà tagħna tfeġġ biss 
kultant snin meta nissejħu biex nivvutaw f’xi elezzjoni. Id-demokrazija 
hija proċess kontinwu li tistrieħ fuq il-ħtieġa li kulħadd jagħti sehmu 
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fit-tħaddim tagħha. Hija responsabbiltà individwali u kollettiva tagħna 
li dan is-sehem nagħtuh.    

Iktar ma nieħdu nteress f’li jkun għaddej u nagħtu sehmna għat-tiswir 
tiegħu, iktar hemm ċans li min imexxi jew għandu funzjoni pubblika 
se jħossu sfurzat jerfa’ r-responsabbiltà tiegħu. Jekk individwi u gruppi 
jersqu aktar lejn kultura li ma taċċettax, ngħidu aħna, il-medjokrità, 
il-korruzzjoni, l-isfreġju tal-ambjent, id-diskriminazzjoni u t-tkasbir 
tad-drittijiet tal-bniedem, min jiggvernahom u jirrappreżentahom fl-
istituzzjoniet se jkun imbuttat iktar biex jaqdi ħidmietu b’għaqal u 
korrettezza. 

Madankollu, irrispettivament minn x’nistennew aħna, ir-rabta bejn 
l-etika u l-politika tpoġġi responsabbiltà oġġettiva fuq min jiggverna u 
jirrapreżantana. Din ir-responsabbiltà toħroġ min-natura stess tal-politika 
li għandha bħala l-għan aħħari tagħha il-ħarsien tal-ġid komuni. Għal 
min hu attiv fil-politika u l-ħajja pubblika, valuri bħalma huma l-onestà 
u l-integrità mhumiex biss valuri personali li dak li jkun jista’ jħaddan, 
iżda huma valuri meħtieġa biex dak li jkun iwettaq il-funzjoni politika li 
jkun daħal għaliha, għaliex il-politika titwettaq meta s-soċjetà titmexxa 
fuq is-sisien ta’ x’inhu ġust u sewwa. 

Nistgħu nsemmu dimensjoni oħra ta’ kif l-etika u l-politika jiltaqgħu. 
M’hemmx għalfejn induru t-teoriji kollha fuq id-demokrazija biex 
nintebħu li waħda mid-dilemmi l-kbar hija dwar kif soċjetà tista’ 
tasal għal għażla jew tieħu deċiżjoni ladarba fiha jeżistu opinjonijiet 
diversi li spiss huma kontra xulxin. Għalkemm jingħad li formalment 
il-maġġoranza tirbaħ, l-esperjenza turina li l-proċess li permezz tiegħu 
tiġi ffurmata maġġoranza huwa wieħed kumpless u li s-saħħa tan-numri 
mhijiex minnha nfisha garanzija li d-deċiżjoni tkun l-aħjar waħda. U 
dan mhux biss għax l-istorja u r-realtà ta’ madwarna juruna li jista’ jkun 
hemm maġġoranzi li jixtiequ xi ħaġa li tista’ titqies bħala ħażina, bħal 
meta maġġoranza tqis jew taċċetta li m’hemm xejn ħażin f’li grupp 
partikolari ta’ persuni jiġi ddiskriminat jekk mhux ukoll imkasbar. 
Iktar ma l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ikun imsejjes fuq il-verità 
u t-tħaddim tar-raġuni (milli, ngħidu aħna, fuq il-gideb jew il-biża’), 
iktar hemm ċans li l-għażliet ikunu tajbin. Li hu żgur hu li la hu mixtieq 
u lanqas aċċettabbli f’demokrazija li pożizzjoni jew opinjoni waħda 
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tkun imposta fuq kulħadd qabel ma jkun hemm biżżejjed spazju għal 
deliberazzjoni miftuħa u parteċipattiva. Demokrazija li hija minnha 
nfisha pluralista – jiġifieri li fiha jeżistu viżjonijiet u vuċijiet differenti 
– tappella mhux biss għar-responsabbiltà ta’ kulħadd li jipparteċipa 
fid-diskussjonijiet u l-għażliet, iżda wkoll għar-responsabbiltà fil-mod 
ta’ kif wieħed jipparteċipa f’dawn il-proċessi. Fost affarijiet oħra, dan 
ifisser li l-parteċipazzjoni fid-djalogu demokratiku m’għandha teskludi 
lil ħadd fuq bażi ta’ preġudizzju. Tfisser ukoll li min irid jipparteċipa 
fid-diskussjonijiet għandu jagħmel sforz biex jartikola sew u b’mod 
rispettuż (anki jien b’saħħtu) l-pożizzjoni tiegħu, u jkun miftuħ biex 
jisma’ u  jinteraġixxi ġenwinament ma’ pożizzjonijiet differenti. 

Fil-prattika dan ifisser ukoll li għandu jsir sforz biex wieħed ifittex 
u juża’ lingwaġġ li kemm jista’ jkun jinftiehem u joħloq pont ta’ 
komunikazzjoni bejn nies li għandhom pożizzjonijiet differenti. Biex 
nużaw eżempju li forsi jorbot mill-viċin ma’ din il-pubblikazzjoni: jekk 
xi ħadd ikun jixtieq imexxi ‘l quddiem pożizzjoni jew valuri mnebħa 
mill-fidi bħala parti minn proċess demokratiku fis-soċjetà, għandu l-ewwel 
u qabel kollox jifhem li mhux kull min hu involut f’dak il-proċess 
huwa neċessarjament imnebbaħ mill-istess valuri (li lanqas ma jfisser 
li ħaddieħor m’għandux valuri). Minbarra dan għandu jara kif dawk il-
valuri u pożizzjonijiet li jixtieq imexxi ‘l quddiem jista’ jesprimihom 
b’lingwaġġ li jinftiehem minn min ma jħaddanx l-istess twemmin jew 
valuri. Dan mhuwiex biss rispettuż lejn dawk li qed titkellem magħhom, 
iżda jista’ jitqies ukoll bħala dmir etiku f’kuntest politiku pluralista. U 
jaf ikun mod ferm iktar effettiv ta’ kif wieħed jipparteċipa – kif għandu 
d-dmir li jagħmel – fil-proċess politiku.    





L-Etika fil-Politika fi żmienna
Fr Renè Camilleri

Meta nitkellmu dwar l-etika fil-politika f’sitwazzjoni ta’ kultura 
kosmopolitana u f’soċjetà daqshekk pluralista, hemm ċans ikbar li ma 
naqblux eżattament fuqiex qed nitkellmu. Il-lum fis-soċjetà m’għadx 
għandna lingwaġġ komuni fuq ħafna affarijiet, saħansitra fuq dawk li 
sa ftit ilu konna nemmnu li huma prinċipji u valuri assoluti kullimkien 
u għal kulħadd, bħal ngħidu aħna il-familja, id-dinjità tal-ħajja, u 
l-kwistjonijiet marbuta mal-bidu u t-tmiem tal-ħajja. Dak li qabel kienu 
prinċipji bażiċi u sagrosanti li dwarhom ma kienx hemm diskussjoni, 
illum saru suġġetti ta’ dibattitu għax jeżistu perspettivi differenti fuq il-
ħajja u fuq kif nifhmu lilna nfusna u l-istess eżistenza tagħna fid-dinja. 
Hawnhekk mhux se nidħol fuq jekk dan hux tajjeb jew le. Nillimita 
ruħi biss biex ngħid li dan kollu hu stat ta’ fatt u li jeħtieġ nagħmlu 
l-kontijiet propju ma’ din ir-realtà ġdida. 

Għaldaqstant, iktar milli dwar l-etika fil-politika, nippreferi 
nitkellem dwar politika etika, politika umanista, b’viżjoni u ideat 
li jmexxu l-quddiem il-proġett ta’ soċjetà fejn il-konvivenza ċivili 
u l-ko-eżjoni soċjali jkunu iktar possibbli. Politika li tpoġġi fiċ-
ċentru il-persuna umana u li żżomm bħala kejl ewlieni id-dinjità ta’ 
kull bniedem biex fid-dinja ikun hawn tassew, u mhux bil-paroli, 
ugwaljanza u ekwità. L-ispirazzjoni u l-profondità tal-etika fil-politika 
għalija titkejjel minn kemm il-politika fil-fatt qed trawwem ċiviltà 
li tixraq lill-bniedem, minn kemm il-politiċi li aħna neleġġu biex 
jirrappreżentawna u jiggvernawna għandhom awtorità morali u huma 
kredibbli f’dak li jgħidu u jagħmlu, minn kemm fil-pajjiż ikun hawn 
sens ta’ dibattitu ta’ ideat u minn kemm il-politika fundamentalment 
ikollha ruħ u tkun tagħti kas mhux biss il-prosperità materjali imma 
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anke dik ta’ ruħ-il bniedem. Ir-ruħ hawnhekk m’iniex nifhimha f’sens 
reliġjuż, imma f’sens profondament uman. Hu ma’ dawn il-kriterji li 
rridu nkejlu biex neżaminaw is-sitwazzjoni tagħna bħala pajjiż u biex 
naraw jekk il-politika li qed inħaddnu u li hi hekk dominanti f’pajjiżna 
hijiex waħda etika.

Ix-xenarju tal-politika fid-dinja bħalissa qiegħed jinbidel u qed 
ibiddel l-idea innifisha ta’ x’inhi politika u il-mod kif issir il-politika. 
Wara 70 sena mid-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Bniedem u wara li bdiet isseħħ il-ħolma ta’ Ewropa li tista’ tkun Dar 
Komuni u toffri garanziji ta’ paċi u sigurtà għall-popli fi ħdanha, fl-
istorja reċenti ġraw affarijiet li bla ebda dubju biddlu r-rotta tad-dinja 
u ħallew impatt enormi fuq kif issir il-politika. Sa ftit ilu il-punt ta’ 
riferiment storiku fid-diskorsi tagħna kienet it-Tieni Gwerra Dinjija. 
Illum hemm il-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin, it-traġedja ta’ 9/11, tant 
attakki terroristiċi li segwew, u mhux inqas l-ISIS. Ma’ dawn il-fatturi 
hemm is-sensazzjoni qawwija ta’ sfiduċja ġenerali fil-politika kif ukoll 
l-Ewro-xettiċiżmu li kull ma jmur qed dejjem iżid. Iktar reċenti, kien 
hemm l-elezzjoni ta’ Trump fl-Amerika, id-deċiżjoni tal-Brexit fl-
Ingilterra, l-għażla demokratika ta’ Gvernijiet populisti fil-qalba tal-
Ewropa bħall-Italja, l-Ungerija u l-Polonja, u iktar friska ir-rivoluzzjoni 
tal-ġkieket sofor fi Franza, kollha fatturi li jispikkaw għall-impatt 
tagħhom fuq is-soċjetà u fuq il-ħajja tan-nies u li jisfidaw l-istil tal-
politika kif kien qed jiżviluppa fil-Punent. Hemm ċerta retorika politika 
li hi bbażata inqas fuq l-ideat u l-prinċipji u iktar fuq l-emozzjoni tan-
nies u din hija fattur ewlieni fix-xenarju dinji ta’ bħalissa li qiegħed 
ibiddel mill-qiegħ il-mod kif in-nies tħares lejn il-politika.

Sa minn tant żmien ilu, Aristotile kien diġa poġġa l-binarji li 
fuqhom kellha timxi t-tren tal-politika biex tkun politika għas-servizz 
tal-bniedem, biex tfittex qabel kollox il-ġid komuni, u biex tkun 
strumentali biex tinbena l-Polis. Għalih il-kuntentizza tal-bniedem 
kienet tiġi l-ewwel u l-bniedem jista’ jkun kuntent jekk ikollu ħajja 
ta’ virtù. Il-politika f’din il-viżjoni kellha tkun il-mekkaniżmu li 
jassigura l-ħajja ta’ virtù fil-komunità. Dawn kienu ideali li, anke jekk 
mhux dejjem kien possibli jintlaħqu, imma almenu kienu l-idejali li 
ispiraw ġenerazzjonijiet sħaħ. Imma illum l-arja ġenerali ta’ sfiduċja 
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fl-istituzzjonijiet hi frott l-iskuntentizza ta’ miljuni ta’ nies u r-rati 
allarmanti ta’ qagħad f’kuntest soċjo-ekonomiku dominat minn dik 
li issa hi r-raba’ rivoluzzjoni industrijali. Dan kollu, flimkien mal-
ispustamenti massiċċi ta’ dimensjonijiet epokali, mhumiex jawguraw 
paċi u koeżjoni soċjali fid-dinja. Ir-raba’ rivoluzzjoni industrijali illum 
mhijiex qed tbiddel biss il-mod kif ngħixu u l-istil ta’ ħajjitna, imma 
qed tbiddel saħansitra min aħna, l-istess identità tal-bniedem.1 

L-etika llum irridu narawha f’rabta ma’ dan it-taqlib kollu u mill-
perspettiva ta’ x’impatt dan kollu qed iħalli fuq iċ-ċiviltà tagħna u fuq 
il-viżjoni tal-bniedem proġettata u mħarsa mill-politika. Il-kejl tal-
etika f’dan is-sens mhuwiex tant il-moralità ta’ x’inhu tajjeb jew ħażin, 
daqskemm ir-rispett lejn l-umanità tal-bniedem u kemm dan qed jagħmel 
possibli il-konvivenza ċivili. Illum l-iktar aspett etiku inkwetanti fix-
xenarju globali mhuwiex tant il-konflitt ta’ kuxjenza li politiku jista’ 
jkollu, daqskemm il-qasma tal-globu bejn il-ftit li għandhom il-ħafna 
u l-ħafna li għandhom il-ftit. Dan minkejja li speċjalment fil-Punent u 
wara l-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin, xi ħadd kien saħansitra wasal għall-
konklużjoni li fejn tidħol il-maturazzjoni tal-politika m’hemmx iktar 
fejn immorru u d-demokrazija tal-Punent ġiet meqjusa bħala l-formola 
maġika tal-politika.2 Sa ftit ilu il-kwistjoni tal-etika fil-politika kienet 
marbuta kważi esklussivament ma’ kwistjonijiet ta’ natura morali u 
l-argument kien idur prinċipalment ma’ kif politiku jista’ u għandu jġib 
ruħu f’sitwazzjonijiet fejn jinħoloq konflitt ta’ kuxjenza bejn dak li 
jħaddan bħala twemmin u deċiżjoni leġislattiva li jkun hemm bżonn 
tittieħed f’isem il-ġid komuni tas-soċjetà. Għalkemm każi bħal dawn 
għadhom ifeġġu, il-kwistjoni tal-etika u l-politika fix-xenarju tal-lum 
hija ferm iktar wiesgħa u profonda minn hekk u rridu narawha iktar 
mill-perspettiva tal-umaneżmu li illum qed jispira l-politika.  

Il-Politics ta’ Aristotile, kif ġa semmejt, serva bħala pedament 
għal ħafna teoriji dwar in-natura, l-għan u l-funzjonament tal-politika. 
Għalih kien ċar li demokrazija jeħtieġ tkun parteċipattiva u li l-għan 
ewlieni tagħha hu l-ġid komuni. Imma jsostni li biex dan iseħħ jeħtieġ 
tkun salvagwardata l-ugwaljanza, Fi kliem sempliċi, għal Aristotile 
ma tistax titkellem serjament dwar demokrazija fejn hemm l-estremi 
ta’ fqar u sinjuri. Jekk nitilqu minn premessi bħal dawn, bilfors li 
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ħarsa ħafifa madwarna fid-dinja tal-lum tinkwetana. Illum anke 
statistikament hu konfermat kemm jeżistu forom ġodda ta’ faqar fid-
dinja, inkluż f’dik li sa ftit ilu konna nsejħulha l-Ewwel Dinja biex 
niddistingwuha mit-Tielet Dinja fqira. Illum anke f’soċjetà affluwenti 
u storduta bi progress sfrenat fit-teknoloġija u x-xjenza, hawn faqar 
li jwaħħax u li l-politika nnifisha tidher dejjem iżjed impotenti biex 
tagħmel xi ħaġa dwaru.

Inkiteb ħafna f’dawn l-aħħar snin dwar kif il-politika donnha saret 
konfuża għax waqgħu l-ideoloġiji l-kbar u għax donnu l-politika żvujtat 
mill-ideat. Tajjeb però nifhmu li l-politika llum bla dubju hi immarkata 
sew mill-passaġġ li għamlet fiż-żmien modern meta minn politika 
imsejsa fuq il-virtù saret l-arti tal-possibbli. Macchiavelli kien qabbel 
il-virtù mal-istilel fis-sema u sostna li l-istilel huma sbieħ biex tħares 
lejhom u tammirahom imma bogħod wisq biex idawlu l-passi tagħna 
fuq l-art. Bil-mod il-mod l-għan tal-affarijiet issostitwixxa l-ideal u 
illum dak li noħolmu irridu naslu għalih akkost anke li ma nħallux 
prinċipji u ideali ifixkluna. Dan għandu jinkwetana meta nitkellmu 
dwar l-etika u l-politika, għax b’din il-filosofija illum m’hemmx verità 
li naspiraw li nsibu imma verità li hi fabbrikata skont dak li nixtiequ. 
L-individwu, li l-libertà tiegħu saret il-kriterju ewlieni saħansitra ’l fuq 
mill-ġid komuni, illum sikwit hu mċaħħad minn dik il-libertà f’kuntest 
ta’ politika imsejħa ‘post-truth’ u f’kuntest fejn il-midja soċjali dgħajfet 
bil-kbir il-kapaċità tagħna bħala individwi li fl-għażliet tagħna naslu 
għal ġudizzju seren u ispirat minn dawk li qabel konna nikkunsidraw 
prinċipji etiċi u morali. 

Il-politiku, anke jekk ma jappartjeni għall-ebda reliġjon jew twemmin, 
hu dejjem marbut bil-lealtà tiegħu lejn il-kuxjenza li l-parametri 
tagħha huma stabbiliti mill-istess impenn politiku favur il-ġid komuni 
tas-soċjetà. Jeżistu fil-fatt ċirkustanzi fejn il-lealtà lejn il-kuxjenza 
politika tista’ tmur lil hinn, u saħansitra tkun f’konflitt, mal-lealtà lejn 
twemmin reliġjuż partikulari. Pereżempju, mhux neċessarjament ikun 
il-każ li politiku kattoliku jkun qed jiżbalja jew imur kontra t-twemmin 
tiegħu f’każ li jagħżel jivvota favur il-legalizzazzjoni tad-divorzju. 
Dan għaliex jista’ jkun il-każ li s-sitwazzjoni u l-esiġenzi tal-ġid 
komuni jkunu jitolbu hekk. Ma nistgħux hawnhekk ninsew li l-istess 
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Knisja Kattolika għamlet passaġġ importanti fil-mixja tagħha fis-seklu 
20 fejn jirrigwarda l-libertà reliġjuża. Jekk kien hemm żmien meta 
l-Knisja żammet fiċ-ċentru u bħala kejl assolut id-duttrina, sikwit anke 
a skapitu tal-persuni, illum il-Knisja tpoġġi bħala l-kriterju ewlieni id-
dinjità tal-persuna umana. 

Suppost li d-dibattitu hu, jew għandu jkun, l-essenza tal-politika. 
Imma dan hu ħafna l-bogħod minn dak li naraw saħansitra anke kull 
fejn teżisti d-demokrazija. Il-politika partitika, anke jekk għal ħafna hi 
l-aħjar forma ta’ demokrazija vera, sikwit narawha toħnoq id-dibattitu 
u tiddeġenera f’politika polarizzata. Fl-2016, il-Brexit u Trump taw 
spinta lil dik li llum tissejjaħ politika ‘post-truth’. Illum sar iktar 
faċli tisfrutta l-ansjetajiet u l-biża’ tan-nies u toħloq narrativa, anke 
jekk fittizja ma jimpurtax, li twassal lin-nies jemmnu li l-problemi 
tagħhom veru se jissolvew. Storja li twiegħed dan, tappella ferm iżjed 
man-nies minn argumenti loġiċi u raġonevoli, u forsi anke etiċi. Ċerti 
prinċipji jistgħu ikun ċari, loġiċi u razzjonali kemm tridhom, imma 
fix-xenarji tal-lum faċli jibqgħu astratti u distanti ferm minn dak li 
fir-realtà qed jagħġen il-ħajja tan-nies. Il-politika għandha d-dinjità 
tagħha u s-soċjetajiet tagħna jeħtieġu politika sana u politiċi li, anke 
jekk pragmatiċi, għandhom il-kapaċità li jifhmu l-umanità llum 
x’jisfiguraha u x’jikkomponiha b’rispett sħiħ lejn il-bniedem. L-ikbar 
tentazzjoni u periklu jkun meta nagħlqu widnejna u għajnejna u 
naqtgħu qalbna anke mill-politka qisu litteralment ma jista’ jsir xejn. 
Dan it-tip ta’ irtirar hu perikoluż u fallimentari għad-dinja kif inhi u 
kif nixtiquha. 

Fix-xogħol tagħha Men in Dark Times,3 ġabra ta’ kitbiet tagħha 
pubblikata fl-1968, Hannah Arendt toħroġ ritratt tal-problemi l-iktar 
profondi, tal-perplessitajiet, kif ukoll tat-tendenzi l-iktar perikolużi 
tal-ħajja politika moderna. Interessanti li dak li tgħid għadu jgħodd 
sal-lum, 50 sena wara. Meta nanalizzaw dak li tikteb, joħroġ ċar li 
Arendt mhix tirreferi biss għat-totalitariżmi u għall-atroċitajiet li 
seħħew fis-seklu 20, imma qed twissi wkoll dwar forzi li llum invadew 
il-politika kif nafuha fil-ħajja ta’ kuljum tagħna. Waqt li tikteb dwar iż-
żminijiet koroh fis-seklu 20, tidentifika persuni li kienu dawl fid-dlam, 
nies li kellhom l-għerf u l-għaqal tal-ġudizzju, u li irreżistew li jiżolaw 
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ruħhom mill-ħajja pubblika. Għax meta l-politika tiddeforma ruħha, 
tkun teħtieġ nies ta’ qawwa u awtorità morali, profeti li jkunu kapaċi 
jaraw fil-bogħod, jogħlew ’il fuq mis-sitwazzjoni u jispiraw fiduċja 
mill-ġdid. 

Dan kif jolqot is-sitwazzjoni tagħna f’Malta? Aktar ’il fuq semmejt 
dawk li nemmen huma kriterji etiċi fundamentali li magħhom nistgħu 
niskandaljaw biex naraw fejn aħna: iċ-ċiviltà li qed titrawwem fostna, 
l-awtorità morali u l-kredibbiltà tal-politiċi tagħna, u kemm il-politika 
inġenerali qed tgħin biex ngħixu f’soċjetà li għandha ruħ.  Napprezza 
li għad għandna nies fil-ħajja pubblika li għadhom jemmnu f’dan bis-
sħiħ. Napprezza wkoll li pajjiżna għamel passi ta’ ġgant ’il quddiem 
biex ikunu stabbiliti l-istandards fil-politika u fil-ħajja pubblika u 
jkollna l-infrastruttura  biex dawn l-istandards ikunu rispettati. Imma 
irridu nammettu wkoll li dak kollu li ta’ kuljum aħna mġiegħla nassistu 
għalih huwa degradanti u tal-mistħija. Jekk xejn, għax dejjem iħallina 
konfużi dwar fejn hi l-verità. Il-pluraliżmu fix-xandir li mill-bidu 
nett rajnieh bħala barka, fil-fatt ippolarizza ferm iżjed is-sitwazzjoni. 
Bqajna pajjiż b’żewġ verżjonijiet ta’ kollox. Il-vittma f’dan kollu 
hija dejjem il-verità. Assistejna u għadna nassistu kontinwament għal 
vjolenza verbali bla limiti fid-dibattiti, mill-bloggers, fuq il-midja 
soċjali u fil-kitba. Dawn għalija huma l-kwistjonijiet etiċi li jmisshom 
tassew jinkwetawna għax qed ikomplu jnawru s-sinsla tagħna bħala 
poplu. U l-prospetti meta nara l-ġenerazzjonijiet li telgħin mhuma  
xejn sbieħ.  

Dan hu xenarju li qiegħed persistentement ipoġġi f’riskju il-fiduċja 
pubblika, it-tolleranza, il-possibbiltà ta’ rikonċiljazzjoni, u r-resiljenza 
li lkoll neħtieġu fiż-żminijiet li aħna fihom. L-etika hi dik li tispira 
l-mod kif ngħixu flimkien, kif u kemm aħna kapaċi nieħdu ħsieb xulxin, 
kif nibnu relazzjonijiet ta’ ġustizzja bejnietna anke fuq kwistjonijiet li 
jkollna perspettiva differenti dwarhom, kif se nħarsu l-ambjent biex 
il-kwalità tal-ħajja tkun aħjar u b’risq il-ġenerazzjonijiet futuri, u kif 
jista’ jinħoloq iktar bilanċ bejn il-libertà ta’ kull individwu u l-ordni 
pubbliku. Fl-etika hemm żewġ estremi li jridu jiġu possibilment 
evitati: li l-valuri morali jkunu privatizzati kif ukoll li jsiru kollettivi. 
Il-moralità mhix xi ħaġa suġġettiva jew privata, kwistjoni ta’ wieħed 
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xi jħoss. Min-naħa l-oħra, l-anqas ma hi kwistjoni ta’ kollettività li tiġi 
stabbilita minn kunsens popolari. 

Illum aħna parti minn ċiviltà li hija ferm inqas interessata li 
tgħallimna naħsbu u nkunu nies ta’ ġudizzju għaqli u ferm iktar medhija 
toħloq teknoloġiji li jtejbu materjalment il-ħajja kif qed ngħixuha. 
Konsegwenza ta’ dan, l-impjant kollu tal-politika hu intiż għas-servizz 
tal-ekonomija li hi l-kejl aħħari ta’ kollox. Imma l-politika hu importanti 
li żżomm perspettiva iktar wiesgħa ta’ dak kollu li l-bniedem jeħtieġ 
biex ikun bniedem sħiħ. Il-kultura li ngħixu fiha ssawret minn sekli 
sħaħ iffukati fuq id-drittijiet tal-individwu iktar milli fuq x’inhu tajjeb 
u ħażin. Dak li sar l-esiġenza ewlenija huwa r-rispett lejn kull persuna 
bid-dinjità tagħha. U dan bla dubju kien ta’ benefiċċju għall-bniedem 
u għas-soċjetà inġenerali. Imma dan ma jfissirx li l-etika għandha 
togħsfor jew li m’għandux ikun hemm parametri li jirregolaw l-imġiba 
jew il-qafas leġislattiv tal-pajjiż. Nemmen li dan hu impenn ewlieni 
tal-politika li waqt li kull individwu u l-minoranzi qatt ma jsofru 
diskriminazzjoni, nibqgħu nfittxu u nissalvagwardaw il-ġid komuni li 
jiggarantixxi t-tessut etiku u bażiku tas-soċjetà. 

Noti
1. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Portfolio Penguin 2016.
2. Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1992.
3. Hannah Arendt, Men in Dark Times, Mariner Books, UK 1968.





X’għandu jmexxi lill-politiku  
meta jiġi biex jilleġiżla?
Michael Grech

Ma nixtieqx li din il-kitba tiġi mifhuma bħala xi ħaġa minn dawn:

•  Prietka
•  Lista ta’ prinċipji astratti li jgħoddu f’kull kuntest u dejjem.
•  orma ta’ manwal jew riċetta li wieħed jista’ jsegwi f’kull ċirkustanza.

F’li ġej beħsiebni nsemmi xi fatturi li, fil-kuntest tagħna (soċjetà u 
perjodu storiku partikulari) jidhirli li politiku għandu jikkunsidra meta 
jiġi biex jilleġiżla. Il-kuntest hu wieћed ta’ pajjiż eks-Kolonjali, fil-
periferija ta’ żewġ kontinenti (minkejja li l-istess pajjiż donnu jinjora 
dan), u l-iżgћar membru tal-akbar blokk ekonomiku fid-dinja. Hi soċjetà 
fejn fuq numru ta’ livelli gћaddejja minn bidliet. Rigward l-ekonomija, 
il-kuntest hu wieћed ta’ ekonomija li f’termini ta’ GDP u impjiegi hi 
mill-aktar espansiva, imma fejn hemm ukoll problemi soċjali serji u 
fejn il-livell t’gћixien ta’ numru sostanzjali ta’ persuni mhux talli mhux 
tiela’ imma nieżel. Hu kuntest ukoll fejn il-politika kemm fuq livell 
nazzjonali, u kemm fuq livell kontinentali u dinji, qisha mhix kapaċi 
twieġeb gћall-bżonnijiet u sfidi ta’ dawk l-aktar dgћajfa. 

Kif għidt, dawn mhumiex forma ta’ manwal jew riċetta imma, nittama, 
stimolu għal ħsieb u diskussjoni. Il-fatturi li se niddiskuti huma tlieta: 
is-sovranità tal-poplu, il-lajċità tal-istat, u l-għażla preferenzjali favur 
id-dgħajfa.

