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Daħla 

Iddeċidejt li niġbor u nippubblika xi tagħrif dwar il-qagħda tan-nisa 
f'oqsma differenti tas-soċjeta meta rajt li, f'dawn l-aħħar xhur, f'pajjiżna 
kienet qed titqanqal kuxjenza dwar il-kunċett ta' l-ugwaljanza bejn in
nisa u l-irġiel u l-qagħda tan-nisa Maltin. 

Innutajt ukoll li kien hawn nuqqas ta' materjal u tagħrif ippubblikat 
lokalment dwar dan is-suġġett. Dan in-nuqqas kienu jħossuh studenti 
u għalliema ta' l-istudji soċjali meta kienu jaslu biex jistudjaw jew jagħmlu 
riċerka dwar id-dritt ta' l-ugwaljanza bħala wieħed mid-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem. Bħala l-persuna responsabbli għas-Segretarjat 
għall-Ugwaljanza tan-Nisa fil-Ministeru tal-Politika Soċjali kemm-il darba 
kont mitluba li nipprovdi xi tagħrif u li mmur niddiskuti kemm ma' 
studenti kif ukoll ma' għalliema. 
Uħud min-nisa li niltaqa' magħhom fix-xogħol tiegħi huma ħerqana 

li f'pajjiżna tibqa' titqajjem kuxjenza dwar il-qagħda tan-nisa u biex l
awtoritajiet jibqgħu jirsistu biex, kemm fil-liġi u kemm fil-prattika, in
nisa jingħataw l-istess opportunitajiet daqs l-irġiel. Nisa oħra, pjuttost tal
ġenerazzjoni żagħżugħa, u li diġa kellhom opportunita jieħdu tagħlim 
għoli, ġie li jaħsbuha xort'oħra. Mhux dejjem jifhmu għaliex għandha 
tibqa' ssir din l-enfasi kollha fuq dawn is-suġġetti. Huma jirraġunaw li 
s'issa ftit li xejn f'ħajjithom iltaqgħu ma' każi ta' diskriminazzjoni sfaċċata. 
Ħadu l-istess tagħlim bħalma ħadu l-irġiel, kellhom l-istess opportunita 
li jibqgħu jistudjaw ukoll fl-Universita, u ma sabux diffikultajiet kbar biex 
isibu impjieg. 

Hu minnu li l-lum l-ugwaljanza tas·sessi hi rikonoxxuta bħala jedd 
fundamentali, u hu minnu wkoll li fil-ħajja tagħna ta' kuljum qed naraw 
il-qagħda tal-mara titjieb konsistentiment. B'danakollu, xorta waħda n
nisa għad għandhom anqas jeddijiet legali u l-għadd żgħir ta' nisa li huma 
attivi fl-oqsma politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali tal-pajjiż jurina li 
n-nisa Maltin għadhom m'humiex f'qagħda ta' ugwaljanza ma' l-irġiel. 

Il-vera ugwaljanza tintlaħaq kemm mil-liġijiet u kemm mill-prattika. 
Ir-riformi fil-liġijiet ma jkollhom l-ebda sustanza jekk ma jkunux sostnuti 
wkoll mid-drawwiet u l-mentalita soċjali. 

Inhoss li hu xieraq li filwaqt li n-nisa jingħataw il-jeddijiet legali jibqgħu 
jsiru sforzi biex dawn il-jeddijiet jissarrfu fil-prattika biex b'hekk in-nisa 
tassew ikunu jistgħu jsibu l-post li jistħoqqilhom fis-soċjeta tagħna u 
jagħtu l-kontribut xieraq tagħhom fl-iżvilupp tal-pajjiż. 

Hal Safi Angela Callus 
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Dimostrazzjoni minn femministi Amerikani fis-snin sebgħin 
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3It-Tieni 
Qawrnien 

Wara tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija u bil-kisba tal-jedd tal-vot għan
nisa fid-dinja tal-punent, il-moviment qawwi li ġab bidliet hekk kbar fis
soċjeta u fil-ħajja tan-nisa bħal beda jitlef mill-ħeġġa. , 
Ħafna ħasbu li bil-vot in-nisa kienu laħqu l-aspirazzjonijiet kollha 

tagħhom. Għalihom, il-vot ma kienx ifisser biss il-jedd li n-nisa jidħlu 
fil-ħajja pubblika; kien ifisser ukoll il-jedd għall-istess opportunitajiet 
bħall-irġiel, biex in-nisa jkunu jistgħu jiżviluppaw it-talenti tagħhom u 
jfittxu karrieri f'kull qasam soċjali. 
Ġara iżda li l-mexxejja tal-moviment ta' dak iż-żmien m'għarfux 

iżommu l-istess ħeġġa u l-istess ritmu fl-attivitajiet tagħhom. Ma fasslux 
proġetti għall-ġejjieni, lanqas ma ħarrġu nies ġodda li setgħu jkomplu 
bil-ġlieda u jsaħħu dak li kien diġa ntrebaħ. 

Is-snin baqgħu għaddejjin, u bil-ftit il-ftit, dawk in-nisa qalbiena tas
seklu l-ieħor u l-ħidma tagħhom bħal intesew. L-istorja tagħhom, il-kitbiet 
tagħhom, twarrbu fl-irkejjen tal-libreriji u ntradmu taħt it-trab li baqa' 
dejjem jiksihom. Il-kotba ta' l-istorja bilkemm isemmuhom. Riedu jkunu 
nisa oħra f'dawn l-aħħar snin li qallbu u fittxew f'bosta libreriji biex 
reġgħu ħarġu għad-dawl il-kitba u l-fehmiet ta' dawk in-nisa. 

Sal-lum, ħafna minna bilkemm smajna b'dawk l-ewwel pijunieri li 
ġġieldu għall-emanċipazzjoni tan-nisa. Jista' jkun li xi darba nzertajna 
qrajna xi ħaġa dwar is-suffragettes jew dwar is-Sinjura Pankhurst u 
wliedha iżda ftit li xejn tajnihom importanza. L-impressjoni ta' wħud hi 
li dawk in-nisa kienu xi grupp ta' eċċentrlċi, xi ftit estremisti, li biex 
iwasslu l-messaġġ tagħhom għall-attenzjoni tal-pubbliku, kienu jfixklu 
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laqgħat politiċi, jintrabtu mal-ħadid quddiem il-Parlament Ingliż, inkella 
jintefgħu quddiem iż-żwiemel waqt xi tiġrija nazzjonali. 

Il-moviment tan-nisa fl-Ingilterra u fl-Amerika baqa' mitluf f'nagħsa 
ħelwa sa wara t-Tieni Gwerra Dinjija li ntemmet fl-1945. Sa dak iż-żmien, 
fil-pajjiżi żviluppati, għadd ta' nisa kienu daħlu fil-Parlament, daħlu fl
universitajiet, u daħlu fil-professjonijiet. Xorta waħda, iżda, kien għad 
fadal x'isir biex in-nisa jiksbu ħelsien tassew. Kien jonqos ir-rifonni soċjali 
u legali, titjib ta' servizzi soċjali għan-nisa, u fuq kollox, bdil fil-mentalita 
dwar il-qagħda tagħhom fis-soċjeta. Il-vokazzjoni tal-parti l-kbira tan-nisa 
kienet għadha marbuta mad-dar. Jekk bdiet dieħla d-drawwa li n-nisa 
joħorġu jaħdmu, id-dar u l-familja baqgħu jiġu l-ewwel, qabel kull 
ambizzjoni oħra. 

Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, bħalma kien ġara fl-ewwel waħda ta' 
1-1914, in-nisa reġgħu ħarġu minn djarhom u għamlu xogħol li qabel 
kien meqjus biss ta' l-irġiel. L-istorja irrepetiet ruħha. Il-gwerra ntemmet, 
l-irġiel reġgħu lura mill-fruntieri u n-nisa kellhom iċedulhom il-post tax
xogħol. Kienet it-tieni darba li l-gvernijiet użaw lin-nisa kif kien 
jaqblilhom. Meta kellhom bżonnhom minħabba n-nuqqas ta' l-irġiel, 
ħajruhom joħorġu mid-dar. Meta l-qgħad kiber u ma kinux jafu x'se 
jagħmlu bis-suldati li ġew lura mill-ġlied, lin-nisa tefgħuhom lura ġod
dar. B'hekk il-postijiet tax-xogħol li thallew battala min-nisa mtlew 
mill-irġiel. 

