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Jekk nagħtu ħarsa lejn is-soċjeta tagħna, malajr nindunaw bit-tibdiliet kbar u 
radikali li qed iseħħu b'mod mgħaġġel. Dan it-tibdil diġa qed ikollu 
riperkussjonijiet fuq kull aspett u kull qasam ta' ħajjitna u hu marbut ukoll mal
qagħda tan-nisa u l-irġiel, kemm fil-familja, kemm fil-ħajja pubblika. 

Kif jispjega s-soċjologu Charles Tabone fl-ewwel kapitlu ta' dan il-ktieb, is
soċjeta tagħna dejjem għamlet distinzjoni ċara bejn ir-raġel u l-mara, u tathom 
rwoli differenti u riġidi. Mill-mara kien mistenni mod, mir-raġel kien mistenni 
mod ieħor. Il-mara kienet tieħu ħsieb il-qasam domestiku - id-dar, il-familja, it
trobbija tat-tfal u l-kura ta' qraba oħra, bħal ġenituri anzjani. Ir-raġel kien 
responsabbli għall-għajxien tal-familja, għat-tmexxija tal-komunita u għal dak 
kollu marbut mal-qasam tal-ħajja ta' barra d-dar. Din id-distinzjoni riġida bejn 
ir-rwoli kienet, fil-fatt, il-bażi li fuqha tfasslu l-istrutturi kollha tas-soċjeta. It
tibdil soċjali li qed iseħħ illum se jġib tibdil ieħor f' dawn ir-rwoli u fl-istrutturi 
li konna imdorrijin bihom s'issa. 

Stħarriġ li sar ftit tas-snin ilu dwar il-valuri tal-popli ta' pajjiżi fl-Ewropa tal
Punent, fosthom tal-Maltin, instab li l-Maltin, b'mod ġenerali, sew jekk kbar 
sew jekk żgħażagħ, għadhom iħarsu lejn ir-rwol tal-mara, speċjalment tal-mara 
omm, b'mod tradizzjonali, u għadhomjirreżistu it-tibdil fir-rwoli tal-mara li qed 
iseħħ f'pajjiżi oħra aktar żviluppati industrijalment (Abela, 1994, p. 259). 

Dan ifisser li hawn Maltin li majaċċettawx li l-bidla soċjali tolqot kollox u lil 
kulħadd. Fil-waqtlijridujaraw soċjeta tinbidel għall-aħjar, mhux lestijaċċettaw 
li l-qagħda tal-mara Maltija wkoll se tkun affettwata minn dan it-tibdil, u li, 
għalhekk, il-mara se jkollha hija wkoll tibdel ir-rwol tradizzjonali tagħha. Dan 
it-tip ta' raġunament jidher konfiġġenti, u jista' jwassal għal tensjoni u forsi 
wkoll konflitti, fir-relazzjonijiet ta' bejn in-nisa u l-irġiel - u bejn l-istess 
membri tal-familja. 

Tibdil soċjali 
It-tibdil li s-soċjeta tagħna għaddiet u li għadha għaddejja minnu mhux tibdil 

superfiċjali - anzi, f' ċerti aspetti, nistgħu ngħidu, li hu wieħed li qed jiskossa 
lis-soċjeta Maltija mill-għeruq tagħha. Huwa xieraq, għalhekk, li qabel ma 
nkompli nanalizza l-ġejjieni tal-qagħda tal-mara Maltija, nirrifletti ftit dwar it
tibdiliet ewlenin li seħħu f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 50 sena, l-aktar mit-tmiem 
ta' l-aħħar gwerra dinjija. 
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Fil-fehma tiegħi, il-fatturi li kellhom inflwenza mill-akbar fuq il-mod ta ' l
għajxien tal-Maltin, fuq il-mod kif jaħsbu u fuq l-imġieba tagħhom, kienu: l
aċċess imferrex għal kull livell ta ' tagħlim; l-iżvilupp tal-pajjiż minn kolonja fl
imperu Ingliż għal stat indipendenti u demokratiku; l-iżvilupp ekonomiku; l
aċċess għall-informazzjoni (l-aktar permezz tal-mezzi ta ' komunikazzjoni 
bħar-radju u t-televiżjoni); u l-impatt tat-turiżmu. Nistgħu ngħidu li dawn il
fatturi kien wara tibdiliet oħra li nisslu fil-Maltin mhux biss fehmiet u valuri 
ġodda, iżda wkoll stil ġdid ta ' ħajja. 
L-aċċess għat-tagħlim u t-taħriġ kien il-fattur li l-aktar li ħalla effetti- effetti 

li għad nibqgħu nħossu aktar ' il quddiem. It-tagħlim għen biex infetħu bibien 
ġodda għal fehmiet li kienu qed jinbtu, mhux biss fil-pajjiżi ġirien tagħna, iżda 

wkoll f' dawk imbiegħda. Il-poplu Malti inbidel f' soċjeta aktar miftuħa, tbiegħed 

mill-iżolament u nfatam mit-tradizzjoni. Effett ieħor tat-tagħlim kien it-titjib 
fis-saħħa tal-poplu kollu - naqas il-mard, u l-Maltin bdew jgħixu ħafna snin 
aktar minn qabel. Fejn, sa madwar 20 sena ilu, l-irġiel Maltin kienu jgħixu bejn 
wieħed u ieħor sa 66 sena, u n-nisa sa 73, illum nikkalkulaw li raġel jista' jibqa ' 
jgħix medja ta' 73 sena filwaqt li mara tista' tgħix sa 78 sena (Delia, C. u Delia, 
B.P., 1994). 

Tibdil ieħor li ġab skussatura kbira fis-soċjeta tagħna kien wieħed politiku -
meta bil-kisba ta' l-Indipendenza, il-pajjiż għadda mill-istatus ta' kolonja għal 
dak ta' wieħed sovran, ħieles u indipendenti. Dan il-pajjiż ġdid inbena fuq is
sisien tad-demokrazija, b 'enfasi fuq il-garanzija tad-drittijiet fundamentali ta ' 
kull wieħed u kull waħda, u fuq il-prinċipju ta ' ugwaljanza bejn kull ċittadin . 

Iż-żieda fit-tagħlim kif ukoll fit-taħriġ, ġabet titjib fl-ekonomija tal-pajjiż. 
Żdiedu bil-bosta l-opportunitajiet ta' impjiegi, l-aktar fis-settur tas-servizzi. In
nisa, kemm xebbiet kif ukoll dawk miżżewġa, qed jaqsmu ma ' l-irġiel is-sehem 
f'dan l-iżvilupp ekonomiku. 

Effett ieħor tat-titjib fl-ekonomija kienet iż-żieda tal-flus fl-idejn u ta ' l
opportunitajiet għar-rikreazzjoni u d-divertiment. Dan il-fenomenu qed jibdel 
mil-lejl għan-nhar l-istil ta ' ħajja li ommijietna u missirijietna kienu jgħixu fl
imgħoddi. Qabel, il-Maltin kienu jużaw il-flus bil-għaqal u jrekknu "għal dak 
lijista ' jinqala'." Illum din il-karatteristika qed tiċċajpar, u ħafna qed jiddakkru 
mill-materjaliżm u l-konsumiżmu. Skond ċerti studjużi , donnu li għall-Maltin , 

il-valuri materjali qed jiġu l-ewwel u qabel kollox (Abela, 1994, pp. 64, 65). 
Oħrajn isostnu li minn nies magħrufa għall-għaqal fl-użu u t-tfaddil tal-flus, il
Maltin qed jittiedħu minn mentalita konsumista (Sultana, 1994, p. 164). Il-flus 
li jaqilgħu jridu jaraw fejn se jonfquhom. Aktar kemm wieħed jakkwista, aktar 
irid flus f'idejh biex jakkwista oġġetti ġodda u jixtri servizzi, speċjalment dawk 
marbuta mal-ħin liberu u mad-divertiment. 
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Fl-aħħar 40 sena, id-distinzjoni bejn il-bliet u l-irħula naqset kważi għal 
kollox, riżultat tal-mezzi dejjem jiżdiedu ta ' trasport. In-nies mill-ibliet 
m' għadhomx isibuha diffiċli li jmorru jgħixu fil-qalba ta ' xi raħal, j ew f' postij iet 
ġodda li nibtu fil-periferiji ta ' l-irħula. Naqsu bil-bosta d-differenzi bejn il
klassijiet soċjali, minħabba li naqset id-differenza bejn id-dħul ta ' min jaqla' 
ħafna u ta ' min jaqla' anqas. 

Flimkien ma' l-opportunitajiet ta' tagħlim, il-mezzi ta ' komunikazzjoni u tat
teknoloġija - ir-radju, it-televiżjoni , il-computer u l-Internet - komplew 
qarrbu lis-soċjeta tagħna lejn il-kumplament tad-dinja. Il-Maltin ma baqgħux 
magħluqin aktar fl-ideat u d-drawwiet tagħhom, iżda indunaw li, ftit lil hinn 
minn xtuthom, kien hemm ġnus oħra li minnhom kellhom bil-ħafna x 'jitgħallmu. 
L-istess ġara bħala riżultat tat-turiżmu. Ma setax jonqos li l-eluf ta ' barranin li 
bdew jiġu jżuru l-pajjiżna biex jgħaddu l-vaganzi magħna ma jħallix effetti fuq 
żgħar u kbar. Tħalltu l-fehmiet, id-drawwiet u l-kulturi. Waqgħu ċerti valuri u 
daħlu oħrajn . Uħud mill-valuri li ntilfu jew li nkisbu, ġieli kienu pożittivi, ġieli 
kienu negattivi. 

Il-ftuħ ta' pajjiżna għal influwenzi u fehmiet ġodda ġab miegħu wkoll tibdil 
kbir fit-twemmin reliġjuż ta' ħafna Maltin, kif ukoll fl-istrutturi tal-familja 
tradizzjonali. Għalkemm l-influwenza tar-reliġjon u tal-Knisja Kattolika għadha 
kbira, xi ftit jew wisq din l-influwenza bdiet tonqos, u m 'għadhiex daqstant 
b ' saħħitha daqskemm kienet fis-snin Tmenin (Abela, 1994, p. 59). Dan in
nuqqas fl-influwenza reliġjuża se jkun ifisser mixja aktar mgħaġġla tal-Maltin 
lejn is-sekolarizzazzjoni u lejn tibdil fil-valuri. 

