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1.) L-Isptar Mater Dei ilu lest ħames snin (mill-

2007), iżda l-Gvern diġà qed jiffaċċja problemi 

ta’ ffullar u se jkollu jinvesti fi sptar ġdid li hu 

l-Isptar St.Philip’s. X’taħseb jgħid dan dwar l-

ippjanar tal-Gvern fil-qasam tas-Saħħa? 

 

Ma kinitx sorpriża li ħa jiġri hekk. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba, qabel, waqt u 

wara l-bini ta’ dan l-istess sptar kienet diġà tat parir u qalet lill-gvern li l-

isptar Mater Dei mhux se jlaħħaq mad-domanda u l-bżonnijiet ta’ dan il-

pajjiż għaż-żminijiet tal-lum b’riżultat li ħoloq stress żejjed fuq it-tobba, l-

infermiera u l-paramediċi minħabba l-problema ta’ spazju kif wkoll stennija 

kbira għall-pazjent. 

 

L-istess, il-Partit Laburista ilu jgħid li l-Isptar hu żgħir. Infatti l-Gvern 

Laburista tal-1996 kien diġà kabbar dan l-istess sptar li kien ippjanat li jkun 

ħafna iżgħar milli hu. Issa fl-aħħar waslet l-ammissjoni u l-Gvern, lejlet l-

elezzjoni, u qed jipprova jraqqa’ l-pannu bil-qargħa aħmar. 

 

2.) L-eks-Kap tad-Dipartimenti tal-Onkoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-

Professur Stephen Brincat, riċentament sostna li l-Gvern ikun qed 

jipperikola l-ħajja tal-pazjenti morda bil-kanċer jekk jawtorizza trattamenti 

tal-kanċer fl-isptar ta’ Għawdex dment li m’hemmx professjonisti mħarrġin 

f’dan it-tip ta’ trattament. X’tikkummenta dwar dan? 

 

Jekk int għandek bżonn operazzjoni jagħmilhielek kirurgu. Jekk int għandek 

l-ovarji morda joperak ġinekologu. Jekk int marid bil-kanċer jikkurak 

onkologu. Li kieku konna fid-deżert u ma ssibx onkologu f’raġġ ta’ 100 

kilometru jikkurak l-ewwel bniedem mediku li jkun disponibbli.  

Iżda aħna qegħdin f’Malta fis-sena 2012. Mela l-kura tal-kanċer tingħata 

minn onkologu. Ma nistax nifhem għaliex hu daqshekk diffiċli li jkun hemm 

onkologu biex jagħti dan is-servizz. Ma naħsibx li hi problema finanzjarja 

għax f`ministeri oħra, f `konsulenzi dwar il-karozzi tal-linja u l-power 

station, intefqu miljuni ta` ewro. Naħseb kien ikun aħjar li dawn il-flus 

intużaw fis-servizzi tal-kura tal- kanċer. Ma narax għaliex il-morda bil-



kanċer f`Għawdex ma jkollhomx servizz ta’ onkologu bħal dawk morda bil-

kanċer f`Malta. Il-kura tal-kanċer għandha tingħata dejjem taħt is-

sorveljanza ta’ onkologu.. 

 

 

3.) Temmen li koppji gay għandhom jingħataw id-dritt taż-żwieġ bħal koppji 

eterosesswali? 

 

L-eżistenza ta` relazzjonijiet omosesswali ilha minn dejjem. Din hi r-realtà. 

Naħseb li dawn ir-relazzjonijiet għandhom jiġu mħarsa b`mod legali biex 

jipproteġu lill-istess individwi bid-drittijiet lejn xulxin, lejn is-soċjetà, kif 

ukoll is-soċjetà lejhom. Kull tip ta` konvivenza għandha tkun f`qafas legali 

lil hinn mit-twemmin reliġjuż jew orjentazzjoni sesswali. 

 

4.) Taqbel li ż-żewġ partiti għandu jkollhom l-istazzjonijiet tat-televixin, tar-

radju u l-gazzetti tagħhom? Taħseb li dawn jgħinu jew jaħdmu kontra d-

demokrazija f`Malta? 

