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NIBNU FIDUĊJA ĠDIDA FIL-POLITIKA

Daħla
Għandna problema: il-fiduċja fil-politika u fil-politiċi aktar ma jmur aktar qed
titnawwar.
Ma nistgħux indawru wiċċna n-naħa l-oħra; jekk in-nies jitilfu l-fiduċja fil-politika
nnifisha, inkunu qed nherru s-sinsla tad-demokrazija u l-fibra tas-soċjetà tagħna.
Soċjetà li tħalli l-fiduċja fil-politika tintilef, tpattiha qares.
Jien irrid li nibnu fiduċja ġdida fil-politika.
Il-fiduċja fil-politika ma tistax tixtriha. Trid taħdem għaliha, kuljum.
Jien nemmen fl-onestà fil-politika.
Irrid li nnaddfu l-politika.
Għalhekk irrid lill-Partit Nazzjonalista jilqa’ din l-isfida li jibni fiduċja ġdida filpolitika. Veru, biex nagħmlu dan irridu nitgħallmu mill-iżbalji tagħna wkoll biex
ma nirrepetuhomx. Imma nistgħu nħarsu ’l quddiem b’kuraġġ jekk nagħrfu li
nistgħu nagħmlu aħjar, ħafna aħjar, minn dak li għandna llum.
Se nagħmlu dan billi ngħollu l-livell.
Se nintrabtu b’saħħa mat-twemmin tagħna fl-onestà, fil-ġustizzja, fl-imparzjalità u
fil-kompetenza bħala l-valuri li jagħtu l-aqwa kwalità tal-ħajja lis-soċjetà tagħna.
Fil-qalba tat-twemmin tagħna hemm sett ta’ valuri li jfissru l-idea tagħna
ta’ x’inhu gvernar tajjeb. Dawn il-valuri huma l-bażi tar-rabta bejn in-nies u
r-rappreżentanti eletti minnhom, rabta mibnija fuq il-fiduċja, li tpoġġi l-poter talGvern tassew għas-servizz tal-Maltin u l-Għawdxin kollha u mhux għas-servizz
tal-ftit magħżulin.
Għalhekk qed nipproponu sett ta’ Proposti għal Gvernar Tajjeb.
Dan id-dokument ma nippretendux li hu l-bidu u t-tmiem ta’ kull idea ta’ gvernar
tajjeb; dan id-dokument huwa sempliċiment sett ta’ ideat li qed inressqu għallkonsultazzjoni pubblika ħalli nisimgħu xi jgħidu n-nies u nkomplu nsawruhom
aħjar u ntejbuhom. Imma dan is-sett ta’ ideat żgur jiġbor flimkien numru ta’ bidliet
radikali li jistgħu jċaqilqu sew is-sistema ta’ gvernar tagħna u jibdluha għall-aħjar.
F’dan is-sens, dan id-dokument hu l-ewwel tat-tip tiegħu f’Malta u jirrappreżenta
l-bidla vera li jridu n-nies.
Simon Busuttil
Kap tal-Partit Nazzjonalista

“Jien irrid li nibnu
fiduċja ġdida
fil-politika”
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Dan l-aħħar inkixfu bħal qatt
qabel numru ta’ każi li jindikaw
korruzzjoni, frodi, konflitt ta’ interess,
inkompetenza, irregolaritajiet,
klijenteliżmu, nepotiżmu u
diskriminazzjoni
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Għaliex għandna
bżonn Proposti
ta’ Gvernar Tajjeb
Il-valuri u l-prinċipji ta’ gvernar tajjeb aktar ma jmur aktar qed jitnawru. Lanqas
ma għandna mezzi biżżejjed biex jiżguraw li kwalunkwe Gvern, issa u fil-futur,
iġib ruħu skont dawn il-prinċipji u jwaqqfuh minn għemilu jekk jiżvija minn dawn
il-prinċipji.
Dan l-aħħar inkixfu bħal qatt qabel numru ta’ każi li jindikaw korruzzjoni, frodi,
konflitt ta’ interess, inkompetenza, irregolaritajiet, klijenteliżmu, nepotiżmu u
diskriminazzjoni. Ma’ dawn, għadd ta’ istituzzjonijiet pubbliċi effettivament tilfu
l-awtonomija tagħhom, il-liġi donnha ma tgħoddx għal dawk qrib il-poter, u
l-ħabi u l-irresponsabbiltà saru l-ordni ta’ kull jum.
Il-Gvern Laburista preżenti qed imexxi bi tnaqqis xokkanti tal-livelli ta’ gvernar
tajjeb; tnaqqis tal-livelli fi żmien tassew qasir. Dan jixxokkja aktar meta tqis li dan
il-Gvern tela’ propju fuq il-wegħda ta’ gvernar tajjeb.
Dan li qed ngħidu ma jfissirx li l-Partit Nazzjonalista hu bla ħtija. Fil-passat,
għamel l-iżbalji tiegħu, uħud minnhom serji, u patta bil-kbir fl-aħħar elezzjoni.
Naqas ukoll li jdaħħal biżżejjed strutturi sodi ta’ gvernar tajjeb ħalli dan itul aktar
mill-Gvern tiegħu. Dam ukoll ma daħħal ċerti liġijiet għal gvernar tajjeb, bħal-liġi
għall-finanzjament tal-partiti politiċi, li kienu ilhom meħtieġa.
Taħt dal-Gvern, imma, jidhru ċar riskji ġodda:
»» Kuntratti pubbliċi importanti ffirmati fis-sigriet u miżmumin ’il bogħod
mill-pubbliku biex ma jgħarbilhomx.
»» Il-prinċipju tal-mertu injorat fil-ħatriet pubbliċi bi preferenzi ċari,
nepotiżmu, diskriminazzjoni u klijenteliżmu.
»» Numru ta’ każi li jindikaw li hemm konflitti ta’ interess.
»» Turija li qed iseħħu prattiċi korrotti fl-għoti ta’ kuntratti pubbliċi, ta’
propjetà pubblika u ta’ servizzi pubbliċi, mhux lanqas fil-ħruġ ta’ visas u
permessi ta’ residenza lil barranin.
»» Liġijiet li ma jgħoddux għal kulħadd l-istess; dan iwassal għal sitwazzjoni
fejn in-nies jibdew jaħsbu li aktar jaqbillek tagħmel li trid milli tobdi l-liġi.
»» Żieda bl-għaġla fil-konċentrazzjoni tal-poter f’idejn il-ftit flimkien ma’
telf tal-awtonomija ta’ istituzzjonijiet pubbliċi li jħarsu l-ħafna.
»» Indħil politiku ċar fl-ippjanar u fil-permessi ta’ żvilupp b’konsegwenzi
soċjali u ambjentali serji għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.
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Fil-qalba ta’ dan kollu li
semmejna hemm ħaġa komuni:
it-tinwir tal-valuri u tal-prinċipji

Fil-qalba ta’ dan kollu li semmejna hemm ħaġa komuni: it-tinwir tal-valuri u
tal-prinċipji. Imma hemm ukoll kwistjonijiet aktar fondi li jridu jkunu indirizzati
u li wħud minnhom jherru l-qalba tal-istruttura u tas-sistema politika tagħna.
Pereżempju:
»» Il-metodu kif ikun elett il-President ta’ Malta, b’maġġoranza parlamentari
sempliċi flok b’żewġ terzi, mhux dejjem iwassal għall-effett mixtieq ta’
għaqda nazzjonali li tista’ sseħħ jekk l-għażla tkun ibbażata fuq kunsens
usa’.
»» L-użu rari ta’ referenda, inkluż referenda li jipproponu liġijiet u
deċiżjonijiet aktar milli sempliċiment ineħħuhom.
»» Il-Qorti Kostituzzjonali tista’ tiddikjara liġijiet invalidi, imma dawn ma
jaqgħux awtomatikament u xorta jibqgħu fis-seħħ għall-bqija tan-nies
li ma jkunux fil-kawża.
»» M’hemmx firda vera tal-poteri bejn il-Gvern (l-Eżekuttiv), il-Parlament
(il-Leġiżlattiv) waqt li l-maġġoranza tal-Gvern fil-Parlament ta’ spiss
thedded il-funzjoni bażika tal-Parlament li għandha tkun li jgħarbel
sewwa lill-Gvern b’mod demokratiku.
»» Il-mod kif il-Gvern jaħtar waħdu l-membri tal-ġudikatura jżelleġ ilprinċipju li l-Qrati m’għandu jkollhom minn ħadd.
»» Il-proċess elettorali tagħna jimxi bil-mod u ma jħallix spazju għallinnovazzjoni, bħall-votazzjoni elettronika u l-għadd elettroniku tal-voti
kif ukoll il-votazzjoni barra minn Malta.
»» Il-Parlament għadu dgħajjef fil-livell ta’ skrutinju demokratiku li jagħmel
u xorta għad m’għandux l-awtonomija amministrattiva, ir-riżorsi u
l-poteri meħtieġa biex jaqdi l-funzjoni tiegħu li jissorvelja lill-Gvern.
»» Allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni u korruzzjoni ftit li xejn hemm modi
kif issir ġustizzja dwarhom.
»» L-aċċess għall-informazzjoni tal-Gvern għadu ristrett u bla possibilità
vera ta’ skrutinju waqt li m’hemm l-ebda limitu fuq kemm il-Gvern jista’
jbella’ lill-pubbliku propoganda minn fondi pubbliċi.
»» Għalkemm l-għaqdiet tas-soċjetà ċivili saru aktar importanti,
l-involviment tagħhom fit-tiswir u t-teħid tad-deċiżjonijiet għadu limitat
u m’għandux struttura soda biżżejjed.
»» Il-partiti politiċi għadhom is-sewwieqa kważi waħdanin tat-tiswir u
l-evalwazzjoni tal-policies.
»» Il-media tal-Istat qed kulma jmur ikunu kontrollati dejjem aktar millGvern tal-ġurnata.
Il-PROBLEMI fil-firxa tal-istituzzjonijiet pubbliċi jinkludu:
1.
Nuqqas ta’ rispett għall-prinċipju li l-liġi trid tgħodd għal kulħadd
l-istess
2. Trattament mhux indaqs u diskriminazzjoni
3. Nuqqas ta’ trasparenza
4. Tmexxija li mhijiex responsabbli għal għemilha
5. Imġiba mhux etika u konflitti ta’ interess
6. Nepotiżmu, preferenzi u klijenteliżmu
7. Użu ħażin ta’ fondi pubbliċi u ta’ ħwejjeġ il-poplu
8. Abbuż ta’ poter u korruzzjoni
9. Inċertezza fir-riżultati demokratiċi
10. Amministrazzjoni pubblika dgħajfa
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Din hi ġabra ta’ proposti maħsubin
biex ifasslu bidu ġdid fl-iggvernar
tajjeb; proposti li issa huma miftuħin
għall-konsultazzjoni pubblika

PRINĊIPJI GĦAL GVERNAR TAJJEB
Il-PRINĊIPJI li nħaddnu fil-qalba ta’ Gvernar Tajjeb jinkludu dawn li ġejjin:
1.
It-tmexxija demokratika bbażata fuq il-parteċipazzjoni attiva tan-nies
2. Ir-rispett għar-regola tal-liġi li tkun tiswa ndaqs għal kulħadd
3. Il-kontabilità li żżomm lil min imexxi responsabbli għal għemilu
4. It-trasparenza għal tmexxija aperta
5. Ir-rispons għall-bżonnijiet tan-nies
6. L-ekwità u l-inklużjoni ħalli ma jitwarrab ħadd
7. L-etika u l-imparzjalità ħalli t-tmexxija tkun sewwa u ma jkollha minn
ħadd
8. It-tfittxija tal-kunsens u l-qbil
9. Il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni
10. L-immaniġjar finanzjarju tajjeb
Aħna identifikajna l-problemi li qed jolqtu l-iggvernar f’pajjiżna u identifikajna
wkoll il-prinċipji li fuqhom irridu nibnu gvernar tajjeb.
Il-Kostituzzjoni ta’ Malta, il-liġijiet tagħna, kif ukoll it-Trattati tal-Unjoni Ewropea
u dawk internazzjonali qegħdin hemm biex jirregolaw u jħarsu d-drittijiet u
d-dmirijiet tagħna. Ħafna mill-prinċipji għal gvernar tajjeb diġà huma riflessi
fil-qafas tal-liġijiet li writna mingħand ta’ qabilna. Il-Partit Nazzjonalista dejjem
wera l-apprezzament u d-determinazzjoni tiegħu li jgħożż – u jġib ruħu skont –
dawn il-prinċipji li huma fil-bażi ta’ dawn il-liġijiet.
Il-proposti li qed nagħmlu f’dan id-dokument huma maħsubin biex jiżguraw li
l-prinċipji jagħtu kulur permanenti lit-tessut innifsu tal-iggvernar u tal-politika
f’pajjiżna, fil-livell eżekuttiv tal-Gvern kif ukoll fil-firxa kollha tal-istituzzjonijiet
pubbliċi u tal-amministrazzjoni pubblika. Min-naħa tagħhom, dawn għandhom
l-iskop li jħarsu l-interess pubbliku u jikkastigaw b’mekkaniżmu kredibbli ta’
infurzar lil dawk li jittradixxu l-interess pubbliku. Dawn il-proposti mhumiex lista
magħluqa ta’ affarijiet li jridu jsiru u oħrajn li ma jridux isiru. Din hi ġabra ta’
proposti maħsubin biex ifasslu bidu ġdid fl-iggvernar tajjeb; proposti li issa huma
miftuħin għall-konsultazzjoni pubblika.
Organizzajna l-PROPOSTI tagħna taħt dawn it-temi:
1.
Id-demokrazija u l-iskrutinju demokratiku
2. It-trasparenza
3. L-imġiba etika
4. Il-ħatriet pubbliċi
5. L-użu ta’ flus il-poplu u tal-propjetà pubblika
6. Il-media u x-xandir pubbliku
7. Il-komunikazzjoni mal-pubbliku
8. Id-djalogu soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
9. Id-drittijiet taċ-ċittadini
10. Ir-rispett għar-regola tal-liġi
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10 PROBLEMI
ABBUŻ TA’ POTER
U KORRUZZJONI
NUQQAS TA’ RISPETT
GĦALL-PRINĊIPJU
LI L-LIĠI TRID TGĦODD
GĦAL KULĦADD
L-ISTESS

