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L-ittra tal-Editur

Ruth  
 xxx

Hemm ħafna tipi ta’ kuraġġ. 

Jista’ jkun li l-ewwel tip li jiġina f’moħħna hu 
l-kuraġġ li nies bħal pulizija, suldati u oħrajn ikollhom 
biex jagħmlu xogħolhom. 

Imma xtaqt nitkellem dwar il-kuraġġ li tgħix  
il-mument u taċċetta l-passat, inkluż l-iżbalji tiegħek 
u ta’ ħaddieħor. Għax tassew irid ikollok kuraġġ biex 
taħfer lil min ikun għamillek il-ħsara u weġġgħek. U 
trid tkun kuraġġuż biex taċċetta li l-passat kien li kien 
u li anke l-affarijiet ħżiena li ġrawlek għenuk biex  
tikber u tiżviluppa. Irid ukoll ikollok kuraġġ ta’ ljun 
biex tfejjaq l-uġigħ li għaddejt minnu, speċjalment 
minħabba ħaddieħor, mingħajr ma ddur għal vizzji 
ħżiena bħal tipjip, alkoħol, ikel żejjed u ħafna affarijiet 
oħrajn. Għax l-ikbar rigal li tista’ toffri lilek innifsek hu 
li taħfer lil ħaddieħor u tgħix il-preżent billi tgħin lil 
min għandu bżonn.

Qed nikteb dan kollu għax din hi r-raba’ u l-aħħar 
edizzjoni ta’ IMPATT. Grazzi għal dan il-proġett,  
mhux biss kelli ċ-ċans naħdem ma’ tim ta’ artisti  
professjonali, imma kelli wkoll l-opportunità li 
nitgħallem. Fil-fatt iltqajt ma’ diversi volontiera li 
fakkruni kemm jeżistu nies ġenerużi, sirt naf dwar 
għaqdiet volontarji, skoprejt skemi li jgħinu lil nies 
ta’ kull età u ta’ kulturi differenti… Il-lista tibqa’ 
għaddejja. Li hu żgur hu li dan il-proġett, li kelli 
l-privileġġ (għax hekk biss nista’ nsejjaħlu!) immexxi, 
hu wieħed li qatt mhu se ninsa u li se nibqa’ kburija 
bih għal għomri.

L-aħħar messaġġ tiegħi għalik hu li tgħix ħajja  
kuntenta u futur mill-isbaħ mimli bi mħabba, saħħa, 
avventuri u suċċessi. 

Fl-aħħar imma mhux l-inqas, il-qari t-tajjeb!
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Ikompli f’paġna 8.

G˙ajnuna lill-G˙aqdiet Volontarji 
waqt il-Pandemija

Minħabba s-sitwazzjoni kritika li l-COVID-19 ħolqot, sitwazzjoni li 
affettwat lill-organizzazzjoniet volontiera kemm direttament kif ukoll  
is-servizzi li kienu joffru, f’Mejju tal-2020 il-Kunsill Malti għas-Settur  
Volontarju (MCVS) talab appoġġ finanzjarju biex iħejji żewġ skemi ta’ appoġġ 
għall-għaqdiet volontiera.

Il-Fond ta’ Emerġenza għall-Għaqdiet  
Volontarji 

Il-fond magħruf bħala COVID-19 Voluntary  
Organisations Emergency Fund (COVID-
VOEF) ġie mniedi f’Mejju tal-2020 biex jassisti  
organizzazzjonijiet volontiera f’sitwazzjoniet ta’ 
emerġenza li kienu r-riżultat dirett tal-pandem-
ija. Dan il-fond, li kien hemm allokat għalih 

€300,000, għen lill-għaqdiet volontieri billi 
pprovda assistenza finanzjarja. Dan biex għen 
fir-rigward tal-kirja tal-uffiċini u anke għal  
oġġetti marbuta direttament mal-pandemija 
tal-COVID-19. Fosthom kien hemm materjali u 
provvisti tas-sanitizzazzjoni, tagħmir personal 
protettiv bħal maskri, visors u ingwanti li  
jintremew wara l-użu u l-bqija. Dan il-fond dam 
disponibbli sa Lulju tal-2021.
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Ikompli minn paġna 7

It-tnedija tal-konferenza tal-Fond Emerġenza tal-Għaqdiet Volontarji (Voluntary Organisations 
Emergency Fund) minn Dr Noel Camilleri, l-Onorevoli Clifton Grima, l-Onorevoli Edward  
Scicluna u s-Sur Mauro Pace Parascandalo, is-CEO tal-MCVS.

L-għanijiet tal-COVID-19 Voluntary  
Organisations Emergency Fund  
(COVID-VOEF)

1    L-għan ewlieni kien li joffri appoġġ lil   
      organizzazzjonijiet volontiera f’sitwaz-   
 zjoniet ta’ emerġenza li kienu r-riżultat   
 dirett tal-pandemija.
2    Il-fond offra għajnuna lill-għaqdiet volon-      
       tarji li huma reġistrati u konformi li jaħdmu  
 fis-settur tal-volontarjat billi jipprovdu   
 appoġġ finanzjarju f’każ ta’ predikazzjoni 
  jew sitwazzjonijiet eċċezzjonali.
3    Talbiet oħrajn li ma kinux meqjusin bħala  
 emerġenzi relatati mal-pandemija tal-Co- 
 ronavirus ma tqisux bħala eleġibbli għal  
 appoġġ finanzjarju taħt dan il-fond.
4    L-għanijiet prinċipali ta’ dan il-fond kienu li  
 joffru sapport lill-organizzazzjonijiet li: 

      - l-operat tagħhom kien relatat u essenzjali  
       għall-pandemija.
      - l-COVID-19 affettwathom b’mod tant  
      negattiv li hu irreparabbli tant li kien hemm  
       iċ-ċans li l-għaqda tiġi magħluqa.
       - minħabba l-pandemija, setgħu jiffaċċjaw  
       diffikultajiet biex jew setgħu jżommu jew  
 jerġgħu jibdew l-operat tagħhom wara li  
 l-COVID-19 tispiċċa.
5   Dan il-fond ġie allokat fuq bażi ta’ ‘min  
      jiġi l-ewwel jieħu’ hekk kif kollox kien  
 jiddependi fuq id-disponibbiltà tal-fondi. 
6   Seta’ kien hemm inkriment fil-fond jekk  
      kien hemm iktar fondi minn riżorsi oħra  
       disponibbli. 
7   Fi kwalunkwe każ, l-allokazzjonijiet tal- 
      baġit ma setgħux ikunu iktar mill-baġit   
      disponibbli fi kwalunkwe punt. 

