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“ Inqis li l-binja ta’ Parlament ġdid bħala barra minn lokha, tant li nqisha bħala felula 

fuq wiċċ sabih”

“Il-means  testing  m’għandux  ikun eżerċizzju  biex l-Istat jara minn fejn se jaqtalek xi 

benefiċċju soċjali, iżda għandu jkun eżerċizzju li jikkonferma li int tħallas it-taxxa biex 

tieħu s-servizzi kollha li joffri l-Istat”



 “In-nies huma l-protagonisti, mhux il-politici”

Karl Stagno-Navarra jintervista lit-Tabib Deo Debattista

Jistqarr li l-politika kienet fuq moħhu għal xi żmien, sakemm ħa d-deċizjoni li kien wasal iż-
żmien li  ma jibqax jikkritika  aktar,  iżda li  jkun parti  mill-proċess ta’ deċizjonijiet  li  jistgħu 

jagħmlu d-differenza kollha fil-ħajja tan-nies.

“Kieku ma ħadtx din id-deċizjoni, żgur li kien jiddispjaċini,” jistqarr Deo Debattista, li jżid fuq 

it-twemmin tiegħu li “jekk ma tippruvax, tkun fallejt żgur.”

Belti pur, imrobbi fl-Arċipierku fin-naħa t’Isfel tal-kapitali, Deo Debattista hu popolari mhux 

għaliex ilu għaxar snin jidher kull ġimgħa fuq it-televiżjoni f’rekona medika waqt il-programm 

‘Kalamita’ flimkien ma’ Alfred Zammit, iżda għaliex hu l-karattru tiegħu li jressqu lejn in-nies.

B’dahka  fuq  wiċċu,  u  b’kariżma  liema  bħala,  Deo  Debattista  jolqotni  għall-fatt  li  tassew 

jemmen f’dak li jrid.

Iqis  il-politika  bħala  servizz  u  impenn,  iżda  jemmen  ukoll  fir-rispett  u  t-tolleranza  għall-

opinjonijiet  ta’  oħrajn.  “Għalkemm jien trabbejt  fi  ħdan familja  Laburista,  dejjem żammejt 

saqajja mal-art u qatt ma emmint  li  wieħed iħaddan twemmin  politiku u jibqa’ biha għaliex 

hekk trabba. It-twemmin politiku tiegħi hu msejjes fuq dak li tassew nemmen fih.”

Deo jisħaq li għalkemm segwa l-politika minn distanza, qatt ma kien direttament involut fiha, u 

hi r-rieda tiegħu li jagħmel id-differenza li tibqa’ timbuttah biex jidħol għal dan l-impenn.

“Hi l-kuxjenza soċjali li nħaddan li nqis bħala l-qofol tar-rieda tiegħi li naħdem għall-ġid tan-

nies,” jsostni t-tabib Debattista.

“Nemmen li l-kuxjenza soċjali hi ċ-ċavetta għalija biex b’umiltà kbira, inkun nista’ naqdi dmiri 

sew favur dawk li jkunu tassew jeħtieġu l-għajnuna kollha li tista’ tingħatalhom.”

Jsostni  li  n-nies  huma  l-protagonisti  tal-politika  u  mhux  il-politiċi  għandhom  ikunu  l-

protagonisti.  “Jien ħiereġ għall-politika, mhux biex nidher, iżda biex tassew nagħti servizz, li 

nisma’ lin-nies u li nkun viċin tagħhom,” jgħid.

Dejjem fl-isfond tal-fatt li jqis ruħu bħala persuna li hi politikament moderata, Deo Debattista 

jispjega li bħala Belti hu favur li il-proġett għar-riabilitazzjoni ta’ Bieb il-Belt, iżda jsostni l-

uġigħ tiegħu għall-fatt li l-proġett se jiġi jiswa’ ħafna flus minħabba l-fatt li l-Gvern tal-ġurnata 

għandu l-prioritajiet tiegħu ħżiena.



