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Il-Fondazzjoni Għall-Ġid tas-Soċjetà biex tikkomemora Jum il-Mara 2016 organizzat
żewg attivitajiet bil-parteċipazzjoni tal-Eċċelenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca,
President ta’ Malta.
Il-Jum Internazzjonali tal-Mara jiġi ċċelebrat b’mod anwali biex iħaddan aktar għarfien
fuq ir-rwol tal-mara f’oqsma soċjali, ekonomiċi, kulturali u politiċi. Din is-sena il-kampanja
tal- IWD kienet iffukata fuq il-promozzjoni u l-importanza tal-ugwaljanza tal-generi billi
neliminaw sterjotipi u nsaħħu d-drittijiet fundamentali tal-mara.
Fl-2015, Il-World Economic Forum ippublika statistika allarmanti. Ġie stimat li, jekk ilkampanji iffukati fuq l-ugwaljanza tal-generi, jibqgħu javvanzaw bl-istess rata li qegħin
jimxu bħalissa, l-ugwaljanza bejn is-sessi fid-dinja mhix se tkun realtà qabel 2133. Irrealizazzjoni li għadna aktar minn mitt sena l-bogħod minn dinja fejn teżiti ugwaljanza
bejn il-sessi hija inkwetanti u allarmanti; fl-istess ħin tenfasizza l-fatt li hemm bżonn ta’
impenn serju biex l-inguwaljanzi bejn is-sessi jintemmu.
L-Attivitajiet organizati mill-Fondazzjoni tal-President Għall-Ġid tas-Soċjetà jindirizzaw
din it-tema b’mod dirett. Din is-sena l-Fondazzjoni ddeċidiet li tuża meżżi artistiċi bħallarti, iż-żfin u l-litteratura biex tħaddan aktar għarfien fuq l-ingwaljanza bejn in-nisa u
l-irġiel fid-dinja tal-llum.
Il-Programm imfassal għal 5 ta’ Marzu 2016 kien jinvolvi: il-promozzjoni tal-kampanja
tal-Ġnus Mgħaquda HeForShe, siltiet mill-att Stripping Men, ikkoreografat minn Felix
Busuttil, diskussjoni intitolata ‘Step It Up for Gender Equality’ bill-parteċipazzjoni ta’ Felix
Busuttil, Lou Ghirlando, George Douglas Saliba u Brenda Murphy. Żewg preżentazzjonijiet
fuq ‘The Visual Representation of the Female Body’ minn Alexander Debono u Mary
Grace Vella, u sessjoni ta’ qari, ‘Women in Literature’, iffaċilitata minn Clare Azzopardin
u Marceline Naudi.
Fit-8 ta’ Marzu 2016, il-Fondazzjoni tal-President Għall-Ġid tas-Soċjetà organizzat
screening tal-film ‘Suffragette’, dirett min Sarah Gavron. Il-film li huwa ta’ natura politika
u bijografiku jitratta l-istorja tan-nisa li kienu involuti fil-ġlieda biex in-nisa, ġewwa
l-ingilterra, jiksbu d-dritt tal-vot. Il-film jesplora l-inġustizzi li ta’ kuljum in-nisa kienu
suġġetti għalihom. In-nisa tal-moviment tas-suffraġju ġġieldu biex jkollhom id-dritt talvot u li jiġu trattati fuq l-istess livell tal-irġiel. Il-film serva biex jiġi ikkomemorat kemm
l-impenn u d-dedikazzjoni li kellhom dawn in-nisa, kif ukoll biex infakkru li fid-dinja talllum hemm nisa li għadd m’għandhomx id-dritt li jivvutaw.
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Spazju Kreattiv, San Ġakbu
Fid-dirkors tagħha ta' merħba, Elaine Micallef, fakkret lill-udjenza li
l-avveniment kien okkażjoni biex

'niċċelebraw ix-xogħol kuraġġuż u ta'
ispirazzjoni li wettqu n-nisa kemm
globalment kif ukoll fuq livell lokali'
Ruth Farrugia, direttur ġenerali tal-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tasSoċjetà ndirizzat lill-udjenza billi fakkret fl-importanza tal-perseveranza
fil-ħidma għad-drittijiet ugwali. Hija esprimiiet l-entużjażmu tagħha meta
tara tant nies juru nteress attiv fl-avvenimenti mtella' għal Jum il-Mara.
"Dan jimlina bil-kuraġġ u jqawwilna qalbna." Dr Farrugia irrimarkat illi
s-sehem attiv u l-involviment f'dawn l-attivitajiet, u f'inizjattivi oħra, jagħtu
nifs ġdid lill-kawża għall-ħolqien ta' soċjetà ġusta. Ruth Farrugia spjegat
kif ir-rapport dwar Jum il-Mara tas-sena l-oħra (2015) kien ippublikat u
ppreżentat lill-Kamra tar-Rappreżenanti f'Malta. Hija wriet ix-xewqa
tagħħa lil wara l-għeluq ta' dawn l-attivitajiet, ir-rakkomandazzjonijiet
ikunu segwiti u żviluppati fi pjan ta' azzjoni prattiku.

NIĊĊELEBRAW IL-KISBIET TAN-NISA

L-Eċċellenza Tagħha, Marie-Louise Coleiro Preca
Fil-Jum Internazzjonali tal-Mara niċċelebraw il-bosta kisbiet lin-nisa għamlu fil-mixja lejn drittijiet
indaqs. F'dan il-jum tant importanti, nerġgħu inġeddu l-impenn tagħna favur id-drittijiet tannisa u t-tfal bniet madwar id-dinja. Kull bniedem għandu d-dritt li jgħix fid-dinjità u s-sliem, li
jeżerċita d-dritt fundamentali li jsawwar il-ġejjieni tiegħu, u li jipparteċipa fit-tifsil tal-futur taddinja tagħna. L-ebda soluzzjoni dejjiema għall-isfidi kbar li qed niffaċċjaw illum - kemm jekk hu
t-tibdil tal-klima, il-moviment ta' mases ta' nies, jew l-instabiltà politika u ekonomika - ma tista'
tinstab mingħajr ir-responsabilizzazzjoni u l-parteċipazzjoni tan-nisa tad-dinja.
Ma nistgħux inkomplu narmu l-kontribut tal-mara. In-nisa jeħtieġ li jkunu fuq quddiem tal-isforzi
umani kollha, spalla ma spalla mal-irġiel. Il-parteċipazzjoni sħiħa u ndaqs tan-nisa fil-fora kollha,
soċjali, politiċi u ekonomiċi, hija fundamentali għall-milja tad-demokrazija u l-ġustizzja. Bħal ma
juru l-istudji li saru, jeżisti ness pożittiv bejn livell għoli ta' ugwaljanza bejn is-sessi u ekonomiji
li jirnexxu. Għaldaqstant, meta n-nisa jingħataw opportunitajiet ugwali dan iwassal għal tkabbir
ekonomiku u t-tnaqqis tal-faqar, fost vantaġġi oħra soċjali u kulturali.
Dejjem qed tikber il-maġġoranza ta' nies madwar id-dinja li illum qed jifhmu u jappoġġaw l-idea
ta' ugwaljanza bejn is-sessi. Ilkoll nafu li din mhix kwistjoni li tolqot lin-nisa biss. Hija kwistjoni
ta' drittijiet umani, li tinteressana lkoll u li lkoll irridu naħdmu għaliha. Meta dawn l-ilħna kollha
jinstemgħu, jistgħu iwassalu biex ibiddlu d-dinja. U żmien il-bidla huwa issa.
Il-moviment ta' solidarjetà HeForShe tnieda minn-Nazjionijiet Magħquda biex jipprovdi sforz
sistematiku u qafas iffukat fejn udjenza globali tista' timpenja ruħha u tipparteċipa b'mod attiv
għall-kisba ta' ugwalanza bejn is-sessi fi żmienna. Dan jeħtieġ impenn innovattiv u inklussiv li
jimmobilizza nies ta' kull identità u espressjoni tal-ġeneru, filwaqt li jagħraf li il-vera ugwaljanza
hija ta' benefiċċju għalina lkoll.
Il-muviment HeForShe jistieden lil-popli mill-kull rokna tad-dinja li jingħaqdu fliimkien bħal sħab
indaqs, li jfasslu vizjoni komuni ta' dinja fejn tirrenja l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex jimplimentaw
soluzzjonijiet speċifiċi u rilevanti fil-komunitajiet tagħhom għall-ġid tal-umanità kollha.

Din il-bidla tista' sseħħ biss jekk nieħdu azzjoni issa stess. Hemm bżonn is-sehem tal-irġiel fi
proċessi li jagħrfu u jiddiskutu l-privileġġi li gawdew s'issa u kif dawn jolqtu il-ħajja tan-nisa
u tal-bniet. Aktar minn hekk, dan il-moviment qed iġib flmkien nies minn kull sfera biex
jingħaqdu flimkien, imexxu l-kelma u jibdlu d-dinja b'azzjoni konkreta u reali. Jien, flimkien
mal-ambaxxaturi tal-HeForShe, nwiegħed l-akbar impenn għal bidliet dejjiema permezz ta'
ħidma prattika li twassal għall-kisba ta' ugwaljanza vera u sinifikattiva bejn is-sessi.

F'dan ir-rigward il-Fondazzjoni tiegħi għall-Ġid tasSoċjetà organizzat diversi laqgħat ta' konsultazzjoni fisseba' fora tagħha, biex iġġib 'l quddiem il-ġid tan-nisa
fis-soċjetà Maltija u Għawdxija billi tipprovdi spazji sikuri
għal djalogu rispettuż. Kekk kif il-Kampanja HeForShe
tkompli tikber, ser tibda tirrifletti, b'mod dejjem iktar
komplut, l-aspirazzjoni tagħna għall-ugwaljanza bejn issessi fil-gżejjer tagħna.
Ghalkemm ir-rejaltajiet tagħna jistgħu jidhru differenti minn xulxin, hemm ħafna aktar li
jgħaqqadna milli jifridna. Il-ġejjieni huwa tagħna lkoll flimkien, u llum qegħdin hawn flimkien
biex infitxxu fejn u kif nistgħu naħdmu flimkien biex inwasslu l-messaġġ tal-ugwaljanza bejn
is-sessi, u biex inwasslu leħinna għall-ġid tan-nisa u l-bniet fis-soċjetà tagħna.
L-ugwaljnza tan-nisa u l-bniet f'Malta u Għawdex hija responsabiltà tagħna lkolll. Jeħtieġ
li niżguraw li kullħadd jaħdem biex in-nisa u l-bniet fil-komunitajiet tagħna jintrefgħu 'l
fuq - għaliex aħna nafu li meta n-nisa u l-bniet jogħlew 'l fuq, il-komunitajiet u l-pajjiżi
tagħhom jogħlew magħhom. Mara li temmen fiha nfisha tagħti saħħa lit-tfal tagħħa, lillfamilja tagħha, lill-komunità tagħha u lil pajjiżha.

Jekk ninkoraġġixxu lil dawk ta' madwarna, speċjalment liż-żgħażagħ,
biex ta' kuljum jitqabdu għal dak li huma jafu li hu tajjeb u sewwa; jekk
inġarrfu l-ostakli kollha li jżommu lura lix-xbejbiet milli jieħdu l-edukazzjoni
tagħhom, jew li jilħqu l-potenzjal kollhu tagħhom, allura jien fiduċjuża li
ser jirnexxielna nirrilaxxjaw il-potenzjal kollu tal-ġenerazzjoni li jmiss. Hi
liema hi dik ir-rokna tad-dinja li aħna nsejħu darna, aħna lkoll nibbenefikaw
meta n-nisa u l-bniet jieħdu s-setgħet li huma tagħhom, meta jiffjorixxu,
meta jakkwistaw il-ġid li hu tagħhom. Aħna lkoll insiru aktar b'saħħitna u
aktar ħielsa. U nkunu mħejjijja ħafna aktar mhux biss biex nikkumbattu
l-problemi globali li qed niffaċċjaw illum, imma li negħlbu l-ostakli fis-snin
li ġejjin. Meta niġu biex noħolqu dinja li fiha l-ġenerazzjonijiet futuri jistgħu
jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom, kull wieħed u waħda minna għandna
kontribut x'nagħtu, rwol x'nagħqdu. Il-passi tagħna jwasslu aktar fit-tul
meta nimxu flimkien.