NUQQAS TA’
TRASPARENZA

IMĠIBA MHUX ETIKA
U KONFLITTI TA’
INTERESS

IT-TFITTXIJA
TAL-KUNSENS U
L-QBIL

IR-RISPETT GĦARREGOLA TAL-LIĠI LI
TKUN TISWA NDAQS
GĦAL KULĦADD

10 PRINĊIPJI

UŻU ĦAŻIN TA’ FONDI
PUBBLIĊI U TA’ ĦWEJJEĠ
IL-POPLU

IR-RISPONS
GĦALLBŻONNIJIET
TAN-NIES

IT-TRASPARENZA
GĦAL TMEXXIJA
APERTA

IT-TRASPARENZA

ID-DEMOKRAZIJA
U L-ISKRUTINJU
DEMOKRATIKU
L-IMĠIBA ETIKA

L-UŻU TA’ FLUS
IL-POPLU U TAL-PROPJETÀ
PUBBLIKA

10 PROPOSTI
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AMMINISTRAZZJONI
PUBBLIKA DGĦAJFA

TMEXXIJA LI MHIJIEX
RESPONSABBLI GĦAL
GĦEMILHA

NEPOTIŻMU,
PREFERENZI U
KLIJENTELIŻMU

TRATTAMENT
MHUX INDAQS U
DISKRIMINAZZJONI
IT-TMEXXIJA
DEMOKRATIKA
BBAŻATA FUQ
IL-PARTEĊIPAZZJONI
ATTIVA TAN-NIES

IL-KONTABILITÀ
LI ŻŻOMM
LIL MIN IMEXXI
RESPONSABBLI
GĦAL GĦEMILU

INĊERTEZZA
FIR-RIŻULTATI
DEMOKRATIĊI

L-ETIKA U
L-IMPARZJALITÀ
ĦALLI T-TMEXXIJA
TKUN SEWWA U MA
JKOLLHA MINN
ĦADD

L-IMMANIĠJAR
FINANZJARJU
TAJJEB

IL-ĠLIEDA
KONTRA L-FRODI U
L-KORRUZZJONI

ID-DRITTIJIET
TAĊ-ĊITTADINI

IL-ĦATRIET
PUBBLIĊI

IL-MEDIA U
X-XANDIR PUBBLIKU
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L-EKWITÀ U
L-INKLUŻJONI
ĦALLI MA
JITWARRAB
ĦADD

ID-DJALOGU
SOĊJALI U
L-ORGANIZZAZZJONIJIET
TAS-SOĊJETÀ ĊIVILI

IR-RISPETT GĦARREGOLA TAL-LIĠI
IL-KOMUNIKAZZJONI
MAL-PUBBLIKU
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Id-demokrazija
u l-iskrutinju
demokratiku
L-iggvernar tajjeb jeħtieġ impenn ċar għad-demokrazija u għall-iskrutinju
demokratiku li jgħarbel sew lil kull min ikollu poter. Min-naħa tagħha, iddemokrazija teħtieġ impenn għas-separazzjoni tal-poteri bejn il-Gvern, ilParlament u l-Ġudikatura, ħalli kull wieħed minn dawn il-poteri jikkontrolla u
jibbilanċja lill-oħrajn. L-iggvernar tajjeb jeħtieġ ukoll istituzzjonijiet awtonomi u
b’saħħithom li jkollhom ħajja itwal minn tal-gvernijiet u liġijiet li jġibu ’l quddiem
livelli għolja ta’ mġiba kullimkien.
Biex ngħidu kollox, il-Gvern Laburista preżenti introduċa ftit liġijiet li suppost
isaħħu d-demokrazija u l-iskrutinju demokratiku. Dawn jinkludu l-Att dwar ilProtezzjoni ta’ Informatur (whistleblower) li kien messu ilu li daħal, il-liġi biex
tneħħi l-preskrizzjoni fuq korruzzjoni minn politiċi u l-liġi tal-finanzjament talpartiti. B’xorti ħażina, dawn il-liġijiet mhumiex bla difetti. Pereżempju, il-liġi talfinanzjament tal-partiti tippreserva d-diskriminazzjoni ovvja fil-finanzjament
pubbliku bejn iż-żewġ partiti ewlenin.
Inizjattivi oħrajn, bħar-riforma fil-Ġudikatura u l-aġġornament tal-Kummissjoni
Permanenti Kontra l-Korruzzjoni għadhom ikarkru u abbozz ta’ liġi li ressqet
l-Oppożizzjoni biex jinħatar Kummissarju Parlamentari għall-Istandarnds fil-Ħajja
Pubblika ilu mwaħħal fuq l-aġenda parlamentari sentejn sħaħ. Aktar minn hekk,
hemm oqsma oħrajn fejn il-Gvern ma wera l-ebda intenzjoni li jrid jirriforma.
Dawn huma oqsma li jeħtieġu riflessjoni.
Jeħtieġ li jkollna sett ta’ miżuri li jkunu jistgħu juru impenn b’saħħtu favur iddemokrazija, is-separazzjoni tal-poteri u l-awtonomija tal-istituzzjonijiet pubbliċi.

NIPPROPONU LI
1.

Nosservaw is-separazzjoni tal-poteri bejn l-Eżekuttiv, il-Leġiżlattiv u
l-Ġudikatura biex niżguraw gvernar tajjeb.

2.

Infittxu l-kunsens fl-iggvernar u l-politika u naraw li nsaħħu dan ilkunsens b’mekkaniżmi bħall-maġġoranza ta’ żewġ terzi fil-Parlament
għal ħatriet importanti.

3.

Nerġgħu nagħtu l-awtonomija lill-istituzzjonijiet pubbliċi li jeħtieġ
jaġixxu b’mod indipendenti mill-Gvern.

4.

Niżguraw li l-livelli għoljin ta’ gvernar tajjeb ikollhom għeruq sodi
biżżejjed biex gvernijiet tal-futur ma jerġgħux iniżżlu dawn il-livelli filbaxx. B’dan il-mod, ir-regoli ta’ gvernar tajjeb ikunu jgħoddu dejjem,
ikun min ikun fil-gvern.

5.

Inressqu bidliet biex niżguraw li l-liġijiet li l-Qorti Kostituzzjonali
tiddikjara li jiksru l-Kostituzzjoni jitneħħew awtomatikament u jsiru nulli
għal kulħadd, u mhux biss għall-partijiet fil-kawża.

L-iggvernar tajjeb jeħtieġ Gvern li jkollu rieda
tajba, ġeneruż fil-poter u li jkun kapaċi jadotta
stil politiku li jfittex il-qbil
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IL-ĦATRA TAL-PRESIDENT TA’ MALTA
Il-President ta’ Malta jinħatar b’maġġoranza sempliċi fil-Parlament. Fl-2014, għallewwel darba, l-Oppożizzjoni vvutat favur President nominat mill-kamp politiku
tal-Gvern. Din kienet ħaġa unika s’issa u eżempju qawwi ta’ politika konsenswali
li forsi ma ġiex innutat. L-Oppożizzjoni għamlet dan minkejja r-rifjut tal-Gvern li
mqar jikkonsulta lill-Oppożizzjoni fuq l-isem prospettiv li kien se jressaq.
L-iggvernar tajjeb jeħtieġ Gvern li jkollu rieda tajba, ġeneruż fil-poter u li jkun
kapaċi jadotta stil politiku li jfittex il-qbil flok il-kontroversja. B’xorti ħażina, kellna
ftit li xejn minn dan it-tip ta’ politika mindu tela’ l-Partit Laburista u hi ħaġa
ironika li s-sejħiet għall-kunsens ġew ta’ spiss mill-Oppożizzjoni aktar milli millGvern.
Biex ikollna stil politiku li jfittex il-qbil irid ikollna tmexxija politika li kapaċi
timxi ma’ dak li tgħid u toffri l-id tal-koperazzjoni lill-Oppożizzjoni. Mod kif dan
isir hu billi jkun offrut il-kunsens fl-għażla tal-persuna li jkollha l-ogħla kariga filpajjiż, il-President ta’ Malta. Għandna nqisu li nimxu minn maġġoranza sempliċi
għal maġġoranza ta’ żewġ terzi, li teħtieġ l-appoġġ tal-Oppożizzjoni.

NIPPROPONU
6.

Bidla fil-metodu tal-elezzjoni tal-President ta’ Malta minn maġġoranza
parlamentari sempliċi għal maġġoranza ta’ żewġ terzi, hekk li tkun teħtieġ
il-kunsens tal-Oppożizzjoni. Jekk ma tintlaħaqx il-maġġoranza ta’ żewġ
terzi fl-ewwel żewġ votazzjonijiet, tapplika r-regola ta’ maġġoranza
sempliċi.

IL-PROĊESS ELETTORALI
Is-sistema elettorali tagħna servietna tajjeb. Imma l-proċess elettorali mhuwiex
bla difetti, uħud minnhom sostanzjali. Pereżempju, il-proċess elettorali għadu
jieħu ħafna xogħol u jimxi bil-mod.
Il-proċess elettorali jagħti lok ukoll għal żbalji gravi li ma tantx jistgħu jkunu
rimedjati fil-ħin; żbalji li jistgħu jirriżultaw f’numru ta’ siġġijiet anqas għal xi partit
fil-Parlament. Mhuwiex aċċettabbli li wara kważi tliet snin mill-aħħar elezzjoni
ġenerali, kawżi dwar ir-riżultat elettorali għadhom ikarkru fil-Qrati. Għandu jkun
żviluppat sett ta’ regoli speċjali biex ir-riżultat tal-elezzjoni jkun deċiż mill-Qrati
rilevanti fi żmien definit b’riżorsi speċjali ħalli l-Qrati jwettqu din il-biċċa xogħol
fil-ħin.
Barra minn dan, il-proċess elettorali tagħna għadu jċaħħad mid-dritt tal-vot lillMaltin li jgħixu f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fit-twettiq tal-prinċipju tal-moviment
ħieles, ċittadini Maltin li jgħixu f’pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea għandhom
ikunu intitolati għall-vot fl-elezzjonijiet ġenerali f’Malta.

NIPPROPONU LI
7.

Inħaffu l-proċess tal-għadd tal-voti b’mezzi elettroniċi.

8.

Indaħħlu rimedji effettivi fil-każ ta’ żbalji jew irregolaritajiet fil-votazzjoni
u fl-għadd tal-voti.

9.

Nintroduċu proġett pilota għall-vot elettroniku biex naraw jekk din issistema tkunx tista’ tintuża b’mod sigur u trasparenti fl-elezzjonijiet
f’Malta.

10.

Nagħtu d-dritt effettiv tal-vot f’elezzjonijiet ġenerali f’Malta lill-Maltin
li joqogħdu f’pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea, permezz ta’ sistema ta’
votazzjoni barra, jekk jixtiequ jagħmlu dan.

11.

Inħallu persuni neqsin mid-dawl jivvutaw bl-għajnuna ta’ persuna li
jafdaw jekk ikunu jixtiequ dan.
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IL-FINANZJAMENT TAL-PARTITI POLITIĊI
Il-liġi l-ġdida dwar il-finanzjament tal-partiti hi pass fid-direzzjoni t-tajba
u għaddiet b’appoġġ unanimu fil-Parlament. Għall-ewwel darba, din il-liġi
tagħmel limitu fuq id-donazzjonijiet lill-partiti politiċi waqt li, fl-istess ħin,
tneħħi l-possibilità li l-Istat jiffinanzja lill-partiti politiċi. Madankollu, il-liġi l-ġdida
tistabbilixxi prinċipju – li l-Istat ma jistax jiffinanzja partiti politiċi – li nkiser diġà
mill-bidu nett mill-Partit Laburista li għad għandu numru ta’ propjetajiet pubbliċi
li ħadhom għall-użu tiegħu. Dan jikkostitwixxi finanzjament pubbliku tal-Partit
Laburista li mhuwiex l-istess għall-Partit Nazzjonalista. Flimkien ma’ dan, il-liġi
xorta ma għamlet l-ebda limitu fuq l-ammont ta’ flus li l-partiti politiċi jistgħu
jonfqu f’kampanji elettorali.

NIPPROPONU LI
12.

Nisfidaw fil-Qorti d-diskriminazzjoni kontinwa bejn iż-żewġ partiti politiċi
fl-użu ta’ propjetà pubblika mill-Partit Laburista minħabba li din hi forma
ta’ finanzjament pubbliku li jikser il-liġi l-ġdida dwar il-finanzjament talpartiti.

13.

Fl-interess tat-trattament indaqs fil-finanzjament tal-Istat, naraw li
l-Partit Laburista jirritorna lis-sidien oriġinali tagħhom il-propjetajiet
rekwiżizzjonati mill-Gvern li l-Partit Laburista ħa u qed juża b’abbuż
bħala każini lokali tiegħu.

14.

Niżguraw li l-Istat jieħu mingħand il-Partit Laburista kwalunkwe danni li
l-Qrati ordnawlu jħallas lis-sidien li ġew imneżżgħin mill-propjetà privata
tagħhom b’abbuż jew b’mod illegali biex qed jintużaw minnu bħala
każini lokali.

15.

Nistipulaw żmien sa meta partiti politiċi jkollhom jew jixtru bil-prezz tassuq il-propjetà pubblika li qed jużaw, inkella jħallsu kera tas-suq għaliha,
jew jagħtu lura lill-Gvern din il-propjetà

DEĊIŻJONIJIET MEĦUDIN
DIRETTAMENT MILL-POPLU
Waqt li s-sistema legali tagħna taħseb għal referenda konsultattivi u referenda
abrogattivi, m’hemm l-ebda provediment legali għal referenda propożittivi
ħalli gruppi ta’ ċittadini jkunu jistgħu jipproponu liġijiet ġodda u deċiżjonijiet
permezz ta’ referenda, suġġetti għall-ġbir tal-firem fuq l-istess linji tar-referenda
abrogattivi. Mill-2003, inżammu żewġ referenda konsultattivi (wieħed fuq issħubija fl-Unjoni Ewropea u l-ieħor fuq id-divorzju) u referendum abrogattiv (fuq
il-kaċċa fir-rebbiegħa).

NIPPROPONU LI
16.

