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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 
ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR IS-SOĊJETAJIET KOPERATTIVI 

 

CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL 

 
L-Ordni għat-Tieni qari ġie moqri. 

Ikompli mis-6 ta’ Ġunju, 2001. 

Il-mistoqsija reġgħet tqegħdet. 

 

  MR SPEAKER: Aktar rimarki?  L-Onor. Leo Brincat. 

 

  ONOR LEO BRINCAT:  Meta nqis li l-ewwel koperattivi f’pajjiżna ilhom li ġew iffurmati 

uffiċjalment mill-1947, insib li fil-fehma tiegħi l-iżvilupp ta’ dan is-settur qatt ma rranka kemm 

suppost.  Mhux qed ngħid dan b’xi kritika partiġġjana imma b’mod oġġettiv, anke fl-isfond 

storiku ta’ kif żvolġew l-affarijiet. L-edukazzjoni pubblika dwarhom qatt ma laħqet il-livelli 

meħtieġa.  Il-kuxjenza pubblika qatt ma tqajmet daqskemm kien mistenni u r-riżultati miksuba 

kienu, fil-fehma tiegħi, modesti meta wieħed iqis illi minn dak iż-żmien ‘l hawn m’għaddewx 

ħames jew għaxar snin imma għaddew 54 sena.  Xorta waħda naħseb li nkunu qed nonqsu jekk 

ma nagħtux għarfien xieraq lill-importanza li kellha l-liġi ta’ l-1978, liġi li se tiġi superseded bil-
liġi li għandna quddiemna llum.  

 
Il-liġi ta’ l-1978 l-ewwelnett daħħlet sens qawwi ta’ regolamentazzjoni dwar il-koperattivi, mill-

funzjonijiet tagħhom għall-privileġġi u anke d-dmirijiet tagħhom, mid-drittijiet tagħhom għall-
management u anke għall-proprjeta’ tagħhom u l-fondi tagħhom, kif ukoll mill-amalgamazzjoni 

tagħhom għat-trasferiment tagħhom flimkien mad-dmirijiet u l-poteri tal-bord tal-koperattivi. Il-
liġi ta’ l-1978 kienet importanti wkoll għaliex daħħlet fis-seħħ tliet strutturi importanti. Daħħlet 

il-co-operatives board illi nħatar mill-ministru kkonċernat; daħħlet il-kunċett tas-central co-

operative funds, li jeżenta l-koperattivi mill-income tax u company tax iżda jġegħelhom 

jikkontribwixxu 5% ta’ l-annual registered net surplus tagħhom lis-central co-operative funds li 

jservi bħala reserve fund;  u daħħlet ukoll fis-seħħ it-tielet struttura, is-solidarity fund għall-

moviment koperattiv. Jekk dan il-fond tul is-snin ippromwoviex daqskemm suppost  il-fatturi li 

se nsemmi huwa argument diskutibbli.  Dan mhux qed ngħidu għall-amministrazzjoni tal-lum 

jew ta’ qabilha jew ta’ qabilha, imma qed ngħidu b’mod ġeneriku. Nerġa’ ngħid, huwa 

diskutibbli jekk dan il-fond ippromwoviex b’mod effettiv daqskemm suppost l-ingredjenti li 
għalija huma importanti għat-tisħiħ ta’ kwalunkwe moviment koperattiv. X’inhuma dawn l-

ingredjenti li qed nitkellem dwarhom u li suppost is-solidarity fund kellu jkun il-mutur biex 

jimbuttahom ‘il quddiem? 

 

 Kellna l-element ta’ l-edukazzjoni, tat-taħriġ, tar-riċerka u l-element ta’ l-iżvilupp tal-moviment 

koperattiv innifsu.  L-opinjoni personali tiegħi - u ma rrid norbot lil ħadd ma’ dak li qed ngħid 

għax forsi jkun hemm fehmiet differenti - hi li l-koperattivi jixirqilhom priorita’ akbar fuq l-

agenda tal-forzi politiċi u soċjali tal-pajjiż, aktar u aktar  meta nqabblu dak li sar u dak li qed isir 

ma’ dak li ilu jsir f’pajjiżi bħal Ċipru u l-Iżrael. Qed insemmi dawn iż-żewġ pajjiżi għax illum 

jekk dawn għandhom żewġ affarijiet illi jispikkaw fuq ħaddieħor, huma l-avvanz li għamlu fis-

solar energy - b’kuntrast kbir ma’ dak in-nuqqas ta’ avvanz li għamilna aħna f’dan il-qasam 

minkejja li aħna pajjiż Mediterranju bi klima bħal tagħhom - u l-avvanz sostanzjali li għamlu fil-

qasam tal-moviment koperattiv. Għalhekk jiena ma nistax nifhem f’liema kuntest l-Onor. Asciak 

qal illi qisu se nieħdu xi spinta ‘l quddiem għax nidħlu fl-Unjoni Ewropea.  M’inix qed ngħid li 
ma jistax ikun hemm programmi li jkunu ta’ fejda - ħalli ma nkunx distruttiv fil-kritika tiegħi - 



  

iżda fl-istess ħin jibqa’ l-fatt li l-iktar żewġ pajjiżi fil-baħar ta’ madwarna li taw spinta tul is-snin  

lid-dinja tal-koperattivi kienu proprju Ċipru u Israel, żewġ pajjiżi li sal-lum għallinqas 

m’humiex membri ta’ l-Unjoni.   

 

Għalkemm jiena forsi bdejt bin-nuqqasijiet tal-moviment xorta nirrikonoxxi l-fatt - u għamel 

tajjeb li semmieh il-ministru fl-introduzzjoni tiegħu - li llum għandek għadd ta’ kumpaniji 

reġistrati. Jekk humiex kollha attivi hu argument ieħor imma jekk m’inix sejjer żball għandek 
madwar 5000 membru u l-annual turnover huwa ta’ xi Lm22 miljun. Jiena żgur m’inix espert 

fil-qasam tal-koperattiva imma nħobb naqra fuq dan is-suġġett, għaliex nerġa’ ngħid, ngħir 
għall-avvanzi li jagħmlu pajjiżi oħrajn. Dan mhux qed ngħidu llum għax hemm gvern 

Nazzjonalista. Kont nemminha fl-imgħoddi anke meta kont għadni fil-moviment taż-żgħagħagħ 
tal-Partit Laburista.  Jiġifieri huwa nuqqas li evolva tul is-snin  taħt diversi amministrazzjonijiet 

li forsi mhux dejjem taw priorita’ lill-koperattivi daqskemm suppost, u tawhom iktar lip-service 
milli sostenn tanġibbli.   

 

Laqatni ħafna artiklu li kiteb Godfrey Baldacchino, li jekk m’inix sejjer żball huwa ċ-chairman 

tal-bord tal-koperattivi, f’”The Times” f’Jannar ta’ din is-sena fejn ġibed diversi konklużjonijiet. 

Waħda minnhom kienet li l-kultura lokali tan-negozju donnha hija ppreġudikata kontra l-ispirtu 

tal-koperattivi, mhux għax hemm xi antagoniżmu kontra min qiegħed fil-koperattivi imma għax 

m’hemmx affjatament, m’hemmx komplimentarjeta’ bejn dawn iż-żewġ setturi, u dan huwa 

ħażin. Agħar minn hekk forsi ħafna membri tal-koperattivi nfushom għadhom fid-dlam dwar l-

għanjiet u l-prinċipji ta’ l-istess koperattivi li jappartjenu għalihom. Naħseb li llum tajjeb li 

wieħed jelenka n-nuqqasijiet ta’ ċertu koperattivi biex jara fejn nistgħu nsaħħu iktar ħalli dawn 

il-koperattivi jkomplu jieħdu spinta ‘il quddiem. Meta nsemmi nuqqasijiet ma nirreferix għall-

koperattivi kollha għax hemm koperattivi tajbin immexxijin min-nies serji u li qed jagħtu ċertu 

riżultat fejjiedi, u dan qed ngħidu biex ħadd ma jaħseb li qed nagħmel xi attakk mentali fuq il-

koperattivi.  
 

Fost in-nuqqasijiet ewlenin ta’ ċerti koperattivi nsibu li għandek uħud minnhom fejn il-membri 
m’għandhomx awto-dixxiplina daqskemm suppost u mhux dejjem ipoġġu fil-prattika l-prinċipju 

li għandu jagħmel channeling ta’ l-interessi personali tagħhom fi ħdan l-organizzazzjoni 
kollettiva ta’ dawn l-istess koperattivi.  Irridu nifhmu, per eżempju, li l-identita’ ta’ koperattiva 

ma titkejjilx f’kemm għandha membri imma jitkejjel f’termini tas-servizzi pprovduti,  il-full 

range ta’ dawn is-servizzi. Għalkemm kien sar ħafna ftaħir meta twaqqfet it-transport co-

operative, jibqa’ l-fatt li hemm fosthom fejn il-kapital għadu owned individwalment u fejn ħafna 

membri jippersistu li jieħdu xogħol mill-koperattivi biss bħala suppliment għas-sors ewlieni tad-

dħul tagħhom. Dan żgur m’huwiex l-ispirtu li fih suppost kellhom jitwaqqfu l-koperattivi. 