Sovranità tal-poplu
L-ewwel u qabel kollox, politiku għandu jilleġiżla f’rabta max-xogħol 

tiegħu. Il-politika mhix professjoni jew uffiċċju li wieħed jokkupa 
bi dritt jew għax hu aħjar minn ħaddieħor. Hi vokazzjoni. Politiku li 
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qiegħed f’qagħda li jilleġiżla mhux qiegħed hemm minħabba xi dritt 
divin jew ħila tiegħu, imma biss għax numru ta’ eletturi kbir biżżejjed 
fdawlu s-setgħa li jiddeċiedi f’isimhom. (Xi ħaġa, din, li bosta ħassieba 
tul is-snin bħal Rousseau kellhom dubji serji dwar kemm hi possibbli 
jew leġittima – i.e. li int tista’ tgħaddi s-setgħa li tilleġizla lil ħaddieħor 
biex hu/hi j/tiddeċiedi f’ismek. Fil-Kuntratt Soċjali hu argumenta li xi 
ħadd li jgħaddi lil ħaddieħor id-dritt li jmexxih hi forma ta’ jasar.) Mhux 
se nidħol f’din id-diskussjoni hawnhekk. Din tista’ tidher ħaġa ovvja. 
Imma fil-prattika mhix.

Demokrazija timplika li s-sovranità hi tal-poplu, u mhux ta’ xi setgħa 
politika, reliġjuża jew ta’ tip ieħor bħalma jista’ hu f’fasliet politiċi 
oħra. Il-poplu hu dejjem sovran. Dan ma jfissirx biss li jivvota darba 
kull ħames snin. Is-setgħa li f’demokrazija rappreżentattiva sezzjoni 
tal-poplu tgħaddi lil deputat mhix blank cheque. Hi ħaġa li għandha 
numru ta’ konsegwenzi.

L-ewwel nett titlob li l-ewwel lealtà tal-politiku m’għandhiex tkun 
lejn il-mexxej jew lejn il-partit imma lejn min lill-politiku tellgħu/
ha. Dan ovvjament ma jfissirx li wieħed ma jobdix id-dixxiplina ta’ 
partit, grupp jew mexxej. Wara kollox, normalment il-poplu itella’ lil 
xi ħadd f’rabta ma kanditatura ma’ partit jew ieħor. Imma trid tkun ċara 
li leġiżlatur hu l-ewwel u qabel kollox rappreżentat ta’ min tellgħu u 
mhux tal-partit tiegħu.

Leġiżlatur madankollu kiseb din id-delega f’rabta ma’ programm 
elettorali partikulari. F’affarijiet marbuta ma’ dan il-programm għalhekk, 
politiku ma jistax jerġa’ jibdielu u jmur ’l hinn minn dak il-programm li 
jorbot. Jekk bidel il-ħsieb tiegħu dwar xi ħaġa fundamentali li hi inkluża 
f’dan il-programm u ma jħossx skont il-kuxjenza li jista’ jivvota skont 
xi ħaġa li biha intrabat, hemm triq waħda, dik tar-riżenja.

Ir-rispett lejn is-sovranità popolari timplika wkoll rispett lejn dak 
li l-poplu jkun għażel demokratikament, imma b’mezzi oħra li mhux 
elezzjoni bħal referenda. Din ukoll tista’ tidher ħaġa ovvja, imma mhix. 
Kien u għad hemm talbiet ngħidu aħna, fuq il-klassi politika Britannika, 
inkluż minn individwi u gruppi suppost liberali jew qalbhom perżuta 
fuq id-demokrazija, biex ir-riżultat tar-referendum reċenti (tajjeb jew 
ħażin mhux se nidħol fil-kwestjoni) jiġi jew injorat, jew imdawwar 
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b’tali mod li kollox jibqa’ kif inhu. Inkella dawn intalbu jorganizzaw 
referendum ieħor biex ‘forsi din id-darba l-poplu jivvota tajjeb’ (ħaġa 
li ġġib l-eżerċizzju tar-referendum farsa; li jibqa’ jsir sakemm nirbaħ). 
Ħaġa li tikkaratterizza d-demokrazija hi l-fallibilità; il-poplu jista’ 
jiżbalja imma jista’ wkoll jitgħallem mill-istess żbalji. Jekk politiku 
assolutament iħoss li ma jistax imexxi aġenda li l-poplu jkun għażel 
permezz ta’ mezzi demokratiċi, triq waħda għandu, dik li jirriżenja. 
Infatti, la l-politiku hu l-qaddej u la l-politika hi vokazzjoni, it-tul tal-
karriera politika mhix għan aħħari.

Tul leġiżlatura madankollu, deputat se jkollu jiddeċiedi dwar affarijiet 
li ma kinux inkluża fi programm elettorali jew li dwarhom il-poplu ma 
tax indikazzjoni permezz ta’ referendum. Dwar dawn irid ikollu numru 
ta’ prinċipji gwida li jdawluh. L-ewwel u qabel kollox suppost se jkollu 
l-ideoloġija tal-partit li fiha jimmilita. Wara kollox, jeżistu partiti differenti 
għax suppost jirrappreżentaw twemmin differenti. Din hi ħaġa li naqset 
ħafna dan l-aħħar f’Malta u mhux biss, u naħseb bosta mhumiex konxji 
dwar kemm hi perikoluża għad-demokrazija.1 Se jkollu imma jdur ukoll 
fuq prinċipji oħra li jmexxuh. F’li ġej, jien se nindika tnejn li naħseb 
politiku għandu dejjem iżomm f’moħħu meta jiddeċiedi.

Lajċità
Ftit jiem wara l-ordinazzjoni presbiterali tiegħu, l-Arċisqof, illum 

Emeritu Pawlu Cremona, kien stqarr li l-gvern irid jilleġiżla fid-dawl 
tad-diversità li hawn fil-pajjiż anke fuq livell reliġjuż. U dan jagħmel 
ħafna sens. Is-soċjetà Maltija llum, waqt li għad għandha timbru 
Kattoliku qawwi, hi ħafna anqas reliġjożament omoġenja u prattikanti 
milli kienet erbgħin sena ilu. U dan, kuntrarju għal dak li jaħsbu xi 
wħud, mhux sempliċiment għax hawn jgħixu fostna numru akbar ta’ 
nies ġejjin minn barra. Minoranza notevoli ta’ individwi mwielda u 
mnissla Malta jew saru reliġjożament indifferenti, jew abbandunaw kull 
twemmin, jew ħaddnu reliġjon oħra li mhix Kattolika. Hemm ngħidu 
aħna komunitajiet Evanġeliċi magħmula biss minn Maltin. L-istat ma 
jistax jippretendi li dawn ma jeżistux. Kif deher fir-referendum tad-
divorzju wkoll, numru kbir ta’ Maltin li jqisu ruħhom bħala Kattoliċi, 
mhumiex komdi bl-istat li jilleġiżla skont in-Nihil Obstat tal-Knisja. 
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Il-politiku jrid jieħu in kunsiderazzjoni din id-diversità fit-tħammim 
u l-leġiżlazzjoni tiegħu. Stat lajk2 u inklussiv għalhekk, hu prijorità. 
F’numru ta’ każi f’pajjiżna, dan donnu nftiehem kemm l-istat u kemm 
il-Knisja. F’oħrajn le. Ma nistax nifhem ngħidu aħna, kif Prim Ministru, 
membri parlamentari u Arċisqof ikunu kollhom pompa fil-quddies tal-
Ispirtu s-Santu f’okkażjonijiet uffiċjali, minkejja li kulħadd jaf li ftit wara 
l-istess parlament se jgħaddi liġijiet fuq ċerti materji li Gvern u Knisja 
jħarsu lejhom b’modi differenti u kuntrastanti. Għal uħud fil-politika, 
donnu għadu l-każ li Pariġi tiflaħ quddiesa (anke għax din donnha ma 
torbot xejn). Uħud fil-knisja donnhom għadhom jemmnu li t-tħakkik 
mas-setgħa (li kif jargumenta tajjeb Giovanni Franzoni hi forma ta’ 
Simonija)3 għadha tista’ tikseb xi ħaġa għall-fidi. Mhux aħjar issir linja 
ċara fuq fejn jieqaf l-artal u fejn it-Tron? 

Mela, meta jiġi biex jilleġiżla, il-politiku għandu jara li din il-lajċità 
tal-Istat hi rispettata. Importanti imma li l-kunċett ta’ lajċità ma jkunx 
wieħed fqir. Sfortunatament, għal ħafna f’pajjiżna, inkluż għal uħud 
fil-qasam politiku, il-lajċità tfisser jew kollox jgħaddi jew edoniżmu 
rħis. Il-lajċità m’għandhiex tfisser indifferenza, nuqqas ta’ tħammim 
fuq x’inhu tajjeb, jew newtralità falza bejn għażla u oħra, bejn stil ta’ 
ħajja jew ieħor. Lanqas ma tfisser stat li ma jagħmilx ċerti għażliet 
imsejsa fuq riegli morali. Stat lajk ma jfissirx stat li ma jimbuttax ċerti 
valuri. L-ugwaljanza u l-inklużjoni wara kollox, li spiss jiġu meqjusa 
bħala raġunijiet għalfejn stat għandu jkun lajk u mhux konfessjonali, 
huma valuri minnhom infushom. Stat li jippretendi li hu newtrali bejn 
idea u oħra ta’ tajjeb u ħażin, bejn dak li hu xieraq u dak li mhux, ikun 
biss karikatura ta’ stat lajk. Lanqas ma hi l-lajċità kwestjoni biss ta’ 
surverys jew edoniżmu baxx; li naraw xi jridu n-nies u nagħtuhulhom. 
Din hi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar, tmur kontra l-istess lajċità. Min 
jemmen tassew fil-lajċità tal-istat għandu jemmen dan għax jemmen 
li bir-raġuni umana biss, nistgħu naslu għal ċertu tnebbiħ dwar x’inhu 
tajjeb u ħażin, fil-leġiżlazzjoni, dwar x’inhu ġust u x’mhux, dwar x’jgħin 
il-ġid komuni. Il-politiku għandu jkun imħejji jagħmel tħammim bħal 
dan, tħammim lajk imma mhux indifferenti. Dan jgħodd kemm jekk il-
politiku personalment iħaddan xi twemmin u kemm jekk le. Rigward 
tal-ewwel, hemm tradizzjoni ta’ mijiet ta’ snin ta’ ħassieba Nsara u ta’ 
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nies ta’ twemmin tradizzjonali li tinkludi ġganti bħal Tumas t’Akwinu u 
Kant, li jsostnu li hu possibbli li r-raġuni weħidha tista’ tasal għal ċertu 
ideat fundamentali għal soċjetà ġusta.

Din il-karikatura tal-lajċità bħala kollox jgħaddi jew edoniżmu 
rħis, u li timplika li l-istat m’għandu jkollu ebda riegla morali, ġiet 
donna aċċettata, kemm fil-ħajja ta’ kuljum u kemm fit-treġija tal-pajjiż, 
inkluż fil-leġiżlazzjoni. Biex nieħdu eżempju, anke jekk naċċettaw li 
kulħadd għandu dritt jagħmel li jrid bi flusu (prinċipju assurd, imma 
mhux ħa nidħol f’dan hawnhekk), għalfejn ħadd f’Malta ma jiddibatti 
jekk l-istat hux moralment obbligat li flok jgħin u jaġevola kumpaniji 
li qed jagħmlu l-qligħ mil-logħob u allura spiss mir-rovina tal-familji, 
għandux ixekkilhom minħabba li hemm dmir morali biex jagħmel dan? 
Għalfejn ħadd ma jgħaddilu minn moħħu jekk il-politiċi, il-gvern u 
l-Ewro-Parlamentari tagħna għandhomx dmir, fil-Parlament Ewropew 
u f’fora internazzjonali, għandhomx dmir jopponu, għax hi ħażina 
l-politika tal-bejgħ tal-armi mill-ewwel dinja għat-tielet waħda? Donnu 
sar aċċettat minn bosta li la l-Knisja m’għadhiex tiddetta, kollox jgħaddi. 
Dan hu mill-aktar żbaljat, u jwaqqa’ u jtellef mill-valur u mill-kunċett 
ta’ stat u ta’ ħsieb lajk innifsu.

 
Għażla preferenzjali favur id-dgħajjef

Mela, kif argumentajt aktar ’il fuq, il-leġiżlatur għandu jirrispetta 
s-sovranità tal-poplu. Għandu wkoll jilleġiżla b’mod lajk. Leġiżlazzjoni 
lajka ma tfissirx newtralità f’dak li huma kunsiderazzjonijiet dwar it-tajjeb 
u l-ћażin. Il-mistoqsija hawnhekk tqum x’tip ta’ kunsiderazzjoni huma 
dawk li l-leġiżlatur irid iħammem dwarhom meta jiġi biex jilleġiżla. 
Hemm aspetti li fis-soċjetà tagħna donnhom huma aċċettati bħall-
ugwaljanza (minkejja li bosta jiffukaw biss fuq xi forom ta’ ugwaljanza 
u mhux oħrajn), ir-rispett tad-drittijiet u d-dinjità ta’ persuni differenti, 
u d-diversità. Dawn kollha tajbin. F’li ġej imma se niffoka fuq aspett 
partikulari li naћseb mhux biss hu importanti daqs dawn kollha, imma 
jservi biex dawn (ugwaljanza, drittijiet, dinjità u diversità) ma jsirux 
paraventu formali. 

Kunsiderazzjoni morali li min jilleġiżla għandu dejjem iżomm 
quddiemu u jqis bħala riegla ewlenija hi li fl-għażliet u d-deċiżjonijiet 
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tiegħu/tagħha ma jridx jistma lil kulħadd l-istess, imma jrid jagħti 
l-aktar kunsiderazzjoni lil min hu dgħajjef. Użajt il-kelma dgħajjef u 
mhux fqir, minħabba li l-faqar kif meqjus normalment (faqar materjali) 
hu biss kundizzjoni waħda li tista’ żżomm persuna jew persuni milli 
jkollhom id-dinjità u l-ġid tagħhom meqjus kif suppost meta deċiżjoni 
tiġi mittieħda. Il-kategorija vulnerabbli allura, tinkludi lill-kategorija 
tal-foqra imma mhux bil-kontra. Il-faqar huwa forma, anzi forma 
ewlenija, ta’ dgħufija. Imma mhux kull forma ta’ dgħufija tinvolvi 
l-faqar. Dgħufija tista’ tkun marbuta ma’ sess, fażi tal-ħajja (ngħidu 
aħna, twelid, qabel it-twelid, tqala, xjuħija, fażijiet ta’ xjuħija), ġeneru, 
status legali, sotto-kultura, edukazzjoni formali, twemmin/nuqqas tat-
twemmin, u fatturi oħra.

Anke din tal-għażla favur id-dgħajjef tista’ tidher ovvja, imma mhux 
dejjem il-każ. Tant mhix ovvja din li min hu vulnerabbli jrid ikun meqjus 
aktar minn min mhux, li ftit ilu, f’diskussjoni dwar il-prostituzzjoni, 
segretarju parlamentari (mara ironikament!) li tkellmet dwar id-drittijiet 
ta’ min iħaddem li wkoll, skontha, irid jiġu meqjusa fil-kwistjoni!

Problema ta’ bosta mid-diskors liberali dominanti bħal issa hu li 
spiss dan jiffoka fuq id-drittijiet b’mod astratt, bħallikieku dawn jeżistu 
f’vakumm jew jolqtu lil kulħadd l-istess. Waqt li ġustament, u forsi 
min-natura tagħhom, drittijiet għandhom lemħa universali (drittijiet 
li jappartjenu għall-kategorija ta’ nies jew saħansitra għall-bnedmin 
kollha għandu jkollhom laqta ġenerali li tolqot lil dawn kollha), dawn 
m’għandhomx jinsew id-differenzi konkreti li għandhom membri tal-
kategorija ta’ nies li tagħhom dawn id-drittijiet huma. Biex nieħdu 
eżempju konkret, kulħadd għandu d-dritt isemma l-opinjoni tiegħu/
ha u jipprova jinfluwenza s-soċjetà. Imma jien u persuna li kapaċi 
tixtri ġurnal u tħaddem nies li jxandru l-messaġġ li tixtieq twassal, 
m’għandniex l-istess setgħa li nħaddmu dan id-dritt li t-tnejn suppost 
għandna. L-istat jista’ biex jassigura li t-tnejn li aħna effettivament 
ikollna d-dritt inkwestjoni, jassigura li jien ukoll, minkejja li m’għandix 
mezzi, ikolli l-ispazji li nista’ nwassal il-messaġġ tiegħi u nipprova 
ninfluwenza dak li jiġri. 

Ovvjament, dan il-prinċipju ta’ għażla favur min hu dgħajjef mhux 
dejjem faċli biex jitwettaq. Hemm każi fejn politiku spiss jieħu deċiżjoni 
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bejn dgħajjef u dgħajjef ieħor. Biex nieħdu eżempju konkret, fil-kwistjoni 
tal-abort jista’ jkun hemm kunflitt bejn żewġ kategoriji li huma dgħajfa: 
min għadu mhux imwieled li m’għandux vuċi, u n-nisa, kategorija li 
spiss ġiet emarġinata f’kull soċjetà u li spiss trid tiffaċċa l-piż ewlieni 
fi tqala, l-aktar f’waħda mhux mixtieqa jew problematika b’xi mod 
ieħor. L-istess fi kwistjonijiet ta’ tmiem il-ħajja. Kif se jilleġiżla f’dawn? 
Kif wieħed se jagħraf id-differenza bejn kura eċċessiva u rispett lejn 
il-ħajja? Il-prinċipju għalhekk mhux dejjem faċli jittwettaq. Ma jistax 
imma jiġi injorat.

Għeluq
Kif għedt, ma ridtx nippreżenta manwal jew riċetta imma stimolu 

għal ħsieb u diskussjoni. Politika li ma taћsibx u ma tiddiskutix oltre 
dak li jidher ‘prattiku’ u ovvju, hi destinata li titbiegћed mill-gћan li 
gћalih teżisti. 

Noti
1. Ara Grech, M., Jottings and Reflections, Faraxa Publishing, Malta, 2015.
2. Stat, mhux neċessarjament soċjetà. Jista’ jkollok soċjetà reliġjuża f’dik li 

hi prattika u twemmin, u stat lajk (ngħidu aħna l-Istati Uniti. Jista’ jkollok 
bil-kontra).

3. Ara Franzoni, G., Le Tentazioni di Cristo, Rubbettino editore, Soveria 
Manelli, 1990. 





Demokrazija, Paradoss u Trasparenza
– Prattika u etika fl-isfera komuni
Prof. John Baldacchino

Meta nitkellmu dwar etika fil-ħajja pubblika ħafna jistħajlu li din 
hija sfera ta’ aġir imsensla minn prinċipji li jispjegaw u jsawwru kull 
att u konsegwenza. Madankollu diskors etiku marbut ma’ prinċipji fissi 
jista’ jkun konvenjenti daqs kemm jibqa’ problematiku. 

Dan ma jfissirx li l-etika hija prattika ta’ deċiżjonijiet relattivi marbuta 
mal-immedjat opportun. Għall-kuntrarju, hawn qed nistieden lill-qarrejja 
japprezzaw id-diversità li tagħtina l-perspettiva ta’ xefaq miftuh fejn 
id-deċizjonijiet u l-prattika bħala etika fil-ħajja pubblika jingħarfu 
mir-relazzjoni bejn il-limitu u l-possibbilità li jirrappreżentaw. F’din 
ir-relazzjoni nsibu l-opportunità kreattiva li tingħaraf mill-kontinġenzi 
tal-ħajja ta’ kuljum, fejn l-azzjoni mhijiex rispons passiv, opportunista 
jew relattiv, imma aġir attiv, kreattiv u responsabbli.

X’inhi l-kontinġenza tal-ħajja ta’ kuljum? 
F’kull diskors dwar il-kontinġenzi tal-ħajja ta’ kuljum qed nirriflettu 

dwar dak li nsibu ma’ wiċċna b’mod li mhuwiex imfassal jew mistenni. 
B’hekk ngħidu kontinġenti u mhux neċessarju għax dan mhuwiex 
mistenni jew ippjanat skond xi regoli jew liġijiet. Meta ngħidu il-ħajja 
ta’ kuljum nindikaw ċirkostanzi komuni f’żewġ sensi: (a) komuni f’sens 
inklussiv, għal kulħadd; u (b) komuni f’sens ordinarju. 

F’dak li se niddiskuti f’dan l-artiklu, iż-żewġ sensi ta’ x’inhu komuni 
huma importanti, speċjalment meta b’etika hawn mhux qed nassumi 
liġijiet jew prinċipji fissi, esklussivi u neċessarji. Għall-kuntrarju, 
qed nippreżenta l-etika fil-ħajja pubblika bħala prattika komuni u li 
hija in komuni għalina lkoll. F’dan kollu, il-ħajja ta’ kuljum għandha 
rwol kritiku f’dak li qed insejħu kontinġenti; u fejn, kif ngħidu, mhux 
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neċessarjament se jiġri dak li nistennew, nippjanaw jew nixtiequ li jseħħ.  
Jekk jidher kontradittorju li tgħid li din il-kontinġenza hija neċessarja 
f’diskussjoni dwar l-etika fil-ħajja pubblika, dan għax fil-fatt hemm 
għadd ta’ paradossi li, kif se naraw hawn taħt, mingħajrhom ma nistgħux 
nifhmu l-etika bħala prattika fil-ħajja pubblika. F’dan l-artiklu, nixtieq 
ukoll nispjega kif u għaliex mingħajr ma nirrikonoxxu u nifhmu dawn 
il-paradossi ikun diffiċli li nelaboraw fehma u għarfien komprensiv 
tal-etika f’oqsma bħad-demokrazija, it-tmexxija u l-governanza. 

1. Prinċipji, suġġetti u parassiti 
Jekk għal ġieh l-argument nidentifikaw sebgħa aspetti tal-etika fil-

ħajja pubblika, jiġifieri: l-altruwiżmu (bħala selflessness), l-integrità, 
is-sens oġġettiv, l-akkontabilità, is-sens miftuħ (openness), l-onestà u 
t-talent tat-tmexxija (leadership); allura ma jonqosx li l-etika bħala 
prattika għandha tingħaraf fid-diversità tagħha u mhux minn prinċipji 
fissi. 

X’inhu prinċipju?
Prinċipju jfisser punt tat-tluq (dak li l-Griegi Bikrin kienu jsejħu 

arkhé) li minnu nistgħu nispjegaw u nifhmu għaliex ħadna direzzjoni 
a u mhux b, c, x, y jew z. Dan għandu sinifikat importanti f’dak li 
nagħmlu, għalkemm dan m’għandux jiddetermina kulma nagħmlu hekk 
kif nitilqu. Prinċipju ma jistax jiddetta kif se jittieħed il-vjaġġ. Punt 
tat-tluq jagħmel parti minn pjan li bih nibdew triqtna. Madankollu, 
jekk fit-triq se nsibu ostakli jew devjazzjonijiet, dawn ma nistgħux 
ninjurawhom f’isem prinċipju fiss. 

Barra minn hekk, l-analoġija tal-vjaġġ mhux dejjem taħdem meta 
niddiskutu x’inhu prinċipju. Hija biss analoġija waħda minn ħafna. Imma 
anke jekk inkomplu bl-istess analoġija, nafu li ġaladarba hemm punt 
tat-tluq hemm punt tal-wasla (li l-Griegi sejħu telos). Malli jintrabat ma’ 
wasla (u allura se nkunu teleoloġiċi f’dak li nqisu bħala process), il-
prinċipju se jsib definizzjonijiet differenti. Madankollu, il-punt tal-wasla 
huwa biss mezz sabiex nesploraw possibiltajiet oħra tal-wasla; u hemm 
kuntesti fejn il-wasla ssir punt tat-tluq ġdid f’għadd ta’ direzzjonijiet 
possibbli. Filwaqt li l-punt tat-tluq jibqa’ dak li hu, ma nistgħux 
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nibqgħu marbutin miegħu bħall-imħar u nieħdu attitudni determinista 
fil-proċessi li jittieħdu. L-intenzjoni li biha beda l-vjaġġ mhijiex punt 
fiss li jiddetermina kollox, għaliex il-kontinġenzi li jikkaratterizzaw 
il-proċess innifsu huma ħafna u fi stat ta’ bidla kontinwa. 

Anke jekk se ninsistu fuq wasla fissa, il-vjaġġ se jinbidel u allura 
l-punt tat-tluq bħala prinċipju jinbidel f’dak li jfisser għalina. Kif jgħid 
il-poeta Antonio Machado m’hemmx it-triq imma l-mixja li tagħmel 
it-triq. U poeta ieħor, din id-darba Kostantiku Kavafis, dejjem ifakkar 
lill-qarrejja tiegħu li l-belt li salpajt għaliha hija primarjament f’qalbek 
u kultant aħjar ma tgħaġġilx biex tasal hemm. 

Fiż-żewġ każi ta’ vjaġġ u destinazzjoni, se nsibu li anke meta 
d-destinazzjoni ma tinbidilx, kull fejn il-bnedmin waslu, dejjem tgħallmu 
li dak li kellhom f’moħħhom fil-punt tat-tluq kien radikalment differenti 
minn dak li sabu. Meta naħsbu li wasalna, dan huwa biss punt ġdid tat-
tluq għaliex imkien m’hemm l-istess belt li dejjem kellna u sawwarna 
f’qalbna. Wara kollox, kif Marco Polo jgħid lil Kubla Khan fil-ktieb 
ta’ Italo Calvino L-Ibliet Inviżibbli, kull belt li tarrafna lil xulxin kienet 
dejjem magħna u ġewwa fina. Żgur li hawn il-prinċipju jieħu sinjifikat 
differenti minn wieħed fiss.

X’hemm ħażin fil-kunċett ta’ prinċipju fiss fl-etika? 
Fil-paragrafu li ftaħt dan l-artiklu, qed ngħid li diskors etiku marbut 

ma’ prinċipji fissi jista’ jkun konvenjenti daqs kemm jibqa’ problematiku. 
Il-konvenjenza ta’ prinċipji fissi ma tistax tinjoraha, speċjalment meta 
ħafna jemmnu li ma tistax titkellem dwar etika jekk mhux fuq pedamenti 
fissi u komuni għal kulħadd. Madankollu, kif se naraw, dak li jidher 
konvenjenti isir problematiku għaliex dak li nqisu bħala prinċipju fiss, 
fir-realtà huwa ta’ ostaklu għas-sens etiku bħala wieħed primarjament 
ħaj—iġifieri kreattiv u esploratorju. Etika bla ħajja hija biss monument 
ta’ prinċipji li mhumiex miftuħa għal possibbiltajiet ġodda u diversi. 

Għalkemm hemm argument razzjonali f’dak li huwa pedament ta’ 
prinċipji, speċjalment meta f’oqsma pubbliċi bħalma hija l-politika, 
konvenjenzi “bla prinċipju” huma kawża ta’opportuniżmu, hemm 
bżonn li niċċaraw x’nifhmu bi prinċipju. Dan għaliex il-konvenjenza 
ta’ prinċipju fiss, barra milli huwa miftuħ għal ħsieb assolutista u aġir 
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dommatiku, illum qed iservi bħala strument effiċjenti sabiex isaħħaħ 
politika maniġerjali. Għalkemm dawk li jsostnu l-manġerjaliżmu jgħidu 
li huma kontra l-ideoloġija u l-politika dommatika li ddeġenerat fiha—u 
allura jsostnu li ma jemmnux f’etika mibnija fuq prinċipji fissi—illum 
qed naraw li l-maniġerjaliżmu nnifsu huwa diskors imsejjes fuq prinċipji 
fissi li huma monument ta’ sistema politika u ekonomika li dejjem sostniet 
għadd ta’ interessi vestiti li jużaw il-progress biss għall-konvenjenza 
eġemonika tagħhom. Eżempju ta’ dan huwa l-mod assolut li bih dawk 
li jgħidu li huma “pragmatiċi” u “liberali” fl-istess waqt isostnu b’mod 
qawwi id-duttrina tas-“suq ħieles”.

Il-prinċipju bħala tali huwa sinjifikat miftuħ, kunċett-qoxra li tista’ 
timlieh b’argumenti li jafu jkunu totalment kontra xulxin. Sakemm 
il-konvenjenza tal-prinċipju ma ssirx ostaklu għall-proċessi li dejjem 
jibqgħu miftuħa għall-sinjifikati li jinbidlu, dak li bih nispjegaw x’nifhmu 
b’etika fil-ħajja pubblika għandu jibqa’ dinamiku u sa ċertu punt 
“fluwidu.” Il-kunċett tal-fluwidità jista’ jkun abbużat minn dawk li jridu 
jieħdu vantaġġ minn kif jippreżentaw irwieħhom bħala pragmatiċi, meta 
fil-fatt huma biss opportunisti. B’hekk meta ngħidu “proċess miftuħ” 
irridu nassumu azzjoni miftuħa għal trasformazzjoni kontinwa u fuq 
kollox irridu naraw x’għamla ta’ interessi – komuni jew esklussivi, 
emanċipatorji jew diskriminatorji – dan il-kunċett qed isostni.

Hawn, l-aspett tal-etika li jitniżżel bħala “sens oġġettiv” ma jistax 
jingħaraf jekk mhux f’kuntest ta’ persuni u sitwazzjonijiet li jixhdu 
r-realtà tagħhom fil-mument li jagħmilhom suġġetti. Il-kejl ta’ suġġett 
(dak li nqisu bħala l-kejl tagħna bħala persuni ħielsa), jiġi biss fl-
awtonomiji diversi li jorbtu l-esperjenza tagħna b’mod intersuġġettiv. 
Din mhijiex skuża li tirrendi kollox relattiv fejn “kulħadd għandu raġun.” 
Bħala spazju ta’ responsabilità konvivjali, l-ispazju intersuġġettiv huwa 
inkompatibbli ma’ kull forma ta’ opportuniżmu relattiv, speċjalment 
meta jrid jassumi forom soċjali, politiċi u ekonomiċi. 