NIBNU FIDUĊJA ĠDIDA FIL-POLITIKA

Inressqu liġi għaż-żamma ta’ referenda propożittivi biex iċ-ċittadini
jkunu jistgħu jipproponu liġijiet u deċiżjonijiet permezz ta’ referendum,
suġġett għall-ġbir tan-numru meħtieġ ta’ firem fuq l-istess linji tal-liġi
dwar ir-referendum abrogattiv. Biex nagħmlu l-proċess aktar effettiv, illiġi tkun taħseb għall-ġbir tal-firem online. Il-liġi tkun tgħid liema materji
jkunu suġġetti għal referenda propożittivi.
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L-ISKRUTINJU PARLAMENTARI
L-iskrutinju parlamentari jfisser Parlament aktar b’saħħtu u aktar awtonomu li
jkun kapaċi jgħarbel sewwa u jikkontrolla lill-Gvern. Imma fis-sistema Maltija,
il-Parlament għadu dgħajjef meta mqabbel mal-Gvern. Dan minħabba għadd
ta’ raġunijiet li jvarjaw min-nuqqas ta’ awtonomija vera għall-Parlament bħala
istituzzjoni għan-nuqqas ta’ riżorsi għar-riċerka parlamentari. Hemm ukoll iddominanza tal-Gvern fuq il-Parlament permezz tal-maġġoranza parlamentari li
jkollu.
Barra minn dan, il-Membri Parlamentari ta’ spiss jiffukaw anqas fuq il-funzjoni
parlamentari tagħhom li jgħarblu lill-Gvern tal-ġurnata u aktar fuq l-aspirazzjoni
tagħhom li jilħqu Ministri jew Segretarji Parlamentari fi żmien mhux bogħod. Filfatt, ix-xewqa li jilħqu ta’ spiss tagħmilhom anqas effettivi bħala parlamentari.
Bis-sistema kurrenti, hemm ukoll il-fatt li l-Membri Parlamentari wisq drabi ma
jkunux jistgħu jagħtu l-ħin kollu tagħhom għad-dmirijiet parlamentari tagħhom
minħabba l-bżonn li jżommu wkoll il-professjoni jew ix-xogħol tagħhom. Dan
ukoll jagħmilhom anqas effettivi bħala parlamentari. Wasal għalhekk iż-żmien
li nikkonsidraw li nagħtu lill-Membri Parlamentari l-għażla li jiddedikaw il-ħin
kollu tagħhom għad-dmirijiet parlamentari tagħhom. Dan iġib miegħu numru ta’
vantaġġi:
»» Jagħti l-possibilità lill-Membri Parlamentari jaqdu d-dmirijiet ewlenin
tagħhom b’mod aktar effettiv billi jiddedikaw il-ħin kollu tagħhom għal
dmirijiethom bħala parlamentari biex jgħarblu aħjar lill-Gvern.
»» Jattira numru akbar ta’ kandidati biex jagħtu servizz fil-ħajja pubblika.
»» Inaqqas ir-riskju ta’ mġiba irregolari jew mhux etika bħal konflitti ta’
interess u korruzzjoni.
»» Itemm il-prattika kurrenti użata mill-Gvern Laburista li Membri
Parlamentari Laburisti li mhumiex Ministri jew Segretarji Parlamentari
jaħtarhom fuq il-bordijiet ta’ awtoritajiet u aġenziji pubbliċi u
f’pożizzjonijiet oħrajn ta’ fiduċja sempliċiment biex iżidilhom id-dħul
tagħhom.
»» Jagħmel il-Membri Parlamentari aktar effettivi u b’hekk isaħħaħ ilfiduċja tal-pubbliku fihom.

Parlament aktar b’saħħtu u aktar awtonomu
jkun kapaċi jgħarbel sewwa u jikkontrolla lill-Gvern

NIPPROPONU LI
17.

Inressqu liġi dwar l-awtonomija tal-Parlament li tagħtih riżorsi aħjar biex
jaqdi l-funzjonijiet tiegħu u biex jiżviluppa l-kapaċitajiet ħalli hu stess
jagħmel riċerka dwar il-policies.

18.

Indaħħlu proċedura biex il-Parlament jagħmel diskussjoni u jivvota fuq
l-entitajiet pubbliċi kollha – ibbażat fuq ir-rapporti annwali tagħhom, fuq
l-istqarrijiet finanzjarji tagħhom u fuq ir-rapporti tal-awdituri tagħhom
– ħalli b’hekk il-Parlament jgħarbel sewwa l-mod kif ikunu sejrin u
jżommhom aktar responsabbli għal għemilhom.

19.

Nagħtu lill-Membri Parlamentari l-għażla li jiddedikaw il-ħin kollu
tagħhom għad-dmirijiet parlamentari tagħhom billi jċedu x-xogħol jew
il-prattika professjonali li jkollhom qabel.

20.

Ma nħallux aktar li Membri Parlamentari jinħatru fuq bordijiet ta’
awtoritajiet u ta’ aġenziji pubbliċi jew f’pożizzjonijiet ta’ fiduċja oħrajn
mal-gvern.
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It-trasparenza
Kontra kull prattika aċċettata, il-Gvern Laburista webbes rasu bil-kbir u rrifjuta
li jippubblika informazzjoni dwar ftehimiet pubbliċi u kuntratti li jikkonċernaw
ruxxmata oqsma importanti: mis-saħħa għall-elettriku, mit-trasport għallbejgħ taċ-ċittadinanza. Il-Gvern ċaħad id-dritt tal-pubbliku li jkun jaf il-patti u
l-kundizzjonijiet li l-Gvern daħal għalihom f’isem il-pubbliku. Dan ma jixraqx lil
soċjetà demokratika moderna.
Dan wassal għal sitwazzjoni fejn ħafna deċiżjonijiet importanti meħuda millGvern m’għaddewx mill-għarbiel tal-Parlament u tal-media. Is-sitwazzjoni
tqanqal tħassib akbar minħabba l-fatt li ħafna minn dawn il-kuntratti jorbtu
wkoll gvernijiet tal-futur. Il-Gvern baqa’ jirrifjuta b’mod kategoriku mistoqsijiet u
mozzjonijiet parlamentari ripetuti u pressjoni mill-media għal aktar trasparenza.
Dawn huma xi eżempji ta’ kuntratti u ftehimiet li l-Gvern ma ppubblikax:
»» Il-kuntratt ma’ Henley & Partners dwar l-Iskema tal-bejgħ taċċittadinanza
»» Il-ftehim ma’ Sadeen għall-bini ta’ AUM fiż-Żonqor
»» Il-kuntratt bejn l-Enemalta u Shanghai Electric dwar il-bejgħ tal-BWSC
»» Il-ftehimiet mal-Electrogas għall-bini ta’ power station ġdida
»» Il-ftehim mal-ENEL dwar ix-xiri tal-elettriku mill-interconnector
»» Il-ftehim ma’ SOCAR dwar il-hedging li wassal għal telf ta’ €14-il miljun
»» Il-ftehim ta’ kera bejn Transport Malta u l-GWU
»» Il-ftehim ta’ kera bejn Arms Ltd u l-GWU
»» Il-kuntratt mal-Autobuses de Leon
»» Il-ftehim ma’ Vitalis dwar il-privatizzazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta’
Għawdex
Ħafna drabi saru negozjati u ttieħdu deċiżjonijiet bil-moħbi mingħajr ma għaddew
minn skrutinju pubbliku. Eżempju ta’ dan hija d-deċiżjoni li ħa l-Gvern bil-moħbi
biex jagħti medda kbira ta’ art verġni fiż-Żonqor lil investitur barrani meta dan
iltaqa’ mal-Prim Ministru fil-magħluq, u ż-żjara sigrieta li għamlu l-Prim Ministru u
l-Ministru tas-Saħħa u l-Enerġija fl-Ażerbajġan biex jiddiskutu l-provvista taż-żejt
u l-gass għal Malta.
Il-Liġi dwar il-Libertà tal-Informazzjoni daħlet fis-seħħ fl-2012 u minn dakinhar
il-ġurnalisti beda jkollhom aċċess aqwa għall-informazzjoni minn entitajiet talGvern. Madankollu, din il-liġi mimlija eżenzjonijiet li jdgħajfuha. Pereżempju,
il-Prim Ministru għandu d-dritt li ma jagħtix informazzjoni anke jekk ilKummissarju għall-Protezzjoni tad-Data jiddeċiedi li din l-informazzjoni għandha
tingħata. Barra minn hekk, il-liġi ma tagħtix id-dritt lill-pubbliku li jaċċedi għallinformazzjoni miżmuma minn istituzzjonijiet importanti bħall-Avukat Ġenerali
tal-Gvern, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jew il-Kummissjoni Elettorali. Din il-liġi
hija limitata wkoll għaliex mhijiex ’il fuq minn liġijiet oħrajn li jimponu segretezza
u kunfidenzjalità.
Għalhekk, jidher ċar li din il-liġi trid tkun riveduta biex tirrifletti aħjar il-livelli
ogħla Ewropej ta’ trasparenza, u l-Gvern ukoll għandu bżonn juri impenn akbar
għat-trasparenza.
Naturalment, f’ċerti każi, huwa ġustifikat li informazzjoni ma tingħatax għal
raġunijiet ta’ ordni u sigurtà pubblika. Però, dawn iċ-ċirkostanzi jridu jkunu
ġustifikati mill-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data. Barra minn hekk,
anke jekk il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data ma jagħtix permess biex
dokument jiġi ppubblikat, dan xorta waħda għandu jkun aċċessibbli, anke jekk
kunfindenzjalment, għall-Parlament u għal istituzzjonijiet importanti oħrajn
bħalma huma l-Ombudsman u l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenarali, skont il-bżonn.
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NIPPROPONU LI
21.

Fl-interess tat-trasparenza, nippubblikaw il-ftehimiet u l-kuntratti kollha
li daħal għalihom il-Gvern. F’dawk il-każi fejn is-sigurtà u l-ordni pubbliku
jeħtieġu s-segretezza u li ma jkunux pubblikati, xorta jsiru l-arranġamenti
neċessarji biex l-informazzjoni kunfidenzjali tkun aċċessibbli u maqsuma
mal-Parlament u ma’ korpi oħrajn xierqa tal-Istat.

22.

Nibdlu l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni biex indaħħlu aktar
trasparenza ħalli niżguraw li kull ċittadin ikollu d-dritt ta’ aċċess għal
dokumenti uffiċjali tal-Gvern u biex it-talbiet għal dan ikunu proċessati
kemm jista’ jkun malajr.

23.

Nippubblikaw il-lista tan-nies li jkunu saru ċittadini Maltin taħt l-iskema
tal-bejgħ taċ-ċittadinanza magħrufa bħala IIP.

24.

Indaħħlu sessjoni ta’ kull ġimgħa fil-Parlament ta’ Ħin tal-Mistoqsjiet lillPrim Ministru.

25.

Naraw li Ministri li jħabbru inizjattivi ġodda tal-Gvern u li jirrappreżentaw
lil Malta fil-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea dejjem jirrappurtaw lillParlament immedjatament wara.

26.

Nikkommettu rwieħna li ninfurmaw lill-pubbliku fuq id-deċiżjonijiet
kollha tal-Gvern li jaffettwaw l-użu ta’ fondi pubbliċi u ta’ propjetà
pubblika.

27.

Il-Ministri ma jkunux jistgħu jivvjaġġaw fuq xogħol uffiċjali mingħajr ma
jagħmlu pubblika ż-żjara minn qabel jew immedjatament wara.

28.

Nippubblikaw dikjarazzjoni tal-assi aktar dettaljata tal-Ministri u
s-Segretarji Parlamentari fi żmien aktar strett u definit ta’ 15-il ġurnata
mid-data sa meta jkunu jridu jidħlu għand is-Segretarju tal-Kabinett.

29.

Nirriaffermaw li Ministri, Segretarji Parlamentari u Membri tal-Parlament
m’għandhomx ikunu membri ta’ għaqdiet sigrieti.

30.

Ma nħallu l-ebda użu ta’ indirizzi elettroniċi privati għal xogħol
ministerjali.

31.

Insaħħu l-kunċett ta’ aċċess miftuħ u data miftuħa b’titjib kontinwu filpjattaformi u s-servizzi ta’ gvern elettroniku.

Is-sitwazzjoni tqanqal tħassib
akbar minħabba l-fatt li ħafna
minn dawn il-kuntratti sigrieti
jorbtu wkoll gvernijiet tal-futur
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L-imġiba
etika
Il-bżonn ta’ mġiba etika u aktar serja min-nies li jservu f’ħatriet pubbliċi qed
jinħass dejjem aktar. Żdiedu l-każi ta’ mġiba xejn etika u dan wassal għat-telf
dejjem jikber tal-fiduċja fil-politika u fil-politiċi. Dan it-twaqqigħ tal-livelli flimġiba politika jeħtieġ jieqaf darba għal dejjem.
Ministri baqgħu mhux kastigati meta ressqu dikjarazzjonijiet ta’ assi mhux
korretti jew saħansitra foloz. Oħrajn qabdu u ħatru membri tal-familji tagħhom
f’postijiet għoljin mal-Gvern qisu ma ġara xejn – l-aktar famuż il-każ tal-mara
tal-Ministru tas-Saħħa u l-Enerġija li nħatret bħala Konslu ta’ Malta f’Shangħai
bil-paga favoluża ta’ €13,000 fix-xahar – jew inkella jħaddmu fis-segretarjati
tal-ministeri tagħhom stess lil qrabathom jew lil sħabhom fin-negozju. Oħrajn
kienu mdaħħlin f’każijiet serji ta’ irregolaritajiet u anke ta’ mġiba personali xejn
dekoruża.
Il-ħajja personali tal-Ministri u tal-politiċi għandha tkun u tibqa’ personali. Imma
jekk il-ħajja personali ta’ persuna f’kariga pubblika tibda sservi ta’ distrazzjoni
jew anke ta’ mistħija għar-rwol pubbliku tiegħu, allura dak li hu personali jibda
jkollu implikazzjonijiet pubbliċi.
Il-Kodiċi ta’ Etika Ministerjali sar ċajta. L-ewwel ġie injorat sfaċċatament meta
Segretarju Parlamentari tħalla jkompli bix-xogħol privat tiegħu, imbagħad inbidel
b’mod li tneħħiet il-klawsola li kienet qed tinkiser. Is-sens komun jeħtieġ li meta
l-Kodiċi ta’ Etika jinkiser, tassigura li jkun osservat u mhux tibdlu biex il-Ministru
jew is-Segretarju Parlamentari jkun jista’ jkompli bil-prattika privata tiegħu.
Fl-2013, l-Oppożizzjoni ressqet abbozz ta’ liġi fil-Parlament biex jinħatar,
għall-ewwel darba f’Malta, Kummissarju Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja
Pubblika. Il-Kummissarju jkollu l-poter li jinvestiga każi ta’ mġiba ħażina minn
persuni li jservu f’uffiċċji pubbliċi, bħal Ministri, Segretarji Parlamentari u Membri
Parlamentari, u jkun jista’ jagħti rakkomandazzjonijiet fuq l-istess bażi bħallOmbudsman. Sfortunatament, din il-proposta ta’ liġi ilha mitluqa fil-Parlament
għal dawn l-aħħar sentejn għaliex il-Gvern Laburista m’għandu l-ebda interess li
din tgħaddi. Din hemm bżonn issir liġi mill-aktar fis possibbli.