 

 Imbagħad għandek oħrajn, jekk se nsemmu kollox, fejn l-akbar inċentiva hija li jkunu jistgħu 

jibbenefikaw mis-sussidju ta’ l-Istat, li jekk m’inix sejjer żball huwa ta’ 50% fuq il-

kontribuzzjoni tagħhom bħala self-employed. Jien naqbel ma’ l-analisi li għamel is-Sur 

Baldacchino għaliex semma’ dan il-punt li għadni kif semmejt jiena stess, anzi wasal biex qal 

illi dan il-fattur seta’ nefaħ jew wassal biex jonfoħ is-sħubija tal-moviment koperattiv għal 

raġunijiet  żbaljati.  Jiġifieri filwaqt li aħna qed ngħidu li l-moviment koperattiv għandu 

potenzjal jikber ħafna iktar milli kiber, fl-istess ħin nagħmlu tajjeb illi nirrikonoxxu li hemm 

ċertu nefħa żejda li ma saritx minħabba xi amorproprju għall-moviment koperattiv iżda 

minħabba ċerti vantaġġi fiskali li wieħed jista’ jgawdi. 
 

 Irridu naraw ukoll, iżjed u iżjed fil-kuntest ta’ dak li qed tipprovdi għalih il-liġi, dwar kemm 
hemm koperattivi li jeżistu biss bl-isem.  Il-ministru għamel riferenza għall-annual general 



  

meetings. Niġi għal dan iktar tard imma sal-lum, għallinqas sakemm tiġi fis-seħħ din il-liġi, 

għandek ċerti koperattivi li saħansitra jonqsu milli jlaqqgħu annual general meeting għall-

membri tagħhom, kultant anke wara li tkun saritilhom insistenza u pressjoni biex jirregolarizzaw 

il-pożizzjoni tagħhom min-naħa tal-bord innifsu.  Jirriżultali li kien hemm anke teżi akkademika 

dwar dan is-suġġett, bl-istudent li kiteb dwar dan jgħid li Malta għandna ħafna pseudo co-

operatives. Ir-raġuni hi li ħafna jargumentaw, kif semmejt iktar kmieni jiena stess u anke 

kkwotajt dak li semma ħaddieħor, li iktar milli frott ta’ amorproprju, din is-sħubija tidher qisha 
frott ta’ żwieġ ta’ konvenjenza. Dak li jimbotta ‘l quddiem sħubija perspettiva f’koperattiva 

għandu jkun l-amorproprju għall-għanijiet fundamentali ta’ l-istess koperattiva, hu x’inhu l-
qasam, bħal per eżempju l-qasam tat-trasport, il-qasam tal-konsumatur u l-qasam tal-housing. 

Għalkemm saru xi attentati mill-gvern biex iwaqqaf co-operatives finanzjarjament awtonomi, 
inħoss li sal-lum l-esperiment għadu wieħed limitat ferm u fid-daqs huwa ferm iċken mill-

pubbliċita’ li dawn il-koperattivi ngħataw għal skopijiet li forsi jmorru ‘l hinn mill-amorproprju 
għall-moviment koperattiv innifsu.   

 

Mr. Speaker, aħna bħala Partit Laburista nemmnu li biex il-koperattivi jimxu ‘l quddiem, l-

edukazzjoni u r-riċerka għandhom jingħataw spinta akbar. Aħna nemmnu li l-koperattivi 

għandhom jiżviluppaw kemm suppost, u għalhekk żgur li se nagħmlu enfasi xierqa fuq dan anke 

fid-dokument ta’ aġġornament tal-politika tagħna, għalkemm dan id-dokument għad irid jgħaddi 

mill-manglu sħiħ tal-makkinarju tal-partit, mill-grupp parlamentari, mill-esekuttiv u mill-

kumitati distrettwali. Dan qed ngħiduh għax nemmnu fl-importanza li nxerrdu l-valuri u l-

prinċipji tal-koperattivi fost iċ-ċittadini Maltin ta’ kull eta’ u ta’ kull livell ta’ edukazzjoni. Jien 

nemmen li fil-koperattivi hemm skop anke għal min m’għandux livell ta’ edukazzjoni għolja, 

iżda min-naħa l-oħra naħseb li biex  ma nibqgħux fuq il-livell teoretiku biss, pajjiżna għandu 

wkoll bżonn ta’ pjan ta’ azzjoni biex is-sehem ekonomiku u l-kontroll demokratiku tal-membri 

fi ħdan dawn l-organiżżazzjonijiet jikber filwaqt li tiġi ssalvagwardata kemm l-awtonomija kif 

ukoll l-indipendenza tagħhom. Dan il-pjan ta’ azzjoni din il-liġi ma tipprovdihx.   
 

L-ewwel semmejt l-importanza tal-qasam edukattiv fil-koperattivi u semmejt ukoll l-importanza 
tat-taħriġ.  Biex dawn iż-żewġ pjani jirnexxu hemm bżonn riżorsi xierqa biex iwittu t-triq għal 

dan it-tisħiħ meħtieġ.  Li nixtieq nara personalment m’huwiex biss li l-koperattivi jiżviluppaw 
iżda żewġ fatturi oħra wkoll. L-ewwelnett li jikkoperaw aktar bejniethom minflok ma 

jiddependu fuq ħaddieħor biex jimbuttahom ‘il quddiem, u t-tieni - u issa se mmur oltre l-
koperazzjoni lokali - li jestendu r-rabtiet tagħhom ma’ koperattivi barranin kemm fir-reġjun tal-

Mediterran kif ukoll  fl-Ewropa. Jien semmejt Ċipru u Iżrael iżda ma jfissirx li dawn għandhom 

monopolju fuq il-koperattivi. Nemmen li anke fil-pajjiżi ta’ l-Unjoni hemm movimenti 

koperattivi qawwija u biex din il-koperazzjoni toktor, mhux kwestjoni ta’ kemm jista’ jagħmel 

il-gvern tal-ġurnata.  

 

Jien naħseb li biex tikber il-koperazzjoni fuq livell prattiku importanti li jitkattar il-kuntatt bejn 

il-koperattivi nfushom, nerġa’ ngħid, kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell internazzjonali, 

kemm fi ħdan l-Unjoni, barra l-Unjoni u anke fuq livell reġjonali bħall-Mediterran, iżjed u iżjed 

b’riferenza għal Ċipru u Iżrael. B’hekk filwaqt li tkun qed tikber il-kultura tal-koperattivi fil-

pajjiż, ikun qed jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jaħdmu għall-iżvilupp sostenibbli tal-

komunitajiet li joperaw fihom. Qed nagħti dan il-background kollu għax hemm affarijiet li 

membri preżenti jew membri prospettivi ta’ koperattiva jridu jkunu jafu, inkluż id-definizzjoni 

ta’ koperattiva, x’inhuma l-valuri tal-koperattiva jew x’inhuma s-seba’ prinċipji ewlenin li 
għandhom jiggwidawhom u li tagħmel referenza għalihom il-liġi, u tajjeb li nerġgħu 

nenfasizzaw dawn il-prinċipji.  
 



  

Dawn il-prinċipji jinkludu s-sħubija miftuħa u volontarja għas-sehem ekonomiku tal-membri, il-

kontroll demokratiku tal-koperattivi, l-indipendenza tagħhom, it-taħriġ u l-koperazzjoni 

bejniethom stess. Jekk ma jingħatax għarfien għal dan kollu mill-membri stess, wisq nibża’ li 

dan ikun żvilupp li jibqa’ fuq il-karta, anke fil-kuntest tal-liġi li għandna quddiemna llum.  Barra 

minn Malta jgħidulek li qabel ma titwaqqaf koperattiva hemm bżonn l-expertise tekniku, il-

pariri tekniċi u anke professjonali. F’Malta kemm jiġru dawn l-affarijiet fil-prattika meta niġu 

biex inwaqqfu koperattivi?  F’pajjiżi bħall-Kanada,  fejn irnexxew il-koperattivi, dawn firxu 
ruħhom f’diversi setturi ta’ l-ekonomija mhux biss fil-livell tan-negozji ż-żgħar imma anke fil-

livell tal-korporazzjonijiet il-kbar u minn non-profit service organisations għal trade 

associations kbar. Dan qed ngħidu biex hawn Malta nitgħallmu npoġġu targets għoljin biex ma 

naħsbux li l-koperattiva hija xi ħaġa sekondarja, xi ħaġa inferjuri għal meta wieħed iwaqqaf 
negozju konvenzjonali kif nafuh illum.  