Il-familja Maltija wkoll m 'għadhiex dik li kienet. Illum naraw li ċkienet sew 
minn kif kienet 40 jew 30 sena ilu. Filwaqt li fl-1963 kien kalkulat li d-daqs tal
familja kien ta ' sitt itfal, fl-1995 dan id-daqs niżel għal 2 jew 3 itfal (Tabone, 
1995, p. 45). Barra minn hekk, il-familja ma baqgħetxwaħda estiża b ' ġenerazzjoni 
jew tnejn jgħixu flimkien jew qrib ta ' xulxin. Ħafna miżżewġin ġodda 
m' għadhornx ifittxu li jibqgħu joqogħdu fl-istess belt jew raħal fejn trabbew u 
qed imorru jgħixu u jibnu l-familja tagħhom ' il bogħod mill-għeruq oriġinali 
tagħhom (Callus, 1992, p. 67). Illum qed naraw ukoll li, fejn qabel il-membri tal
familja kienu jgħaddu ħafna ħin flimkien, issa qed jgħaddu anqas ħin id-dar 
(Tabone, 1994, p. 231) - min jaħdem (b ' impjieg full-time u xi ieħor part-time), 
min jistudja (kemm matul il-ġurnata u kemm fil-għaxijiet) , min jipparteċipa 
f ' attivitajiet ta ' volontarj at, fil-qasam pubbliku, fid-divertiment, u f ' attivitajiet 
kulturali u sportivi. 

F'Malta bdew deħlin tipi ta' familji ' ġodda ' li mhumiex mibnija fuq l
istruttura tal-familja ' normali ' . Fostna sar hawn għadd ġmielu ta ' familji 
mmexxijja minn ġenitur wieħed (x 'aktarx l-omm) bħala riżultat mhux biss tal-
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mewt ta' xi wieħed mill-ġenituri, iżda riżultat tas-separazzj oni bej n il-miżżewġin, 
inkella għaliex l-omm ma tkunx miżżewġa. 

It-tibdil fil-qaghda tal-mara 
B'dan it-tibdil kollu li seħħ f'dawn l-aħħar snin, ma jistax jonqos li l-qagħda 

tal-mara tibqa' li kienet. Il-qofol għat-tibdil fil-qagħda tan-nisa hu marbut ma' 
l-istess fatturi li semmejt qabel u li l-aktar ikkawżaw bidliet fis-soċjeta tagħna, 
jiġifieri: it-tagħlim, it-taħriġ, u l-informazzjoni (Cal1us, 1994). Aktar kemm 
jiżdiedu għan -nisa l-opportunitaj iet għall-edukazzjoni u t-tagħrif, aktar nistennew 
li l-qagħda tan-nisa mhix se tibqa' statika iżda se timxi mal-progress tas-soċjeta. 
Għall-mara Maltija, it-tagħlim kellu effett doppju. L-ewwelnett għaliex il

mara, permezz tat-tagħlim, fetħet moħħha, bdiet tagħraf li hi ħolqien ugwali 
għar-raġel - li mhix inqas minnu - li hi bniedma bI-istess drittijiet. It-tagħlim 
beda jġiegħelha tifhem u tistaqsi. U l-mara ma baqgħetx taċċetta l-qagħda li 
kienet imdorrija biha għal mijiet ta' snin. Ma baqgħetx il-bniedma passiva li 
taċċetta mingħajr argument dak lijiddettalha ħadd ieħor. It-tagħlim bedajagħtiha 
ċerta setgħa (empowerment), għenha toħroġ minn qoxritha, u għenha tibda 
toqgħod fuq saqajha. 

Mill-banda l-oħra, it-tagħlim fetħilha bibien għal għerf akbar. Bdiet tinteressa 
ruħha f' dak li qed jiġri madwarha u bdiet tifhem aħjar lis-soċjeta. Illum, il-mara 
m' għadhiex mitlufa biss fiċ-ċirku żgħir ta' darha, tal-familja tagħha, ta' qrabatha, 
tal-komunita immedjata tagħha. Bdiet tinteressa ruħha f'dak li qed jiġri fil
pajjiż u fil-ġrajjiet ta' pajjiżi oħra. 

Jidher li l-mara Maltija qed taħtaf kull opportunita ta' tagħlim u taħriġ. Dan 
l-għatx jixduh dawk il-ħafna nisa li jfittxu mhux biss it-tagħlim obbligatorju 
imma, minn jeddhom, qed ikomplu jistudjaw u jimxu spalla ma' spalla ma' l
irġiel. Saħansitra t-tagħlim f'livell terzjarju m' għadux jaqta' qalb in-nisa. Insibu 
li, fl-1996, fl-Universita ta' Malta kien hemm aktar nisa milli rġiel jistudjaw. 
Fil-fatt, 52 fil-mija ta' l-istudenti kienu nisa. 

L-opportunitajiet ta' tagħlim qed jagħtu lill-mara kwalifiki u sengħat (skills) 
li bihom tista' tidħol fis-suq tax-xogħol. B'riħet hekk, il-mara qed issir aktar 
indipendenti, għaliex qed ikollha flus f'idejha. Mhux talli l-mara bdiet toħroġ 
taħdem barra d-dar, imma issa qed tagħmel xogħol li qabel qatt ma kienet toħlom 
li tagħmel u qed tfittex impjiegi u professjonijiet ġodda barra dawk tas-soltu ta' 
għalliema, infermiera, u ta' cJerk. Fl-isptarijiet, tobba nisa qed jaħdmu maġenb 
it-tobba li sa ftit tas-snin ilu kienu kollha rġiel. Fil-qrati, bdew jidhru l-avukati 
nisa li, bil-ftit il-ftit, qed jitilgħu l-iskaluni tal-ġudikatura. Qed naraw nisa fl
oqsma ta' l-inġinerija, quddiem compters, fil-banek, fl-ażjendi u fin-negozju. 
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Il-mara Maltija talbet id-drittijiet tagħha, u dawn bil-liġi, ingħatawlha. Il
Kostituzzjoni tal-pajjiż inbidlet biex tiggarantixxi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa. Inbidlu bosta liġijiet oħra, ewlenin fosthom, l-hekk imsejħa Liġi tal
Familja (il-Kodiċi Ċivili, Kap. 16) biex titwarrab id-diskriminazzjoni kontra n
nisa miżżewġa. Tbiddlu regolamenti, policies, u drawwiet antiki fid-dipartimenti 
tal-Gvern, li kienu, b'xi mod, jew ieħor, jittrattaw lin-nisa differenti mill-irġiel. 

Minn waħda magħluqa biss fl-isfera tad-dar u tal-familja, il-mara inbidlet 
f'waħda interessata fil-ħajja pubblika, bix-xewqa li tagħti sehernha fil-politika. 
Ma' l-introduzzjoni tal-gvern lokali, permezz tal-Kunsilli Lokali, bosta nisa 
offrew is-servizzi tagħhom biex jaħdmu fil-komunita tagħhom, u kienu eletti 
kunsilliera. Fil-Parlament, l-għadd ta' nisa żdied ukoll. Huwa minnu li l
preżenza ta' 4 nisa fil-Parlament, minn fost 69 deputat, mhix waħda kbira
b'dankollu, huwa diġa pass pożittiv mill-qagħda ta' deputata waħda li kien 
hemm bejn 1-1922 u 1-1996. 

Jidher li, irridu jew ma rridux, ir-rwol tal-mara Maltija se jkompli jinbidel. 
Diġa beda jinbidel sew, u b'opportunitajiet dejjem jiżdiedu għat-tagħlim, it
taħriġ, l-informazzjoni, u għall-impjiegi, żgur li, fi żmien mhux 'il bogħod, il
mara Maltija se tkun tista' tipparteċipa aktar fil-ħajja pubblika, u se jkollha 
leħen aktar effettiv fis-soċjeta Maltija. 

Il-qaghda attwali: 
Meta l-pubblikaturi ta' dan il-ktieb avviċinawni bI-idea li jinkiteb ktieb li 

jħares lejn il-mara Maltija fuq l-għatba ta' seklu ġdid, huma għamluha ċara li l
iskop ewlieni tal-ktieb kien il-ġejjieni. Ma ridux li l-kontributuri joqogħdu 
janalizzaw biss il-passat jew li jiddiskutu jekk il-mara laħqitx qagħda ta' 
ugwaljanza ma' l-irġiel. L-analiżi tal-passat u ta' dak li qed jiġri fil-preżent 
kellha sservi l-aktar biex inbassru x'se tkun il-qagħda ġdida tal-mara fis-soċjeta 
Maltija wara s-sena 2000. Fl-istess waqt, kellhom isiru proposti dwar kif is-soċ 
jeta tista' tħejji ruħha minn issa għal dan it-tibdil. !t-tibdil se jkun ifisser li se 
jitwarrbu drawwiet u tradizzjonijiet li ilhom magħna mijiet ta' snin. Minflokhom 
jistgħu jidħlu oħrajn ġodda. Dan il-ktieb sar bil-ħsieb lijiġbor flimkien dawk l
oqsma fejn il-mara se jkollha rwoli ġodda, u jgħarbel il-problemi li jistgħu 
jinqalgħu. B'hekk għandu jipprovdi forum għal diskussjoni serja u b'mod sħiħ, 
mhux f'biċċiet separati minn xulxin. 

Il-ktieb jinkludi erbatax-il kapitolu, miktubin minn awturi differenti. Kull 
kapitolu jittratta qasam speċifiku li, kemm fil-preżent, kemm fil-futur, se 
jifforma waħda mill-ħoloq li se jintegraw lill-mara fis-soċj eta. L-oqsma jinkludu 
r-rwoli ġodda li l-mara qed tadotta, il-kontribut tal-mara fis-soċjeta, fil-familja, 
fit-tagħlim u fi t-taħriġ, fid-dinja tax-xogħol, fl-ekonomija u l-kummerċ, 
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fil-ħajja pubblika, u l-ħajja tal-mara f'kull fażi ta' eta - żgħożija, eta tan-nofs, u 
ż-żmien tax-xjuħija. 

Fl-ewwel kapitolu, is-soċjologu tal-familja, Charles Tabone,juri kif, għalkemm 
f'pajjiżna għad hawn ħafna li għadhom jinsistu li post il-mara -l-aktar jekk hi 
omm - għandu jkun fid-dar, bil-ftit il-ftit, din il-mentalita bdiet tinbidel wkoll. 
Forsi ma ndumux ma naslu f'punt fejn ma nibqgħux nagħtu rwoli differenti u 
riġidi lill-irġiel u lin-nisa, u nibdew nagħrfu li n-nisa u l-irġiel għandhom 
ikollhom rwoli simili u allura, drittijiet u opportunitajiet indaqs. Tabone jawgura 
li, mat-tibdil tar-rwoli tal-mara jinbidel ukoll ir-rwol tal-missier - jiġifieri li l
missier jibda jerfa' aktar il-piż tat-trobbija tat-tfal u jaqsam fid-doveri tax
xogħol domestiku. L-ulied mhumiex tal-mara biss. Għalhekk ir-responsabbilta 
għat-trobbija tagħhom taqa' kemm fuq l-omm u kemm fuq il-missier, għaliex 
huma t-tnejn flimkien li jġibu t-tfal fid-dinja. 