Is-sens komun jgħidlek li meta l-Kodiċi ta’
Etika jinkiser, tara li jkun osservat u mhux
tibdlu biex is-Segretarju Parlamentari jkun
jista’ jkompli bil-prattika privata tiegħu
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NIPPROPONU LI
32.

Nimpenjaw irwieħna li, jekk tkun għadha ma daħlitx, l-ewwel liġi li jgħaddi
Gvern ġdid Nazzjonalista tkun dik li ddaħħal il-kariga ta’ Kummissarju
Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

33.

Sa mill-ewwel ġurnata fil-gvern, nimplimentaw Kodiċi ġdid ta’ Etika
għall-Ministri u s-Segretarji Parlamentari li jerġa’ jimponi standards etiċi
għolja fuq il-ħatriet ta’ tmexxija pubblika.

34.

Naraw li l-Ministri jkunu responsabbli biex jidentifikaw kunflitti ta’
interess li jistgħu jqumu u javżaw dwarhom lis-Segretarju tal-Kabinett
hekk kif dawn iqumu.

35.

Naraw li l-Membri Parlamentari jħaddmu l-għaqal u d-diskrezzjoni flassoċjazzjonijiet tagħhom ma’ persuni oħrajn u ma’ jassoċjawx irwieħhom
ma’ nies b’dellijiet tqal.

36.

Nerġgħu ndaħħlu l-projbizzjoni li ma tħallix lill-Ministri u lis-Segretarji
Parlamentari jeżerċitaw prattika privata waqt li jkollhom din il-ħatra
pubblika.

37.

Nerġgħu ndaħħlu l-obbligu tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari li
fid-dikjarazzjoni tal-assi tagħhom jiddikjaraw ukoll l-assi tal-mara jew
tar-raġel tagħhom.

38.

Ma naħtrux in-nisa, l-irġiel, is-sieħba, it-tfal jew il-ġenituri ta’ Ministri u ta’
Segretarji Parlamentari fis-segretarjati tal-Ministeri, f’bordijiet pubbliċi u
f’pożizzjonijiet oħrajn ta’ fiduċja.

39.

Ma nħallux li Ministri u Segretarji Parlamentari jaħtru fis-segretarjat
tagħhom nies imseħbin magħhom fin-negozju.

40.

Niżguraw li jitfasslu regoli ċari biex ikunu evitati każi ta’ konflitti ta’
interess.

41.

Nipprojbixxu Ministri u membri tal-Gvern milli jaċċettaw rigali jew
ospitalità li jiswew aktar minn €150 meta dawn jingħataw minħabba
l-ħatra pubblika tagħhom u joħolqu obbligazzjoni. Meta rigali jkunu
jiswew aktar minn dan l-ammont imma ma joħolqu l-ebda obbligazzjoni,
dawn għandhom ikunu dikjarati f’reġistru miżmum mill-Kummissarju
għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika u li jkun aċċessibbli għall-pubbliku.

42.

Indaħħlu l-ħtieġa li l-Ministri u l-Membri Parlamentari jiddikjaraw illaqgħat li jkollhom ma’ lobbyists f’reġistru miżmum mill-Kummissarju
għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika u li jkun aċċessibbli għall-pubbliku.

43.

Indaħħlu obbligu legali ċar – b’konsegwenzi kriminali – fuq kull Membru
Parlamentari li għandu jinforma mill-ewwel lill-awtoritajiet kompetenti
jekk isir jaf, jew ikollu għal xiex jissuspetta b’mod raġonevoli, li Membru
Parlamentari ieħor ikun ħati ta’ xi abbuż ta’ poter jew illegalità, inkluż
korruzjoni.

44.

Indaħħlu Kodiċi ġdid ta’ Etika għall-persuni kollha li jkollhom kariga
pubblika, inkluż persuni li jkollhom karigi f’istituzzjonijiet pubbliċi,
bordijiet pubbliċi, is-settur pubbliku u ċ-Ċivil.

45.

Nirriaffermaw li uffiċjali pubbliċi li jirċievu ordni li jkunu tal-fehma li tmur
kontra l-policies uffiċjali għandhom jitolbu li l-ordni tingħatalhom bilmiktub.

46.

Indaħħlu standards ta’ prattika aktar stretti fuq l-użu tal-media soċjali
minn persuni fl-amministrazzjoni pubblika.
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Il-ħatriet
pubbliċi
Ir-rispett lejn min iħallas it-taxxi jobbligana naraw li l-ħatriet pubbliċi jimtlew
min-nies li jkunu kompetenti għall-kariga. Dan hu li jiġri fis-settur privat. M’hemm
l-ebda raġuni għala m’għandux jiġri hekk fil-ħatriet fis-settur pubbliku wkoll.

ĦATRIET F’KARIGI
PUBBLIĊI GĦOLJIN
L-Ombudsman u l-Awditur Ġenerali ddistingwew irwieħhom bħala
istituzzjonijiet pubbliċi li kapaċi jaġixxu b’mod imparzjali u indipendenti millGvern tal-ġurnata. Mingħajr ix-xogħol tagħhom, il-fiduċja tal-pubbliku flistituzzjonijiet tal-Istat kienet tonqos saħansitra aktar.
L-Awditur Ġenerali diġà ppubblika rapporti dwar l-indħil żejjed tal-Prim
Ministru u tal-Ministri fi kwistjonijiet li kien ikun aħjar jitħallew f’idejn it-teknokrati
li huma mħallsin propju għalhekk. Każ minn dawn kien il-ħlas multimiljunarju
lil kumpanija falluta li kienet tħaddem il-Cafè Premier fil-Belt. Din il-kafeterija
għalqet misterjożament eżatt qabel l-elezzjoni ġenerali biex qatt ma reġgħet
fetħet.
F’rapport ieħor, l-Awditur Ġenerali kkundanna l-indħil dirett tal-Ministru flgħażla tal-kumpanija Socar tal-Ażerbajġan għall-hedging. L-Awditur Ġenerali
qal li dan l-indħil politiku hu gvernar ħażin. Dawn in-nuqqasijiet huma serji wisq
biex jiġu injorati.
Min-naħa tiegħu, l-Uffiċċju tal-Ombudsman iddaħħal f’sitwazzjoni bla
preċendent mal-Gvern meta l-Ombudsman ma ngħatax aċċess għallinformazzjoni sabiex ikun jista’ jiġġudika lmenti li kienu waslulu dwar
promozzjonijiet fl-Armata. L-Ombudsman saħansitra fetaħ kawża kontra l-Gvern
sabiex jieħu deċiżjoni mill-Qorti. Imma għalkemm rebaħ il-kawża, il-Gvern appella
biex jirbaħ iż-żmien minkejja d-diżapprovazzjoni tal-pubbliku.
Kemm l-Ombudsman kif ukoll l-Awditur Ġenerali wrew li l-uffiċċji tagħhom
huma indipendenti biżżejjed biex ikun imparzjali. Dan grazzi għall-mod kif
jinħatru – it-tnejn b’maġġoranza ta’ żewġ terzi fil-Parlament. Imma dan ma
jneħħix minn fuq il-Gvern il-ħtija tal-pressjoni politika żejda li qiegħed jagħmel
fuqhom. Jekk xejn, il-Gvern għandu jagħmel pass lura u jirrispetta l-awtonomija
tagħhom.
Meta nafu li l-mod kif jinħatru l-Awditur Ġenerali u l-Ombudsman serviena
tajjeb, wasal iż-żmien li nikkunsidraw jekk dan il-metodu nużawhx ukoll għal
ħatriet oħrajn fejn l-imparzjalità u l-fiduċja tal-pubbliku huma essenzjali.

Il-verità hi li Membri Parlamentari
m’għandhomx jitħallew iżommu kariga
oħra pubblika fl-Eżekuttiv fuq il-bażi ta’
‘pożizzjoni ta’ fiduċja’
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M’hemm xejn xi jxekkel lill-Gvern
milli jaħtar Imħallfin u Maġistrati
mingħajr spjegazzjoni jew
trasparenza; wasal iż-żmien li din
is-sistema tinbidel darba għal dejjem

Dan jista’ jkun kunsidrat għall-ħatra tal-karigi pubbliċi għoljin, jew uħud minnhom,
bħall-Kap taċ-Ċivil, il-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati,
il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Kap Statistiku fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika
u l-membri ta’ korpi kostituzzjonali bħall-Awtorità tax-Xandir, il-Kummissoni
għas-Servizz Pubbliku u l-Kummissjoni tal-Impjegi. Bl-istess mod, il-prinċipju
ta’ xandir pubbliku li tassew ma jkollu minn ħadd jista’ jitwettaq billi l-ħatriet
hemmhekk isiru bi proċeduri li jiżguraw l-imparzjalità għax-xandir tal-Istat.

NIPPROPONU LI
47.

Nikkunsidraw li tkun meħtieġa l-maġġoranza ta’ żewġ terzi għall-ħatra
f’karigi pubbliċi għoljin bħall-Kap taċ-Ċivil, il-Kummissarju tal-Pulizija,
il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, ilKap Statistiku fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-membri ta’ korpi
kostituzzjonali bħall-Awtorità tax-Xandir, il-Kummissoni għas-Servizz
Pubbliku u l-Kummissjoni tal-Impjegi. Jekk ma tintlaħaqx il-maġġoranza
ta’ żewġ terzi wara żewġ votazzjonijiet, maġġoranza sempliċi tkun
biżżejjed.

ĦATRIET FIL-ĠUDIKATURA
Il-Gvern għandu poteri bla ebda xkiel biex jaħtar Imħallfin u Maġistrati mingħajr
spjegazzjoni jew trasparenza. Wasal iż-żmien biex din is-sistema tinbidel darba
għal dejjem.
Il-Kamra tal-Avukati kemm-il darba kkummentat dwar din il-kwistjoni, u birraġun. Rakkomandazzjonijiet biex tinbidel is-sistema ġew u marru, imma l-ebda
Ministru tal-Ġustizzja għadu ma rnexxielu jibdel il-mod kif isiru dawn il-ħatriet.

NIPPROPONU LI
48.

26

Nimxu mal-proposti tal-Kummissjoni Bonello biex niżguraw proċess
indipendenti fl-għażla tal-membri tal-Ġudikatura. Dan isir wara
sejħa kompetittiva għall-espressjoni ta’ interess, bil-kandidati jkunu
mgħarblin sewwa u, wara dan, organu mwaqqaf skont il-Kostituzzjoni u
li jkun indipendenti u awtonomu jirrakkomanda l-ħatra ta’ Ġudikanti lillEżekuttiv.
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ĦATRIET FUQ BORDIJIET PUBBLIĊI
Id-deċiżjonijiet fuq il-ħatriet pubbliċi m’għandhomx isiru skont min silef
wiċċu għall-billboards tal-Partit Laburista fl-elezzjoni. Imma nies li qed jinħatru
fuq il-bordijiet ta’ istituzzjonijiet u entitajiet pubbliċi mhux qed jinħatru għallkompetenza, imma bħala rigal politiku.
Bl-istess mod, il-backbenchers tal-Gvern kollha, b’eċċezzjonijiet żgħar
ħafna, tpoġġew fuq wieħed jew numru ta’ bordijiet pubbliċi, ħafna drabi bħala
Chairpersons, sempliċement biex jingħataw it-tieni jew it-tielet paga. Ċertu
Deputat Laburista u martu jingħad li qed jirċievu dħul minn aktar minn sitt ħatriet
pubbliċi kollha ffinanzjati mit-taxxi tal-poplu.
Il-Gvern jaf tajjeb bil-periklu ta’ backbenchers ribellużi u għamel minn kollox
biex jixtri s-silenzju u l-koperazzjoni tagħhom bi flus il-poplu. Wasal saħansitra
sabiex bidel il-liġi ħalli jkun jista’ jaħtar id-Deputati tiegħu stess bħala Chairmen
ta’ ċerti entitajiet pubbliċi meta dan kien qabel ipprojbit bil-liġi.
Bħala riżultat ta’ dan, illum, kważi d-Deputati kollha tal-Gvern għandhom aktar
minn paga waħda mħallsa minn taxxi pubbliċi. Din hi ipokresija grassa minn
Gvern li għamel kampanja kontra ż-żieda fis-salarji tal-Ministri imma issa qed
jagħti lill-Membri Parlamentari tiegħu paga doppja, trippla u xi drabi anke aktar.
Il-Membri Parlamentari m’għandux ikollhom il-possibilità li jżommu kariga oħra
fl-Eżekuttiv f’pożizzjoni ta’ fiduċja.
Barra minn dan, ħatriet fuq bordijiet ta’ istituzzjonijiet u aġenziji pubbliċi jridu
jsiru b’modi differenti sabiex ikun hemm aktar skrutinju pubbliku u sabiex jiġi
aktar rifless il-prinċipju tal-meritokrazija.

Kważi d-Deputati kollha tal-Gvern
għandhom aktar minn paga waħda
mħallsa minn taxxi pubbliċi; din hi
ipokresija grassa minn Gvern li għamel
kampanja fuq is-salarji tal-Ministri imma
issa qed jagħti lill-Membri Parlamentari
tiegħu paga doppja, trippla u xi drabi
anke aktar
NIPPROPONU LI
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49.

Nirreferu lill-Parlament in-nomini ta’ persuni għall-ħatra fuq il-bordijiet
ta’ awtoritajiet pubbliċi ewlenin kif ukoll dawk nominati biex ikunu
Ambaxxaturi ħalli l-Parlament iżomm smigħ pubbliku dwarhom.

50.

Nippubblikaw lista tal-ħatriet kollha fuq bordijiet pubbliċi u l-ħlas li jkunu
qed idaħħlu; dawn ikunu pubblikati f’reġistru aġġornat regolarment
miżmum mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

51.

Indaħħlu regola li persuna ma jistax ikollha ħatra f’aktar minn bord
wieħed ta’ istituzzjoni jew aġenzija pubblika fl-istess ħin u ma tistax
isservi għal aktar minn żewġ termini ta’ żmien f’dik il-ħatra.

52.