Kien kollu minnu li n-nisa bdew jieħdu tagħlim aħjar milli kellhom 
qabel. Kien kollu minnu wkoll li setgħu jibqgħu jistudjaw fl-universitajiet. 
X'aktarx, iżda, li n-nisa ma kinux ifittxu t-tagħlim bil-ħsieb li jiżviluppaw 
it-talenti tagħhom. Aktar kienu jeħduh bħala xi ħaġa li timlielhom 
ħajjithom sakemm jaslu biex jiżżewġu. Bosta tfajliet kienu jieqfu ħesrem 
mill-istudji tagħhom hekk kif isibu ġuvni li jipproponilhom iż-żwieġ. 
Imbagħad it-talenti tagħhom kienu jitwarrbu mal-ġenb. Jitilqu kollox biex 
jilħqu l-akbar ambizzjoni li s-soċjeta kienet tpoġġilhom quddiemhom -
iż-żwieġ, il-ferħ tal-familja, l-hena ta' l-omm u d-dedikazzjoni sħiħa għal 
żewġhom u t-tfal. 

L-Omm 
Il-figura tal-mara bħala omm reġgħet tpoġġiet fuq pedestall. Minn fuq 

ir-radju, minn fuq ir-rivisti, in-nisa kienu bbumbardjati bla waqfien dwar 
dan ir-rwol tagħhom.! Kulħadd jenfasizza l-ħtieġa ta' l-omm għal 
uliedha, il-ħtieġa għal żewġha u l-ħtieġa għall-għaqda tal-familja. Il
messaġġ kien li mingħajr il-preżenza ma taqta' xejn ta' l-omm, il-familja 
setgħet tisfaxxa, l-ulied setgħu jikbru bla sigurta, bi problemi li 
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jwassluhom għal karattru mħawwad u mġiba ħażina, jekk ma jispiċċawx 
ukoll delinkwenti. 

Fis-snin ħamsin, is-soċjetajiet tal-pajjiżi żviluppati donnhom kienu 
f'pika min l-aktar igħolli 'l fuq il-funzjoni ta' l-omm u l-missjoni tal-mara 
miżżewġa. Biex timxi fuq ix-xbieha tal-mara 'vera', il-mara miżżewġa ma 
kellhiex timla rasha b'ideat bħal ngħidu aħna, li tkun miżżewġa u tibqa' 
tistudja, inkella li toħroġ taħdem jew li tagħti kas ta' l-iżvilupp personali 
tagħha. In-nisa li ma kinux jaċċettaw din id-definizzjoni tar-rwol tal-mara, 
u mat-trobbija tat-tfal u l-kura tal-familja kienu jgħaqqdu xogħol ieħor 
barra d-dar, kienu jissugraw li jaqgħu f'ilsien in-nies (rġiel u nisa). Ta' 
madwarhom malajr kienu jixluhom b'ebusija ta' qalb, bi traskuraġni u 
bi sfrattu. 

Il-mezzi ta' komunikazzjoni kienu jtambru dejjem li n-nisa kellhom 
missjoni nobbli għax kienu jissagrifikaw lilhom infushom għall-familja. 
Imħabbtin kemm ikunu mħabbtin, innervjati kemm ikunu nnervjati, 
il-pariri li n-nisa kienu jirċievu kienu jħeġġuhom iwarrbu l-problemi 
kollha mal-ġenb fil-ħin li r-raġel jerġa' lura għajjien mix-xogħol għaliex 
m'hux sew li dan, wara numru ta' sigħat jaħdem u jħabbel rasu bi 
problemi serji, imur id-dar u jsib ma' wiċċu problemi oħrajn tal-familja. 
Għalhekk il-mara kellha tkun lesta tistennieh, nadifa, imbiddla, 
b'xagħarha pulit, bI-ikel imhejji, bit-tfal nodfa u jekk jista' jkun, kwieti 
u lesti biex imorru jorqdu.2 

F'dawk is-snin kompliet issaħħet il-fehma li n-nisa qegħdin għall-pjaċir 
u s-serħan ta' l-irġiel, kif kien għallem il-filosfu Franċiż, Jean Jacques 
Rousseau, seklu u nofs qabel. L-edukazzjoni tan-nisa kellha sservi aktar 
għall-użu ta' l-ulied, milli għall-iżvilupp tal-personalita tan-nisa nfushom. 
Ħafna kienu jaqblu li n-nisa għandhom jedukaw ruħhom biex ikunu 
kapaċi jissorveljaw l-istudji ta' wliedhom u biex ikunu jafu jitkellmu fuq 
suġġetti diversi ma' żwieġhom. Mhux għax dan kien għal kollox negattiv. 
Imma dan il-mod ta' raġunar kien ikompli jsaħħaħ il-fehma li l-mara 
hi maħluqa biss biex isservi dejjem lil ħaddieħor u m'għandha 
tippretendi xejn għaliha nnifisha. 

Femminilita 
Il-moda ta' l-ilbies tan-nisa, maħluqa minn rġiel, bdiet tkabbar l-enfasi 

fuq il-femminilita tal-mara. Biddlitha f'pupa artifiċjali, b'xagħar elaborat, 
mgħolli bir-rollers u bil-backcombing, miżmum f'postu bl-isprej, għajnejn 
iteptpu bix-xagħar twil u falz u mibrum 'il fuq qisu dak ta' pupa. Reġa' 
daħall-issikkar tal-ġisem bi kriepet. Il-qadd sar żgħir filwaqt li l-ġenbejn 
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kienu jitwessgħu pennezz ta' dbielet wesgħin u b'oħrajn illamtati minn 
taħt. 

Din kienet id-dehra tal-mara li l-irġiel bnew fi żmien is-snin ħamsin, 
immaġni ta' femminilita falza, immirata l-aktar biex tagħti gost lilhom. 
Ma kinitx xbieha vera tal-mara. Lanqas ma kienet waħda naturali. Lill
mara ma ġabitilha ebda ħelsien ġdid. Minflok, kompliet rabtitha 
f'regolamenti mfassla għaliha mis-soċjeta. Il-mara kellha xxidd libsa li 
ħaddieħor fasslilha u li ried jaraha biha. 

Moviment Ġdid fl-Amerika 
Fil-bidu tas-snin sittin, iżda, fl-Amerika, in-nisa reġgħu bdew jistenbħu 

min-nagħsa twila li kienu ħadu. Ma kinux għadhom daqshekk sodisfatti 
b'ħajjithom. L-ewwel ċaqliq u tgergir malajr wassal għal moviment ġdid 
favur id-drittijiet tan-nisa, moviment li ssejjaħ "it-tieni mewġa ta' 
femminiżmu" . 

In-nuqqas ta' sodisfazzjon ta' ħafna nisa tad-dar Amerikani, li kellhom 
kollox - flus, kumdita, djar sbieħ, tfal, familja, u li xorta waħda kienu 
jħossuhom imdejqa, inkixef minn Betty Friedan3 fil-ktieb tagħha The 
Feminine Mystique li hi ppubblikat fl-1963. Fl-istudju tagħha l-kittieb a 
intervistat għadd kbir ta' nisa, l-aktar bojod u tal-klassi tan-nofs. 
B'danakollu, il-ktieb ħasad lill-pubbliku Amerikan għax kixef li l-ħajja 
tal-mara tad-dar ma kinitx dik ta' ward u żahar kif impinġija fir-rivisti, 
films jew televiżjoni. 

Dawn in-nisa ma kellhomx problemi finanzjarji. Kellhom problema 
oħra li Betty Friedan sejħet "il-problema mingħajr isem". Dawn in-nisa 
kienu jsofru minn dwejjaq kbar għaliex ħajjithom kienet vojta u kważi 
bla ebda skop. Peress li l-gazzetti, radju u televiżjoni (il-mass media) kienu 
jagħtu l-impressjoni li n-nisa tad-dar suppost li kienu qed igħixu ħajja 
kważi perfetta, allura dawn in-nisa mdejqin kienu jaħsbu wkoll li l-kawża 
tad-dwejjaq tagħhom kienet ġejja minn xi nuqqasijiet tagħhom stess. Jekk 
ma kinux kuntenti b'ħajjithom, allura t-tort kien tagħhom. Qatt ma ħasbu 
li seta' kien ta' ħaddieħor jew tas-soċjeta li kienu jgħixu fiha. 