X’nifhmu b’esperjenza intersuġġettiva f’ħajja konvivjali? 
Filwaqt li hemm dinja oġġettiva, u hemm mezzi u kejl li bihom se naslu 

biex naċċettaw jew naqblu ma’ fatti oġġettivi, l-istess interpretazzjoni 
li biha naslu għal dan il-ftehim tibqa’ waħda li ġejja minna lkoll bħala 
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suġġetti li ngħixu flimkien. Madankollu dan ma jfissirx li validità tiġi 
mill-fatt li ġemgħa tgħid a, b jew ċ, u allura dawk li jgħidu x, y jew z 
m’għandhomx raġun. Hawn mhux qed nitkellmu dwar is-saħħa fin-numri 
(li ħafna drabi ħafna jikkonfondu mad-demokrazija), imma relazzjoni 
bejn suġġett u ieħor. Opinjoni nfurzata mill-massa (bħalma nsibu f’atti 
ta’ fidi reliġjuża jew politika, fejn issib maġġoranzi morali li jħobbu 
jużaw il-forza fuq kulħadd) ma ġġibx leġittimità demokratika.

Imma dan mhuwiex argument faċli, tieħdu mill-liema direzzjoni se 
tieħdu. L-esperjenza tagħna hija dejjem suġġettiva, anke meta naqblu 
dwar x jew y b’mod oġġettiv. Kif jgħidilna l-filosfu Gianni Vattimo u 
qablu Friedrich Nietzsche, kulma għandna huma interpretazzjonijiet. 
F’dan is-sens ma nistgħux ninnegaw li dak li naraw u nifhmu jiġi 
minn dawn l-interpretazzjoinijiet li aħna kapaċi nagħmlu għax aħna 
suġġetti ħielsa u ntelliġenti. Dan ukoll ifisser li s-suġġett ma jinnegax 
l-oġġett. Anzi, wieħed jitlob lill-ieħor. Nistgħu naraw ukoll kif bħalma 
l-esperjenza tagħna tad-dinja hija dejjem suġġettiva (għax kulma naraw 
u nifhmu jiġi minn dak li jagħmilna konxji fl-għajxien tagħna), dak li 
nqisu bħala oġġettiv huwa rizultat ta’ għarfien bejn suġġetti—b’mod 
intersuġġettiv (bejniet u bejn is-suġġetti). 

Wieħed jista’ jifhem għaliex, meta Albert Einstein, u qablu             
Galileo Galilei, ħarġu b’ideat li lanqas ix-xjenza ta’ żmienhom ma’ 
kienet lesta li taċċetta kif ġieb u laħaq, dawn kellhom isibu forom ta’ 
kunsens li bihom setgħu jibnu fuq dak li sabu u li bih ażżardaw ma 
jaqblux mal-konvenzjonijiet maġġoritarji ta’ żmienhom. Mingħajr 
kunsens (anke jekk tal-ftit), l-ideat tagħhom qatt ma kienu se jaraw 
id-dawl tax-xemx. 

Anke jekk m’aħniex ġenji bħal Bertu u Galilew, u l-mod tagħna kif 
inħarsu lejn id-dinja huwa ordinarju, bħalhom, fl-intersuġġettività se 
nifhmu l-għażliet tagħna f’dik li hija responsabilità konvivjali. Hawn 
qed insejjaħ din ir-responsabbilità bħala waħda konvivjali, iġifieri 
waħda ta’ con vivenza, li timplika għajxien flimkien. Sabiex persuna 
tapprezza l-individwalità tagħha, il-valur ta’ din l-individwalità jinkiseb 
mill-konvivenza ma’ persuni oħra li wkoll japprezzaw l-individwalità 
tagħhom. Jekk dawn jiżolaw lilhom infushom minn xulxin l-individwalità 
tagħhom tintlef. 
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F’dan kollu, il-ħelsien għandu rwol ċentrali. Il-konvivjalità mhijiex 
xi prinċipju awtoritarju. Il-kunċett tal-konvivenza huwa differenti 
minn kunċett ta’ kollettività forzata. Għall-kuntrarju, il-konvivjalità 
tissensel mill-ħelsien tal-persuna kif espressa fil-ħelsien tagħna lkoll fl-
intersuġġettività li biha nagħmlu sens mid-dinja bħala dinja ta’ għajxien. 
Il-filsofi fenomenoloġiċi jsejħu din id-dinja life-world, Lebenswelt, 
mondo vitale/della vita, le monde nous vivons.

Kull spazju intersuġġettiv jibqa’ inkompatibbli ma’ dawk il-forom 
ta’ opportuniżmu relattiv meta dawn jippruvaw jostakolaw is-sens 
konvivjali. Eżempji ta’ opportuniżmu relattiv li jieħu forom soċjali, 
politiċi u ekonomiċi insibuhom f’kull kamp – sew dak li wħud iqisu 
bħala konservattiv u kif ukoll dak progressiv. F’dawn l-aħħar għexieren 
ta’ snin rajna għadd ta’ ħassieba, politiċi, opinjonisti, kittieba u oħrajn 
li jgħidu fil-miftuħ li għalihom m’hemm xejn fiss u fejn kulma huwa 
tajjeb huwa dak li jaħdem. Kif rajna hawn fuq, dan l-opportuniżmu 
relattiv ta’ żmienna jieħu l-forma ta’ maniġerjaliżmu.

X’inhu l-maniġerjaliżmu?
Anke jekk jisħaq il-kontra, l-argument maniġerjali huwa ideoloġiku 

ferm iktar mill-istess ideoloġiji tal-passat. Il-maniġerjaliżmu huwa 
d-domma ta’ llum, prinċipju fiss li jiftaħar li huwa wieħed miftuħ. Fejn 
qabel kellna d-domma tal-fidi ssostni monarkija inkurunata mill-Knisja, 
u mbagħad kellna d-domma ideoloġika li sostniet stati awtoritarji fuq il-
lemin u x-xellug, illum għandna d-domma tal-opportuniżmu maniġerjali. 
Madankollu fil-maniġerjaliżmu ta’ żmienna nsibu differenza sinifikanti: 
filwaqt li l-istati teokratiċi u ideoloġiċi kienu kontra kull forma ta’ 
demokrazija liberali, id-domma ta’ żmienna qed tinħeba wara l-maskra 
tad-demokrazija liberali. 

Fis-sens ta’ etika fil-ħajja pubblika, l-opportuniżmu maniġerjali 
jagħmel minn kollox sabiex jidher altrwista, ekwu, integru, oġġettiv, 
akkontabli, miftuħ, onest u mmexxi b’mod trasparenti. Fi kliem 
ieħor, l-aspetti kollha tal-etika fil-ħajja pubblika huma adottati mill-
maniġerjaliżmu b’mod attiv. Madankollu, meta tħares mill-qrib, dawn 
il-valuri saru mezzi li bihom l-istat jipproteġi s-swieq miftuħa biss 
għall-interessi vestiti. F’dan is-suq – li tiegħu u fih, iċ-ċittadin għandu 
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l-impressjoni li għandu sehem ekwu, meta fil-fatt m’għandu l-ebda 
saħħa jew rwol ħlief ta’ dak li bih jagħlef l-istess suq – ir-rebbieħa huma 
grupp żgħir ta’ nies li jistagħnew filwaqt li taħthom issib klassijiet u 
gruppi varji li jibqgħu dipendenti minn sistema li għallmithom jemmnu 
bis-sħiħ fiha u fejn id-domma hi li din is-sistema imsejsa fuq etika li 
temmen f’ħelsien mingħajr xkiel. 

Bl-iskuża ta’ ekonomija u politika “prattika”, l-istess konvivjalità 
li biha bħala persuni nagħrfu l-individwalità tagħna bħala suġġetti, 
issib ruħha magħġuna mill-interessi tal-ftit. Ħafna jsejħu din ideoloġija 
“neoliberali”, għalkemm b’ċerta konvenjenza għad-domma maniġerjali, 
dan iwassal sabiex ħafna jikkonfondu n-neoliberaliżmu mal-liberaliżmu 
klassiku. Filwaqt li dan tal-aħħar għandu l-kuntradizzjonijiet tiegħu 
(bħal kull ideologija) il-konnessjoni tal-liberaliżmu man-neoliberaliżmu 
hija biss fl-isem. 

Għall-kuntrarju tal-liberaliżmu klassiku u dawk it-tradizzjonijiet 
politiċi fuq ix-xellug u l-lemin li baqgħu investiti fid-demokrazija liberali, 
in-neoliberaliżmu maniġerjali huwa parassitarju. Bħalma parassit juża 
organiżmu ieħor sabiex jissopravivi, in-neoliberaliżmu maniġerjali juża 
l-kunċett tal-libertà u d-demokrazija sabiex jillimita kull possibilità 
konvivjali. Bl-iskuża maniġerjali, in-neoliberaliżmu llum qed isostni 
ideoloġiji li jostakolaw b’mod attiv kull etika demokratika li biha 
nipprattikaw l-intersuġġettività tagħna bħala essri ħielsa u ntelliġenti. 

Ħafna jistaqsu: kif dan jista’ jseħħ meta suppost tgħallimna mill-
istorja? Tweġiba minn ħafna tinstab fil-fatt li d-demokrazija tissensel 
minn għadd ta’ paradossi li la nistgħu ninjorawhom, imma lanqas ma 
nistgħu neliminawhom kif ġieb u laħaq. Dan għaliex il-paradoss, u 
allura it-tensjoni li jġib, huwa parti integra minn dak li ssostni l-istess 
demokrazija. 

2. Il-paradoss demokratiku bejn il-misraħ u l-assemblea 
Sa minn żmien il-Griegi Bikrin, id-demokrazija bħala sfera pubblika 

dejjem sabet espressjoni f’tensjoni bejn (i) il-ħajja tal-misraħ (l-agorà) 
li huwa imkien li jiġbor lill-poplu bħala laikós li iktar minn nazzjon, 
jindika il-kotra (laós) f’sens wiesgħa; u (ii) l-assemblea (ekklesía) fis-sens 
ta’ rappreżentanza imlaqqa’ li tiddistingwi bejn il-poplu u ċ-ċittadin tal-
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belt imdawwra mill-ħitan tal-polis, filwaqt li tilleġiżla għall-belt kollha. 
Il-paradoss jibda fir-rappreżentanza nfisha, fejn m’hemmx ekwivalenza 
bejn iċ-ċittadini tal-belt u l-poplu li jgħix fiha. 

Anke meta llum id-demokrazija hija iktar inklussiva u fejn il-mara 
għandha d-dritt tal-vot u l-ilsiera uffiċjalment ma jeżistux, l-istess 
demokrazija ma tinkludix dawk li jaqgħu barra ċ-ċittadinanza. Illum issib 
ħafna li jiddefinixxu u jiddefendu forom ta’ rappreżentanza demokratika 
li jeskludu lill-barrani, lill-immigrant, lir-refuġjat, u lil dawk li għalkemm 
issibhom fil-misraħ jipparteċipaw fil-ħajja ta’ kuljum, ma ssibhomx ukoll 
fl-assemblea. F’dan se nsibu kunflitt bejn demokrazija bħala forma ta’ 
ħajja assoċjata u demokrazija bħala rappreżentanza ta’ ċittadinanza li 
tiddistingwi ruħha minn soċjetà aktar wiesgħa.  

Ir-relazzjoni bejn misraħ u assemblea, poplu u ċittadinanza, tiżvela 
paradoss ewlieni fid-demokrazija. Fost kuntradizzjonijiet oħra dan huwa 
paradoss importanti mhux biss fis-sens ta’ min huwa rrappreżentat 
fl-ispazji tad-demokrazija, imma fejn se nsibu spazju ta’ konflitt 
kontinwu li jinfiles bejn realtà oġġettiva ta’ demokrazija formali u realtà 
intersuġġettiva ta’ konvivjalità organika. F’dan l-ispazju bejn il-knaten 
tal-politika, se nippruvaw nifhmu dak li aħn’aħna fil-prattika bħala 
pubbliku u poplu—u allura fejn l-etika pubblika u l-etika ta’ x’jagħmilna 
poplu—bejn il-misraħ u l-assemblea—tieħu sinjifikat qawwi fil-prattika 
politika. Minn din il-prattika politika naslu biex nifhmu x’inhuma 
l-implikazzjonijiet etiċi tal-paradoss demokratiku.

X’inhu l-paradoss tad-demokrazija? 
Il-paradoss tad-demokrazija għandu ħafna aspetti. Ma jiġix f’forma 

regulari imma ssibu fil-ħafna faċċati ta’ massa amorfika. L-aspett tal-
paradoss li qed insemmi hawn (li iktar tard jintrabat ma’ paradossi 
oħrajn li jikkonċernaw l-etika fil-ħajja pubblika), ġej mill-kuntest tad-
demokrazija fil-polis magħluqa, jew aħjar id-demokrazija bħala belt-stat 
imdawra bil-ħitan. Filwaqt li jindukraw lil dawk li jilqgħu, dawn il-ħitan 
jeskludu lil dawk li hemm barra. Imma fl-istess belt-stat infisha hemm 
ħitan interni li jaqsmu u jeskludu bejn il-kotra li tinkludi lil kulħadd 
u ċ-ċittadinanza li tagħżel minn ġo l-istess kotra u teskludi lil dawk li 
ma jaqgħux fil-kategoriji li tirrappreżenta. Fi kliem ieħor il-paradoss 
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għandu żewġ livelli: (a) dak tal-ħitan li jindukraw u jeskludu; u (b) dak 
li minn ġewwa jipproduċi ħitan oħrajn li jagħżlu l-kotra miċ-cittadin, 
il-misraħ mill-assemblea.

Il-paradoss tad-demokrazija ma jistax ikun biss ikkunsidrat fuq livell 
astratt u wisq anqas ma huwa ridott f’perpettiva politika jew morali 
biss. Li titkellem dwar dak li jilqa’ u dak li jeskludi – u allura dak 
jinfatam mill-poplu bħala l-għajn ta’ raġuni demokratika – m’għandux 
ikun ridott għal xi ammissjoni jew dikjarazzjoni ta’ fidi. L-etika li 
l-paradoss tad-demokrazija jqajjem hija qasam politiku fil-prattika ta’ 
dak li hi – l-għajxien ta’ individwi f’soċjetà. Il-filosofija tal-etika hija 
l-istess filosofija tal-prattika li biha ngħixu bħala suġġetti f’dinja ta’ 
oġġetti. F’din il-prattika hemm dak il-qafas li ninsġu għalina nfusna u 
bejnietna fil-konvivjalità li biha ningħarfu bħala bnedmin.  

Il-kwalifika tal-etika bħala prattika hija importanti speċjalment meta 
rridu noqogħdu attenti li ma nterrqux fl-istess mogħdija li ttieħdet sa 
minn żmien bikri, fejn it-tajjeb, il-veru u l-ġmiel ħadu għamla ta’ trinità 
filosofika li fiha inqabdet ir-raġuni u magħha l-istess prattika etika. Lil 
hinn minn din it-trinità, l-etika bħala prattika tassumi ftehim miftuħ u 
allura espressament soċjali u pubbliku li jingħaraf minn grammatika 
kreattiva u esperimentali ta’ lsien, ħsieb, azzjoni u preżenza fl-imkejjen 
diversi tal-ħajja ta’ kuljum.

Ma tridx tkun filosfu biex tagħraf kunsens u aspettativa – li l-Istorja 
turi li huma kollha żbaljati – tat-trinità bejn il-gmiel, it-tajjeb u l-ħażin. 
Jekk tmur sal-misraħ u titlob l-opinjoni ta’ dawk li lesti jkellmuk dwar 
dak li jqisu bħala sabiħ, dawn b’xi mod jew ieħor se jattribwixxu l-ġmiel 
ma’ xi ħaġa vera. Mingħajr ma jaħsbuha darbtejn, ħafna jgħidulek li 
l-verità fiha nfisha hija tajba. Bl-istess mod, skont ħafna, kulma huwa 
veru jrid ikun tajjeb fih innifsu. Jekk le dan se jidher ikrah u jirriżulta 
f’gidba. Fil-verità ħafna jistennew kull ordni bħala espressament sabiħ, 
filwaqt li għalihom, il-qerq ma jistax isib rappreżentanza fit-tajjeb. 

Il-ġmiel, it-tajjeb u l-veru
Storikament, il-ġmiel kien ukoll okkażjoni ta’ qerq, fejn il-

konsegwenza tal-verità ma kienetx sabiħa. Ix-Shoah kienet konsegwenza 
ta’ ordni mqanqal u sostnut minn manifestazzjonijiet politiċi li użaw 
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l-estetika u r-raġuni bħala strumenti ta’ oppressjoni. Max-Shoah, it-
trinità filosofika sfaxxat. 

Jekk l-ordni jidher tajjeb u veru, kien l-istess ordni morali espress 
fil-ġmiel tal-knejjes u l-palazzi, li f’isem it-tajjeb popli sħaħ sfaw 
oppressi u fejn min ma qabilx, spiċċa maħruq fil-misraħ. Il-meravilja 
tal-knejjes mibnija bl-idea tas-saltna t’Alla fuq din l-art, sostniet 
katekiżmu ġenoċidjali li qered mases ta’ Lhud u Misilmin f’sekli sħaħ 
ta’ kruċjati. Kien f’isem il-verità li reġimi Nsara u Misilmin, siltu 
ordni morali minn massakri kontinwi f’isem in-Nofsqamar jew is-
Salib. Fil-kontinent Amerikan, popli ndiġeni ġew immassakrati meta 
arthom insterqet għat-tajjeb tas-Salib u l-Libertà. U ma rridux immorru 
lura fiż-żmien sabiex naraw kif il-glorja neo-klassika tal-Istat Liberali 
tal-Punent, sostniet il-ġmiel ta’ blietha u l-verità tad-demokrazija fuq 
wesgħat kolonjali li fihom spikka il-jasar, l-oppressjoni u l-ġenoċidju. 
Ma’dawn ma nistgħux ninsew kif l-istat totalitarju, taħt il-kappa faxxista, 
nażista, mawwista u stalinista sostna l-istess trinità filosofika mingħajr 
ma sab kontradizzjoni fid-demm li nxtered.

Mhux ta’ b’xejn, Adorno jgħidilna, li kien hemm min staqsa jekk 
wara Auschwitz nistgħux niktbu l-poeżija.

L-istorja tgħallimna li meta nassumu t-tajjeb huwa veru u sabiħ, tgħib 
kull possibilità ta’ fatti diversi fi stat kontinwu ta’ bidla. Ironikament, 
f’triangolazzjoni magħluqa bejn it-tajjeb, is-sabiħ u l-veru, l-ebda sens ta’ 
etika ma jista’ jingħaraf bħala tajjeb, u wisq anqas bħala veru jew sabiħ. 

3. Flimkien għax differenti
Meta nsibu rwieħna ngħixu flimkien, l-isfera tal-prattika f’dak li aħna 

bħala bnedmin u f’dak li huwa komuni għalina lkoll, ma tistax ma tkunx 
xhieda tad-diversità. F’din id-diversità nirrealizzaw u nikkonfermaw 
li aħna differenti għax aħna lkoll l-istess, u fejn ir-responsabbilità li 
għandna lejn xulxin ma tista’qatt tkun relattiva u wisq anqas assolutista.

Eżempju konkret issibu fil-mużika. Do, re, mi fa, sol, la si ... huma 
kollha noti ndaqs, imma kollha differenti. Mingħajr din id-differenza 
tonali mhemmx mużika. Fil-prattika ta’ kif in-noti jirrelataw ma’ xulxin—
li hija l-essenza tal-mużika—se ssib li d-differenza tagħmel possibbli 
sew id-dissonanza u sew l-armonija. Jekk timmaġina pjanu b’tastiera 
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fejn il-kjavi kollha jdoqqu l-istess nota, il-mużika hija mpossibbli għax 
mhemm la armonija u lanqas dissonanza.

Bħal fil-prattika mużikali, biex il-prattika etika sseħħ irid ikun 
hemm elementi li joħolqu dak li huwa possbbli permezz tad-diversità li 
tagħmilhom parti mill-istess realtà. Mingħajr il-prattika nfisha m’hemm 
l-ebda għarfien ta’ din il-possibbilità. Bħalma l-mużika tingħaraf minn 
kif ngħixuha f’kull possibilità tagħha, il-prattika etika tinstab f’għajxien 
fid-diversità. Dak li huwa possibbli ma jingħarafx kemm-il darba 
jingħalaq mill-wesgħat tal-għajxien li jsostni l-ħajja pubblika.

X’jagħmilna differenti? Għax jien bniedem l-istess bħalek, fil-
prattika tal-etika jien nagħrfek fid-differenza ta’ bejnietna. Hawn qed 
norbot id-differenza mal-prattika etika u magħha qed norbot l-għarfien 
tal-istess differenza ma’ dak li nagħrfu fina nfusna f’imkien komuni. 

L-etika ma ssirx prattika jekk ma nagħrfux dak li jagħtina 
l-individwalità li bħala persuni nagħrfu f’xulxin għax aħna persuni 
differenti minn xulxin. Mingħajr ma nqis lilek fl-individwalità tiegħek, 
l-aġir tiegħi lejk huwa biss mekkanistiku, anke jekk mhemmx għalfejn 
inkun naf min int, fil-prattika etika rrid nagħrfek bħala individwu sabiex 
b’hekk nistgħu naqsmu l-istess spazju, l-istess imkien, b’mod li l-ħelsien 
tagħna huwa garantit għalina lkoll u mhux għal uħud biss. 

Nieħdu l-eżempju ta’ bniedem li jassar bniedem ieħor. Kif kien 
jgħid Hegel, meta biedem jibdel bniedem ieħor f’ilsir, dan se jsir sid 
imma malli jagħmel dan, bħala sid se jsib li l-ħelsien tiegħu spiċċa. 
Dan għaliex hekk kif sar sid, dan investa l-ħelsien tiegħu f’dak li neħħa 
minn ħaddieħor.  Is-sid jisfa’ dipendenti fuq l-istat tal-ilsir tiegħu. Fil-
lezzjonijiet tiegħu dwar Hegel, Alexandre Kojève jispjega dan b’mod 
iktar ċar. Huwa juri kif hekk kif l-ilsir isib il-ħelsien mis-sid, is-sid 
jispiċċa jitlef kull sens ta’ eżistenza għaliex meta jassar lill-persuna 
oħra huwa tilef il-ħelsien tiegħu darba għal dejjem. Anke jekk jindem 
– bħalma nidem John Newton, iktar magħruf bħala l-kittieb ta’ Amazing 
Grace, li minn skjavista kkonverta għal ħajja intensament reliġjuża – 
il-ħelsien li tilef is-sid, qatt ma jista’ jmur lura fl-istat oriġinarju tiegħu 
għaliex dak għeb. Minn naħa l-oħra l-ilsir li jinħeles, isib lilu nnifsu 
mhux f’dak li darba kien, imma f’dak li issa sar. 
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X’jagħmilna l-istess? Għalkemm il-jasar forsi jidher eżempju estrem, 
ma ninsewx li mibegħda imsensla fuq klassi, ġeneru, sesswalità, razza, 
twemmin u kull tip ieħor illum reġgħet tkebbset sew fil-ħajja pubblika. 
Dawn huma atti fejn dawk li jobogħdu jew lesti li jnaqqsu lil ħaddieħor 
mill-ħelsien tagħhom, qed jagħmlu l-istess bħall-persuna li ssir sid billi 
tieħu l-ħelsien ta’ persuna oħra. 

Meta persuna ma tagħrafx il-ħelsien ta’ persuna oħra, il-ħelsien taż-
żewġ persuni jintilef u miegħu tintilef il-ħila li biha nagħrfu lil xulxin bħala 
bnedmin u dak li jagħmilna l-istess. F’dan in-nuqqas ta’ għarfien tal-ħelsien 
ta’ ħaddieħor, hemm nuqqas tal-għarfien ta’ dak li jagħmilna differenti. 

Dak li jagħmilna differenti jingħaraf fil-libertà li għandna lkoll bħala 
bnedmin. Meta ma nagħrfux id-differenza li tagħtina individwalità 
ħielsa, ma nagħrfux il-libertà tagħna nfusna u bħal fil-każ tas-sid, din 
il-libertà ma tista’ qatt tmur lura u terġa’ tinkiseb kemm-il darba tintilef. 
Meta xi ħadd jaħseb li huwa superjuri fuq ħaddieħor  dan qed jabdika 
mill-ħelsien li bih jagħraf l-individwalità tiegħu stess, u b’hekk jitlef 
il-ħila li jagħraf lilu nnifsu u lil ħaddieħor bħala bnedmin.  

Id-differenza tagħmilna persuni individwali u ħielsa. Kieku ma 
konniex ilkoll bnedmin, u kieku ma konniex differenti, il-ħila li biha 
nagħrfu lil xulxin tgħib. Din hija ħila etika li turina dak li jagħmilna 
uniċi u allura waħdiena (bħala persuni awtonomi). Fuq kollox hija l-ħila 
li biha ma nispiċċawx weħidna (bħala essri soċjali). 

F’dak li jagħmilna differenti għax aħna l-istess, jiġifieri f’dak li 
aħn’aħna, se nsibu d-diversità li tagħmilna bnedmin flimkien. Is-sens 
komuni tal-flimkien jindika mhux biss l-imkien li naqsmu bejnietna 
(inkluża l-ħajja pubblika) imma wkoll id-diversità ta’ mkejjen oħra li 
minna nagħrfu l-umanità: dak li jagħmilna bnedmin ħielsa u intelliġenti; 
persuni privati għax pubbliċi; individwi uniċi għax ordinarji. Dan huwa 
l-qofol tal-għajxien flimkien ta’ ġeneri, sesswalità, razez, modi t’għajxien, 
twemmin, eċċetra, li tingħaraf fl-għaqda li ġġib magħha d-differenza.

Soċjetà, intelliġenza u ħelsien 
Il-prattika bħala etika hija ħila li tirrifletti aġir f’soċjetà ta’ persuni 

ħielsa u ntelliġenti. Soċjetà, ħelsien u ntelliġenza huma tlett fatturi li 
bihom nakkwistaw il-ħila etika bħala prattika. 
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Ħila etika mhix waħda li titgħallem fid-duttrina jew l-iskola. Ħila etika 
hija l-ewwelnett disponibilità li tingħaraf f’dik li hija l-antiċipazzjoni 
tal-esperjenza fiha nfisha. Ħafna drabi il-ħila etika tingħaraf f’kif din 
id-dispożizzjoni hija injorata u fejn iktar minn prattika soċjali, l-etika 
ssir distorsjoni morali ta’ prattika li hija biss forma ta’ impożizzjoni. 

Kull disponibilità hija kkaratteriżżata mis-soċjetà li ttiha sinifikat, 
intelliġenza li biha ssir raġuni u mhux istint, u libertà fejn ir-raġuni 
mhix fissa imma ssir plastika kif jgħid John Dewey, fejn dak li bih aħna 
disposti huwa miftuħ għal bidla u trasformazzjoni kontinwa. 

Eżempu ta’ dan issibu f’kif rajna hawn fuq, fejn bħala persuni, 
nagħrfu lil xulxin bħala bnedmin li ngħixu u nikbru flimkien (bħala 
soċjetà). Madankollu dan l-għarfien iseħħ f’dak li jagħmilna diversi 
(bħala individwi intelliġenti u ħielsa). Fejn dan ma jsirx, id-disponibilità 
etika ssir strument ta’ preġudizzju u kejl lejn l-aġir ta’ ħaddieħor – f’dak 
li tiddetta l-hekk imsejħa “maġġoranza morali.”

4. Xefaq mhux terren
L-etika fil-ħajja pubblika trid tinżamm lil hinn mill-opportuniżmu 

relattiv fuq naħa u l-moraliżmu fuq l-oħra. Dan iseħħ biss fuq xefaq 
wiesgħa fejn id-duwaliżmi ta’ aħna u huma, tajjeb u ħażin, sabiħ u ikrah, 
spirtu u materja, eċċetra, isiru irrelevanti. Flok qasma bejn azzjoni u 
oħra, prinċipju u twemmin jew ieħor, hawn qed nagħrfu d-distinzjoni 
bħala kostellazzjoni ta’ ideat u aspirazzjonijiet, ċirkustanzi u għanijiet 
li fid-diversità tagħhom jinfirxu fuq orizzont, xefaq fi stat kontinwu 
ta’ twessigħ, li qatt ma jaspira li jsib punt ta’ wasla jew tmiem f’xi 
pedament fiss. 

Kif rajna hawn fuq, il-punt tal-wasla (telos) fi proċess li jibda minn 
punt tat-tluq (bħala arkhé, bidu, imma wkoll prinċipju) huwa biss punt 
ieħor ta’ tluq fi proċess kontinwu. Tista’ tgħid li hekk kif telos (bħala t1) 
jintlaħaq fi proċess li beda minn arkhé (bħala a1), t1 issir a2 li twassal 
għal t2, li ssir a3, li ssir t3 … eċċetra. Jekk il-wasla tieqaf u l-proċess 
isir biss terren bejn a1 u t1 u xejn iktar, il-possibilitajiet li hemm f’ t3 
bħala a4, t4 bħala a5, …  eċċetra, jgħibu. L-għajbien ta’ din il-possibilità 
ssir terren fiss li joqtol kull sens li bih wieħed jibda jifhem xi tfisser 
disponibilità ta’ prattika miftuħa u sperimentali (ara hawn fuq u dwar 
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il-possibiltajiet li tiftaħ il-kontinġenza li bdejna niddiskutu fil-ftuħ ta’ 
dan l-artiklu). 