Gwida
Tista’ taċċessa l-gwida grazzi għal din il-ħolqa:

https://maltacvs.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-Voluntary- 
Organisations-Emergency-Fund-GUIDELINES-2020-1.pdf 

Applikazzjoni 
Tista’ taċċessa l-applikazzjoni mis-sit tal-VO Funding grazzi għal din il-ħolqa:

https://vofunding.org.mt/funds/59 

Ritratt: DOI, Clodagh O’Neill
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Gwida
Tista’ taċċessa l-gwida grazzi għal din il-ħolqa:

https://maltacvs.org/wp-content/uploads/2020/07/Operational-Assistance-
Scheme-for-VOs-FINAL.MFIN_.pdf 

Applikazzjoni 
Tista’ taċċessa l-applikazzjoni mis-sit tal-VO Funding grazzi għal din il-ħolqa:

https://vofunding.org.mt/funds/60  

Skema ta’ Assistenza għall-Operat  
għall-Għaqdiet Volontarji 

It-tieni skema kienet dik magħrufa bħala 
Operational Assistance Scheme for VOS. Din 
utilizzat baġit ta’ €6,000,000 u ġiet imnedija 
f’Ġunju tal-2020 hekk kif operat sa Settembru 
tal-2021. 

L-għan ta’ din l-iskema kien li joffri appoġġ 
għall-għaqdiet volontarji fir-rigward ta’ spejjeż 
ta’ impjegati hekk kif is-settur joffri impjieg 
lill-iktar minn 5,500 ħaddiema fuq bażi ta’ full-
time u part-time; kif ukoll kontijiet u spejjeż 
relatati ma’ servizzi mġarrba tul il-pandemija. 

Ġew organizzati żewġ laqgħat ta’ infor-

mazzjoni għas-settur tal-volontarjat, liema 
laqgħat kellhom attendenza tajba ħafna. 
Dawn kienu relatati mal-iskema msemmija 
u seħħew fil-lukanda Excelsior fil-Furjana u 
l-lukanda Corinthia ta’ Ħ’Attard u kienu organ-
izzati mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volon-
tarjat b’kollaborazzjoni mas-Segretarju Parla-
mentari għaż-Żgħażagħ, Sports u Volontarjat. 

L-udjenza ġiet indirizzata mill-Onorevoli 
Clifton Grima bħala s-Segretarju Parlamentari 
għaż-Żgħażagħ, Sports u Volontarjat; Dr Noel 
Camilleri bħala ċ-Chairperson tal-MCVS;  
is-Sur Ryan Borg, il-Kap tas-Segretarjat  
PSYSVO u s-Sur Mauro Pace Parascandalo, 
 is-CEO tal-MCVS.

Il-laqgħa ta’ informazzjoni mill-Onorevoli Clifton Grima, Dr Noel Camilleri, is-Sur Ryan Borg u 
s-Sur Mauro Pace Parascandalo.
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Wonder Woman (2017) 
Azzjoni, Avventura, Fantasija

Viva n-nisa!
Waqt li niċċelebraw Jum il-Mara f’Marzu, għandna niċċelebraw lin-nisa  
tul is-sena kollha. Idea tajba biex nagħmlu dan hu li naraw, flimkien 
ma’ sħabna, dawn il-films, fost attivitajiet oħrajn...

L-istorja
Diana Prince (interpretata minn Gal Gadot) hi 
prinċipessa fl-Amażonja, li tkun ġiet imħarrġa 
biex tkun gwerriera. 
     Jum fost l-oħrajn, l-ajruplan ta’ pilota 
Amerikan jispiċċa kkraxxjat fuq il-gżira iżolata 
fejn Diana tkun tgħix. Dan ir-raġel ikellimha 
dwar il-kunflitti li jkunu għaddejjin minħabba 
l-Ewwel Gwerra Dinjija. 

B’hekk, Diana tiddeċiedi li titlaq minn 
darha biex tmur tesplora d-dinja. Il-mara 
tiġġieled biex twaqqaf il-gwerra, hekk kif 

tiskopri li d-destin veru tagħha jkun li ssir  
waħda mill-aqwa eroj tad-dinja.

Għaliex qed nirrikomandawh
Wonder Woman jenfasizza l-poter femminili, 
waqt li jindirizza inġustizzji li hawn fid-dinja. 
Minbarra hekk, il-film jimbotta l-importanza 
li nbiddlu l-mibegħda fi mħabba, u l-gwerra 
f’paċi. Imbagħad, nistgħu ngħidu li Wonder 
Woman kien l-ewwel film fejn is-supereroj 
prinċipali kienet femminili, waqt li fil-box 
office kien rekord hekk kif kien l-aktar film 
b’attriċi fil-parti ċentrali li qatt daħħal flus. 
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I Am Woman (2019) 
Bijografiku, Drammatiku, Mużikali

L-istorja
Il-film joħodna fis-sena 1966 u jlaqqagħna 
mal-Awstraljana Helen Reddy (interpretata 
minn Tilda Cobham-Hervey). Helen tkun 
rebħet kompetizzjoni tal-kant li tkun ħaditha 
fi New York. 