Minbarra li kixfet l-iskuntentezza ta' ħafna nisa tad-dar, fil-Feminine 
Mystique, Betty Friedan ikkundannat ukoll il-ħela tal-bosta talenti li n
nisa miżżewġa kellhom u li kienu jibqgħu moħbija. Hi attakkat ukoll 
lis-soċjeta li kienet għadha tittratta lin-nisa bħala ċittadini tat-tieni klassi, 
f'kull istituzzjoni - parlament, qrati, knejjes, universitajiet u mezzi ta' 
komunikazzjoni. Dawn l-istituzzjonijiet, immexxija kollha mill-irġiel, 
dejjem fittxew li jivvantaġġjaw lill-irġiel a skapitu tan-nisa. 

Il-pariri ta' Betty Friedan lil dawk in-nisa li kienu qed isofru mill-
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problemi tal-'feminine mystique' kienu li jiċħdu r-rwol ta' mara tad-dar. 
Iżda hi kompliet li dan ma kellux ifisser li dawn in-nisa kellhom 
jabbandunaw lir-raġel u 'l-familja biex jagħtu kas biss ta' karriera barra 
d-dar. Skond Friedan, mal-karriera, dawn in-nisa kellhom jibqgħu jġorru 
r-responsabbilta tar-raġel u d-dar. 

Fil-fatt, fis-snin ta' wara l-pubblikazzjoni ta' The Feminine Mystique, 
ħafna mill-kritika li saret kienet li Friedan kienet ġabet it-tifrik ta' bosta 
familji. Oħrajn rawha responsabbli għall-ħolqien ta' mara ġdida - is
superwoman - li trid tlaħħaq kemm mal-familja u kemm max-xogħol. 
Ħafna femministi akkużaw lil Friedan li ma kinitx tat kas biżżejjed ta' 
min kien se jagħmel ix-xogħol tad-dar - lir-raġel ħallietu barra mill-qsim 
ta' responsabbilta tat-tmexxija tad-dar u t-trobbija tat-tfal waqt li lill-mara 
kienet ħajritha titgħabba b'xogħol doppju, fejn qabel kellha biss ix-xogħol 
tad-dar.4 

Bil-kritika kollha li saret, iżda, nistgħu ngħidu li The Feminine Mystique 
kien ix-xrara li qabbdet il-ħuġġieġa tat-tieni fażi tal-moviment favur 
in-nisa. 

Kienet Betty Friedan innifisha li fl-1966, fl-Amerika, waqqfet in-National 
Organisation for Women (NOW). Kienet għaqda magħmula l-aktar min
nisa ta' ċertu livell għoli ta' skola, ġejjin minn familji komdi tal-klassi 
tan-nofs. Din l-għaqda bdiet kampanja organizzata biex in-nisa Amerikani 
jingħataw l-istess drittijiet u l-istess opportunitajiet li kienu jgawdu l-irġi.el. 

!t-taqlib politiku fl-Amerika tas-snin sittin kompla għen biex il-fehmiet 
tan-National 0IKanisation for Women jaqbdu l-art. Kienu s-snin tal-ġlieda 
għad-drittijiet tas-suwed u l-protesti kontra l-gwerra fil-Vjetnam. In-nisa 
ma baqgħux lura u flimkien ma' l-irġiel kienu qed jagħtu sehem mill
aktar attiv, siewi u qalbieni f'dawk is-snin ta' riformi. F'hin minnhom, 
iżda, huma sabu ruħhom mitfugħin fil-ġenb, jagħmlu xogħol tedjanti u 
bla wisq siwi, waqt li l-irġi.el ħadu għalihom il-pożizzjonijiet ta' mexxejja.5 

L-istorja ta' mitt sena qabel, meta n-nisa kienu qed jitqabdu biex is
suwed Amerikani jinħelsu mill-qagħda tagħhom ta' lsiera, irrepetiet 
ruħha. Mitt sena qabel dak iż-żmien in-nisa kienu ndunaw li huma wkoll 
kien jeħtiġUhom li jkunu emanċipati u mogħtija dawk id-drittijiet li l
irġiel bojod kienu ċaħħdu lis-suwed. Issa, fis-seklu għoxrin, waqt il-ġlieda 
favur is-suwed, in-nisa Amerikani komplew indunaw li huma kienu 
għadhom m 'humiex stmati fuq l-istess livell ta' l-irġiel. Indunaw li kienu 
għadhom 'il bogħod mill-ħelsien tassew. U n-nisa Amerikani kienu deċiżi 
li ma joqogħdux jistennew għal żmien aħjar wara li jkunu nkisbu d
drittijiet tas-suwed biex jiksbu d-drittijiet tagħhom. Kienu deċiżi li 
jeħduhom mill-iktar fis possibbli, bI-anqas dewmien. 
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n-Moviment għall-Helsien tan-Nisa 
Il-moviment li twieled biex jikseb t-trattament ugwali bejn in-nisa u 

l-irġiel sar magħruf bħala The Women 's liberation Movement (Moviment 
għall-Ħelsien tal-Mara)_ Ma kienx moviment iżolat fl-Amerika, iżda nfirex 
fil-Kanada, fl-Ingilterra, u f'pajjiżi oħrajn Ewropej, fosthom l-Italja, 
Franza, l-Isvezja, id-Danimarka, in-Norveġja, u f'dawn l-aħħar snin fi 
Spanja, il-Portugall u l-Greċja. 

In-nisa bdew jiltaqgħu fi gruppi żgħar u jiddiskutu bejniethom l
esperjenzi tal-ħajja tagħhom ta' kuljum: it-tfal; ir-raġel; id-dwejjaq 
tagħhom; ix-xogħol. Minflok jilmentaw u jgergru biss, in-nisa ppruvaw 
ifittxu x'kien qed iwassal għal ċerti problemi. Dan il-proċess ta' 
diskussjoni kien issejjaħ conscious raising.6 F'dawn il-gruppi, in-nisa 
kienu ta' sikwit jistaqsu kienx tort tagħhom jew le li ma setgħux jaċċettaw 
għal kollox bil-qalb it-tajba r-rwol tagħhom fil-familja skond kif kienet 
titlobhom is-soċjeta. Ħafna mir-regoli li riedu joqogħdu għalihom u jobdu 
kienu 'naturali' jew 'imposti' fuqhom mis-soċjeta? 

Il-konklużjoni li dawn in-nisa waslu għaliha kienet li ħajjithom kellha 
tinbidel. Mhux biss tinbidel, iżda tinbidel għall-aħjar. U biex isir dan kien 
meħtieġ li sseħħ bidla radikali wkoll fl-ordni soċjali. Ma kinitx se tkun 
ħaġa ħafifa meta l-irġiel kien għad għandhom f'idejhom il-kontroll ta' 
kollox. Ħaġa naturali wkoll li l-irġiel ma kinux se jaraw din il-bidla bħala 
xi ħaġa pożittiva jekk kienet tfisser li jkollhom jitilqu minn idejhom farka 
mis-setgħa li kienu ilhom għal sekli mdorrijin biha. 

B'danakollu, il-femministi l-ġodda ma qatgħux qalbhom. Bil-ftit il-ftit 
bdew jippubblikaw l-ideat tagħhom f'fuljetti, rivisti u fil-paġni tan-nisa 
ta' wħud mill-ġumali. Bdew ħidma bla heda biex il-liġijiet tal-pajjiż 
jinbidlu u jagħtu l-ugwaljanza lin-nisa. Stinkaw biex iġibu opportunitajiet 
indaqs fl-oqsma kollha ta' tagħlim, tax-xogħol u fil-qasam politiku. Talbu 
ħlas xieraq għal xogħolhom u paga ndaqs għall-istess xogħol li jagħmlu 
bħall-irġiel. Riedu li l-ommijiet ikunu ħielsa li joħorġu jaħdmu barra d
dar u għalhekk talbu aktar faċilitajiet min-naħa ta' l-Istat għall-kura tat
trabi. Qanqlu kuxjenza pubblika dwar il-bżonn ta' aktar servizzi soċjali 
speċjalment għar-romol, xebbiet-ommijiet, u nisa separatildivorzjati bi 
tfal. Ikkundannaw ukoll il-vjolenza li ta' sikwit issir fuq in-nisa kemm 
fid-dar kif ukoll fit-toroq. 
Uħud kienu tal-fehma li n-nisa għandhom dritt fuq ġisimhom, għalhekk 

riedu li jkollhom id-dritt u l-opportunita li jikkontrollaw l-għadd ta' tfal 
li jġibu fid-dinja. Talbu għal aktar kontraċettivi, u għal kontraċettivi li 
ma jagħmlux ħsara lil saħħithom. Oħrajn dehrilhom li l-abort għandu 
jsir legali mingħajr ħafna sikkatura żejda biex kull mara tkun tista' 
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tiddeċiedi hi stess jekk tridx li jkollha tfal jew le. 
Il-Women's Liberation Movement daħħal ukoll l-użu ta' Ms flok Miss 

jew Mrs quddiem isem mara, biex ma tibqax issir l-enfasi dwar jekk mara 
tkunx: xebba jew miżżewġa. Wara kollox, irraġunaw dawn in-nisa, l-irġiel, 
miżżewġa jew le, hlief Mr ma jġibux quddiem isimhom. 