Bil-ħerqanistennalinarasħubijaaktarb'saħħitha
man-nisa, l-irġiel, iż-żġħażagħ, il-gvernijiet, issoċjetà ċivili u s-settur privat. Ejjew intennu
l-impenn tagħna għad-drittijiet tan-nisa u
nimxu 'l quddiem b'kuraġġ u konvinzjoni. Ejjew
niddefendu d-drittijiet tal-bniedem, u nissiltu
favur ir-rispett lejn id-dinjità u l-valur ta' kull
persuna umana, u d-drittijiet indaqs tan-nies
ta' kull ġeneru.
B'hekk biss nistgħu nimxu 'l quddiem, u nħarsu lejn ġejjieni aħjar għallgżejjer tagħna u l-bqija tad-dinja - ġejjieni li jkun mibni u msejjes minna
lkoll, fejn in-nisa huma attivi u aġenti b'saħħithom tal-paċi u l-ġid.

HeForShe
Il-Kampanja
HeForShe
tanNazzjonijiet Magħquda tnediet
bil-ħsieb li timmobilizza lill-irġiel
biex iqumu favur opportunitajiet
indaqs għas-sessi kollha. F'Malta
intagħżlu għaxar ambaxxaturi biex
jippromwovu u jsaħħu din il-kawża.
Din il-Kampanja, li tnediet millAmbaxxatriċi
tan-Nazzjoonijiet
Magħquda għall-Avvjament talMara, Emma Watson, qanqlet
appoġġ
globali.
Fid-diskors
inawgurali tagħħa, Emma Watson
tkellmet
dwar
id-definizzjoni
sterjotipata li llum tingħata għallkunċett
tal-Femminiżmu.
IlKampanja
HeForShe
twaqqfet
propju biex ixxejjen din ilperċezzjoni, biex tħajjar lill-irġiel
ikunu femministi, għaliex li tkun
femminista tfisser li taħdem għal
drittijiet u opportunitajiet indaqs.

L-Ambaxxaturi tal-HeForShe f'Malta
ALAN MONTANARO
"Dejjem emmint bil-qawwa kollha li
l-atturi għandhom ikunu ġġudikati biss
fuq il-ħiliet professjonali tagħhom u qatt
m'għandu jkun hemm sfruttament. Iddinja tat-tejatru dejjem kienet kommunità
ta' nies progressivi b'moħħhom miftugħ
u għaldaqstant għandna nkunu minn ta'
quddiem biex neqirdu d-diskriminazzjoni
sesswali. "

Alan Montanaro huwa pesonalità
magħrufa sew fl-isfera lokali tattejatru, kemm bħala attur kif ukoll
bħala awtur. Alan ilu jmexxi b'suċċess
il-fergħa ta' Malta tal-Helen O'Grady
Academy sa mill-2005.
Fl-2009
ingħata
l-premju
tan-National
Directors Award.

KEVIN VALENCIA

"Il-Kampanja HeForShe fil-PwC ser
tagħti s-saħħa lill-irġiel li jinvolvu ruħhom
fi kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn issessi permezz ta' taħriġ u ħidma prattika.
Bl-ingaġġ ta' impjegati u klijenti filHeForShe, u b'kollaborazzjoni malEċċellenza Tagħha, PwC se tagħmel
l-aħjar użu mill-influwenza tan-network
tagħna għall-promozzjoni tal-inklużjoni u
t-trawwim tal-ugwaljanza. "

Kevin Valenzia huwa Senior Partner
Territorjali ta' PwC. Is-Sur Valenzia
ingħaqad ma' Coopers & Lybrand ta'
Londra fl-1974 u fl-1980 għadda għal
mal-kumpanija f'Malta. Minn dak iżżmien kellu karriera wiesgħa u varjati
f'Malta u ilu partner finanzjarju talkumpanija sa mis-sena 2000 u kap
tas-servizzi tat-taxxa mill-2004. Għad
għandu sehem importanti fl-iżvilupp
tal-industrija tas-servizzi finanzjarji
f'Malta u, sa kmieni din is-sena, kien
president tal-Institute of Financial
Services Practitioners u gvernatur ta'
FinanceMalta.

OLIVER SCICLUNA
"Din il-kampanja nħolqot biex tiżgura li
l-irġiel jieħdu rwol ċentrali biex tinġieb
fi tmiemha l-inugwaljanza bejn issessi u biex nimxu lill'hinn minn soċjetà
patrijarkali. Ma teżisti l-ebda diżabiltà
ħlief l-inugwaljanza."

Oliver Scicluna huwa l-president talKummissjoni Nazzjonali għal Persuni
b'Diżabiltà u huwa l-fundatur talorganizzazzjoni mhux governattiva
Breaking Limits, li tiffoka fuq tfal u
żgħażagħ b'diżabiltà. Oliver Scicluna
huwa wkoll żeffien u għalliem talbreak dancing.

RED ELECTRICK
"L-ugwaljanza bejn is-sessi hija l-unika mod
kif l-umanità tista' tiżviluppa. Tagħlqux
għajnejkom għad-diskriminazzjoni. Ilkoll
irridu ngħidu DAQSHEKK u nagħtu linnisa opportunitajiet indaqs fil-ħajja.
L-ugwaljanza bejn is-sessi hija ċ-ċavetta
għal-soċjetà li tgħix fl-amonija."

Red Electrick (Matthew James Borg,
Peter Borg, Ivan Borg, Jonas Delicata,
Robert Spiteri) huwa grupp mużikali ta'
ħamsa li rebaħ il-kategrijiji tal-l-Aħjar
Grupp u l-Aħjar Kanzunetta fil-Malta
Music Awards fl-2014. M'hemm l-ebda
dubbju dwar l-impenn ta' Red Electrick
li jibqgħu joħolqu mużika ta' kwalità.

MICHAEL GRECH
"In-nisa u l-irġiel huma ndaqs fl-abiltà u
d-dinjità. Kulħadd għandu jkollu l-istess
opportunità li jirnexxi fil-ħajja. Nittama li
fil-ġejjieni qarib, kampanji bħall-HeForShe
ma jkollhomx għalfejn jeżistu iżjed u li
t-tfal Għawdxin ikunu ġġudikati fuq ilmertu mhux skont il-ġeneru tagħom."

Michael Grech huwa l-fundatur u
Direttur
Maniġerjali
tal-Michael
Grech Financial Investment Company
b'aktar minn tletin sena esperjenza
fis-settur finanzjaru.

FELIX BUSUTTIL
"Fiż-żfin m'hemmx fruntieri, razza, reliġjon
jew ġeneru. Huwa l-personifikazzjoni talkultura, ta' mijiet ta' snin ta' użanzi imma
ż-żfin imur lill'hinn mid-definizzjonijiet
magħluqa tal-ġeneru f'"mara" u "raġel".
Iż-żfin m'għandux ġeneru għaliex huwa
lingwa universali. Jeħtieġ li dan il-mudell
naddottawh fid-diskors tagħna ta'
kuljum, u nikkomunikaw l-ugwaljanza
tal-ġeneru bħala prinċipju bażiku ta' dak
kollu li ngħidu u nagħmlu."

Felix Busuttil huwa l-Fundatur u Direttur
tal-YADA (Young Actors and Dancers
Association). Il-YADA hija qawwa ħajja
fil-krejazzjoni ta' korjografija taż-żfin.
Bħalissa Felix qed jaħdem fuq grad ta'
master fit-Teorija tad-Danza, b'emfasi
fuq il-ġeneru.

XANDRU GRECH
“L-ugwaljanza bejn is-sessi mhix ta'
benefiċċju biss għan-nisa imma għalina
lkoll kemm aħna. Hija kwistjoni ta' dritt
fundamentali kif ukoll essenzali għal
żvilupp soċjali sostenibbli. Immaġina
li tkun f'tim fejn tinjora nofs il-membri
tat-tim, lanqas biss jagħmel sens. Meta
l-potenzjal sħih tan-nisa u l-irġiel jingħata
għarfien tibbenefika s-soċjetà kollha
kemm hi."

Għal ħafna snin Xandru Grech kien
atleta li jispeċjalizza fil-ġiri fuq distanzi
medji. Ir-rekords li huwa waqqaf fl1995 fuq id-distanzi tat-800 u l-1500
metru għadhom ireġu sal-lum. Is-Sur
Grech illum imexxi għadd ta' ċentri
tas-saħħa fiżika u dixxiplini sportivi
u huwa ferm popolari bħala awtorità
fuq is-saħħa fiżika u bħala personalità
fil-midja. Grech huwa wkoll kowċ talatletika stabilit.

HERMAN GRECH

"Il-kelma femminiżmu saret sinonima
ma' mibgħeda lejn l-irġiel meta fil-fatt
aktar għandha x'taqsam man-nisa milli
mal-irġiel. Jeħtieġ li nġibu 'l quddiem
bidla fundamentali u l-midja għandha
s-saħħa li ġġib din il-bidla. Nixtieq li l-irġiel
kollha li jaħdmu fil-midja, intom ilkoll
ċittadini ġurnalisti, li tingħaqdu miegħi
bħala ambaxxaturi tal-HeForShe. Ejjew
tassew nippuvaw niktbu skritt ġdid għallugwaljanza bejn is-sessi."

Herman Grech huwa l-Kap tal-Midja
fit-Times of Malta u l-korrispondent
f'Malta tad-DPA. Rebbieħ għal erba'
darbiet tal-Premju għall-Ġurnalist tasSena, Herman kien editur deputat
tas-Sunday Times of Malta, editur
tal-magazine M, u bħalissa jipprduċi
u jippreżenta l-programm ta' ġrajjiet
kurrenti Times Talk fuq l-istazzjoni
nazzjonali.
Herman
irrapporta
dwar u analizza l-immigrazzjoni
fil-Mediterran u ta' spiss jindirizza
t-temi tar-razziżmu u l-intolleranza
fil-blog tiegħu.
Ta diskorsi dwar
l-immigrazzjoni fi Brussel, Tokjo, ilKanada u f'Malta u kkontribwixxi fuq
stejjer u kummenti dwar l-immigranti
fuq il-BBC World, in-New York Times,
il-Euronews u Amnestry International
fost bosta oħrajn.

EDGAR PRECA

"Jeħtieġ li nkomplu napprezzaw l-irwol
vitali tan-nisa fis-soċjetà. Għandna bżonn
aktar nisa li jirrappreżentawna fl-ogħla
istituzzjonijiet u ħatriet f'pajjiżna. Huwa
d-dmir tagħna l-irġiel li nagħtu l-appoġġ
kollu tagħna lin-nisa u l-minoranzi talġeneru biex jilħqu l-miri kollha tagħhom.
Jekk naħdmu flimkien naslu biex nagħmlu
d-differenza."

Edgar Preca kellu diversi ħatriet fillinja tal-ajru nazzjonali l-Air Malta.
Kien attiv fit-trejdjunoniżmu u kien filfatt ir-rappreżentant tal-impjegati talAir Malta fil-General Workers Union,
li hija waħda mill-akbar trade unions
f'Malta. Is-Sur Preca għandu għal
qalbu l-gastronomija, il-fotografija u
affarijiet internazzjonali. L-Eċċellenza
Tagħha u s-Sur Preca ltaqgħu fl-2002
u żżewġu fl-2005. Minn dak iż-żmien
huwa kien ta' għajnuna u appoġġ
kontinwu għall-Eċċellenza Tagħha u
l-karriera politika tagħha.

Il-President Coleiro Preca tirrikonoxxi li l-karba għall-ugwaljanza bejn is-sessi għadha
l-bogħod milli tkun milqugħa, anke f'pajjizi demokratiċi. Għalkemm mal-milja taż-żmien
sar ħafna progress, jeħtieġ li jsir ħafna aktar biex ikun żgurat li n-nisa jingħataw l-istess
opportunitajiet daqs l-irġiel, mhux b'karità imma bi dritt. Fadal ħafna aktar x'isir u ħafna
aktar x'ikun akkwistat.

Il-wirja taż-żfin
"Stripping Man"
Il-Kumpanija taż-żfin YADA, tat wirja
ta' silta mil-ispettakklu 'Stripping
Man'. Il-korjografija tejatrali kienet
ta' Felix Busuttil. Huwa ddeskriva
din il-wirja bħala tentattiv biex
jinbotta 'l quddiem il-bżonn ta' aktar
inkussività u ugwaljanza bejn issessi. Il-prodouzzjoni kellha l-ħsieb
li tippromwovi l-ugwaljanza bejn issessi permezz tal-muvementi taż-żfin.