Il-mara tmur hemm flimkien ma’ bintha ta’ 
tliet snin, b’bagalja waħda u bi ftit iktar minn 
mitejn dollaru. Iżda bi sfortuna l-kumpanija 
tal-mużika li tkun rebħet magħha tavżaha  
li jkun hemm biżżejjed kantanti femminili u 
għalhekk Helen ma jkollhiex ċans tidħol  
fid-dinja tal-kant.

Minkejja dan il-kliem u anke jekk ma  
jkollhiex visa, Helen tiddeċiedi li tibqa’ tit-
tanta xortiha bħala kantanta fl-Amerika. 
Hija tgħaddi minn diversi diffikultajiet, sa 
ma fl-aħħar tagħmel ħbieb mal-ġurnalista 
leġġendarja Lilian Roxan, li tispiraha biex  
tikteb u tkanta l-kanzunetta ikonika ‘I Am 
Woman’. Din il-kanzunetta ssir l-innu tal-mov-
iment femminili u tispira ġenerazzjoni ta’ nisa 
jiġġieldu għal bidla kontra s-sessiżmu. 

Helen tiltaqa’ wkoll ma’ Jeff Wald, li jsir 
kemm l-aġent tagħha kif ukoll żewġha. Waqt 
li Helen titla’ fil-quċċata tal-karriera tagħha, 
żewġha jispiċċa bil-vizzji tad-droga u tal-
alkoħol, vizzji li jwasslu għal problemi  
fir-relazzjoni tagħhom. 

Għaliex qed nirrikomandawh
Dan il-film bijografiku hu wieħed enerġetiku 
u jagħti ħarsa lejn kantanta brava u 

kuraġġuża li rnexxielha taffaċċja u tegħleb 
diversi sfidi. Dan kollu filwaqt li ġġieldet għad-
drittijiet tan-nisa u ħolqot bħal innu għal dan il-
moviment importanti. Imbagħad, l-interpretazz-
joni li l-attrici Tilda Cobham-Hervey tat bħala 
Helen Reddy hi waħda stupenda.

Moana (2016) 
Animazzjoni, Avventura, Komiċità

L-istorja
Il-film animat ta’ Disney joħodna fil-Polineżja 
u jlaqqagħna ma’ Moana, żagħżugħa avven-
turuża li tmur fuq missjoni diffiċli sabiex issalva 
l-poplu tal-gżira li tkun tgħix fuqha. Dan għaliex 
minħabba saħta, is-sajjieda tal-gżira ma jkunux 
qed jaqbdu ħut waqt li l-biedja tkun sejra ħażin. 
Flimkien ma’ Maui, bniedem nofsu alla, tibda 
vjaġġ fuq il-baħar. 

Huma jiġġieldu ma’ mostri perikolużi u 
jiltaqgħu ma’ diversi perikli u ostakli. Minbarra 
hekk, Moana ssib ukoll dik il-ħaġa li tkun ilha 
ħajjitha kollha tfittex – jiġifieri l-identità tagħha. 
Dan il-film animat hu bbażat fuq mitoloġiji mill-
Polineżja.

Għaliex qed nirrikomandawh
Il-film hu vjaġġ epiku ta’ erojina, Moana, li 
jirnexxielha twettaq triq individwali. Waqt li 
l-istorja hi waħda tradizzjonali u moderna, 
il-protagonisti huma fost l-iktar interessanti 
u kumplessi li qatt rajna f’film animati f’dawn 
l-aħħar snin. Imbagħad, din il-ħrafa ma fihiex 
prinċpijiet – għall-erwieħ! 
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Brillantini tal-Kitba/Writing Stars

Sa minn meta bdiet topera, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu  
ħolqot inizjattivi li jħeġġu u jxerrdu l-imħabba għall-qari u l-kitba  
fost it-tfal, l-adolexxenti u l-adulti.  

     Ħafna mill-programmi li toffri huma mmi-
rati biex titnissel kultura ta’ qari għall-gost fost 
il-poplu Malti u Għawdxi, u anke biex ikompli 
jitjieb il-livell tal-qari u l-litteriżmu. Iżda mhux 
biss! 
     L-Aġenzija ħasbet ukoll li toħloq skemi li 
jrawmu awturi żgħażagħ ġodda, b’pinna li 
tkompli tressaq il-qarrejja lejn il-kotba u l-qari. 
Fost dawn insibu l-iskema ‘Brillantini tal-Kitba/
Writing Stars’ li tippremja u tippromwovi l-
kitba ħielsa fost l-istudenti u l-ġenituri. Il-kitba 
ħielsa trawwem lit-tfal isiru aktar analitiċi billi 
jitgħallmu jħarsu lejn id-dinja ta’ madwarhom 
minn perspettivi differenti. Dan is-sens ta’ 
riflessjoni jkompli jgħinhom jiżviluppaw 

l-immaġinazzjoni, il-kre- 
attività u l-espressjoni; tliet komponenti 
essenzjali fit-tisħiħ tal-kitba. L-Aġenzija 
organizzat l-ewwel attività għall-‘Brillantini 
tal-Kitba’ nhar il-Ġimgħa, 30 ta’ Novembru 
u s-Sibt, 1 ta’ Diċembru 2018 f’waħda mil-
lukandi ewlenin fil-Mellieħa. Għall-Festival 
tal-Kitba, attendew 51 student/a minn 
skejjel medji u sekondarji. 

L-istudenti kellhom l-opportunità 
jqattgħu jumejn sħaħ fil-lukanda u jieħdu 
sehem f’workshops dwar aspetti varji tal-
kitba. F’din l-attività ħadu sehem l-awturi 
Maltin Clare Azzopardi, Charles Casha, 
Carmel G. Cauchi, Ivan De Battista, Rita 

     Miktub minn Helen Barbara  
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Ikompli f’paġna 14.