Il-Moviment għen ħafna wkoll biex jiftaħ għajnejn in-nisa dwar il-mod 
għami li bih kienu jimxu wara l-moda u l-metodi li kienu jużaw biex 
jidhru isbaħ. L-għan wara li mara tagħmel dejjem dak li titlob il-moda 
m'hux dejjem hu biex tiżviluppa t-talent tal-kreattivita tagħha iżda 
x'aktarx li jkun immirat biex issib raġel li jiżżewwiġha. Fis-snin sebgħin 
in-nisa ndunaw li huma kienu qed jieħdu d-dehra li riedu jagħtuhom 
l-irġiel, kif jarawha fil-fantasiji ta' moħħhom. Fin-nisa, l-irġiel kienu qed 
jaraw biss l-oġġett sesswali; pupi sbieħ, imma passivi u vojta minn ġewwa. 
Uħud mill-femministi għalhekk ħarġu bl-għajta għal dehra aktar 

naturali. Twarrbu l-panċieri, il-kriepet issikkati, ir-reġġipetti, il-parrokki, 
l-eyelashes foloz, ir-rollers fix-xagħar kif ukoll dawk l-istili elaborati tax
xagħar. Il-ħwejjeġ ukoll ħadu xejra aktar sempliċi u prattika għall
attivitajiet ġodda li n-nisa bdew imiddu jdejhom għalihom. Uħud mill
femministi radikali saħansitra ppruvaw jipperswadu lil nisa oħra biex 
ma jaħlux żmien żejjed fuq id-dehra tagħhom . Ħeġġewhom 
jabbandunaw il-ħwienet tal-parrukkieri u jwarrbu l-make-up għal kollox. 

Dawn il-ftit femministi estremi ġibdu l-attenzjoni tad-dinja fuqhom. Il
gazzetti, li kienu għadhom ihallu lin-nisa barra mill-aħbarijiet u ftit kienu 
taw importanza lill-punti ewlenin imqanqla mill-moviment tan-nisa, 
qabdu ma' dawn il-fehmiet estremi u mmudellaw lill-femministi kollha 
fuqhom. B'hekk ħarġet ix-xbieha sterjotipata tal-mara femminista - mara 
isterika, prużuntuża, tobgħod 'l-irġiel, frustrata, traskurata fi ħwejjiġha 
u d-dehra tagħha, u li fuq kollox ma tilbisx bra. 

Sew fil-gazzetti, sew minn fuq ir-radju u t-televiżjoni, l-edituri li 
jiddeċiedu x'aħbarijiet għandhom jingħataw lill-poplu, ippruvaw 
iwaqqgħu l-Women's Liberation Movement għar-ridikolu. Il-Moviment 
tlaqqam Women 's Lib u l-femministi, Women Libbers. Il-media iffukaw 
l-aktar fuq dettalji, ħmerijiet u inċidenti ta' isteriżmu, bħall-hruq ta' bras, 
kriepet u rol1ers minn grupp żgħir ta' femministi waqt il-konkors ta' Miss 
America fl-196B. Fil-fatt, għalkemm dan il-konkors ta' sbuħija kien ta lok 
għal sensazzjonaliżmu, kien ukoll ix-xena għall-ewwel dimostrazzjoni 
tal-femministi ġodda. Huma riedu jipprotestaw kontra dan it-tip ta' 
konkors ta' sbuħija, li fil-fehma tagħhom, flok jagħti dinjita lill-mara, 
ikompli jbaxxiha. 

B'kampanja daqshekk qalila kontriehom, il-femministi xorta waħda 
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ma qatgħux qalbhom u sabu tarf ta' kif iwasslu u jxerrdu l-fehmiet 
tagħhom. Użaw il-paġni tan-nisa fil-gazzetti biex, mar-riċetti ta' l-ikel u 
l-pariri dwar il-moda, tiżjin tad-dar u l-kura tat-tfal, idahhlu wkoll il
kwistjonijiet li l-Moviment għall-Helsien tan-Nisa kien qed iqanqal. Huma 
bdew jippubblikaw l-ideat tagħhom f'rivisti magħrufa u f'fuljetti. 

Fl-Amerika, Gloria Steinem,7 ġumalista femminista magħrufa, bdiet 
toħroġ ir-rivista Ms li kienet tittratta suġġetti marbuta mad-drittijiet u l
avanz tan-nisa.8 Fl-Ingilterra twaqqfet Virago, l-ewwel dar tal
pubblikazzjonijiet tal-kotba li bdiet tippubblika l-kotba femministi. Virago 
twaqqfet minn grupp magħmul kollu min-nisa. Aktar tard infetħu djar 
oħra ta' pubblikazzjonijiet femministi bħal The Women's Press, Women 
On1y Press, u Sheba. Fost in-nisa li taw kontribut kbir lill-femministi bil
kitba tagħhom insibu lil Kate Millett,9 Germaine Greer,lO Adrienne 
Rich,11 Juliet Mitchell,12 Sheila Rowbotham,13 Mary Daly14 u Dale 
Spender.15 Influwenza fuq il-femministi l-ġodda kellha wkoll Simone de 
Beauvoir, il-femminista Franċiża li fl-1949 kienet kitbet The Second Sex, 
dwar l-oppressjoni tan-nisa permezz tal-miti, storja, u teoriji politiċi u 
psikoloġiċi. 16 

Gruppi diversi ta' femministi taw bidu għall-kampanja biex jaraw aktar 
nisa jitħarrġu f'impjiegi marbuta ma' l-irġiel biss, bħal plumbing, 
elettriku, bini, u xogħol ta' njam. Oħrajn ħajru lin-nisa jsibu xogħol fil
gazzetti u x-xandir. Uħud għamlu kampanja biex il-mezzi ta' 
komunikazzjoni bħal gazzetti, rivisti, films u televiżjoni, jagħtu aktar 
importanza lin-nisa u ma juruhomx biss fir-rwol tagħhom fil-familja 
imma wkoll fil-qasam tal-ħajja pubblika u tax-xogħol. 

Nisa oħrajn ingħaqdu biex jagħmlu films, pittura, skultura, mużika u 
letteratura tan-nisa. Min jistudja l-istorja, min il-qasam ta' l-edukazzjoni, 
min il-letteratura, min il-psikoloġija; mhux aktar mill-perspettiva ta' l
irġiel iżda mil-lenti ġdida tan-nisa. Kienu l-mijiet ta' nisa li marru lura 
fl-universitajiet fejn tħabtu sakemm raw titwaqqaf fakulta ġdida, dik tal
Women's Studies. Bosta studenti l-lum qed jieħdu ċertifikati u lawriji 
f'dan il-qasam ta' tagħlim dwar l-istorja, il-filosofija, il-psikoloġija, il
letteratura, ix-xogħol u l-edukazzjoni tan-nisa. 

Kampanja oħra nfetħet kontra l-vjolenza li ssir fuq in-nisa, l-aktar dik 
ta' swat fil-familja, dik ta' stupru (rape), kif ukolll-abbużi sesswali fil-post 
tax-xogħol. Dawn il-problemi li qabel x'aktarx li kienu jibqgħu moħbija, 
inħarġu fil-berah. Bdew jinfetħu djar ta' kenn għall-battered women, 
dawk in-nisa miżżewġa li jissawtu minn żwieġhom jew mill-irġiel li 
magħhom ikunu joqogħdu. Fl-1972, fl-Ingilterra, Erin Prizzy fetħet l
ewwel dar ta' kenn għal dawn in-nisa. Ix-xogħol fejjiedi tagħha tkompla 
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mhux biss minn gruppi ta' femministi iżda minn social workers li sabu 
għadd ġmielu ta' nisa li kienu jsofru vjolenza domestika. 