Biex niżguraw distinzjoni stretta bejn il-Gvern u l-partit politiku tiegħu,
ma nħallux uffiċjali għoljin ta’ partit politiku jżommu pożizzjonijiet ta’
fiduċja fil-Gvern jew f’bordijiet pubbliċi.
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ĦATRIET TA’ FIDUĊJA
L-abbuż ta’ ‘pożizzjonijiet ta’ fiduċja’ biex ikun jista’ jingħata salarju lin-nies talqalba mhux biss infirex iżda issa sar ukoll redikolu. Dawn il-ħatriet qed jingħataw
bħala skuża biex il-Gvern idur mas-sistema u jevita proċess ta’ kompetizzjoni
miftuħa għal kulħadd. Għalhekk, mhux biss it-taxpayer qed iħallas it-taxxi għal
impjiegi li m’hemmx bżonnhom, imma l-opportunità biex jimtlew dawn il-postijiet
mhijiex miftuħa għal kulħadd. Din hi diskriminazzjoni pura.
Impjiegi li għalihom wieħed jistenna li ssir sejħa miftuħa sabiex ikunu attirati
l-aħjar kandidati, inbidlu f’‘pożizzjonijiet ta’ fiduċja’ mogħtijin lin-nies tal-qalba.
Riżultat ta’ dan, sirna nafu li dog handler u uffiċjal għall-manutenzjoni t-tnejn
huma ‘pożizzjonijiet ta’ fiduċja’ taħt Gvern Laburista. Ministru ddefinixxa xogħol
ta’ watchman ma’ kumpanija abbandunata u falluta bħala ‘pożizzjoni ta’ fiduċja’.
Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-mod kif jingħata x-xogħol sar aktar
‘flessibbli’ tant li ġie injorat il-bżonn bażiku ta’ kondotta nadifa.
Il-Prim Ministru nnifsu ddefenda din is-sistema falluta u wasal sabiex qal li anke
purtinari jistgħu jinħatru f’‘pożizzjoni ta’ fiduċja’. Dan iwaqqa’ għaż-żuffjett ilprinċipji ta’ gvernar tajjeb.
Anke fejn dawn il-ħatriet jistgħu jkunu ġustifikati, bħal fil-każ ta’ segretarati filMinisteri, in-numru ta’ pożizzjonijiet li nħolqu qabeż kull livell sensat. Mill-aħħar
elezzjoni ġenerali, erba’ ministeri waħedhom ħaddmu mhux anqas minn 64 ruħ
f’‘pożizzjonijiet ta’ fiduċja’.
F’numru ta’ każijiet, ħatriet politiċi rriżultaw f’konsegwenzi serji bħal nuqqas ta’
livell tajjeb fil-kwalità tax-xogħol, immaniġjar ħażin u deċiżjonijiet ħżiena. F’ċerti
każijiet, ġara li l-maħturin kellhom jinbidlu ripetutament, bħalma ġara fil-każ talKummissarji tal-Pulizija li kemm ilu l-Gvern Laburista diġà kellna erba’ minnhom.
F’każi oħrajn, ġew ivvintati impjiegi għalxejn sempliċement biex ċerti nies
jingħataw paga minn flus il-poplu. Dan ġara meta nħoloq impjieg ta’ konsulent li
ngħata lil eks-Kummissarju tal-Pulizija li tilef unuru, kif ukoll meta nħoloq impjieg
ta’ kelliem tal-Gvern li ngħata lil backbencher sabiex jinżamm kuntent barra
l-Kabinett. Tant hu hekk, li meta l-istess persuna nħatret Ministru tal-Intern, irrwol ta’ kelliem tal-Gvern għosfor.
Bl-istess mod inħoloq impjieg b’paga ta’ €60,000 għal eks-Spettur tal-Pulizija
li wkoll tilef unuru imma li għadda bord u rtira mill-Pulizija bi proċess mgħaġġel
ta’ erbat ijiem biss. Din il-ħatra ntemmet biss meta l-istorja ħarġet fil-pubbliku.
Dan l-indħil żejjed tal-Gvern f’ħatriet pubbliċi u t-tradiment qawwi tal-prinċipju
tal-meritokrazija li bih ġie elett dan il-Gvern wassal għal fjask wara l-ieħor. Ilpoplu tilef il-fiduċja f’numru ta’ awtoritajiet u istituzzjonijiet pubbliċi u flamministrazzjoni pubblika b’mod ġenerali.
Hemm bżonn urġenti li terġa’ tinbena u tissaħħaħ il-fiduċja f’dawn
l-istituzzjonijiet pubbliċi u fl-amministrazzjoni pubblika.

NIPPROPONU LI
53.

Nillimitaw il-‘pożizzjonijiet ta’ fiduċja’ għal fejn tassew ma jistgħux ikunu
evitati, bħal fis-segretarjati ta’ Ministri u Segretarji Parlamentari.

Mill-aħħar elezzjoni ġenerali,
erba’ ministeri waħedhom
ħaddmu mhux anqas minn 64
ruħ f’‘pożizzjonijiet ta’ fiduċja’
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REKLUTAĠĠ, PROMOZZJONIJIET
U DISKRIMINAZZJONI
Id-diskriminazzjoni politika mhijiex biss fir-reklutaġġ u fl-għażla tal-ħatriet
pubbliċi. Id-diskriminazzjoni nfirxet bil-kbir fi ħdan iċ-Ċivil u fis-settur pubbliku.
It-trasparenza fil-proċeduri tar-reklutaġġ u tal-promozzjonijiet iddgħajfet
bil-qawwi minħabba li l-bordijiet tal-għażla spiss ikun fihom nies maħturin
politikament biex jagħżlu bil-preferenzi u bil-politika. Il-meritokrazija hi għalkollox
l-eċċezzjoni filwaqt li n-nepotiżmu u l-preferenzi saru l-ordni tal-ġurnata.
Biex iżid jitfa’ l-melħ fuq il-ferita, il-Gvern ħafna drabi neħħa nies mill-karigi
tagħhom jew sempliċiment neħħiehom mill-ħatra li kellhom biex flokhom ħatar
partitarji tal-qalba. Intemmew karrieri ħesrem filwaqt li ġew sfrattati oħrajn. Nies
li stinkaw ferm biex javanzaw bil-kapaċitajiet u l-professjonaliżmu tagħhom sabu
ħajt taż-żonqor ma’ wiċċhom.

NIPPROPONU LI
54.

Niżguraw li r-reklutaġġ u l-promozzjonijiet kollha fiċ-Ċivil u fis-settur
pubbliku jsiru tassew bi proċess serju, miftuħ u kompetittiv li jirrispeta
verament il-prinċipju tal-meritokrazija.

KONTRA D-DISKRIMINAZZJONI
L-ugwaljanza bejn is-sessi taħt il-Gvern Laburista qed tixxekkel bin-numru
ta’ nisa maħturin fuq bordijiet pubbliċi jonqos flok jiżdied. B’kuntrast ma’
dan, l-Oppożizzjoni daħħlet ugwaljanza sħiħa bejn is-sessi fl-istatut tal-Partit
Nazzjonalista f’dak li għandu x’jaqsam ma’ elezzjonijiet interni fi ħdanu u issa
jista’ jiftaħar bl-ewwel Shadow Cabinet li qatt kellu numru ndaqs ta’ rġiel u nisa.
In-nisa jokkupaw ukoll tlieta mill-ogħla seba’ karigi fil-Partit Nazzjonalista.
Mill-banda l-oħra l-Gvern qed jimbotta ’l quddiem il-ġlieda kontra
d-diskriminazzjoni kontra persuni b’diżabilità u ħabbar li se jkun qed jinforza
r-regoli diġà stabbiliti li jobbligaw lill-impjegaturi jħaddmu magħhom numru
minimu ta’ persuni b’diżabilità. Il-Partit Nazzjonalista jappoġġjah dan l-iżvilupp.
Madankollu, l-awtonomija tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b’Diżabbiltà
tbagħbset u proposta tal-Oppożizzjoni biex din l-awtonomija tkun imdaħħla filliġi qed issib reżistenza mill-Gvern.
Ġie rreġistrat titjib fir-rigward tad-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ orjentament
sesswali bl-introduzzjoni tal-unjonijiet ċivili u l-liġi dwar l-identità tal-ġeneru.
F’kuntrast ma’ dan, id-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ razza u oriġini etnika għadha
tirrenja bil-kbir b’ħafna migranti li spiss qed ikunu impjegati bi sfruttament
b’ħafna rapporti li dawn qed jitħallsu anqas mill-paga minima u qed ikunu
mġiegħla jaħdmu sigħat twal u f’kundizzjonijiet ta’ xogħol diffiċli ħafna. Sar ftit
biex tiġi indirizzata din il-problema.
Il-korp li jgħasses fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni hija l-Kummissjoni
Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Madankollu, bħal fil-każ ta’
istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn, din iddgħajfet u xejn mhi effettiva, bi ftit spazju
mħolli biex topera b’mod indipendenti mill-Gvern. M’hemmx dubju li r-rwol u
l-awtonomija tagħha jeħtieġ li jissaħħu.

NIPPROPONU LI
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55.

Insaħħu l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza
biex nittrasformawha f’għassiesa vera.

56.

Nadottaw miżuri li jintegraw l-ugwaljanza bejn is-sessi ħalli nilħqu
ugwaljanza sħiħa – rappreżentanza ta’ 50% għan-nisa – fil-ħatriet
pubbliċi.
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L-użu ta’ flus
il-poplu u
tal-propjetà
pubblika
L-iggvernar tajjeb jeħtieġ l-użu responsabbli tal-fondi pubbliċi u tal-propjetà
pubblika. L-immaniġjar finanzjarju tajjeb irid ikun ibbażat fuq il-prinċipji talekonomija, l-effiċjenza u l-effettività.
Hawn ħafna problemi b’dawn it-tliet prinċipji taħt il-Gvern preżenti b’każi
lampanti li jinvolvu nuqqas ta’ trasparenza, nuqqas ta’ trattament indaqs
f’kuntratti pubbliċi, ħela ta’ flus, ħlas żejjed, nuqqas ta’ valur miżjud u nuqqas ta’
riżultati għall-infiq ta’ flus il-poplu.

IL-KUNTRATTI PUBBLIĊI
U L-AKKWIST PUBBLIKU
L-iskandli tal-Cafè Premier u ta’ Gaffarena malajr jiġu f’moħħna. Imma flus ilpoplu jintużaw ħażin ukoll meta jinħolqu impjiegi taparsi għan-nies tal-qalba
inkella meta nies jgħaddu bord minn mas-servizz pubbliku bla raġuni tajba.
Bl-istess mod, kuntratti pubbliċi li jingħataw b’ordni dirett u akkwist pubbliku
li jsir bi proċeduri ħżiena jwasslu biex min iħallas it-taxxi jħallas prezz ogħla milli
kien iħallas kieku l-proċess kien miftuħ, trasparenti u kompetittiv.
Ħu, pereżempju, il-kumpanija li rebħet il-kuntratt għal liċenzja ġdida ta’ casinò:
l-offerta tagħha kienet – b’mod xokkanti – €3 miljun orħos mill-aħjar offerta. Dan
ifisser li l-Gvern aċċetta li jċedi €3 miljun fi dħul biex jaqdi kumpanija waħda.
L-istess jista’ jingħad fil-ħafna każi ta’ intrapriżi li jitfgħu l-offerta tagħhom
għal kuntratti pubbliċi imma jaraw l-offerta tagħhom imwarrba u offerti anqas
vantaġġjużi minn tagħhom jirbħu l-kuntratt. Barra minn dan, diversi kuntratti
pubbliċi qed jingħataw b’ordni dirett mingħajr raġuni valida.
Kuntratti oħrajn imħallsin minn flus il-poplu huma ħela ta’ flus fil-wiċċ; ħu t-tinda
li l-Gvern tella’ b’ħela kbir ta’ flus f’Ħaġar Qim għaċ-ċena statali fiċ-CHOGM meta
kull min jirraġuna kien ibassar li t-temp fl-aħħar ta’ Novembru aktarx iwassal biex
it-tinda ma tintużax.
Diġà semmejna każi fejn il-Gvern iddiskrimina favur ċerti intrapriżi għad-dannu
ta’ oħrajn. Hekk, pereżempju, fis-sejħa oriġinali għat-turija ta’ interess fil-bini ta’
power station ġdida, ma ssemma xejn li l-konsorzju magħżul ikun jista’ jgawdi
minn garanzija massiva tal-Gvern għal €360 miljun. Kieku din il-kundizzjoni
kienet magħrufa mill-bidu, żgur li ħafna oħrajn kienu jitħajru għal dan il-proġett.
Bl-istess mod, il-Gvern ħela flus il-poplu bil-kbir meta ħallas €4.2 miljun
bla ġustifikazzjoni tajba bħala kumpens lis-sidien falluti tal-Cafè Premier
sempliċiment biex joħroġhom mill-falliment.
Hu ċar, għalhekk, li l-proċeduri għall-akkwist u l-kuntratti pubbliċi jridu jkunu
riveduti biex niżguraw ġustizzja akbar, trasparenza u valur għal flus min iħallas
it-taxxi.
Bl-istess mod, Sħubija tal-Pubbliku mal-Privat (PPP) ma tistax tispiċċa taħbi
l-affarijiet flok tagħmilhom trasparenti. Aktar u aktar meta nafu li sħubija bħal din
ġieli qed tixrob ħafna fondi pubbliċi. In-nuqqas ta’ trasparenza spiċċat l-ordni
tal-ġurnata fis-sħubija mal-privat li l-Gvern preżenti qed jaħseb għas-settur tassaħħa. Waqt li sħubija mal-privat tista’ tagħmel sens, din ma tistax tkun skuża
biex il-Gvern jaħrab l-iskrutinju pubbliku dwar ammonti sostanzjali ta’ flus.
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L-UŻU TAL-FONDI TAL-UNJONI EWROPEA
Każijiet ta’ użu ħażin u allokazzjoni ħażina tal-fondi tal-Unjoni Ewropea qed
jiżdiedu. Minħabba irregolaritajiet fil-proċess tal-għoti tal-kuntratt għall-proġett
tal-Coast Road, aħna l-Maltin tlifna s-somma ta’ €11-il miljun. Din hija l-ewwel darba
li somma bħal din intilfet. Għalkemm il-Gvern ipprova jfarfar ir-responsabbiltà
kbira tiegħu meta qal li dawn il-flejjes se jiġu allokati għal proġetti oħrajn, mhux
ċar kif u fuq xiex dan se jsir u min se jerfa’ r-responsabbiltà ta’ din l-irregolarità. U
xorta waħda rridu noħorġu €11-il miljun minn ġewwa għal dan il-proġett. Jeżistu
wkoll suspetti qawwija li fondi tal-UE għal proġetti speċifiċi qegħdin jispiċċaw
misterjożament f’lokalitajiet u distretti ta’ politiċi partikolari. Dan l-aġir qiegħed
jitfa’ dell ikrah fuq ir-reputazzjoni u l-kapaċità tagħna fl-użu tal-fondi tal-UE u
hemm bżonn li jiġi indirizzat qabel ma tikber il-ħsara.