 
Per eżempju fl-Istati Uniti u l-Kanada jirriżulta li hemm bosta koperattivi, saħansitra katalogati 

fost il-kumpanniji ewlenin ta’ dawk iż-żewġ pajjiżi kbar u industrijalizzati. Hawn qed insemmi 

pajjiżi fost l-aktar jekk mhux l-aktar industrijalizzati li hemm fid-dinja u għall-benefiċċju ta’ min 

qed jismagħna tajjeb li nenfasiżżaw li meta nitkellmu fuq koperattivi jista’ jkollok mill-inqas 

ħames livelli ta’ koperattivi. Jista’ jkollok koperattivi tal-konsumatur marbutin mal-provvista ta’ 

services u prodotti. Jista’ jkollok ukoll koperattivi finanzjarji. Per eżempju hemm pajjiżi fejn 

koperattivi daħlu anke fil-banking jew fejn għandhom iwaqqfu l-credit unions. Hemm pajjiżi 
fejn qegħdin iħaddmu l-insurance u hemm pajjiżi fejn anke qegħdin joperaw fil-qasam tat-trusts. 

Għandek imbagħad il-qasam tal-marketing u l-qasam tal-produzzjoni li jista’ jvarja mis-settur 

agrikolu għal dak tal-crafts u għal dak tal-kummerċ kemm domestiku u anke internazzjonali. 

Għandek il-qasam tas-servizzi li huwa vast ħafna, għallinqas f’pajjiżi oħrajn, fejn wieħed isib li 

dawn jinkorporaw kollox, mill-utilities għall-housing u anke saħansitra għaċ-childcare.  

Imbagħad għandek kunċett li qed jikber mal-mogħdija taż-żmien, il-workers co-operative, fejn 

jista’ jkollok kull tip ta’ negozju owned kollettivament mill-impjegati. Qabel ħafna kienu jaħsbu 
li dan kien xi ħaġa marbuta mal-kibutz, imma llum qed jinfirex f’diversi pajjiżi industrijalizzati.   

 
Fost din il-litanija sħiħa ta’ tipi ta’ koperattivi li wieħed jista’ jkollu semmejt il-housing co-

operatives. Nixtieq nissottolinja dan l-aspett għax jekk hemm esperiment li għandu jiġi 
kkonsidrat bis-serjeta’ f’pajjiżna, huwa proprju t-twaqqif ta’ koperattivi fil-qasam tal-housing. 

Dan qed ngħidu għax fejn dawn irnexxew mhux biss ir-residenti kellhom sehem akbar - anzi 
kellhom sehem dirett dwar kif jiġu managed dawn il-housing units – imma anke sibna li dawn 

ġew strutturati biex jippermettu lill-membri jibnu komunita’ ta’ valuri maqsuma bejniethom, 

dawk li l-Ingliżi jsejħu shared values. Id-differenza bejn consumer co-operatives u worker co-

operatives hi, kif semmejt iktar kmieni, li fuq naħa għandek dawk li huma owned mill-

konsumatur, imbagħad għandek oħrajn li huma owned mill-impjegati jew mill-membri stess.   

 

Meta nitkellmu fuq worker co-operatives tajjeb li wieħed jifhem li l-ħaddiem mhux biss ikun 

qed jipprovdi mpjieg għalih innifsu iżda jkun qiegħed joffri lilu nnifsu kontroll sħiħ fuq l-

ambjent tax-xogħol li jkun qed jopera fih, il-working environment.  Jien naħseb li fil-kampanji 

tagħna bħala politiċi għandna nedukaw lin-nies iktar dwar l-importanza tal-koperattivi. Huwa d-

dmir ta’ kull gvern li jgħallem lill-poplu inġenerali biex jiddistingwi sew bejn koperattivi u l-

kunċett ta’ private enterprise.  Jiena m’għandi xejn kontra l-private enterprise, anzi nemmen li 

l-private enterprise għandha ninkoraġġuha u bħala Partit Laburista dejjem għedniha fil-

manifesti tagħna, speċjalment ta’ l-aħħar snin, li aħna nemmnu li s-sehem tas-settur privat 
għandu jkun il-mutur illi fuqu ddur l-ekonomija. Dan għaliex nemmnu li l-gvern m’għandux 

jibqa’ jkollu dak is-sehem li kien ikollu fl-imgħoddi imma għandu jservi biss ta’ katalista biex 
iċaqlaq l-affarijiet.  



  

 

Huwa importanti li l-poplu jifhem x’inhi d-differenza fundamentali bejn il-koperattivi u l-

kunċett tal-private enterprise, l-aktar kif sirna nafuh fil-mod tradizzjonali tiegħu tul is-snin. Jekk 

ma jirnexxilniex infehmu din id-distinzjoni  bejn koperattivi u private enterprise bħala kunċett 

kif nafuh sal-lum, ħafna nies jispiċċaw effettivament ma jkunu fehmu xejn. Id-differenza bażika 

hi li l-membri tal-koperattivi qegħdin hemm għall-għan li jilħqu l-ħteġijiet ekonomiċi, soċjali u 

forsi anke kulturali ta’ xulxin, filwaqt li kumpanniji privati huma primarjament hemmhekk 
għaliex huma profit-driven. Din m’hijiex kwestjoni ta’ kapitaliżmu jew anti-kapitaliżmu, imma 

ma nistax nemmen li jkollok kumpannija privata mwaqqfa għal xi għanijiet imbagħad ma 
jkollhiex bħala għan fundamentali tagħha l-għan li tkun profit-driven.  Qed ngħid hekk biex 

noħroġ id-differenza bażika bejn il-koperattivi u kumpannija ta’ private enterprise iktar milli 
biex noqogħdu nidħlu f’xi djaletti ta’ kapitaliżmu u mhux kapitaliżmu.  Dawn huma żewġ 
affarijiet aċċettati mis-soċjeta’ tal-lum, nemmnu fihom it-tnejn, imma importanti li nissollevaw 
id-differenza bażika bejn waħda u oħra.  

 

Naħseb li biex dak li jkun jifhimna aħjar irridu dejjem inżommu f’moħħna li meta  nitkellmu 

dwar shares f’koperattiva, dawn la japprezzaw fil-valur u lanqas jitqiesu bħala investiment.  

Min-naħa l-oħra, biex ħadd ma jaħseb li min qiegħed f’koperattiva qiegħed hemm sempliċement 

biex ikun daħal f’xi ħaġa li ma tirrendix, tajjeb infakkru wkoll u nispjegaw li f’koperattiva s-

surplus earnings jiġu ddistribwiti lill-membri skond il-patronaġġ ta’ l-istess koperattiva. Dan 

qed ngħidu għax b’kuntrast, f’kumpannija privata ssib li l-income normalment jiġi ddistribwit 

bħala dividends skond l-ishma li jkun hemm min-naħa tal-membri ta’ dawn il-kumpanniji. 

Ovvjament fil-każ tal-koperattivi s-sitwazzjoni hija differenti. Il-membri tal-koperattiva jistgħu, 

per eżempju, jiddeċiedu li jitfgħu lura s-surpluses tagħhom fil-koperattiva bħala retained 

earnings, kif wara kollox jista’ jagħmel anke min qiegħed fin-negozju u jitfagħhom lura bħala 

retained profits. Għalkemm dan isaħħaħ il-pożizzjoni kapitali tal-koperattivi - u hawn hi d-

differenza bażika meta mqabbla ma’ kumpannija kummerċjali - dan ma jaffettwa bl-ebda mod 
id-drittijiet jew il-privileġġi tal-membri. Koperattiva tasal biex tħalli l-flus fil-komunita’ lokali 

għax is-surpluses tagħha ħafna drabi jmorru għand in-nies li jkunu jgħixu fil-komunita’, filwaqt 
illi fil-privat dawn normalment jispiċċaw għand l-investituri li jistgħu, f’ċerti ċirkostanzi, ikunu 

investituri mbiegħda minn dak il-pajjiż. Dan mhux ħażin, anzi aħna nemmnu f’investiment dirett 
barrani, imma ntenni li qed ngħid hekk biex nispjega d-differenza fundamentali  bejn meta 

jkollok koperattiva u meta jkollok kumpannija purament privata.   
 