Grech, Rita Saliba, Natasha 
Turner u Trevor Żahra li qasmu 
magħhom il-proċess tal-kitba u 
anke ideat li jħaddnu bħala aw-
turi stabbiliti. Magħhom kien 
hemm mistiedna wkoll żewġ 
kittieba barranin, Ian Bland u 
Julia Saunders. 

Il-kitbiet bilingwi li nħolqu 
matul il-festival, inġabru fil-
ktieb ‘Mill-Pinna tal-Brillantini 
tal-Kitba’ li ġie ppubblikat minn 
Horizons b’kollaborazzjoni 
mal-Aġenzija Nazzjonali tal-
Litteriżmu. Id-disinn tal-qoxra 
kien imsejjes fuq it-tpinġija ta’ 
wieħed mill-istudenti stess li 
pparteċipa f’dan il-festival.

It-tieni attività organizzata 
mill-Aġenzija saret b’kollabor-
azzjoni ma’ Heritage Malta 
bl-għajnuna ta’ Vanessa Ciantar 
u Nicholai Formosa. Il-Festival 
tal-Kitba ttella’ nhar is-Sibt, 30 
ta’ Novembru 2019 fil-Mużew 
Marittimu, il-Birgu. Ħadu sehem 
fih 45 student/a mill-iskejjel 
medji u sekondarji tal-istat,  
il-Knisja u privati. 
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Għal darb’oħra ħadu sehem ukoll l-awturi 
Maltin Clare Azzopardi, Charles Casha, Car-
mel G. Cauchi, Ivan De Battista, Rita Saliba, 
John A. Bonello u Trevor Żahra. Din id-darba 
kienu mistednin il-kittieba barranin Cat 
Weatherill u Ian Douglas.

L-Aġenzija reġgħet ġabret dawn il-kitbiet 
u stampathom fil-ktieb bilingwi ‘Mill-Pinna 
tal-Brillantini 2’ li jippreżenta ġeneri differenti 
ta’ kitba fosthom stejjer, ittri, djarji u poeżiji. 
Matul iċ-ċerimonja tal-għeluq, ingħataw 
diversi premjijiet lill-partiċipanti kollha li at-
tendew dan il-festival. 

Dawn iż-żewġ kotba huma ta’ ispirazzjoni 
għal dawk l-istudenti kollha li għandhom il-
kitba għal qalbhom. Żgur li se jnebbħuhom 

ikomplu jiktbu u joħolqu kitbiet ta’ livell  
għoli. Mela jekk inti wieħed minnhom u 
tixtieq tkompli timraħ u ssaħħaħ il-ħila tal-
kitba, aqra dawn iż-żewġ kotba u wara ikteb 
l-istorja jew il-poeżija tiegħek. Tista’ tikteb 
lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u tibgħat 
ix-xogħol tiegħek  fl-indirizz elettroniku  
nla@ilearn.edu.mt

Kull min jixtieq aktar informazzjoni dwar 
din l-iskema, jista’ jżur il-paġna  

tal-Facebook ‘Brillantini tal-Kitba/Writing 
Stars’ jew jista’ jibgħat ittra elettronka  

lis-Sa Erika Borg Medati  
f’erika.borg.medati@ilearn.edu.mt 

In-numru tat-telefown huwa 2598 2995
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Mistoqsijiet b’risposti importanti
Fl-aħħar edizzjoni skoprejna kif inkunu nafu jekk ċertu diskors jew aġir huwiex dak li bl-Ingliż 
jissejjaħ ‘hate speech’ jew ‘hate crime’. Illum se nkomplu niskopru iktar informazzjoni importanti.

L-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità (VSA) kif 
tista’ tgħinek?
VSA tista’ tipprovdilek numru ta’ servizzi biex 
jappoġġjawk. Dawn is-servizzi huma b’xejn u koll-
ha jiġu mfassla speċifikament għal kull individwu.

Dawn is-servizzi jinkludu li:
—  Jaħdmu bħala l-punt fokali bejn il-Pulizija u 
     l-Aġenzija.
— Joffru appoġġ emozzjonali.
— Joffru gwida legali.
— Joffru informazzjoni u notifiki lil dawk li jagħmlu   
     użu mis-servizzi.

Kif tista’ tirrapporta każ ta’ ‘hate speech’, jew 
‘hate crime’, jew att kriminali ieħor?
Meta tiltaqa’ ma’ forma ta’ ‘hate speech’, jew  
‘hate crime’, jew att kriminali ieħor, tista’ tirrappor-
tah jew lill-Pulizija jew inkella lill-Aġenzija. Meta 
tkellem lill-Aġenzija, ikollok bżonn tipprovdi dan  
li jmiss:
— Screenshot tal-post u l-kumment. Dan kollu 
    m’għandu jiġi mibdul bl-ebda mod.
— Il-ħolqa tal-allegat offendur tal-profil tiegħu/
    tagħha ta’ Facebook u screenshot ta’ dan  
    il-profil.
— Il-ħolqa u l-iscreenshot ta’ fejn il-kumment  
    oriġinarjament ġie ppubblikat.

Wara analiżi mill-avukat tinħareġ kwerela (ilment 
uffiċjali). Jekk ir-rapport jirriżulta li tassew kien 
‘hate speech’ jew ‘hate crime’, mela l-ilment jiġi 
investigat mill-Pulizija. Jekk imbagħad mill-inves-
tigazzjonijiet jirriżulta li seħħ att kriminali, mela 
l-allegat offendur ikollu jmur il-qorti u, jew il-vittmi 
jew il-persuni li rrappurtaw il-każ, jiġu msejħa 
bħala xhieda. Jekk bniedem jirriżulta li tassew 
wettaq ‘hate crime’, mela dan jiġi mibgħut bejn sitt 
u 18-il xahar il-ħabs u tinħareġ ukoll multa.