Dan il-mod kif saru l-affarijiet
fil-Coast Road qed jitfa’ dell ikrah fuq
ir-reputazzjoni u l-kapaċità tajba
tagħna fl-użu tal-fondi tal-UE u
hemm bżonn li jiġi indirizzat qabel
ma ssir aktar ħsara

NIPPROPONU LI
57.

Nirrevedu l-proċeduri għall-kuntratti pubbliċi biex niżguraw ekonomija
akbar, l-effiċjenza, l-effettività, u l-osservanza tar-regoli fl-użu ta’ fondi
pubbliċi.

58.

Inressqu emenda għall-Kostituzzjoni biex din tagħraf l-Uffiċċju
Nazzjonali tal-Verifika bħala awtorità bid-dmir li jagħmel verifika talamministrazzjoni pubblika bil-funzjoni ċara li jiżgura li l-Eżekuttiv ikun
responsabbli lejn il-Parlament – u jkun jidher li hu hekk – biex ingawdu
amministrazzjoni pubblika nadifa u trasparenti.

59.

Nimpenjaw irwieħna li nirrispettaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċċju
Nazzjonali tal-Verifika u li nagħtu spjegazzjoni lill-Parlament f’każi fejn
dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu aċċettati.

60.

Insaħħu l-appoġġ għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika biex nagħtuh
il-possibilità jaqdi l-funzjonijiet tiegħu aħjar, inkluż b’żieda fil-baġit u
r-riżorsi tiegħu.

61.

Nagħtu lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-poter li jivverifika fondi
pubbliċi allokati lil persuni privati, id-dritt li jinvestiga kif fondi pubbliċi
jkunu ntużaw minn min ħadhom, u li jivverifika kemm in-nefqa pubblika
laħqet l-iskopijiet li għalihom kienet saret.

62.

Insaħħu l-funzjonijiet tal-verifika interna tal-amministrazzjoni pubblika,
inkluż l-IAID, biex niżguraw użu aħjar tal-fondi pubbliċi.

63.

Infasslu liġijiet komprensivi biex jirregolaw is-sħubija bejn il-pubbliku
u l-privat (PPP) u npoġġu l-ftehimiet dwar sħubija tal-pubbliku malprivat għad-dibattitu u l-approvazzjoni parlamentari ladarba dawn ikunu
jikkonċernaw l-użu ta’ fondi pubbliċi minn intrapriżi privati.

64.

Qabel ma liġi titressaq quddiem il-Parlament, indaħħlu l-ħtieġa li tkun
kalkulata sewwa n-nefqa neċessarja biex dik il-liġi titwettaq u tkun
infurzata; dan fl-interess tal-bilanċ bejn ir-regolamentazzjoni neċessarja
u l-amministrazzjoni effettiva.
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L-UŻU TAL-PROPJETÀ PUBBLIKA
Fl-użu tal-propjetà pubblika, il-Gvern Laburista għandu rekord ċar ta’ kif
jiddisponi minnha b’mod kavalleresk.
Dan deher fl-agħar tiegħu fl-iskandlu ta’ Gaffarena meta l-Gvern aċċetta li
jesproprja nofs dar fil-Belt meta ma kien hemm l-ebda interess pubbliku għal
dan u b’kumpens għali ħafna, tkejlu kif tkejlu. Barra minn hekk, ġie rappurtat
li Gaffarena tħalla jagħżel u jieħu numru ta’ propjetajiet bħala parti millkumpens. Wara rriżulta li dawn il-propjetajiet ingħataw valur baxx ħafna għax
stima indipendenti sabet li jiswew id-doppju ta’ kemm stmahom id-Dipartiment
tal-Artijiet (Government Property Division). Matul dan kollu, is-Segretarju
Parlamentari resposabbli għal-Lands kien jaf b’kollox, ammetta li ltaqa’ ma’
Gaffarena u ffirma l-kuntratt.
Fl-2013, il-Prim Ministru kien direttament involut meta rtira każ mill-Qorti
kontra l-Partit Laburista mmexxi minnu. B’riżultat ta’ dan, il-Partit Laburista
akkwista mill-ġdid il-propjetà magħrufa bħala l-Australia Hall li hi stmata li tiswa
madwar €10 miljun. Il-kunflitt ta’ interess f’dan il-każ kien sfaċċat.
Fl-2015, il-Gvern ta bil-moħbi propjetà pubblika lill-Partit Laburista biex dan
ikun jista’ jkompli juża din il-propjetà pubblika fis-Siġġiewi bħala każin tiegħu
meta din il-propjetà suppost kellha tingħata lill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi biex
jużaha għal skop pubbliku bħala night shelter għall-anzjani.

NIPPROPONU LI
65.

Inressqu quddiem il-Parlament kontijiet regolari dwar kull art pubblika
li l-Gvern ikun iddispona minnha u li ma kinetx teħtieġ approvazzjoni
parlamentari; dan għall-informazzjoni u l-iskrutinju tal-Parlament jekk
jidhirlu xieraq.

66.

Ma nħallux aktar il-possibilità ta’ trasferiment ta’ propjetà pubblika lillpartiti politiċi.

67.

Inlestu l-iżvilupp ta’ reġistru elettroniku aċċessibbli għall-pubbliku
dwar kull art u propjetà pubblika; dan ikun jinkludi r-records ta’ kull
tranżazzjoni dwar l-użu ta’ dawn il-propjetajiet, kull kirja jew bejgħ, kif
ukoll aċċess għal kull awtorizzazzjoni u audit trail rilevanti.

IL-POLITIĊI GĦANDHOM IKUNU
TA’ EŻEMPJU FL-UŻU TAL-FONDI PUBBLIĊI
Huwa ċar li fl-użu tal-fondi pubbliċi, il-politiċi jeħtieġ jibdew imexxu bl-eżempju.
Pereżempju, il-Prim Ministru nnifsu ta eżempju ħażin meta għażel li jieħu
kumpens ta’ €7,000 fis-sena biex juża l-karozza personali tiegħu minflok karozza
uffiċjali. Dan l-eżempju ħażin qajjem id-dubju jekk il-Prim Ministru għandux
l-awtorità morali li jeżerċita dixxiplina tajba fl-użu tal-fondi pubbliċi.
L-istess nistgħu ngħidu għall-użu tal-fondi pubbliċi għall-ivvjaġġar. Ma hemm
l-ebda raġuni loġika għalfejn Ministri, Segretarji Parlamentari kif ukoll nies f’ħatriet
għolja bħas-Segretarji Permanenti u d-Diretturi Ġenerali għandhom jivvjaġġaw
business class meta dawn jistgħu faċilment jużaw l-economy class sakemm ilvjaġġ ma jkunx wieħed twil u li allura jista’ jikkawża skumdità personali kbira.

NIPPROPONU LI
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68.

Ministri u Segretarji Parlamentari kif ukoll uffiċjali pubbliċi għolja
jivvjaġġaw fil-kategorija tal-ekonomija u mhux f’dik tal-business,
sakemm in-natura tal-vjaġġ ma tkunx teħtieġ mod ieħor bħal f’titjiriet
fit-tul ħafna.

69.

Id-delegazzjonijiet tal-Gvern li jkunu qed jivvjaġġaw ma’ Ministru
jinżammu għall-anqas daqs possibbli.

70.

Niguraw li n-nisa jew l-irġiel u t-tfal li jkunu qed jakkumpanjaw Ministri
barra minn Malta fuq xogħol tal-Gvern iħallsu l-ispejjeż tagħhom huma
personali u mhux il-Gvern.

71.

Ma nħallux lill-Prim Ministru u lill-Ministri jużaw il-karozza privata
tagħhom bħala karozza uffiċjali biex idaħħlu l-flus f’buthom.
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Il-media u
x-xandir pubbliku
Il-media u x-xandir għamlu progress kbir f’Malta minn meta daħal il-pluraliżmu
fil-bidu tas-snin 90, imma dan l-iżvilupp kien wieħed partikolari ghal Malta.
Dan il-qasam hu ddominat minn xandir tal-Istat kontrollat mill-Gvern u żewġ
stazzjonijiet tal-partiti politiċi prinċipali. Din il-preżenza dominanti ftit li xejn
tbati mill-preżenza ta’ xi stazzjonijiet televiżivi privati u l-ħafna stazzjonijiet tarradju li jinkludu dawk tal-komunitajiet. Għalhekk, il-Gvern tal-ġurnata għandu
l-possibilità li jinfluwenza b’mod qawwi l-opinjoni pubblika.
Sfortunatament, gvernijiet suċċessivi ma rnexxilhomx jissodaw l-indipendenza
u l-imparzjalità fil-media tal-Istat. Dan għamilha eħfef għall-Gvern Laburista
preżenti li jikkontrolla kompletament il-media tal-Istat u jużaha sfaċċatament u
mingħajr ebda skruplu biex jieħu vantaġġ politiku. Dan minghajr ma jagħti l-ebda
kas tal-imparzjalità li wieħed jistenna minn stazzjon imħallas mit-taxxi. Dan hu
possibli għax il-Gvern għadu jista’ jaħtar kemm il-bord tad-diretturi tal-istazzjon
tal-Istat – il-Public Broadcasting Services (PBS) – kif ukoll il-bord editorjali talPBS.

Programmi dwar ġrajjiet kurrenti
jkunu ġeneralment favur il-Gvern u
l-preżentaturi aktarx jintgħażlu skont
il-kulur politiku tagħhom
B’hekk, il-PBS sar tassew għodda ta’ propoganda f’idejn il-Gvern. Il-mod kif
jixxandru l-aħbarijiet hu ħafna drabi selettiv u strateġiku biex jagħtu l-isbaħ
stampa possibbli tal-Gvern. L-aħbarijiet tajbin għall-Gvern jintefħu waqt li dawk
ħżiena jiddgħajfu jew jittieħdu barra mill-kuntest. Programmi dwar ġrajjiet
kurrenti jkunu ġeneralment favur il-Gvern u l-preżentaturi aktarx jintgħażlu
skont il-kulur politiku tagħhom. Dan kollu waqt li reklami li suppost ikunu dwar
informazzjoni tal-Gvern, bħal pereżempju dwar il-miżuri tal-baġit, fil-fatt iservu
ta’ tnabar tal-propoganda tal-Gvern għaddejja l-ħin kollu.
Dan mhu megħjun xejn minn Awtorità tax-Xandir li hi ddominata minn ħatriet
politiċi u ssibha diffiċli żżomm il-kontroll fuq il-kontenut u timponi l-imparzjalità.
Biex tagħqad, l-Awtorità tax-Xandir lanqas biss tipprova timponi l-bilanċ
fuq l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. Dawn għandhom il-libertà kollha sabiex
kuljum jitimgħu doża qawwija ta’ politika partiġjana kuljum lill-pubbliku. Waqt
l-elezzjonijiet, l-Awtorità talloka l-istess ħin liż-zewġ partiti politiċi prinċipali fuq
l-istazzjon tal-Istat waqt programmi ta’ dibattitu politiku kif ukoll reklami politiċi.
Però, partiti żgħar jew kanditati indipendenti m’għandhomx l-istess trattament
fuq il-media tal-Istat.
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Għalhekk, il-qasam tax-xandir hu wieħed partiġjan għall-aħħar u jxaqleb bil-kbir
lejn il-Gvern. Dan mhuwiex fl-interess pubbliku u hemm bżonn li jiġi indirizzat.
Waqt li l-iskrutinju tal-Awtorità tax-Xandir għandu bżonn jissaħħaħ, l-istruttura
tax-xandir tal-Istat jeħtieġ tingħata struttura li jkollha awtonomija biżżejjed li
tgħinha żżomm ’il boghod mill-Gvern tal-ġurnata biex tkun ħielsa minn indħil
politiku fix-xandir tal-aħbarijiet, ġrajjiet kurrenti u informazzjoni lill-pubbliku.
Il-mudell tal-BBC u mudelli oħrajn f’pajjiżi Ewropej għandhom ikunu studjati
f’dan ir-rigward.

NIPPROPONU LI
72.

Niggarantixxu darba għal dejjem li x-xandir pubbliku ma jkollu minn ħadd
billi niżguraw il-libertà tiegħu li jaħdem b’mod distakkat u indipendenti
mill-influwenza politika tal-Gvern tal-ġurnata.

73.

Nirrevedu l-għamla tal-Awtorità tax-Xandir biex innaqqsu minnha
l-influwenza tal-partiti politiċi.

74.

Indaħħlu bil-liġi l-ħtieġa li l-organizzazzjonijiet tal-media tal-partiti
politiċi wkoll ikunu obbligati jirrispettaw il-bilanċ.

75.

Inneħħu l-liġi li għadha tippermetti li ġurnalisti u organizzazzjonijiet talmedia jsirulhom kawżi għal-libell kriminali.

76.

Inneħħu l-immunità parlamentari mil-libell ċivili u b’hekk Membri talParlament ma jkunux jistgħu aktar jagħmlu dikjarazzjonijiet libellużi filParlament kontra ċittadini oħrajn għax ħadd ma jista’ jmexxi kontrihom.

Sfortunatament,
gvernijiet suċċessivi
ma rnexxilhomx
jissudaw
l-indipendenza
u l-imparzjalità
fil-media tal-Istat
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Il-komunikazzjoni
mal-pubbliku
Il-komunikazzjoni mal-pubbliku hi meħtieġa għax in-nies għandhom ikunu
infurmati b’dak li l-Gvern ikun qiegħed jagħmel. Hija wkoll mezz biex il-Gvern
jibqa’ qrib il-pubbliku. Sa hawn kollox sew.
Però l-komunikazzjoni mal-pubbliku m’għandiex issir attakk ta’ propaganda
qawwija ma taqta’ xejn biex tkabbar il-vantaġġ politiku tal-Gvern a spejjeż
ta’ min iħallas it-taxxi. Iżjed importanti minn hekk hu li l-komunikazzjoni malpubbliku ma għandhiex tkun arma li tattakka lill-Oppożizzjoni, jew individwi u
organizzazzjonijiet oħra li ma jiġbdux l-istess ħabel tal-Gvern, mit-taxxi li huma
stess iħallsu.
Taħt Gvern Laburista hemm wisq każi li juru li l-idea tal-komunikazzjoni malpubblika spiċċat inbidlet fi gwerra sħiħa ta’ propaganda li aktar iġġiegħlek
taħseb f’reġimi awtoritarji. U hu ċar li d-distinzjoni bejn Gvern u partit intilfet
kważi għal kollox.