Mixja Lejn l-Emanċipazzjoni
L-ewwel diskussjoni kienet immexxija minn Dr Brenda Murphy. Brenda hija
lettur fi ħdan id-Dipartiment tal-Istudju tal-Ġeneru fl-Università ta' Malta.
Hija għandha esperjenza vażta fil-ko-ordinazzjoni ta' proġetti ta' riċerka u
kkontribwiet għal diversi proġetti kbar ta' riċerka fil-qasam tad-drittijiet talġeneru. Il-panel kien jinkludi lil Felix Busuttil, direttur tal-Kumpanija tażŻfin YADA, Lou Ghirlando, terapista tad-drama u George Douglas Saliba,
rappreżentant tal-kampanja HeForShe u membru fundatur tal-organizzjoni
mhux governattiva Gender Liberation.
Dr Murphy faħħret l-inizzjattiva u lill-Eċċellenza Tagħha li kellha l-previżjoni
li ġġib dan kollu 'l quddiem u li tkompli toħloq spazji għal avvenimenti u
diskussjonijiet ta' dan it-tip.

FELIX BUSUTTIL
Ħafna minna, inklużi dawk preżenti hawn illum, raw b'għajnejhom l-inugwaljanza li teżisti bejn issessi fid-djar tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol u fl-isferi kollha tas-soċjetà; in-nisa jingħataw ferm
inqas opportunitajiet, u ferm inqas għarfien fis-soċjetà, meta mqabbla mal-irġiel.
Jien ġej mid-dinja taż-żfin - dinja li ġeneralment hija meqjusa "femminili" - imma b'danakollu, filbiċċa l-kbira tagħha il-ġerarkija tad-danza fejn tidħol il-korjografija, hija wkoll maskili. In-nisa huma
żżeffiena imma l-irġiel huma dawk li joħolqu ż-żifna.
Kont diġa qed naħdem fuq il-krejazzjoni ta' STRIPPING MAN meta avviċinatni l-ET Marie-Louise
Coleiro Preca biex inkun wieħed mill-għaxar ambaxxaturi lokali tal-Kampanja HeForShe tanNazzjonijiet Uniti. Dan għen biex il-YADA tkompli tiżviliuppa il-produzzjonijiet ta' STRIPPING MAN
li hija wkoll parti mill-Masters tiegħi fl-Istudji tad-Danza. Permezz tal-esperjenza tiegħi bħala raġel,
bħala żeffien, permezz tal-ispirazzjoni tal-mużika u taż-żeffiena tiegħi, stajt ninża minn fuqi ħafna
mis-saffi tal-maskilità.
Qed nittama li dan l-ispettaklu li jqanqal il-ħsieb, jasal biex jitfa' aktar dawl fuq kwistjonijiet bħallvjolenza domestika, l-oppressjoni tan-nisa, l-isfruttament tal-ġisem tal-mara. Din il-produzzjoini
toħroġ l-eroj mill-fond tar-raġel - ir-raġel li jirnexxilu jinża l-privileġġ maskili biex il-mara tkun tista'
tieħu l-post li jixirqilha maġenbu, bħala tnejn indaqs. L-ewwel kontribut tiegħi bħala ambaxxatur
tal-HeForShe se tkun il-produzzjoni ta' STRIPPING MAN u nittama li din terġa tqanqal diskussjoni u
toħloq kuxjenza dwar l-inugwaljanza bejn is-sessi.

DISKUSSJONI
Felix Busuttil twieled fis-sittinijiet meta l-biċċa l-kbira tal-iskejjel taż-żfin kienu mmexxija minnnisa u ftit li xejn kienu rikonoxxuti fil-qasam tagħhom. Meta l-iskejjel taż-żfin bdew jitmexxew
mill-irġiel bdew jingħataw aktar għarfien. Kien dan il-ħsieb lil mela lis-Sur Busuttil b'entużjażmu
għall-ugwaljanza bejn is-sessi. L-esperjenza tiegħu fiż-żfin ġegħlitu jirrejalizza li hemm bżonn
inxejjnu l-ideja li n-nisa huma inferjuri għall-irġiel. Il-produizzjoni STRIPPING MAN inħolqot biex
tisfida l-ideja li l-irġiel kapaċi iżjed minn-nisa. Il-produzzjoni esplorat l-ideja ta' dinja mingħajr
nisa. Il-konklużjoni loġika kienet li d-dinja ma tistax tiffunzjona mingħajr nofs il-popolazzjoni
tagħha. Is-Sur Busuttil spjega kemm hu importanti li nibqgħu naħdmu biex inġibu lura l-bilanċ u
negħlbu l-inugwaljanza bejn is-sessi.

LOU GHIRLANDO
Lou Ghirlando saħħqet li meta l-irġiel iħossuhom mhedda ma jkunux kapaċi jmexxu 'l quddiem
l-ugwaljanza. Huwa meta ma jħossuhomx mhedda li l-irġiel jistgħu jippromwovu l-ugwaljanza. Biex
dan il-proċess jiżviluppaw jinħtieġ li n-nisa u l-irġiel jitħallew "jikbru" flimkien. L-esperjenzi tagħhom
tal-ħajja jridu jkunu paralleli u marbuta flimkien.
Permezz tal-programm ta' finanzjament Kreattiv, Lou Ghirlando qed tipprova teduka tfal subien
biex isiru konxji ta' xi jfisser li tħossok u li tkun raġel. Dan il-programm jesponi lis-subien għal diversi
aspetti ta' maskilità u jgħallimhom jagħrfu lilhom infushom mingħajr ma jħossu l-ebda pressjoni li
jimitaw rwoli sterjotipati.
Lou irrimarkat li n-nisa għadhom jiddependu fuq l-irġiel biex jiffjorixxu. Eżempju ta' dan huwa ż-żfin
fejn in-nisa għadhom iħossu l-bżonn tal-appoġġ tal-irġiel. Ir-raġel għadu jitpinġa bħala l-figura li
tmexxi u l-mara ssegwi. Ghirlando saħħqet illi l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun viżibbli anke
fl-arti.

DISKUSSJONI
Matul id-diskussjoni ħareġ illi għalkemm irġiel li jaħdmu favur l-ugwaljanza tas-sessi jservu ta'
simbolu qawwi, in-nisa ma jistgħux jibqgħu lura milli jxejnu u jisfidaw l-ostakli sterjotipati. Illingwa tal-kultura tista' tintuża bħala għodda mportanti għall-ugwaljanza.

GEORGE DOUGLAS SALIBA
George Douglas Saliba huwa kelliem għall-Kampanja HeForShe u membru fundatur talorganizzazzjoni mhux governattiva Gender Liberation. Huwa rrimarka li l-irġiel mhux ser jaħtfu
l-kampanja, anzi għall-kuntrarju, il-kampanja tħeġġeġ lill-irġiel li jaħdmu favur l-ugwaljanza mhux
favur in-nisa. Il-kampanja ma toħloqx aktar ostakli u aktar ilħna maskili li jitkellmu favur in-nisa. Li
tħajjar lill-irġiel jissiltu għall-ugwaljanza m'għandux jimplika li n-nisa mhumiex kapaċi jiddefendu
d-drittijiet tagħhom infushom.
"Jinħtieġ li nedukaw lin-nisa biex iqisu lilhom infushom u l-karrieri tagħhom bħala prijorità
f'ħajjithom. Jehtieġ li n-nisa jagħrfu li l-karrieri tagħhom huma mportanti daqs dawk tal-irġiel."
L-ugwaljanza fl-impieg u fl-intervisti li jwasslu għall-impieg hija kwistjoni fundamentali ta' tħassib.
In-nisa għadhom qed jiffaċċjaw diskriminazzjoni fl-intervisti sempliċiment għax huma nisa. In-nisa
m'għandhomx ikunu mġegħla iħossuhom ċittadini tat-tieni klassi.
Qed ngħixu f'dinja fejn is-soċjetà għadha tiddetta n-normi ta' kif tkun raġel u kif tkun mara. Dan
joħloq ostakli u jibni ħitan li biż-żmien isiru iktar b'saħħithom u jibqgħu hemm bla ħadd qatt ma
jisfidhom. L-għan tal-kampanja HeForShe huwa li xxejjen dawn l-ostakli u ħitan.

DISKUSSJONI
Il-qasma bejn is-sessi tinħass ukoll fil-qasam tas-saħħa, tal-kura u r-rijabilitazzjoni mill-vizzji.
Membru tal-udjenza, li taħdem fis-settur tar-rijabilitazzjoni, stqarret li l-irġiel u n-nisa li jkunu filproċess li jinfatmu mid-drogi, għalkemm ikollhom problemi li jixxibħu, jersqu lejn il-fejqan b'mod
differenti. Hi rrimarkat illi, għalkemm in-nisa u l-irġiel suppost huma ugwali huma wkoll differenti
f'ħafna aspetti. Għaliha, li tiggarantixxi l-ugwaljanza ifisser li tistqarr u taċċetta d-differenzi mhux
toħnoqhom. "Hemm bżonn inħaddnu l-fatt li n-nisa u l-irġiel huma differenti u jinħtieġu trattamenti
differenti."
Matul l-intervent tagħha, Marceline Naudi tkellment dwar kif in-nisa jiġu mgħallma jissoċjalizzaw
b'mod differenti imma saħħqet li dan m'għandux ikun hekk bilfors. In-nisa huma differenti għax
hekk jiġu mrobbija u jfisser li l-proċess ta' soċjalizazzjoni għandu jkun ferm inqas riġidu. Irridu
nindirizzaw il-problema primarjament fl-iskejjel tas-subien. Hija argumentat illi "huwa mportanti
li ngħallmu lis-subien li mhux xi diżunur li tkun sensittiv" u m'għandhom qatt iħossuhom inqas
maskili minħabba f'hekk. "Il-proċess ta' soċjalizzazzjoni huwa kruċjali biex inxejnu l-istigma."

Stephanie Falzon issuġġeriet li rġiel li jrabbu waħedhom għandhom jiddaħħlu f'din il-kampanja.
Spejgat li s-"single fathers" huma f'pożizzjoni aħjar li jifhmu dak li n-nisa ilhom is-sekli għaddejjin
minnu. Qatt ma jistgħu javvanzaw fil-karriera kif jixtiequ għax it-tfal jiġu l-ewwel u għandhom
bżonn min jieħu ħsiebhom. Dawn l-irġiel jafu jkunu eżempju eċċellenti ta' kif l-affarijiet jistghu
jinbidlu u jitjiebu.
Il-Kummissarju Għoli Awstraljana, li kienet preżenti għal dan l-avveniment, qalet li l-ugwaljanza
tfisser rispett lejn id-diversità u d-differenzi. Kulħadd huwa differenti, "kif tidher m'għad fadallu
l-ebda mportanza."
George Douglas Saliba qal li m'għandu qatt ikun ta' problema li l-irġiel iżommu pass lura. Li
tindirizza l-privileġġ maskili ma jfissirx li tkun qed tisforza lil-irġiel jibqgħu lura. L-ewwel pass jaf
ikun it-tneħħija tal-preġudizzju kontra rġiel li jagħżlu li ikunu huma li jibqgħu id-dar. "Li tqiegħed lillkulħadd fl-istess kundizzjoni huwa pass importanti għall-ugwaljanza biex in-nisa jkollhom l-istess
opportunità li jeċċellaw." Lou Ghirlando qablet ma din id-dikjarazzjoni, "mhi qatt kwistjoni ta'
min nieżel 'l isfel u min tiela 'l fuq. Hija biss kwistjoni ta' appoġġ għal kulħadd biex kulħadd ikollu
l-istess opportunità."
L-Eċċellenza Tagħha, Marie Louise Coleiro Preca, qalet li fl-isfera pubblika u fil-politika n-nisa
kważi jisparixxu u jsiru negliġibbli. Għal disa' snin sħaħ hija kienet l-unika segretarju ġenerali ta'
partit politiku u l-affarijiet ma nbidlux, “li tilħaq il-quċċata ma jfissirx li l-affarijiet inbidlu, ifisser
biss li kelli ninbidel jien, kelli naddatta ruħi. L-irġiel ma nbidlux, Inbdilt jien. Jekk ma jkollnix
il-kundizzjonijiet ambjentali adatti - kundizzjonijiet li jagħtu każ tat-tfal, każ tan-nisa - in-nisa
ma jkampawx fil-parlament. M'hemmx faċilitajiet fejn waħda tista' tregħdda, m'hemmx faċilitajiet
li jieħdu ħsieb it-tfal. Il-parlament jibda fis-sitta u jibqa' sejjer sad-disgħa. Sakemm in-nisa
jingħataw l-istess kundizzjonijiet qatt mhu ser isibu posthom fil-parlament."
Dr Murphy argumentat li biex naslu li jkollna rappreżentanza ta' 50% fil-parlament irridu ndaħħlu
mekkaniżmi strateġiċi fil-parlament li joffru appoġġ għan-nisa. Irridu "niffemminizzaw" l-ambjent
billi ngħarfu li n-nisa għandhom obbligi speċifiċi. M'għandniex nistennew li jkunu n-nisa li jadattaw
ruħhom għal prattiċi ġa stabiliti li ma jirrispettawx l-obbligi tagħhom. Jinħtieġ li nissensibilizzaw
lill-irġiel dwar dawn il-materji.
Suġġeriment li ġie mill-udjenza kien illi jinħtieġ li niffukaw fuq is-sistema edukattiv tagħna; hemm
bżonn li t-tfal ikunu mrawwma minn mindu jkunu żgħar. It-tagħlim u edukazzjoni wiesgħa huma
essenzjali biex jixxejnu l-isterjotipi.