Il-problema ta' l-istrupu għadha qed tkun imqanqla u diskussa b'mod 
akkanit ferm f'bosta pajjiżi. Ħafna nisa m'għadhomx jistħu jew jibżgħu 
jirrappurtaw każi ta' vjolenza. Fejn qabel it-tort kien jingħata kważi 
dejjem lill-mara (minħabba l-ilbies tagħha, jew għax toħroġ waħedha, 
jew għax tkun barra fit-tard), il-lum is-soċjeta twasslet biex tirrealizza li 
n-nisa għandhom ikollhom il-liberta li jmorru fejn iridu mingħajr ħadd 
ma jittantahom jew jivvjolentahom. In-nisa qed jitolbu protezzjoni aktar 
fit-toroq. Qed jitolbu li l-pieni għall-istupru jkunu aktar ħorox. Fuq kollox 
qed jitolbu li s-soċjeta kollha għandha tistmerr il-vjolenza fuq in-nisa għax 
hi bażata fuq il-mentalita tas-superjorita tas-sess tar-raġel. 

Ambjent u Paċi 
Qasam ieħor importanti li n-nisa kellhom sehem kbir fih kien dak ta' 

l-ambjent, forsi għaliex huma n-nisa li l-aktar ihossuhom qrib ta' l
ambjent naturali. Fl-istess waqt, huma n-nisa li ta' sikwit jisfaw vittma 
tat-tifrik ta' l-ambjent, u ta' l-użu ħażin li jsir minnu. 

Il-kuxjenza dwar l-ambjent, saħħet il-bniedem, u x'tip ta' ikel qed 
jittiekel tqajmet min-nisa f'dawk il-pajjiżi diġa żviluppati. Dawn il-pajjiżi 
kien irnexxielhom isolvu problemi ta' faqar kbir, mard, sigurta ta' 
għajxien kif ukoll problemi oħra marbuta ma' ġustizzja soċjali u drittijiet 
fundamentali. Għalhekk, f'dawn il-pajjiżi, in-nisa setgħu jikkonċentraw 
fuq problemi bħal x'sustanzi artifiċjali qed ikun fih l-ikel li qed nieklu. 
Dan l-ikel, flok ta' ġid, forsi qed ikun ta' dannu għal saħħet il-bniedem? 
Ċertu mard li qed isir aktar komuni huwa riżultat ta' dan l-ikel? Kienu 
mistoqsijiet li n-nisa bdew iqanqlu dwar kwistjonijiet li mhux kulħadd 
kien jagħti kashom biżżejjed. Kien hemm min ma tantx ħa pjaċir bihom, 
l-aktar dawk l-industrjalisti li kienu jagħmlu l-flus minn dawn il-prodotti 
ta' l-ikel. 

Kienu wkoll in-nisa li nsistew l-aktar dwar ir-riżultati negattivi tat-tniġġis 
ta' l-arja u l-ibħra, il-bidliet fil-klima li kienu qed jaffettwaw ħażin il
kumplament tal-ħolqien, l-effetti fatali tax-. xita aċiduża', it-telf ta' l-ożon 
minħabba prodotti bħal sprays, u l-qtugħ esaġerat ta' foresti sħaħ 
mingħajr ma jerġgħu jitħawlu siġar oħra flokhom. In-nisa ħarġu fit-toroq 
jipprotestaw kontra l-qirda tas-siġar u tal-foresti; u fiżikament ippruvaw 
iwaqqfu l-użu ta' armamenti nukleari. 
Waħda min-nisa li l-aktar baqgħet magħrufa għall-ħidma tagħha favur 

l-ambjent u favur dawk il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw hija Barbara 
Ward, li għexet bejn 1-1914 u 1-198l. Hija għamlet isem ukoll bħala 
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ekonomista u ġumalista. Ta' ħamsa u għoxrin sena laħqet editriċi tar
rivista The Economist u kienet tispeċjalizza f'kitba dwar dak li kien jiġri 
fil-qasam intemazzjonali. Aktar tard kitbet kotba dwar il-politika u l
ekonomija kif ukoll dwar l-ambjent. Hija seħqet biex issir ġustizzja soċjali 
mal-foqra tad-dinja u biex ikun hemm bilanċ akbar bejn il-pajjiżi 
żviluppati u dawk tat-Tielet Dinja. Suġġett ieħor tal-kitba tagħha kien l
użu tar-riżorsi naturali b'mod razzjonali u ndaqs bejn kulħadd. 

Bil-kitba tagħha, magħquda ma' ħidma attiva, irnexxielha tipperswadi 
'l-għaqda tan-Nazzjonijiet Uniti biex tniedi proġetti ta' sanitil u ilma nadif. 
Bħala apprezzament ta' xogħolha u l-kitba tagħha, Barbara Ward ingħatat 
dottorati onorarji minn diversi universitajiet. Kienet tkun mistiedna 
titkellem f'konferenzi intemazzjonali bħal dik dwar l-ambjent, dik dwar 
il-ġuħ fid-dinja, u oħra dwar il-baħar. FI-1967 inħatret membru tal
Kummissjoni tal-Vatikan għall-Ġustizzja u l-Paċi, u fl-1971, hija kienet 
l-ewwel mara li ngħatat il-permess tindirizza laqgħa tal-Kunsill tal
Vatikan, f'Ruma. 

Fost il-kotba li kitbet insibu Spaceship Earth u The Rich and Poor 
Nations. Flimkien ma' l-istudjuż Amerikan, Rene Dubos, kitbet On1y One 
Earth, The Home of Man u Progress for a Sma1l Planet. FI-1973 inħatret 
president ta' The Institute for Environment and Development. L-ambjent 
tal-bniedem kien għal qalb ha ferm; u l-messaġġ tagħha dejjem kien li 
d-dinja hija bħal pajjiż wieħed u li kulħadd għandu jgħix flimkien, bħal 
familja waħda. 

Minbarra Barbara Ward kien hemm nisa oħra, l-aktar dawk mill
Ewropa ta' Fuq, li ħadmu bla heda favur il-paċi, mhux biss biex inaqqsu 
l-gwerer iżda għaliex il-paċi ġġib ukoll l-iżvilupp . Sa mis-seklu l-ieħor, 
kienu bosta dawk in-nisa li ħadmu għall-paċi u biex jaraw il-gwerer 
jintemmu. Bertha von Suttner, Awstrjaka li għexet bejn 1-1843 u-l-1914, 
kienet minn fost dawn il-paċifisti ewlenin. Għal xi żmien hija ħadmet 
bħala s-segretarja ta' Alfred Nobel, li vvinta d-dinamite. FI-1889 hija 
ppubblikat l-akbar xogħol tagħha favur il-paċi, Lay Down Your Arms 
(Waffen Neider), li qajjem kontroversji kbar għax mar kontra l-kultura 
tal-militariżmu. Iżda l-ktieb ispira lil Alfred Nobel biex jistabbilixxi l
Premju Nobel għall-Paċi. 

Bertha von Suttner stess kienet l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju 
fl-1905. Nisa oħra li kienu ppremjati għall-ħidma tagħhom favur il-paċi 
kienu: Jane Addams, social worker Amerikana, Emily Greene Balch, 
professoressa f'Wellesley College, Mairead Corrigan u Betty Williams mill
Irlanda, Lady Rama Rao mill-Indja, Madre Tereża li taħdem f'Calcutta, 
u Alva Myrdal, ekonomista Svediża. Il-premju tas-sena 1991 rebħitu Aung 
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Madre Tereża ta ' Kalkutta, 
rebbieħa tal-Premju Nobel 

għall-Paċi 

San Suu Kyi, il-mexxejja ta' l-oppożizzjoni f'Myanmar (Burma) , għall
impenn tagħha kontra l-vjolenza u favur id-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem. 

