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DISKORS MILL-ONOR. DAVID AGIUS, MEMBRU PARLAMENTARI , WAQT IS-
SEDUTA TAL-KUNSILL NAZZJONALI TA ś-śGĦAśAGĦ 
 
 
Se nipprova ngħaqqad it-temi differenti ta’ dawn is-seduti u nwassal il-messaāā tiegħi fl-okkaŜjoni 
tal-lum. 
 
 
Il-politika hija ta’ servizz 
 
 
Illum nawguralkom li qegħdin tesperjenzaw is-sabiħ tal-politika u tal-parlament li jirrappreŜenta 
lill-poplu.  
 
Il-politika mhux dak l-eŜerëizzju maħmuā li hemm min jipprova juri li hu.  
 
Il-politika hija servizz. Impenn lejn is-soëjetà biex nagħtu sehemna sabiex ikollna pajjiŜ aħjar. 
Naqsam magħkom is-slogan personali tiegħi li Ŝviluppajt tul dawn iŜ-Ŝewā leāislaturi li ili deputat 
elett mill-poplu: Hidma b’lealtà... dejjem għas-servizz tiegħek.  
 
Nerāa’ nitkellem dwar il-lealtà aktar ’il quddiem meta nitkellem dwar il-valuri. Għalissa nieqaf fuq 
il-kliem “dejjem għas-servizz tiegħek”. Kull kelma f’din il-fraŜi għandha l-importanza ewlenija 
tagħha.  
 
Aħna d-deputati qegħdin hawn għax ivvutalna l-poplu. Għalhekk qegħdin nagħtu servizz. Dan is-
servizz jimliena b’unur, għax il-poplu għaŜel lilna, imma wkoll b’responsabilità kbira. Li tkun għas-
servizz tal-poplu fid-dinja tal-lum mhix ëajta.  
 
Bil-kelma “dejjem” qabel il-kliem għas-servizz tiegħek nixtieqkom tifhmu li dan l-impenn huwa 
impenn kontinwu.  
 
Illum bit-tekonoloāija d-deputat huwa għas-servizz tal-poplu l-ħin kollu. M’għadux iŜ-Ŝmien li 
deputat ikun milħuq meta jkun id-dar, l-uffiëëju jew fit-triq. Illum deputat jintlaħaq il-ħin kollu 
kullimkien f’kull jum. M’hemmx fruntieri jew serħan. Illum faëli tinduna li matul ftit tal-hin tkun 
ircevejt numru ta’ emails u sms.  
 
Għalhekk bħal kull sejħa fil-ħajja, jew tidħol għaliha b’impenn jew inkella tkun ta’ toqol wisq kbir. 
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Id-delinkwenza fost iŜ-ŜgħaŜagħ 
 
 
In-nuqqas ta’ dan l-impenn fl-estrem tiegħu āieli jwassal għal delinkwenza. Bniedem jew ikun 
impenjat f’xi qasam jew sejħa fis-soëjetà u bħal donnu jisker fuq dak ix-xogħol, inkella fl-estrem l-
ieħor, in-nuqqas ta’ skop iwassal lil xi nies biex jinvolvu rwieħhom f’attivitajiet li jagħmlu ħsara 
lilhom u lis-soëjetà.  
 
U dan in-nuqqas ta’ skop jaf  jidher sew fi Ŝmien iŜ-ŜgħoŜija. 
 
Lil dawn iŜ-ŜgħaŜagħ Ŝgħar irridu ngħinuhom billi nagħtuhom ambjent xieraq fejn jikbru kemm fil-
familja, kemm fl-istituzzjonijiet edukattivi kif ukoll fil-komunitajiet tagħna.  
 
Dawn fil-fehma tiegħi huma l-għodda li biha niāāieldu d-delinkwenza. U rridu noqogħdu attenti 
għaliex bħal kull għodda jistgħu jintuŜaw kemm b’mod tajjeb u kemm b’mod ħaŜin.  
 
Dawn l-istess għodda tajbin tal-istituzzjonijiet tal-familja u l-istituzzjonijiet edukattivi u komunitarji 
meta ma jkunux uŜati sew isiru għodda li ssaħħaħ minflok tnaqqas id-delinkwenza.  
 
śagħŜugħ jaf jissawwar dejjem aktar fid-delinkwenza jekk il-familja tiegħu ma tiāix mogħtija l-
għajnuna u s-solidarjetà meta jkun hemm bŜonn. B’hekk meta ŜagħŜugħ jara d-dinja kemm hi 
ināusta mal-familja tiegħu li pereŜempju qed tbati l-faqar u l-mard faëli li jitlef it-triq.  
 
L-istess jgħodd għall-istituzzjonijiet edukattivi u komunitarji. Kull istituzzjoni għandha l-ethos 
tagħha li Ŝammet b’għoŜŜa tul is-snin, anke l-familja.  
 
Imma bħalma l-mod kif il-familji tagħna qed jgħixu flimkien illum mhuwiex l-istess bħalma kienu 
jgħixu flimkien snin ilu, hekk ukoll l-istituzzjonijiet edukattivi u komunitarji.  
 