Lorraine Schembri Orland tkompli fuq l-istess suġġett tal-familja, u tispjega 
kif, b'mod legali, permezz tal-Liġi ġdida tal-Familja, qed tingħata direzzjoni 
lill-koppji ta' miżżewġin biex jimxu sħab indaqs. Fejn qabel il-liġi kienet tħalli 
kull awtorita fil-familja f'idejn ir-raġel, il-liġi l-ġdida tindika li l-mara u r-raġel 
miżżewġin għandhom jaqsmu flimkien ir-responsabbilta tat -tmexxija tal-familj a, 
l-awtorita fuq it-tfal, u l-amministrazzjoni tal-proprjeta. Dan il-prinċipju ta' 
sħubija diġa beda dieħel sew fost il-koppji Maltin u żgur li se jkompli jsaħħaħ 
bil-bosta lill-familja Maltija u jgħin biex f'pajjiżna titrawwem kultura ta' 
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. 

Din il-kultura, kif imbagħad turi Renee Laiviera, trid tinfirex permezz tas
sistema ta' l-edukazzjoni, kemm dik formali, u kemm dik informali. Hija 
ssemmi li l-iskejjel u l-għalliema għandhom kontribut essenzjali biex isaħħu l
prinċipju ta' l-ugwaljanza fost it-tfal, sa minn meta jkunu jattendu l-kindergar
ten. Il-mezzi ta' komunikazzjoni wkoll huma strumenti mill-aktar setgħana biex 
ixerrdu kultura favur l-ugwaljanza, minħabba l-effetti kbar li għandhom fuq il
valuri u d-drawwiet. Sal-lum il-media għadhom pjuttost isaħħu fehmiet 
tradizzjonali dwarir-rwoli tal-mara u tar-raġel. Donnhom għadhom ma ndunawx 
bir-rwoli ġodda li l-mara bdiet tadotta, u għadhom mhumiex juru biżżejjed ir
realta tal-lum. Forsi huwa tort tal-media li ħafna Maltin għadhom ma għarfux 
li l-qagħda tal-mara Maltija qed tinbidel. 

Aktar kemm jgħaddi ż-żmien, aktar se jiżdied il-kontribu t tal-mara fl-ekonomija 
tal-pajjiż. Tliet kittieba- Godfrey Baldacchino, Lino Delia u Frances Camilleri 
- jiżvolġu dan l-aspett fi tliet kapitoli differenti. Godfrey Baldacchino, barra 
li juri li beda jiżdied l-għadd ta' nisa jaħdmu bi qligħ,juri wkoll kif, fis-suq tax
xogħol, is-sehem tal-mara qed jinbidel. Permezz ta' għadd ta' ċifri li ġabar fl-
1994, Baldacchino jispjega dwar fejn qed jaħdmu n-nisa u x'tip ta' impjiegi 
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għandhom. Baldacchino sab li l-ħaddiema nisa huma mifruxin kważi fl-oqsma 
ekonomiċi kollha, għalkemm xorta waħda għad hemm kategoriji ta ' impjiegi 
aominati min-nisa, ngħidu aħna, il-manifattura ta ' ħwejjeġ u żraben, it-tagħlim 

u s-saħħa. Baldacchino jbassar li n-nisa ma jdumux ma jidħlu f' dawk l-oqsma 
ta ' xogħol li għadhom monopolju ta ' l-irġiel. Ibassar ukoll li se jiżdiedu l
opportunitajiet għan-nisa biex javanzaw fix-xogħol tagħhom. 

Ma din il-fehma jaqbel ukoll Lino Delia li qed jara potenzjal għal bidla bħala 
riżultat ta ' l-iżviluppi fis-settur tas-servizzi u biż-żieda sostanzjali ta ' nisa li 
jkomplu l-istudju terzjarju u fil-livell universitarju. Huwajemmen li jekk dan il
moviment ikompli, l-impatt tan-nisa fix-xogħol amministrattiv, maniġerjali, 
f ' intrapriżi privati u fis-settur pubbliku, se jinħass sew. Delia, iżda, jinsisti dwar 
il-ħtieġa ta ' bidla fil-mentalita dwar ir-rwol tal-mara. Hu jenfasizza li l-akbar 
tibdil għandu jseħħ fil-moħħ u l-atteġġament tar-raġel, li jrid jidra jassumi hu 
wkoll ir-responsabbiltajiet tal-familja. 
Min-naħa tagħha, Frances Camilleri tikkonċentra l-aktar fuq il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol tan-nisa u tipprova tanalizza r-raġunijiet li qed itellfu lin-nisa 
milli jipparteċipaw aktar fis-suq tax-xogħol. Hija turi li, għalkemm l-għadd 
ta ' nisa jaħdmu qed jiżdied sew, għadu baxx paragunat ma' dak ta ' pajjiżi 
oħra. Camilleri tittratta fatturi varji li jxekklu lill-mara li tixtieq taħdem, bħal, 
l-ingaġġ u l-proċeduri ta ' l-għażla, strutturi riġidi ta' xogħol, il-ħtieġa ta ' 
parentalleave għan-nisa u għall-irġie1 mhux biss fis-settur pubbliku iżda wkoll 
fis-settur privat, in-nuqqas ta' faċilitajiet għall-ħarsien tat-tfal żgħar, is-sexual 
harassment, ix-xogħol fuq bażi part-time u t-taħriġ ta' nisa returners. Dawn 
il-fatturi jistgħu qegħdin joħolqu ċirku vizzjuż f'mentalita pjuttost tradiz
zjonali. Għalhekk, skond Camilleri, il-mara Maltija, għalkemm qed tingħata 
drittijiet, xorta waħda għadha mhix qed tipparteċipa kemm mistenni fid-dinja 
tax-xogħol. 

Barra kwistjonijiet ta ' mentalita, kultura u preġudizzji, in-nisa għadhom 
mhux dejjem qed jieħdu dak it-tagħlim u t-taħriġ tekniku adegwat li jħejjihom 
għad-dinja tax-xogħol. Ronald Sultana jifli t-tagħlim tekniku li kien jingħata u 
li għadu qed jingħata lin-nisa-u jasal għall-konklużjoni li dan it-tagħlim mhux 
wiesa biżżejjed u mhux iwassal għal xogħol li jirrendi. Mhux talli ma jirrendix 
mil-lat finanzjarju, iżda l-anqas ma jġib kwalita ta' ħajja għolja. Il-proposti ta ' 
Sultana huma li t-tagħlim tas-snajja ' tal-bniet jeħtieġ riforma kbira u li n-nisa 
għandhom ikunu indirizzati lejn l-industriji moderni u ta ' livell tajjeb-bħal, l
elettronika u t-teknoloġiji l-ġodda . 

Denise Vella timraħ fil-qas&m tan-negozju u tal-kummerċ. X'se jkun is
sehem tal-mara Maltija f'settur li minnu s' issa jidher li għadha pjuttost maqtugħa 
'l barra? Vella hi tal-fehma li l-kummerċ hu qasam fejn in-nisa għandhom fejn 
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isibu opportunitajiet ġodda. Illum, għal dawk li huma aspetti bankarji u self mill
banek, ma fadalx problemi għan-nisa, speċjalment nisa miżżewġa. Bi ftit aktar 
inkoraġġiment, b 'taħriġ bażiku fi skills intraprenditorjali u b'inċentivi, in-nisa 
għandhom jagħmlu suċċess fin-negozju - kif qed jagħmlu suċċess, ngħidu 
aħna, in-nisa Ingliżi. Denise Vella tgħid li n-nisa Maltin tilfu l-opportunita li 
jidħlu fis-settur tal-bini - qasam li jirrendi l-flus kbar u li minnu n-nisa huma 
maqtugħin barra għal kollox. B'dankollu, in-nisa għadhom jistgħu jidħlu fin
negozju, b'mod partikolari fis-settur tas-servizzi, permezz ta' negozji żgħar 
mitfugħin fuq oqsma bħal, catering, real estate, riklamar. Dan it-tip ta' negozju 
jkun adattat għal min ma jridx jibda bil-goff, u għaliex jirrikjedi kapital 
relattivament baxx. 

Bernadette Borda u Marselle Delicata, f'żewġ kapitoli separati, jittrattaw il
kontribut tal-mara fil-qasam politiku, qasam marbu t mat -teħid tad -deċiżj onij iet. 
Dan il-kontribut s'issa ma tantx kien wieħed sinjifikanti. Għalkemm bid-dritt 
għall-vot, il-mara Maltija donna għadha ma rabbietx kunfidenza biżżejjed biex 
tisfronda fil-politika, għalqa kulturalment assoċjata ma' l-irġiel. Iżda f' dawn iż
żmenijiet, kulħadd qed jifhem li, biex pajjiż ikun tassew demokratiku, ma jistax 
jitmexxa minn sessjoni waħda ta' ċittadini, u li fid-deċiżjonijiet li jittieħdu dwar 
kull aspett tal-ħajja, irid ikun hemm opportunitajiet għas-sehem effettiv taċ
ċittadini kollha - rġiel u nisa. 

Bernadette Borda tfittex l-għaliex il-mara Maltija għadha kważi ineżistenti 
f'qasam daqstant importanti bħalma hu dak tal-politika. X'hini r-raġuni li l
mara għadha prattikament barra mill-politika fil-livell nazzjonali? X'jista' jsir 
biex is-soċjeta, il-partiti politiċi, u l-istituzzjonijiet nazzjonalijħajruha tipparteċ 
ipa aktar? Borda tagħti suġġerimenti dwar miżuri li jistgħu jittieħdu biex in-nisa 
jagħtu sehem akbar fil-politika. Dawn il-miżuri jolqtu mhux biss lill-partiti 
politiċi, iżda l-edukazzjoni formoli u informali, kif ukoll ir-rwol tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni. Marselle Delicata, mill-banda l-oħra, tanalizza l-esperjenza 
reċenti u pożittiva tan-nisa fil-politika, f'livell lokali. Jidher li, għalkemm in
nisa Maltin għadhom isibu l-politika fil-livell nazzjonali pjuttost għadma iebsa, 
dan ma jistax jingħad għall-politika lokali. Dan il-mod ġdid ta' parteċipazzjoni 
ċivili għoġob lin-nisa, u kienu ħafna dawk li qed jagħtu kontribut mill-aktar 
siewi. Aktar kemm qed tindara s-sistema tat-tmexxija diċentralizzata, aktar qed 
jiżdied l-għadd ta' nisa jaħdmu fil-Iokal tagħhom. Delicata tasal għa11-konklużjoni 
li din l-esperjenza se twassal biex, fil-ġejjieni qrib, il-mara Maltija se jkollha 
leħen qawwi fit-tmexxija, mhux biss tal-komunita tal-lokal, iżda wkoll tal-... . 
paJJIz. 