X’inhuma l-effetti psikoloġiċi ta’ ‘hate speech’ 
jew ‘hate crime’?
Fost l-oħrajn, il-vittmi jistgħu jesperjenzaw:
— Biża’ u ansjetà.
— Dipressjoni.
— Ħtija u mistħija.
— Rabja u irritabbiltà.
— Nuqqas ta’ tama (Hopelessness).

Jekk int, jew xi ħadd li taf, tkunu għaddejjin 
minn problemi simili jew taraw dan it-tip ta’ 

aġir, tistgħu tieħdu azzjoni jew tagħmlu  
kuntatt mal-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità 
permezz tan-numru 25689700 jew bl-email  

fuq vsasupport@gov.mt
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Din l-attività bdiet fil-bidu tas-snin 90 hekk 
kif fkieren tal-baħar ġew salvati. Tul is-snin  
l-għaqda espandiet għall-annimali slavaġ  
kollha li jinsabu f’Malta, ħlief għall-għasafar. Fil-
fatt, illum Nature Trust tirċievi iktar minn 1,200 
talba fis-sena biex tgħin lil fkieren tal-baħar, 
dniefel, qniefed, friefet il-lejl, sriep, gremxul, 
shrews, żrinġijiet, ballottri, u l-bqija. L-aktar  
komuni huma l-qniefed hekk kif ikun hemm 
iktar minn 500 talba għall-għajnuna kull sena.

Hekk kif żdiedu n-nies li jitimgħu l-qtates, 
u billi l-qniefed iħobbu jieklu l-ikel tal-qtates, 
ħafna minnhom bdew jgħixu fl-ibliet u fil-

villaġġi tagħna meta bdew ifittxu dan l-ikel. 
Dan ifisser ukoll li l-qniefed jiffaċċjaw iktar 
perikli minn qatt qabel. Fosthom daqqiet ta’ 
karozzi, gdim minn klieb u qtates, u tniġġis. 
Il-kundizzjonijiet estremi fit-temp, li huma 
r-riżultat tal-bdil fil-klima, jaffettwaw ukoll lil 
dawn il-mammiferi.

Rigward il-friefet il-lejl, is-sena 2021 kienet 
waħda partikolari ħafna. Il-mewġa tas-sħana li 
esperjenzajna fis-sajf wassal għal diversi friefet 
il-lejl biex jaqgħu. Kien għalhekk li s-sezzjoni 
ta’ salvataġġ irċeviet rekord ta’ telefonati tul 
Ġunju u Lulju 2021.

Salvata©© ta’ annimali

Nature Trust - FEE Malta taħdem fuq tliet oġġettivi prinċipali li huma:
— Edukazzjoni għall-Iżviluppar Sostenibbli.
— Maniġġjar u restorazzjoni ta’ siti ekoloġiċi importanti.
— Salvataġġ ta’ annimali slavaġ u r-rijabilitazzjoni tagħhom.
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Bħalma jiġri ta’ kull sena, il-fkieren tal-baħar 
għaddew ukoll minn bosta diżgrazzji. Fosthom 
belgħu ganċijiet u oġġetti oħra marbutin 
mas-sajd, kif ukoll belgħu plastik minn debris 
fil-baħar ikkawżat kemm min-nies kif ukoll 
minn ħabtiet bid-dgħajjes, u anke minn skart 
mitfugħ fil-baħar.

L-għaqda Nature Trust topera taħt permess 
tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi biex 
ikollha x’taqsam ma’ speċi ta’ annimali slavaġ 
protetti. It-tim ta’ salvataġġ għandu settur 
f’Malta u ieħor f’Għawdex. Il-veterinarji tal-
assoċjazzjoni jinvistaw lill-annimali kollha li jiġu 
salvati sakemm dawn jiġu rijabilitati sa ma jkunu 
b’saħħithom biex imbagħad jiġu eventwalment 
rilaxxati.

Imma bi sfortuna, mhux l-annimali kollha 
jkunu fortunati biżżejjed hekk kif uħud min-
nhom jaslu tard wisq għand l-għaqda, waqt li 
oħrajn ikollhom weġgħat tant gravi li jibqgħu 
ma jirkupraw qatt. 

It-tim ta’ salvataġġ għandu numru ta’ 
emerġenza li hu 9999 9505. L-Assoċjazzjoni 
tixtieq tfakkar lill-pubbliku li hi ssalva biss 
lill-annimali msemmija hawn fuq. Ħafna nies 
iċemplu lil Nature Trust biex jirrappurtaw 
qtates, klieb, għasafar, papri, u l-bqija. Iżda 
dawn ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom u għalhekk it-telefonati għandhom 
isiru lill-għaqdiet relatati fosthom Animal  
Welfare, Birdlife Malta u oħrajn.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, it-tim ta’ 
salvataġġ hu magħmul minn voluntiera  
ddedikati li joffru l-ħin liberu tagħhom  
biex jgħinu lill-annimali slavaġ lokali sabiex 
anke ġenerazzjonijet futuri jkunu jistgħu  
igawduhom. 

Għal iktar informazzjoni dwar  
Nature Trust idħol fis-sit 

http://www.naturetrust.org/
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 Skont statistiċi, bejn l-2011 u l-2018, 
f’pajjiżi żviluppati kien hemm madwar 
71.8% tat-tfal bejn is-sitt u t-tnax-il sena li 
pparteċipaw fi sport imqar darba tul is-sena.

 Ħafna jafu li ċ-ċrieki  
 tal-bandiera tal-Logħob 
Olimpiku jirrappreżentaw il-
kontinenti. Tajjeb li ngħidu li 
d-disinjatur, li fl-1912 ħareġ 
bl-idea taċ-ċrieki, qal li dawn 
il-kuluri taċ-ċrieki kienu wkoll 

jirrappreżentaw il-bnadar 
tan-nazzjonijiet kollha li kienu 

qed jipparteċipaw dik  
is-sena.