L-iskola minn dejjem u għal dejjem trid tibqa’ tkun il-post assoëjat mal-iŜvilupp tal-għerf, il-ħiliet u 
l-atitudnijiet tas-soëjetà li nixtiequ.  
 
Biss irridu noqgħodu attenti li l-iskejjel jirrispettaw id-diversità tal-istudenti fil-mod kif jitgħallmu u 
l-backgrounds li jāibu magħhom. Anke l-membri tal-familja u r-rwoli li jaqdu jafu jkunu differenti. 
Għalhekk il-komunità trid tirrispetta u tagħraf tieħu vantaāā mir-rikkezza tad-diversità ta’ familji 
differenti li għandna fil-komunitajiet tagħna.  
 
L-istess jgħodd għall-istuituzzjonijiet komunitarji.  
 
Biex id-delinkwenza fost iŜ-ŜgħaŜagħ niāāieldulha, istituzzjonijiet komunitarji bħall-kunsilli lokali, 
l-għaqdiet taŜ-ŜgħaŜagħ u l-għaqdiet u l-postijiet li jiffrekwentaw iŜ-ŜgħaŜagħ iridu jagħrfu jinbidlu 
maŜ-Ŝminijiet. 
 
êert pereŜempju li tafu sew b’dak li qed tagħmel fuq baŜi nazzjonali l-Aāenzija śgħaŜagħ li kienet 
frott il-ħidma tal-Onorevoli Segretarju Parlamentari Clyde Puli u t-tim tiegħu. Issa dan is-servizz 
nitlobkom twassluh u tgħinuna nibdluh minn xi ħaāa nazzjonali għal xi ħaāa eqreb lejn iŜ-ŜgħaŜagħ 
fil-komunitajiet tal-irħula tagħna kollha għand iŜ-ŜgħaŜagħ tagħna kollha. 
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Id-delinkwenza ma tiāāildilhiex wisq bil-kastigi tal-pieni tad-dixxiplina punittiva, għad li din hemm 
postha wkoll. Għall-kuntrarju, id-dixxiplina poŜittiva li tenfasizza l-poŜittiv hija meħtieāa bil-wisq 
aktar.  
 
Irridu flimkien nosannaw il-ħafna tajjeb li jsir u b’hekk nitfu l-ħaŜin li spiss ikun dak li jagħmel l-
aktar ħoss fil-media. 
 
 
L-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol 
 
 
Intom li intom iŜgħar minna komplu wasslu l-messaāā favur ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol. 
Dawk minnkom li jattendu l-università intom il-āenerazzjoni li tlajtu b’ugwaljanza assoluta, anzi 
biex inkunu preëiŜi b’naqra aktar predominanza ta’ nisa, fuq il-campus waqt l-istudju.  
 
Intom iŜ-ŜgħaŜagħ li kellkom drittijiet indaqs għall-edukazzjoni tagħkom li mhix ikkundizzjonata 
mis-sess, il-familja li āejjin minnha u l-introjtu tal-familja. 
 
Is-servizzi qegħdin hemm għal kulħadd indaqs. Hemm ugwaljanza. Issa nitlobkom tkunu intom li 
taħdmu favur l-ekwità. Mill-ugwaljanza rridu nimxu għall-ekwità. Ugwaljanza tesiāi li kulħadd se 
jkollu l-istess punt tat-tluq. Nafu imma li fil-prattika għandna min hu Ŝvantaāājat. Allura rridu 
naraw flimkien li min hu Ŝvantaāājat jingħata dak l-appoāā extra li għandu bŜonn.  
 
Nirreferikom ukoll għal dak li qal ir-Rettur tal-Università fid-diskors tal-kommemorazzjoni tal-
Vitorja. L-edukazzjoni trid tkun ië-ëavetta li tagħmel tajjeb għall-iŜvantaāāi u l-ināustizzji li jeŜistu 
anke f’pajjiŜna biex verament naħdmu għall-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol. 
 
Bil-globalizzazzjoni, fid-dinja tax-xogħol illum, aktar minn qatt qabel, min iħaddem u min jaħdem 
iridu jaħdmu flimkien. It-tnejn li huma, kemm min iħaddem kif ukoll il-ħaddiem li hu impjegat 
qegħdin jikkompetu f’suq li hi d-dinja kollha.  
 
Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea li qiegħda tikkompeti fis-swieq ma’ 
potenzi finanzjarji li qed jinbtu fl-Asja. L-ugwaljanza għalhekk tfisser ukoll ħidma flimkien bejn 
min iħaddem, il-ħaddiem impjegat u l-gvern tal-pajjiŜ.  
 
Dan huwa dak li ppruvajna nagħmlu f’pajjiŜna matul iŜ-Ŝmien ta’ maltemp qawwi ekonomiku.  
 
S’issa bil-ħidma li għamilna u li għadna rridu nagħmlu pajjiŜna baqa’ miexi. Din l-ekonomija qed 
nibnuha fuqkom iŜ-ŜgħaŜagħ sabiex tkomplu ssaħħu dan il-pajjiŜ biex ikompli jiŜviluppa bis-sehem 
ta’ kulħadd. 
 