Huwa fatt indiskutibbli li, fiżikament, fl-aħħar 40 sena, il-mara Maltija 
għamlet passi kbar' il quddiem. Hija qegħda tgawdi saħħa ferm aħjar milli kienet 
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tgawdi disgħin, ħamsin sena ilu. Hijl tgħallmet tieħu ħsieb ta' saħħitha u kif diġa 
aċċennajt, hi mistennija tgħix medji ta' 78 sena. Sina Bugeja, f'artiklu dwar kif 
il-mara għandha tħares lejn il-problemi tas-saħħa, twissi li anki fil-qasam tas
saħħa, il-mara se jkollha rwol imJortanti - rwol li se jinħass l-aktar f'kull 
tfassil jew titjib ta' policies dwar i~-saħħa tal-poplu in ġenerali. Aspetti ġodda 
se jkunu relatati mhux biss mas-saħħa fiżika tal-mara, iżda wkoll ma' dik 
mentali minħabba r-rwoli addizz;onali li l-mara qed tadotta barra dawk 
tradizzjonali. Mingħajr dubju, diġa ~ed jinqalgħu problemi psikoloġiċi u soċjali 
minħabba l-ambigwita tas-soċjeta dwar ir-rwoli tal-mara. Il-mara li taħdem 
ukoll se tiltaqa' ma' problemi otra ta' saħħa relatati max-xogħol. B'mod 
speċjali, irid ikun żgurat li tiġi mħasa s-saħħa tal-ħaddiema tqal u ta' dawk li 
jkunu għadhom kif welldu. 

Marianne Debono tiffoka fuq i-ħteġiet tal-mara b'diżabbilta. Għalina l
Maltin dan hu suġġett pjuttost ġdid għaliex aktar imdorrijin nisimgħu dwar il
persuni b'diżabbilta bħala grupp urarament inħarsu lejn dan is-suġġett mill
aspett partikolari tan-nisa. Meta J.ippruvaw nifhmu aħjar il-ħajja tal-mara 
b' diżabbilta, insibu li ma nafux biż:iejjed dwarha, dwar ix -xewqat tagħha, dwar 
il-ħtieġa li hi wkoll tħossha parti sħiħa mis-soċjeta li qed tgħix fiha. Fuq kollox, 
irridu naraw dan kollu fl-isfond tar-realta ta' soċjeta li għadha mhix tagħraf 
biżżejjed il-kontribut li jistgħu u li għandhom dritt j agħtu l-persuni b'diżabbilta. 

Fit-tarf tal-mixj a ta' ħajjet il-man, Jane Spiteri telabora dwar ir-rwol tal-mara 
bħala anzjana. Il-popolazzjoni tagħna, aktar kemm jgħaddu s-snin, aktar qegħda 
"tixjieħ". Mistenni li, sa 50 sena ohra, jiġifieri sas-sena 2045, f'Malta se jkun 
hawn madwar 26.5 fil-mija tal-popolazzjoni 'l fuq minn 60 sena (Central Office 
ofStatistics, 1994). U n-nisa qed id1mu jgħixu ħafna aktar mill-irġiel- medja 
ta' 78 sena paragunata mat-73 sem għall-irġiel. Għalhekk, sas-sena 2045, se 
jkun hawn aktar nisa anzjani (5~,800) milli rġiel (47,400). Naturalment, 
minħabba li l-irġiel imutu qabel in-lisa, qed jiżdied l-għadd ta' nisa romol u ta' 
nisa li jgħixu waħedhom. L-istil ta' ħajja ta' l-anzjani ukoll qed jinbidel. Dari, 
in-nisa - miżżewġa jew xebbiet - kellhom il-piż tal-ħarsien u l-kura ta' l
anzjani. Il-lum, iżda, il-qagħda bdiet tinbidel, u bosta anzjani m' għadhomx isibu 
lill-familja li tagħtihom ħarsien u wens. Il-familja qed issibha dejjem aktar dif
fiċli li tieħu ħsieb l-anzjani, għalier, kif diġa fissirt aktar qabel, il-membri tal
familja ftit qed iqattgħu żmien il-dar. Uħud mill-anzjani, għalhekk, qed 
ikollhom jibqgħu jgħixu waħedhon f' darhom u qed jiffaċċjaw problema li ftit 
kellhom qabel- dik tas-solitudni.Ħafna jaqblu li, kemm jista' jkun, l-anzjani 
ma jitwarrbux f'istituti, li jkunu mħeġġa jibqgħu attivi u indipendenti. Iżda biex 
dan iseħħ, is-soċjeta trid tkompli tielu diversi miżuri biex tgħinhomjgħixu ħajja 
indipendenti. Għal dak li jolqot lin-nisa anzjani, tajjeb li f'dan l-istadju, is-
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soċjeta Maltija tibda taħseb dwar problemi ta ' saħħa fiżika u mentali li din is
sezzjoni kbira tan-nisa se jkollha tiffaċċja, min hawn u ftit tas-snin oħra. 

Il-ġejjieni tan-nisa u l-irġiel 
Mill-kapitoli ta' dan il-ktieb joħroġ ċar li l-mara Maltija qed tieħu diversi rwoli 

ġodda, fl-oqsma kollha tas-soċjeta. Dawn ir-rwoli ġodda se jkollhom effetti oħra 
fuq il-kumplament tal-Maltin u fuq strutturi li fuqhom inbniet is-soċjeta tagħna. 
Irridu minn issa nagħrfu kif se tkun ir-realta minn hawn u ftit tas-snin oħra u 
nippruvaw imbassru safejn se twassal. Huwa inevitabbli li, jekk se jibqa' l
konflitt bejn il-valuri tradizzjona1idwar ir-rwol tan-nisa u l-awtonomija li n-nisa 
qedjitolbu, dan se jwassal għal ċertu tensjoni fil-familja Maltija, tensjoni li tista ' 
xxaqqaq l-istrttura tal-familj a kif nafuha sal-lum. Diġa għadd ta' koppj i miżżewġa 
qed jispiċċaw fil-Qorti, jitolbu s-separazzjoni. Diġa qed joħorġu fil-beraħ il
problemi ta' vjolenza fil-familja, ta' xorb alkoħoliku, u ta' l-abbuż tad-droga. 
Għall-parti l-kbira tan-nisa, il-familja għadha tiġi l-ewwel. X ' inhu jżomm lis
soċjeta, għalhekk, milli tgħin lill-mara li, barra li twettaq id-doveri fil-familji, 
twettaq ukoll id-dritt li taħdem, li tkun indipendenti finanzjarjament, li jkollha 
dik is-setgħa li għal snin kienet nieqsa minnha, li jkollha sehem fit-tmexxija tal
pajjiż, li jkollha dak il-fulfi1ment mill-ħajja li mhux marbut biss mar-rwol ta' 
omm jew mat-trobbija tat-tfal? 

Ma nistgħux ninsew l-effetti li t -tagħlim se jkollu fuq is-soċjeta kollha kemm 
hi - mhux biss l-effetti tat-tagħlim primarju, jew sekondarju - iżda wkoll ta ' 
dak terzjarju. Kull sena qed joħorġu mijiet ta ' nisa bi kwalifiki għoljin. Fl-1996, 
kważi 700 mara iggradwat jew ħadet diploma mill-Universita ta' Malta. X' se 
jagħmlu dawn il-mijiet ta ' nisa Maltin b'dan it-tagħlim u t-taħriġ kollu? Se 
jwarrbuh u jaħluh għaliex is-soċjeta tagħna għadha waħda ambivalenti, min
naħa tagħti lin-nisa opportunitajiet indaqs u mill-banda l-oħra tnaqqas dawn l
istess opportunitajiet meta fin-nofs tidħol il-familja? Jista ' l-pajjiż jgħaddi 

mingħajr ma jutilizza bI-aħjar mod possibbli nofs ir-riżorsi umani tiegħu? 
Naqblu jew ma naqblux, il-mara Maltija bdiet toħroġ taħdem u l-probabbilta hi 
li se tkompli toħroġ taħdem. Żgur għalhekk li mhix se tibqa' dik il-furċina għal 
bosta mill-istrutturi tas-soċjeta kif nafuhom sal-lum. 

Id-dilemma ewlenija, iżda, se tkun kif il-mara, flimkien mar-raġel, se ssib dak 
il-bilanċ bejn il-familja, ix-xogħol u d-dmirijiet tagħha ċiviċi. Għalhekk ma 
nistgħux aktar noqogħdu naħbu rasna fir-ramel biex forsi l-problema tisparixxi. 
Għadna fiż-żmien li niffaċċj awha u naħsbu f' miżuri u fi strutturi ġodda li jistgħu 
jgħinu biex jinstab il-bilanċ mixtieq bejn ir-responsabbilitajiet tal-familja u 
dawk tax-xogħol. 

Din il-problema titqajjem aktar minn darba f'uħud mill-kapitoli tal-ktieb. 
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Isemmiha Charles Tabone fl-ewwel kapitolu u tispiċċa biha Dolores Cristina, 
fl-aħħar kapitolu. Dolores Cristina tittratta proprju t-tibdil li seħħ fil-familja 
Maltija u l-bilanċ li għandu jkun hemm bejn id-doveri tal-familja, dawk tax
xogħol u dawk ċiviċi. Hija tisħaq dwar il-ħtieġa li kulħadd jagħraf l-importanza 
li dawn it-tlett oqsma għandhom fil-ħajja tal-bnedmin - ta' l-irġiel u tan-nisa 
- mhux ta' l-irġiel biss. Cristina tinsisti li l-employers u t-trade unions 
għandhom jibdew jaċċettaw li l-ambjent tax-xogħol ma jistax jibqa' maqtuħ 
minn dak tal-familja għaliex dawn iż-żewġ sferi għandhom influwenza fuq 
xulxin. 

Jiena naqsam ma' Dolores Cristina l-fehma li d-dinja tax-xogħol għandha 
titqarreb lejn dik tal-familja. Dan il-proċess jista' jsir permezz ta' kundizzjonijiet 
ta' xogħol aktar flessibbli, it-twaqqif ta' servizzi għall-ħarsien tat-tfal u ta' l
anzjani, u l-ħolqien ta' strutturi pubbliċi u soċjali ġodda. Dawn il-miżuri 
m' għandniex inħarsu lejhom biss bħallikieku qed jagħtu xi vantaġġi lin-nisa 
u jiddiskriminaw kontra l-irġiel. Għall-kuntrarju, b' dawn il-miżuri għandhom 
jibbenefikaw il-ħaddiema kollha - irġiel u nisa. Nemmen ukoll li fattur ieħor 
marbut mill-qrib ma' dawn il-miżuri huwa l-bidla li jeħtieġ issir fir-rwoli ta' l
irġiel fil-familja, speċjalment fir-rwol tal-missirijiet. F'dawn l-aħħar mitejn 
sena, għalkemm il-missier legalment kien il-kap tal-familja, b' dankollu, 
effettivament, bil-ftit il-ftit, kien twarrab mir-responsabbilta tat-trobbija tat-tfal 
u minn responsabbiltajiet oħra marbutin mal-familja u mad-dar. Illum, 
ġenerazzjoni ġdida ta' missirijiet ma tridx li jkollha biss ir-rwol tal-breadwinner 
- ta' daklijaqla' l-ħobża ta' kuljum-iżda trid li tingħata lura d-dritt li taqsam 
fil-kura u t-trobbija ta' l-ulied. 