“Inqis li l-binja ta’ Parlament ġdid bħala barra minn lokha, tant li nqisha bħala felula fuq wiċċ 

sabih,” jgħid Deo Debattista. “Stajna bqajna bil-Parlament li għandna, ma narax l-urġenza għal 

Parlament ġdid, għaliex minflok il-miljuni  l-kbar li  qed jintefqu biex issir din il-binja, stajna 

investejna dawk l-istess flus  fuq prioritajiet ferm aktar important,  bħal per eżempju li  jkunu 

ndirizzati diversi problemi fis-settur tas-saħħa.

Deo jisħaq li  l-proġett ta’ Bieb il-Belt “imissu ilu li  sar” filwaqt li jżid li  l-proġett sera’ sar 

b’metodi aħjar u irħas. “Stajna wżajna l-miljuni żejda biex naqtgħu il-waiting lists twal fl-Isptar 

Mater Dei,” sostna. B’din id-dikjarazzjoni ninduna li Deo Debattista qed jiffoka ħidmietu fuq 

is-settur tas-saħha.

Nitolbu jelabora fuq dak li għadu kif semma’ u joħroġ b’rakkont dwar pażjenta li xi żmien ilu 

marret l-Isptar għal viżta medika għal dak li deher li kien uġigħ tal-ġebla fil-kliewi. “It-tabib li 

nvistaha  ma  riedx  ikun  kategoriku.  Ma  kienx  ċert  u  rreferiha  għal  aktar  djanjosi  għand 

konsulent,  li  iżda  taha  appuntament  għal  sena  u  nofs  wara  biex  ikun  jista’  jibda  l-

investigazzjoni,”  jispjega  Deo  Debattista,  li  jaħsadni  meta  jkompli  jispjega  fuq  kif  din  il-

pażjenta laħqet mietet sakemm wasal iż-żmien għall-appuntament tagħha mal-konsulent.

“Din  il-pażjenta  mietet  għaliex  fin-nuqqas  ta’  viżta  għand  il-konsulent,  ħadd  ma  seta’ 

jistabbilixxi li l-uġigħ tagħha ma kienx ġej minn attakki tal-ġebla, iżda minn kanċer fil-kliewi.”

It-tbissima minn fuq wiċċ Deo Debattista tisparixxi għal ftit sekondi.

“Stajna evitajna tant tbatija, tant niket u tant dispjaċir,” jgħid Deo, filwaqt li żied fuq kif ma 

seta qatt jaċċetta sitwazzjoni fl-Isptar fejn pażjent għandu jkun ittrattat b’dak il-mod.

“Neħtieġu  nsibu soluzzjonijiet  urġenti  għall-probelma  akuta  tal-waiting  lists  fl-Isptar.  Irridu 

niġu man-norma f’pajjiżi bħall-Ingilterra, Franza jew fil-Ġermanja, fejn l-aktar li wieħed jista’ 

jistenna huma 12-il ġimgħa għal viżta għand konsulent.”

Jistqarr  li  hu veru li  l-pażjenta setgħet  marret fi  sptar privat biex tkun eżamintata u ssirilha 

djanjosi  biex  tevita  l-waiting  list  fl-Mater  Dei,  “iżda  emminni  li  hawn  ħafna  nies  li  ma 

jaffordjawx sptar privat, u naf x’qed ngħid. Il-mard m’għandux prezz, u mhemmx sinjur jew 

fqir. Il-mard ikreħ kapaċi jfaqqrek.”

Deo jistqarr li anki jekk wieħed hu sinjur, jekk kemm-il darba dan iħallas it-taxxi, għandu kull 

dritt li jirċievi l-kura b’xejn mingħand l-Istat.

“Il-means testing m’għandux ikun eżerċizzju biex l-Istat jara minn fejn se jaqtalek xi benefiċċju 

soċjali,  iżda għandu jkun eżerċizzju li jikkonferma li int tħallas it-taxxa biex tieħu s-servizzi 

kollha li joffri l-Istat,” jgħid Deo.