 
Relevanza tar-reājuni fil-g Ŝejjer Maltin   
 
 
Malta hija gŜira Ŝgħira. Biss mhix punt āeografiku wieħed. Għandha l-varjazzjonijiet tagħha 
minkejja ë-ëokon.  
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Dan huwa dak li kont qed nitkellem dwaru ftit qabel meta tkellimt dwar id-differenza bejn l-
ugwaljanza u l-ekwità.  
 
Dan huwa dak li kont qed nitkellem dwaru ftit qabel meta tkellimt fuq ir-rikkezza fid-diversità. Mir-
reājuni differenti rridu noħorāu l-aqwa biex imbagħad ngħaqqdu kollox flimkien biex ikollna l-
āojjel li hu pajjiŜna. Iva għad għandhom rilevanza r-reājuni fil-gŜejjer Maltin. Il-kunsilli lokali 
minbarra li jistabbilixxu identità partikolari għal-lokalità tagħhom iridu jagħtu sehemhom fit-tisħiħ 
tar-reājun tagħhom. 
 
Anke l-koperazzjoni bejn kunsilli lokali differenti hija meħtieāa aktar għaliex is-servizzi offruti fuq 
baŜi reājonali jafu jkunu aħjar u aktar effiëjenti minn dawk offruti individwalment.  
 
Kunu intom għeŜieŜ ŜgħaŜagħ li ddaħħlu mentalità ādida ta’ koperazzjoni fit-tmexxija lokali. Fid-
dinja globalizzata u fl-unjonijiet bejn il-pajjiŜi li semmejt hemm lok għal koperazzjoni fuq baŜi 
nazzjonali.  
 
Ma jistax jonqos għalhekk li fuq baŜi reājonali wkoll irridu naħdmu flimkien. Nerāa’ hawnhekk 
ngħaqqad ma’ dak li diāà għidt. Irridu naħdmu biex ëerti reājuni ma jibqgħux marbutin ma’ ëertu 
stigmi u diffikultajiet. Kien għalhekk li anke bħala gvern għaqqadna flimkien l-iskejjel fuq baŜi 
reājonali ta’ kulleāāi li qed jaħdmu flimkien għal identità reājonali.  
 
Anke istituzzjonijiet oħra għandhom ir-reājonalità tagħhom. Il-Knisja Kattolika Maltija  għandha l-
unitajiet pastorali biex parroëëi differenti jaħdmu flimkien. Ħafna servizzi oħra huma maqsumin 
f’reājuni għal servizz aħjar. Anke d-distretti elettorali minbarra li huma għodda kif titmexxa 
elezzjoni jistgħu ukoll ikunu għodda kif naħdmu flimkien bħala deputati li nirrappreŜentaw distrett. 
Dan āara mhux darba fil-passat. Issa rridu flimkien inkomplu naħdmu biex dawn ir-reājuni 
differenti ta’ servizzi differenti nāibuhom jaħdmu flimkien. 
 
 
L-identità Maltija - il-biera ħ, illum u għada  
 
 
L-identità Maltija ma teŜistix weħidha. M’hemm l-ebda ħaāa li tista’ tinqala’ mill-kuntest storiku u 
tissejjaħ l-identità Maltija. Din hija bħall-identità ta’ partit. L-identità ta’ pajjiŜ, bħall-identità ta’ 
partit, ma tistax tinqala’ mill-kuntest taŜ-Ŝmien. IŜ-Ŝmien isawwar l-identità ta’ pajjiŜ. Il-ārajjiet li 
minnhom jgħaddi pajjiŜ isawru l-identità ta’ pajjiŜ li jkompli jinbidel u jevolvi tul iŜ-Ŝminijiet. 
 
Il-valuri għalhekk huma importanti. Il-valuri ftit jinbidlu. Mhux hekk biss, il-valuri nistgħu naħdmu 
biex ma jinbidlux. Kultant din il-ħidma hija ħidma kontra l-kurrent. Id-dibattitu tad-divorzju f’dan 
il-parlament għallimni kemm dan hu minnu. Il-politiku jista’ jkun jinqabad f’dilemma bejn il-valuri 
tiegħu u l-valuri tal-poplu. Il-politiku jaf jinqabad bejn id-direzzjoni li lejha jrid jieħu l-pajjiŜ hu u 
d-direzzjoni li lejha jixtieq iwassal lil pajjiŜna l-poplu li wara kollox jeleāāina biex 
nirrappreŜentawh fil-parlament. Minn din il-kamra li hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiŜ, minkejja d-
diffikultajiet kollha xorta nistgħu nkunu mexxejja għal dan il-pajjiŜ. 
 
NiŜŜikom ħajr għall-ħin tagħkom illum biex taqsmu l-ideat tagħkom magħna. NiŜŜikom ħajr tal-ħin 
tagħkom il-bieraħ f’dak kollu li għamiltu mal-familja tagħkom biex bnejna l-pajjiŜ li għandna llum. 
NiŜŜikom ħajr għall-ħin li se tagħtu lil pajjiŜna għada biex flimkien nibqgħu intejbu lil dan il-pajjiŜ 
li tant hu għal qalbna. 