 Ammont mis-
sewwieqa tal- 

Formula 1 
huma 

superstizzjużi. Wieħed minnhom, il-Ġermaniż 
Sebastian Vettel, rebbieħ tat-titli mondjali 
tas-sewqan bejn l-2010 u l-2013, ammetta 
li jilbes munita apposta mal-lazz tal-bwiez 
tiegħu għax jemmen li din iġġiblu xorti tajba.

 Kont taf li għamlu l-isports fuq il-qamar? 
Fl-1971 l-astronawti ta’ Apollo 14, Alan 
Shephard u Edgar Mitchell, ħadu sehem f’dak 
li semmewh l-ewwel sport Olimpiku lunari. 
Shephard laqat ballun tal-golf waqt li Mitchell 
uża parti mill-apparat xjentifiku tiegħu biex 
jilgħab il-javelin.

 Xi tfisser ‘gender equality sports’? Dan  
ifisser li tħeġġeġ ugwaljanza fis-sess fl-isports  
hekk kif toħloq opportunitajiet ugwali għan-
nisa u għall-irġiel. Dan ma jfissirx li n-nisa 
għandhom jikkompetu mas-suċċessi tal-atleti 
maskili. Imma jfisser li n-nisa għandhom 
dejjem jitħallew jikkompetu fl-isports fl-istess 
stadju.

Fatti biex jissodisfaw 
l-aptit tieg˙ek fl-isports

Fl-edizzjonijiet passati tkellimna dwar il-benefiċċji li l-isports joffru. Illum se naqsmu xi 
informazzjoni interessanti li forsi tgħin biex tispirak tibda tipparteċipa.
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     Imbagħad l-aktar sports li huma pprattikati 
mill-bniet huma l-volleyball, il-basketball, 
it-tennis, l-għawm u l-ġinnastika.

 Ir-wrestling mhuwiex ikkunsidrat bħala 
sport leġittimu għax ir-rebbieħa u t-telliefa 
jkunu diġà magħżulin mhux fuq il-ħiliet spor-
tivi tagħhom, imma iktar grazzi għall-kapaċità 
tagħhom fir-rigward tad-divertiment, l-iskripts 
u l-istejjer li joħolqu. Mill-banda l-oħra, ma 
nistgħux ma nfaħħrux l-abbilitajiet atletiċi,  
is-saħħa fiżika, l-istamina inkredibbli u l-
abbilità ta’ komunikazzjoni li jkollhom dawk li 
jipprattikaw ir-wrestling. Għalhekk, bravi!

 L-aktar bniedem 
li qatt rebaħ midalji 
fil-Logħob Olimpiku 
hu l-għawwiem 
Amerikan Michael 
Phelps. Waqt il-
logħob li sar f’Rio 
fl-2016 rebaħ ħames 
midalji tad-deheb 
u waħda tal-fidda 
hekk kif b’kollox 
illum għandu 28 
midalja.

 Fl-1999 l-eks striker tal-Manchester United, 
Andy Cole, iċċelebra s-suċċessi li kellu billi 
ffirma mal-kumpanija WEA/Warner Music u 
rrekordja cover tal-kanzunetta ‘Outstanding’.

 L-aktar sports li jidhru li huma popolari mas-
subien huma l-futbol, il-basketball, l-għawm, 
it-tennis u l-badminton.

     Dan li jmiss hu mmirat għall-ammiraturi ta’ 
Harry Potter. Mill-2005 beda jintlagħab sport 
ġdid magħruf bħala ‘quidditch’. Filwaqt li 
l-plejers (umani!) ma jistgħux itiru bħalma 
jagħmlu s-sħaħar ta’ Hogwarts, żewġ timijiet 
b’seba’ plejers kull wieħed jilagħbu kontra 
xulxin billi jużaw xkupi, ċrieki u blalen tat- 
tennis u tal-volleyball fost l-oħrajn.
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Soċjetajiet liberi demokratiċi joffru skejjel 
u sptarijiet tajbin, ekonomija vibranti mibnija 
fuq infrastruttura tajba u l-libertà li nagħżlu lil 
min jirrappreżentana. Imma bi sfortuna, anke 
f’dawn is-soċjetajiet, mhux kulħadd dejjem 
ikollu l-istess aċċess għall-opportunitajiet, 
servizzi u benefiċċji. Din l-inugwaljanza 
tissejjaħ ukoll jew marġinalizzazzjoni jew anke 
esklużjoni soċjali u teżisti kullimkien… inkluż 
f’soċjetajiet sinjuri u b’saħħithom.

Madanakollu, inġustizzji u inugwaljanzi ta’ 
kuljum ukoll iwasslu għal marġinalizzazzjoni. 
Kif diġà semmejna, f’soċjetajiet demokratiċi  
l-poplu jagħżel lil dawk li jmexxuhom. Min- 
kejja dan, xorta jista’ jkun il-każ li ċerti deċiż-
jonijiet importanti jiġu affettwati minn ftit nies. 
Issa iktar ma persuna tkun kemm ’il bogħod, 
kif ukoll differenti, minn dawn il-ftit nies 
imsemmija, iktar hemm iċ-ċans li l-bżonnijiet 
ta’ dak li jkun jiġu injorati. Fil-każ ta’ gruppi 
ta’ minoranza, dawn ibatu biex ikollhom 

l-istess aċċess għall-iskejjel, għax-xogħol u 
għall-akkomodazzjonijiet li jħalluhom jgħixu 
f’komunitajiet ġodda.

X’tip ta’ marġinalizzazzjoni teżisti f’soċjetà 
moderna?