!t-tibdil dejjem iġib miegħu ċertu biża', kemm fl-individwi, kemm fis-soċjeta. 
Ħafna, fit-tibdil,jaraw biss it-theddida ta' taqlib f'ħajja ordnata. Huwa għalhekk 
li għad hawn Maltin li għadhom jirreżistu r-realta' dwar il-qagħda tal-mara u 
għadhom jixxenqu għall-qagħda tal-passat li suppost kienet waħda sabiħa. Li 
mhux dejjem kienet. Għaldaqstant nemmen li m' għandniex nibżgħu niffaċċjaw 
ir-realta tal-ġejjieni. Meta l-mara tingħata l-opportunita li tavanza, żgur li se 
jirbħu hi u l-familja tagħha, il-komunita immedjata tagħha, u s-soċjeta kollha 
kemm hi. 

!r-realta tal-ġejjieni, għalhekk, m'għandhiex tibqa' tbeżżana, iżda għandha 
timliena bil-kuraġġ u b'ottimiżmu ta' dinja ferm aħjar u aktar ġusta. 
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XV1ll 

Angela Callus hi waħda mill-esponenti ewlenin dwar il-qagħda tan-nisa u l
irġiel fis-soċjeta. Hija wkoll għalliema. Għal xi snin kienet tokkupa l-kariga ta ' 
Direttriċi tad-Dipartiment għall-Ugwaljanza tan-Nisa, fis-servizz pubbliku. Fil
preżent, hija kap ta' skola primarja. Hija ggradwat B.A. (Gen) mill-Universita 
ta ' Malta (1967). Hija għandha wkoll diploma fil-ġumaliżm u mill-istess Universita 
(1986), diploma ['Equality and Responsible Parenthood mill-Universita ta ' 
Sarajevo (1998), u hi wkoll Fellow of the Salsburg Seminar (1980). Hi membru 
tal-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara. Għal xi snin kienet tifforma parti mill
Kummissjoni Nazzjonali għal UNESCO u mill-Kunsill ta ' l-Universita ta ' 
Malta. Hija tikkontribwixxi b'mod volontarju fiċ-Ċentru għal Fidi u Ġustizzja. 
Fis-snin Sittin kienet membru attiva fl-Azzjoni Kattolika. Hi awtriċi tal-ktieb 
"Għadma Minn Għadmi; Ġrajjet il-Mara u Jeddijietha" (1992), u ta ' diversi 
papers u artikoli dwar il-qagħda tan-nisa Maltin. F' dawn l-aħħar snin hi attendiet 
għadd ta' konferenzi internazzjonali marbutin ma ' issues ta' l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel. Fl-1993 ingħatat il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika, b'risq 
ix-xogħol fejjiedi li hija wettqet biex iġġib l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
Maltin. 



Trawwim għall-Ugwaljanza 
minn Renee Laiviera 

Ħ
afna pajjiżi jiddikjaraw it-twemmin tagħhom fid-drittijiet umani, iżda 
mhux iċ-ċittadini kollha għandhom l-istess drittijiet u opportunitajiet, la 

quddiem il-liġi tal-pajjiż u lanqas fil-ħajja ta' kuljum. Tista' tgħid li kull soċjeta, 
ftit jew wisq, tiġi akkużata b'nuqqas ta' ugwaljanza kemm fit-trattament kif 
ukoll fl-opportunitajiet offruti lin-nisa u lill-irġiel. Dan f'oqsma bħal, trobbija, 
edukazzjoni, xogħol, tmexxija tal-pajjiż. 

It-trawwim għall-ugwaljanza ma jikkonsistix biss f'edukazzjoni formali 
imma wkoll, jekk mhux iżjed, f'assimilazzjoni tal-valuri ta' dik is-soċjeta. 
Malta m'hix eċċezzjoni. 
Terġa', minħabba li l-bnedmin j itwieldu b'kapaċitajiet u f'ambjent differenti, 

il-bżonnijiet biex jiżviluppaw il-personalita tagħhom huma wkoll differenti. 
Trattament ugwali mhux biżżejjed biex iwassal għal żvilupp totali. Pjuttost, l
istrutturi tal-pajjiż iridu jiġu organizzati b'mod lijoffru verament opportunitajiet 
ugwali lil kull persuna biex tasal fejn il-kapaċitajiet u x-xewqat tagħha jistgħu 
jwassluha. 

F'dan il-kapitlu se nipprova nagħti ħarsa lejn x'tgħid it-teorija dwar kif jiġu 
trattati nisa u rġiel. Din għandha twassal għal diskussjoni dwar ir-realta ta' 
Malta. Nispiċċa billi noffri xi ideat dwar x'passi naħseb li għandhom jittieħdu 
biex nersqu iktar lejn it-twettiq ta' dan id-dritt uman kif dikjarat fiċ-charter 
tan-Nazzjonijiet Uniti. 

It·teorija 
Ħafna kienu l-istudjużi li kitbu dwar dan is-suġġett u, bħal f'ħafna kontroversji 

oħra, ħarġu b'teoriji diversi. L-antropologu Murdock G.P. (1945), jgħid li d
differenzi bioloġiċi bejn in-nisa u l-irġiel huma r-raġuni tat-tqassim tax-xogħol 
fuq bażi ta' sess fis-soċjeta. Murdockjara li huma d-differenzi bijoloġiċi stess, 
bħal saħħa fiżika akbar fl-irġiel u l-fatt li n-nisajwelldu t-tfal, li jwassal għat
tqassim tax-xogħol fuq linji tradizzjonali. Dan biex is-soċjeta tkun organizzata 
aħjar, jgħid hu. 

Kemm huwa minnu li d-differenzi fl-imġiba bejn in-nisa u l-irġieljirriżultaw 
minn differenzi bijoloġiċi? Studjużi oħra jagħmlu distinzjoni bejn id-differenzi 
fiżiċi tal-ġisem - is-sess, u dik li għandha x'taqsam mad-differenzi psikolo
ġiċi, soċjali u kulturali bejn nisa u rġiel- il-gender- il-ġeneru, kelma li dif-
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fiċli biex taqleb għall-Malti. Per eżempju, is-soċjologu Giddens (1993) jgħid li 
d-distinzjoni bejn is-sess u l-ġeneru hija fundamentali, għax ħafna differenzi 
bejn nisa u rġiel m'humiex bijoloġiċi fl-oriġini tagħhom. Hu jikkwota lil 
Lewontin (1982), ġenetiċista magħruf, meta jgħid li d-differenzi bijoloġiċijsiru 
s-sinjal għal trattament differenti li jwassal għal għażliet speċifiċi ta' rwoli 
soċjali; għażliet li jistgħu jkunu differenti kieku t-trattament kien l-istess. 

Is-soċjologa Oakley (1972) tmur pass iktar 'il quddiem. Hi temmen li r-rwoli 
tal-ġeneru huma prodott tal-kultura tas-soċjeta pjuttost milli prodott ta' differenzi 
bijoloġiċi. Tgħid li l-bnedmin jitgħallmu jġibu ruħhom kif mistenni minnhom 
mis-soċjeta, u li l-karatteristiċi tal-persuna m'għandhom x'jaqsmu xejn. Fil
verita, minn studju li sar f'numru ta' soċjetajiet, instab li r-rwoli tal-ġeneru 
ivarjaw sostanzjalment. Oakley tikkontendi li jekk jeżistu tendenzi bijoloġiċi 
biex nisa u rġiel iġibu ruħhom differenti, dawn huma meghluba b'fatturi 
kulturali. 

Oakley issemmi erba' metodi prinċipali li bihom is-soċjeta tinfluenza r-rwoli 
tal-ġeneru sa miċ-ċokon. Skond hi, teżisti 'manipulazzjoni' ta' kif it-tifla u t
tife1jaraw lilhom infushom. Per eżempju, bil-ħwejjeġ lijitlibbsu, bI-attenzjoni 
li tingħata lid-dehra tagħhom, b'xagħarhom. 

Hija tgħid li t-tfal huma mressqin lejn oġġetti differenti. Dan jidher ċar mit
tip ta' ġugarelli li jingħataw biex jilagħbu bihom, li jħallu effett fuq l-imġiba 
tagħhom. Il-bniet ikunu mmexxija lejn rwoli domestiċi bil-pupi u s-settijiet tal
għamara, waqt li s-subien ikunu nkoraġġiti għal-logħob ta' avventura u 
aggressjoni bI-armi tal-gwerra, karrozzi ta' kull tip, settijiet tal-għodda. 

Li f'ħafna soċjetajiet, inkluża Malta, il-ġenituri jittrattaw lit-tfal tagħhom 
differenti skond is-sess tagħhom huwa fatt li diffiċli li jiġi kuntestat. Sa minn 
qabel ma titwieled it-tarbija, jibdew jaħsbu x'kuluri għandhom jużaw fil-kamra 
u l-ħwejjeġ għat-tarbija. L-ewwel mistoqsija li ssir meta titwieled tarbija, hi: 
tifel jew tifla? 

It-tielet aspett ta' soċjalizzazzjoni skond Oakley hu l-mod kif nindirizzaw lit
tfal speċjalment meta nfaħħruhom u/jew inċanfruhom. Dawn il-messaġġi 
jressqu lit-tfal biex jidentifikaw mal-ġeneru tagħhom ujimitawh. Per eżempju, 
waqt li t-tifel insejħulu 'mgar,eb', it-tifla niddeskrivuha bħala 'bil-għaqal'. <c' _ 

Oakley tkompli li t-tfal bniet u subien huma esposti għall-attivitajiet differenti 
li jsaħħu l-isterjotipar tar-rwoli sa miċ-ċokon, speċjalment għar-rigward tal
bniet li huma mħeġġa biex jagħtu sehemhom fix-xogħol domestiku. Il-mezzi 
tax-xandir huma akkużati lijpinġu l-irġiel u n-nisa fir-rwoli soċjali tradizzjonali 
biex b'hekk aktar jissaħħu. Oakley m'hix l-unika li tħaddan dan it-twemmin. 