 

Iva, kulħadd għandu dritt, hu min hu, (anke l-partiti) li jkollu l-gazzetta, it-

televixin u r-radju tiegħu għax kulħadd għandu dritt isemma’ leħnu. Ma 

jfissirx li kull min isemma’ leħnu għandu raġun, iżda għalkemm m’għandux 

raġun, ma jistax jitteħidlu dan id-dritt u għandna nipproteġu dan id-dritt. 

Allaħares ikollna biss stazzjon wieħed, radju wieħed u gazzetta waħda għax 

hekk żgur inkunu anti-demokratiċi. 

 

5.) Tħoss li l-PBS hu politikament imparzjali fil-mod li qed jitmexxa? 

Temmen li hemm bżonn ta` sistema ta` regolazzjoni aħjar biex tiġi żgurata l-

imparzjalità tal-PBS? 

 

Jekk tistaqsi din il-mistoqsija lill-kandidat li jkun fuq il-lista tal-Partit 

Nazzjonalista, probabbli jgħidlek li hu mparzjali. Jekk tistaqsiha lill-

kandidat fuq il-lista tal-Partit Laburista ħa jgħidlek li mhuwiex imparzjali. 

Ix-xandir tal-Istat, diġà gie kkritikat minn Membri Parlamentari 

Nazzjonalisti li mhuwiex imparzjali. Għalhekk hemm bżonn li x-xandir tal-

Istat ikun kompletament awtonomu, immexxi min-nies li huma meqjusa 

bħala mparzjali. 

 

 

6.) Għaddew sitt smin minn mindu l-Enemalta avżat lill-Gvern li s-sistema 

ta` ġenerazzjoni tal-enerġija mhux se tkun tlaħħaq. Iiżda kemm l-estensjoni 



ta` Delimara kif ukoll l-interconnector ma’ Sqallija għadhom mhux lesti. 

Dan xi jgħid fuq l-ippjanar tagħna dwar l-enerġija? 

 

Il-heavy fuel oil hu l-aktar tip ta` fuel li jagħmel ħsara lill-ambjent u lill-

bniedem. Ma ssibx studju mediku wieħed li jfaħħar l-użu ta` dan it-tip ta` 

fuel. U dan ġie magħżul biex iħaddem il-power station il-ġdida, power 

station li ġiet tiswa €157 miljun, power station li diġà tħallset kollha, power 

station li diġà bil-ħsara qabel ma bdiet taħdem. Minħabba f`hekk kellna 

nużaw waħda li għandha 60 sena, dik tal-Marsa, li wkoll mhix tajba għall-

ambjent. Wieħed irid jiftakar li sas-sena 2020, 10% tal-enerġija trid tkun 

prodotta minn enerġija alternattiva u nadifa.Għadu ma sar xejn jew ftit li 

xejn. Il-gass naturali għadu fil-pipeline u donnu hemm se jibqa’. Dan 

jissejjaħ ippjanar tajjeb? 

 

 

7.) Importanti jew le li jkun magħruf pubblikament min huma l-persuni u 

kumpaniji li qed jiffinanzjaw lill-partiti politiċi? 

 

Iva, b’hekk jiġu rregolati l-finanzjamenti tal-partiti politiċi. It-tliet partiti 

għandhom juru min huma n-nies jew kumpaniji nvoluti f’dan il-proċess. 

Għandhom ikunu magħrufa l-ammonti li qed jingħataw fi flus, kif qed 

jingħataw u taħt liema forma qed jingħataw. Dan għandu jinkludi servizzi li 

qed jingħataw f`għajnuna lill-partiti fejn tali servizzi jew ikunu mingħajr 

ħlas jew sussidjati tant li l-ħlas ikun redikolu. Tali servizzi jinkludu 

kostruzzjoni, apparat teknoloġiku, informatika, catering, eċċ. Għandu wkoll 

ikun magħruf jekk il-partiti jirċevux għajnuna finanzjarja minn sorsi oħra lil 

hinn minn xtutna bħall-partiti politiċi jew organizzazzjonijiet barranin. 

  