Ir-Rappreżentazzjoni
Viżwali tal-Figura
tal-Mara
It-tieni sessjoni ta' diskussjoni kienet
dwar ir-rapprezentazzjoni tal-mara
fl-arti.
Il-panel, immexxi minn
Alexander Debono u Mary Grace
Vella esplora id-diversi forom ta' art
femminista u kif ir-rappreżżentazzjoni
tal-figura tal-mara hija marbuta
direttament ma' l-attitudni soċjokulturali lejn in-nisa.

Alexander Debono, li huwa l-kuratur talMużew tal-Arti f'Heritage Malta, għamel
preżentazzjoni dwar kif il-persuna tal-mara
hija rappreżentata fl-arti lokali matul iż-żmien.
Sandro argumenta illi l-isterjotipi marbuta
mas-sessi inbidlu maż-żmien u li llum il-mara
hija mpinġija b'mod differenti. Is-Sur Debono
uża tlett biċċiet ta' arti differenti biex juri din ilbidla - mill-pittura ta' Antoine de Favray li turi
l-mara f'amjent domestiku u dik ta' Edward
Caruana Dingli fejn il-mara tidher f'ambjent
etniku għall-fotografija ta' Gilbert Calleja fejn
il-mara hija rappreżentat b'mod ambigwu.

Debono qal li permezz tal-arti u
l-istudji tal-ġeneru, qed inwarbu
l-isterjotipi dwar il-mara u r-raġel.
L-istorja tal-arti turina li artisti
nisa qatt ma ingħataw l-stess
għarfien daqs artisti rġiel. Bħal
fil-każ ta' Sofonisba Anguissola.
Matul ir-Rinaxximent, Sofonisba
Anguissola, li kienet apprendista
ta' Bernardino Campi, ma ingħatatx
l-istess għarfien daqs artisti oħra
kontemporanji maskili. Eżempju
ieħor joħroġ mix-xogħolijiet ta'
Velasequez u Manet fejn irrappreżentanza tal-mara talterna
bejn l-oxxen u l-grazzjuż. Hija biss
linja fina li tifred it-tnejn minn
xulxin.
Illum artisti nisa jtendu li jiffukaw
fuq il-kwalitajiet essenzjali tal-mara
aktar milli l-idejal tal-mara. Eżempju
ta' dan hija Andrea Cleaven, li
x-xogħolijiet tagħha jiffukaw fuq kif
artisti nisa jifhmu l-ġeneru u l-ġisem
uman.
Mill-banda l-oħra, ix-xogħol ta'
Darren Tanti juża l-gisem bħala sors
ta' tentazzjoni. Dan l-artist lokali
jibni fuq l-identità tiegħu bħala
artist Malti, imrobbi fit-tradizzjoni
Kattolika. Ix-xogħol tiegħu huwa
tentattiv biex jgħaqqad it-trobbija
kattolika
tiegħu
mas-soċjetà
kontemporanja.
Dan juri li l-arti
u r-rappreżentazzjoni tal-ġisem
jistgħu jew jinforzaw jew ikissru
l-istorjotipi.

Mary Grace Vella, lettur fil-Kulleġġ Ġ.F.
Abela, tkellmet dwar il-perċezzjonijiet
tagħna u l-oġġetifikazzjoni tal-ġisem talmara. Irrimarkat li matul iż-żmien ħloqna
għadd ta' idejali; il-ġisem tal-mara kien
oġġettifikat u sesswalizzat.
Fl-1929, Hannah Hoch irrappreżentat
il-figura
tal-mara
mill-perspettiva
femminista. L-arti femminista tista' tkun
u hija użata bħala għodda politika, biex
tħeġġeġ bidla soċjo-politika. L-Artisti
għandom il-kapaċità li jħottu u jibnu millġdid il-ġisem tal-mara bl-għan li jsaħħu
l-mara permezz ta' dak li jisejjaħ Bodypolitics, il-politika nnifisha u l-bidla filkultura.
L-arti tista' wkoll tindirizza temi li
f'kuntesti oħra huma meqjusa tabu',
bħas-sesswalità,
il-menstruazzjoni,
il-maternità u l-oppressjoni.
Ħafna
drabi l-arti femminista tintuża biex
tagħti definizzjoni ġdida lis-sesswalità
femminili. Xi drabi tintuża biex tiffoka fuq
l-aspetti emotivi, ta' qawwa u li jqanqlu
l'ħsieb bħal fil-każ tal-arti ta' O'Keefe u
Wilke. B'danakollu, il-ġisem tal-mara
għadu marbut ma' forma standardizzata
ta' kif il-mara għandha tidher.

DISKUSSJONI
Membru tal-udjenza rrimarkat illi l-ġisem tal-mara huwa ħafna drabi rrappreżentat ħażin għal skop
ta' qliegħ. Alexander Debono argumenta illi r-rappreżentazzjoni tal-mara fid-dinja tar-reklamar
m'għandha x'taqsam xejn ma' l-arti, "hemm differenza bejn il-marketing u l-arti." Mary Grace
Vella saħħqet illi l-oġġettikazzjoni, kemm tal-mara kif ukoll tar-raġel, hija ħażina fiha nfisha għax
tħalli effett negattiv. L-istrateġiji tar-reklamar m'għandhom qatt jitħalltu mal-arti. Filwaqt li l-arti
għandha s-saħħa li tibdel ir-rejaltajiet soċjo-politiċi, l-istrateġiji tar-reklamar huma biss ir-riżultat
tal-illużjoni kapitalisa.
Maceline Naudi tenniet li għal kull raġel li jiġi oġġettifikat hemm eluf ta' nisa li huma trattati
b'dan il-mod. L-oġġettifikazzjoni ta' kwalunkwe bniedem qatt mhi aċċettabbli. "Jien noġġezzjoni
għall-fatt li ġismi jkun oġġettifikat." Marceline qalet li donna weħilna fuq din il-kwistjoni u ftit li
xejn qed isir progress. Hija saħħqet illi wasal iż-żmien li naslu għal soluzzjoni konkreta biex din
l-oġġettifikazzjoni tal-mara tintemm darb'għal dejjem.

| L-EWWEL SILTA
Clare Azzopardi, Nathalie Grima
u Gilbert Calleja

L-Art tal-Kliem

In-Nisa filLetteratura
Waqt it-tielet diskussjoni
inqraw għażla ta' xogħolijiet
letterarji
minn
Clare
Azzopardi, Leanne Ellul, u
Simone Galea. Il-panel kien
immexxi minn Marceline
Naudi. Il-qari u s-siltiet
magħżula jirriflettu l-aspetti
differenti tal-mara f'Malta
– minn ħajja f'Ġerusalemm
bħala soru, għat-tbatija talanorexia, sa ġurnata ħdejn
il-baħar.

"Fir-refettorju. Hemm mejda lesta apposta
għalina. Illum ġurnata speċjali għax ġejjin
il-barranin minn Malta. Il-ħsejjes tal-platti,
il-frieket u s-skieken jitwaħħdu mal-ilħna,
mat-tmeċliq u mar-riħa tal-ħut. Illum ħut
se nieklu, jogħġobkom il-ħut? U żgur mhux
forsi Sister Emanuela, tarana mġewħin għal
ftit ikel bnin, bħal tad-dar ngħidlu jien. Jiena
Emanuela imma d-dar kulħadd kien jgħidli
Emma, ħadd ma kien jgħidli Emanuela. Bejn
gidma ħuta u gidma patata, Sister Emma
titkellem dwar in-nies li żżur fil-ħabsijiet,
innies li m’għandhom lil ħadd, in-nies li
jinqabdu bid-droga, in-nies li jiġu ingannati.
Hemm ħames ħabsijiet għall-barranin u
hi tikkordina ż-żjarat u l-attivitajiet li jsiru
fihom. Porta questo pacchetto in Israele,
jgħidulhom biex iħajruhom jagħmlu ftit flus
għall-familja tagħhom fl-Amerika t’Isfel.
Jirriskjaw kollox u jinqabdu minnufih malli
jaslu l-ajruport.
M’hemmx ħniena. Jitfgħuhom il-ħabs għal
ħames snin, sitta jew iktar. Il-vuċi tagħha
ħoxna, soda. F’għajnejha l-ħniena, l-għejja.
Ma tħosshiex komda titkellem bil-Malti biss,
għax issa ilha li telqitu, portano la droga nello
stomaco ... dalla Bolivia, dalla Colombia,
anche dall’Honduras ... e poi ricevano i soldi
quando riescono. Hanno bisogno dei soldi
e poi secondo la quantita ... prendono tra
tre, cinque e sei anni ... U taqleb mit-Taljan,
għall-Ingliż, għall-Malti li joħodha lura 80
sena, fil-Belt Valletta, fejn twieldet.

Beltija, ta’ San Duminku. Imma ma tħossx li ġarret ir-rabta u l-lealta Beltija għax familtha
għexet f’postijiet differenti f’Malta u allura sa minn ċkunitha drat iċ-ċaqliq minn post għal
ieħor: minn Raħal Ġdid fejn attendiet l-iskola tas-St Joseph, sal-Qrendi, fi żmien il-gwerra u
lura għal Raħal Ġdid, imbagħad il-Furjana. Fl-1950, jiġifieri ilu dan, titbissmilna, kienet diġa
ħarġet mill-iskola u kienet diġa ġietha l-vokazzjoni, imma missierha taha parir biex tistenna
ftit. Għalhekk marret il-Kulleġġ biex tħejji ruħha għal għalliema u wara bdiet tgħallem l-iskola
tal-primarja tal-Furjana. Tidħaq meta tiftakar li kellha tgħallem il-Malti, għax il-Malti ma kinitx
tafu sew. Inkunu lħaqna spiċċajna mill-ikel u Sister Emma toffrilna l-klementin. Ifuħ, sabiħ,
immerraq bħal kliemha, taħlita ta’ tliet lingwi u iktar.
Kienet ommha li laqqgħatha mas-sorijiet tal-Franġiskani Missjunarji ta’ Marija u kien
f’Settembru tal-1954. In-novizzjat għamlitu Ruma u laħqu għaddew ħafna snin ta’ avventuri
u esperjenzi sa ma marret l-Art Imqaddsa. Kont ili li tlabthom biex niġi hawn, għax hi kienet
marret darba l-Art Imqaddsa u għamlet seba’ xhur ta’ talb u mistrieħ u hemmhekk ħasset
xi ħaġa speċjali li ġegħlitha terġa’ tmur. Imma ma bagħtuhiex mill-ewwel. Kellhom bżonnha
postijiet oħra u kull fejn bagħtuha marret bil-qalb. Anki meta bagħtuha Malta flok il-Ġappun,
eżatt wara n-novizzjat.
Issa f'Ġunju li ġej se nagħlaq 60 sena soru imma hawn se nagħlaq 28 sena. F'Settembru tal86 ġejt hawn. Hux hekk jiġu? Mill-bqija, dejjem intbagħtet f'pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq u l-Lvant
Nofsani. Mil-Libja, għat-Tuneżija, għall-Alġerija, għas-Sirja u bl-enerġija tbaqbaq, filwaqt li
tixrob il-kafe tgħidilna li għamlet minn kollox: għallmet l-Ingliż, żaret ħafna familji u kien hemm
żmien meta anki twapet kienet tagħmel. Imma l-iktar xogħol għal qalbha kien dak mat-tfal
b’diżabbilta kif ukoll it-taħriġ li tat liż-żgħażagħ Sirjani biex ikunu jistgħu jinfetħu ċentri għattfal b’diżabbilta. U f’Beit Jala, ftit ’il bogħod minn Betlehem qattgħet 25 sena taħdem ma’ tfal
bi bżonnijiet speċjali fi ħdan istituzzjoni mmexxija mill-knisja Olandiża. Din kienet tilqa’ tfal
b’diżabbilta, mhux għax il-ġenituri ma kinux iriduhom imma għax kienu jridu jagħtuhom xi
ħaġa aħjar. Għadha tmur tarahom lil dawn it-tfal “tagħha” li llum għandhom 24,25 sena, they
are really my children ... For them I am their mother and I am their grandmother... inħobbhom
wisq.
Qatt ma naqasha l-kuraġġ, anki fi żmien l-Intifada, meta ma kienx faċli tmur Beit Jala bittrasport
pubbliku. Sister Emma tirrakkonta ż-żminijiet tal-ewwel Intifada (li bdiet f’Diċembru tal-1987
u spiċċat fl-1991) bħala żminijiet ta’ biża’ imma wkoll bħala żmien ta’ sfida u kull sfida tista’
tingħeleb. Hi tegħleb kollox, anki l-curfew għelbet. Kollox kont nikser jiena u kont noħroġ
xorta waħda, tgħidilna bid-daħqa, anki meta kont nisma’ s-suldati jiġru warajja u jgħajtu
curfew curfew, kont indur, inxejrilhom u nibqa’ sejra u f’qalbi kont ngħid, issa jekk joqtluni