Studju ieħor wera li, meta tarbija ta' sitt xhur tlibbset ta' tifla, l-adulti kollha 
bdew jidħqulha u jagħtuha l-pupi biex tilgħab. Rawha ħelwa u ggustawha tibki. 
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L-istess tarbija mlibbsa ta' tifel kienet offruta ferrovija biex tilgħab biha. Din l
imġiba differenti ma ġietx innotata biss fil-ġenituri u n-nanniet, imma anki mill
personnel mediku preżenti waqt it-twelid. Tarbija tifel għadu jitwieled kien 
deskritt bħala' sod', 'felħan', waqt li tarbija tifla kienet deskritta bħala' ħelwa' , 
'delikata' . Hansen (1980), li għamlet dan l-istudj u, tirrimarka li ma kienx hemm 

. differenzi bejn it-tfal, la fid-daqs u lanqas fit-toqol. 
Indikazzjoni kemm id-differenzi huma kulturali u mhux imwielda bihom 

toħroġ minn studju li għamlet Zammuner (1987) dwar liema ġugarelli t-tfal 
jippreferu, f'żewġ pajjiżi differenti -l-Italja u l-Olanda. It-tfal kienu ta' bejn 
is-seba' u l-għaxar snin u ngħataw ġugarelli li jistgħu jiġu sterjotipati bħala tal
bniet jew tas-subien. Kemm it-tfal kif ukoll il-ġenituri tagħhom in talbu jagħżlu 
l-ġugarelli tajbin għall-bniet u dawk għas-subien. Irriżulta li, fuq medja, it-tfal 
Taljani għażlu li jilagħbu b'ġugarelli magħrufin li jikkonformaw mas-sess 
tagħhom ħafna iżjed mit-tfal Olandiżi. Dan kien mistenni, għax il-kultura 
Taljana għandha tendenza li tħares lejn il-ġeneru mil-lenti iżjed tradizzjonali 
mill-kultura Olandiża. 

Il-kultura Maltija tixbah ħafna lil dik Taljana - żewġ pajjiżi qrib, b'kultura 
Mediterranja. Il-ġenituri, il-familjari u l-ħbieb, in ġenerali, jagħmlu ħafna 
distinzjoni fit-trattament bejn tfal subien u tfal bniet. Biżżejjed tidħol f'ħanut 
tal-ġugarelli, tmur fi playground jew ġnien pubbliku biex tinnota dawn id
differenzi. Imma din fantasija jew realta? Iħallu xi effett fuq it-tfal dawn id
differenzi? X'jiġri fl-iskejjel f'Malta? 

Realta Maltija - L-edukazzjoni 
Wieħed mill-għanijiet ewlenin tas-sistema edukattiva hu s-soċjalizzazzjoni 

tat-tfal. L-iskola tgħin lit-tfal biex jitgħallmu jgħixu fid-dinja ta' madwarhom 
billi turihom dak li hu mistenni minnhom, kemm b 'regoli ċari u oħrajn moħbija 
mis-soċjeta. Mela ħarsa lejn kif qed jiġu mħejjija t-tfal fl-iskejjel suppost li 
tagħti stampa ta' dak li hu mistenni minnhom barra. 
Is-soċjologa Darmanin M. (1992), f'artiklu tagħha tiddiskuti kif il-bniet u s

subien huma trattati differenti fi skejjel primarji mħallta. Waqt li tirrikonoxxi s
sehem tal-ġenituri u tas-soċjeta fil-ħolqien ta' identita sterjotipata bażata fuq is
sess, tgħid li l-iskola tagħmel il-bniet u lis-subien iżjed differenti rnis-soċjeta 
stess. Tistudja kif il-logħob u l-attivitajiet fil-klassi, il-lingwaġġ tal-għalliema, 
l-aspettativi tal-għalliema mit-tfal kif ukoll il-kontenut tal-kurrikulu, kollha 
jikkontribwixxu għal dan ir-riżultat. 

Darmanin sabet li, fl-attivitajiet diversi tal-klassi, speċjalment fil-logħob, l
għalliema jagħtu ħafna iżjed ħin u attenzjoni lis-subien milli lill-bniet, bħala 
riżultat ta' l-imġiba storbjuża u ta' tfixkil tas-subien. Biex il-bniet jiġbdu l-
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attenzjoni tal-għalliema, j ispiċċaw imdendla ma' djulha, imġiba li ddejjaq ħafna 
lill-kbar. L-għalliema jwaħħlu fl-imġiba mqarba tas-subien meta jġibu riżultati 
akkademiċi baxxi u ma jikkunsidrawx li tista ' tkun minħabba nuqqas ta' ka
paċita min-naħa tas-subien. Fl-istess ħin, mill-bniet jippretendu li dawn 
jaħdmu weħidhom, jagħtu xogħol nadif u li jġibu ruħhom tajjeb. B'hekk il
bniet dejjem isibu ruħhom emarġinati fir-realta tal-klassi. 

Ir-rabta bejn in-nuqqas ta' opportunita biex il-bniet jitkellmu mal-għalliema 
flimkien mat-tip ta' lingwaġġ użat mill-għalliema fil-klassi, tista ' twassal biex 
il-bniet ikollhom inqas ċans għat-tagħlim mis-subien, tgħid Darmanin. Il-fatt li 
l-bniet mistennija li jisimgħu u jobdu, jista' jwassal lill-bniet biex jemmnu li 
huma tajbin f'attivitajiet passivi, kwalitajiet li majgħinux għal ksib ta ' riżultati 
tajbin f'suġġetti oħra. Mhux biss, imma r-rimarki tal-għalliema dwar l-imġiba, 

l-ilbies, u l-logħob tat-tfal jagħmlu pressjoni fuq is-subien biex ikunu iżjed 
aggressivi waqt li l-bniet ikunu ħelwin, nodfa, ta' karattru kwiet. 

Il-kotba ta' l-iskola użati biex jiġi żviluppat il-kurrikulujbaxxil-valur tas-sess 
femminil, kemm fin-nisa kif ukoll fil-bniet. Darmanin tikkonferma li dan jeżisti 
anki f'Malta. Hi tirreferi għal studju dwar kotba li jintużaw fl-iskejjel Maltin, 
magħmul mill-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara (1989). Minn ħafna eżemp ji 
li ngħataw, instab li l-messaġġ ewlieni hu l~passivita tal-bniet u s-superjorita 
tas-subien. In-nisa, fil-ftit drabi li jidhru, huma preżentati fi rwoli tradizzjonali 
fil-familja, waqt lil-kotba huma mimlija b 'eżempji ta ' rġielfid-dinja tax-xogħol 
barra mid-dar. 

Darmanin tgħid li dawn il-proċeduri kollha flimkien iwasslu biex it-tagħlim 
u l-esperjenzi soċjali jinbnew differenti għall-bniet u għas-subien. Għalhekk 
hemm bżonn li jinstabu soluzzjonijiet prattiċi biex jitnaqqas l-isterjotipar tar
rwoli fuq bażi tradizzjonali. 

Kif jaħsbuha t-tfal 
Dan it-trattament differenti mill-ġenituri, minn tad-dar, mill-għalliema, qed 

iħalli xi effett fuq it-tfal? Il-bniet u s-subien Maltinjaraw lil xulxin fi rwoli fissi 
jew diversi? Vella (1987), bħala studenta, għażlet li tistudja kif jaħsbuha t-tfal 
Maltin dwar ir-rwoli tas-sessi. Il-grupp ta' tfal (194 tifla u 221 tifel) ġew mit
tielet u mis-sitt klassi ta' erba' skejjel primarji ta ' l-Istat. Huma kellhom jagħżlu 
bejn attivitajiet partikulari u jgħidu jekk iqisuhomx li għandhom isiru minn 
bniet jew minn subien. Is-sittax-l attivita kienu jinkludu xogħol bħal tibdil ta ' 
puncture, tiswija ta' ħwejjeġ, tiswija ta' siġġu mkisser, indukrar ta' tfal, tisjir, 
ħsieb tal-morda, xogħol bi ħlas barra mid-dar. Oħrajn kienu dwar passatempi, 
tip ta ' lbies, eċċ. 
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Mit-tabella ta ' Vella jirriżulta li f'dawk l-attivitajiet li huma kunsidrati 
maskili, ftit li xejn tidher differenza bejn kif jaħsbuha l-bniet u kif jaħsbuha s
subien. Fl-attivitajiet li kienu magħżula bħala ferrminili, jidher li l-perċentwal 
ta ' s~bien li lesti li jarawhom bħala attivita maskili huwa ikbar minn tal-bniet. 
Per eżempju, kienu 23% tal-bniet li ħasbu li tgħirl lit-tfal bil-homework hija 
attivita maskili, waqt li l-percentwal tas-subien j ogħla għal 34%. L-istess fejn 
jidħoll-indukrar ta ' tfal żgħar, filwaqt li 24% biss tal-bnietjarawha bħal attivita 
maskili, il-percentwal tas-subien jogħla għal 34% Interessanti wkoll li, l-iżjed 
attivita li kienet klassifikata kważi fin-nofs, jiġifieri tajba kemm għall-bniet kif 
ukoll għas-subien, kienet id-daqq tal-pjanu (bnie~ 52%; subien, 70%). 

Minn dan l-istudju jidher li waqt li hemm qbil bejn il-bniet u s-subien dwar 
dawk l-attivitajiet hekk imsejħa maskili, fl-attivitajiet hekk imsejħa femminili, 
is-subien huma iżjed lesti lijikkunsidrawhom bħala maskili f'xogħolli għandu 
x'jaqsam mat-trobbija tat-tfal. Il-mistoqsija tiġi waħidha. Allura l-bniet huma 
iżjed magħluqin fi rwoli tradizzjonali mis-subien jew qed jiżviluppa bil-mod 
tibdil fil-mentalita tas-subien? Jidher li l-messaġġj u t-tip ta' soċjalizzazzjoni li 
ngħataw dawn it-tfal iħallu l-effett tagħhom. Anki huma jaħsbu li għandu jkun 
hemm differenzi bażati fuq is-sess. Dawn it-tfal illum għandhom bejn 17 u 20 
sena. Tgħid għadhom jaħsbuha l-istess? U jekk ir.bidlu, kif u għaliex? 