Diversità mhux diskriminazzjoni
Ix-xbieha ta’ xefaq bħala linja orizzontali hija biss ‘linja’ bejn sema 

u baħar li ma tintlaħaq qatt. Ix-xbieha tax-xefaq hija il-wesgħa infinita 
li hemm lil hinn mill-linja immaġinarja. Jekk timmaġina ruħek qed 
tħares lejn ix-xefaq, kulma tara huwa l-limitu tal-viżjoni ddettata mill-
pożizzjoni tiegħek. Jekk għalik dak huwa kulma hemm, allura għalik 
m’hemmx xefaq imma viżjoni ta’ terren fiss – i.e. dimensjoni waħda. 
Ix-xefaq jindika dimensjoni plurali, u jekk il-limitu tal-pożizzjoni 
tagħna issir terren fiss, tgħib kull possibilità li ma tidħolx f’dak li 
wieħed jista’ jara. 

Hawn irridu nagħżlu bejn xefaq ta’ diversità u terren ta’ diskrimi-
nazzjoni. B’dimensjoni waħda, inkunu qed niddiskriminaw possibilità 
minn oħra, li bħala azzjoni issostni li hemm biss possibilità waħda. 
Filwaqt li xefaq miftuħ huwa l-immaġini ta’ diversità ta’ possibilitajiet; 
terren fiss huwa att diskriminatorju li jeqred kull possibilità. 

Wisq anqas ma nistgħu naċċettaw li f’isem il-prinċipji insostnu 
pedament uniku li fuqu nibnu mekkaniżmi u allura strumenti li bihom 
nattwaw l-intelliġenza tagħna bħala individwi ħielsa f’soċjetà. Jekk 
l-individwalità u l-ħelsien tagħna huma mkejla jew applikati b’mod 
strumentali, se nsibu li dan il-kejl jispiċċa f’għodda li timponi sett ta’ 
valuri fissi fuq ħaddieħor. 

Anke meta dan l-att strumentali jidentifika ruħu mad-demokrazija 
u l-liġi, bħala strument ffundat fuq terren fiss ma jħalli l-ebda lok 
għall-ħajja assoċjata, li hija l-qofol tad-demokrazija nfisha. F’kuntest 
strumentali l-intelliġenza tispiċċa meqjusa b’għodda fejn il-ħelsien isir 
forma vojta, u fejn anke jekk milqugħ b’mod ħieles, il-ħelsien li jaspira 
għal-libertajiet (bħal dawk ċivli u soċjali) jibqa’ ostaġġ ta’ proċedura 
legalistika li ma tirrelatax, la mas-soċjetà u wisq anqas mal-ħajja ta’ 
kuljum. Hawn l-espressjoni demokratika ssib ruħha aljenata, u allura 
maqtugħa, mill-isfera soċjali ta’ persuni ħielsa u b’hekk anke jekk il-
liġi hija intiża biex tipproteġi l-individwu, din malajr issir strument 
biex tagħmel il-kontra. 
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5. Il-paradoss u t-tmexxija
L-etika fil- (u tal-) ħajja pubblika ssib l-għeruq tagħha fil-paradoss 

tad-demokrazija li aċċennajna għalih hawn fuq. Fis-sens verament 
pubbliku, id-demokrazija ma teskludi lil ħadd għax meta tgħid li hija 
pubblika qed tindika żewġ elementi prinċipali: id-demokrazija hija affari 
pubblika, u allura m’għandhiex ġewwa jew barra, suġġett jew oġġett. 
Imma d-demokrazija hija wkoll espessjoni u prattika li l-kuntest etiku 
tagħha ma jistax jiġi aljenat minn polis imsensla fid-diversità li ssib 
espressjoni f’dak li huwa ġewwa jew barra, suġġett jew oġġett. 

Paradoss bħala dissonanza
Fid-diskussjoni tal-paradoss tad-demokrazija, rajna kif il-ħitan 

demokratiċi jinkludu u jagħtu wens hekk kif jeskludu u jħallu barra. 
L-istess paradoss jestendi f’dak li jinkludi, fejn bejn il-misraħ u 
l-assemblea se ssib diskriminazzjoni ta’ drittijiet bejn il-kotra u ċ-ċittadin. 

Wieħed jista’ jimmaġina kif f’dan il-kuntest ta’ polis imdawwar bil-
ħitan, il-paradoss tad-demokrazija huwa l-istess bħal dissonanza li mhix 
relatata mal-armonija. Dan imur kuntrarju għall-analoġija fejn il-mużika 
hija kkaratterizzat minn alterità ta’ diversità f’dak li jsostni l-istess. 

Sakemm il-paradoss ma jinħadimx b’tali mod li d-dissonanza u 
l-armonija jsiru parti mill-istess relazzjoni – jew prattika, dan se jkun 
paradoss parzjali, jiġifieri paradoss insostenibbli li jimplodi għax jibqa’ 
mingħajr aġenzija vijabbli. Għall-kuntrarju ta’ dak li ħafna jsostnu, 
paradoss mhuwiex ostaklu. Isir ostaklu meta ma jkunx sostenibbli bħala 
tali. Bħad-dissonanza, il-paradoss għandu rwoli uniċi fl-aġenzija tiegħu, 
u mingħajru l-armonija issib li mhijiex tenibbli. 

Fil-kuntest tal-paradoss demokratiku, sakemm il-misraħ u l-assemblea 
ma jsibux mezz li jsiru it-tnejn parti mid-demokrazija bla ma l-misraħ 
isir assemblea u l-assemblea issir misraħ, allura id-demokrazija se tibqa’ 
biss limitata għal dak li huwa milquħ u qatt dak li jigi eskluż. Dan 
il-paradoss mhuwiex sostenibbli u nafu mill-istorja li d-demokrazija 
jew tispiċċa bħalma ġara f’reġimi totalitarji, jew ssir qoxra u allura 
paraventu ta’ sistemi illiberali. 

Imma ħafna se jistaqsu: Kif qatt jista’ paradoss jagħmel sens 
demokratiku? Sabiex paradoss jagħmel sens demokratiku, dan irid ikun 
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xefaq u qatt terren. Fin-natura dissonanti tiegħu, il-paradoss jitlob li 
jintgħaraf fil-wesgħa tal-possibilitajiet infiniti li jinfirxu fuq xefaq bla 
tmiem. Ir-raġuni hija sempliċi: paradoss parzjali sostnut minn perspettiva 
fissa la huwa paradoss u wisq anqas sostenibbli.

L-aġenzija tal-etika demokratika hija attribut li jiġi mid-diversità 
msostnija mill-paradoss demokratiku nnifsu. Il-paradoss jesprimi ruħu 
fil-kontinġenzi li minnhom nagħrfu sew il-limiti ta’ dak li aħna imma 
wkoll il-possibilitajiet kreattivi li nsibu fil-prattika demokratika bħala 
komunità mifruxa fuq xefaq u mingħajr ħitan li jagħlquha. Hawn se 
nsibu l-qofol ta’ etika li fil-prattika tagħha tingħaraf mhux biss minn 
dak li naraw fil-persuna tagħna fl-awtonomija tagħha (u li biha nagħrfu 
l-ħelsien f’relazzjoni mal-oħrajn), imma fejn fl-aġir pubbliku tagħna 
(dak li jagħmilna oħrajn għal xulxin, each other’s other sew fil-misraħ 
u fl-assemblea) kull deċiżjoni demokratika issir waqt u att soċjali. 
U kif nitgħallmu mill-paradoss demokratiku, sabiex dan iseħħ, id-
demokrazija u kif ukoll l-etika fil-ħajja pubblika ma jistgħux jintrabtu 
ma’ neċessitajiet fissi. 

B’mod konkret, il-paradoss demokratiku nsibuh f’dak li hawn fuq 
sejjaħna il-kontinġenzi tal-ħajja ta’ kuljum. Fil-possibbilitajiet li nagħrfu 
minn dawn il-kontinġenzi insibu wkoll il-ħila etika li hija s-sengħa li 
biha mhux biss nitgħallmu mill-paradoss demokratiku, imma wkoll 
ninsew b’mod konxju dak li żammna lura milli nesperimentaw. Dan 
għaliex kif għedna fid-diskussjoni tal-ħila etika, id-dispożizzjonijiet fil-
prattika soċjali hija plastika u allura tinstab fi trasformazzjoni kontinwa. 
Jekk ma jsirx hekk u l-etika issir suġġett ta’ tagħlim biss fi skola jew 
duttrina, allura d-disponibilità etika ssir strument ta’ preġudizzju u kejl. 

Possibbiltajiet kreattivi
L-etika ma tistax tinqata’ mill-possibbiltajiet li niksbu fil-kreattività 

sperimentali. Dawn jissenslu minn waqtiet li ma jistgħux jinqatgħu 
mill-kontinġenzi ta’ kuljum, għalkemm meta nitkellmu dwarhom ħafna 
drabi jidhru li huma speċjaliżmi li ssibhom f’xi mużew tal-arti jew 
laboratorju xjentifiku. 

Għalkemm hemm ħafna miti dwar ir-relazzjoni u l-kuntrast bejn l-arti 
u x-xjenza, xi drabi ninsew li dawn iż-żewġ oqsma jaqsmu bejniethom 
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metodoloġiji simili f’dik li hija sperimentazzjoni. Lil hinn mill-qasma 
artifiċjali bejn l-empiriżmu xjentifiku u l-intuwizzjoni artistika, fir-
realtà l-arti u x-xjenza huma t-tnejn mibnija fuq proċesi miftuħa ta’ 
spekulazzjoni, tiftix ħieles, u għajn tajba għal dak li jiġi b’ċikka – dak li 
b’kumbinazzjoni, ix-xjentist skopra l-peniċillina; dak li l-artista tagħraf 
fl-iskizzi wara siegħat ta’ sperimentazzjoni fl-istudju tagħha.

Bħall-artista u x-xjentist, fil-prattiċi sperimentali tal-ħajja ta’ kuljum 
insibu l-ħila li biha l-bnedmin iħarsu f’kull direzzjoni fejn għarfien, 
xjenza u kultura jingħarfu fil-pluralità ta’ dak li jagħmilhom. Fuq ix-xefaq 
tal-kontinġenza u l-esperiment, titwieled id-diversità ta’ dawk l-ilsna, 
stejjer, użanzi, imkejjen, tradizzjonijiet, u innovazzjoni li jagħmluna 
dak li aħna. F’din diversità sperimentali u miftuħa nistgħu nammettu 
(anke kultant b’diffikultà u mhux fil-pubbliku) li fl-iżolament m’hemmx 
mezz li jagħraf il-potenzjalità kollettiva tagħna. Din hija kollettiva mhux 
għax sfurzata b’mod morali jew politiku, imma għax tappartjeni lilna 
lkoll f’kull għamla li tieħu meta titfaċċa fl-isfera pubblika. 

Fil-paradossi u l-kontinġenzi li jimmotivawna sabiex nivvalorizzaw 
l-isperimentazzjoni, nagħrfu wkoll il-valur tal-iżball li jsir opportunità 
ta’ sens aktar wiesgħa, speċjalment meta nitkellmu dwar l-etika tat-
tmexxija. Jekk se nitkellmu dwar tmexxija u l-virtujiet tagħha, ma 
nistgħux inkunu “Darwinisti” fis-sens żbaljat ta’ “min hu l-aqwa 
jħawwel”, imma fejn nifhmu l-evoluzzjoni bħala proċess gradwali 
fejn l-ostaklu jinbidel f’opportunità kreattiva. Din it-trasformazzjoni 
ma sseħħx għas-skapitu tal-“oħrajn”, imma f’dinamika kollaborattiva 
fuq ix-xefaq ta’ diversità infinita u mprevedibbli. Kontra l-ideoloġija 
razzista li taqsam id-dinja f’“aħna” u “huma,” u li tara s-selezzjoni 
tal-ispeċi mil-lenti ta’ kompetizzjoni vjolenti u distruttiva, l-ispirtu 
ħaj tal-evoluzzjoni jagħraf is-selezzjoni bħala okkażjoni kreattiva u 
inklussiva li titkattar mid-diversità. 

Għalkemm imdorrija nimmaġinaw l-evoluzzjoni bħala direzzjoni 
lineari ta’ kawża u effett, din l-analoġija ma treġix fl-immaġinarju ta’ 
xefaq wiesgħa li jinfirex f’kull direzzjoni. Fl-immaġinarju tax-xefaq, 
in-nozzjoni tat-tmexxija f’ambitu li jipprattika l-etika tal-ħajja pubblika 
ma tistax tinjora (u wisq anqas tinnega) id-diversità. Għall-kuntrarju, 
il-waqt kreattiv tal-problematika tat-tmexxija (fis-sensi kollha tagħha) 
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jingħarfu minn kif it-trasformazzjoni tal-ostaklu f’opportunità tindirizza 
l-periklu tal-opportuniżmu relattivista li jiġi mgħawweġ u ppreżentat 
bħal xi virtù pragmatika. Jekk se nitkellmu dwar il-pragmatiżmu, irridu 
l-ewwel nifhmu li fis-sens liberali  tiegħu, il-pragmatiżmu jibda mill-
għarfien tal-kontinġenzi storiċi li bihom nirreżistu kull attentat ta’ etika 
moralizzanti. Dan għax kull etika li timmoralizza ma tagħraf l-ebda 
ċirkustanza ħlief in-neċessità tal-poter li jaqdiha bħala prinċipju fiss.

6. Demokrazija trasparenti 
Fid-dinamika tal-poter irridu wkoll nifhmu x’rwol tilgħab id-

demokrazija u fejn din tal-aħħar issir strument għal għadd ta’ interessi li 
fihom infushom jibqgħu vestiti. Jekk dawn l-interessi jilgħabux logħba 
demokratika jew le mhix il-mistoqsija primarja. Dak li jaqa’ fl-etika 
bħala prattika pubblika huwa l-mod li bih dawn l-interessi jagħmlu użu 
mill-poter. U hawn se nsibu li din tintlagħab sew f’dak li nagħrfu bħala 
valuri demokratiċi u kif ukoll f’kuntesti aktar wiesgħa. Barra minn hekk, 
m’hemm l-ebda mod li jista’ jiggarantixxi kif dan il-poter se jiġi wżat, 
aktar u aktar meta dan, għal raġunijiet li mhumiex illeġittimi, jispiċċa 
jsostni l-istatus quo.

Bejn valur u status quo
Għall-kuntrarju ta’ dak li jaħsbu ħafna fuq il-lemin jew ix-xellug – 

fejn tal-ewwel iqisu l-istatus quo bħala għajn ta’ stabilità u tal-aħħar 
jarawh bħala ostaklu għall-ġustizzja soċjali – fih innifsu, l-istatus quo 
bħala ċirkustanza politika, m’għandux valur etiku in se, anke meta 
jqajjem emozzjonijiet sostanzjali. Lanqas ma nistgħu sempliċement 
nanalizzaw ċ-ċirkustanzi politiċi b’xi kejl ekonomiku jew soċjali. 
Anke meta hemm argumenti sodi li jsostnu xi tip ta’ kejl jew ieħor 
(bħal pereżempju, ekonomija b’saħħitha jew ekwità soċjali), dan jibqa’ 
sinifikat vojt u miftuħ għall-abbuż. 

Biex nevitaw dan l-abbuż irridu naraw il-kunċett tal-kejl minn lenti 
differenti. Minn hemm, il-valur tal-kejl – jiġi minn fejn jiġi – se jsir parti 
mill-interessi li jsostnu il-poter. Dawn l-interessi, fihom infushom ukoll 
jibqgħu mingħajr valur jekk ma jintrabtux b’mod ċar ma’ motivazzjoni li 
tingħaraf fil-prattika. Bħala tali, il-prattika mhix mekkaniżmu li jaħdem 
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sew jew le. Il-prattika hija etika miftuħa għall-possibbilitajiet li jmorru 
lil hinn mill-mekkaniżmi li jimmanifestaw irwieħhom f’xi forma politika 
jew oħra. Anke meta l-motivazzjoni tal-poter taqdi lill-ħafna jew lill-ftit, 
ma tkun qed żżid xejn fil-potenzjal li jingħaraf miċ-ċirkustanzi tal-istess 
poter u l-forom ta’ tmexxija li dawn jieħdu. Dan għaliex kulma jagħmel 
il-poter huwa li jimmanifesta – jagħti xbieha – lilu nnifsu. 

Dittatura tal-ħafna hija oppressiva u distruttiva daqs id-dittatura 
tal-ftit. (F’isem jew kontra l-istatus quo, dittatura tibqa’ dittatura.) 
B’mod kuntrastanti, forma ta’ tmexxija inklussiva ma titlobx biss xbieha 
f’ammonti u kejl soċjo-ekonomiku. F’kuntest demokratiku, tmexxija li 
tagħraf id-dinamika tal-poter u l-interessi li jsostnuh, għandha l-obbligu 
li tkun trasparenti. Din it-trasparenza mhijiex hemm biex tifformalizza 
l-mekkaniżmu tal-prattika etika tagħha, imma biex toħloq ambjent li 
jagħmel possibbli l-istess demokrazija. F’din it-trasparenza m’aħniex 
naraw kif taħdem id-demokrazija. Lanqas m’aħna biss spettaturi 
(udjenza passiva) ta’ proċess demokratiku. F’demokrazija u allura 
soċjetà trasparenti, il-parteċipazzjoni miftuħa hija l-karattru ewlieni 
ta’ forom ta’ tmexxija li huma mprevedibbli fis-sens li huma kreattivi, 
u mhux għax iridu jaħbu fejn l-interesi huma vestiti. 

L-etika se tibqa’ f’periklu kontinwu li ssir prattika moralizzanti jekk: 
(i) l-etika bħala prattika tal-ħajja pubblika mhix kapaċi ssostni għamliet 
ta’ ftehim fuq xefaq miftuh; (ii) it-trasparenza demokratika hija biss 
strument formali ta’ drittijiet. Biex dan il-periklu jintliegħeb, is-sens li 
nagħtu lill-ftehim għandu jiġi eżerċitat fil-misraħ tal-argument u taħdit 
bħala azzjoni politika. Hija f’din il-politika ta’ azzjoni u kontestazzjoni 
li tingħaraf in-neċessità bħala xefaq ta’ ideat u opinjonijiet differenti u 
mhux bħala presuppost ta’ prinċipji fissi. 

Sabiex dan iseħħ: (i) id-demokrazija trid tikseb it-trasparenza tagħha 
f’dak li jagħmilha għamla ta’ ħajja bbażata fuq id-diversità; (ii) it-
trasparenza demokratika għandha tkun mitkellma u mħarrġa b’għan li 
jinbena ambjent li jrid jibqa’ miftuh għal evoluzzjoni kontinwa. Malli 
din l-evoluzzjoni ssir jew strument ta’ poter, jew inkella selezzjoni 
distruttiva, kull kreattività etika tmut fuq ruħ ommha, u magħha tmut 
id-demokrazija u dak li jagħmilna ħielsa u ntelliġenti f’soċjetà diversa 
ta’ persuni responsabbli għal xulxin. 





Responsabbiltà u kuxjenza politika 
fir-rigward tal-bidu u t-tmiem  
tal-ħajja umana
Fr Christopher Caruana OP

Daħla
Fil-11 ta’ Settembru 2008, il-Kunsill tal-Bioetika tal-President 

Amerikan sema’ x-xhieda mogħtija minn Anne Lyerly, MD, 
President tal-Kumitat tal-Etika tal-Kulleġġ Amerikan tal-Ostetrija u 
l-Ġinekoloġija rigward il-limiti tal-kuxjenza u r-rifjut fil-każijiet tal-
Mediċina Riproduttiva. L-Opinjoni numru 385 ta’ dan il-Kunsill jesiġi 
li t-tobba li jaħdmu fil-kamp tas-saħħa tal-mara obbligati b’dover etiku 
li jirreferu l-pazjenti tagħhom għall-aborti jew inkella jwettqu dan 
huma stess. 

Din l-opinjoni hija xokkanti ħafna għal żewġ raġunijiet. L-ewwel 
waħda għax tinjora kompletament il-prinċipji sinċiera ta’ kuxjenza li 
għandhom tobba u professjonisti Kattoliċi, Evanġelisti, Protestanti, 
Lhud, Ortodossi u oħrajn. Iżda fuq kollox, għax din l-opinjoni tal-
Kunsill titratta l-fetiċidju – jiġifieri l-qtil intenzjonat tat-tarbija fil-ġuf 
– bħala trattament ta’ saħħa iżjed milli għażla bbażata fuq raġunijiet 
personali u arbitrarji non-mediċi, kif fil-fatt hi. Din il-pożizzjoni tbiddel 
kompletament il-finijiet tal-mediċina u tal-professjoni medika li tieħu 
ħsieb is-saħħa umana bħala valur oġġettiv u minflok issir għodda li 
tintuża biex tissodisfa x-xewqat u l-bżonnijiet personali u kappriċċużi 
tan-nies. 

Fiż-żmien li qiegħed jinkiteb dan l-artiklu, Nancy Patricia Pelosi 
mill-Partit Demokratiku nħatret bħala Speaker tal-Kamra tar-
Rappreżentanti tal-Istati Uniti, l-unika mara li qatt okkupat dan l-uffiċċju 
tant prestiġjuż u influwenti. Din hija t-tieni darba li Pelosi qiegħda 
tokkupa kariga daqshekk għolja fil-karriera politika Amerikana tagħha. 
Diġà kienet, fil-fatt, serviet bħala Speaker fil-Kamra tar-Rappreżentanti 
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bejn l-2007 u l-2011 taħt l-amministrazzjoni ta’ Barack Obama. Waqt 
intervista li saritilha nhar l-24 ta’ Awwissu 2008, staqsew lil Nancy 
Pelosi: “Kieku kellu jiġi Obama u jistaqsik tgħinu biex jifhem meta 
tibda l-ħajja umana, xi twieġbu?” Pelosi wieġbet hekk: “Bħala mara ta’ 
fidi Kattolika konvinta, nista’ ngħid li din il-problema ħsibt dwarha fit-
tul. Li naf huwa li l-għalliema tal-Knisja ma kinux f’pożizzjoni jagħtu 
tweġiba. Santu Wistin qal li wara tliet xhur. Ma nafux. Il-punt hu li 
m’għandniex inħallu impatt fuq id-dritt tal-għażla li għandu jkollha 
l-mara.”1

X’inhuma l-kriterji li fuqhom għandhom jiffurmaw il-kuxjenza 
tagħhom il-politiċi? Għandhom jimxu mal-kuxjenza tagħhom personali? 
X’inhu l-piż tal-argument morali (personali) f’deċiżjoni tal-politikant? 
X’inhu l-piż tal-argument jew konvinzjoni reliġjuża (personali) tal-
politikant? Hemm prinċipji li jistgħu nnebbħu d-dixxerniment matur 
u ġust fi kwistjonijiet ta’ ħajja jew ta’ mewt? Għandha raġun Nancy 
Pelosi tgħid li ma nafux meta tibda l-ħajja umana u fl-istess ħin 
tiddefendi l-identità Kattolika tagħha? L-ewwel se naħsbu ftit dwar 
xi aspetti marbutin mas-sekularizzazzjoni. It-tieni se naraw kif tista’ 
tiġi ffurmata sew kuxjenza ta’ politikant/a Kattoliku/a u x’inhuma 
l-obbligi tal-politiċi “Insara Kattoliċi”. Imbagħad naraw x’inhu l-piż 
tal-argument xjentifiku dwar il-bidu tal-ħajja umana f’koerenza mal-
obbligi tal-kriterji tal-istess sekularizzazzjoni. Fl-aħħar naraw fil-qosor 
lista ta’ problemi serji kontra t-twaqqif tal-ħajja.

Riflessjonijiet dwar is-sekularizzazzjoni u l-vantaġġi tagħha
Meta n-normi bbażati fuq argumenti reliġjużi gradwalment iċedu 

posthom għal normi oħra, legali jew etiċi, nistgħu niddeskrivu dan 
bħala proċess ta’ sekularizzazzjoni. Is-sekulariżmu ma jeliminax 
ir-reliġjon ipso facto iżda r-reliġjon, jew argumenti bbażati fuq ir-
rivelazzjoni, testi sagri jew istituzzjonijiet reliġjużi, ma jibqgħux 
igawdu funzjoni u awtorità esklussiva fejn tidħol in-normattività 
deċiżiva tal-aġir uman. In-normi sekulari m’għandhomx għalfejn 
ikunu differenti min-normi reliġjużi u fil-fatt il-kontenut jista’ jixtibah, 
kultant ikun identiku. Id-differenza prinċipali qiegħda f’li argument 
reliġjuż huwa argument b’xi mod traxxendentali u ma jappellax għad-
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dinja xjentifika jew empirika biex jiġġustifika ruħu. Għall-kuntrarju ta’ 
dan, argumenti sekulari għandhom xeħta iżjed empirika, huma msejsa 
fuq qbil komunitarju soċjali kultant permezz ta’ kuntratt. Dawn iż-
żewġ sferi mhux dejjem mifrudin bħal iswed fuq abjad, wieħed irid 
biss iqis id-devozzjoni popolari u stabbilita lejn qaddisin ta’ identità 
storikament dubjuża f’soċjetà xjentifika jew mhux.

M’hemmx kunsens dwar kif iseħħ dan il-proċess tas-sekulariz-
zazzjoni u x’inhu li jipprovokah. Kull pajjiż u kull soċjetà għandhom 
sa ċertu punt l-istorja tagħhom x’jirrakkuntaw, bħalma għandha Malta 
wkoll. Iżda hemm aspetti li wieħed jista’ jgħid huma notevoli f’ħafna 
mill-każijiet. 

Minn banda, in-normi sekulari nistgħu ngħidu li żviluppaw bħala 
alternattivi diretti għan-normi u l-ideat reliġjużi. Dawn jiġu formulati 
espressament biex jegħlbu d-dogmatiżmu u d-djuq tal-ħsieb reliġjuż 
f’xi każijiet iżjed minn oħrajn. Wieħed jista’ biss jaħseb fil-kritika            
u s-satirika ta’ Voltaire. Din il-kritika hija spiss stimulata minn   
qawwa extra-reliġjuża biex timmina u tegħleb il-qawwa tal-
awtoritajiet reliġjużi f’soċjetà jew f’pajjiż. F’din il-vina nsibu l-ħsieb 
ta’ Jurgen Habermas fost oħrajn, li għalih, ir-reliġjonijiet fil-Punent 
spiċċaw biex saru strutturi ta’ fidi privatizzata. Dawn l-istrutturi, 
skont Habermas, joħonqu r-raġuni għax il-piż tal-awtorità jinżel 
b’qawwa dogmatika meta jiġu diskussi l-verità u twemmin. Skont 
Habermas huma biss sistemi “inter-suġġettivi” biss li jistgħu jegħlbu 
l-vulnerabbilità u l-iżolament tal-kundizzjoni umana u r-reliġjon, 
skont hu, ma baqgħetx dejjem tgħin f’dan il-proċess. Dan il- 
kurrent ta’ ħsieb ilu ġej naturalment kif wieħed jista’ jara fil-ħsieb 
tal-filosofu Immanuel Kant li għalih il-ħsieb tal-Illuminiżmu huwa 
t-trijonf tal-awtonomija li r-raġuni tiċċelebra minn kull forma oħra ta’ 
awtorità.

Kittieba u intelletwali bħal Habermas jgħidu wkoll li ma tistax 
tifhem il-ħsieb Ewropew mingħajr ma jiġu rikonoxxuti l-kontribuzzjoni 
Ġudeo-Kristjana għall-antropoloġija u l-etika, jiġifieri għall-valur tal-
ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Madanakollu, il-filosofija tiegħu tibqa’ 
ta’ wieħed anjostiku u mill-perspettiva politika u prattika nistgħu 
niddeskrivuh bħala ateu metodiku. Skont hu jkollna naffrontaw il-
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vulnerabbilità umana mingħajr l-ebda tama ta’ faraġ f’ħajja oħra u 
lanqas fid-dimensjoni traxxendentali u spiritwali tal-bniedem.

Minn band’oħra, in-normi sekulari kapaċi jevolvu minn normi li 
huma nfushom reliġjużi. Wieħed jista’ jgħid li l-Kristjaneżmu, minnu 
nnifsu jiġġenera stima lejn l-individwi bħala individwi. Fi kliem ieħor, 
l-appell lejn l-individwalità fil-kuxjenzi u fil-virtujiet li l-persuni kapaċi 
jkollhom, tista’ tidher bħala sintomu tat-tjubija morali u spiritwali 
li għandu kull bniedem, u viżjoni bħal din tista’ tiġi mqanqla mill-
Kristjaneżmu stess. Teoloġi bħal Kardinal Ratzinger, aċċettaw l-isfida 
ta’ ħassieba bħal Habermas u wrew li l-kultura tipikament Ewropea 
hija kultura postsekulari, pluralistika u globali. Dan ifisser li l-istess 
rwol tar-raġuni fl-argumentazzjoni tagħna hija pjuttost imċajpra, tant 
li la l-istat sekulari waħdu u lanqas ir-reliġjon weħidha ma jistgħu 
jaslu biex jindirizzaw. It-tnejn għandhom bżonn ħafna lil xulxin biex 
jirċievu l-għerf li x-xjenza u t-teknoloġija kapaċi joffru iżda jaraw dan 
fid-dawl tal-valur tal-ħajja umana u tal-virtujiet tal-ġustizzja, politika 
u morali. 