joqtluni. Imbagħad tellgħu l-ħajt u ma baqgħetx daqshekk faċli taqsam għal Beit Jala.
Qabel, tal-linja kienet tibqa’ għaddejja. Imma bil-ħajt xejn ma baqa’ sempliċi. Tgħidilna
kif kien ikollha titlaq tal-inqas sagħtejn qabel, fis-sebgħa biex nasal fid-disgħa u dejjem
kont nieħu l-bus tal-istudenti għax id-drivers kienu jagħmlu minn kollox biex iwassluhom
fil-ħin.
L-istudenti kienu jsejħulha ħaġġi, li tfisser mara xiħa, imma l-kelma hija waħda rispettuża.
Tirrakkonta l-esperjenzi tagħha taċ-checkpoints bħala avventura: ġieli kien ikollha taqsam
ħamsa fi vjaġġ wieħed, u mhux l-ewwel darba li kienu jaqbżu minn fuq il-ħajt, jitilgħu fuq
il-borġijiet tal-ġebel u jaqbżu għan-naħa l-oħra, I told you I love adventures.
Imma fiż-żmien li kienu bdew jisplodu tal-linji kienet titlaq filgħodu kmieni u f’qalbha
kienet tgħid, forsi llum l-aħħar darba, forsi ma nerġax lura. Dejjem qabdet tal-linja għax
dejjem riedet tkun magħhom, mal-oħrajn, ma’ dawk kollha li kellhom bilfors jieħdu tallinja.
Kieku riedet, setgħet tmur bil-karozza jew bil-vann tas-sorijiet, imma għażlet li tkun
magħhom, li tgħix bħalhom. Għalhekk riedet ukoll li tkun taf l-Għarbi, għax dejjem
emmnet li trid tkun taf il-lingwa biex titkellem man-nies u hi dejjem riedet tkun man-nies,
I was with everybody. They are there and I’m there with them.
Hemm mumenti oħra li ma jibqgħux avventura. Issemmilna l-umiljazzjoni li l-istudenti
jgħaddu minnha fiċ-checkpoints. Id-daqqiet ta’ sieq, wiċċhom mal-art għal tul ta’ ħin, ittbagħbis għall-affarijiet fil-bwiet, uuuu dażgur li rajthom, għoxrin sena tielgħa u nieżla,
ġieli tinzerta ħames checkpoints...! Qatt ma jiftħu ħalqhom, għax jafu li m’għandhomx
vuċi. Is-suldati jumiljawhom u huma ma jlissnux kelma. Sister Emma għażlet li tkun hemm
biex tkun il-vuċi ta’ wħud minnhom, I will be their voice. Ipprotestat magħhom fit-toroq
u libset l-istess flokk li libsu huma waqt il-protesta. Minn xiex trid tibża’? tgħidilna. Le,
hi ma tibżax tkun mal-batut u l-vulnerabbli, ma’ dawk li jimxu fit-triq. U ma titlaqx minn
Ġerusalemm, għax trid tibqa’ waħda minnhom. Tħossha waħda minnhom bħalma ħassitha
waħda minn dawk li kienet magħhom f’kull post li bagħtuha: il-Libja, l-Alġerija, is-Sirja.
Kull fejn tkun issir tal-post. Għax Sister Emma taħdem man-nies, tgħix u tifraħ u tibki
magħhom. Forsi l-inqas pajjiż li jiġbidha huwa Malta. U ma tħossx li għandha tiġi lura.
Ilha ħafna ma tmur għax ħutha, bħalha, dejjem telqu ’l bogħod u allura tmur tiltaqa’
magħhom f’postijiet oħra. Kont ngħid lin-nanna, int qisek il-President tal-United Nations
għax kulħadd miżżewweġ nazzjonalitajiet differenti ... Imma meta tiġi Malta tfittex il-ftit
għeruq li fadlilha; il-ftit kuġini, il-qabar ta’ ommha u ta’ missierha.

Wara li nieklu ddawwarna l-kunvent, sa ddaħħalna fil-kamra tagħha, bi tpinġija ta’
Speedy Gonzales imwaħħla mal-bieb. Imbagħad inħaffu biex nilħqu l-Via Crucis li ssir
kull nhar ta’ Ġimgħa fit-tlieta. U tiġri iktar minna Emma, fl-istess waqt tinkwieta ma
tmurx titlifna qalb dik il-geġwiġija ta’ nies ibigħu kull xorta ta’ ħwejjeġ u ikel u souvenirs
identiċi, qalb il-ħanxra tal-mweżżin li titħallat mal-kant tal-Franġiskani li jkunu waslu
fir-raba’ stazzjon. Nixtarru, nitolbu u nisimgħu l-istorja tas-Sepulkru u l-qabar ta’ Kristu,
il-mixja tiegħu sal-Golgota li x’aktarx kienet kaotika wkoll u allura m’għandix għalfejn
noħodha bi kbira meta nara dal-ġenn kollu. Min ibigħ il-ħwejjeġ, min il-ħaxix, min ilfrott,
min it-tiġieġ ... Tispjegalna liema parti mis-Sepulkru hija f’idejn il-Griegi Ortodossi, liema
f’idejn il-Franġiskani Kattoliċi, liema f’idejn l-Armeni. Tassigurana li Fr Noel, il-Gwardjan,
se jirrakkontalna l-istorja kollha ... u tkompli tiġri ħalli llaħħqu naraw kollox, tiġri u tidħaq
meta nistaqsuha, imma Emma ismek propjra? Ħeqq, mela! Kienu tawha isem ieħor, Millum ’il quddiem ma tissejjaħx iktar Emanuela imma Mary Noreen, li kien jogħġobha.
Imma wara l-Konċilju Vatikan it-tieni setgħu jagħżlu jżommuhx jew le u hi għażlet li
terġa’ tibda tissejjaħ Emma. Avolja llum kulħadd jafni bħala the nun on the run. U dażgur!
Daqs kemm tiġri, kemm kemm inlaħħqu aħna magħha!
Meta tmur titlob fuq il-qabar ta’ Kristu, ma tagħżilx li tgħaddi mill-ġenn kollu tas-suq
Għarbi, mill-għajjat li xi drabi jistona, mill-kuluri u l-irwejjaħ tal-falafel. Tagħżel li tmur
filgħodu kmieni, fil-kwiet. Għax x’aktarx dan ikun l-unika mumentin kwiet mill-bqija talġurnata ta’ Sister Emma."

DISCUSSION
Dr Marceline Naudi kkummentat li din hija storja ta' mara, ta' soru, Suor Emma. Din il-mara ddekat
ħajjitha għas-servizz tal-oħrajn. L-istorja tagħha tixhed l-irwol li s-soċjetà tassenja lin-nisa. Issoċjetà tistenna li n-nisa jieħdu f'idejhom il-kura tal-oħrajn u jagħmlu xogħol volontarju.

Rappreżentanta minn Dar Merħba Bik, li tagħti kenn lil vittmi ta' vjolenza
domestika u t-tfal tagħhom, qalet li dejjem tinnota l-istess problemi fin-nisa li
jfittxu l-kenn f'Merħba Bik. L-immaġni ta' mara għarwiena bil-wieqfa quddiem
żewġt irġiel libsin komplut ġegħlitha taħseb fil-klijenti tagħhom, vittmi ta'
vjolenza domestika, bil-wieqfa fil-qort quddiem żewġ imħallfin. Anke quddiem
il-liġi, l-irġiel għandhom status ogħla u aktar saħħa min-nisa. Fis-sistema
legali tagħna, n-nisa ta' spiss jispiċċaw umiljati, ma jingħatawx il-protezzjoni
li jinħtieġu. In-nisa jgħixu f'bizgħa kontinwa. Il-pittura ta' Manet fakkritha filvulnerabiltà tal-mara quddiem il-qrati.
Fix-xogħol tagħhom jiltaqgħu ma bosta nisa li huma f'pożizzjoni vulnerabbli u
esposti għall-abbuż. Illum għandna niftakru f'din ir-rejaltà. Jum il-Mara għandu
jkun iċċelebrat billi inkomplu nipproteġu lin-nisa u dejjem iżjed insaħħu lil dawk
vulnerabbli.

Rappreżentanta minn LEAP ikkummentat li għadd mhux żgħir ta' nisa huma fir-riskju
tal-faqar. Dawn in-nisa huma stigmatizzati mis-soċjetà u jsibu lill-midja u s-soċjetà
tgħabbihom bil-ħtija għas-sitwazzjoni li jsibu ruħhom fiha. Hemm bżonn nifhmu
l-vulnerabiltà ta' dawn in-nisa u nissiltu kontra dawn il-preġudizzji. Pass importanti jkun
it-tisħiħ tal-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel għall-istudenti kollha, subien u bniet.