M’hemm kontroll ta’ xejn fin-nefqa
biex il-Gvern jidher kullimkien:
minn tined li ttellgħu anke meta
s-sens komun jgħidlek xort’oħra
għal billboards elettroniċi, gadgets u
trade fairs – kollox minn flus il-poplu
Biex insemmu ftit eżempji:
»» Cover up enormi fil-komunikazzjoni mal-pubbliku meta x-xufier
ta’ Ministru kien involut fi sparatura ma’ karozza oħra. Il-Gvern ta’
informazzjoni falza meta ħażbbar li l-isparaturi kienu saru fl-arja meta,
fil-fatt kienu sparati fid-direzzjoni ta’ karozza oħra.
»» Ministeri tal-Gvern joħorġu stqarrijiet li mhux sempliċement jagħtu
informazzjoni jew avviżi mill-Gvern, imma regolarment jinfexxu f’attakk
kontra l-Oppożizzjoni. U dan kollu a spejjeż tat-taxpayers, inklużi
taxpayers li vvutaw lill-partit fl-oppożizzjoni.
»» L-uffiċċji tal-komunikazzjoni f’diversi Ministeri huma mimlijin nies li
l-unika kwalifika li għandhom hi li ħadmu fil-media tal-Partit Laburista.
Dawn qed idaħħlu salarji għolja li huma l-għira ta’ nies bi kwalifiki ħafna
aqwa. Wieħed forsi jasal biex jaċċetta din is-sitwazzjoni kieku ma kienx
għall-fatt li ħafna minn dawn in-nies ikomplu jidhru regolarment fuq ilmezzi tax-xandir tal-Partit Laburista fi programmi partiġjani, u l-unika
ħaġa li jagħmlu hi li jieħdu parti f’dibattiti partiġġjani u jattakkaw lillOppożizzjoni - ħaġa li qatt ma għandha tkun imħallsa bi flus il-poplu.
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»»

»»

»»
»»
»»

»»
»»

Uffiċjali għolja tal-komunikazzjoni li jinkludu ħadd ħadd aktar mill-Kap
tal-Komunikazzjoni tal-Gvern, jikkritikaw pubblikament lill-Oppożizzjoni
b’mod regolari u b’hekk juru ċar li ma humiex kapaċi jiddistingwu bejn
il-pożizzjoni tagħhom fil-Gvern u t-twemmin politiku li jħaddnu.
Imma jekk il-Ministeri tal-Gvern jistgħu b’xi mod ikunu mifhuma għalliżball tal-partiġjaniżmu, żgur li bl-ebda mod ma jista’ jkun mifhum
id-Dipartiment tal-Informazjoni li suppost iżomm ‘il bogħod millpropaganda politika u jassigura li l-informazzjoni li jagħti tkun verament
informattiva u ħielsa minn kull dell partiġjan. Però, hawn ukoll, kollox
bil-maqlub u d-Dipartiment tal-Informazzjoni nbidel f’mezz ieħor ta’
propaganda għall-Gvern.
L-aħbarijiet u l-programmi tal-PBS aktar ma jmur aktar qed jimtlew bi
propaganda sfaċċata għall-Gvern.
Reklami ta’ propoganda mill-Gvern jidhru fil-media kollha, inklużi
stazzjonijiet tat-television u tar-radju kemm tal-Istat u kemm privati,
gazzetti, u wkoll fil-portals tal-internet.
Il-propoganda għall-Gvern issibha f’kull okkażjoni pubblika minn
sempliċi konferenza stampa ministerjali b’tined u armar kollhom tlellix,
sa summit meetings li nbidlu f’teatrin għall-media bi skop wieħed li
jippromwovi l-Gvern.
Nefqiet ta’ flus il-poplu moħlija, basta jidher il-Gvern. Itellgħu tined anke meta s-sens komun jgħidlek xort’oħra - billboards elettroniċi,
gadgets u trade fairs. U kollox minn flus il-poplu.
Konsultazzjonijiet tal-Gvern mal-pubbliku – “Gvern li jisma’’ - ħafna
drabi ppakkjati b’attivisti tal-Partit Laburista u jkun diffiċli tiddistingwi
bejn konsultazzjonijiet veri u meetings politiċi partiġjani.

Dan ma jistax ikun li hu sew. Filwaqt li l-Gvern hu fid-dover li jżomm lill-poplu
infurmat bid-deċiżjonijiet, il-politika u l-miżuri li jieħu, dan għandu jsir b’mod
meqjus u strettament informattiv u mhux b’kampanja ta’ propoganda bla
waqfien u b’infiq bla kontroll biex tippromwovi lill-Gvern. L-ebda ħaġa bħal din
ma għandha titħallas minn flus il-poplu.

NIPPROPONU LI
77.

Nikkommettu rwieħna li nagħtu informazzjoni li tkun il-verità filkomunikazzjonijiet pubbliċi li joħroġ il-Gvern.

78.

Nikkommettu rwieħna li l-Ministri tal-Gvern iwieġbu għall-mistoqsijiet
mill-media fi spirtu ta’ trasparenza u fl-iqsar żmien possibbli.

79.

Ma nħallux nies li jaħdmu fis-Segretarjati tal-Ministeri jew f’pożizzjonijiet
ta’ fiduċja fil-Gvern li jkollhom ukoll impjieg part-time f’media ta’ partiti
politiċi jew li jidhru fuq dawn il-media fi kwalunkwe ħaġa li mhix filmandat tal-impjieg tagħhom mal-Gvern.

80.

Niżguraw li dawk li jkollhom ħatra politika jitkellmu u jġibu rwieħhom
b’mod li jixraq lill-karattru nazzjonali tal-pożizzjoni li jokkupaw.

81.

Nillimitaw il-komunikazzjonijiet pubbliċi tal-Ministeri u tad-Dipartiment
tal-Informazzjoni għal dak li hu purament informazzjoni dwar il-policies,
il-miżuri u d-deċiżjonijiet tal-Gvern.

82.

Nippubblikaw rapport ta’ kull sena tan-nefqa pubblika kollha fuq reklami
tal-Gvern fil-media, inkluż informazzjoni li taqsam dawn in-nefqiet skont
il-Ministeri li għamilhom u skont għand min marru dawn in-nefqiet.

83.

Nirrispettaw id-distinzjoni bejn Gvern u partit politiku fl-attivitajiet
pubbliċi.

Hu ċar li d-differenza
bejn Gvern u partit
spiċċat
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Id-djalogu soċjali u
l-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili
Matul is-snin, kemm ir-rwol tal-imsieħba soċjali kif ukoll dak tal-grupp iżjed wiesa’
ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kibru t-tnejn. Is-soċjetà ċivili twessgħet
u nfirxet ’l hemm mill-assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem u t-trade unions. Infirxet
f’elf qasam differenti, minn NGOs ambjentali għal organizzazzjonijiet sportivi u
kulturali.
Il-Partit Nazzjonalista jemmen li, f’demokrazija, il-gvernijiet għandhom
jutilizzaw dejjem aktar l-esperjenza tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
fil-qasam tagħhom u, kemm jista’ jkun, jirriflettu l-aspirazzjonijiet tagħhom
f’deċiżjonijiet li jieħdu. Ir-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandu
għalhekk ikun imwieżen b’aktar għajnuna, riżorsi finanzjarji u umani, li jinkludu
spazju fiżiku għal-laqgħat u attivitajiet, u forum b’saħħtu li jħajjar dejjem aktar
kuntatt akbar u koperazzjoni ġenwina bejn il-Gvern u dawn l-organizzazzjonijiet.

NIPPROPONU LI
84.

Insaħħu l-istruttura tal-MCESD billi nissudaw l-awtonomija tiegħu millGvern fid-deliberazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-MCESD. Il-Gvern għandu
jkun biss osservatur fl-MCESD u mhux parti li tieħu d-deċiżjonijiet.

85.

Il-Gvern jibda jwettaq fi żmien definit id-deċiżjonijiet li jkunu fil-mandat
tal-MCESD u li jkunu ttieħdu mill-MCESD b’mod unanimu u, jekk il-Gvern
ma jagħmilx dan, ikun irid jipprovdi spjegazzjoni ċara għaliex.

86.

Insaħħu l-istruttura tal-MEUSAC biex niżguraw li din tagħti aktar appoġġ
u għajnuna lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f’dawk li huma
informazzjoni, appoġġ għall-finanzjament u għajnuna oħra.

87.

Nintroduċu pakkett ta’ miżuri li jagħrfu u jappoġġjaw il-ħidma talorganizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

88.

Inwessgħu l-prattika li nappoġġjaw lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili billi nissekondaw għal magħhom impjegati mis-servizz pubbliku
skont il-firxa u d-daqs tal-ħidma tal-organizzazzjoni.

89.

Inwessgħu l-għajnuna lill-organizzazzjonijiet volontarji, inklużi l-klabbs
soċjali, billi nipprovdu rati speċjali għal utilitajiet u ħlasijiet għal servizzi
pubbliċi.

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
għandhom ikunu megħjuna b’aktar
għajnuna finanzjarja, riżorsi umani u
spazju fiżiku għal laqgħat u attivitajiet
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Id-drittijiet
taċ-ċittadini
Filwaqt li l-klijenteliżmu, il-preferenzi u n-nepotiżmu saru ħaġa ta’ kuljum
kullimkien, ma tantx jidher li ċ-ċittadini qed jirċievu servizz aħjar; anzi l-kontra.
Meta ċ-ċittadini jfittxu li jasserixxu d-drittijiet tagħhom, ma tantx qed isibu fejn
jistgħu jagħmlu dan. Fil-fatt, it-taxpayers u dawk li jobdu l-liġijiet ħafna drabi qed
ikollhom ibatu l-effetti ta’ Gvern li tilef it-triq fl-iggvernar tajjeb.
Agħar minn hekk, il-fatt li l-istandard ta’ gvernar tajjeb qiegħed dejjem imur
lura b’pass mgħaġġel, qed joħloq sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini jħossu dejjem
iżjed il-bżonn li jirrikorru għand il-politiċi, il-Membri Parlamentari u l-Ministri kull
darba li jridu jinqdew, biex isibu xogħol, jieħdu promozzjoni, jaqbżu waiting list,
jakkwistaw permess u kwalunkwe ħaġa oħra li jkollhom bżonn.
Kull Ministeru għandu l-uffiċċju għas-servizz tal-konsumatur li mhu xejn iżjed
minn uffiċċjal għall-kostitwenza tal-Ministru mħallas minn flus il-poplu.
Il-Gvern qiegħed iniżżel lin-nies fil-livell ta’ tallaba, meta hu l-Gvern li suppost
qiegħed għas-servizz tan-nies.
Ħafna jqisu l-klijenteliżmu bħala xhieda li l-Gvern hu viċin il-poplu meta fil-fatt
il-klijenteliżmu jservi biss biex joħloq ċirku vizzjuż ta’ diskriminazzjoni fejn dak li
jingħata inġustament lil xi ħadd, ikun qiegħed jittieħed inġustament mingħand
ħaddiehor.
Min-naħa tiegħu, il-Partit Nazzjonalista ma tantx għandu fama tajba meta
jiġi biex jittratta man-nies u mhu sigriet xejn li waħda mir-raġunijiet għat-telfa
elettorali kienet propju li kien maqtugħ mill-pubbliku. Hu ċar allura, li l-Partit
Nazzjonalista jrid isib modi kif jersaq lejn in-nies u jservihom imma li jagħmel dan
fil-limiti ta’ gvernar tajjeb.
Irridu niġġieldu l-klijentelizmu u nuru li ċ-ċittadini jistgħu jkunu moqdijin tajjeb
mingħajr ma jkollhom għalfejn jittallbu lill-politiċi. Irridu nkissru d-dipendenza
taċ-ċittadini fuq il-politiċi darba għal dejjem. Irridu nuru li ċ-ċittadini li jfittxu
drittijiethom jeħduhom filwaqt li dawk li jfittxu pjaċiri politiċi inġusti għandhom
ikunu reżistiti b’qawwa. Irridu nagħmlu qabża kulturali ’l quddiem u nibdlu
l-mentalità minn waħda servili dipendenti fuq il-politiċi għal waħda ta’ politika li
tkun tassew servizz ġenwin.

Hu ċar li l-Partit Nazzjonalista jrid
isib mill-ġdid modi kif ikun qrib in-nies,
kif iservihom u kif jagħmel dan fl-ambitu
ta’ gvernar tajjeb
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MINISTERU GĦAD-DRITTIJIET
TAĊ-ĊITTADINI
Dan hu għaliex wasal iż-żmien li jsir Ministeru apposta li jħares id-drittijiet taċċittadini b’mod miftuħ, ġust, effiċjenti, u effettiv. Permezz ta’ dan il-Ministeru:

NIPPROPONU LI
90.

Naġġornaw u nimplimentaw Charter ġdid fis-Servizz Pubbliku għaċĊittadini biex niżguraw servizz pubbliku effiċjenti u fil-ħin, b’mod ġust u
ndaqs għal kulħadd, faċli għan-nies biex jinqdew u, fejn possibbli, b’mod
elettroniku wkoll.

91.

Inwaqqfu one stop shop għall-ilmenti miċ-ċittadini dwar is-servizzi talamministrazzjoni pubblika u naraw li n-nies jinqdew tajjeb u fil-ħin millawtoritajiet pubbliċi. Għal dan il-għan, naraw li jkun hemm sistema bejn
il-Ministeri li twaqqaf darba għal dejjem is-sitwazzjonijiet fejn in-nies
joqogħdu jiġġerrew minn dipartiment għal ieħor.

92.

Ninfurmaw liċ-ċittadini fi żmien definit li l-ilment tagħhom ġie aċċettat
jew rifjutat u, jekk rifjutat, niggwidawhom dwar mezzi fejn ikunu jistgħu
jitolbu rimedju, bħall-Uffiċċju tal-Ombudsman.

93.

Nirċievu u nittrattaw sewwa t-talbiet għal informazzjoni mill-pubbliku
billi noħolqu sinerġija bejn it-taqsimiet tal-informazzjoni tal-Ministeri u
tal-aġenziji pubbliċi kollha kif ukoll ta’ entitajiet bħad-Dipartiment talInformazzjoni u l-MEUSAC.