Dan huwa proċess kumplikat u kultant penuż ħafna. Fis-sezzjoni 
numru 28 tal-ewwel Enċiklika tiegħu bħala Papa, Benedittu XVI 
jgħidilna li, “il-politika hija iżjed minn sempliċiment mekkaniżmu 
biex jiddefinixxi r-regoli tal-ħajja pubblika: l-għajn u l-iskop tagħha 
jinstabu fil-ġustizzja, li min-natura tagħha hija parti mill-etika... Il-
problema hija waħda tar-raġuni prattika; imma jekk ir-raġuni hija 
mħaddma tajjeb, trid tkun purifikata dejjem, ladarba ma hija qatt 
meħlusa kompletament mill-kilba għall-poter u l-interessi speċjali li 
spiss jagħmuna kontra dak li huwa etiku”.2

Filwaqt li l-awtonomija tar-reliġjon/fidi u tal-politika/stat, għandhom 
jiġu rispettati u mħarsa – u dan huwa vantaġġ miksub permezz tas-
sekularizzazzjoni ladarba jista’ jkun frott ta’ djalogu u rispett – it-
tnejn għandhom bżonn lil xulxin biex tiġi mħaddma forma ta’ raġuni 
prattika li tidħol fi djalogu didattiku matur l-ewwel nett mas-soċjetà 
kif ukoll mal-komunità mediko-xjentifika li minnha jiġu spiss sfidi ta’ 
natura bioetika li jirrikjedu forom ġodda ta’ leġiżlazzjoni. Għalhekk, 
il-Knisja Kattolika tieħu inizjattiva f’dan ir-rigward u tipproponi dan 
il-prinċipju li japplika għal kull Kattoliku, inkluż il-politiku: “Meta 
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tipproponi prinċipji u argument morali fir-riċerka biomedika fuq il-
ħajja umana, tistrieħ fuq id-dawl mogħti kemm mir-raġuni kif ukoll 
mill-fidi, biex tiġi elaborata viżjoni integrali tal-bniedem.”3

Kif għandu jifforma kuxjenza l-politiku Kattoliku?
Wara dan li għedna dwar is-sekularizzazzjoni, wieħed jista’ jitfantas 

quddiem il-kunċett ta’ “politiku Kattoliku” bħal li kieku l-politiku 
qiegħed hemm biex jiddefendi l-fidi Kattolika, jew, kif qalli politikant 
liberali Malti li mbagħad ma jitlifx festa popolari waħda tal-Knisja, 
“il-Gvern mhux qiegħed hemm biex jiddefendi l-Knisja”. Hawnhekk 
se nassumi favur l-idea li demokrazija awtentika m’għandhiex toħloq 
skizofrenija morali fil-kuxjenza tal-politikant Kattoliku, speċjalment 
jekk qiegħed jiddiskuti valuri li huma universali u integrali, l-ewwel 
fosthom id-dinjità tal-ħajja tal-bniedem u rikonoxximent oġġettiv 
tal-għarfien xjentifiku dwar il-bidu, it-trattament u t-tmiem tagħha. 
Fil-fatt, il-politikant Kattoliku għandu dover u obbligu gravissimu li 
jiddefendi l-ħajja umana ta’ kulħadd, dejjem u kullimkien, aħseb u ara 
ta’ min hu l-iżjed vulnerabbli, it-trabi qabel jew wara t-twelid, il-morda 
u l-anzjani.

Leġiżlaturi li huma wkoll moralment sensittivi, jafu dak li qal il-
Konċilju Vatikan II, li l-politika hija “arti nobbli u diffiċli” u għalhekk 
l-integrità u l-għerf huma l-kwalitajiet li jbegħduna minn kull forma 
ta’ tiranija u inġustizzja. Wieħed irid biss jagħti titwila lid-dokument 
Gaudium et Spes biex jieħu idea ta’ kemm il-Knisja Kattolika tagħti 
importanza lill-kuxjenza, il-maturità u r-responsabbiltà tal-politikant 
Kattoliku. Il-Knisja tammetti wkoll li l-ministri tagħha mhumiex 
dejjem esperti u li għandhom bżonn jiġu huma wkoll imnebbħa minn 
dawk li b’kuxjenza ffurmata jaqdu rwol distintiv bħala lajċi mimlijin 
għerf u kompetenza morali Nisranija.4

Fil-klima politika konvenzjonali, il-parteċipanti kultant isibu 
quddiem wiċċhom sitwazzjonijiet delikati ta’ causae conscientiae, 
speċjalment dawk marbutin mad-difiża tal-ħajja innoċenti tat-trabi, 
tal-embrijuni u fil-każijiet tal-ewtanasja. Dan id-dibattitu jieħu 
wkoll natura iżjed imqanqla meta tqum il-kwistjoni jekk politikant 
Kattoliku għandux jiġi formalment skomunikat mill-Knisja minħabba 
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l-pożizzjoni tiegħu jew tagħha dwar liġijiet pertinenti għal dawn 
l-oqsma.

F’dawn l-aħħar sittin sena, numru kbir ta’ dokumenti ġew offruti 
biex jassistu l-formazzjoni kemm tal-politikant kif ukoll taċ-ċittadin 
rigward it-tħejjija u l-approvazzjoni ta’ liġijiet marbutin mad-difiża tal-
ħajja umana. Dawn jinkludu: id-diskorsi tal-Papa San Ġwann Pawlu 
II, dikjarazzjonijiet tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, diversi 
interventi tas-Santa Sede fil-laqgħat tal-Ġnus Magħquda, stqarrijiet 
minn diversi Konferenzi Episkopali Nazzjonali, tweġibiet diversi li 
taw isqfijiet lill-politiċi individwali Kattoliċi, biex ma nsemmux it-
tagħlim kruċjali tal-Enċiklika Evangelium Vitae. Hawnhekk se naraw 
fil-qosor liema prinċipji nistgħu nisiltu minn din il-ħażna tant għanja ta’ 
għerf fit-triq tad-dixxerniment tal-politiku bħala individwu, kif ukoll, 
wieħed jittama, tal-komunità politika ġeneralment ta’ rieda tajba. 

1. X’inħu l-għan tal-liġi ċivili jekk mhux li jiġi mħares il-ġid 
komuni, li jiġu mħarsa normi morali u fuq kollox li jiġu mħarsa l-iżjed 
drittijiet umani bażiċi? Għaldaqstant, l-ogħla ambizzjoni tal-liġi ċivili 
trid tkun li tiddefendi lill-iżjed membri vulnerabbli tas-soċjetà – 
jiġifieri t-trabi li ma twildux, id-diżabbli, l-anzjani fraġli, il-morda u 
l-moribondi – minn kull forma ta’ attakk inġust. 

2. Il-politikanta hija lsir passiva li tiżfen għad-daqqa tal-opinjoni 
pubblika u tal-massa jew inkella jixirqilha tkun iżjed mexxejja 
matura li b’responsabbiltà tifforma u teduka hi lill-poplu fuq temi tant 
kruċjali?

3. Hemm bżonn tkun ċara u aċċettabbli għal kulħadd f’demokrazija 
awtentika li politikant mhux biss jista’ iżda għandu jimxi b’kuxjenza 
personali speċjalment fejn tidħol id-difiża tad-drittijiet fundamentali 
tal-ħajja u l-ħarsien tal-persuni vulnerabbli. Meta jagħmel hekk, dan 
ma jkunx qiegħed jimponi l-kuxjenza tiegħu fuq oħrajn iżda qiegħed 
pjuttost jiddefendi lil min hu dgħajjef mit-tirannija oppressiva ta’ min 
ma jridx iħares id-dritt fundamentali tal-ħajja speċjalment ta’ min ma 
jistax jiddefendih. Żewġ punti joħorġu: ma hemm l-ebda ħtija għal 
politikant/a li jappella/tappella parzjalment għall-konvinzjonijiet 
konfessjonali (reliġjużi) tiegħu jew tagħha ladarba t-toleranza reliġjuza 
hija kwalità suprema f’demokrazija ta’ vera. Fuq kollox, liġi li tattakka 
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l-ħajja u d-dinjità umana b’xi mod hija liġi li moralment ma torbotx u 
anzi hemm l-obbligu li ma tiġix obduta.5

4. Għaldaqstant, l-abort u l-ewtanasja huma intrinsikament u 
gravement ħżiena ladarba huma l-qtil deliberat ta’ bnedmin innoċenti. 
L-ebda ċirkustanza u l-ebda liġi ma jistgħu qatt jiġġustifikaw reati 
bħal dawn. Mhix biss il-fidi li tgħidilna hekk imma saħansitra r-raġuni 
naturali mdawla mill-informazzjoni dejjem iżjed akkurata u kredibbli 
li turina li l-abort huwa infantiċidju barbariku għax huwa l-qtil ta’ 
wieħed mill-membri l-iżjed vulnerabbli tar-razza umana, kif se naraw 
lejn l-aħħar ta’ dan l-artiklu.

Minn dawn l-erba’ prinċipji, jidher ċar li hemm diversi linji oħra 
ta’ azzjoni li jkunu inkompatibbli mat-tagħlim Kattoliku dwar il-
biopolitika. Pereżempju, mifruxa mhux ħażin qalb il-liberali hi li 
d-deċiżjonijiet marbuta mal-abort u l-ewtanasja huma għażliet ta’ 
natura privata u għaldaqstant m’għandhomx impatt fuq l-isfera 
pubblika u morali. Idea oħra li ladarba l-politikant qed jirrapreżenta 
kostitwenti li, għall-argument, ma jaħsbux li l-abort u l-ewtanasja huma 
ħżiena, m’għandux jgħaddi liġijiet li jmorru kontra dik l-opinjoni tal-
kostitwent. 

Politikant b’kuxjenza ffurmata lanqas ma jista’ jikkopera ma’ 
azzjonijiet jew deċiżjonijiet li jassistu jew iwasslu lill-oħrajn biex 
jilliberalizzaw liġijiet tal-abort u għaldaqstant il-prattika tal-abort. Din 
il-forma ta’ assistenza hija forma ta’ koperazzjoni mal-ħażen u hija 
moralment kolpevoli. Politikanti li uffiċjalment huma kontra l-abort, 
iżda mbagħad għal xi raġuni personali interna għall-partit jew għall-
gvern jastjenu jew jgħinu liġijiet permissivi jew jimminaw mozzjonijiet 
restrittivi, ikunu ta’ min ikunu, ikunu ħatja ta’ koperazzjoni formali 
mal-ħażen. Xi wħud mill-agħar kollaboraturi ma’ reġimi tal-abort 
permissiv fis-snin li għaddew kienu politiċi li suppost kienu kontra 
l-abort. Nagħlaq din is-sezzjoni bil-kliem profetiku u kuraġġuż tal-
Papa San Ġwanni Pawlu II fl-Evangelium Vitae numru 73:

 “Tirrifjuta li tagħti sehmek biex issir inġustizzja hu dmir morali iżda 
hu wkoll dritt uman fundamentali. Kieku ma kienx hekk, il-persuna 
umana kienet tkun imġiegħla tagħmel att li fih innifsu ma jaqbilx kollu 
kemm hu mad-dinjità tagħha, u b’dan il-mod l-istess libertà tagħha, 
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li l-għan u t-tifsir awtentiku tagħha jinsabu fl-orjentament tagħha 
għall-verità u għat-tajjeb, ikun kompromess radikalment. Mela hawn 
għandna dritt essenzjali li, proprju għax hu hekk, l-istess liġi ċivili 
għandha tipprevedih u tħarsu. F’dan is-sens, l-operaturi sanitarji, it-
tobba, ir-responsabbli tal-isptarijiet, tal-kliniki u tad-djar ta’ kura, 
ikunu jistgħu jirrifjutaw li jkollhom sehem fil-fażi konsultattiva, 
preparattiva u eżekuttiva ta’ għemejjel bħal dawn kontra l-ħajja. Min 
jagħmel użu mill-objezzjoni tal-kuxjenza għandu jkun ħieles mhux 
biss minn kastigi penali imma wkoll minn kull ħsara fuq livell legali, 
dixxiplinarju, ekonomiku u professjonali.”

M’għandniex xi ngħidu, meta sitwazzjonijiet fejn l-abort, 
l-infantiċidju u l-ewtanasja huma illegali, il-mexxejja u l-leġiżlaturi 
politiċi għandhom jagħmlu minn kollox biex lanqas b’mod indirett 
ma jipprovokaw, jippreċipitaw jew jillaxkaw dawn il-pożizzjonijiet 
tant moralment u legalment gravi. Sfortunatament jidher li f’pajjiżna 
qegħdin jinħassu diversi kurrenti minn taħt li jixtiequ jdawru l-folja 
fuq dawn it-temi, jużaw argumenti sempliċistiċi u li jintgħoġbu mill-
poplu biex jintroduċu xenarju fejn xi każijiet jippermettu interventi 
legali iżda moralment ħżiena ħafna.

Il-kuxjenza quddiem l-informazzjoni xjentifika  
u l-forza tar-raġuni

Nixtieq hawnhekk l-ewwel nett nagħmel riferenza għal żewġ 
prinċipji li jsemmi San Tumas t’Akwinu rigward l-użu tar-raġuni fil-
ħajja pubblika jew politika, fost punti oħrajn li jsemmi. 

Fl-għażla u fl-infurzar ta’ dak li huwa ta’ ġid pubbliku, il-
leġiżlaturi u kull min għandu xi forma ta’ poter – inkluż l-elettorat li 
jivvota – għandu dritt jimponi bħala eżiġenzi biss dawk il-prinċipji 
prattiċi li huma aċċessibbli għall-persuni kollha irrispettivament mit-
twemmin reliġjuż jew prattika kulturali. Dawn il-prinċipji, San Tumas 
isejħilhom communia principia rationis praticae, li kollha flimkien 
huma l-kontenut tal-hekk imsejħa fit-tradizzjoni “liġi naturali”, fejn 
b’ “naturali” San Tumas qed jifhem biss li dan il-kontenut huwa 
aċċessibbli għar-raġuni tal-bnedmin kollha li kapaċi jużaw tajjeb il-
fakultà tar-raġuni prattika.6 
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Prinċipju ieħor li jsemmi San Tumas jidher meta jgħid li, “kull 
attività għandha tiġi implimentata skont il-għan jew fini adatt għaliha... 
Disputa akkademika qiegħdha hemm biex tneħħi dubji dwar xi materja, 
jekk punt hux minnu jew le. F’disputi ta’ dan it-tip għandek tuża fuq 
kollox awtorità aċċettabbli għal dawk li magħhom qed tiddiskuti... 
U jekk qiegħed tiddibatti ma’ nies li ma jaċċettaw l-ebda awtorità, 
għandek tirrikorri għal raġunijiet naturali.” 7 

Jidhirli jien li l-iżjed raġunijiet jew argumenti li jistgħu jikkwalifikaw 
bħala “naturali” f’dawn il-każijiet etiċi sensittivi, huma primarjament 
argumenti jew raġunijiet xjentifiċi. Warajhom jiġu argumenti li jsegwu 
b’mod naturali minn ċertu informazzjoni xjentifika kredibbli u li 
għaldaqstant ikollhom normattività etika u, wieħed jittama politika 
wkoll.

Żewġ domandi li għandhom jiġu determinati mix-xjenza u li 
għandhom ikunu ta’ rilevanza primarja għall-kuxjenza ffurmata tal-
politiku huma dawn: 

1) meta tibda l-ħajja tal-bniedem? 
2) hemm garanzija xjentifika li l-bidu ta’ dik il-ħajja umana hija 

konsistenti u kontinwa mal-ħajja tal-istess individwu/i li jitwieled/du, 
jikber, isir adult, eċċ...?  

Il-komunità xjentifika hija f’pożizzjoni li tipprovdi informazzjoni 
embrijoloġika kredibbli u awtorevoli dwar meta tibda l-ħajja tal-
bniedem. Fil-ktieb tagħhom famuż dwar Embijoloġija Klinika The 
Developing Human, K. L. Moore u T. V. N. Persaud jgħidulna hekk:

 “Human development begins at fertilization when a male gamete or 
sperm (spermatozoon) unites with a female gamete or oocyte (ovum) to 
produce a single cell – a zygote. This highly specialised, totipotent cell 
marked the beginning of each of us as a unique individual. The zygote, 
just visible to the unaided eye as a tiny speck, contains chromosomes 
and genes (units of genetic information) that are derived from the 
mother and the father. The unicellular zygote divides many times and 
becomes progressively transformed into a multicellular human being 
through cell division, migration, growth, and differentiation.” 8 

Dan huwa l-iżjed fatt bażiku li għandu jiġi rikonoxxut minn 
kulħadd mingħajr tlaqliq, jiġifieri li l-ħajja tal-bniedem tibda ma’ 
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dik l-ewwel ċellula – iż-żigote – li hija l-frott tal-għaqda tal-gameti 
(sperma u bajda). Hemm qabża abissali bejn l-identità tal-gameti  
u dik taż-żigote. Il-gameti huma ħaplojd (22+1), jiġifieri għandhom 
nofs is-sett komplut tal-kromożomi li għandu ż-żigote, li huwa 
diplojd (46). Kif jispjega tajjeb il-bijologu minn MIT, Profs. Nicanor 
Austriaco OP:

 “The egg is a cell, an embodied process in stasis that only has the 
life expectancy on the order of hours because it is not self-sustaining. 
It is unable to meet the energy demands needed for survival. In 
contrast, the embryo is an organism, an embodied process that has a 
life expectancy on the order of decades precisely because it has the 
capability to sustain itself as an independent entity. It is a dynamic 
system which arises from the necessary interactions among the mix 
of molecules that is created by the fusion of the egg and sperm, and 
it manifests itself as the visible and morphological changes which we 
call human development.”9

L-aħħar parir xjentifiku li se nisimgħu hawn fil-qosor huwa dettal 
ta’ importanza kbira għax jitkellem speċifikament dwar il-fenomenu 
magħruf bħala ‘singamija’ jiġifieri l-għaqda tal-pronuklei tal-gameti. 
Kuntrarju għal dak li qalu xi wħud, il-fertilizzazzjoni huwa proċess 
li jseħħ b’ħeffa kbira. L-isperma malajr tiddistingra u l-bajda tinbidel 
radikalment ukoll. L-entità l-ġdida għandha l-organizzazzjoni kollha 
bijoloġika meħtieġa biex tmexxi lilha nfisha għar-raġuni sempliċi 
imma kruċjali li issa hija organiżmu.

 “Following the binding of sperm and egg to each other, the 
membranes of these two cells fuse, creating in this instant a single 
hybrid cell: the zygote or one-cell embryo. Cell fusion is a well studied 
and very rapid event, occurring in less than a second... Subsequent 
to sperm-egg fusion, events rapidly occur in the zygote that do not 
normally occur in either sperm or egg.”10

Mela l-embrijoloġija xjentifika tatna dawn it-tliet fatti bażiċi u 
inevitabbli: il-ħajja tal-bniedem tibda mal-fertilizzazzjoni hekk kif 
jifforma ż-żigote, jiġifieri l-ewwel ċellula tal-embrijun; hemm qabża 
essenzjali bejn l-identità u l-valur tal-gameti u l-ewwel ċellula umana 
li hija ż-żigote; il-fertilizzazzjoni huwa proċess li jseħħ malajr. 



KNISJA 2000 n 126 59

Ix-xjenza tgħidilna wkoll veritajiet oħra li minnhom nirċievu 
konsegwenzi ta’ rilevanza kbira etika. L-ewwel nett, l-embrijun huwa 
mill-bidu nett distint minn kwalunkwe ċellula oħra tal-omm jew tal-
missier. It-tieni, l-embrijun huwa ġenetikament uman, membru sħiħ 
tar-razza homo sapiens fl-ewwel stadji tal-iżvilupp. It-tielet, u l-iżjed 
importanti, l-embrijun huwa organiżmu komplut, avvolja immatur. 
Ladarba huwa organiżmu, ma nistgħux ngħidu kif qal konsulent 
mediku bl-iżjed mod irresponsabbli fuq il-programm Xarabank, li 
l-embrijun huwa biss ftit ċelluli. Kieku kien biss ftit – jew massa – 
ta’ ċelluli, dawn iċ-ċelluli kienu jikbru b’mod awtonomu u sporadiku 
f’direzzjonijiet differenti. Iżda mhux hekk. Jikbru flimkien, b’mod 
koordinat u unit, għax din hija realtà ġdida u anki bijoloġikament 
organiżmu għandu fost l-ogħla valur.

Il-Knisja Kattolika dejjem semgħet il-parir tax-xjenza u t-tagħlim 
riċenti tagħha kien ċar u konsistenti. Fl-Istruzzjoni riċenti Dignitas 
Personae, insibu konfermat it-tagħlim tad-dokument Donum Vitae 
għoxrin sena qabel:

“Għaldaqstant, il-frott tal-ġenerazzjoni umana, sa mill-bidu tal-
eżistenza tagħha, jiġifieri mill-mument li jiġi ffurmat iż-żigote, 
jixraqlu r-rispett inkondizzjonat li huwa moralment mistħoqq lill-
bniedem fit-totalità fiżika u spiritwali tiegħu. Il-bniedem għandu jiġi 
rispettat u trattat bħala persuna sa mill-bidu tat-tnissil; u għalhekk id-
drittijiet tiegħu bħala persuna, għandhom jiġu rikonoxxuti sa minn dak 
il-mument, l-ewwel fost dawn huwa d-dritt invijolabbli għall-ħajja ta’ 
kull bniedem innoċenti.” 11

Minn dan jidher li nistgħu nagħtu tweġiba wkoll għat-tieni domanda 
li qajjimna fil-bidu ta’ din is-sezzjoni, kif ukoll nikkoreġu t-tweġiba 
qarrieqa u żbaljata li offriet is-Sinjura Nancy Pelosi msemmija fid-
daħla ta’ dan l-artiklu. Mhux biss nafu eżatt meta u kif tibda l-ħajja ta’ 
bniedem individwu imma x-xjenza ġenetika turina li l-ewwel ċellula 
umana stess fiha l-kontenut kollu li jagħmilha l-ewwel waħda ta’ dak 
l-individwu li jkun qiegħed jikber u jimmatura. 

Il-politikant li jkun qiegħed jaqra u jaħseb għandu jkun ħafna 
viġilanti quddiem il-kunċetti ta’ attwalità u potenzjalità f’dan ir-
rigward. Iż-żigote, l-embrijun u l-fetu, mhumiex potenzjalment 
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bniedem, iżda attwalment bniedem! Entità li għandha potenzjal tkun 
xi ħaġa (oħra) għadha ma saritx dik il-ħaġa. Student tal-mediċina 
huwa potenzjalment tabib, iżda attwalment student mhux tabib. Għall-
kuntrarju, iż-żigote, l-embrijun u l-fetu huma biss stadji inizjali ta’ 
ħajja u identità waħda umana, jiġifieri, ta’ membru individwali tar-
razza homo sapiens fl-istadji l-bikrin u vulnerabbli tal-ħajja tiegħu jew 
tagħha. 

L-ewtanasja u l-kultura tal-mewt: lejn kuxjenza ta’ integrità  
xjentifika u morali

L-ewtanasja – jigifieri azzjoni jew ommissjoni li minnha nfisha jew 
bl-intenzjoni tikkawża l-mewt, biex telimina kull tbatija – jew almenu 
suwiċidju assistit, huma legali f’diversi pajjiżi tal-Ewropa, pereżempju 
l-Olanda, il-Belġju, l-Isvizzera u l-Lussemburgu. Hawnhekk m’għand-
niex spazju għal ħafna diskussjoni fit-tul. Madanakollu hemm mill-an-
qas ħames argumenti li juru li l-ewtanasja hija azzjoni gravi u ħażina. 
Il-ħajja tal-bniedem innoċenti hija intrinsikament invijolabbli u ħadd 
m’għandu l-awtorità jiddeċiedi li jitlob li titwaqqaflu jew li jwaqqafha 
lil xi ħaddieħor. Din hija verità li fuqha jaqblu l-maġġoranza tal-kulturi 
ċivilizzati u r-reliġjonijiet kollha. Imbagħad għall-Insara, d-dokument 
tad-Donum Vitae jfakkar li l-ħajja hija prerogattiva biss ta’ Alla u li 
la kull ħajja hija relazzjoni speċjali mal-Ħallieq, ħadd m’għandu dritt 
jeqridha jew iwaqqafha.12 

It-tieni huwa argument b’saħħtu wkoll, li jappella għall-integrità 
tal-professjoni medika. Kemm l-ewtanasja kif ukoll is-suwiċidju 
assistit jimminaw u jherru l-integrità ta’ dik il-professjoni li għandha 
bħala mandat universali li tfejjaq u tippromwovi l-ħajja tal-bniedem u 
mhux teqridha. Il-fatt li tabib jew konsulent m’għandhomx soluzzjoni 
għal kull problema ta’ saħħa jew uġigħ, ma jagħtihomx id-dritt li 
joqtlu. Hija ironika u tat-tħassib li fl-Olanda ħafna pazjenti li jkunu 
se jidħlu f’xi sptar jinsistu li jkun hemm kuntratt iffirmat li jgħid li 
l-ebda deċiżjoni m’għandha tittieħed biex huma jiġu maqtula mingħajr 
permess espliċitu tagħhom. Stejjer bħal dawn juru li fejn l-ewtanasja 
ġiet legalizzata, ir-relazzjoni ta’ fiduċja bejn pazjenti u tobba hija 
mhedda sew.13
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Xi ngħidu mbagħad għall-mediċina palljattiva? Jista’ jsir ħafna 
iżjed investiment f’dan il-qasam iżda jidher li spiss fatturi ekonomiċi 
jxaqilbu favur proċeduri ta’ qtil li huwa aktarx orħos.14 

Id-dinjità tal-anzjani u ta’ nies fraġli jew b’diżabbilità tmur minn 
taħt bil-legalizzazzjoni tal-ewtanasja. Il-kultura tal-mewt u d-dominju 
fuq il-ħajja jwassal għall-mentalità fejn neħilsu mill-morda u l-anzjani 
bl-iktar mezzi effiċjenti possibbli. Irridu wkoll insemmu l-pressjoni 
psikoloġika li jibdew iħossu l-anzjani meta minħabba l-mard u 
l-vulnerabbilità tagħhom jibdew jiġu meqjusa bħala piż minn ta’ 
madwarhom, kultant minn familthom stess.

Fl-aħħar nett, din il-mentalità malajr twassal għall-attitudni fejn 
il-valur tal-ħajja tal-marid, l-anzjan u l-persuna b’diżabbilità tant tiġi 
mnaqqsa li tibda tiġi imposta ewtanasja fuq min hu l-iżjed batut u 
min mhux kapaċi jitkellem u jopera bil-faċilità li għandu ħaddieħor. 
Mhux l-ewwel darba li ġew dokumentati abbużi li seħħew min-nies 
professjonali fil-kamp tal-mediċina meta b’kapriċċ dehrilhom li 
kellhom jeħilsu minn xi ħadd li dehrilhom ħajtu jew ħajjitha kienet 
tant miżerabbli li aħjar mejta milli ħajja.

Għeluq
Fl-2010, il-Kunsill tal-Ewropa ħareġ ir-Riżoluzzjoni N. 1763 

li tgħid li l-ebda persuna, sptar jew istituzzjoni m’għandhom jiġu 
mġiegħla, jew miżmuma responsabbli jew diskriminati kontra għax 
irrifjutaw li jwettqu abort, ewtanasja jew kwalunkwe azzjoni oħra li 
b’xi mod twassal għal mewt ta’ embrijun jew fetu, għal kwalunkwe 
raġuni.15 Il-kuxjenza tal-politikant moralment matur titlob viżjoni 
u stima għolja tal-kapacità tal-bniedem li jirraġuna u jwettaq il-ġid 
iżjed milli l-ħsara, b’riverenza lejn id-dinjità tal-ħajja umana u tal-ġid 
komuni. Gvernijiet liberali għandhom tendenza għat-tirannija sekulari 
speċjalment meta ma jħallux spazju għall-kuxjenza tal-politikant jew 
tal-professjonisti. Hemm kuntradizzjoni kbira bejn l-impenn ta’ diversi 
gvernijiet liberali madwar id-dinja favur il-libertà tal-ħsieb, kuxjenza 
jew reliġjon, li mbagħad ma jippermettux oġġezzjoni ta’ kuxjenza 
quddiem elenku sħiħ ta’ kwistjonijiet morali delikati kif rajna.16 Però, 
m’għandu jaqta’ qalbu qatt milli jissielet bl-użu tar-raġuni biex dak 
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li huwa imprezzabbli għall-bnedmin kollha, il-valur tal-ħajja ta’ kull 
bniedem, jiġi mħares tajjeb minn kulħadd, speċjalment minn dawk            
li għandhom responsabbiltà morali mhux biss privata iżda fuq kollox 
fl-isfera pubblika.
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L-Edukazzjoni hi politika
Prof. Peter Mayo

Hemm dawk li jaħsbu li l-edukazzjoni hi xi ћaġa newtrali. Jiddarsu 
malli jisimgћu xi stqarrija dwar dan il-qasam b’ton politiku. Is-sens 
komun, jiġifieri dak li nqisu bћala xi ћaġa ovvja (anki jekk mhix), 
iwassalna biex ngћidu li l-edukazzjoni m’gћandhiex titћallat mal-politika. 
Naqbel li l-edukazzjoni ta’ uliedna m’gћandhiex tintuża bћala ballun 
politiku fis-sens li ssir waћda mill-gћodda ta’ propaganda ta’ xi partit 
politiku. Fil-verità però l-edukazzjoni, kif jgћidilna l-edukatur Brażiljan, 
Paulo Freire, hi politika…politika f’sens wiesgħa. Fl-artiklu se nuri kif 
dan hu l-każ f’diversi aspetti tal-edukazzjoni formali. Se niffoka fuq tliet 
aspetti ta’ din, waqt li nqis bћala politika kwalunkwè attività marbuta 
ma’ kisba jew ċaћda ta’ poter gћall-individwu jew grupp soċjali.