Nathalie Grima stqarret illi meta osservat in-nisa f'Ġerusalemm ħareġ sew
l-aspett femminista tagħhom. Id-dedikazzjoni tagħħom għall-ħajja missjunarja u
s-sens ta' avventura kienu evidenti u jinħassu; kellhom jitilqgħu u jabbandunaw
il-familji tagħhom biex iservu u jkunu ta' servizz għal ħaddieħor.

| IT-TIENI QARI
Leanne Ellul

Gramma - Omm
"Kollox itjeb mit-tarja u l-qarabagħli mimli li tkewwes in-nanna, mit-tiġieġ u z-zalzett Malti
t’omm Markita, mill-pizza tal-friża u z-zalzett u l-baked beans tal-ma u anke mit-towst talpa. Kollox. L-arja, l-iktar, għandha togħma tajba ħafna.
Minn kollox qed jippruvaw idewquni. U qed ikolli niekol xi ħaġa għax daqskemm ma
niflaħx niekol, ma niflaħx għall-għajjat. Trid tnaqqas. Ħaduni għand it-tabib u għamilli
koċċ mistoqsijiet li kollha spiċċaw b’sinjorina. X’jismek sinjorina? Kemm għandek żmien
sinjorina? Xi tħobb tagħmel sabiħ sinjorina? X’antipatija. U issa qaluli, se jeħduni għand
tabib ieħor. Speċjalizzat. Dr Fern il-psikjatra. L-ikbar marki mhux qed inġibhom mill-iskola
imma meta ma nikolx. 5. 5 cherry tomatoes biss. 10. 10 lewżiet biss. 30. 30 gramma tuffieħa
biss. Meta jġegħluni niekol ħafna, bilfors, naqla’ ġo vażetti żgħar tal-ħġieġ u naħbihom taħt
il-ħwejjeġ ma jiġunix fil-gwardarobba. Ftit fit-toilet, u ftit fil-vażett, biex niftakar kemm
irrid inbati meta niekol. Imbagħad, nitkebbeb fix-xalla l-blu fuq is-sit tat-toilet u nibki.
Nibki u nisma’. You see the struggle flood the skin. Naraha. From promises to paper-thin.
Narani. She turns a blind eye, will of stone / from stunning smile, to flesh and bone. Fejn hu
l-għadam? L-ilma tat-toilet qisu xaħam iqattar. Xaħam għandek, iva. Għadam imkien. F’rasi
forsi, għax dik iebsa, tgħidli n-nanna.
Imqar idduqu sabiħa, ejja, isa, u drabi oħra, ejja duqu, f’għajn dik zitek, li l-ma ma taħmilx,
imma inzertat irqaq minni u allura ma jkunx qed joffendini wisq. Imbagħad, hemm drabi
meta l-pa jirrabja ħafna. Jien kont narah ħelu wisq lill-pa u lbieraħ, pereżempju, iktar rajtu
ħelu. Il-ħelu jħaxxen, insejt?
Tela’ għalija fil-kamra u refagħni minn fuq is-sodda biex ninżel għall-ikel. Kif jerfagħni,
qisni m’jien nerfa’ xejn jgħid, jiġri bija sal-kċina, ipoġġini bilqiegħda u biex jurini li kien jaf
x’għamilt bit-tejp xhur qabel, jgħidli, qed tarah dan? Taf x’inhu dan? U żgur li taf x’inhu dan.
Nitmagħhulek jekk tgħidli li ma tafx, forsi mqar tiekol dan. Dan ma fihx kaloriji ta. Lanqas
waħda. Ara ħa. U joħroġ il-miżien mill-bank u jibda jqatta’ biċċiet tat-tejp ġor-reċipjent

tal-miżien u jgħidli, ħa qed tara ħa, lanqas jiżen xejn, aħseb u ara kemm għandu kaloriji. U
l-ma fil-ġenb, tiċċassa, inħossha trid ittih raġun, ’ma trid twaqqfu wkoll għax il-punt tiegħu
għamlu, u forsi għamlu żżejjed ukoll, u issa għajnejha l-ma jidhru li lanqas jifilħu jibku iktar.
Qatt ma rajtu hekk il-pa. Ma nafx jekk hux għax iħoss għalija jew għalih innifsu, għax qed
ikollu joqgħod iktar id-dar, milli l-każin.
Naħseb li jkun ikkalma u nipprova nitħarrek, u l-pa aktar jiqliel u mbagħad nibqa’ mmerih u
ngħidlu li żgur mhux se niekol, u jorbotni bit-tejp mas-siġġu biex żgur niekol. Ngħidlu, pa,
hekk inkun nixtieq nagħmillek jien, norbtok ħa tkun ftit id-dar, mhux dejjem barra. Veru,
fuq xogħol, biex titmagħna, imma x’niġi nitmellaħ mill-flus … imbagħad għall-ikel. Brava. U
anke lilek ma, l-istess. It-traduzzjoni tiegħek għandha bżonn l-Unjoni Ewropea biex tibqa’
għaddejja tarax. U meta nsemmilu l-112 kważi jitlifha għalkollox. 112 ħafna kaloriji. 112 ħafna
kaloriji. Imbagħad jaqbdu jiġġieldu flimkien, iwaħħlu f’xulxin, ħabba fija. Magħhom jiżdied ilPappa li mhux imdorri għall-għajjat u allura, la jiġih iċ-ċans, jikkompeti. Jien naħrab f’kamarti.
Iffrankajtha. Brava.
Użajt ħafna kliem tqil li għallmuni li kien tal-pastażi u tal-mhux sew u tal-mhux suppost biex
nimpressjonahom u nurihom li kbirt, anke jekk skonthom ġismi kien ta’ tifla tal-preċett. Dak
il-kliem ma kontx naf li niflaħ ngħidu, sal-lum. Niġri lejn il-mera. Il-mera żgħira. Ninża’ l-libsa.
Inħares lejja. Inġebbed il-ġilda fuq il-qalziet ta’ taħt. Naqbad ix-xejn. Imma x-xejn xi ħaġa
wkoll u lanqas ix-xejn ma rrid naqbad. Ħoxna. Indur. Ħoxna. Żaqqi kbira. Ħoxna. Saqajja
ħoxnin. Il-pxiexen ħoxnin. Idejja ħoxnin.
Kemm int ħoxna. Ħoxna.
Kbirt u qed inħoss. Ma nafx inħossx l-iktar għalija jew għalihom. Iriduni nagħmel kollox
iktar. Nitlob. Niekol. Nixrob. Naqra. U nobdihom. Nordna b’€50 kotba kif xtaqu: wieħed fuq
l-anorexia, l-ieħor fuq il-bulimja, l-oħrajn fuq it-tnejn li huma f’daqqa.
U kif jibdew iqallbuhom, jaħsbu, li dan qisu album tar-ritratti tiegħi. Jiddiżgustaw ruħhom blirquqija, jgħidu, qishom int, ara. U jien inħares lejja u narani li m’iniex irqiqa daqshom u ma
nistax nifhem għaliex il-pa qed jagħmel dan l-għaġeb kollu u l-ma qed tagħmel dal-għaġeb
kollu wkoll. Għajnejja jixegħlu, kemm huma rqaq, u iktar irridni bħalhom."

DISKUSSJONI
Wara l-qari minn Gramma, Angela Abela rrimarkat illi dan jirrifletti r-rejaltà tal-familji tradizzjonali
Maltin. Il-kuntest kollu ipinġi stampa tal-bosta rejaltajiet li s-soċjetà tibni u li jagħtu lok għal din
il-kwalità ta' sterkotipi.
Carmel Borg ikkummenta dwar id-dinamika tal-familja tipika fejn il-missier jirrabja għax ma jistax
jinforza r-rieda u setgħa tiegħu fuq bintu. Il-missier, li ma jistax jesprimi dak li jħoss jimtela b'sens
ta' frustrazzjoni, li mbagħad timmanifesta ruħha f'theddid u mġieba aggressiva, li tipikament
huma assoċjati ma' kif raġel iġib ruħu.

Is-sitwazzjoni diffiċli tat-tfajla hija wkoll sintomatika tal-fisazzjoni fuq idejal wieħed talgisem femminili. Il-medja wkoll għandha parti mill-ħtija għaliex toġġettifika u tadura
tip wieħed ta' ġisem femminili. Dan joħloq impatt qawwi fuq il-mod tal-ħsieb tan-nisa,
speċjalment nisa żgħażagħ, u jista' jwassal għal problemi serji fosthom mard mentali
marbut mal-ikel.

| IT-TIELET SILTA
Simone Galea

Xi Drabi Mqar Persuna - Ġurnata l-Baħar
"L-aħħar darba li mort ngħum
il-mewġ laqagħni bil-ħlewwa.
Tgħid laqagħhom hekk
lin-nisa li qrajt
li marru jgħumu għall-aħħar darba?
Komplejt nistinka ’l barra
komplejt nimbotta
jekk ngħejja hemm dgħajsa teħodni.
Lura fix-xatt
rajt l-umbrelel li kennewni,
is-siġgijiet komdi li striħajt fuqhom f’waqtiet imwiegħra.
Komplejt.
Iċ-ċafċifa, ix-xemx, iż-żiffa,
riflessi ta’ kuluri jgħajtu
ilbiesi ta’ nisa Afrikani
id-dgħajjes tagħhom mgħarrqin fil-fond.
Ftit ftit l-uċuh tagħhom telgħu jixirfuli
u qdift malajr bit-tama li naħrabhom
u iktar bdew jixirfu ċari
li jien kont nafhom
u huma għajtuli
mur lura
mur lura."

DISKUSSJONI
Il-Professur Carmel Borg irrimarka li l-oppressjoni tista' teżisti anke bejn nies tal-istess
ġeneru. Il-kwistjoni tal-oppressjoni għandha aspetti diversi u f'ċerti ċirkostanzi il-vittma
jsir l-oppressur. Leanne Ellul qablet mal-Prof. Borg, u emfasizzat il-fatt li ma nistgħux
nitkellmu fuq esperjenza femminili universali. Il-femminilità hija espressa b'modi
differenti f'rejaltajiet soċjo-politiċi differenti. Saħqet fuq il-ħtieġa ta' diskussjoni bejn
in-nisa biex jinftiehem aħjar il-privileġġ li xi nisa għandhom fuq oħrajn u jiġu identifikati
dawk is-sitwazzjonijiet fejn in-nisa jaħqru nisa oħra. Barraminhekk in-nisa fl-era postfemminista għandhon isibu mezz kif juri s-solidarjetà ma' nisa oħra anke jekk huma
differenti minnhom.

Fi tmiem id-diskussjoni, Claire Azzopardi qrat email mibgħuta minn Nadja Mifsud.
Nadja Mifsud kitbet illi fil-kitbiet tagħha hi dejjem tipprova tlaqqa' l-aspett filosofiku-tejoretiku
mal-letteratura. L-akbar problema għall-femministi f'din l-era post-femminista hija li jsibu mezz
kif jistgħu jitkellmu dwar il-ġisem femminili b'mod li jisfidaw l-oġġettifikazzjoni u l-isterjotipar talfigura tal-mara. Nadja saħqet illi jinħtiieġ li nkomplu dawn il-konversazzjonijiet post-femministi
mibnija fuq l-ideja li n-nisa mhumiex grupp omoġenju. Jinħtieġ niddiskutu u naċċettaw iddifferenzi.

Nadja Mifsud

Fil-kċina

Din il-poeżija dehret għall-ewwel darba fil-ktieb Kantuniera ’l bogħod ta’ Nadia
Mifsud: pubblikazzjoni Skarta
"tiftakar
idejh qishom pal tal-bajtar
geddumu ġa iebes stanga
jissikka madwar ix-xedaq
tiftakar
ir-riħ jokrob
u l-friegħi tal-lumija jingħu
ix-xita ċċaqċaq fuq it-tieqa tal-kċina
il-ħasira l-kbira ssawwat ’ill-bieb tal-bitħa …
jew għallinqas hekk jidhrilha
għax seta’ kien iċ-ċinturin tal-bokkla bbuzzata
nieżel jilgħaq għadam ommha
tiftakar
ħadd ommha mbewwes mal-friġġ
sidirha jitqabad għan-nifs
ħbub għajnejha jiggranfaw mal-ġnieb tal-mejda
jippruvaw jitmiegħku sa wiċċha
jippruvaw ifissrulha xi ħaġa li għadha s’ issa
ma tafx jekk fehmitx sewwa
imbagħad
– f’daqqa –
tiftakar tara lil ħarsitha tixxaqqaq
u għajnejha jitbattlu f’tagħha
ninni ħanini
dawl ta’ ħajti
dawl t’għajnejja"

Margret Atwood kitbet:

"l-irġiel jibżgħu li n-nisa jiddieħqu bihom.
In-nisa jibżgħu li l-irġiel joqtluhom."
Din il-poeżija hija spirata mir-rakkonti ta' nisa li sofrew minn abbuż domestiku u
hija ddedikata lil dawk in-nisa kollha li għexu u għadhom qed jgħixu fil-biżgħa li
jkunu abbużati.

Sessjoni Plenarja
Ruth Farrgia qalet li l-avveniment tal-Jum
Internazzjonali tal-Mara ta' din is-sena offra spazju
biex nesploraw l-aspetti differenti tal-ugwaljanza bejn
is-sessi li mhux soltu jkunu diskussji f'jum il-Mara.
Carmel Borg spjega li "l-ġeneru mhux xi ħaġa li tista'
taħseb dwarha f'vakum." Jifhem li llum il-ġurnata "ilġeneru ma jistax jitqies għalih waħdu." Li taqla' l-ġeneru
'l barra minn problemi oħra huwa metodu dubjuż ta'
kif wieħed jista' jmexxi 'l quddiem l-ugwaljanza. Jekk
wieħed ma jikkunsidrax aspetti oħra soċjo-politiċi qatt
ma jista' jasal għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-qagħda
ġeopolitika tinfluwenza l-mod li bih inħarsu lejn in-nisa
u għaldaqstant il-kuntest qatt ma jista' jkun skartat.