Lura għall-probelma tal-waiting lists fl-Isptar Mater Dei, Deo Debattista jispjega li l-qofol tal-

problema hi n-nuqqas ta’ sodod. “Bnejna sptar ġdid u modern mingħajr ma ħsibna fis-sodod,” 

jgħid Deo, filwaqt li jżid li hu ta’ skandlu li wieħed jinvesti man-nofs biljun ewro fl-Isptar u ma 

jqis il-fatt li l-popolazzjoni ta’ Malta qed tixjiħ u b’hekk jiżdiedu l-ħtiġijiet mediċi tan-nies. U 

dan minbarra li l-proċeduri fl-isptar żiedu drastikament ukoll.

“Is-sitwazzjoni hi simili għal koppja bit-tfal li nefqu ġidhom biex xtraw dar ġdida, ramawha 

b’kollox u meta daħlu ndunaw li nsew li jagħmlu s-sodod!”



“Jien nixtieq  nara  aktar  investiment  fil-ħolqien  ta’  aktar  sodod fl-Isptar.  Jekk hemm bżonn 

għandha tinbena estensjoni ta’ Mater Dei,” jistqarr.

Deo Debattista jirribatti l-argument tal-Gvern li l-każijiet soċjali qed jikkontribwixxu għall-

problema tan-nuqqas ta’ sodod. “Kif tista’ titkellem hekk fuq il-każijiet soċjali? Donnu l-Gvern 

għandu piż fuq l-istonku tiegħu u jrid ineħħiħ,” jistaqsi.

“Dawn huma niex li ħadmu għal pajjiżhom, ħafna minnhom iġgieldu l-gwerra għalina, x’rispett 

hu li tqishom bħala każi soċjali?”

Il-kelma “dinità” hi important għal Deo Debattista li jgħid li din għandha tkun il-pern ta’ kull 

politiku meta’ jiddeċiedi u jfassal il-politika tiegħu.

“Kull politiku jeħtieġ jiżgura li kull persuna, fqir jew sinjur, kbir jew żgħir għandu jkollu d-

dinjità tiegħu mħarsa,” jgħid. Fost il-kategorija ta’ dawk meqjusa bħala l-aktar vulnerabbli li 

jinsabu f’riskju li jitilfu din id-dinjità, hem mil-persuni b’diżabilità.

“L-Istat għandu jkun preżenti dejjem biex ħadd ma jitlef din id-dinjità, u fl-istess ħin jiżgura li 

drittijiethom jkunu  żgurati  f’kull  ħin,”  jgħid  Deo Debattista,  li  jżid  li  filwaqt  li  għandhom 

jitwessgħu  l-iskemi  biex  persuni  b’diżabilità  jsibu  mpjieg,  għandu  jkun  hemm  aktar 

investiment  fis-settur  edukattiv  biex il-proċess li  jwassal biex persuni  b’diżabilità  jingħataw 

facilitators jkun iqsar.

Deo  Debattista  jiddeskrivi  s-sitwazzjoni  politika  attwali  fil-pajjiż  bħala  wieħed  li  “jaqtalek 

imnifsejk.”

“Hu Gvern li qed jiggverna b’mod sfurżat, u jaqtalgħek nifsek għaliex ma tafx x’se jiġri għada 

u pit’  għada.”  Min-naħa  l-oħra,  Deo Deabttista  jargumenta  li  l-Partit  Laburista  hu lest biex 

jiggverna.

“Dan iż-żmien kollu  fl-Oppożizzjoni  mmatura  lill-Partit  Laburista,”  jgħid  Deo Debattista,  li 

jżid li l-PL illum inbidel f’ movement popolari kbir. 

“Hu  movement  inklussiv,  li  qed  iħaddan  lil  kulħadd,  irrispettivament  minn  kollox.  Hu 

movement li l-għan tiegħu hu li jagħti futur denju lill-pajjiż.”
Deo jtemm l-intervista billi jsostni fuq il-ħtieġa li l-politika f’Malta tagħmel qabża ta’ kwalità.

“Ngħid dan għaliex in-nies tistenna mingħand il-politiċi li jaqdu dmirijiethom b’responsabbiltà 

u b’accountability.  Tistenna s-serjetà, l-onestà u l-integrità f’kull ħin u mument  mingħand il-

politiċi.  Hi  din  il-maturità  li  l-politiċi  għandhom jagħtu  lura  lill-eletturi...”  temm jgħid  Deo 

Debattista.
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