Il-mezzi tax-xandir 
S' issa rajna biss x' qed jiġri fid-dar u fl-iskejjel.Ir-rwol tal-mezzi tax-xandir 

f'dan il-qasam hu ta' importanza kbira. It-tfal illUD jgħaddu sigħat twal jaraw 
it-te1eviżjoni li bilfors li tinfluwenzahom ħafna. Il·Kummissjoni għall-Avvanz 
tal-Mara, f'Lulju 1994, ħarġet stqarrija dwar "Il-Mara u l-Media''. Qalet li fil
mezzi tax-xandir, in-nisa għadhom qed ikunu preżmtati fi rwoli u f'sitwazzjoni
jiet tradizzjonali jekk mhux ukoll bħala oġġett seswali. Dan qed isir l-iżjed fir
reklamar. Il-Kummissjoni tilmenta li l-attivitajiet tan-nisa ma jingħatawx 
spazju fl-aħbarijiet u fi programmi dwar x'qed j iġri fis-soċjeta ta' kuljum. 
Issemmi wkoll in-numru żgħir ta ' nisa li jaħdmu :it-tħejjija ta ' l-aħbarijiet kif 
ukoll f'karigi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet f 'din is-sezzjoni. Il-Kummissjoni 
għalhekk ipproponiet tibdil f'dan ir-rigward. 

F ' din is-sitwazzjoni, fil-ħin twil li t-tfal jgħaddu jaraw u jisimgħu t-televizjoni, 
dejjem qed jitrawmu f' dik il-mentalita li jaraw lill-mara fir-rwol domestiku u 
bħalaoġġett sesswali, waqt li r-raġe1jappartjeni għad-dinja pubblika tax-xogħol 
barra mid-dar. Sitwazzjonijiet li t-tfal jaraw fid-dlf u fil-ħajja ta' kuljum u li, 
minn ċkunithom, huma jikkupjaw bħala parti mil-logħob tagħhom u, iktar 'il 
quddiem, bħala parti minn ħajjithom. 
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Id-dinja tax-xogħol 
L-opportunitajiet fil-postijiet tax-xogħol ukoll juru differenzi sostanzjali bejn 

nisa u rġiel. Sa Diċembru 1994, il-popolazzjoni impjegata bi qligħ fis-settur 
privat kienet tlaħħaq għal 97 ,260, li minnhom 26,557 kienu nisa, perċentwal ta' 
27.3. Fis-settur govern attiv, minn total ta' 36,640 impjegat, 9,609 biss kienu 
nisa, perċentwal ta' 26.2. Il-perċentwal ta' nisa jaħdmu fiż-żewġ setturi kien 
ilaħħaq għal 27.0 (Annual AbstractofStatistics, 1994). Dan irid jitqies f'kuntest 
fejn, għalkemm l-opportunitajiet ta' xogħol żdiedu, u li minn dawn, in-nisa 
ħadu aktar minn 50%, il-perċentwal totali ta' nisa fis-suq tax-xogħol ma żdiedx. 
Dan l-aħħar kumment jidher fir-Rapport Nazzjonali dwar In-Nisa f'Malta, 
pubblikat mill-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara (1994). 

Differenzi oħra jinsabu fil-fabbriki li fihom hemm aktar nisa jaħdmu, forsi 
\ għaliex in-nisa huma aktar 'adattati' mill-irġiel għal ċertu tip ta' xogħol 

monotonu u ripetittiv. Dan jagħmel farsa mill-prinċipju ta' paga ndaqs għal 
xogħol indaqs. Indaqs ma' min? Din is-sitwazzjoni teżisti avolja l-Gvern Malti 
rratifika kemm il-Konvenzjoni 100 kif ukoll il-Konvenzjoni 111 ta' l
Orgranizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. L-ewwel waħda tittratta id-Dritt 
għal Ħlas Indaqs u l-oħra tittratta id-Diskriminazzjoni rigward Impjiegi. 

F'rapport għall-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara, magħmul miċ-Ċentru 
għall-Iżvilupp tal-Parteċipazzjoni tal-Ħaddiema (1992), instab li filwaqt li n
numru ta' nisa li jaħdmu fil-fabbriki hu spiss akbar min-numru ta' ħaddiema 
irġiel, in-nisa ġeneralment jinstabu fil-livelli l-aktar baxxi f'dik li hi sengħa, 
pagi, kundizzjonijiet ta' xogħol u responsabbilta. L-irġiel, għalkemm f'numru 
iżgħar, jinstabu f'karigi minn fuq s'isfel, u spiss, b'monopolju assolut fil
pożizzjonijiet maniġerjali u ta' superviżjoni minn fejn in-nisa huma esklużi. 
Ikompli ir-rapport, "Din id-distinzjoni tixhed għal darba oħra kemm għad baqa' 
xi jsir sakemm il-mara tasal biex tgawdi l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol li 
jgawdi r-raġel f'pajjiżna". 
Ħarsa lejn is-servizz pubbliku turina li sa Diċembru 1994, minn 898 kariga 

professjonali, in-numru ta' nisa kien ta' 224 (25%) li 189 minnhom jinstabu 
fid-dipartiment tas-saħħa. Fil-gradi dipartimentali, minn 11,438 kariga, 4,366 
(38%) biss kienu f'idejn in-nisa. Minnhom insibu 2,422 fis-settur ta' l
edukazzjoni u 1,177 fis-settur tas-saħħa, żewġ oqsma hekk imsejħa 'tan-nisa'. 
Fl-iskala t'isfel, imbagħad, il-karigi 'mhux klassifikati', minn 3703, 1,465 
(40.0%) huma nisa (Annual Abstract of Statistics, 1994). Stampa li għadha 'l 
bogħod mill-bilanċ ta' ugwaljanza bejn nisa u irġiel. L-avviżi li joffru x-xogħol 
pubblikati fil-gazzetti, ta' sikwit juru diskriminazzjoni kbira. Il-karigi għoljin 
x' aktarx jirreferu għall-irġiel waqt li l-karigi baxxi jkun u mirati għan -nisa. Mara 
li tingħata kariga ogħla minn tas-soltu, tingħata prominenza kbira mill-mezzi ta' 
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komunikazzjoni, tant din il-ħaġa għadha titqies bħala avveniment rari. Dawn 
huma l-mudelli li s-soċjeta toffri u li t-tfal tagħna jimitaw. 

Karigi ta' poter 
L-aħħar ħarsa tmur lejn strutturi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet fit-tmexxija tal

pajjiż. Fil-Parlament Malti, minn 69 deputat, illum hemm erba' nisa biss. 
Hemm ukoll l-Ispeaker li hija mara. Deputata mara nħatret Segretarja 
Parlamentari responsabbli għad-drittijiet tan-nisa. Fil-Kabinett ma hemm l
ebda mara, għaliex min jokkupa l-kariga ta' Segretarju Parlamentari ma 
jiffurmax parti mill-Kabinett tal-Ministri. Il-proporzjon ta' nisa li jservu f'bordijiet 
pubbliċi, sal-1995, kien ilaħħaq għal 8.29%. Fis-servizz ċivili, l-ebda mara ma 
tokkupa l-kariga ta' segretarju permanenti. Bħalissa hemm mara waħda direttur 
ġenerali u ħames nisa fil-kariga ta ' direttur. Fis-sistema ġudizzjarja, minn 43 
kariga, erba' biss huma nisa; tliet maġistrati u assistent ġudizzjarju. Fil-korp 
diplomatiku m'hemm l-ebda mara ambaxxatriċi. Dan meta ħafna minn dawn il
karigi huma nominati mill-mexxejja politiċi ta' pajjiżna. Dawn il-figuri ttieħdu 
minn diversi rapporti pubblikati mill-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara. 
Pajjiżnajixbah istituzzjoni li s-soċjologa Millett (1985) tiddeskrivi bħala waħda 
patrijarkali fejn nofs il-popolazzjoni magħmula min-nisa hija kontrollata min
nofs l-ieħor magħmul mill-irġiel. 

Il-ġejjieni 

L-erba' setturi li kienu kunsidrati-is-sistema ta ' l-edukazzjoni, il-media, id
dinja tax-xogħol u l-karigi ta' poter - kollha juru, jew nuqqas tal-preżenza tal
mara, jew stampa negattiva tal-mara fil-kuntest soċjali. F' dan l-ambjent it-tfal 
jiffurmaw ruħhom waqt it-trobbija tagħhom. Żgur ma nistgħux ngħidu li 
jawgura tajjeb għall-futur. 

Fl-istess ħin irrid ngħid li l-istampa m'hix negattiva għal kollox. Is-soċjeta 
Maltija f'dawn l-aħħar għoxrin sena għamlet tibdil biex tirregola l-pożizzjoni 
tal-mara u ġġibha eqreb lejn dik tar-raġel. Pass 'il quddiem deher fl-elezzjonijiet 
għall-kunsilli lokali li għalihom qed jikkontestaw bosta nisa. Barra minn hekk, 
qed ikunu eletti wkoll ħafna mill-kandidati nisa. Dan juri tibdil pożittiv fil
mentalita u qed joffri mudelli ġodda għal pożizzjoni tal-mara fis-soċjeta. 
Bħalma ġara f'ħafna oqsma oħra, l-iżjed riformi ta ' impatt seħħew iktar 

minħabba l-bżonnijiet ekonomiċi tal-pajjiż milli għax min imexxi verament 
jemmen fl-ugwaljanza. Bħala eżempju nsemmi kif waqt li t-tibdil fil-Kodiċi 
Ċivili fejn jirregola l-familja ħa madwar għaxar snin biex jiġi fis-seħħ u għad 
baqa' ħafna xi jsir, tibdil fil-liġi tat-taxxa tad-dħul sar f'inqas minn sena. Dan 
għax l-ekonomija kienet tirrikjedi li aktar nisa miżżewġa jibdew jaħdmu barra 
mid-dar. 
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Din m'hix l-istorja tal-mixja lejn l-ugwaljanza ta' Malta biss. Hekkjiġri wkoll 
f'ħafna pajjiżi. Billi r-riformi huma ispirati minn raġunijiet ekonomiċi, u mhu~ 
ta' prinċipju, kif l-ekonomija tal-pajjiz II g aJjef b'xi mod, huma n-nisa li 
jħaI1su l-għoTa prezz. Per eżempju, fil-bidu ta' Settembru 1994, tħabbar tibdil fl
istipendji għal studenti universitarji. Tibdil minnhomjesiġi li studenti ta' 'l fuq 
minn 30 sena, li m'humiex bre~d-winners, ma jkunux titolati għall-istipendju. 
Bla dubju ta' xejn, b'din il-miżura huma n-nisa miżżewġa li jintlaqtu l-iżjed. 
Hemm numru sabiħ ta' nisa miżżewġa, bi tfal żgħar li, b'sagrifiċċji kbar, 
qegħdin jidħlu l-universita biex iġibu kwalifiki li s'issa ma kellhomx aċċess 
għalihom. Għaliex m'għandhomx ikollhom l-istess drittijiet daqs il-bread
winners? Dan meta l-politika uffiċjali tal-Gvern hi li n-nisa miżżewġa jip
parteċipaw iżjed fid-dinja tax-xogħol. Żgur li dan mhux se jgħin biex in-nisa 
jsibu xogħol fl-iskaluni għolja li jitolbu aktar kwalifiki. 