Il-marġinalizzazzjoni teżisti f’diversi forom u 
minnha jbatu gruppi differenti ta’ nies. Tliet 
tipi huma dawk soċjali, ekonomiċi u politiċi.

Nies li jiġu soċjalment marġinalizzati ma jkol- 
lhomx l-istess opportunitajiet soċjali bħal  
ħaddieħor. Pereżempju ma jkunux jistgħu 
jmorru fl-istess postijiet, jew ma jkollhomx 
aċċess għall-istess ħwienet jew servizzi, u  
anke jgħixu f’komunitajiet segretati u soċjal-
ment esklużi. Normalment jaffettwaw gruppi 
minuri etniċi tant li din il-marġinalizzazzjoni 
tispiċċa anke taffettwa ġenerazzjonijiet differ-
enti tal-istess familja.

Nies li huma ekonomikament marġinalizzati 

Mar©inalizzazzjoni xi tfisser?

Il-marġinalizzazzjoni sseħħ meta persuna jew gruppi ta’ persuni jkollhom inqas opportun-
itajiet biex jew jagħmlu xi affarijiet jew inkella jkollhom aċċess għal servizzi u affarijiet 
oħra bażiċi. Fuq nota pożittiva, aħna għandna l-poter biex noħolqu soċjetà aktar ġusta u 
libera.
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ma jkollhomx l-istess opportunitajiet 
bħal nies oħrajn biex jew joffru kon-
tribut jew inkella jieħdu benefiċċju 
mill-ekonomija. Fost l-oħrajn, ma jkoll-
homx iċ-ċans li jiksbu mpjieg tajjeb, 
jew jattendu skejjel speċifiċi biex 
jakkwistaw ċerti ħiliet. Dawn in-nies 
jistgħu wkoll isibuha diffiċli biex jiksbu 
biżżejjed flus ħalli jgħixu ħajja diċenti. 
F’ċerti każijiet, lanqas ma jkollhom 
aċċess għal servizzi ta’ saħħa jekk 
jinqalgħalhom xi ħaġa.

Fl-aħħar imma mhux l-inqas, nies 
li huma politikament marġinalizzati 
ma jkunux jistgħu jipparteċipaw 
b’mod demokratiku fil-proċess biex 
ċerti deċiżjonijiet jiġu meħudin. Meta 
bniedem ma jkollux iċ-ċans li jsemma’ l-vuċi 
tiegħu, mela hemm iċ-ċans li l-politikanti  
jiffukaw fuq il-bżonnijiet tal-maġġoranza 
waqt li jinjoraw il-bżonnijiet tal-minoranza.

Importanti li nsemmu li ħafna drabi t-tipi 
ta’ marġinalizzazzjonijiet ikunu marbutin 
waħda mal-oħra. Pereżempju, jekk bniedem 
hu soċjalment marġinalizzat, x’aktarx li jkun 
ukoll marġinalizzat kemm ekonomikament 
kif ukoll politikament. Sfortunatament ikun 
diffiċli biex wieħed joħroġ minn din is-sitwaz-
zjoni mingħajr ebda tip ta’ għajnuna. 

Eżempji ta’ kuljum
Filwaqt li l-marġinalizzazzjoni taffettwa lil 
gruppi ta’ nies differenti, hemm ċerti gruppi 
partikolari li jiffaċċjaw problemi f’pajjiżhom. 
Pereżempju, f’ċerti gruppi etniċi jiffaċċjaw 
stigmatizzazzjonijiet f’xi postijiet jew 
reġjunijiet. 

F’pajjiżi anke Ewropej, fosthom fil-Polonja, 
nies LGBTIQ mhux biss huma injorati mill-
gvern, imma huma wkoll fil-mira tal-midja 
u ta’ gruppi ta’ mibegħda. Imbagħad f’ċerti 
pajjiżi ċittadini ta’ ċerta età jsibu diskrimin- 
azzjonijiet. Dan għax minħabba n-nuqqas 
ta’ mobilità tagħhom u l-bżonn għal aktar 
għajnuna, jispiċċaw jgħixu f’komunitajiet 
żgħar ma’ ċittadini oħrajn tamparhom 
b’konsegwenza li kemm ikunu ’l bogħod 
mis-soċjetà inġenerali, kif ukoll li l-vuċi 
tagħhom ma tinstemax kif suppost.

Minoranzi etniċi wkoll qegħdin f’riskju 
ikbar ta’ marġinizzazzjoni. Ikkalkulaw li 
bejn 15-il miljun u 26 miljun persuna 
pparteċipaw fil-protesti magħrufin bħala 
Black Lives Matter (BLM) fl-Amerika. Illum 
il-BLM hu moviment soċjali u diċentralizzat 
politikament li jfittex li jikxef ir-razziżmu, 
l-inġustizzji u d-dikriminazzjonijiet li nies 
ta’ karnaġġjon skur jgħaddu minnhom 
minħabba l-kulur tal-ġilda. Imbagħad ftit 
bogħod minn xtutna, f’pajjiżi Ewropej fost-
hom fl-Italja, gruppi diversi magħrufa bħala 
ROMA jew ‘Romani’ ibatu minn inġustizzji 
kbar u anke estremi. Fosthom jiġu sfurzati 
biex jgħixu f’komunitajiet separati li ma  
joffrux servizzi bażiċi, u jiġu mġiegħla  
jattendu ċerti skejjel.

Anke persuni b’diżabbiltà ġieli jiġu 
marġinalizzati f’ċerti pajjiżi. Pereżempju 
fiżikament jista’ jkun diffiċli għalihom biex 
imorru f’ċerti postijiet bħal post tax-xogħol, 
ġimm jew anke postijiet tad-divertiment. 
Imbagħad hu fatt li madwar id-dinja rari ssib 
persuni b’diżabbiltà jmexxu fil-Parlament 
b’konsegwenza li mhux dejjem ikunu  

Ikompli f’paġna 22.