Ir-rabta bejn il-klassi soċjali u l-kisbiet
akkademiċi ħarġet aktar ċara mill-ġeneru.
Meta qabbilna r-riżultat ma' dak ta' 64 pajjiż
ieħor, il-bniet marru aħjar mis-subien fissuġġetti kollha. Id-distakk mhuwiex ibbażat
fuq il-ġeneru imma fuq l-ambjent soċjali. Irridu
nħarsu lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi flimkien
ma' kwistjonijiet oħra soċjali u ekonomiċi. Ftit
hemm differenza kif it-tfal jiddaħħlu fis-soċjetà.
Is-sistema edukattiv tagħna fiha nfisha ma
tagħtix lill-istudenti s-setgħa li jispikkaw. Aħna
aktar nitgħallmu kif nikkonformaw milli kif
inkunu kritiċi u indipendti fil-ħsieb. Edukazzjoni
tajba jinħtieġ li tkun aktar iffukata fuq id-djalogu
u l-awto-riflessjoni u inqas fuq il-konformità.
Jinħtieġ li tkun ibbażata fuq id-djalogu fejn innies jisimgħu lil xulxin. Djalogu li hu intiż li jġib
il-bidla. Ma nistgħux naspiraw għall-prattika
jekk ma norbtux ir-riflessjoni ma' l-azzjoni.

Fis-sinteżi
tagħha
talavveniment ta' Jum il-Mara,
Ruth Farrugia spjegat illi
l-kampanja HeForShe, Stipping
Man, id-diskussjonijiet tal-panel,
Il-preżentazzjoni dwar l-arti
viżiva u s-sessjonijiet tal-qari
kellhom il-ħsieb li jmorru oltre
l-binarju ta' rġiel u nisa. "l-irġiel
mhu qed jagħmlulna l-ebda
pajċir billi jersqu 'l quddiem
f'din il-kawża."
Jinħtieġ li
nistimulaw kemm lill-irġiel kif
ukoll lin-nisa fi sforz komuni
favur l-ugwaljanza.

Il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi fi żmienna
Jean Wright qalet li fl-1973, fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, hija attendiet l-avveniment Reclaim
the Night March. Anke s-sena l-oħra ħadet sehem f'Reclaim the Night March. Tħossha
diżappuntata li l-kwistjonijiet li kienu problematiċi fis-sebgħinijiet għadhom problematiċi
anke llum.
Maurine Cole qalet li għandna nibdew niddiskutu l-possibiltà tal-kwoti. Il-kwoti jafu jgħinu
biex jitnaqqqas id-distakk bejn l-irġiel u n-nisa fit-tmexxija - distakk li huwa ta' tħassib. Ta'
lanqas għandna nimbdew niddibattu biex naraw x'jista' u x'ma jistax isir dwar din il-problema.
Il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa qabel ma Maureen, "għandna bżonn il-kwoti biex nilħqu l-miri
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ugwaljanza, jiġifier 50-50 sas-sena 2030." Għandna bżonn ilkwoti u dawn iridu jitħaddmu f'postijiet fejn ikunu ta' eżemplju, bħal per eżempju fil-Kamra
tar-Rappreżentanti. Fl-istess vena, Mary Anne Fenech, saħqet lil jinħtieġ li nippromwovu
"kundizzjonijiet aħjar għan-nisa fuq il-post tax-xogħol."
Samantha Pace Gasan, żagħżugħa fost l-udjenza preżenti, stqarret li ż-żgħażagħ għandhom
ikunu inklużi f'dawn id-dibattiti jekk irridu li nimmobilizzaw liż-żgħażagħ biex jibdew jemmnu
fil-kawża femminista. Hemm bżonn il-kontribut ta' akatar nisa żgħażagħ.
Carmel Borg irrimarka li l-irġiel jersqu 'l quddiem biss jekk nindirizzaw kwistjonijiet li huma
ta' tħassib għal kulħadd. Jekk l-irġiel jirrejalizzaw li aħna lkoll f'baħar wieħed huma wkoll
jaħdmu għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Ruth Farrugia qalet illi l-ugwaljanza bejn is-sessi
hi kwistjoni ta' sforz komuni. L-ugwaljanza tfisser dak li hu ġust u sewwa mhux dak li hi
konvenjenti.

8 TA' MARZU 2016

Wirja tal-film Suffragette
fl-Università ta' Malta
Fit-8 ta' Marzu 2016, biex tiċċelebra Jum il-Mara, Il-Fondazzjoni talPresident għall-Ġid tas-Soċjetà, f'kollaborazzjoni ma' l-Università
ta' Malta, organizzat il-wiri tal-film "Suffragette", film biografiku li
jirrakkonta l-ġrajjiet imqanqla li wasslu biex in-nisa jakkwistaw id-dritt
tal-vot fl-Ingilterra. Gloria Lauri-Lucente, akkademika rezidenti u
professur tat-Taljan fl-Università ta' Malta introduċiet il-film permezz ta'
riċensjoni. L-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, ppresediet
l-avveniment. Hija saħqet fuq kemm hu importanti li n-nisa jinvolvu
ruħhom f'avvenimenti u dibattiti ċiviċi, u li ma jaqtgħux qalbhom millisfidi li dan jista' jġib miegħu. L-Eċċellenza Tagħha tkellmet dwar ilmoviment tas-suffraġetti bħala mudell ta' determinazzjoni u qawwa.
Fl-espożizzjoni tagħha, Gloria Lauri-Lucente, irrilevat l-implikazzjonijiet
storiċi tal-moviment fil-ġlieda għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Hija
emfasizzat ukoll kif il-film kien kapaċi jikkumplimenta fatti b'finzjoni
f'rappreżentazzjoni fidila tal-avveniment importanti fl-istorja talmoviment femminista.

"Tridu tagħmlu ħoss iktar minn ħaddieħor,
tridu tidhru li qed tindaħlu iktar minn ħaddieħor,
tridu timlew il-gazzetti iktar minn ħaddieħor;
fil-fatt, tridu tkunu hemm il-ħin kollu u tiżguraw
li ħadd ma jidfinkom."

Ċelebrazzjoni tal-Moviment
tas-Suffraġetti Riċensjoni tal-film
Suffragette
MINN GLORIA LAURI-LUCENTE
Dawn il-kliem intqalu minn Emmeline Pankhurst, il-fundatriċi talWomen's Social and Political Union (WSPU) fid-diskors famuż
tagħha li fih ħeġġet lin-nisa membri tal-organizzazzjoni militanti
tagħha biex jingħaqdu kollettivament u konxjament fil-ġlieda
tagħhom għall-kisba tad-dritt tal-vot. Il-ħolma ta Pankhurst damet
ħmistax-il sena biex isseħħ, f'Lulju tal-1928, eżattament ħmistax-il
ġurnata wara mewtha fl-14 ta' Ġunju, meta n-nisa kollha fir-Renju
Unit ingħataw id-dritt tal-vot. F'ħafna pajjiżi oħra, il-ġlieda għallkisba tal-vot damet ferm iżjed bħal ma jixħdu t-titli fi tmiem il-film
ta' Sarah Gavron.
Wieħed allura jistaqsi kif irnexxielhom Sarah Gavron, id-direttriċi
ta' Suffragette, u Abi Morgan, l-awtriċi tal-iskritt, iwasslu l-istorja
tal-ħaddiema nisa li ingħaqdu ma' Pankhurst f'kampanja ta'
diżubbidjenza ċivili fejn "l-azzjoni" kienet ħafna aktar importanti
mill-"kliem"? B'liema mod il-film tagħhom jirnexxielu jesprimi
l-kunċett kruċjali ta' Pankhurst (parti maħduma mill-karismatika
Meryl Streep) li l-vot għan-nisa ma kienx biss neċessità imma dritt
fundamentali? B'liema modi jitwassal il-messaġġ li l-vot ma kienx
biss ġustizzja soċjali imma, aktar minn hekk, kien pass essenzjali
fil-qirda tas-"saħta tal-faqar", bħal ma tgħid l-istess Pankhurst flawtobiografija tagħħa My Own Story? Fi ftit kliem, liema teknika
ċinematografika intużat biex tagħti ħajja lill-fdalijiet tal-imgħoddi
u tagħti leħen lill-iħirsa tan-nisa tal-moviment tas-Sufragettes?
Il-qawwa tal-awtentiċità storika tfeġġ mill-ewwel mix-xeni talbidu tal-film, li jiżvolġu f'ambjent sever u inuman ta' azjenda
tal-ħasil tal-ħwejjeġ fejn il-ħaddiema nisa iħabbtu wiċċhom ma'
kull tip ta' periklu minn xi samta kerha bil-misħun sa l-istupru.
Emmeline Pankhurst, My Own Story, London, Vintage Books, 2015, p. 27.
Ibid., p. 29.
3
Blu-ray ta' kummentarju narrat minn Sarah Gavron u Abi Morgan, Suffragette, Pathe
Productions Limited, Channel Four Television Corporation u l-British Film Institute, 2015.
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F'dawn is-sekwenzi tal-bidu, bħal ma josservaw Gavron u Morgan, it-tema ewlenija
tas-sottomissjoni tan-nisa għall-irġiel, li matul il-bqija tal-film titwaħħad ma' temi oħra
bħal-vjolenza domestika, kundizzjonijiet tax-xogħol mill-agħar kemm għan-nisa kif ukoll
għall-irġiel, u l-ġlieda għall-kustodja tat-tfal għall-ommijiet, toħroġ mill-pożizzjonament
ta' Mr Taylor, il-kap tal-ażjenda, bil-wieqfa fil-għoli 'l fuq mill-bqija tal-ħaddiema nisa li
jaqgħu taħt it-tmexxija tiegħu. Dawn it-temi joħorġu wkoll mit-tessut kważi bla kulur
tal-ambjent aħrax ta' dawn ix-xeni. Fil-fatt, b'kuntrast mal-atmosfera stravaganti talera Edwardjana li naraw f'sensiliet televiżivi bħal Downton Abbey, jew l-addattamenti
ċinematografiċi tar-rumanzi ta' E.M. Forster, il-ħruxija tal-ambjent f'Suffragette tiffoka
fuq it-taqbida tan-nisa tal-klassi tal-ħaddiem biex jiksbu l-vot, taqbida li r-rakkonti
filmati tal-bidu tas-seklu għoxrin fir-Renju Unit kienu ħbew tant tajjeb li kienet għoddha
sparixxiet mill-istorja.
Minkejja t-taħlita ta' karattri u ġrajjiet rejali ma oħrajn ivvintati, il-mekkaniżmu tarrappreżentazzjoni f'Suffragette huwa mmexxi minn vizjoni storika u awtentika. F'dik
li tista' titqies bħala mossa interpretativa li tati gieħ lill-eluf ta' nisa bla isem li ngħaqdu
mal-moviment tas-Suffragettes, il-film ta' Gavron huwa sforz qawwi biex juri l-brutalità,
it-tbatija u l-abbuż li Maud (parti maħduma bi sfumaturi skwiżiti minn Carey Mulligan),
mara kwalunkwe tal-klassi tal-ħaddiema fl-East End ta' Londra. Bħal ma tosserva Kate
Stables fir-riċensoni tagħha fir-rivista Sight and Sound, hija kważi ħaġa tal-iskantament
kif il-film ta' Gavron huwa l-uniku film ċinematografiku maħdum fil-Gran Brittanja li hu
kompletament iddedikat għall-kampanja tan-nisa favur l-ugwaljanza elettorali fil-bidu
tas-seklu għoxrin. Għalkemm il-moviment tas-Suffragette iffigura f'ċerti films, bħal ngħidu
aħna, Mary Poppins, dawn taw stampa msebbħa u sanitizzata tal-moviment - l-ebda
wieħed minnhom m'għamel sforz biex ixejjen l-ineżattezzi, il-misrappreżentazzjoni jew
l-illużjoni evażiva bħal ma għamlet Gavron fil-film tagħha. Fil-fatt, ftit li xejn huma l-films
li mpenjaw ruħhom biex il-muviment tas-Suffragette ma jintesiex kompletamenmt
permeżż tal-istorja ta' mara ħaddiema bħal eluf oħra fl-Ingilterra Edwardjana u l-mixja
tagħha mill-innoċenza u s-sottomissjoni għall-għarfien tas-sitwazzjoni li kienet fiha u
l-attiviżmu militanti.
Fil-bidu tal-introduzzjoni qasira tieġħi għall-film, ikkwotajt id-diskors imqanqal ta'
Emmeline Pankhurst li fih ħeġġet lin-nisa jagħmlu ħoss aktar minn kull ħaddieħor. Nixtieq
nagħlaq billi nirrakkomanda film ieħor lil kull min hu nterrassat f'rappreżentazzjoni aktar
wiesgħa tal-moviment femminsta fil-bidu tiegħu. Qed nirreferi għal Make More Noise!
Suffragettes in Silent Film, antoloġija ta' 75 minuta ta' kronaka ċinematografika u films