F'ċirkostanzi ekonomiċi inqas favorevoli, id-differenzi soċjali u kulturali li 
jeżistu fis-soċjeta tagħna u li jiffurmaw lit-tfal Maltin, subien u bniet, jidhru u 
jinħassu aktar. Jekk verament irridu naslu biex noqorbu lejn ġustizzja soċjali 
b'inqas differenzi jeħtieġ il-formulazzjoni ta' pjan nazzjonali. Pjan b' għanijiet 
dikjarati, bi strateġiji ċari, bi żmien stipulat biex jiġi mwettaq. Pjan indirizzat 
kemm lejn in-nisa kif ukoll lejn l-irġiel bħala l-gruppi protagonisti li jridu jifhmu 
u jgħixu t-tib3il bħala ·pass pożittiv, mhux li joħloq diżgwid u konflitti. Pjan li 
jikkunsidra passi ta' azzjoni pożittiva biex jelimina sitwazzjonijiet fejn għad 
hemm nuqqas kbir ta' parteċipazzjoni tan-nisa. Nista' ngħid li dan il-pjan 
nazzjonali diġa għandu l-qafas tiegħu fil-Programm ta' Ħidma 1997-2000, 
imħejji mill-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara wara l-Konferenza Dinjija 
dwar in-Nisa li saret f'Bejing, fl-1995. 

Kull qasam tas-soċjeta għandu jiġi kunsidrat għal bidla armonjuża. Tibdil 
f'ċerti setturi u oħrajn le, jista' jġib konflitt minflok ġustizzja soċjali. Il-pjan 
nazzjonali għandu jinkorpora taħriġ u trawwim mhux biss għaż-żgħar imma 
aktar u aktar għall-kbar, nisa u rġie!, li jridu jwettqu l-għanijiet u l-istrateġiji 
msemmija, fil-waqt li huma stess jagħtu xhieda ta' dak li qed jgħallmu. 

Kull fażi tal-pjan għandha toħloq serje ta' effetti li, huma stess, joħolqu l
bżonn u l-klima għal aktar riformi. Irid ikun hemm effett kumulattiv sakemm ix
xibka ta' riformi tilħaq kull qasam tal-ħajja Maltija. 

Il-qasam ta' l-edukazzjoni, sa mill-ewwel dikjarazzjoni importanti dwar id
drittijiet tan-nisa magħmula minn Mary Wollstonecraft fl-1792, is semma bħala 
l-mezz għall-emanċipazzjoni tan-nisa (Carter, 1992). Wollstonecraft talbet 
edukazzjoni għall-bniet u għas-subien. Dak iż-żmien Wollstonecraft kienet 
qiegħda tirreferi għall-edukazzjoni formali. L-edukazzjoni tibda mit-twelid u 
biex verament naslu għal tibdil sostanzali fil-mentalita, irridu naħdmu mal
ġenituri kemm f' dik li hi edukazzjoni diretta kif ukoll indiretta. 
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M'hemmx dubju ltr-rwoli bażati fuq aktar ugwaljanza bejn nisa u rġiel fi ħdan 
il-familjajinfluwenzaw b'mod pożittiv kif bniet u subien iħarsu lejn dak li huwa 
femminil u dak li hu maskil. Fl-istess ħin, ugwaljanza fil-familja u tqassim iktar 
ġust ta' responsabbiltajiet fid-dar, jiddependu minn tibdil radikali fid-dinja tax
xogħol (Carter, 1992). Tibdil li għandu jinkorpora l-bżonnijiet kemm tal-mara 
kif ukoll tar-raġel bħala omm u missier fil-familja. L-introduzzjoni ta' aktar 
demokrazij a fil-familja fej n ir -rwoli tal-membri ma jkunux daqstant riġidi toffri 

7mhux biss aktar ugwaljanza bejn il-koppja stess imma wkoll mudelli għall-ulied 
li, kif rajna, jimitaw ħafna l-ħajja tal-kbar fil-logħob tagħhom. B'hekk it-tfal 
jissoċjalizzaw ruħhom f'dan l-ambjent. 
L-għan ta ' l-edukazzjoni formali għandu jkun li jkompli jibni fuq din il

mentalita permezz tal-kontenut tal-kurrikulu, tal-kotba studjati u daqstant 
importanti, ta' l-imġiba tal-għalliema, kemm espliċita kif ukoll impliċita. U 
hawnhekk tidħol l-edukazzjoni tal-għalliema stess u l-importanza li huma mhux 
biss ikunu konxji imma mħejjija biex jaħdmu mat-tfal f'dan il-qasam u 
jmexxuhom biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom irrispettivament mis-sess 
li twieldu bih. Sforz serju jrid isir biex in-nisa jingħataw karigi ta' responsabbilta 
fil-livelli għolja tas-sistema ta' l-edukazzjoni. Waħdiet qalb il-rnijietjenfażizzaw 
id-differenzi. 

It-tfal jieħdu l-eżempji mill-oqsma kollha tas-soċjeta. It-televiżjoni tkun diġa 
tifforma parti sew mill-ħajja tat-tfal sa minn qabel ma jidħlu l-iskola. Biżżejjed 
niftakru li, kemm il-programmi u iżjed u iżjed ir-reklami, jaffaxxinaw lit-tfal li 
jibilgħu dak kollu li jaraw u jimitawh. Il-bżonn ta' pjan serju għal tibdil f'dan 
il-qasam huwa ovvju. U dan mhux biss fejn jidħlu programmi tat-tfal imma 
f'kollox. Produzzjonijiet lokali għandhom jingħataw attenzjoni speċjali fil
waqt li l-għażla ta' programmi impurtati għandha ssir b'aktar ħsieb f'dan ir
rigward. 

Sabiex l-edukazzjoni u t-tħejjija għax-xogħol ikunu effettivi, id-dinja 
tax-xogħol ukoll trid tagħmel xi tibdil. Tibdil irid isir fl-opportunitajiet ta' 
impjiegi miftuħa għan-nisa fi kwalunkwe qasam flimkien ma' promozzjonijiet 
u taħriġ. Il-mentalita ta ' min iħaddem li preferenza tingħata lil raġel, 
speċjalment f'karigi għoljin, trid tispiċċa. Il-valur tax-xogħol m'għandux 

jiddependi sempliċiment fuq in-numru ta ' sigħat li persuna lesta li tagħti 
(Harman ,1993). Għandha teżisti l-possibbilta ta' job-sharing, xogħol part-time, 
xogħol full-time, snin ta' waqfien mix-xogħol mingħajr ma dan iġib miegħu 
żvantaġġi. Kundizzjonijiet oħra għandhom jinkludu l-flessibbilta fil-ħin tax
xogħol, leave biex il-koppja tieħu ħsieb it-tfal anki waqt mard, servizz ta' 
nurseries u ta' kura tat-tfal wara l-ħin ta ' l-iskola u fil-vaganzi meta l-ġenituri 
jkunu għax-xogħol. 

25 



Jekk par1 i mil.lra_im ghall-ugwaljanza hu Nlal fuq l-<żempji la' l-adulli 
fil-hajja laż-żghar, bemm bionn li l-liġijiel 1.1.~jjii: jiġu aġġomali filwaqt li 
kull libdil ikun impli~nUIl. Ghalkemm il-KO!Oli!Uujoni la' Malla kienel 
emeooma biex leskludi kull diskriminazzjoni fuq bażi la' sess, dan ma j idh irx 
rifless fil'hajja l.' kuljum, lI iri:ejjcd Ihares lejn l-avviżi ghax-xoghol fil
gazzcui biu w.al biex tgbid li bemm bionn u' I·inlroduujoni u' all u'liġi 
konlra kull diskriminaujooi fl>q bażi la' !iCSS biu ji~'" dawn l -inġ:uloliuji 
darba għal dejjem, Mhux biss.. immaghnndu jkun hemm Mrun"ra responsabbli 
biex tiehu pa.ssi kontlll min j il<scr iI-liġijie l lal-pajjii:. Dan m'għandux ikun 
kompitu biss u' individwi, ~ da"'n hafna drabi ma jkunux rpo.ti12joni biu 
jiehdu l-passi kgali hum., 

Il-lfal hemm b;.onn li jaraw kemm nisa kif ukoll irġiel jieħdu d-deċiżjonijiet 
biex il-pajjiż jilmuxa ghall-ġid 1.3' kulhadd, Ghalxejn nghidu kemm in-nisl u 
I .irġie l huma b~ l-istCM jd:k dan majdiSl ix fir-re.hlltu ~ OCj~til_ lJawnhckk 

hu l-!jħlm fejn l-iżjed ħl-mm lok għall.au:joni poiiniva favur in·nisa. Din liMII' 
Ikun pcrmeu la' halriel direni, l" ro-o/llivns, la' riserva la' pc rċcnl"'ali la' 
siġġijkl ghan-nisa fuq bordijietlkummissjonijict, fil_Kamra 1..J,OePU1.3li, fl. 
iS1rul1uri 1.3' par1iti politiċi. 

Id-di\'el'lii ~lIuri u aġenziji tan-Naujonijiel Unili ilhom għal sninsħaħ jaghtu 
altenzjoni speċjali lil-lingwa li tintuu. fir·rapponi u l-isl udji pubblikali minnbom 
biu da wn ikunu indirizzali lejn nisa u lejn irġie!. Kliem bhal mankind lwamb 
U floku nstab kliem ieħor li jindirizza lil ku l ħadd bhal humankilld, U-lingwa 
Mahija hi mimlija bi frai:ij;el ta' din ;l-kw.lil. u bi ,,"'iel u kliem la' gherfl; juru 
lin-nisa rdawl negauiv_ AUcnzjoni ghD ndna lingh~t~ ghal kif nesprimu ruħna 
speċjalment fi l. media. 

IH;bdil propo51 jolqot lis-soċjctll Maltija mill-qiegb - fir. rd.anjonijiel I· 
iżjed inlimi bejn IMmħri lal .familja, lmportanli li waqlli l-opponunilajiel biex 
in. nisa flimkien ma' l-irġiel jippancċipaw bis-sħiħ fil-ħajja saqal i, polit ika u 
ekonomika jiżdied u, iI-ramilja ghandha ssi b kull appoġġ IMhlieġ biex iHibdil 
isehh bI_aklar mod armoojuż u bI-inq:as konfl ili_ Il-Ira"",,'im għall-ugwaljanu 
jci:iġi li l-libdil isehħ ghal kull memħru las-soXjct} rkunlesl ,-' riSJl'C'U la' 
drinijiel ghal kulhadd, baUII fuq polil;h maħsuba biex laĊĊCrla Hwcniq la' 
ġUSI;:u.ja soċjal i rpajjiżna, 
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