Kemm qabel, kif ukoll waqt l-Ewwel Gwerra Dinjija, kien hemm għadd 
ta' femministi li ħadmu b'kuraġġ u bla waqfien biex il-gwerra tkun evitata 
inkella biex tintemm. Fl-Istat Uniti, fl-1915, Crystal Eastman u Jane 
Addams waqqfu The Women 's Peace Party. Flimkien ma' nisa oħra mill
Olanda, il-Belġju, il-Ġermanja u l-Ingilterra, irnexxielhom jiltaqgħu f'The 
Hague, l-Olanda, għall-Kungress Intemazzjonali tan-Nisa għall-Paċi. Wara 
it-tmiem ta' l-Ewwel Gwerra, fl-1918, aktar nisa komplew jaħdmu favur 
il-paċi. Twaqqfu għaqdiet oħra għall-paċi, bħal The Women 's 
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International League for Peace and Freedom li għadha sal-lum taħdem 
għad-diżarrri u għall-paċi bbażata fuq il-ġustizzja soċjali. 

L-ewwel movimenti tan-nisa favur il-paċi kienu jikkonċentraw l-aktar 
fuq it-twarrib tal-gwerer, il-ġlied intemazzjonali u d-diżarm. Iżda 
mbagħad bdew jagħtu attenzjoni akbar lill-problemi ekonomiċi u dawk 
ta' ġustizzja soċjali, kif għamlet Barbara Ward. 

Huma wrew li l-problemi ta' libertajiet politiċi tal-bniedem u tan
nazzjonijiet huma l-għeruq tan-nuqqas tal-paċi. In-nisa bdew iħarsu lejn 
dawn il-problemi mill-angoli kollha u għamlu analiżi globali, għaliex, 
bħal ma kienet tinsisti Barbara Ward, il-popli tad-dinja huma familja 
waħda. 

In-nisa kienu attivi ferm biex jagħmlu riċerka dwar il-paċi. Huma 
rnexxielhom joħorġu tagħrif loġistiku dwar il-gwerra, il-militar u l-ġirja 
għall-armamenti. In-nisa għamlu proposti biex il-flus li jintużaw fl
armamenti jintużaw f'għajnuna lill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. 
Helvi Sipila, avukatessa Finlandiża, li ħadmet favur il-jeddijiet tal
bniedem u kienet segretarja ġenerali tal-kumitat li organizza s-Sena 
Intemazzjonali tan-Nisa fl-1975, kienet qalet li "Irridu nagħmlu xi ħaġa 
minn issa biex jimexxielna noħolqu dinja li tinvesti r-riżorsi tagħha mhux 
fl-armamenti iżda fit-titjib tal-ħajja ta' kull bniedem." 

Sforzi kbar saru minn mijiet ta' nisa biex ma jħallux missili Cruise u 
Persħing jittieħdu f'diversi bażijiet militari f'pajjiżi Ewropej, membri tan
NATO. Forsi l-grupp ta' nisa li l-aktar laqat l-attenzjoni tal-pubbliku kien 
dak tal-bażi militari ta' Greenham Common, f'Berkshire, l-Ingilterra. 
F'Awissu ta' 1-1981, għadd ta' nisa mxew minn Cardiff, f'Wales, għall
bażi ta' Greenham Common u għal xhur sħaħ għexu fit-tined, ma' 
wliedhom, biex fiżikament jippruvaw iżommu milli jiddaħħlu l-missili 
nukleari fil-bażijiet militari. 

Minbarra fl-Ewropa, nisa oħra fil-Paċifiku wkoll kienu ngħaqdu u 
ipprotestaw kontra provi nukleari f'dan l-oċean. Il-provi kienu jsiru fuq 
il-ħafna gżejjer li fuqhom ma kinux igħixu nies. Barra minhekk, l-iskart 
nukleari kien jitwaddab fl-ibħra tal-Paċifiku u dan kien qed ikun ta' 
dannu għas-saħħa tan-nies li jgħixu f'dawn l-inħawi. 

Il-lum, għadd ġmielu ta' nisa magħqudin ukoll ma' rġiel, qed jaħdmu 
biex fis-soċjeta tagħna titrawwem kultura favur il-paċi u kontra l-vjolenza. 
Huma jaraw fl-edukazzjoni dak il-mezz li bih jistgħu jrawmu din il
kultura. Għalhekk saret ħafna insistenza biex fl-iskejjel jiġu mgħallma 
suġġetti bħalma huma l-ambjent u l-paċi. F'dawn l-aħħar snin, għaqda 
x'aktarx ġdida, Teachers For Peace, organizzat bosta seminars u 
diskussjonijiet marbutin mal-paċi u s-sillabus li għandu jkun introdott 
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fl-iskejjel. 
L-edukazzjoni għall-paċi hija marbuta ma' aspetti bħar-rispett ta' kull 

individwu, ir-relazzjonijiet bejn persuna u oħra, u l-kooperazzjoni bejn 
il-bnedmin. Tittratta wkoll l-oppressjoni, il-vjolenza, is-sessiżmu, ir
razziżmu, l-inġustizzji, il-ġejjieni tal-pjaneta tagħna, l-ambjent, u metodi 
alternattivi, barra l-gwerra, ta' kif jistgħu jkunu solvuti l-konflitti. L
edukazzjoni għall-paċi, għalhekk, tista' tinqasam f'oqsma diversi ta' 
tagħlim bħal dawk kulturali, ambjentali, drittijiet fundamentali tal
bniedem, diżarm, ugwaljanza, żvilupp, u morali. 

Din l-edukazzjoni mmirata lejn riforma soċjali tat bidu għall-kampanja 
biex tonqos il-vjolenza fil-familji u jiżdiedu r-rispett u s-sens ta' ugwaljanza 
bejn il-miżżewġin. Kampanja oħra hija marbuta mal-ġugarelli tal-gwerra 
li t-tfal subjien tant huma mdorrija jilagħbu bihom. Diġa hawn pajjiżi 
li waqqfu l-produzzjoni, kif ukoll il-bejgħ ta' dawn il-ġugarelli. Sforz ieħor 
qed isir kontra l-logħob perikoluż u 'maskili' iżżejjed, speċjalment fl
iskejjel tas-subjien. 

L-Effetti fuq Pajjiżna 
Il-Women's Liberation Movement infirex ma' bosta pajjiżi u n-nisa 

ngħaqdu biex iġiegħlu lill-gvernijiet jitolbu u jgħaddu liġijiet ħalli jgħollu 
dejjem il-qagħda tan-nisa sakemm jiġu ndaqs ma' l-irġiel. 

F'Malta, l-effetti ta' dan il-qawmien ġdid damu xi ftit ma nħassu. Fis
snin sittin, f'pajjiżna kien hawn diversi għaqdiet tan-nisa ta' xejra x' aktarx 
reliġjuża u mitfugħin biex jagħmlu xogħol volontarju ta' tagħlim, karita, 
u welfare. Ir-rwol tan-nisa membri f'dawn l-għaqdiet kien wieħed 
tradizzjonali, jiġifieri li jagħtu u jissagrifikaw ruħhom għal ħaddieħor, 
mingħajr ebda rikumpens. 

Għaqdiet tan-Nisa 
Għaqda tan-nisa ftit differenti minn dawk tas-soltu, Il-Kunsill Nazzjonali 

tan-Nisa (The National Council of Women), twaqqfet fl-1964. L-iskopijiet 
ewlenin tagħha kienu u għadhom it-tibdil fil-qagħda legali u soċjali tan
nisa Maltin u pressjoni biex in-nisa jagħtu kontribut siewi f'kull qasam 
tal-ħajja. 

Il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa hu pressure group li kellu parti mportanti 
ferm fil-progress li n-nisa Maltin bdew jagħmlu, l-aktar wara l-kisba ta' 
l-Indipendenza ta' pajjiżna. Il-membri ta' din l-għaqda kienu minn ta' 
l-ewwel li bdew iqanqlu kuxjenza pubblika dwar id-drittijiet tan-nisa u 
mbuttaw biex is-soċjeta tagħna tibda tagħraf il-jedd fundamentali tan
nisa għall-ugwaljanza. 
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Il-Kunsill Nażzjonali tan-Nisa jqanqal il-problemi tan-nisa li jiġu 
diskussi f'laqgħat pubbliċi u jressaq rapporti, riżoluzzjonijiet u proposti 
lill-Gvern u lill-partiti politiċi. Fis-snin sittin, l-għaqda għamlet pressjoni 
fuq il-unjons u l-Gvern ta' dak iż-żmien biex jitwettaq fil-prattika l
prinċipju mniżżel fil-Kostituzzjoni, li n-nisa jieħdu paga ndaqs bħal dik 
ta' l-irġiel għall-istess xogħol (għall-ewwel għan-nisa impjegati mal-Gvern). 
Saret insistenza wkoll biex isiru riformi fit-taxxa tad-dħul, u biex titjieb 
il-qagħda tal-maids. Bil-ħidma tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, għall
ewwel darba wkoll, xi nisa ntgħażlu biex ikunu membri ta' kumitati 
mportanti mwaqqfa mill-Gvern. 