Mr. Speaker, forsi l-iktar punt importanti biex wieħed jifhem id-differenza hu li koperattiva 

f’livell lokali għandha l-kontroll marbut mal-membri sidien tagħha fejn kull membru għandu vot 

wieħed, irrispettivament minn kemm għandu ishma fil-koperattiva. Ovvjament f’kumpannija 

kummerċjali s-sitwazzjoni hija kompletament differenti.  Fil-bidu diġa’ semmejt l-edukazzjoni u 

t-taħriġ, imma akkost li forsi nirrepeti ruħi, jien ngħid li ma nistgħux ma nkomplux intambru fuq 

il-ħtieġa li naraw x’qed jagħmlu ħafna koperattivi barranin li jirrikorru għar-riċerka u l-ippjanar 

serju qabel jaslu biex iwaqqfu l-koperattivi f’pajjiżhom. Hi x’inhi l-koperattiva, importanti wkoll 

li kull pass li jittieħed ikun pass strateġiku, pass meqjus li jittieħed biss wara li ssir 

konsultazzjoni xierqa bejn u fost il-membri fundaturi biex jiġi żgurat li jkun hemm ftehim dwar 

il-passi kollha li jkunu se jittieħdu, biex imbagħad ħadd ma jiġi jgħidlek li lanqas kien jaf 

x’kienu l-għanijiet ta’ din il-koperattiva jew x’inhuma l-prinċipji, il-valuri u s-sisien li fuqhom 

kull koperattiva għandha tkun mibnija.  

 
Dan qed ngħidu għax jekk il-membri prospettivi ta’ koperattiva jkollhom għanijiet 

inkompatibbli ovvjament jitwieled il-konflitt, iżda jekk ikollok dak li jissejjaħ  a shared sense of 

purpose, għanijiet komuni, sens ta’ direzzjoni waħda, allura jistgħu jibnu flimkien commitment li 



  

jkun ġenwin u qawwi li jwassal biex jagħti l-frott, hu x’inhu l-qasam li fih dawn il-koperattivi 

joperaw. Għalhekk meta tiġi biex titwaqqaf koperattiva importanti li wieħed jiżen u jevalwa l-

combined business and technical skills tal-membri flimkien mat-taħriġ u l-esperjenza li 

jkollhom. F’ċerti każi per eżempju, f’pajjiżi oħrajn naf illi jsiru anke feasibility plans u 

marketing plans.  Jien naħseb li dan juri li jkun żbaljat min jaħseb li b’kuntrast ma’ kumpannija 

kummerċjali, il-koperattivi kemm taqbad u twaqqafhom kif ġieb u laħaq.  Min jirraġuna hekk 

ikun qed juri injoranza dwar il-valuri tal-koperattivi u jkun sejjer żball fuq livell prattiku in 

terms tar-riżultati li forsi jkollu l-potenzjal li jikseb kieku jagħmel l-affarijiet b’mod aktar 

meqjus, b’iktar sens ta’ proporzjon u bi studju minn qabel. L-istess bħan-negozju, anke fil-
koperattivi qabel tonfoq ħafna flus biex tagħmel xi ħaġa l-ewwel trid tkun ċert li inti kapaċi 
tipproduċi prodott b’mod effiċjenti u/jew toffri servizzi bi prezz li ċ-ċittadin ikun lest li jħallas.   
 

Idea li għandha tiġi studjata mill-gvern ċentrali hija li jitwaqqaf ċentru ta’ studju dwar il-
koperattivi għax pajjiżi fejn jeżistu dawn iċ-ċentri kienu kapaċi jintegraw, fuq livell prattiku, l-

istudju akkademiku ma’ l-esperjenza tax-xogħol f’dan il-qasam, u din hija taħlita importanti 

ħafna li wieħed jipprova jiksibha. Għalhekk jien nemmen li jekk aħna bħala pajjiż, jekk 

jirnexxielna nagħmlu dan il-pass ċkejken iżda importanti u li għandu sinifikat, inkunu qed noffru 

role għal leadership pro-attiva li jiġbor flimkien tliet ingredjenti importanti: l-edukazzjoni fil-

qasam koperattiv, l-angolu kummerċjali u anke li nibdew nużaw il-koperattivi bħala strument ta’ 

public policy.   

 

Jiena l-ewwel semmejt li l-housing huwa qasam li fih jista’ jkun hemm żvilupp ta’ koperattivi 

f’pajjiżna, imma ma jfissirx li din hija l-unika area fejn nara potenzjal. Jiena nara potenzjal 

ukoll, per eżempju, fil-qasam ta’ l-organic farming. M’inix espert ta’ l-agrikoltura u żgur li 

sħabi l-Onor. Noel Farrugia u l-Onor. Joe Debono Grech jgħallmuni f’dan il-qasam, imma l-

organic farming, minn dak li naf fuq is-suġġett, joffri ħafna potenzjal għall-qasam koperattiv u 

l-istess jista’ jingħad għall-qasam ta’ l-iżvilupp turistiku.   
 

Fiċ-ċirkostanzi ta’ żmenijietna, ħafna nies jistaqsu jekk il-koperattivi, speċjalment il-worker co-

operatives, humiex se jirnexxielhom ilaħħqu u jikkompetu ma’ l-esiġenzi ta’ l-ekonomija 

globalizzata, fi kliem ieħor l-ekonomija tal-ġejjieni.  Biex inkun fair mal-ministru, il-ministru 
għamel ċertu aċċenn għal dan anke fid-diskors tiegħu. Jien ma kontx preżenti fil-Kamra imma 

segwejtu bir-radju, u tajjeb li nkunu kostruttivi fil-kritika tagħna. Jien inħoss li hemm ċertu 
nuqqas fil-liġi, li għalkemm il-ministru qal li-koperattivi għandhom jingħataw l-ispazju u l-

għodda meħtieġa biex dawn jikbru u jipparteċipaw fl-ekonomija ta’ pajjiżna, jiddispjaċini ngħid 

li l-liġi ma tagħmel xejn minn dan fuq livell prattiku. Il-liġi la tgħin direttament lill-koperattivi 

eżistenti u lanqas tiffaċilita’ it-twaqqif ta’ koperattivi ġodda, kif awgura ġenwinament il-

ministru. Il-koperattivi, fil-fehma tiegħi, jeħtieġu aktar minn sempliċi retorika biex ikollhom dik 

l-interface mar-realta’ moderna ta’ żmenijietna.  

 

Mr. Speaker, għalkemm qed tintefa’ aktar responsabbilta’ fuq il-membri tal-koperattivi fl-

annual general meetings, importanti qabel xejn li dawn l-annual general meetings jissaħħu 

bħala parti mill-kalendarju tal-koperattivi. Inutli li aħna nipprovaw nitfgħu aktar responsabbilta’ 

fuq dawn l-AGMs jekk il-koperattivi nfushom mhux se jibdew iħarsu b’ċerta importanza 

lejhom, jew jekk min jattendi l-AGM ma jirrikonoxxix dan kollu, anzi ssib min lanqas 

jirrikonoxxi l-ħtieġa li jattendi l-AGM. Ġieli jkun hemm każi fejn l-AGMs bilkemm isiru 

minkejja l-imbuttar, is-suġġerimenti u l-pressjoni min-naħa tal-bord innifsu.   
 

Il-ministru qal ukoll li bis-saħħa ta’ din il-liġi hu jrid li jkun aloof kemm jista’ jkun mid-day-to 

day running tal-koperattivi. Personalment naqbel li l-ministru konċernat, taħt kwalunkwe gvern, 



  

ikun involut aktar f’dawk li huma policy directions milli  jkun hands-on fid-day-to-day running 

tal-koperattivi, iżda fl-istess ħin il-gvern imbagħad bagħat messaġġ oppost dwar din il-kwestjoni 

bil-mod li bih jinħatru sal-lum il-membri tal-co-operatives board.  Ma tagħmilx sens li tipprova 

turi li tkun involut biss fil-policy u li ma tridx tkun involut fid-day-to-day running  meta 

mbagħad ikollok ħafna political appointees li jkunu l-lunga mano tal-ministru tal-ġurnata. 

Waħda tikkontradixxi lill-oħra.  Hemm imbagħad anke fattur ieħor importanti, il-fatt illi ċerti 

koperattivi jiddependu fuq il-gvern ċentrali u fuq il-kunsilli lokali, anke bħala forċina 
finanzjarja. Dan juri li l-għan ta’ l-awtonomija fuq livell prattiku għadu l-bogħod milli jintlaħaq.  

Biex nikkonkludi xtaqt nagħmel xi ftit osservazzjonijiet tekniċi fuq il-liġi nnifisha, Sur 
President.  