Il-Politika u l-Kurrikulu
L-gћażliet li nagћmlu dwar il-kurrikulu (dak li gћandna nitgћallmu 

l-iskola, l-università, istituzzjoni ta’ tagћlim, jew sempliċement ambjent 
edukattiv) huma politiċi. Jirriflettu x’tip ta’ soċjetà nixtiequ naraw titfassal. 
Gћalhekk l-gћażliet kurrikulari (x’gћandna nitgћallmu: oqsma, suġġetti 
eċċ...) jirrappreżentaw ћiliet, oqsma tal-gћerf, attitudnijiet u mġiba li min 
jiddeċiedi l-kurrikulu jћoss li jgћinu fit-tfassil tat-tip ta’ soċjetà li jrid. 
Biex nieћdu eżempju f’pajjiż fejn l-IT, is-servizzi finanzjarji u l-gaming 
jingћataw l-akbar importanza, il-kurrikulu se jinkludi suġġetti marbuta 
ma’ dawn l-oqsma, a skaptu ta’ suġġetti bћal Arti Viżiva, Teatru u Biedja 
li mhumiex meqjusa daqstant importanti gћall-ekonomija ta’ żmienna.

Soċjetà tinqasam fi klassijiet u gruppi differenti. Kull grupp soċjali 
gћandu interessi speċifiki. Min gћandu setgћa gћalhekk gћandu l-interessi 
speċifiċi tiegћu. Dawn huma interessi politiċi li jistgћu jwasslu gћal 
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impożizzjoni kif ukoll kontestazzjoni dwar x’gћandna nitgћallmu. 
L-ilsien Ingliż pereżempju, daћal fl-iskejjel u ambjenti oћra ta’ pajjiżna, 
biex jissodisfa l-interessi kolonjali Brittaniċi. L-istess jista’ jingћad 
dwar ћafna ilsna kolonjali …Franċiż fil-kolonji Franċiżi, Portugiż 
fil-kolonji Portugiżi, Spanjol fil-kolonji Spanjoli, eċċ... Dawn huma 
gћażliet politiċi li ћallew effett fuq is-soċjetà kolonizzata anki wara 
li din kisbet l-indipendenza formali. Ħafna drabi l-lingwa kolonjali, li 
tista’ tagћti l-frott tagћha fuq livell globali, ngћidu aћna l-Ingliż bħala 
ċavetta gћall-komunikazzjoni internazzjonali, tgћin fil-ћolqien ta’ aktar 
differenzi soċjali fil-pajjiż eks-maћkum. Dejjem issib ‘elite’, b’rabtiet 
intimi mal-kolonizzatur, li tikseb aktar aċċess gћal din il-lingwa jew 
varjazzjonijiet tagћha. B’hekk tgawdi vantaġġi ekonomiċi, politiċi u 
kulturali aktar minn nies oћra fl-istess kolonja. Tkompli tgawdihom anki 
wara l-indipendenza formali. Issir il-klassi tat-tmexxija wara t-tmiem 
tal-kolonizzazzjoni diretta. Hekk ġara f’ħafna pajjiżi. Mohandas Gandhi, 
b’riferiment għall-Indja, sejjaħ din is-sitwazzjoni bħala “Ħakma Ingliża 
mingћajr l-Ingliżi”. L-ilsien tal-kolonizzatur jgћin biex is-setturi gћonja 
tas-soċjetà jiddistingwu ruћhom mill-bqija li jitkellmu l-ilsien jew ilsna 
aktar popolari eż. il-Malti. Ħafna drabi l-ilsien tal-kolonizzatur jikseb 
pożizzjoni ta’ privileġġ a skaptu ta’ dak ‘popolari nazzjonali’. Ħafna 
drabi, bћal fil-każ tal-ilsien Ingliż vis a vis il-Malti, dan iseћћ minkejja 
leġiżlazzjonijiet u stqarrijiet uffiċjali li jaffermaw l-importanza tal-lingwa 
nazzjonali. Nafu li hawn Malta, kif darba kiteb l-eks uffiċjal edukattiv 
Malti, Joseph Zammit Mangion (araw Education in Malta, 1992), dawk 
li ma jafux l-Ingliż huma ċittadini tat-tieni grad – indikazzjoni ċara 
ta’ kemm l-gћażliet lingwistiċi fil-pajjiż huma gћażliet politiċi. Anki 
l-gћażla ta’ suġġetti oћra, u fejn titpoġġa l-enfasi (eż. Storja…ta’ min 
u minn liema lenti?) sikwit jintrabtu mal-kultura u l-interessi ta’ min 
gћandu s-setgћa. 

Il-Politika u l-Pedagoġija
Bosta huma l-istudji soċjoloġiċi li jindikaw, anki b’mod empiriku, 

kemm dak li nitgћallmu fl-iskejjel gћandu rabta aktar mal-ћajja tal-klassi 
medja milli mal-ћajja tal-klassi tal-ћaddiema. Eżempju ċar hu l-ћsieb 
tradizzjonali astratt li jiffavorixxi dawk li f’djarhom jesponu ruћhom 
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kontinwament gћal tip ta’ diskors bћal dan. Tfal ta’ ћaddiema tal-id 
aktar imdorrija l-ewwel imiddu idejhom u mbagћad jitgћallmu minn 
esperjenza konkreta. Gћalhekk hemm differenza bejn tagћlim li jibda 
‘mill-astratt gћall-konkret’ u viċi versa. 

Tradizzjonalment l-iskejjel ta’ orjentazzjoni akkademika jitilqu mill-
astratt qabel ma jaslu gћall-konkret. Studenti li ġejjin minn klassi soċjali 
partikolari se jsibu dan konvenjenti gћalihom aktar minn oћrajn. Tip 
ta’ pedagoġija konvenjenti gћall-klassi tal-ћaddiema bil-kontra, kienet 
titћaddem fl-iskejjel tas-snajja tal-passat. L-istudenti kienu jitgћallmu 
mill-‘konkret gћall-astratt’. Gћalhekk flok li ngћallem l-Assedju l-Kbir 
mill-kotba nibda billi nћeġġeġ lit-tfal tal-klassi joћolqu mudell imbagћad 
niddiskutu l-istorja madwarha. Dan hu biss eżempju wieћed ta’ kif 
l-iskola tradizzjonali, dik akkademika, taġevola aktar lil dawk esposti 
gћall-kultura tal-klassi medja milli dawk ġejjin mill-klassi tal-ћaddiema. 
Hemm ћafna elementi oħra ta’ distinzjoni li m’gћandiex l-ispazju 
biex nidћol fihom. Awturi bħal l-antropologu/soċjologu Franċiż Pierre 
Bourdieu u l-istudenti Taljani tal-Iskola ta’ Barbiana, immexxija minn 
Don Lorenzo Milani, kitbu fil-wisgħa dwar dan. Barra mill-kurrikulu 
u l-pedagoġija, hemm ukoll rabta bejn l-gћodda li l-edukaturi jużaw            
u l-politika kif qed infissirha f’dan l-artiklu.

Il-Politika u t-testi
L-edukazzjoni formali tinvolvi ћafna gћodda. Gћodda ewlenin li 

jużaw bosta edukaturi huma t-testi: elettroniċi, ta’ karta stampata u 
oћrajn. Illum ninkludu bћala test id-diskors ta’ persuna (għalliem, student, 
eċċ...) Dawn it-testi li nużaw ukoll jilagћbu parti importanti f’dik li 
hi politika fl-edukazzjoni - fit-tisћiћ jew kontestazzjoni ta’ rabtiet ta’ 
setgћa. Ħu t-testi li jintużaw Malta. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn il-kotba, 
kif ukoll apparat edukattiv ieћor, ngћidu aћna ‘software’ elettroniku, 
ġejjin minn barra. L-espożizzjoni għal testi minn barra tista’, fuq naħa, 
twessa’ l-univers ta’ gћarfien tal-istudenti iżda, fl-istess ћin, tagћti aktar 
importanza lill-kultura barranija a skaptu ta’ dik lokali, l-aktar jekk 
ġejjin minn ċentri ta’ produzzjoni globali li jinsabu fil-qalba ta’ potenzi 
ta’ imperjaliżmu kulturali: eż. Londra, New York, Los Angeles, Tokyo 
(cartoons), Pariġi. 
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F’dawn jeżisti element qawwi ta’ etnoċentriżmu u ћafna drabi 
ta’ viżjoni patrijarkali, kif ukoll element qawwi ta’ stil ta’ ћajja 
eteronormattiva. Dawn iwasslu gћal diskriminazzjoni sesswali (ġeneru 
li jkopri orjentazzjoni sesswali), klassi u etniċità. Eżempju banali, li żgur 
jiftakru dawk li gћandhom ’il fuq mill-erbgћin sena, hu dak ta’ Peter u 
Jane fis-sensiela ta’ kotba tal-qari Ladybird. Niftakru l-kotba Delfin jew 
Ġrajjiet Malta gћall-mod kif irrapreżentaw il-Misilmin. L-gћażliet ћafna 
drabi jirriflettu l-kulturi eġemoniċi (jigifieri dawk li huma mogћtija l-aktar 
spazju fis-soċjetà u li jagћtu l-impressjoni li hemm kunsens dwarhom). 

Mhux biss l-gћażla tat-testi hi politika, imma anke kif ninterpretawhom 
hi politika. Ħu kif bosta, ngћidu aћna, jinterpretaw il-Vanġelu. Kien 
hemm min uża l-kitbiet reliġjużi Nsara biex jiġġustifika l-iskjavitù u 
allura l-isfruttament tal-ilsira, kif jixhed il-film ‘Twelve Years a Slave’, 
filwaqt li hemm dawk, bћali, li jaqraw il-Vanġelu mill-perspettiva ta’ min 
‘jiġi l-aћћar’ jiġifieri il-maћkumin – il-Prietka ta’ fuq il-Muntanja. Hemm 
min jemmen fil-Knisja Konstantinjana, jiġifieri l-‘Knisja tal-Imperu’, u 
min bћali jemmen fil-Knisja Profetika li tissielet gћall-ġustizzja soċjali. 
Kien hemm il-Knisja li appoġġat l-espedizzjonijiet u l-massakri mwettqa 
mill-‘conquistadores’ fl-Amerika Latina, iżda kien hemm il-Knisja ta’ 
Bartolomé de las Casas u tal-Ġiżwiti li appoġġaw l-Indiġeni fl-Amerika 
t’isfel u, bћala riżultat, tal-aћћar tkeċċew minn kullimkien. Kien hemm 
il-Knisja li appoġġat il-ћakmiet totalitarji ta’ Miguel Primo de Rivera, 
Francisco Franco, Augusto Pinochet u Jorge Videla. Mill-banda l-oћra, 
kien u gћad hemm il-Knisja li tagћmel “gћażla preferenzjali gћall-
fqar”, dik li tispira ruћha mill-kitbiet u diskorsi ta’ Gustavo Gutierrez, 
Leonardo Boff, Evaristo Arns, Helder Camara u Frei Betto, kif ukoll 
Lorenzo Milani u Primo Mazzolari, fost oћrajn.

L-Edukazzjoni u n-Neo-Liberaliżmu
Kif rajna hemm rabta bejn l-edukazzjoni u l-politika f’dak li hu 

kurrikulu, pedogoġija u l-materjali edukattiv li jintuża fl-edukazzjoni 
formali. Illum, it-tendenza politika ewlenija li qed tinfluwenza 
l-edukazzjoni hi dik Neo-Liberali. Din l-ideoloġija monetarista tћeġġiġna 
nafdaw fis-suq ћieles u l-interess personali, ideoloġija li tisћaq fuq 
nuqqas ta’ indћil mill-istat u xbieki soċjali. L-gћażla taqa’ fuq il-Privat 
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– privatizzazzjoni ta’ servizzi anki fi ћdan istituzzjonijiet pubbliċi li 
jinkludu sptarijiet, dipartimenti tal-gvern, universitajiet u istituzzjonijiet 
oћra ta’ edukazzjoni ogћla.

Is-sistemi u diskorsi dominanti fl-edukazzjoni llum jirriflettu 
viżjoni Neoliberali: il-ligi tas-suq, il-konsum, il-privatizzazzjoni u 
l-individwaliżmu kompetittiv. Dawn kollha riflessi fis-sistemi edukattivi 
fejn gћandna diskors li jћeġġeġ biex inћallsu gћall-edukazzjoni ta’ 
kwalità b’enfasi fuq gћażliet minn suq fejn insibu kompetizzjoni ћarxa 
gћall-provista ta’ servizzi edukattivi. Dak li fadal minn edukazzjoni 
statali jitqies ta’ livell baxx. In-nefqa fuq programmi edukattivi ta’ natura 
pubblika u b’xejn hi, ћafna drabi, anqas minn dik riservata gћall-inċentivi 
gћall-investiment tas-settur privat f’oqsma diversi inkluż l-edukazzjoni. 
Din il-pożizzjoni twassal gћal ‘slogans’ bl-Ingliż bћal: “if you think 
education is expensive, try ignorance.” (“jekk taћseb li l-edukazzjoni 
tiswa ћafna flus, agћżel l-injoranza”) Aktar importanza tingћata lill-
kompetittività individwali milli lit-tagћlim kollettiv.

Alternattivi gћal dawn il-miżuri jiffukaw fuq il-ġustizzja soċjali 
u l-edukazzjoni gћall-ћolqien jew tisћiћ ta’ ambjent inklussiv u 
ġenwinament demokratiku. Ħafna drabi, dawn l-alternattivi jinstabu 
lil hinn minn istituzzjonijet formali. Jgћożżu l-esperjenza ta’ tagћlim   
kollettiv u komunitarju. Iћarsu lejn l-gћerf mhux bћala xi ћaġa 
li nakkwistaw gћalina biss (rgħiba għall-gћerf u l-kwalifiki biex 
jiddistingwuna minn ћaddieћor, dak li l-Ingliżi jsejћu ‘positional goods’), 
iżda bћala ‘teżor’ li lesti naqsmu ma’ ћaddiehor, fl-ispirtu ta’ politika 
demokratika msejsa fuq sens ta’ kooperazzjoni. Imbagћad hemm il-
mistoqsija ewlenija ta’ Freire u oћrajn: edukazzjoni gћal min u kif? 
Fuq liema naћa ninsabu meta ngћallmu u nitgћallmu? Gћal darb’oћra 
gћandna gћażla politika fundamentali xi nwettqu!

It-triq ’il quddiem
Jekk tul is-snin rajna bidla f’ċerti setturi u viżjonijiet edukattivi, dan 

seћћ b’riћet il-kontestazzjoni dwar x’gћandu jiġi mgћallem u min huma 
inklużi jew esklużi mill-viżjoni kurrikulari. Ħafna drabi l-kontestazzjoni 
tiġi minn dawk li jћossu ruћhom emarġinati, mћollija barra mill-kurrikulu. 
Aktar ma jikber il-‘lobby’ ta’ dawn in-nies fuq skala nazzjonali jew fuq 
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skala internazzjonali aktar hemm ċans li dawn bil-mod il-mod ikattru 
gћarfien dwar l-isfidi tagћhom. Jaf li naslu gћal qbil ġenerali dwar 
l-idea li dawn l-isfidi huma ta’ benifiċċju gћas-soċjetà inġenerali, soċjetà 
li tista’ ssir aktar inklussiva msejsa fuq kunċett qawwi ta’ ġustizzja                 
soċjali u kuxjenza planetarja. 

L-gћalliema wkoll jilagћbu parti kbira hawn. Jistgћu jużaw u 
jinterpretaw testi edukattivi b’mod differenti u aktar miftuћ minn kif 
tfasslu. Messaġġ konvenzjonali dwar Kristofru Kolombu u ‘l-iskoperta 
tal-Amerika’ jista’, permezz ta’ pedagoġija djalogali li tirrespetta 
l-intelliġenza, l-immaġinazzjoni u l-kultura tal-istudenti, twassal gћal 
għarfien tal-istorja ta’ popli indiġeni u l-isfidi tagћhom f’ћafna partijiet 
tad-dinja kif ukoll gћarfien dwar il-ġenoċidji li huma parti integrali 
mill-istorja tal-kolonjaliżmu ewropew f’dawk l-artijiet. Tista’ twassal 
gћal mistoqsijet bћal: min skopra xiex u minn liema lenti? Teżisti ћafna 
dokumentazzjoni etnografika, lokali kif ukoll barranija, ta’ kif gћalliema 
jsarfu l-politka antropoċentrika, androċentrika, ewroċentrika u klassista 
ta’ testi ppubblikati f’tagћlim aktar inklussiv permezz ta’ mistoqsijet          
ta’ dan it-tip, mistoqsijiet li jiffokaw fuq min qed jiġi rappreżentat, 
b’liema mod u minn min? X’mhux qed jingћad? Min huma dawk 
‘inviżibbli’ fin-narrattiva (ћafna drabi huma dawk li l-Ingliżi jsejћulhom 
‘the elephants in the room’)?

  



1. “Is-sliem lil din id-dar!”
Meta jibgħat lid-dixxipli tiegħu fil-missjoni, Ġesù jgħidilhom: “Fid-

dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu: ‘Is-sliem lil din id-dar’. U jekk fiha jkun 
hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu; jekk le, it-
tislima tagħkom terġa’ lura għandkom” (Lq 10:5-6).

Fil-qalba tal-missjoni tad-dixxipli ta’ Kristu hemm li huma joffru 
l-paċi. U din l-offerta hi għal dawk kollha, irġiel u nisa, li jibqgħu 
jittamaw fil-paċi qalb it-traġedji u l-vjolenza tal-istorja umana.1 Id-“dar” 
li fuqha jitkellem Ġesù hi kull familja, kull komunità, kull pajjiż, kull 
kontinent, fis-singularità u fl-istorja tagħhom; hi qabelxejn kull persuna, 
bla dinstinzjoni jew diskriminazzjoni. Hi wkoll id-“dar komuni” tagħna: 
il-pjaneta li fiha Alla qegħedna biex ngħixu u li aħna msejħin nieħdu 
ħsiebha b’għożża kbira. Ħa jkun dan ukoll mela l-awgurju tiegħi fil-bidu 
tas-sena l-ġdida: “Is-sliem lil din id-dar!”.

2. L-isfida ta’ politika tajba
Il-paċi hi simili għat-tama li dwarha jitkellem il-poeta Charles 

Péguy;2 hi bħal warda fraġli li qed tipprova tiftaħ qalb il-blat tal-vjolenza. 
Dan nafuh: it-tiftixa għall-poter, ikun xi jkun il-prezz, twassal għal abbużi 
u inġustizzji. Il-politika hi mezz fundamentali biex jissawru s-sens ta’ 
ċittadinanza u l-ħidmiet tal-bniedem, imma meta, min-naħa ta’ dawk li 
jħaddmuha, ma tingħexx bħala servizz b’risq il-bnedmin kollha, tista’ 
ssir għodda ta’ oppressjoni, ta’ emarġinazzjoni u saħansitra ta’ qerda.

“Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed”, jgħidilna Ġesù, “għandu 
joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd” (Mk 9:35). Kif kien 
jisħaq il-Papa San Pawlu VI: “Li nieħdu bis-serjetà l-politika fid-diversi 

Il-politika tajba qiegħda  
għas-servizz tal-paċi
Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-PAĊI 2019 

APPENDIĊI 1
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livelli tagħha – lokali, reġjonali, nazzjonali u dinjija – ifisser naffermaw 
id-dmir tal-bniedem, ta’ kull bniedem, li jagħraf ir-realtà konkreta u 
l-valur tal-libertà tal-għażla li tiġi offruta lilu biex ifittex iwettaq flimkien 
il-ġid tal-belt, tan-nazzjon, tal-umanità”.3

Fil-fatt, il-funzjoni u r-responsabbiltà politika jikkostitwixxu sfida 
permanenti għal dawk kollha li jirċievu l-mandat li jaqdu lil pajjiżhom, 
biex jipproteġu lil dawk li jgħixu fih u biex jaħdmu ħalli joħolqu 
l-kundizzjonijiet għal ġejjieni denn u ġust. Jekk titwettaq fir-rispett 
fundamentali tal-ħajja, tal-libertà u tad-dinjità tal-persuni, il-politika 
tista’ ssir tassew għamla eminenti ta’ karità.

3. L-imħabba u l-virtujiet umani għal politika b’risq  
is-servizz tad-drittijiet umani u tal-paċi

Il-Papa Benedittu XVI fakkarna li “kull Nisrani huwa msejjaħ għal 
din il-karità, skont il-vokazzjoni tiegħu u kemm jista’ jkollu influwenza 
fil-pólis. […] Meta tagħtih ir-ruħ il-karità, l-impenn favur il-ġid 
komuni għandu siwi ogħla mis-sempliċi impenn sekulari u politiku. 
[…] L-għemil tal-bniedem fuq l-art, meta jkun imnebbaħ u msaħħaħ 
bil-karità, ikun jiswa għall-bini ta’ dik il-belt ta’ Alla universali li lejha 
riesqa l-istorja tal-familja umana”.4 Hu programm li jistgħu jidentifikaw 
ruħhom miegħu l-politiċi kollha, hi x’inhi l-appartenenza kulturali jew 
reliġjuża tagħhom li, flimkien, jixtiequ jwettquh għall-ġid tal-familja 
umana, billi jipprattikaw dawk il-virtujiet umani li jaqblu mal-għemil 
politiku tajjeb: il-ġustizzja, l-ugwaljanza, ir-rispett reċiproku, is-sinċerità, 
l-onestà, il-fedeltà.

F’dan ir-rigward, jixraq hawn li nfakkru l-“beatitudnijiet tal-politiku”, 
li ppropona l-Kardinal Vjetnamiż François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, 
li miet fl-2002, u li kien xhud fidil tal-Vanġelu:

Hieni l-politiku li għandu għarfien għoli u profond tar-rwol tiegħu.
Hieni l-politiku li l-persuna tiegħu hi mera ta’ kredibbiltà.
Hieni l-politiku li jħabrek b’risq il-ġid komuni u mhux għall-interess 

personali tiegħu.
Hieni l-politiku li b’fedeltà sħiħa jibqa’ koerenti.
Hieni l-politiku li jfittex iwettaq l-għaqda.
Hieni l-politiku li huwa impenjat fit-twettiq ta’ bidla radikali.
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Hieni l-politiku li jaf jisma’.
Hieni l-politiku li ma jibżax.5

Kull tiġdid tal-funzjonijiet elettivi, kull skadenza elettorali, kull 
tappa tal-ħajja pubblika huma okkażjoni biex nerġgħu lura għall-għajn 
u għall-punti ta’ riferiment li jnebbħu l-ġustizzja u d-dritt. Aħna żguri li 
l-politika tajba qiegħda għas-servizz tal-paċi; hi tirrispetta u tippromovi 
d-drittijiet umani fundamentali, li huma wkoll dmirijiet reċiproċi, biex 
bejn il-ġenerazzjonijiet tal-lum u dawk tal-futur tintiseġ rabta ta’ fiduċja 
u ta’ rikonoxxenza.

4. Il-vizzji tal-politika
Imma flimkien mal-virtujiet, lanqas fil-politika ma jonqsu l-vizzji, 

li ġejjin kemm minn inkompetenzi personali u kemm minn tagħwiġ 
fl-ambjent u fl-istituzzjonijiet. Hu ċar għal kulħadd li l-vizzji tal-ħajja 
politika jneħħu mill-kredibbiltà tas-sistemi li fihom tiżvolġi ruħha, 
kif ukoll l-awtorevolezza, fid-deċiżjonijiet u fl-azzjoni tal-persuni 
li jiddedikaw ruħhom għaliha. Dawn il-vizzji, li jdgħajfu l-ideal ta’ 
demokrazija awtentika, huma l-kawża ta’ mistħija tal-ħajja pubblika u 
jipperikolaw il-paċi soċjali: il-korruzzjoni – fid-diversi xejriet tagħha ta’ 
approprjazzjoni żbaljata tal-ġid pubbliku jew ta’ strumentalizzazzjoni 
tal-persuni –, it-tiċħid mid-dritt, in-nuqqas ta’ rispett għar-regoli 
komunitarji, it-tixħim illegali, il-ġustifikazzjoni tal-poter bil-forza u 
bil-pretest arbitrarju tar-“raġunijiet tal-Istat”, it-tendenza li wieħed 
jipperpetwa l-poter, il-ksenofobija u r-razziżmu, ir-rifjut li wieħed jieħu 
ħsieb tal-Art, l-isfruttament bla limitu tar-riżorsi naturali bl-għan li jsir 
profitt immedjat, it-tkasbir ta’ dawk li sfaw eżiljati.

5. Il-politika tajba tippromovi l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u 
l-fiduċja fl-oħrajn

Meta t-tħaddim tal-poter politiku jimmira biss biex iħares l-interessi 
ta’ ftit individwi pprivileġġjati, il-ġejjieni jisfa kompromess u ż-żgħażagħ 
jistgħu jiġu ttentati mill-qtigħ il-qalb, għax ikkundannati biex jibqgħu 
fit-trufijiet tas-soċjetà, bla possibbiltà li jieħdu sehem fi pjan għall-futur. 
Imma meta l-politika tittraduċi ruħha, b’mod konkret, fl-inkuraġġiment 
taż-żgħażagħ bit-talenti tagħhom u tal-vokazzjonijiet li għandhom 
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jitwettqu, il-paċi tixtered fil-kuxjenzi u fuq l-uċuħ. Issir fiduċja dinamika, 
li trid tfisser “jien nafda fik u nemmen miegħek” fil-possibbiltà li naħdmu 
flimkien għall-ġid komuni. Għalhekk il-politika tiffavorixxi l-paċi 
jekk tesprimi ruħha fl-għarfien tal-kariżmi u tal-ħiliet ta’ kull persuna. 
“X’hemm iżjed sabiħ minn id imnewla? Din ingħatatilna minn Alla biex 
nagħtu u nirċievu. Alla ma ridhiex toqtol (ara Ġen 4:1ss) jew li ġġiegħel 
lil min ibati, imma li tikkura u tgħin lil min jgħix. Flimkien mal-qalb u 
mal-intelliġenza, l-id tista’ ssir, anki hi, strument ta’ djalogu”.6

Kulħadd jista’ jnewwel il-ġebla tiegħu għall-bini tad-dar komuni. 
Il-ħajja politika awtentika, li tissejjes fuq id-dritt u fuq id-djalogu leali 
bejn is-suġġetti, tiġġedded bil-konvinzjoni li kull mara, kull raġel u kull 
ġenerazzjoni għandhom fihom wegħda li tista’ tikxef enerġiji ġodda 
relazzjonali, intellettwali, kulturali u spiritwali. Fiduċja bħal din qatt 
mhu faċli ngħixuha, għax ir-relazzjonijiet umani huma kumplessi. 
B’mod partikulari, f’dawn iż-żminijiet qed ngħixu fi klima ta’ sfiduċja 
li għandha għeruqha fil-biża’ mill-ieħor jew mill-barrani, fl-ansjetà li ħa 
nitilfu l-vantaġġi tagħna, u b’xorti ħażina tidher ukoll fuq livell politiku, 
permezz ta’ atteġġjamenti ta’ għeluq jew nazzjonaliżmi li jipperikolaw 
dik il-fraternità li tagħha tant għandha bżonn id-dinja globalizzata tagħna. 
Illum iżjed minn qatt qabel, is-soċjetajiet tagħna jeħtieġu “bennejja 
tal-paċi” li jistgħu jkunu ħabbara u xhieda awtentiċi ta’ Alla l-Missier 
li jrid il-ġid u l-ferħ tal-familja tal-bnedmin.

6. Le għall-gwerra u għall-istrateġija tal-biża’
Mitt sena wara tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija, waqt li niftakru 

fiż-żgħażagħ li mietu f’dawn it-taqbidiet u fil-popolazzjonijiet ċivili 
milquta ħażin, illum iżjed minn qatt qabel nafu x’inhi t-tagħlima terribbli 
tal-gwerer fratriċidi, jiġifieri li l-paċi qatt ma tista’ tirriduċi ruħha biss 
għall-bilanċ tal-forzi u tal-biża’. Li nżommu lill-ieħor taħt theddida 
jfisser nirriduċuh għall-istat ta’ oġġett u nċaħħduh mid-dinjità tiegħu. 
Din hi r-raġuni għaliex naffermaw mill-ġdid li l-eskalazzjoni f’termini 
ta’ intimidazzjoni, kif ukoll it-tixrid bla kontroll tal-armamenti huma 
kontra l-morali u t-tiftixa tal-vera armonija. It-terrur imħaddem fuq il-
persuni l-iżjed vulnerabbli jikkontribwixxi għall-eżilju ta’ popli sħaħ 
fit-tiftixa ta’ art fejn issaltan il-paċi. Mhumiex sostenibbli d-diskorsi 
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politiċi li jippruvaw jakkużaw il-migranti bid-deni kollu u jċaħħdu lill-
foqra mit-tama. Imma rridu nisħqu li l-paċi tissejjes fuq ir-rispett ta’ 
kull persuna, hi x’inhi l-istorja tagħha, fuq ir-rispett tad-dritt u tal-ġid 
komuni, tal-ħolqien li ġie fdat f’idejna u tal-għana morali mgħoddi lilna 
mill-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna.