L-influwenza tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa naqset xi ftit matul is-snin 
sebgħin u tmenin, għalkemm il-ħidma ma waqfet qatt. Il-lum din l
għaqda għadha ssemma' leħenha dwar bosta affarijiet li mhux biss jolqtu 
lin-nisa mill-qrib iżda wkoll lil membri oħrajn tal-familji tagħhom u tas
soċjeta Maltija. 
Għaqda oħra tan-nisa li twaqqfet għall-ħabta tal-bidu tas-snin sebgħin, 

kienet Il-Moviment għa1l-Emanċipazzjoni tal-Mara. Il-lum dan il
Moviment m'għadux jeżisti; iżda fil-ftit snin li dam imwaqqaf irnexxielu 
jqanqal problemi tan-nisa li ftit li xejn kienu għadhom ġew diskussi fis
soċjeta tagħna. Kienu problemi li kienu qed iqanqlu n-nisa fl-Amerika 
u fil-pajjiżi l-oħra tal-Punent u li għall-Maltin kienu forsi jidhru radikali 
żżejjed. 

Fost il-prinċipji li l-membri ta' din l-għaqda kienu jħaddnu kien hemm 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-jedd li l-mara Maltija għandha tkun 
hi stess li tiddetermina d-destin tagħha; ir-rikumpens xieraq għax-xogħol 
tad-dar; il-jedd tal-mara miżżewġa li toħroġ taħdem barra d-dar; il-jedd 
tan-nisa għal kull tip ta' tagħlim; il-koedukazzjoni fkulllivell ta' tagħlim, 
ukoll f'dak sekondarju; iż-żwieġ ċivili; u d-divorzju fejn ikun hemm 
ħtieġa. 17 

Il-membri ta' din l-għaqda ma kinux nisa biss iżda kien hemm ukoll 
għadd ta' rġielli wkoll kienu jemmnu fil-prinċipji ta' l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa. Fil-parti l-kbira tagħhom, il-membri kienu ta' ċertu livell 
għoli ta' edukazzjoni, uħud b'tagħlim universitarju. U-talbiet tagħhom, 
għal dawk iż-żminijiet, kienu aktar radikali minn dawk ta' għaqdiet oħra, 
u jista' jkun li kienu l-kaġun li gerrxu lil uħud li kellhom għal qalbhom 
l-emanċipazzjoni tan-nisa iżda li kienu aktar moderati. 

Fis-snin tmenin, il-Moviment għall-Emanċipazzjoni tal-Mara sfaxxa, u 
minfloku, b'anqas membri, u anqas organizzat, feġġ il-grupp Min-Naħa 
tan-Nisa. Dan il-grupp femminista, matul il-ftit snin ta' ħajja li kellu, 
irnexxielu jressaq proposti lill-Gvern dwar il-ftuħ ta' kliniċi dwar l-
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ippjanar tal-familja u oħrajn dwar tibdil fil-Kodiċi Ċivili għal liġijiet 
marbuta mal-familja. 

Fl-1985 kien iffurmat grupp ieħor bI-isem ta' In-Nisa għall-Paċi li 
madwar sentejn wara, bidel ismu u sar In-Nisa għall-Paċi u l-Ugwaljanza. 
Dan il-grupp twaqqaf fl-1985 biex jaħdem għall-paċi peress li dik is-sena 
kienet dedikata għall-paċi. L-iskopijiet tal-grupp kienu li jaħdmu għall
paċi fid-dar, fil-post tax-xogħol, fir-reġjun tal-Mediterran u fid-dinja; li 
jagħmlu kampanja kontra kull forma ta' vjolenza u kontra l-armamenti 
nukleari; u li jaħdmu għal ambjent aktar b'saħħtu. Skop ieħor hu li fil
pajjiż ikun hawn l-ugwaljanza bejn is-sessi, f'kull eta u f'kull qasam 
tal-ħajja. 

Jekk wieħed jifli ftit x'effetti kellhom dawn id-diversi għaqdiet fuq in
nisa u l-mentalita tas-soċjeta Maltija, jista' jasal għall-konklużjoni li dawn 
l-għaqdiet kellhom riżultati pożittivi 'l hawn u 'l hinn. Jista' jkun li l-ħidma 
tagħhom ma kinitx koordinata biżżejjed. Hu minnu li saru diversi riformi 
fl-oqsma tax-xogħol, edukazzjoni, familja, u benefiċċji soċjali,18 iżda dan 
ma sarx skond pjan imfassal bi ħsieb. 

Sadanittant, il-partiti politiċi wkoll bdew iwaqqfu l-fergħat tal-membri 
nisa, li mil-lat ta' sħubija, huma b'saħħithom sew. Għal xi żmien kienu 
attivi ħafna, għalkemm fdawn l-aħħar snin donnhom li naqqsu sew mill
ħeġġa ta' qabel. Is-siwi ta' dawn il-fergħat tan-nisa, li m'humiex għaqdiet 
femministi, hu li rnexxielhom iġiegħlu lill-partiti politiċi jagħtu kas aktar 
il-vot tan-nisa u l-ħtiġiet tagħhom. 

Din il-pressjoni wasslet biex il-partiti politiċi, immexxija minn rġiel, 
jibdew jaghrfu xi ftit il-problemi marbutin man-nisa u jaċċettaw ukoll 
il-proposti għal tibdil imressqa min-nisa. Pass 'il quddiem sar meta fl
aħħar żewġ elezzjonijiet ġenerali tal-pajjiż, fl-1981 u fl-1987, iż-żewġ partiti 
l-kbar, fil-programm elettorali tagħhom,19 inkludew partijiet speċjali 
dwar il-ħtiġiet tan-nisa Maltin. 

Makkinarju Governattiv 
Din ir-rieda politika favur il-prinċipju ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u 

l-irġiel bdiet titwettaq fil-prattika fl-1989 meta l-Gvem waqqaf Is
Segretarjat għall-Ugwaljanza tan-Nisa,' uffiċċju apposta fi ħdan il-Ministeru 
tal-Politika Soċjali. Fl-istess waqt twaqqfet ukoll Il-Kummissjoni għall
Avvanz tal-Mara, għaqda ta' ħdax-il persun~v:olontarja, nisa u rġiel, biex 
tgħin bil-pariri lis-Segretarjat għall-Ugwaljanza tan-Nisa. 

Is-Segretarjat għall-Ugwaljanza tan-Nisa jaħdem biex il-Gvem iwettaq 
il-pjan tiegħu li jitnehha dak kollu li fil-liġijiet u fil-prattika għadu 
jiddiskrimina kontra n-nisa u biex in-nisa Maltin ikollhom sehem 
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importanti fl-iżvilupp tal-pajjiż. Il-ħidma tas-Segretarjat tinfluwenza l
politika ta' kull ministeru u dipartiment tal-gvem dwar dak kollu li hu 
marbut man-nisa. Minbarra li jqanqal inizjattivi favur l-ugwaljanza, is
Segretarjat jiżgura li l-ħidma favur in-nisa titwettaq. Iżomm ukoll kuntatt 
ma' istituzzjonijiet governattivi oħra tan-nisa f'pajjiżi oħra u ma' għaqdiet 
intemazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti, il-Kunsill ta' l-Ewropa, il
Komunita' Ewropea u l-Commonwealth Secretariat. 

Il-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara taħdem l-aktar biex tfassal liġi 
ġdida tal-familja, tara x'liġijiet jeħtieġ jinbidlu biex in-nisa u l-irġiel Maltin 
ikunu ndaqs, u tirsisti biex in-nisa javanzaw fl-oqsma politiċi, soċjali, 
ekonomiċi u kulturali. Il-Kummissjoni ikkoncentrat l-aktar fuq emendi 
għall-Kodiċi Ċivili li jittrattaw il-familja u emendi għal liġijiet oħra bħal 
dawk tat-taxxa, tas-sigurta soċjali, taċ-ċittadinanza, tax-xandir u 
kundizzjonijiet ta' xogħol. 