 
Filwaqt li din il-liġi qed tipprovdi għat-twaqqif, għar-reġistrazzjoni u anke għall-kontroll tal-

koperattivi, ma fiha xejn ġdid li jista’ joħloq inċentiv lill-koperattivi biex jikbru jew li jistimula 
liċ-ċittadin biex jgħinhom jimbtu u jinfirxu.  Jekk inħarsu lejn ċerti dettalji tal-liġi hemm bosta 

mistoqsijiet li jitolbu tweġiba.  Għaliex, per eżempju, il-bord se jkollu l-impjegati tiegħu u mhux 

public officers?  Meta l-ministru qed jingħata kull faċilita’ biex jikseb u jivverifika t-tagħrif li 
jkollu x’jaqsam mal-ħidma tal-bord, dan se jkun marbut bil-kunfidenzjalita’ jew jista’ jxandru 

anke pubblikament?  

Jingħad ukoll li l-ispejjeż tal-bord, barra minn dawk li jitħallsu mill-fond ċentrali tal-koperattivi, 

għandhom jitħallsu minn dawk il-fondi li jistgħu jiġu vvotati mill-Kamra tad-Deputati, iżda fil-

prattika kif se jkunu rregolati li ma jintużax il-fond ċentrali biex jaqbeż il-vot mill-parlament? 

Dan huwa punt importanti. Dwar il-kontijiet tal-bord  għamilna mistoqsija mhux fil-kuntest ta’ 

din il-liġi biss imma anke fil-kuntest tad-diversi regolaturi li l-parlament approva f’dawn l-aħħar 

xhur. Il-kontijiet tal-bord se jkunu sempliċement għas-sorvelja tal-PAC jew se jitpoġġew fuq il-

Mejda tal-Kamra biex ikun hawn diskussjoni xierqa anke fostna l-membri preżenti hawnhekk?  

 

Jiena ma naqbilx, per eżempju,  mal-liġi meta titkellem dwar il-poter tal-bord li jibgħat 
rappreżentant biex jattendi laqgħa ġenerali u straordinarja ta’ xi soċjeta’. Dan mhux poter. Il-

bord għandu l-obbligu li jagħmel dan u hawnhekk mhux qed nagħtu xi poter ġdid.  Nerġa’ ngħid 
li jekk il-bord irid jara li l-annual general meetings jaħdmu u jagħtu l-frott mixtieq u meħtieġ, 
importanti li jeżerċita d-dritt u l-obbligu li jibgħat rappreżentanti għal dawn il-laqgħat. Jien ma 
naqbilx ukoll li għandu jkun il-ministru li jilqa’ l-appell ta’ meta xi persuna tħossha aggravata 

b’xi ordni tal-bord tal-koperattivi.  Mela tajjeb, il-Ministru Gonzi jgħid illi ma jridx ikun involut 
fil-hands-on tad-day-to-day running tal-koperattivi imma jrid ikun involut biss fil-policy, 

imbagħad meta wieħed jappella għax iħossu aggravat b’xi ordni tal-bord tal-koperattivi jrid imur 

quddiem il-ministru responsabbli mill-koperattivi!  F’dan il-każ dorna ċirku sħiħ biex erġajna 

sibna ruħna fejn bdejna.   

 

Il-liġi timplika wkoll li kull koperattiva trid tkun orjentata kummerċjalment. Dan xi jfisser għal 

dawk il-co-operatives li jkunu ta’ natura soċjali jew filantropika?  L-istess kif qal il-kelliem 

ewlieni tagħna fuq is-suġġett, l-Onor. Karl Chircop, aħna bħala grupp parlamentari fil-prinċipju 

naqblu ma’ din il-liġi, imma naħseb li l-ikbar nuqqas tagħha hu li filwaqt li qed tipprovdi għat-

twaqqif, għar-reġistrazzjoni u anke għall-kontroll ta’ dawn il-koperattivi, ma fiha xejn ġdid li 

jista’ joħloq inċentiv lill-koperattivi biex jikbru jew li jistimula liċ-ċittadin biex jgħinhom 

jimbtu, jinfirxu u jimxu ‘l quddiem.  Grazzi. 

 

  MR SPEAKER:   Grazzi.  Aktar rimarki?    Is-Segretarju Paralmentari.   

 

  ONOR. ANTOINE MIFSUD BONNICI (Segretarju Parlamentari): Mr. Speaker, din il-
Kamra għandha quddiemha għad-diskussjoni abbozz ta' liġi msejjaħ “Att biex jipprovdi għat-



  

twaqqif tar-reġistrazzjoni, kontroll ta' soċjetajiet koperattivi u għall-ħwejjeġ li għandhom 

x'jaqsmu magħhom jew li huma anċillari għalihom”.  Dan l-abbozz ilu mistenni u mwiegħed 

għax kulħadd huwa konxju mill-importanza u l-effett li jista' jkollha din il-liġi. L-għan ta’ l-

abbozz huwa sabiex “jaġġorna l-leġislazzjoni li tirrigwarda l-kostituzzjoni, ir-reġistrazzjoni u l-

kontroll ta' soċjetajiet koperattivi u li jħassar l-Att dwar l-Għaqdiet Koperattivi, Kap 278.”   Jien 

ngħid li m’hemmx l-iċken dubju li kien wasal iż-żmien li l-liġi dwar il-koperattivi tiġi aġġornata 

biex tkun tista' tilqa' l-isfidi taż-żmenijiet ta’ llum.  
 

Fl-1946, fi żmien gvern kolonjali, kienet daħlet fis-seħħ l-Ordinanza li tirregola l-Koperattivi, li 
dak iż-żmien kienu dawk ta' prodotturi agrikoli. Fl-1978 din l-ordinanza ġiet mibdula f’liġi aktar 

dettaljata u fiha kien hemm klawsoli li jirrigwardaw il-bord tal-koperattivi u aspetti dwar l-
għaqdiet koperattivi.  Bis-saħħa ta' dik il-liġi kienu twaqqfu l-bord tal-koperattivi, il-fond 

ċentrali tal-koperattivi u l-organizzazzjoni APEX. Huwa fatt li l-liġi ta' l-1978 qdiet il-funzjoni 
tagħha u serviet ta' ġid għall-moviment koperattiv, iżda bit-tibdiliet kbar li bdew iseħħu fil-

qasam tax-xogħol fid-dinja kollha u naturalment anke f'pajjiżna, inħasset il-ħtieġa li din il-liġi 

tiġi aġġornata għall-esiġenzi ġodda f'dan il-qasam.  Kien għalhekk li matul dawn l-aħħar snin 

inbeda l-proċess sabiex tiġi emendata l-liġi tal-koperattivi u l-abbozz ta' liġi li qegħdin 

niddiskutu għandu l-iskop li jagħraf ir-rwol tal-gvern prinċipalment bħala regolatur f'dan is-

settur, li jidentifika aktar ir-responsabbiltajiet ta' l-awdituri u ta' l-uffiċjali ta' kull koperattiva, li 

jħeġġeġ it-twaqqif ta' koperattivi ġodda f'kull qasam tas-soċjeta', jippromwovi mekkaniżmu 

għat-tmiem ta' tilwim u jirrikonoxxi r-rwol ta' l-organizzazzjoni APEX.   

 

Pajjiżna, bħall-pajjiżi tad-dinja kollha, qiegħed jiffaċċja żmien ta' bidliet soċjali, ekonomiċi, 
politiċi u teknoloġiċi mgħaġġla ħafna.  Min-naħa waħda għandna ambjent ġdid u soċjeta' ġdida 

fejn l-individwaliżmu u l-egoiżmu huma b'saħħithom u fejn il-valuri tradizzjonali qed jitherrew, 

u min-naħa l-oħra għandna tkabbir tal-koperazzjoni ‘l hinn mill-fruntieri nazzjonali.  Bil-

globalizzazzjoni jinħolqu aktar opportunitajiet li magħhom iġibu aktar sfidi, li biex koperattivi 
jew azjendi jkunu jistgħu jidħlu għalihom jeħtieġ li jkunu aktar kompetittivi. Irridu nibdlu ħafna 

mill-ideali li mmexxu bihom illum u wħud minnhom irridu nwarrbuhom għal kollox sabiex 
nibqgħu fuq din it-trend li d-dinja miexja biha. Bis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-

kummerċ jitkattar u jitwarrbu l-fruntieri, iżda meta jiġri hekk il-kompetizzjoni tikber u minbarra 
li jridu jissaħħu l-koperattivi, jeħtieġ li jsiru aktar kompetittivi, li jiksbu l-prodott xieraq u fuq 

kollox li jirristrutturaw ruħhom biex ikunu jistgħu jgħixu fis-swieq internazzjonali. Fil-bidu jista' 
jkollhom aċċess akbar għas-sussidju mill-Unjoni,  iżda f'dan l-istadju jridu jaħdmu aktar sabiex 

jieqfu fuq saqajhom biex jiggarantixxu l-ġejjieni.    