Persuni b’diżabbiltà ġieli jiġu 
marġinalizzati. Pereżempju fiżikament 
jista’ jkun diffiċli għalihom biex imorru 
f’ċerti postijiet bħal post tax-xogħol,  
il-ġimm jew anke postijiet tad- 
divertiment
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 rappreżentati fil-gvern. F’ċerti pajjiżi n-nisa 
għadhom jiġu marġinalizzati. Hu fatt li ssib  
iktar irġiel milli nisa jmexxu jew kumpaniji 
kbar jew anke l-gvern. Imbagħad in-nisa 
huma mistennija li jieħdu ħsieb id-dar u 
l-affarijiet domestiċi b’konsegwenza li dan 
jaffettwalhom il-karriera u b’hekk ma jkunux 
finanzjarjament indipendenti. 

Kif għandna nindirizzawha 
l-marġinalizzazzjoni?
Is-soluzzjoni hi li nbiddlu s-sistemi u l-prattiċi li 
jipperpetwawha. F’kelma oħra, is-soċjetà trid 
tagħmel minn kollox biex tara li l-benefiċċji 
li toffri jiġu mgawdija minn kulħadd. 
Pereżempju, ir-riżorsi kollha għandhom jiġu 
mqassma b’mod ġust mal-pajjiż kollu. Dawn 
ir-riżorsi jinkludu l-ilma, l-ikel u l-elettriku fost 
l-oħrajn. 

Imbagħad għandu jkun hemm l-istess op-
portunijiet ta’ edukazzjoni u ta’ saħħa għal 
kulħadd. Il-komunitajiet kollha għandhom 
ikollhom l-istess ċans biex jiksbu l-investiment 
infrastrutturali li jkollhom bżonn. Minbarra

  

hekk, il-gruppi minuri kollha għandhom 
ikollhom iċ-ċans li jsemmgħu l-vuċi tagħhom 
fir-rigward tal-politika. 

Aħna bħala individwi għandna nbiddlu  
l-attitudni tagħna sabiex noħolqu iktar app- 
oġġ biex ikun hemm iktar femminiżmu u 
drittijiet ċivili. Dan ifisser li rridu niskopru u 
nitgħallmu dwar dawk il-kapitli koroh fl-istorja 
tad-dinja bħal meta l-iskjavitù kienet parti 
mill-ħajja ta’ kuljum, jew anke meta persuni 
LGBTIQ kienu meqjusa bħala theddida għas-
soċjetà. 

Għandna wkoll nippruvaw nevitaw l-ister-
jotipi li għadhom jeżistu sal-ġurnata tal-lum. 
Ma ninsewx li aktar ma nifhmu x’jiġri meta n-
nies jitilfu d-drittijiet tagħhom, aktar napprez-
zaw l-importanza li noffru appoġġ lil dawk 
il-prattiċi u s-sistemi li jipprevjenu li dan iseħħ.

Ikompli minn paġna 21
F’pajjiżi anke Ewropej, fosthom  
fil-Polonja, nies LGBTIQ mhux biss  
huma injorati mill-gvern, imma huma 
wkoll fil-mira tal-midja u ta’ gruppi  
ta’ mibegħda
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“Kollox se jkun ok fl-aħħar 
mill-aħħar. Jekk l-affarijiet 
mhumiex ok, mela mhux 
it-tmiem.”

John Lennon  
(1940-1980)  

Kantawtur u attivist Ingliż

“Id-dixxiplina hi l-pont 
bejn l-iskop u l-mira.”

Jim Rohn  
(1930-2009)  

Negozjant u kittieb  
Amerikan

“Jekk ma nistax nagħmel 
affarijiet kbar, mela nagħ-
mel affarijiet żgħar b’mod 
kbir.”

Martin Luther King Jr
(1929-1968) 

Attivista Amerikan

“Int għandek għażla. 
M’għandekx għax tkun 
persuna li xxerred  
in-negattività u toqgħod 
tigdeb. Inti tista’ tagħmel xi 
ħaġa għall-ġid. Int tista’ tkun 
tajjeb. Mela ejja nagħmlu 
dik l-għażla ħalli nibdew 
inħossuna aħjar.”

Jennifer Lawrence  
(1990- )

Attriċi Amerikana 

Kwotazzjonijiet li 
g˙andhom jispirawk 



Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz taI-Voluntary Organisations Project Scheme amministrat  
mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Din il-pubblikazzjoni/Dan il-proġett t/jirrifletti biss  

il-veduti u l-ħsibijiet tal-pubblikaturi/awturi, u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ma  
jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew għall-użu li jista’ jsir minn dan l-istess kontenut. 

Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil
(skont l-ordni alfabetika)

Għaliex f’Malta l-qniefed qed jaffaċċjaw perikli iktar minn qatt qabel?
Kont taf li għamlu l-isports fuq il-qamar?

Marġinalizzazzjoni xi tfisser?
X’films tista’ tara biex tiċċelebra lin-nisa?

X’tista’ tagħmel biex issaħħaħ il-ħila tal-kitba u b’hekk tikteb xi storja 
jew poeżija?

X’inhuma l-effetti psikoloġiċi ta’ ‘hate crime’ jew ‘hate speech’?

Biex tkun taf dan kollu, u ħafna aktar, aqra r-rivista li għandek f’idejk!  
Fil-fatt f’din l-aħħar edizzjoni,                se jkompli joffrilek paġni mimlijin kurżitajiet, 
tagħrif u divertiment. Ma ninsewx li tista’ tgawdi mit-teknoloġija magħrufa bħala 

realtà maħluqa hekk kif uħud mill-artikli jieħdu l-ħajja. L-app titniżżel (b’xejn!)  
fuq il-mowbajl u/jew it-tablet tiegħek.

Min jaf, forsi dak li se taqra, jew tara, jista’ wkoll ibiddillek ħajtek!