Barra dan, ħsiebna jmur b’mod partikulari lejn it-tfal li jgħixu fiz-
zoni attwali ta’ kunflitt, u lejn dawk kollha li jimpenjaw ruħhom biex 
ħajjithom u d-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa. Fid-dinja, tifel minn sitta 
hu milqut mill-vjolenza tal-gwerra jew mill-konsegwenzi tagħha, meta 
ma jiġix ingaġġat biex isir hu stess suldat jew ostaġġ tal-gruppi armati. 
Ix-xhieda ta’ dawk li qed iħabirku biex iħarsu d-dinjità u r-rispett tat-tfal 
hu wisq aktar prezzjuż għall-futur tal-umanità.

7. Proġett kbir ta’ paċi
Qed niċċelebraw f’dawn il-jiem is-sebgħin anniversarju mid-

Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata l-għada 
tat-Tieni Gwerra Dinjija. Dwar dan, niftakru l-osservazzjoni tal-Papa 
San Ġwanni XXIII: “Meta fil-bnedmin iwarrad l-għarfien tad-drittijiet 
tagħhom, f’dak l-għarfien ma jistax ma jitqanqalx ukoll il-ħsieb dwar 
id-dmirijiet rispettivi: fis-suġġetti li jkollhom dan l-għarfien, tad-dmir 
li jagħtu l-valur lid-drittijiet bħala esiġenza u espressjoni tad-dinjità 
tagħhom; u fil-bnedmin l-oħra kollha, tad-dmir li jagħrfu l-istess drittijiet 
u li jirrispettawhom”.7

Fil-fatt, il-paċi hi l-frott ta’ proġett politiku kbir li jissejjes fuq ir-
responsabbiltà reċiproka u fuq l-interdipendenza tal-bnedmin. Imma hi 
wkoll sfida li jeħtieġ tiġi milqugħa jum wara l-ieħor. Il-paċi hi konverżjoni 
tal-qalb u tar-ruħ, u faċli nagħrfu tliet dimensjonijiet li ma jinħallux 
minn xulxin ta’ din il-paċi interjuri u komunitarja:

– il-paċi magħna nfusna, fejn nirrifjutaw ir-riġidità żejda, ir-rabja u 
n-nuqqas ta’ sabar u, kif kien tal-fehma San Franġisk de Sales, inħaddmu 
“ftit tal-ħlewwa magħna nfusna”, biex nistgħu noffru “ftit tal-ħlewwa 
lill-oħrajn”;

– il-paċi mal-oħrajn: tal-familja, il-ħbieb, il-barranin, il-foqra, min 
qed ibati…; bis-sogru li niltaqgħu miegħu u nisimgħu l-messaġġ li ġab 
miegħu;
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– il-paċi mal-ħolqien, fejn niskopru mill-ġdid il-kobor tad-don ta’ 
Alla u l-parti ta’ responsabbiltà li tmiss lil kull wieħed u waħda minna, 
bħala nies li ngħixu f’din id-dinja, ċittadini u atturi tal-ġejjieni.

Il-politika tal-paċi, li taf tajjeb x’inhi d-dgħufija umana u terfa’ 
r-responsabbiltà tagħha, xorta waħda tista’ dejjem tixrob mill-ispirtu tal-
Magnificat li Marija, Omm Kristu l-Feddej u Sultana tal-Paċi, tgħanni 
f’isem il-bnedmin kollha: “Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq 
dawk li jibżgħu minnu. Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, xerred lil dawk           
li huma mkabbra f’qalbhom. Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron          
tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin. […] ftakar fil-ħniena tiegħu, bħalma 
wiegħed lil missirijietna, b’risq Abraham u nislu għal dejjem” (Lq 
1:50-55).

Mill-Vatikan, 8 ta’ Diċembru 2018

miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard
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Politika u ekonomija fi djalogu  
lejn il-milja umana
Papa Franġisku – Silta mill-enċiklika Laudato Sì 

APPENDIĊI 2

1. Il-politika m’għandhiex toqgħod għal dak li tiddettalha l-ekonomija 
u din lanqas għandha tħalli lilha nfisha tkun iddettata mill-paradigma 
effiċjentista tat-teknokrazija. Illum, bil-ġid komuni f’moħħna, inħossu 
l-bżonn kbir li l-politika u l-ekonomija, fi djalogu, ikunu għas-servizz 
tal-ħajja, speċjalment tal-ħajja umana. Li jiġu salvati l-banek, hu x’inhu 
l-prezz li jkollu jħallas il-poplu, mingħajr ebda deċiżjoni soda li wieħed 
jirrivedi u jirriforma s-sistema sħiħa, jikkonferma l-ħakma assoluta 
tad-dinja finanzjarja li m’għandhiex futur u li tista’ ġġib biss kriżijiet 
ġodda wara fejqan apparenti li jkun ħa ż-żmien u sewa l-flus. Il-kriżi 
finanzjarja tal-2007-2008 tatna l-okkażjoni niżviluppaw ekonomija ġdida 
iżjed attenta għall-prinċipji etiċi, u regolamentazzjoni ġdida tal-attività 
finanzjarja spekulattiva u tal-għana virtwali. Imma ma kien hemm l-ebda 
reazzjoni biex jerġgħu jiġu kkunsidrati l-kriterji skaduti li għadhom 
jiggvernaw id-dinja. Il-produzzjoni mhix dejjem razzjonali, u spiss 
hi marbuta ma’ varjabbli ekonomiċi li jagħtu lill-prodotti valur li ma 
jikkorrispondix ma’ kemm jiswew tassew. Minħabba dan, ħafna drabi 
jkun hemm produzzjoni żejda ta’ xi prodotti, b’impatt ambjentali mhux 
meħtieġ, li fl-istess ħin jagħmel ħsara lil ħafna ekonomiji reġjunali.[1] 
Il-bużżieqa finanzjarja soltu hi wkoll bużżieqa produttiva. Bla dubju, dak 
li m’aħniex naffrontaw b’deċiżjoni soda hu l-problema tal-ekonomija 
vera, li tgħin biex wieħed jiddiversifika u jtejjeb il-produzzjoni, li 
l-intrapriżi jaħdmu kif suppost, li l-intrapriżi żgħar u medji jiżviluppaw 
u joħolqu x-xogħol, u l-bqija.

 
2. F’dan il-kuntest għandna dejjem niftakru li “il-ħarsien ambjentali 

ma nistgħux niżgurawh biss bil-kalkolu finanzjarju ta’ spejjeż u qligħ. 
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L-ambjent hu ġid li l-mekkaniżmu tas-suq mhux kapaċi jiddefendi jew 
jippromovi kemm għandu jkun”.[2] Għal darb’oħra, jeħtieġ nevitaw 
kunċett maġiku tas-suq, li tendenzjalment jaħseb li l-problemi jinħallu biss 
billi nżidu l-profitti tal-intrapriżi jew tal-individwi. Inkunu realistiċi jekk 
nistennew li min hu ossessjonat li jżid kemm jista’ l-profitti sa joqgħod 
jieqaf jaħseb fuq l-effetti ambjentali li sa jħalli fuq il-ġenerazzjonijiet 
li ġejjin? Fi ħdan l-iskema tad-dħul ma jifdalx lok biex wieħed joqgħod 
jaħseb fir-ritmi tan-natura, fil-fażijiet tagħha ta’ mewt u ħajja ġdida, u 
fil-kumplessità tal-ekosistemi li jistgħu jinbidlu qatigħ bl-indħil tal-
bniedem. Iżjed minn hekk, meta jitkellmu fuq bijodiversità, l-iktar 
l-iktar iħarsu lejha bħala riżorsa ekonomika li tista’ tiġi sfruttata, imma 
ħadd ma jqis serjament il-valur reali tal-ħwejjeġ, xi jfissru għan-nies u 
għall-kulturi, l-interessi u l-ħtiġijiet tal-foqra.

 
3. Bi kwistjonijiet bħal dawn quddiemhom, xi wħud jirreaġixxu billi 

jakkużaw lill-oħrajn li qed jippretendu li jistgħu jwaqqfu bla raġuni ta’ 
xejn il-progress u l-iżvilupp tal-bniedem. Imma rridu nikkonvinċu ruħna 
li jekk innaqqsu r-ritmu mgħaġġel ta’ produzzjoni u konsum partikulari, 
jista’ jingħata lok għal mod ieħor ta’ progress u żvilupp. L-isforzi 
għal użu sostenibbli tar-riżorsi naturali mhux xi spiża bla siwi, imma 
investiment li normalment jista’ joffri benefiċċji ekonomiċi oħra. Jekk 
ma ndejqux wisq il-veduti tagħna, nistgħu niskopru li d-diversifikazzjoni 
ta’ produzzjoni iżjed innovattiva u b’inqas impatt ambjentali, tista’       
tħalli ħafna qligħ. Irridu niftħu t-triq għal opportunitajiet differenti,  
li ma jfissrux li ħa nwaqqfu l-kreattività umana u l-ħolma tal-bniedem 
għall-progress, imma pjuttost li ħa nagħtu direzzjoni ġdida lil din 
l-enerġija.

 
4. Ngħidu aħna, mixja ta’ żvilupp produttiv iżjed kreattiva u orjentata 

aħjar taf issewwi l-iżbilanċ li hemm bejn l-investiment teknoloġiku 
żejjed fil-konsum u dak skars biex jinħallu l-problemi urġenti tal-
umanità; dan jista’ jwassal għal modi intelliġenti u li jħallu profitt ta’ kif 
ħaġa tista’ terġa’ tintuża, tingħata funzjoni ġdida u tiġi rriċiklata; jista’ 
jtejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-belt; u l-bqija. Id-diversifikazzjoni 
produttiva toffri possibbiltajiet wesgħin ħafna lill-intelliġenza umana 
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biex toħloq il-ġdid u ġġedded il-qadim, waqt li tħares l-ambjent u toħloq 
opportunitajiet ġodda ta’ xogħol. Din tkun kreattività li kapaċi twarrad 
mill-ġdid in-nobbiltà tal-bniedem, għax hu iktar dinjituż li wieħed juża 
l-intelliġenza, b’kuraġġ u responsabbiltà, biex isib xejriet ġodda ta’ 
żvilupp sostenibbli u ugwali, fil-kwadru ta’ kunċett usa’ tal-kwalità tal-
ħajja. Għall-kuntrarju, hu inqas dinjituż u kreattiv u iżjed superfiċjali li 
wieħed jinsisti fuq li joħloq xejriet ta’ tħarbit tan-natura biss biex joffri 
possibbiltajiet ġodda ta’ konsum u ta’ dħul immedjat.

 
5. Hu x’inhu, jekk f’xi każi l-iżvilupp sostenibbli jġib miegħu modi 

ġodda ta’ tkabbir, f’każi oħra, quddiem l-iżvilupp rgħib u irresponsabbli 
li rajna jseħħ għal ħafna snin, ta’ min jaħseb ukoll kif sa jnaqqas ftit 
mill-pass, biex bir-raġuni jqiegħed ftit limiti u anki jerġa’ lura qabel  
ikun tard wisq. Nafu li mhi sostenibbli xejn l-imġiba ta’ dawk li 
jikkonsmaw u jeqirdu dejjem iktar, waqt li hemm oħrajn li għadhom 
ma jistgħux jgħixu skont id-dinjità umana tagħhom. Għalhekk waslet 
is-siegħa li f’xi partijiet tad-dinja nnaqqsu mit-tkabbir u nħaddmu ċerti 
riżorsi biex f’partijiet oħra jkun hemm min jista’ jikber f’saħħtu. Kif 
qal Benedittu XVI, “jeħtieġ li s-soċjetajiet teknoloġikament avvanzati 
jkunu disposti jiffavorixxu mġibiet ikkaratterizzati minn sobrjetà, 
inaqqsu l-konsum tagħhom ta’ enerġija u jtejbu l-kundizzjonijiet tal-
użu tagħha”.[3]

 
6. Sakemm jitfaċċaw mudelli ġodda ta’ progress, jeħtieġ 

“nibdlu l-mudell ta’ żvilupp globali”,[4] u dan jimplika li nirriflettu 
b’responsabbiltà “fuq is-sens tal-ekonomija u fuq x’inhuma l-għanijiet 
tagħha, biex insewwu fejn ħadmet jew ġiet imħaddma ħażin”.[5] Mhux 
biżżejjed li nsibu triq tan-nofs bejn il-ħarsien tan-natura u l-qligħ 
finanzjarju, jew li nikkonservaw l-ambjent bil-progress. Fuq din it-
tema, it-toroq tan-nofs huma biss ftit dewmien qabel iseħħ id-diżastru. 
Sempliċement jeħtieġ niddefinixxu mill-ġdid xi rridu mill-progress. 
Żvilupp teknoloġiku u ekonomiku li ma jħallix dinja aħjar u kwalità 
ta’ ħajja integralment aqwa, dan ma jistax jissejjaħ progress. Min-naħa 
l-oħra, wisq drabi l-kwalità vera tal-ħajja tal-persuni qed tonqos – 
minħabba fit-taħsir tal-ambjent, il-kwalità baxxa tal-prodotti tal-ikel, 
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jew it-tnaqqis ta’ ċerti riżorsi – fil-kuntest ta’ ekonomija li qed tikber. 
F’dan ix-xenarju, id-diskors fuq it-tkabbir sostenibbli jsir spiss raġuni 
ta’ distrazzjoni jew mezz ta’ ġustifikazzjoni fejn il-valuri tad-diskors 
b’riżq l-ekoloġija jinxtorbu mil-loġika finanzjarja u teknokratika, u 
r-responsabbiltajiet soċjali u ambjentali tal-intrapriżi l-iktar l-iktar jiġu 
ridotti għal serje ta’ azzjonijiet ta’ marketing u ta’ immaġni.

 
7. Il-prinċipju tat-tkabbir tal-profitt, li normalment jiżola ruħu minn 

kull kunsiderazzjoni oħra, hu tagħwiġ kunċettwali tal-ekonomija: jekk 
inżidu l-produzzjoni, ftit li xejn ħa jinteressana li qed nipproduċu minn 
fuq dahar ir-riżorsi tal-futur jew is-saħħa tal-ambjent; jekk inkunu nżidu 
l-produzzjoni meta naqtgħu s-siġar ta’ foresta, ħadd mhu ħa joqgħod 
jikkalkula li b’dan inkunu qed niddeżertifikaw territorju sħiħ, neqirdu 
l-bijodiversità jew inżidu t-tinġis. Il-kumpaniji intraprenditorjali jagħmlu 
l-profitt billi jikkalkulaw u jħallsu parti żgħira biss mill-ispejjeż. Nistgħu 
nqisuha bħala mġiba etika biss dik fejn “il-prezzijiet soċjali tal-użu 
msieħeb tar-riżorsi ambjentali jkunu magħrufin bi trasparenza u jkunu 
jifilħuhom dawk li jagħmlu użu minnhom, mhux popli oħrajn jew il-
ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni”.[6] Ir-razzjonalità strumentali, li twassal 
biss għal analiżi statika tar-realtà skont il-ħtiġijiet tal-mument, hi preżenti 
kemm meta hu s-suq li jassenja r-riżorsi, u kemm meta jippjanahom l-Istat.

 
8. X’inhu post il-politika f’dan kollu? Niftakru fil-prinċipju tas-

sussidjarjetà, li jagħti libertà għall-iżviluppi tal-ħiliet preżenti fuq kull 
livell, imma fl-istess waqt jesiġi iżjed responsabbiltà lejn il-ġid komuni 
min-naħa ta’ min għandu iżjed setgħa f’idejh. Hu minnu li llum xi 
oqsma ekonomiċi għandhom iżjed poter mill-istess Stati. Imma ma 
tistax tiġġustifika ekonomija bla politika, li mbagħad ma tkunx kapaċi 
xxettel loġika oħra li tista’ tirregola d-diversi aspetti tal-kriżi attwali. 
Il-loġika li ma tħallix spazju għal tħassib serju għall-ambjent hi l-istess 
waħda li fiha anqas jinstab lok għat-tħassib biex dawk l-aktar dgħajfa 
jiġu integrati, għax “fil-mudell attwali ‘ta’ suċċess’ u ‘ta’ ħajja privata’, 
donnu ma jagħmilx sens li wieħed jinvesti biex dawk li baqgħu lura, 
id-dgħajfa u dawk li mhumiex imżejnin b’tant talenti, jimxu ’l quddiem 
fil-ħajja”.[7]
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 9. Għandna bżonn ta’ politika li taħseb b’viżjoni wiesgħa, u li ġġib 
’il quddiem viżjoni integrali ġdida, li tinkludi fi djalogu interdixxiplinari 
d-diversi aspetti tal-kriżi. Ħafna drabi l-istess politika hi responsabbli 
għall-fama ħażina tagħha, minħabba fil-korruzzjoni u n-nuqqas ta’ politika 
pubblika tajba. Jekk l-Istat ma jwettaqx ir-rwol tiegħu f’reġjun, xi gruppi 
ekonomiċi jistgħu jidhru bħala benefatturi u jaħtfu taħt idejhom il-veru 
poter, u jħossuhom awtorizzati ma josservawx ċerti normi, sa jaslu biex 
jagħtu lok għal diversi xejriet ta’ kriminalità organizzata, traffikar tal-
persuni, traffikar tad-droga u vjolenza li mbagħad ikun diffiċli ħafna 
teqred. Jekk il-politika mhix kapaċi tfarrak loġika perversa, u tibqa’ 
mwaħħla f’diskorsi inkonsistenti, nibqgħu ma naffrontaw qatt il-problemi 
l-kbar tal-umanità. Strateġija ta’ bidla vera titlobna naħsbu mill-ġdid 
fit-totalità tal-proċessi, għax mhux biżżejjed iddaħħal miżuri ekoloġiċi 
superfiċjali jekk ma tiddiskutix ukoll il-loġika li qed taħkem il-kultura 
attwali. Politika b’saħħitha trid tkun kapaċi tidħol għal din l-isfida.

 
10. Il-politika u l-ekonomija għandhom it-tendenza li joqogħdu 

jwaħħlu f’xulxin għal dak li hu faqar u taħsir ambjentali. Imma dak li 
hu mistenni minnhom hu li jagħrfu l-iżbalji tagħhom u jsibu modi ta’ 
interazzjoni orjentati lejn il-ġid komuni. Waqt li dawk moħħhom biss kif 
ħa jdaħħlu fil-but u l-oħrajn iffissati biss kif ħa jżommu taħt idejhom u 
jżidu l-poter, dak li jibqa’ huma gwerer u xi ftehim stramb fejn l-inqas 
li jinteressa liż-żewġ naħat hu li jippreservaw l-ambjent u jieħdu ħsieb 
tal-iżjed dgħajfin. Anki hawn jgħodd il-prinċipju li “l-għaqda tirbaħ 
fuq il-kunflitt”.[8]

Miġjub mit-Taljan minn Francesco Pio Attard
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“Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej 
semgħu” – Il-fqar fl-etika politika
Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Tieni Ġurnata Dinjija tal-Foqra

APPENDIĊI 3

1. “Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,” (Salm 34:6). Il-kliem 
tas-Salmista jsir tagħna kull meta aħna niġu msejħa biex niltaqgħu 
ma’ sitwazzjonijiet differenti ta’ tbatija u emarġinazzjoni li jgħaddu 
minnha ħafna minn ħutna li aħna mdorrijin inlaqqmuhom bħala “l-fqar”. 
Is-salmista mhux sajjem mit-tbatija; imma bil-maqlub. Hu għandu 
esperjenza diretta tal-faqar u minkejja dan jittrasforma t-tbatija f’innu ta’ 
tifħir u ringrazzjament lil Alla. Illum, Salm 34 jippermettilna, imdawrin 
kif aħna b’diversi forom ta’ tbatija, li nagħrfu lil dawk li huma tassew 
foqra. Hu jgħinna niftħu għajnejna għalihom biex nisimgħu l-karba 
tagħhom u nagħfru l-bżonnijiet tagħhom.

Fl-ewwel u qabel kollox, qed jgħidilna li Alla jisma’ lill-fqar li 
jsejħulu. Hu tajjeb ma’ dawk li jsibu refuġju fih, dawk li qalbhom 
maqsuma bid-dwejjaq, bl-iżolament u l-esklużjoni. Il-Mulej jisma’ 
lil dawk li feruti fid-dinjità tagħhom, xorta jsibu l-qawwa li jħarsu 
’l fuq lejh biex idawwalhom u jagħtihom il-komfort. Hu jisma’ lil                       
dawk ippersegwitati f’isem il-ġustizzja falza, oppressi b’politika li ma 
tagħmilx ġieħ lil isimha, u mwerwra bi vjolenza, imma madankollu jafu 
li Alla hu s-Salavatur tagħhom. Dak li joħroġ minn din it-talba hu fuq 
kollox is-sens ta’ abbandun u fiduċja f’Missier li jaf jisma’ u jifhem. 
Fuq dawn l-istess linji, nistgħu napprezzaw is-sinifikat ta’ kliem Ġesù: 
“Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.” 
(Mt 5:3).

Din l-esperjenza unika u f’ħafna modi mhux mixtieqa u li ma tistax 
tesprimiha, iġġegħilna nixtiequ naqsmuha mal-oħrajn, l-aktar ma’ dawk 
li, bħas-salmista, huma foqra, imwarba u emarġinati. Ħadd m’għandu 
jħossu eskluż mill-imħabba tal-Missier, speċjalment f’dinja li ħafna 
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drabi tippreżentalna l-għana bħala l-ogħla għan u tinkorraġġixxi li 
wieħed jaħseb fih innifsu. 

2. Is-Salm 34, juża tliet verbi biex jiddeskrivi l-bniedem fqir fil-
relazzjoni tiegħu ma’ Alla. L-ewwel fosthom: “isejjaħ”. Il-faqar ma 
jistax jiġi deskritt f’kelma waħda; il-faqar isir għajta li titla’ lejn is-sema 
u tasal għand Alla. X’tesprimi l-għajta tal-fqir jekk mhux it-tbatija, 
is-solitudni, id-diżappunti u t-tama tagħhom? Nistgħu nistaqsu lilna 
nnfusna kif it-talba tagħhom, li titla’ sal-preżenza ta’ Alla, tista’ tonqos 
milli tasal f’widnejna, jew tħallina bierda u indifferenti. F’din il-Ġurnata 
Dinjija tal-Foqra, aħna msejħa biex nagħmlu eżami serju tal-kuxjenza, 
biex nara jekk aħniex verament kapaċi nisimgħu l-għajta tal-fqir.

Biex tisma’ leħinhom għandna bżonn is-silenzju ta’ nies li lesti 
jisimgħuhom. Jekk nitkellmu ħafna aħna, mhux se nkunu kapaċi 
nisimgħuhom. Kultant nibża’ li ħafna inizzjattivi, tajbin kemm huma 
tajbin u neċessarji fihom infushom, għandhom l-għan li jissodisfaw lil 
dawk li jeħduhom, aktar milli jwieġbu għall-għajta vera tal-fqar. Meta 
dan ikun il-każ, fil-mument meta l-fqar isemmgħulna l-għajta tagħhom, 
ir-reazzjoni tagħna ma tkunx koerenti u ma nkunux kapaċi nidħlu fiż-
żarbuna tal-kundizzjoni tagħhom. Aħna nkunu wkoll maqbuda f’kultura 
li ġġegħilna nħarsu fil-mera u nikkonvinċu ruħna li ġest altruwistiku 
huwa biżżejjed, mingħajr il-bżonn li ninvolvu ruħna direttament. 

3. It-tieni verb hu: “li twieġeb”. Is-Salmista jgħidilna li Alla mhux 
biss jisma’ l-għajta tal-fqir, imma jwieġeb. It-tweġiba tiegħu, kif naraw 
fl-istorja kollha tas-salvazzjoni, hija parteċipazzjoni sħiħa mimlija 
mħabba fil-kundizzjoni tal-fqir. Hekk kien meta Abraham kellem lil 
Alla dwar ix-xewqa tiegħu li jkollu dixxendenza, minkejja l-fatt li martu 
Sara kienet kibret fiż-żmien u ma kellhiex tfal (ara Ġen 15:1-6). Hekk 
ukoll meta Mosè, quddiem is-siġra taqbad mingħajr ma tikkonsma, 
irċieva r-rivelazzjoni ta’ isem Alla u l-missjoni li jifdi l-poplu tiegħu 
mill-Eġittu (Es 3:1-15). U din ir-risposta kienet ikkonfermata tul il-mixja 
ta’ Iżrael fid-deżert, meta ħassew il-ġuħ u l-għatx (ara Es 16:1-6; 17:1-
7), u l-waqa’ tagħhom fl-agħar miżerja, jiġifieri l-infedeltà għall-patt u 
l-idolatrija. (ara Es 32:1-14).
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It-tweġiba ta’ Alla lill-foqra hija dejjem intervent li jsalva biex ifejjaq 
il-feriti tar-ruħ u l-ġisem, jerġa’ jġib il-ġustizzja u biex jgħinhom jgħixu 
ħajja ġdida b’dinjità. Ir-risposta ta’ Alla hi appell lil dawk li jemmnu fih 
biex jagħmlu bħalu sakemm huwa umanament possibbli. Il-Jum Dinji 
tal-Fqar għandu l-għan li jkun risposta żgħira li l-Knisja fid-dinja kollha 
tagħti lill-fqar ta’ kull tip u ta’ kull nazzjon, biex ma jaħsbux li l-għajta 
tagħhom intilfet mar-riħ. Probabbilment hi qatra ilma fid-deżert tal-faqar, 
iżda madankollu tista’ sservi bħal sinjal tal-qsim ma’ dawk fil-bżonn, 
u tgħinhom iħossu l-preżenza attiva tal-aħwa. Il-foqra m’għandhomx 
bżonn intermedjarji, imma l-involviment personali ta’ dawk li jisimgħu 
l-għajta tagħhom. Li dawk li jemmnu, jagħtu kashom, ma tistax tillimita 
ruħha għal xi forma ta’ assistenza – tajba u providenzjali kemm trid fil-
bidu – imma teħtieġ “attenzjoni mimlija mħabba” (Evangelii Gaudium, 
199) li tonora l-persuna fiha nnifisha u tfittex il-ġid tagħha.

4. It-tielet verb “li teħles”. Fil-Bibbja, il-foqra jgħixu biċ-ċertezza li 
Alla jintervjeni għalihom, biex jerġa’ jagħtihom id-dinjità. Il-faqar mhux 
xi ħaġa li jġib fuqu l-fqir, imma hija kawża ta’ egoiżmu, kburija, kilba 
u inġustizzja. Dan huwa ħażen antik daqskemm ilha teżisti l-umanità 
nnifisha, imma anke dnubiet li jaffettwaw tant innoċenti, li jwasslu għal 
konsegwenzi soċjali traġiċi. L-azzjoni li permezz tagħha Alla jillibera, hi 
att ta’ salvazzjoni għal dawk kollha li juru d-dwejjaq u l-miżerja tagħhom. 
In-nuqqas ta’ ħelsien li jġib miegħu il-faqar, jinqered bl-intervent qawwi 
ta’ Alla. Ħafna mis-salmisti jirrakkuntaw u jiċċelebraw din l-istorja tas-
salvazzjoni manifestata fil-ħajja personali tal-foqra: “Għax ma warrabx 
minnu l-imsejken, ma stmerrx in-niket tiegħu; anqas wiċċu ma ħeba 
minnu, imma semgħu meta sejjaħlu. (Salm 22,25). Il-kapaċità li tara 
l-wiċċ ta’ Alla huwa sinjal ta’ salvazzjoni, tal-ħbiberija tiegħu u ta’ kemm 
hu qrib tagħhom. “Int, li rajt ’ l hemm tiegħi, li għaraft id-diqa ta’ qalbi. 
Ma tlaqtnix f’idejn l-għedewwa, imma qegħidtli fil-wisgħa riġlejja” (Salm 
31, 7-8). Li toffri l-fqir “il-wisa’” hu li teħilsu “mix-xibka tan-nassab” 
(Salm 91,3) u teħilsu minn dak li jfixklu tul il-mixja tiegħu, biex ikun 
jista’ jimxi ’l quddiem bis-serenità fil-mogħdija tal-ħajja. Is-salvazzjoni 
ta’ Alla hija id miftuħa lejn il-fqir, id li tilqa’, tipproteġi u tgħinhom 
jesperjenzaw il-ħbiberija li huma għandhom bżonn. Minn din il-viċinanza 
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konkreta u tanġibbli, toħroġ triq ta’ liberazzjoni ġenwina: “Kull Nisrani 
u kull komunità huma msejħa jkunu għodda f’idejn Alla għall-ħelsien 
u l-promozzjoni tal-foqra, biex hekk dawn jistgħu jintegraw ruħhom 
għalkollox fis-soċjetà; dan jitlob li nkunu doċli u attenti biex nistgħu 
nisimgħu l-karba tal-fqir u nħaffu ngħinuh. (Evangelii Gaudium, 187).