 

Fuq livell ta' komunita' l-koperattivi fi gżejjer żgħar bħal Malta għandhom vantaġġ fuq dawk ta' 

l-Ewropa. F’Malta hawn ambjent san għat-tkabbir ta' koperattivi għaliex wieħed ikun jista' 

jikkonċentra fuq dak li jkun qed jagħmel mill-bidu u wara jissokta jagħti l-istess attenzjoni. 

Wieħed jista’ mill-ewwel jistaqsi x'inhu dan il-moviment koperattiv. X'differenza hemm bejn 

koperattiva u kumpannija? Forsi l-mudell koperattiv għadda żmienu? Il-koperattivi għadhom 

tajbin biex isostnu l-problemi tal-lum? Il-valuri, il-prinċipji u l-prattika tal-koperattivi għadhom 

jagħmlu sens?  Sejrin nilħqu l-għanijiet tagħna meta l-parlament jgħaddi din il-liġi?   

 

Koperattiva hija xirka ta' persuni li jissieħbu ma' xulxin biex permezz tax-xogħol, il-ħila, l-

intrapriża u t-talenti tagħhom joffru jew jixtru servizz jew prodott b'mod kompetittiv. In-nies li 

jaħdmu bħala ħaddiema fil-koperattiva huma wkoll is-sidien tagħha u d-deċiżjonijiet li jittieħdu 
huma frott tal-parteċipazzjoni sħiħa u ndaqs ta' dawn il-ħaddiema membri. B'hekk il-poter, il-

ġid, ir-responsabbilta' u l-qligħ jitqassmu u jitferrxu aħjar.  Kull membru għandu jedd għal vot 
wieħed ukoll jekk ilu mal-koperattiva għal bosta snin, jew jekk ikun investa l-akbar ammont ta' 



  

flus. Wieħed mill-punti ewlenin fil-formazzjoni u l-andament tal-koperattiva hija l-koperazzjoni, 

bil-kunċett bażiku ta’ l-organised self-help, prinċiparjament fil-qasam ekonomiku.  Organised 

self-help tfisser li tgħaqqad flimkien ir-riżorsi, il-purchasing power, il-ħteġijiet u x'għandu 

x'joffri grupp ta' persuni biex dawn jaġixxu flimkien u jaċċettaw id-dixxiplina ta' grupp bi tpartit 

ma' soluzzjoni għall-problemi u l-ħtiġijiet li jkollhom.  Il-koperattivi jiddistingwu ruħhom minn 

kumpanniji kummerċjali għaliex il-koperattivi għandhom orjentament favur il-membri ħaddiema 

u huma kkontrollati mill-istess membri ħaddiema, waqt li l-kumpanniji għandhom orjentament 
favur l-investitur u huma kkontrollati mill-istess investitur. Koperattiva hija organizzazzjoni ta' 

xogħol li fiha m’hemmx biss il-koperazzjoni iżda hemm ukoll qofol demokratiku. Kull membru 
għandu sehem indaqs fil-kmand u d-deċiżjonijiet u mhux, per eżempju, il-kapitalisti jikkmandaw 

u l-ħaddiema jobdu. Il-koperattiva hija għamla ta' organizzazzjoni tax-xogħol li tirrispetta  l-
ugwaljanza fid-dinjita' ta' kull persuna msieħba fiha.  Koperattiva tfisser li fit-twettiq ta' servizz 

ta' manifattura ta' prodott, ma jkunx hemm separazzjoni netta ta' kapital u xogħol, ħaġa li ħafna 
drabi ġġib l-iskartar u n-nuqqas t'interess min-naħa tal-ħaddiema u forsi wkoll sfruttament min-

naħa ta' min iħaddem. Il-koperattiva tista' għalhekk iġġib magħha armonija fir-relazzjonijiet 

industrijali u aktar sodisfazzjon u effiċjenza fuq il-post tax-xogħol. 

 

Fl-organizzazzjoni tax-xogħol jeħtieġ li jkun hemm żmien li jippermetti lill-ħaddiem ikompli 

dejjem jitgħallem u jiżviluppa bħala persuna.  L-istruttura tal-koperattiva tipprovdi qafas li 

jippermetti lill-imseħbin kollha jsemmgħu leħinhom fit-tfassil ta' l-organizzazzjoni tagħhom. 

Hemm differenza bażika bejn  koperattiva u kumpannija. Minbarra l-iskop kummerċjali li 

għandha kumpannija, koperattiva għandha skopjiet soċjali daqstant importanti. L-għan tal-

koperattiva huwa li tmexxi 'l quddiem l-interessi tal-membri waqt li l-għan tal-kumpannija hu li 

tkattar il-qligħ ta' l-azzjonisti. Waqt li f'kumpannija m'hemmx obbligu ta' distribuzzjoni ġusta 

bejn l-azzjonisti u m'hemm l-ebda obbligu lejn is-soċjeta', f'koperattiva hemm ġustizzja soċjali 

permezz ta' tqassim aħjar tal-ġid li joħroġ mill-koperattiva u hemm responsabbilta' soċjali.  Il-

koperattivi jiġbru flimkien il-kapaċitajiet, il-ħteġijiet u l-isforzi personali aktar milli l-kapital.  
Fil-koperattivi jeżistu regoli stretti dwar il-kapital, għax il-kapital qiegħed hemm biex jaqdi u 

mhux biex jikkmanda.  Fit-twettiq tal-ħidma ekonomika l-koperattivi jridu jirrispettaw il-valur 
tat-trasparenza, onesta’, kontroll demokratiku, responsabbilta' lejn is-soċjeta', tħaris tal-

komunita' u l-protezzjoni ta' l-ambjent. 
 

Mr. Speaker, fil-liġi li għandna quddiemna hemm elenkati seba’ prinċipji li jirrigwardaw il-
valuri tas-solidarjeta' u s-sussidjarjeta' li jiffurmaw il-bażi u jagħtu l-identita' lill-moviment 

koperattiv. L-identita' tal-koperattivi, hi x'inhi l-ħidma tagħhom, tistrieħ fuq dawn is-seba’ 

prinċipji. Dawn il-prinċipji, li huma magħrufa u aċċettati fuq bażi internazzjonali, jagħrfu l-

koperattivi minn organizzazzjonijiet oħra. L-ewwel prinċipju huwa s-sħubija volontarja u 

miftuħa. Kif jingħad fil-liġi, il-koperattivi huma għaqdiet volontarji, miftuħa għal kull min irid 

juża s-servizz tagħhom u lest li jaċċetta d-dmirijiet marbuta mas-sħubija.  Dan isir mingħajr l-

ebda diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess, klassi soċjali, razza, politika jew twemmin.   

 

It-tieni prinċipju huwa l-kontroll demokratiku mill-membri. Il-koperattivi huma 

organizzazzjonijiet immexxija b'mod demokratiku mill-imsieħba. Dawn għandhom mod attiv kif 

jipparteċipaw  fit-tfassil ta' l-istrateġija u d-deċiżjonijiet meħuda mill-koperattiva, dejjem fuq 

bażi ta' vot wieħed għal kull membru.  It-tielet prinċipju huwa l-parteċipazzjoni ekonomika min-

naħa tal-membri. Il-membri jikkontribwixxu u jikkontrollaw b'mod indaqs il-kapital investit fil-

koperattiva tagħhom.  Wara li jinqatgħu l-ispejjeż kollha, jekk jifdal xi qligħ fil-koperattiva 
jintuża sabiex jiżviluppa aktar il-koperattiva, jintuża f'xi attivita' b'għan soċjali jew jitqassam 

bejn il-membri. Ir-raba' prinċipju huwa awtonomija u indipendenza. Il-koperattiva hija 



  

organizzazzjoni awtonoma mmexxija mill-imseħbin tagħha u meta tikkolabora 

m'organizzazzjonijiet oħra dan qatt ma tagħmlu a scapito ta' l-awtonomija tagħha.  