94.

Nipprovdu informazzjoni, appoġġ u għajnuna lill-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili f’koperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji.

95.

Inkunu l-pont ewlieni għad-djalogu soċjali mal-imsieħba soċjali u
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà.

Irid ikun ċar li l-proposta
li jitwaqqaf Ministeru
għad-Drittijiet taċ-Ċittadini mhi
bl-ebda mod maħsuba biex
dan jikkompeti ma’, jew jillimita
l-aċċess, għall-Ombudsman,
anzi, jekk xejn, il-Ministeru
għad-Drittijiet taċ-Ċittadini
jiżgura li n-nies jingħataw
servizzi pubbliċi tajbin
mill-ewwel
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L-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN
F’dan id-dokument diġà rreferejna għar-rwol kruċjali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman
u l-bżonn li l-awtonomija tiegħu tkun rispettata u r-riżorsi tiegħu msaħħa. Irid ikun
ċar li l-proposta li jitwaqqaf Ministeru għad-Drittijiet taċ-Ċittadini mhi bl-ebda
mod maħsuba biex dan jikkompeti ma’, jew jillimita l-aċċess, għall-Ombudsman.
Anzi, jekk xejn, il-Ministeru għad-Drittijiet taċ-Ċittadini jiżgura li n-nies jingħataw
servizzi pubbliċi tajbin mill-ewwel.

NIPPROPONU LI

Irridu neqirdu
darba għal
dejjem dan
it-tip ta’ politika
li jagħmel lin-nies
tallaba quddiem
il-politiċi

96.

Indaħħlu fil-Kostituzzjoni d-dritt taċ-ċittadin għal amministrazzjoni
pubblika tajba. Dan id-dritt ikun inforzabbli fil-Qrati tagħna.

97.

Inressqu emenda għall-Kostituzzjoni biex l-Ombudsman jibda
jitqies bħala awtorità bid-dmir li jagħmel il-verifika finanzjarja talamministrazzjoni pubblika bil-funzjoni ċara li jiżgura li l-Eżekuttiv ikun
responsabbli lejn il-Parlament – u jkun jidher li hu hekk – biex ingawdu
amministrazzjoni pubblika nadifa u trasparenti.

98.

Nimpenjaw irwieħna li nirrispettaw ir-rakkomandazzjonijiet talOmbudsman u li nagħtu spjegazzjoni lill-Parlament f’każi fejn dawn irrakkomandazzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu aċċettati.

99.

Insaħħu l-appoġġ għall-Uffiċċju tal-Ombudsman biex nagħmluhielu
aktar faċli jwettaq dmirijietu aħjar, inkluż billi nżidulu l-finanzi u r-riżorsi.

100.

Nagħtu lill-Ombudsman il-poter li jissorvelja l-ħarsien tad-drittijiet
fundamentali tal-bniedem.

101.

Inwaqqfu fond komuni biex jagħti ħlas lil min jista’ jkun intitolat għal
kumpens għad-danni fuq rakkomandazzjoni tal-Ombudsman.

KUMITAT TAL-PETIZZJONIJIET
F’Malta ċ-ċittadini diġà jistgħu jibagħtu petizzjoni lill-Parlament. Imma jidher
ċar li l-proċedura biex ikunu kkunsidrati dawn il-petizzjonijiet hi waħda dgħajfa
u hemm bżonn li tissaħħaħ. Għal dan il-għan, għandu jitwaqqaf Kumitat talPetizzjonijiet fil-Parlament biex jirċievi u jikkonsidra petizzjonijiet mingħand
ċittadin wieħed jew iżjed u jieħu passi dwarhom. Petizzjonijiet li jaqgħu taħt
il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman għandhom ikunu riferuti lilu. Il-Kumitat talPetizzjonijiet ikollu l-poter ukoll li jikkonsidra każi fejn rakkomandazzjoni talOmbudsman lill-Gvern ma tkunx ġiet implimentata. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet
ikun jista’ wkoll jisma’ petizzjonijiet dwar referendum propożittiv jew abrogattiv.

NIPPROPONU LI
102.
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Inwaqqfu Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament biex jirċievi u jikkonsidra
petizzjonijiet mill-pubbliku.
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Ir-rispett
għar-regola
tal-liġi
Qegħdin naraw ir-regola tal-ligi sejra lura b’pass mgħaġġel għax il-Gvern innifsu
qiegħed jagħti eżempju ħażin billi jinjora l-liġi jew inkella billi jonqos apposta
milli jinfurzaha. U agħar minn hekk, il-Gvern jidher li qiegħed juża kriterji
differenti meta jagħlaq għajnejh għal irregolaritajiet minn xi wħud u b’hekk jagħti
impressjoni li l-prinċipju li kulħadd hu ndaqs taħt il-liġi m’għadux jgħodd.
Għalhekk, pereżempju:
»» Xogħlijiet irregolari li saru fi propjetà privata ta’ Ministru ġew trattati
qisu xejn mhu xejn waqt li ġew injorati allegazzjonijiet li Segretarju
Parlamentari akkwista propjetà mingħand persuna b’diżabilità mentali.
L-istess ġiet injorata dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Appell li membru talGvern poġġa lilu nnifsu f’sitwazzjoni ta’ konflitt ta’ interess. Segretarju
Parlamentari ieħor tal-Gvern tħalla jeżerċità l-professjoni privata tiegħu
bi ksur ċar tal-Kodiċi ta’ Etika tal-Ministri.
»» Mhux lanqas il-Prim Ministru stess li rtira każ fil-Qorti kontra tiegħu nnifsu
bħala Kap tal-Partit Laburista biex b’hekk il-Partit Laburista seta’ jerġa’
jieħu f’idejh propjetà pubblika stmata li tiswa miljuni ta’ ewro.
»» Arms Ltd, li hi kumpanija tal-Istat, tħalliet tikri post għall-uffiċċju mingħand
trade union avolja kienet taf, jew suppost kellha tkun taf, li l-union ma
kellha l-ebda awtorità li tagħmel gwadann minn din il-propjetà peress
li din kienet mgħoddija lilha mill-Gvern biex tużaha hi biss bħala trade
union.
»» Uffiċjal tal-Pulizija nqabad jissieħeb f’negozju ma’ familja meta suppost
kien qiegħed imexxi kontra wieħed mill-membri ta’ dik l-istess familja fi
prosekuzzjoni dwar qtil.
»» Il-Gvern fixkel ix-xogħol tal-Ombudsman meta rrifjuta li jagħtih
informazzjoni li talab u li kienet meħtieġa biex l-Ombudsman jittratta
lmenti dwar promozzjonijiet fl-Armata. Il-Gvern tilef il-kawża fil-Qorti;
madankollu ddeċieda li jappella biex itawwal il-każ kemm jista’.

Il-Gvern irid juri li jkun hu l-ewwel wieħed li josserva l-liġi
u jara li ħadd ma jkun ’il fuq mil-liġi, lanqas hu
»»

»»
»»
»»

»»
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Il-partit fil-gvern qiegħed għal tal-apposta jtawwal proċeduri fil-Qorti
dwar żbalji rikonoxxuti minn kulħadd fl-għadd tal-voti tal-elezzjoni ta’
Marzu 2013 u li kieku jagħtu żewġ siġġijiet iżjed lill-Oppożizzjoni filParlament.
Proċeduri fil-Parlament dwar it-tneħħija ta’ Mħallef li nqabad jikser ilKodiċi ta’ Etika ġew imtawla għal tal-apposta biex l-Imħallef ikun jista’
jirtira qabel ma jitneħħa, u b’hekk il-proċedura kollha spiċċat fix-xejn.
Ħatriet riċenti fil-Ġudikatura wkoll jagħtu impressjoni li l-Gvern issa jrid
jestendi l-influwenza tiegħu fil-qasam sensittiv tal-Ġudikatura.
Il-Gvern inqabad iħallas miljuni lis-sidien ta’ kumpanija li kienet falliet
u aċċetta li jidħol garanti għal miljuni kbar favur konsorzju li qiegħed
jibni power station ġdida. Dawn id-deċiżjonijijiet jiddiskriminaw kontra
kumpaniji oħra leġittimi.
Il-Gvern spiss ħatar nies tal-qalba biex imexxu istituzzjonijiet pubbliċi u
b’hekk fixkel l-awtonomija ħielsa ta’ dawn l-istituzzjonijiet.
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»»

»»

B’mod aktar ġenerali, l-infurzar tal-liġi qed jonqos. Minn ipparkjar illegali
għal bini illegali, minn kaċċa illegali għall-użu illegali ta’ art pubblika, il-Gvern
ikompli jagħlaq għajn waħda u anke tnejn. Mhux ta’ b’xejn in-nies qed iħossu
li aktar jaqbillek tikser il-liġi milli li tobdiha.
Fuq livell iżjed personali, hemm ħafna każi fejn in-nies qed jibżgħu li
informazzjoni personali tagħhom li normalment hi aċċessibbli għallawtoritajiet pubbliċi qiegħda tintuża għal raġunijiet oħra, bħal raġunijiet
politiċi. Dan hu ksur tad-dritt tagħhom għall-privatezza.

Dan kollu għandu jieqaf u l-Gvern irid ikun hu li jagħti l-ewwel eżempju. Il-Gvern irid
juri li jkun hu minn tal-ewwel li josserva l-liġi u li jkun taħt il-liġi hu wkoll. Għandhom
ikunu stabbiliti regoli ċari ta’ gvernar tajjeb u jidħlu b’rabta qawwija biex gvernijiet
Laburisti ’l quddiem ma jkunux jistgħu jreġġgħuhom lura. L-istituzzjonijiet għandhom
jieħdu lura l-awtonomija tagħhom u jkunu huma li jaqdu liċ-ċittadini u mhux jaqdu
lill-Gvern tal-ġurnata. Il-Gvern irid jaqdi liċ-ċittadini u mhux jużahom għal skopijiet
politiċi tiegħu.
B’mod partikolari, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni trid tissaħħaħ b’mod qawwi. F’pajjiż
fejn dejjem għaddejjin xnigħat ta’ korruzzjoni, hu tal-għaġeb kif rari jinkixfu każi
attwali ta’ korruzzjoni u inqas u inqas jitressqu l-Qorti. Jidher ċar li l-Kummissjoni
Permanenti kontra l-Korruzzjoni maż-żmien uriet li hi dgħajfa wisq biex tinvestiga
l-allegazzjonijiet malajr u b’mod effettiv.
Aġenzija li twaqqfet m’ilux, Identity Malta, imtliet bl-allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni
marbuta mal-ħruġ ta’ permessi ta’ residenza lil nies li mhumiex mill-UE – fis-sena
2014 biss ħarġu 14,000 perrmess ta’ residenza – u f’numru ta’ każi ġew imressqa nies
il-Qorti, fosthom mhux inqas minn uffiċjal għoli tal-Partit Laburista. L-istess hemm
allegazzjonijiet gravi dwar il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija – f’temp
ta’ 18-il xahar ħarġu 7,000 visa tant li l-każ issa qiegħed jiġi investigat mill-Uffiċċju
Nazzjonali tal-Verifika.
Biex gvernar tajjeb ikun inkorporat fis-sod u kullimkien, irid tkun sistema ta’
tmexxija. L-amministrazzjoni pubblika trid ixxammar il-kmiem u ddaħħal miżuri
ġodda li jiżguraw gvernar tajjeb fil-livelli kollha. B’mod partikolari, iridu jkunu stabbiliti
sistemi ġodda ta’ proċedura biex jiżguraw li każi ta’ governanza dgħajfa jkunu:
»» Evitati l-ewwel nett billi jiġu adottati kodiċijiet ta’ mġiba, għassa adegwata,
komunikazzjoni u taħriġ, u kontroll tar-riskju.
»» Mikxufin fil-waqt permezz ta’ hotlines, whistleblowers, sistemi interni ta’
awditjar, għassa u analiżi ta’ informazzjoni.
»» Megħlubin malajr u b’mod effettiv permezz ta’ investigazzjonijiet interni,
infurzar, kxif u passi li jirremedjaw.
Għal dan il-għan, l-amministrazzjoni pubblika trid tadotta programmi, proċessi
u proċeduri li jwasslu għal standards dejjem aqwa ta’ gvernar tajjeb. Dawn iridu
jinkludu, fost l-oħrajn: miżuri ta’ taħriġ professjonali kontinwu; proċeduri għas-servizz
tal-konsumatur; it-trattament ta’ każi ta’ ndħil politiku; verifika ta’ xogħol imwettaq
immexxija b’mod indipendenti u ta’ min jorbot fuqu; proċeduri interni li jipprovdu
protezzjoni minn harassment, diskriminazzjoni u prattiċi inġusti waqt li jfittxu
r-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet; Kodiċi ta’ Etika rivedut u Proċedura Dixxipplinari firRegolamenti tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku; kif ukoll linji gwida maħsubin
biex isostnu u jiżguraw għassa kontinwa, osservanza u infurzar.

NIPPROPONU LI
103.

Inwaqqfu taqsima fi ħdan il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni u
nagħtuha l-poter tinvestiga każi ta’ korruzzjoni u tmexxi fuqhom fil-Qrati.

104.

Insaħħu l-kontrolli interni biex jaqbdu u jirrappurtaw każi fejn jista’ jkun
hemm konflitti ta’ interess.

105.

Nittrattaw in-negozji kollha b’ġustizzja u kollha ndaqs hekk li l-ebda negozju
ma jingħata preferenza fuq oħrajn.

106.

Nirrispettaw il-privatezza tal-individwi u ma nużawx għal skopijiet politiċi
l-informazzjoni personali jkollu l-Gvern.

107.

Niżguraw li d-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tal-Gvern ikunu proporzjonati u ma
jitfgħux piżijiet żejda fuq in-nies.

108.

Indaħħlu l-ħtieġa li l-liġijiet kollha jkunu mgħarblin regolarment għall-effett
tagħhom fuq dawk li jgħixu fil-faqar u fir-riskju tal-faqar; dan fl-interess ta’
żvilupp soċjali u ekonomiku ġust.

109.

Indaħħlu l-ħtieġa li, qabel ma jitressqu quddiem il-Parlament, il-liġijiet kollha
jkunu mgħarbla regolarment għall-effett li jista’ jkollhom fuq l-ambjent; dan
biex niżguraw li kull aspett ta’ kull liġi ma jkunx ta’ dannu għall-ambjent.
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INDIRIZZ

TELEFON

EMAIL