Ma' din il-ħidma għal riformi legali li x'aktarx iġibu l-ugwaljanza biss 
fuq il-karta, il-Kummissjoni taħdem bla heda biex fil-pajjiż tissawwar 
mentalita u kultura favur il-prinċipju ta' ugwaljanza tas-sessi. Din il
ħidma twettaqha permezz ta' dibattiti, laqgħat pubbliċi, programmi ta' 
informazzjoni u tagħlim fuq ir-radju u t-televiżjoni, pubblikazzjonijiet 
ta' papers, studji, riċerka, u kitba fil-gazzetti. Minbarra hekk, il
Kummissjoni taħdem ukoll biex ittejjeb il-qagħda tan-nisa fil-qasam ta' 
l-edukazzjoni, ta' l-impjiegi u tas-saħħa. Qed tingħata importanza wkoll 
lill-problema tal-vjolenza fuq in-nisa, l-aktar dik ta' swat fl-ambjent 
domestiku. 

Emenda Kostituzzjonali 
Jidher li minn meta twaqqaf dan il-makkinarju governattiv favur l

ugwaljanza, fil-pajjiż sar hawn aktar għarfien dwar il-prinċipju ta' l
ugwaljanza tas-sessi, sew fost l-awtoritajiet u dawk li jfasslu l-politika kif 
ukoll fost il-poplu. Fit-8 ta' Marzu, 1991, il-Gvem aċċeda għall

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tneħħija ta' kull Għamla ta ' 
Diskriminazzjoni Kontra l-Mara.20 Imbagħad matul Lulju 1991, il
Parlament Malti ddiskuta bI-akbar serjeta emenda għall-Kostituzzjoni 
biex tagħraf li l-ugwaljanza bejn is-sessi hi jedd fundamentali tal-bniedem 
u biex tagħti protezzjoni għal min ibati minn diskriminazzjoni minħabba 
s-sess. L-emenda għaddiet mill-Parlament b'vot unanimu tad-Deputati 
tal-Gvem u dawk ta' l-Oppożizzjoni. Kien pass ieħor 'il quddiem ghan
nisa Maltin li raw il-partiti politiċi Maltin jiddikjaraw pubblikament li 
huma favur l-ugwaljanza. 
L-għadd ta' nisa f'pożizzjonijiet għolja wkoll beda bil-ftit il-ftit jiżdied. 
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B' danakollu, għalkemm aktar u aktar nisa qed juru li huma kapaċi jkunu 
f'kumitati u bordijiet tal-Gvem, għad fadal ħafna xi jsir qabel ma r
rappreżentanza tan-nisa fil-pożizzjonijiet ta' fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet 
tkun tinħass sew. Il-lum qed jingħaraf li t-tibdil legali huwa importanti 
li jsir, iżda dan m'hux biżżejjed. Id f'id miegħu jridu jinbidlu l-mentalita, 
il-kultura u ċerti drawwiet antiki li aħna lkoll trabbejna fihom, u li b'mod 
dirett jew indirett, jibqgħu joħolqu inġustizzji kontra l-mara, u jżommuha 
milli timxi 'l quddiem. 

l 
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10 Għeluq 

Minn din il-ħarsa ħafifa li tajt lejn dak li għaddiet minnu l-mara fil
kisba ta' jeddijietha, joħroġ ċar li l-qagħda ġdida li qed tingħata f'din is
soċjeta tagħna għadha tqanqal fehmiet pjuttost kontradittorji, u ġabet 
ukoll problemi ġodda. 

Jista' jingħad li l-lum il-prinċipju ta' l-ugwaljanza huwa aċċettat 
universalment, iżda fl-istess waqt għadu donnu joħloq ċertu biża' li l
ugwaljanza se tagħti xi privileġġi żejda lin-nisa; li se twassalhom biex 
jitilgħu fuq ras l-irġiel; inkella li se tnaqqsilhom il-kwalitajiet sbieħ 
'femminili' u tlibbishom karatteristiċi 'maskili' iżżejjed. 

Dan it-tip ta' biża' jaħkem mhux biss lill -irġiel imma wkoll nisa oħra 
li x'aktarx ikunu għadhom jemmnu fir-rwoli tradizzjonali tal-mara. Jidher 
għalhekk li n-nisa nnifishom mhux dejjem jafu preċiżament xi jridu. Min 
irid joqgħod id-dar, marbut għal kollox mal-familja; min irid l
opportunita li joħroġ jaħdem, li jkollu karriera u jkun ekonomikament 
indipendenti; u min isostni li jista' jintlaħaq bilanċ bejn il-familja u x
xogħol jekk is-soċjeta taħseb għal strutturi xierqa. 
Ġie li jinħoloq ċertu antagoniżmu bejn nisa li jibqgħu d-dar u dawk 

li joħorġu jaħdmu. Kull naħa tipprova tiġġustifika l-għażla tagħha u tħares 
bI-ikreh, jekk mhux ukoll b 'disprezz, lejn in-naħa l-oħra. Dan l
antagoniżmu qed iwassal biex iċajpar il-fehmiet u jżomm lin-nisa 
mifrudin. B'hekk qed jiġri li n-nisa m'humiex jinghaqdu biex iħeġġu 
għall-bini ta' strutturi ġodda li jkunu ta' għajnuna għal min jagħżel li 
jibqa' jaħdem. Lanqas ma huma jingħaqdu għat-titjib tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tal-ħaddiema nisa. 

135 



F'dawn iż-żminijiet hawn ukoll min qed jistaqsi jekk il-kisba ta' jeddijiet 
għan-nisa hix qed tassew tgħinhom jimxu 'l quddiem. Għal bosta huwa 
ċar li l-jeddijiet u l-ħafna opportunitajiet ġodda li ngħataw lin-nisa 
għenuhom biex javanzaw, jiksbu fiduċja fihom innifishom, joħorġu minn 
qoxrithom, jużaw it-talenti u l-kapaċitajiet tagħhom, u jagħtu sehemhom 
fis-soċjeta. Mill-banda l-oħra, ma nistgħux ma ninnutawx li l-kisbiet ġodda 
ħolqu wkoll problemi għan-nisa l-aktar biex ilaħħqu mar
responsabbiltajiet tal-familja u x-xogħol, u s-sigħat itwal ta' xogħol li qed 
ikollhom jitgħabbew bihom. 

Fil-fehma tiegħi dawn il-problemi nħolqu għaliex, pass pass mal-għotja 
tal-jeddijiet, ma kienx hemm proċess ta' bidla kulturali favur l
ugwaljanza. Għalkemm ħafna kienu dawk l-irġiel u n-nisa li affermaw 
il-prinċipji ta'l-ugwaljanza, fil-prattika, iżda, fil-konfront tal-mara, baqgħu 
jaġixxu skond twemmin tradizzjonali, u ma biddlu xejn biex jagħmlu 
l-mixja tal-mara 'l quddiem waħda aktar ħafifa. L-antagoniżmu u l
preġudizzji li n-nisa għadhom ikollhom ihabbtu wiċċhom magħhom qed 
ikunu ta' dannu mhux biss għalihom, iżda wkoll għas-soċjeta kollha. 
Għalhekk nemmen bis-sħiħ li, id f'id mal-għotja tal-jeddijiet, għandu 

jkun hemm bidla radikali fina lkoll dwar kif inħarsu lejn il-mara. Jeħtieġ 
li s-soċjeta tagħna tibda tagħraf li l-mara m'hix xi ħolqien inferjuri u tibda 
tapprezza kull kontribut li hija tista' tagħti fl-iżvilupp tal-pajjiż. 

*** 
Jien u niġbor it-tagħrif dwar il-qagħda tal-mara ma kelli ebda 

intenzjoni li nikteb teżijiet twal u profondi. Lanqas ma qed nistenna li 
l-qarrejja kollha se jaqblu ma' xi interpretazzjoni li jiena tajt. L-iskop 
tiegħi hu li, barra li nagħti tagħrif, nixgħel ukoll l-ewwel ġamra li 
tkebbes aktar diskussjoni. Nittama wkoll li dan il-ktieb ikun pass ieħor 
fil-proċess edukattiv li għandu jwassal biex fpajjizna titrawwem mentalita 
favur l-ugwaljanza vera bejn l-irġiel u n-nisa. 
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