 

Il-ħames prinċipju huwa l-edukazzjoni, taħriġ u informazzjoni. Il-koperattivi jipprovdu 

edukazzjoni, taħriġ u tagħlim lill-imseħbin tagħhom, kull wieħed u waħda skond il-ħtiġijiet 

tagħhom. Dan huwa prinċipju importanti għax l-edukazzjoni, taħriġ u informazzjoni għandhom 

jitwasslu lill-pubbliku in ġenerali speċjalment liż-żgħażagħ. Hawnhekk ta' min jirreferi għall-
proġett imsejjaħ “scoops” organizzat mill-iskejjel sekondarji u mill-bord tal-koperattiv. Dan 

huwa proġett li jħajjar lill-istudenti jiffurmaw koperattiva li permezz tagħha jkunu jistgħu 
jwettqu diversi xogħlijiet. Minbarra li din l-attivita’ hija ta' divertiment għall-istudenti li 

jipparteċipaw fiha, għandha sservi ta' esperjenza edukattiva li fi spirtu ta' koperazzjoni tgħinhom 
jakkwistaw esperjenza prattika biex jippreparaw ruħhom aħjar għad-dinja tax-xogħol. Wieħed 

bilfors irid jagħti importanza għal attivitajiet bħal dawn għax il-futur ta' pajjiżna jiddependi 
ħafna fuq kemm ser inkunu kapaċi li naffrontaw u nassiguraw b'suċċess it-tibdiliet li qegħdin 

isiru fil-qasam tax-xogħol mhux f'pajjiżna biss imma fid-dinja kollha.  

 

Il-futur tas-soċjeta' tagħna jiddependi ħafna minn kemm iż-żgħażagħ studenti tagħna se jkunu 

kapaċi jadattaw ruħhom għall-esiġenzi ġodda li jridu jiffaċċjaw fiż-żmien tal-globalizzazzjoni.  

Mhux se jkun biżżejjed li ż-żgħażagħ tagħna jsiru tobba, inġiniera, teachers jew iħaddnu 

kwalunkwe sengħa oħra u li jkunu intelliġenti u bravi fil-professjoni tagħhom jekk fl-istess waqt 

ma jkunux kapaċi jirbħu, flimkien ma' sħabhom, id-diffikultajiet kollha li se toffrilhom id-dinja 

tax-xogħol.  Għalhekk huwa importanti li minbarra l-aspett akkademiku, l-istudenti tal-lum 

ikunu mwrawma wkoll fl-ambjent tax-xogħol.  

Iż-żgħażagħ li jipparteċipaw fil-proġett “scoops”, proġett li joffrilhom din il-faċilita' ta' 

preparazzjoni għall-ħajja tax-xogħol fil-ġejjieni, għandhom isiru aktar konxji tal-bżonn u tal-

valur ta' koperattivi fiż-żmenijiet ta’ llum. L-element żagħżugħ għandu jkun determinanti fit-

tiġdid u l-evoluzzjoni tal-moviment koperattiv f'pajjiżna.  Huwa għalhekk xieraq li biex insaħħu 
l-koperattivi ta’ llum  ngħallmu liż-żgħażagħ x'inhi l-koperattiva u l-prinċipji li taħdem fuqhom. 

Is-sitt prinċipju kif imniżżel fil-liġi huwa l-kooperazzjoni fost il-koperattivi. Il-koperattivi 
jistgħu jkunu aktar effettivi u b'saħħithom jekk jinħoloq sens ta' kooperazzjoni bejniethom, 

kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. 
 

Mr. Speaker, struttura ewlenija li ġiet rikonoxxuta fil-liġi hija l-organizzazzjoni APEX. Bit-
twettiq ta' l-APEX, il-koperattivi Maltin għamlu pass ta' ġgant 'il quddiem fil-konsolidament u t-

tisħiħ tal-ħidma koperattiva kollha taħt kappa waħda.  Il-moviment koperattiv għandu 

organizzazzjoni rappreżentattiva li tista' titkellem għalih fuq bażi nazzjonali u internazzjonali. 

Din l-organizzazzjoni trid tkompli tħabrek sabiex ikollha bażi soda u finanzjament sod. L-APEX 

hija membru fl-international co-operative alliance, għaqda indipendenti li tgħaqqad, 

tirrappreżenta u taqdi l-koperattivi madwar id-dinja kollha.  L-għan ewlieni tagħha huwa li 

ssaħħaħ u tmexxi 'l quddiem koperattivi sodi u awtonomi fid-dinja kollha.  L-ICA twaqqfet 

f'Londra fl-1985. Hija tgħodd fi ħdanha aktar minn 700 miljun membru li huma koperattivi mill-

oqsma kollha ta' l-ekonomija, agrikoltura, banek, enerġija, insurance, sajd, djar, turiżmu, 

konsum u ħaddiema.  

 

Permezz ta' l-APEX il-moviment koperattiv Malti jista' jippreżenta ruħu quddiem il-Gvern Malti 

bħala sieħeb soċjali.  Jekk dan is-sieħeb ikun b'saħħtu, sod u kompetenti l-gvern jista' jaħseb 

biex jgħaddi minn taħt idejh għall-APEX numru ta' funzjonijiet li jolqtu lill-koperattivi.  Is-seba' 
u l-aħħar prinċipju huwa l-interessi li appartenenti lill-komunita'. Il-koperattivi jisħqu fuq il-

bżonnijiet u x-xewqat ta' l-imseħbin tagħhom bl-għan aħħari li tgawdi s-soċjeta' kollha kemm hi. 



  

Dan isir per eżempju billi l-ġid jitqassam aħjar, il-prezzijiet jorħsu, titkattar il-kompetizzjoni u 

jiġu provduti s-servizzi meħtieġa fil-komunita' mill-koperattivi stess.   

 

F'pajjiżna jeżistu diversi forom ta' koperattivi, fosthom insibu l-koperattivi tal-ħaddiema, tal-

produzzjoni, tal-marketing  u tal-konsumatur.  Permezz ta' ċerti tipi ta' koperattivi, jistgħu jiġu 

organizzati servizzi għall-anzjani bħal tindif fir-residenzi personali, xiri u attivitajiet rikreattivi u 

kulturali. Id-djar ta' l-anzjani jistgħu wkoll jiġu mmexxija fuq mudell koperattiv, jistgħu jkunu 
mwaqqfa mill-istess anzjani jew minn persuni li kapaċi jipprovdu s-servizzi.  Per eżempju l-

meals-on-wheels, it-tindif u s-sigurta'.  Is-servizzi mediċi jistgħu jkunu kemm 
organizzazzjonijiet ta' utilisti kif ukoll ta' nies li jipprovdu servizz bħat-tobba, infermiera u 

paramediċi.  Fil-qasam tal-biedja l-kompetizzjoni globali, l-iżvilupp teknoloġiku u l-proċess 
kontinwu ta'  modernizzazzjoni wkoll iwasslu għal tibdil strutturali biex jelimina l-produtturi ż-
żgħar sakemm dawn ma jbiddlux u jġebbdu mhux biss il-produzzjoni imma wkoll l-ipproċessar 
u l-marketing tal-prodotti tagħhom.  

 

Il-koperattivi jridu jkomplu jaħdmu fl-oqsma tradizzjonali tagħhom billi l-prodotti u s-servizzi 

tal-biedja, finanzjament, djar u servizzi jingħataw lill-konsumatur imma biex ilaħħqu mal-bidliet 

mgħaġġla ta' madwarhom il-koperattivi jridu bilfors jagħtu aktar każ ta' numru ta' sfidi bħal-

ħolqien ta' mpjiegi, għajnuna u servizzi lill-komunita',  koperattivi soċjali bi sħab ma' kunsilli 

lokali, ħidma f'oqsma oħra ta' business bħall-informatika, kura ta' saħħa preventiva, servizzi 

speċjali għal gruppi żvantaġġjati bħall-anzjani u dawk bi bżonnijiet speċjali, tħaris ta' l-ambjent 

naturali u użu ta' forma alternattiva ta' enerġija.  

 

Mr. Speaker, f'pajjiżna l-koperattivi twaqqfu mal-50 sena ilu, ferm wara li twaqqfu fl-Ewropa.  

Ir-rikonoxximent ta' l-iżvilupp tal-koperattivi huwa universali u internazzjonali. Il-Knisja dejjem 

qieset bħala ħażin il-mod kif kien organizzat ix-xogħol, kemm fid-dinja kapitalista, fejn ix-

xogħol kien jitqies bħala xi ħaġa materjali bla ma jingħata każ li l-ħaddiem kien bniedem li kellu 
moħħ u kellu familja, kif ukol fid-dinja Soċjalista fejn il-ħaddiema kienu jispiċċaw ilsiera tal-

gvern b'sistema li twassal għall-falliment. Il-ħidma ekonomika li twassal għal ħolqien tal-ġid 
jeħtieġ li tirrispetta l-bnedmin bil-kapaċitajiet kollha tagħhom, għalhekk jekk sistema ekonomika 

ma tirrispettax il-bniedem fid-dinjita' kollha tiegħu din is-sistema hija inġusta. Il-qies li bih 
jitkejjel jekk sistema hix ġusta jew le m’għandux jiddependi biss mill-kwantita' ta' ġid li nħoloq 

u jekk dan ġiex mqassam b'mod ekwu.  Is-sistema mill-bidu sa l-aħħar trid tirrispetta f'uq kollox 
id-dinjita' ta' kull bniedem.   