5. Hija xi ħaġa li tikkomovini li ħafna foqra jidentifikaw ruħhom 
ma’ Bartimew li jissemma fl-Evanġelju skont San Mark (ara 10:46-
52). Bartimew kien: “bilqiegħda jittallab mal-ġenb tat-triq” (v. 46); u 
wara li semma li Ġesù kien għaddej minn hemm, beda jgħajjat u jgħid. 
“Bin David, ikollok ħniena minni” (v. 47). “Kien hemm ħafna li bdew 
jagħjtu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat” (v. 48). L-Iben 
ta’ Alla sema’ l-għajta tiegħu u qallu: “Xi tridni nagħmillek?” L-għama 
qallu: “Li nerġa’ nara, Rabbuni” (v. 51). Din l-istorja mill-Evenġelju 
turina dak li s-Salm iħabbar bħala wegħda. Bartimew huwa bniedem 
fqir li jonqsuh l-affarijiet essenzjali, bħad-dawl u l-kapaċità li jaħdem 
biex jaqla’ l-għixien tiegħu. Kemm nies illum iħossuhom fl-istess 
sitwazzjoni ta’ prekarjat! Nuqqas ta’ mezzi bażiċi biex isostnu lilhom 
infushom, imwarrba minħabba li mhux mogħtija xogħol, forom diversi 
ta’ skavitù soċjali minkejja l-proġress uman tagħna... Kemm nies foqra 
llum, huma bħal Bartimew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq, ifittxu skop 
għal ħajjithom! Kemm minnhom isaqsu lilhom infushom għaliex niżlu 
daqshekk fil-baxx u kif jistgħu jinħelsu minn dan. Huma qed jistennew 
lil xi ħadd li jiġi ħdejhom u jgħidilhom: “Agħmel il-qalb! Qum, qed 
isejjaħlek” (v. 49). Sfortunatament, ħafna drabi jiġri l-kontra, u l-foqra 
jisimgħu vuċijiet li jċanfruhom, jgħidulhom biex jisktu u joqogħdu bi 
kwiethom. Dawn il-vuċijiet huma ħorox, ħafna drabi minħabba l-biża’ 
mill-foqra li huma meqjusa mhux biss miżerabbli imma sors ta’ insigurtà 
u inkwiet, diżorjentament mill-ħajja li mdorrijin ngħixu fiha u allura 
l-bżonn li jiġu mwarrba u mħollija iżolati. Fina hemm it-tendenza li 
nżommu ’l bogħod bejna u bejnhom, mingħajr ma nirrealizzaw li dan 
huwa l-mod kif qed nitbiegħdu mill-Mulej Ġesù, li ma warrabx il-foqra, 
imma jsejħilhom lejh u jagħtihom il-faraġ. Il-kliem li l-profeta Iżaija 
jgħid lil dawk li jemmnu dwar kif għandhom iġibu ruħhom, idoqq tant 
tajjeb f’dan il-każ. Huma għandhom: “Iħollu l-irbit tal-ħażen, iħollu 
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x-xkiel tal-madmad, jibagħtu ħielsa l-maħqurin, u jkissru kull madmad... 
li taqsam il-ħobż ma’ min hu bil-ġuħ, u ddaħħal f’darek lill-imsejken 
bla saqaf... li tlibbes lil min hu għarwien” (58:6-7) Dan il-mod kif iġġib 
ruħek, jippermetti d-dnub li jinħafer (ara 1 Pt 4:8) u li l-ġustizzja tieħu 
l-kors tagħha. Huma jassiguraw li meta aħna nsejħu lil Alla, hu jweġibna 
“Hawn jien!” (ara Is 58:9).

6. Il-foqra huma l-ewwel li jagħrfu l-preżenza ta’ Alla u jagħtu xhieda 
li hu qrib tagħhom. Alla jibqa’ fidil għall-wegħda tiegħu; u anke fid-
dlam tal-lejl, ma jżommx lura mis-sħana tal-imħabba u l-konsolazzjoni 
tiegħu. Madankollu, biex il-foqra jegħlbu s-sitwazzjonijiet li jtaqqluhom, 
għandhom bżonn iħossu l-preżenza tal-aħwa li jagħtu kashom u meta 
jiftħulhom il-bibien ta’ qalbhom u ħajjithom, jgħinuhom iħossuhom bħala 
ħbieb u familja. Hu b’dan il-mod biss li l-foqra jiskopru “l-qawwa li 
ssalva taħdem f’ħajjithom” u “tpoġġihom fil-qalba tal-mixja tal-Knisja” 
(Evangelii Gaudium, 198). 

F’dan il-Jum Dinji, aħna qed niġu mitluba nwettqu l-kliem tas-salm: 
“Jieklu l-fqajrin u jixbgħu” (Salm 22:26). Aħna nafu li fit-Tempju ta’ 
Ġerusalemm, wara r-riti tas-sagrifiċċju, kienet issir ikla. Din kienet 
l-esperjenza li biha ħafna Djoċesijiet, arrikkew iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel 
Jum Dinji tal-Foqra. Ħafna nies sabu s-sħana ta’ dar, il-ferħ ta’ ikla 
festiva u s-solidarjetà ta’ dawk li xtaqu jpoġġu bilqiegħda fuq il-mejda 
b’sempliċità u fraternità. Nixtieq li bħal din is-sena u l-Jiem tal-Faqar li 
għad iridu jiġu, ikunu ċċelebrati fi spirtu ta’ ferħ, bl-iskoperta tal-kapaċità 
li nkunu flimkien. Li nitolbu flimkien bħala komunità u naqsmu ikla 
flimkien il-Ħadd hija esperjenza li teħodna lura għall-ewwel komunità 
nisranija deskritta mill-Evanġelista Luqa fis-sempliċità primittiva tagħha: 
“U kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Appostli u fl-għaqda, fil-qsim tal-
ħobż u fit-talb... Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda, u kienu 
jaqsmu kollox bejniethom, ibigħu ġidhom u kulma kellhom u jqassmu 
d-dħul bejn kulħadd, skont il-ħtieġa ta’ kull wieħed” (Atti 2:42.44-45).

7. Fil-komunitajiet Insara, kuljum jittieħdu bosta inizzjattivi biex jiġi 
offrut dan is-sens li nkunu qrib u noffru flimkien id li tgħin quddiem 
il-wiċċ ta’ ħafna forom ta’ faqar li hawn madwarna. Ħafna drabi wkoll, 
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il-koperazzjoni tagħna ma’ inizjattivi oħra li mhumiex ispirati mill-fidi 
imma mis-solidarjetà umana, jagħmilha possibbli għalina li nagħtu 
dik l-għajnuna li kieku ma nkunux nistgħu nagħtu. Li nirrealizzaw li 
quddiem il-wiċċ ta’ tant faqar, il-kapaċità tagħna li nieħdu azzjoni hija 
limitata, dgħajfa u mhux biżżejjed, iġġegħelna nersqu lejn l-oħrajn 
biex permezz ta’ koperazzjoni reċiproka, nilħqu l-għanijiet tagħna 
b’mod aktar effettiv. Aħna l-Insara, nispiraw ruħna mill-fidi u mill-
obbligu tal-karità, imma aħna nistgħu wkoll nirrikonoxxu forom oħra 
ta’ assistenza u solidarjetà li jimmiraw għall-istess għanijiet, sakemm 
ma nittraskurawx r-rwol tagħna li hu li nwasslu lil kulħadd lejn Alla 
u l-qdusija. Id-djalogu bejn esperjenzi differenti, u l-umiltà li noffru 
l-koperazzjoni tagħna mingħajr ma nfittxu li nidhru, hija l-aktar         
risposta evanġelika li nistgħu nagħtu. 

Fis-servizz lejn il-fqar, m’hemmx lok għall-kompetizzjoni, imma 
rridu nirrikonoxxu b’umiltà li l-ispritu huwa dak li jqanqal l-azzjonijiet 
tagħna biex ikunu sinjal li juru li Alla huwa qrib tagħna u jwieġeb 
talbna. Meta nsibu modi kif inkunu qrib il-fqar, nafu li kollox jiddependi 
minn Alla li jiftħilna għajnejna u qalbna għall-konverżjoni. Il-foqra 
m’għandhomx bżonn protagonisti, imma mħabba li taf tibqa’ moħbija u 
mhux taħseb fuq it-tajjeb li setgħet għamlet. Il-protagonisti vera huma 
dejjem il-Mulej u l-fqar. Kull min jixtieq iservi huwa strument f’idejn 
Alla, biex jurina l-preżenza salvifika tiegħu. San Pawl ifakkarna f’dan 
meta jikteb lill-Insara ta’ Korintu li kienu qed jikkompetu bejniethom 
min kellu l-aqwa kariżma. “L-għajn ma tistax tgħid lil id: ‘Jiena 
m’għandix bżonnok,’ anqas ir-ras ma tgħid lis-saqajn: ‘Ma għandix 
bżonnkom” (1 Kor 12:21). Pawlu jagħmel punt importanti meta josserva 
li l-aktar membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dagħjfa, huma fil-fatt l-aktar  
meħtieġa (ara v. 22), u li dawk li nqisu b’inqas ġieħ fil-ġisem, lil 
dawn l-aktar li nieħdu ħsiebhom; u ’l dawk li m’għandhomx ġmiel, 
inlibbsuhom b’aktar ġmiel; għax il-membri sbieħ m’għandhom bżonn 
xejn” (vv. 23-24). 

Pawlu joffri lill-komunità tagħlim bażiku fuq il-kariżmi, imma 
anke dwar l-attitudni li għandu jkollna fid-dawl tal-Vanġelu, lejn 
l-aktar membri dgħajfa u fil-bżonn. Ikun ħasra li d-dixxipli ta’ Kristu           
jwelldu fihom sentimenti ta’ disprezz jew ħasra lejn il-fqar. Għall-
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kuntrarju, aħna msejħa biex nonoraw lill-fqar u nagħtuhom preċedenza, 
ġejja mill-konvinzjoni li huma l-vera preżenza ta’ Ġesù fostna. “Kull 
ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” 
(Mt 25:40).

8. Hawnhekk nistgħu naraw kemm il-mod ta’ ħajja tagħna għandu 
jkun ’il bogħod minn dik tad-dinja, li teżalta, tfittex u timita l-għonja u 
l-qawwija, filwaqt li tinsa l-foqra u tqishom bħala skart u tal-mistħija. 
Kliem Pawlu jistedinna għal solidarjetà evanġelika mill-aktar sħiħa 
mal-membri l-aktar dgħajfa u b’inqas kapaċitajiet fil-Ġisem ta’ Kristu. 
“Jekk membru jbati, ibatu lkoll miegħu; jekk membru jingħata l-ġieħ, 
jifirħu lkoll miegħu” (1 Kor 12:26). Fl-ittra tiegħu lir-Rumani, Pawlu 
jgħidilna wkoll: “Ifirħu ma’ min jifraħ, ibku ma’ min jibki. Aħsbu f’xulxin 
l-istess, taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli” (Rum12:15-16). 
Din hi l-vokazzjoni ta’ kull dixxiplu ta’ Kristu, l-ideal li rridu nfittxu 
kontinwament filwaqt li nassimilaw dejjem fina “is-sentimenti ta’        
Kristu Ġesù” (Fil 2,5). 

9. B’mod naturali, l-fidi tispira fina messaġġ ta’ tama. Ħafna drabi 
huma preċiżament il-foqra li jisfidaw l-indifferenza tagħna, imwielda 
minn viżjoni dejqa tal-ħajja u marbuta wisq mal-preżent. L-għajta tal-
fqar hija wkoll l-għajta tat-tama li turi ċ-ċertezza tal-ħelsien mistenni. 
Din it-tama ssib l-għeruq tagħha fl-imħabba ta’ Alla li ma jabbandunax 
lil dawk li jpoġġu t-tama tagħhom fih (ara Rum 8:31-39). Kif tikteb 
Santa Tereża ta’ Avila fil-ktieb tagħha, It-Triq tal-Perfezzjoni: “Il-faqar 
jiġbor fih il-ġid tad-dinja. Hu dominju vast. Nazzarda ngħid li kull min 
jiċħad il-ġid ta’ din id-dinja, isir padrun tiegħu kollu. (2:5). Hu fil-kejl li 
permezz tiegħu kapaċi niddixxernu l-ġid awtentiku li aħna nsiru għonja 
quddiem Alla u għorrief f’għajnejna u f’għajnejn ħaddieħor. Dan hu 
veru. Hu mill-mod kif jirnexxilna nagħrfu l-veru sinifikat tal-ġid vera, 
li aħna nikbru fl-umanità u l-kapaċità li naqsmu mal-oħrajn.

10. Nistieden lil ħuti l-Isqfijiet, saċerdoti u b’mod speċjali lid-djakni 
li rċevew it-tqegħid tal-idejn għas-servizz tal-foqra (ara Atti 6:1-7), kif 
ukoll lir-reliġjużi u l-lajċi rġiel u nisa li fil-parroċċi, assoċjazzjonijiet 
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u movimenti ekkleżjali jpoġġu fil-prattika t-tweġiba tal-Knisja għall-
għajta tal-fqar biex jesperjenzaw dan il-Jum Dinji bħala mument 
privileġġat għall-evanġelizzazzjoni ġdida. Il-foqra jevanġelizzawna u 
jgħinuna kuljum biex niskopru s-sabiħ tal-Evanġelju. Ejja ma nħallux 
din l-opportunità ta’ grazzja tisfuma fix-xejn. Jalla f’din il-ġurnata, 
ilkoll kemm aħna nħossu li aħna midjunin mal-fqar, għaliex fl-idejn 
miftuħa wieħed lejn l-ieħor, isseħħ il-laqgħa salvifika li ssostni l-fidi 
tagħna, tispira l-karità u tgħin it-tama tagħna timxi ’l quddiem fit-triq 
lejn il-Mulej li ġej.

         
It-18 ta’ Novembru 2018



Nilqgħu, nipproteġu, nippromwovu u 
nintegraw lill-immigranti u lir-refuġjati
Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigrant  
u r-Refuġjat 2018

APPENDIĊI 4

Għeżież ħuti!
“Ikun għalikom il-barrani bħal wieħed ta’ ġewwa; ħobbu bħalek 

innifsek, għax barranin kontu fl-art tal-Eġittu:  Jiena l-Mulej Alla 
tagħkom” (Lev 19,34).

Matul dawn l-ewwel snin tal-pontifikat tiegħi, bosta drabi tennejt it-
tħassib tiegħi dwar is-sitwazzjoni iebsa ta’ ħafna immigranti u refuġjati, 
li jaħarbu minn pajjiżhom minħabba gwerer, persekuzzjonijet, diżastri 
naturali u faqar. Bla dubju din is-sitwazzjoni hija waħda  mis-“sinjali 
taż-żmenijiet” li fittixt li nixtarr u nitlob lill-Ispirtu s-Santu dwarha sa 
mill-ewwel żjara tiegħi f’Lampedusa fit-8 ta’ Lulju 2013. Meta waqqaft 
id-Dikasteru għall-Promozzjoni Integrali tal-Iżvilupp tal-Bniedem, 
dikasteru ġdid li għalissa hu taħt id-direzzjoni personali tiegħi, ridt li dan 
ikun qasam partikulari li jesprimi t-tħassib tal-Knisja dwar l-immigranti, 
dwar  nies li m’għandhomx kenn, ir-refuġjati u l-vittmi tat-traffikar uman.

Kull barrani li jħabbat biebna hu okkazjoni li tlaqqagħna ma’ Ġesù 
Kristu, li jurina lilu nnifsu f’dak il-barrani li niftħulu l-bieb jew inwarrbuh 
f’kull żmien (ara Mt 25, 35.43). Il-Mulej jafda fl-imħabba tal-Knisja  
Omm lil kull bniedem imġiegħel jitlaq pajjiżu biex ifittex ġejjieni aħjar.(1) 
Din is-solidarjetà trid turi ruħha b’mod konkret f’kull pass tal-esperjenza 
tal-immigrant: mit-tluq tal-vjaġġ tiegħu sa kemm jasal u jerġa’ lura.  Din 
hi responsabbiltà kbira li l-Knisja tħoss li għandha  ġġorrha flimkien ma’ 
dawk kollha li jemmnu u ma’ rġiel u nisa ta’ rieda tajba, li kull wieħed 
skont kif jista’ hu msejjaħ iwieġeb fil-pront b’ġenerożità, b’għerf u ħsieb 
għal tant sfidi li l-migrazzjoni qed iġġib magħha llum. 
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Dwar dan nixtieq nerġa’ nisħaq li “t-tweġiba komuni tagħna tista’ 
tinġabar f’erba’ verbi: nilqgħu, nipproteġu, nippromwovu u nintegraw, 
li huma bbażati fuq il-prinċipji tad-duttrina tal-Knisja”.(2)

Meta tqis is-sitwazzjoni tal-lum, nilqgħu tfisser l-ewwelnett li 
l-immigranti u r-refuġjati jkunu jistgħu jidħlu fil-pajjiżi ta’ destinazzjoni 
b’mod legali u aktar fiż-żgur. Dan jitlob  impenn konkret biex il-proċess 
ta’ viża għall-raġunijiet umanitarji u biex il-familji jingħaqdu mill-ġdid 
flimkien jitħaffef u jkun simplifikat. Fl-istess ħin nittama li jkun hemm 
aktar pajjiżi li jwaqqfu programmi ta’ sponsorship privat jew komunitarju u 
jiftħu l-bibien tagħhom għar-refuġjati l-aktar vulnerabbli. Barra minn hekk, 
viża temporanja speċjali għandha tingħata lil dawk li jaħarbu mill-ġlied 
f’pajjiżi fil-qrib. Li titfa’ ’l barra immigranti u refuġjati b’mod kollettiv 
u arbitrarju mhijiex soluzzjoni xierqa, l-aktar meta dawn  jintbagħtu 
lura f’pajjiżi  fejn m’hemmx garanzija li ser isibu rispett lejn id-dinjità 
tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali.(3) Għal darb’oħra nixtieq 
nisħaq kemm hu importanti li l-immigranti u r-refuġjati jkunu offruti 
akkomodazzjoni  xierqa u dinjituża sa mill-bidunett. “Jidher li l-programmi 
ta’ merħba li qed jintużaw f’ċerti lokalitajiet qed jiffaċilitaw il-laqgħa  
personali,  jagħtu kwalità ta’ servizz aħjar u joffru garanzija akbar ta’ 
suċċess”. (4) Il-prinċipju  taċ-ċentralità tal-persuna umana, li l-predeċessur 
tiegħi Benedittu XVI tant saħaq fuqu, (5) jobbligana nagħrfu li s-sigurtà 
tal-persuna dejjem tiġi qabel is-sigurtà nazzjonali. Għalhekk, hemm 
bżonn li dawk li jagħtu servizz ta’ kontroll fuq il-fruntieri ikunu mħarrġa 
sew. Is-sitwazzjoni tal-immigranti, ta’ dawk li jfittxu l-ażil u tar-refuġjati 
titlob li jkollhom sigurtà personali u aċċess għas-servizzi bażiċi. F’isem 
id-dinjità fundamentali  ta’ kull persuna umana hemm bżonn nagħmlu kull 
sforz biex minflok ċentri ta’ detenzjoni jinsabu soluzzjonijiet alternattivi 
għal dawk li jidħlu f’territorju nazzjonali bla ma jkunu awtorizzati.(6)

It-tieni verb, nipproteġu, iġib miegħu sensiela ta’ azzjonijiet 
li jiddefendu d-drittijiet u d-dinjità tal-immigranti u tar-refuġjati, 
indipendentement mill-istatus legali tagħhom.(7) Din il-protezzjoni 
għandha tibda minn pajjiżhom stess u tikkonsisti filli jkunu 
mogħtija  informazzjoni ċara u ta’ min joqgħod fuqha  qabel ma jitilqu 
minn pajjiżhom,  u filli jkunu mħarsa  minn prattiċi illegali ta’ reklutaġġ. 
(8). Il-pajjiż li l-immigranti jaslu fih irid ikompli jagħmel ħiltu biex jagħti 
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din il-protezzjoni, filwaqt  li jiggarantixxi għajnuna konsulari adatta,  id-
dritt li l-immigrant iżomm hu personalment id-dokumenti tal-identità, 
li jkollu aċċess għall-ġustizzja xierqa, li jkun jista’ jiftaħ kont bankarju 
personali u li jkollu l-minimu meħtieġ biex igħix. Meta wieħed jagħraf 
il-kapaċitajiet u l-kompetenzi tal-immigranti, ta’ dawk li jitolbu l-ażil 
u tar-refuġjati, u jagħtihom il-valur li jixirqilhom, isib li dawn huma 
riżorsa għall-komunitajiet li jilqgħuhom.(9) Għalhekk nittama li meta 
jaslu fil-pajjiżi li jilqgħuhom huma  jingħataw il-freedom of movement, 
l-opportunità li jaħdmu u l-aċċess għall-mezzi ta’ komunikazzjoni, u dan 
b’rispett lejn id-dinjità tagħhom.  Nisħaq dwar il-ħtieġa ta’ programmi 
ta’ ri-integrazzjoni  soċjali u professjonali għal dawk li jiddeċidu 
li jmorru lura lejn pajjiżhom. Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal tipprovdi bażi legali universali għall-ħarsien ta’ 
immigranti minuri.  Għal dawn m’għandu jkun hemm ebda forma ta’ 
detenzjoni relatata mal-istatus tagħhom ta’ immigranti, u wieħed għandu 
jiggarantilhom aċċess regolari għal edukazzjoni primarja u sekondarja, 
u d-dritt li jkomplu bl-istudji tagħhom meta jikbru. Kustodja temporanja  
jew programmi ta’ fostering għandhom ikunu pprovduti għall-minuri li 
ma jkunux akkumpanjati  u għal dawk mifruda mill-familji tagħhom.(10) 
Id-dritt universali għal nazzjonalità għandu  jkun rikonoxxut u t-tfal kollha 
li jitwieldu għandu jinħarġilhom ċertifikat kif suppost. L-istat bla stat, li 
fih xi drabi isibu ruħhom l-immigranti u r-refuġjati, jista’ faċilment ikun 
evitat billi tkun adottata “leġiżlazzjoni dwar iċ-ċittadinanza konformi 
mal-prinċipji fundamentali tal-liġi internazzjonali”.(11) L-istatus 
ta’ immigrant m’għandux jillimita l-aċċess għall-għajnuna sanitarja 
nazzjonali u għas-sistemi ta’ pensjonijiet, u lanqas m’għandu jaffettwa 
t-trasferiment ta’ kontributi f’każ ta’ ripatrijazzjoni.

Nippromwovu essenzjalment tfisser sforz determinat biex l-immigranti 
u r-refuġjati kollha – u anki l-komunitajiet li jilqgħuhom – jiksbu l-ħiliet 
meħtieġa biex jirrealizzaw lilhom infushom bħala persuni fl-aspetti kollha 
li jsawru l-bniedem skont il-ħsieb tal-Ħallieq.(12) Fost dawn l-aspetti 
jeħtieġ nirrikonoxxu l-valur tad-dimensjoni reliġjuża, u niggarantixxu 
li l-barranin kollha f’kull territorju jkunu ħielsa li jistqarru u jgħixu 
r-reliġjon tagħhom. Ħafna immigranti u refuġjati għandhom kompetenzi 
li jridu jkunu tabilħaqq rikonoxxuti u valorizzati. La darba “l-ħidma tal-
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bniedem min-natura tagħha stess hi ddestinata biex tgħaqqad il-ġnus”(13), 
inħeġġeġ li jsir sforz determinat biex nippromwovu l-inklużjoni soċjali u 
professjonali tal-immigranti u r-refuġjati, filwaqt li kollha – inklużi dawk 
li qed ifittxu l-ażil – għandhom ikunu żgurati mill-possibilità ta’ xogħol, 
ta’ korsijiet fil-lingwa, ta’ ċittadinanza attiva u ta’ informazzjoni mogħtija 
bil-lingwa tagħhom. Fil-każ ta’ immigranti taħt l-età, l-impenn fid-dinja 
tax-xogħol jeħtieġ li jkun regolat biex ma jkunx hemm esplojtazzjoni u 
riskju ta’ theddid għall-iżvilupp normali tagħhom. Fl-2006, Benedittu 
XVI saħaq kif, fil-kuntest migratorju, il-familja għandha tkun “post u 
riżorsa tal-kultura tal-ħajja  u fattur għall-integrazzjoni ta’ valuri” (14). 
Jeħtieġ nippromwovu l-integrità tal-familja filwaqt li nissapportjaw 
ir-riunifikazzjoni tagħha – nanniet, aħwa, ulied – indipendentement 
mir-rekwiżiti finanzjarji. Jeħtieġ  tingħata  attenzjoni u għajnuna  akbar 
lill-immigranti,  lil dawk li  jitolbu l-ażil  u lir-refuġjati li għandhom 
xi diżabbiltà. Naf li ħafna pajjiżi qed jagħmlu sforzi tassew ta’ min 
ifaħħarhom fejn jidħlu l-kooperazzjoni internazzjonali u l-għajnuna 
umanitarja; nittama li fit-tqassim ta’ din l-għajnuna jkunu meqjusa 
l-ħtiġijiet (bħal dawk mediċi, soċjali u edukattivi) ta’ pajjiżi li għandhom 
qed jiżviluppaw u qed jilqgħu għadd sinifikanti ta’ refuġjati u immigranti. 
Nittama  li anki komunitajiet lokali vulnerabbli u nieqsa minn ħtiġijiet 
materjali jibbenifikaw minn din l-għajnuna. (15)

L-aħħar verb, nintegraw, jikkonċerna dawk l-opportunitajiet ta’ 
għana interkulturali li jinbtu mill-preżenza ta’ immigranti u refuġjati. 
Integrazzjoni mhijiex “assimilazzjoni, li  tjassar lill-immigranti  jew 
twassalhom biex jinsew l-identità kulturali tagħhom. Il-kuntatt mal-
oħrajn pjuttost għandu jwasslek biex tiskopri “s-sigriet” li hemm 
fihom, tinfetaħ għalihom u tilqa’ l-aspetti validi tagħhom, u hekk tagħti 
sehemek biex issiru tafu lil xulxin aħjar. Dan hu proċess li jieħu ż-żmien 
u jimmira lejn soċjetajiet u kulturi li jirriflettu dejjem aktar il-ħafna doni 
li Alla ta lill-bnedmin”. (16). Dan il-proċess jista’ jkun aċċellerat jekk 
tingħata  ċittadinanza ħielsa minn rekwiżiti ekonomiċi u lingwistiċi, u 
jekk  tkun offruta l-possibbiltà ta’ leġiżlazzjoni straordinraja lil dawk 
l-immigranti li jkunu ilhom żmien twil igħixu fil-pajjiż. Nerġa’ ninsisti 
fuq il-ħtieġa li nrawmu b’kull mod li nistgħu l-kultura tal-encounter:  billi 
nkattru l-opportunitajiet ta’ skambju interkulturali, niddokumentaw u 
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nxerrdu  azzjonijiet ta’ integrazzjoni u niżviluppaw programmi maħsuba 
biex iħejju l-komunitajiet lokali għall-proċessi integrattivi. Inħoss li 
għandi nisħaq  fuq il-każ speċjali  ta’ barranin kostretti li jabbandunaw 
il-pajjiż ta’ immigrazzjoni minħabba kriżijiet umanitarji. Dawn il-persuni  
jeħtieġ li tingħatalhom l-għajnuna kollha li jeħtieġu għar-ripatrijazzjoni 
u programmi ta’ ri-integrazzjoni effettiva  f’pajjiżhom.

Bi qbil mat-tradizzjoni pastorali tagħha, il-Knisja hi lesta li timpenja 
ruħha biex twettaq l-inizjattivi kollha li ġew imsemmija hawn fuq. Iżda 
ma tistax tasal għar-riżultati li taspira għalihom mingħajr is-sehem 
indispensabbli tal-komunità politika u tas-soċjetà ċivili, kull wieħed 
skont ir-responsabbiltajiet tiegħu.

Waqt is-Summit tal-Ġnus Magħquda, li sar f’New York fid-19 ta’ 
Settembru 2016, il-mexxejja dinjija esprimew b’mod ċar ix-xewqa ta’ 
azzjoni deċiżiva biex isalvaw il-ħajja tal-immigranti u tar-refuġjati u 
jħarsulhom drittijiethom, u li jaqsmu din ir-responsabbiltà fuq livell 
globali. Għalhekk l-Istati ħadu l-impenn li qabel l-aħħar tas-sena 2018 
ifasslu u japprovaw żewġ Global Compacts, wieħed  għar-refuġjati u 
l-ieħor għall-immigranti.

Għeżież ħuti, fid-dawl ta’ dawn il-proċessi, ix-xhur li ġejjien qed joffru 
opportunità privileġġata biex nippreżentaw u nsostnu l-azzjonijiet konkreti 
li tkellimt fuqhom b’dawn l-erba’ verbi. Għalhekk nistedinkom tieħdu 
kull okkażjoni biex taqsmu dan il-messaġġ ma’ dawk kollha li jaħdmu 
fil-politika u fis-soċjetà, li huma involuti – jew interessati li jipparteċipaw 
– fil-proċess li ser iwassal għall-approvazzjoni taż-żewġ Global Compacts.

Illum, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-solennità tat-Tlugħ ta’ Marija 
fis-Sema. Omm Alla stess għexet il-ħajja iebsa tal-eżilju (ara Mt 2, 13-15), 
akkumpanjat b’imħabba lil Binha fil-mixja tiegħu sa fuq il-Kalvarju, u 
issa qed taqsam miegħu l-glorja ta’ dejjem. Ejjew nafdaw fl-interċessjoni 
tagħha ta’ Omm it-tamiet tal-immigranti u tar-rifuġjati kollha fid-dinja 
u x-xewqat tal-komunitajiet li jilqgħuhom  sabiex filwaqt li nwieġbu 
għall-akbar kmandament tal-Mulej, ilkoll nitgħallmu  nħobbu lill-ieħor, 
inħobbu lill-barrani bħalma nħobbu lilna nfusna.

Mill-Vatikan, 15 ta’ Awwissu 2017
Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija
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