Kate Stables, Review of Suffragette, Sight and Sound, Novembru 2015, Vol.25, Harġa 11, pp 91-92
Ara r-riċensjoni ta' Ginette Vinceendeau ta' Make More Noise! Sufragettes in Silent Film, li dehret fir-rivista Sight and Sound,
Novembru 2015, Vol.25, Ħarġa 11, p.83. Ara wkoll fl-istess ħarġa l-artiklu ta' Pamela Hutchinson "First Among Equals", p. 35.
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qosra miġbuda bejn l-1899 u l-1917 u kkompilata minn Bryony Dixon u Margaret Deriaz
- film li ismu ttieħed mid-diskors ta' Pankhurst. Make More Noise! jista' jitqies bħala
xogħol li jikkumplimenta l-film li qed nitkellmu dwaru, u f'diversi aspetti huma bħal eku
ta' xulxin bil-mod li bih ipinġu il-kampanja għall-kisba tal-vot għan-nisa. Fil-fatt iż-żewġ
films inħarġu apposta biss ftit jiem bogħod minn xulxin (Suffragette ħareġ f'Londra fit-12
ta' Ottubru, Make More Noise! fit-23 ta' Ottubru). Il-filmati fl-antoloġija Make More Noise!
jiddokumentaw waqtiet mill-hekk imsejħa l-ewwel mewġa ta' femminiżmu, perjodu
ta' viżjoni soċjali li fih in-nisa ingħaqdu fit-taqbida għall-kisba tad-dritt tal-vot. Huwa
sinifikanti, għal dawk li jħobbbu l-films mhux mitkellem, li l-moviment tas-Suffragette
ra t-twelid tiegħu proprju mas-snin bikrija taċ-ċinema meta n-nisa konxjament u
kollettivament ħadu vantaġġ minn dan il-mezz ġdid ta' komunikazzjoni u kienu jpoġġu
lilhom infushom quddiem il-kameras li kienu jiġbdu l-kronaka ċinematografika.
Filmati mill-arkivji jalternaw ma films komiċi u anarkiċi bħal dawk tal-1911 Tilly's Party u
Tilly and the Fire Engines li, kif tosserva Dixon, ikoll joffru perspettiva penetranti ta' kif
is-soċjetà kienet tħares lejn in-nisa fil-bidu tas-seklu għoxrin bil-preżentazzjoni komika ta'
mġieba meqjusa inkonċepibli u grotteska għal mara. Dawn il-mumenti ta' komiċità joħolqu
kuntrast qawwi max-xeni rejali ta' marċi, protesti u ġlied quddiem il-bini tal-Parlament
u l-Palazz ta' Buckingham. Ta' min jinnota li anke f'Suffragette insibu uħud minn dawn
ix-xeni li jilħqu l-milja tagħhom fis-sekwenzi lejn it-tmiem tal-film fix-xeni xokkanti waqt
l-Epsom Derby tal-1913 fejn Emily Davidson tinxteħet taħt riġlejn iż-żiemel tar-re.
Biex nagħlaq, Suffragette huwa eżempju mill-isbaħ ta' kif l-istorja u l-invenzjoni, il-fatt u
l-finzjon, jistgħu jikkumplimentaw lil xulxin inktar milli jkunu għedewwa ta' xulxin. Minn
ħafna lati l-film ta' Gavron huwa eżemplari bil-mod li bih l-istorja tista' tkun rappreżentata
mhux biss fuq il-karta stampata jew l-istorjografija tradizzjonali, imma anke permezz
tal-immaġini, jew "historiophoty" biex nużaw it-terminu maħluq mill-istoriku Hayden
White. Biex nużaw kliem kemmxejn differenti nistgħu ngħidu t-tlaħħim tal-imgħoddi bilproġettazzjoni fuq il-liżar taċ-ċinema ta' immaġini u ħsejjes jaf ikun daqstant interessanti,
u x'aktarx daqstant ta' min jorbot fuqu, daqs dak li jista' jinkiteb fuq paġna permezz
tal-kliem. L-istess kif fir-rakkont fittizzju dwar ħajjet Maud Watts tieħu l-ħajja l-istorja
tal-eluf ta' nisa mill-klassi tal-ħaddiema, u li tilħaq il-quċċata tagħha fil-ġrajja vera talmewt ta' Emly Davison, hekk ukoll il-film Suffragette ta' Gavron juri kif it-trattament
ċinematografiku bħall-użu ta' lentijiet, dwal, ambjentazzjoni, mużika u ħsejjes flimkien
ma' skritt qawwi u għażla għaqlija ta' atturi jistgħu iwasslulna u jamplifikaw is-sinifikat ta'
ġrajjiet storiċi.

Ara l-artiklu ta' Bryony Dixon "Make More Noise!" inkluż fl-"Illustrated Booklet of Essays" li jitqassam mad-dvd "Suffragettes
in Silent Film; Make More Noise!, Renju Unit, 2015.
w7
Hayden White, "Historiography and Historiophoty", American Historical Review, 1988, vol.93, pp. 1193-1199.
6

Inħajru l-Involviment tan-Nisa fil-Ħajja Ċivika
Marie-Louise Coleiro Preca, President ta' Malta
Il-Jum Internazzjonali tal-Mara jiċċelebra il-kisbiet tan-nisa fil-firxa tas-soċjetà f'Malta u
Għawdex. Iltqajna hawn illum biex infakkru l-ħajjiet ta' nisa straordinarji; biex niċċelebraw
il-qlubija u r-reżiljenza tan-nisa, u s-sagrifiċċji li kellhom jagħmlu, biex jiżviluppaw il-pajjiż u
l-potenzjal tal-poplu tiegħu.
Ta' kull sena, niċċelebraw dan il-jum biex niftakru f'din il-ġrajja, biex mill-ġdid nitgħallmu dan
il-messaġġ vitali. Il-muviment għall-kisba tal-vot, fi tmien is-seklu dsatax u l-bidu tas-seklu
għoxrin, kienet ġrajja storika li għadha sallum tispira bidla gradwali fl-atitudnijiet, kemm flirġiel kif ukoll fin-nisa. Il-muviment ta s-saħħa lil ġenerazzjoni ġdida ta' nisa kellhom bżonn
biex iressqu 'l quddiem l-aġenda tagħhom kemm fil-ħajja privata kif ukoll dik pubblika, u
għalkemm il-bidliet fil-kultura u l-imġieba jieħdu fit-tul, dawn il-bidliet sawwru l-involviment
tan-nisa f'kull qasam tal-ħajja pubblika, riċerka u influwenza.
Dawn il-muvimenti madwar id-dinja saħħew lit-tfajliet u n-nisa biex setgħu iħallu l-marka
tagħhom fuq id-dinja ta' madwarhom. Fl-1913 Emmeline Pankhurst kitbet li "jinħtieġ li nġibu
n-nisa jgħoddu daqs l-irġiel; jinħtieġ li jkollna standard morali li jkun l-istess għal kulħadd; u
l-uniku mezz kif dan jista' jkun infurzat huwa billi n-nisa jingħataw is-saħħa politika biex dan
l-istandard morali ugwali jiġi reġistrat fil-liġijiet tal-pajjiż."
In-nisa tal-lum jafu l-ħelsien u l-indipendenza tagħhom mhux biss għall-isforzi kontinwi
tagħhom imma anke għal pedament sod li bnew l-ewwel pijunieri bħal Pankhurst u sħabha,
li ssiltu biex id-drittijiet fundamentali tagħhom jkunu rispettati u nfurzati. It-taqbid
tagħna kontra l-oppressjoni, il-ħidma tagħna għall-ħelsien, it-twemmin tagħna fil-libertà
fundamentali, kollha għandhom l-għeruq tagħhom fil-battalji iebsa li għaddew minnhom
dawn in-nisa qalbiena.
Ir-rwol tan-nisa fil-ħajja ċivika huwa imporanti llum daqs kemm kien dak iż-żmien. L-għarfien
tad-dritt tal-mara għall-vot jiżgura li n-nisa jingħataw il-post li jixirqilhom madwar il-mejda
tad-diskussjoni, bħala pari, bl-istess saħħa ta' konvinzjoni u determinazzjoni. Il-kisba tal-vot
iffaċilitat il-parteċipazzjoni attiva fil-proċess politiku u fid-dibattitu fis-soċjetà li jrid jibqa'
għaddej.
Dan il-jum għandu jservi wkoll biex niftakru f'dawk in-nisa li ġew relegati għat-trufijiet
tal-ħajja politika. Wasal iż-żmien li dawn in-nisa jkunu onorati għall-esperjenzi tagħhom,
għas-sehem tagħhom fit-tfassil tal-policy pubblika u għar-rieda tagħhom li jidħlu għal
pożizzjonijiet ta' tmexxija mingħajr biżgħa ta' stigma jew sens ta' ħtija. Konsultazzjoni

mmexxija mill-Fondazzjoni tiegħi għall-Ġid tas-Soċjetà fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara tas-sena
l-oħra wriet li bosta nisa f'Malta u Għawdex qed iħossu pressjoni dejjem itqal biex jagħżlu bejn
il-ħajja tal-famija u l-avvanz tal-karriera. Kif nistgħhu ninkoraġġixxu lil xulxin biex insibu mezz
ta' bilanċ bejn dawn iż-żewġ rejaltajiet? Jinħtieġ nesploraw kif niżguraw li l-ferħ tal-familja ma
jkunx a skapitu tas-sodisfazzjon professjonali; li l-ġid tan-nisa jinftihem f'sens ħolistiku, u millperspettiva tal-mara aktar milli jkun impustat fuq aġenda magħmula minn ħaddieħor.
Għandna obbligazzjoni lejn in-nisa li ġew qabilna, li ssiltu biex jakkwistaw l-għarfien li kien
jixirqilhom. L-azzjonijiet tas-suffragettes kienu wirja ta' qlubija li ma titwemminx quddiem
l-avversità. Nisa Maltin għaddew mill-istess taqbida fl-istorja tal-gżejjer tagħna, l-aktar matul izżmien ta' tbatija tat-Tieni Gwerra Dinjija. Illum aħna ninsabu f'pożizzjoni relattivament privileġġata,
bi drittijiet u opportunitajiet indaqs, imħarsa mill-liġijiet tal-pajjiż. Imma bdanakollu għad fadal
x'isir biex niżguraw li d-drittijiet u l-opportunitajiet jkunu jistgħu jintlaħqu minn kulħadd b'mod
iktar effettiv.
Illum, nafu u nirrikonoxxu li minkejja l-protezzjoni li toffri l-liġi, in-nisa huma rapprezentati ħafna
inqas mill-irġiel fil-ħatriet pubbliċi u pożizzjonijiet ta' tmexxija. Dan jurina li għad fadal ħafna
xi jsir biex in-nisa tassew jaslu li jkunu ndaqs fid-dinja tal-politika. Dan jurina li l-vjaġġ mibdi
mill-antenati tagħna għadu għaddej, u kull wieħed u waħda minna, irrispettivament mill-ġeneru
tagħna, għandna l-irwol tagħna x'naqdu.

L-ewwel passi biex nibdlu s-sitwazzjoni tal-ugwaljanza
bejn is-sessi irid jiġi minna, aħna li qegħdin hawn f'din
is-sala. Ejjew nibdew billi ngħallmu lit-tfajliet żgħar li
għandhom ikunu ambizzjużi, qalbiena u lesti għal kull
sfida. Irridu nedukawhom li ma jibzgħux mill-avversità,
bħas-Suffragettes u n-nisa Maltin u Għawdxin fiżżminijiet mudlama tal-istorja ta' pajjiżna. Drittijiet indaqs
u ħelsien politiku jagħtuna opportunità ta' siwi kbir
biex neqirdu l-ħażin li issa ilu wisq inawwar fid-diskors
nazzjonali tagħna, fis-sistema edukattiva, fil-postijiet
tax-xogħol u anke fil-familja...