 

Il-Knisja dejjem sostniet li wieħed mill-aħjar modi kif jiġi organizzat ix-xogħol huwa dak tal-

koperattivi. Il-Papa Gwanni Pawlu II fl-enċiklika ċentesimus annos kiteb li kellhom jinsabu 

għodda tajbin biex tinbena s-solidarjeta' sabiex l-iżvilupp ekonomiku jseħħ b'rispett aħjar għall-

valur ta' kull persuna.  Hawnhekk jeħtieġ niftakru l-isforzi kotrana li fihom l-insara taw sehem 

kbir biex jinbdew koperattivi sewwa għall-produzzjoni, sewwa għall-konsum kif ukoll għal 

kreditu. Dawn swew ukoll biex kiber it-tagħlim u t-taħriġ fis-snajja' u biex saru esperjenza 

ġodda ta' tisħiħ u parteċipazzjoni fil-ħajja tax-xogħol u fil-ħajja tas-soċjeta' kollha kemm hi.  

 

Is-segretarju ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ressaq rapport quddiem l-assemblea ġenerali.  

Inkluż f’dan ir-rapport hemm dokument imħejji mill-committee for the prevention and 

advancement of co-operatives, il COPAC, intitolat  guidelines aimed at creating a supporting 

environment for the development of co-operatives. Fost affarijiet oħra dan ir-rapport jgħid: 
 

'' Governments recognise that the co-operative movement is highly democratic, locally 
autonomous but internationally integrated and a form of organisation or association and 



  

enterprise whereby citizens themselves use self-help and self-responsibility to meet goals 

that include not only economic but social and environmental objeċtives, such as 

overcoming poverty, securing productive employment and encourage social integration.'' 

 

Anke l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea kollha jagħrfu l-valur soċjali u ekonomiku tal-

koperattivi. Għalhekk huwa fl-interess tal-pajjiżi membri u tal-komunita' kollha li jinkoraġġixxu 

u jgħinu t-twaqqif u l-iżvilupp effettiv tagħhom fl-atmosfera ta’ suq ħieles u kompetizzjoni 
ġusta.  

 
Mr. Speaker, irrid ngħid li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fl-iżvilupp tal-moviment 

koperattiv fil-qasam tax-xogħol. Dan stqarru fil-programm elettorali qabel l-elezzjoni.   
Paragrafu 101 ta' dan il-programm jgħid testwalment li “terġa' tingħata spinta biex jinħolqu 

koperattivi ġodda u biex jissaħħu dawk li diġa' jeżistu u dan b'mod speċjali billi jitwaqqaf unit li 
jħajjar ħaddiema jissieħbu f'koperattivi u biex jgħin lil dawk li jkunu twaqqfu”.  Barra minn dan 

jinkoraġġixxu t-twaqqif ta' koperattivi tal-konsumatur u dawk ta' negozji żgħar. Il-gvern ġdid 

Nazzjonalista kien fidil għal dan l-impenn u fil-ftuħ tal-parlament, il-President tar-Republika 

fid-diskors tiegħu qal:  

 

''Il-gvern irid li jagħti ħajja ġdida lill-koperattivi għaliex din hija direzzjoni li mhux biss 

tagħraf il-kapaċitajiet tal-ħaddiema biex jipproduċu, iżda  tagħraf ukoll il-valur tax-

xogħol bi sħubija bejn il-ħaddiema li jkunu qed jipparteċipaw f'din l-esperjenza.'' 

 

 Żgur li l-ħidma tal-gvern f'dan ir-rigward ma naqsitx f'dawn l-aħħar sentejn u nofs. L-uffiċċju 

tal-koperattivi u l-APEX qed joffru taħriġ lill-membri tal-moviment koperattiv fuq livell ta' 

tmexxija maniġerjali u finanzjarja. L-APEX żviluppat ruħha u ħadet il-funzjonijiet kollha ta' 

support unit. Matul dawn is-sentejn ġew iffurmati disa' koperattivi ġodda. Bi preparazzjoni għar-

reviżjoni tal-liġi li qegħdin niddibattu issa nġieb Malta espert ewlieni fil-qasam tal-koperattivi 
sabiex jgħin fil-proċess u fil-konsultazzjoni ta' dan l-abbozz. Il-koperattivi għandhom ikunu pass 

ieħor ‘il quddiem fit-triq li qbadna, triq li trid tinkoraġġixxi lil kulħadd biex jieħu sehem aktar 
attiv u dirett bil-ħolqien tal-ġid ekonomiku u soċjali.  

 
F'dan ir-rigward il-gvern irid ikun l-ewwel instigatur u animatur fil-ħolqien tal-koperattivi,  ħaġa 

li żgur qiegħed jagħmel. Il-gvern irid ikompli jgħin it-twaqqif tal-koperattivi fost l-impjegati 
tiegħu għax jemmen li permezz tal-koperattivi fis-settur pubbliku tiżdied l-effiċjenza u l-

produttivita'.   F'dan is-sens il-proċess li permezz tiegħu l-ħaddiema tas-settur pubbliku 

jiddeċiedu li jiffurmaw koperattiva huwa proċess ta' ristrutturar u ta' privatizzazzjoni. Dan mhux 

sempliċement bżonn li jimponieh fuqna l-proċess ta' mmodernizzar, imma huwa wkoll frott ta' l-

isforz li hemm bżonn isir sabiex jitjiebu l-livelli fis-servizzi li jingħataw. B’dan l-iskop il-gvern 

qiegħed jagħti ċerti inċentivi lill-impjegati tiegħu biex iħajjarhom jiffurmaw koperattiva.  

 

Impjegat jista' jingħata unpaid leave bla ma jitlef is-sigurta' ta' l-impjieg, is-seniority fil-grad, l-

increment fil-paga, id-dritt li japplika għall-pensjonijiet u l-promotions interni, id-dritt ta' 

pensjoni u s-sehem tal-kontribuzzjoni għas-sigurta' soċjali li qed iħallas il-gvern. Il-perijodu ta' 

l-unpaid leave huwa wkoll miftuħ u ndefinit u għalhekk impjegat jibqa' meqjus bħala impjegat 

tal-gvern matul il-perjodu li jaħdem f'koperattiva. Gvern Nazzjonalista qed jgħin u jappoġġja l-

koperattivi billi jagħtihom il-pariri meħtieġa u jagħtihom għajnuna fit-tmexxija u billi 

kontinwament joffri tagħlim aġġornat kemm fis-snajja ta' diversi żviluppi li jseħħu kulljum fid-
dinja tax-xogħol, kif ukoll b’għajnuna finanzjarja li biha l-koperattivi jaqbdu t-triq tas-suċċess.   

 



  

Il-kunsilli lokali wkoll għandhom ikunu ta' għajnuna kbira għall-koperattivi eżistenti u jservu 

bħala ħmira għall-ħolqien ta' koperattivi ġodda. Il-kunsilli lokali jistgħu jkunu spunt għall-

formazzjoni ta' koperattiva fil-lokalita' tagħhom biex jitwettqu ċertu proġetti li jkunu ta' 

risponsabbilta' tagħhom. B’mixja sħiħa lejn proċess ta' globalizzazzjoni, l-organizzazzjoni tad-

dinja tax-xogħol trid tinbidel u tersaq lejn sistemi aktar koperattivi, kkaterizzati minn mudell 

demokratiku ta' tmexxija u li jibnu fuq is-solidarjeta' ta' bejn il-ħaddiema. Dan il-gvern minn 

dejjem ta spinta lill-moviment koperattiv u beħsiebu jkompli jagħmel dan permeżż ta' l-apoġġ u 
s-sostenn li jagħti lil diversi koperattivi u billi jħeġġeġ il-formazzjoni ta' koperattivi ġodda 

kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku.  
 

Huwa proprju b’dan l-iskop li l-gvern qiegħed iressaq dan l-abbozz ta' liġi tal-koperattivi għall-
approvazzjoni ta' dan il-parlament. Grazzi. 

  
  MR SPEAKER:  Grazzi. Aktar rimarki? L-Onor. Jose' Herrera. 

 

  ONOR. JOSE' HERRERA: Mr. Speaker, mingħajr dubju l-Partit Laburista mingħajr dubju se 

jivvota favur dan l-abbozz. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa abbozz pożittiv, u anke meta wieħed 

janalizza l-iskop warajh ma jistax ma jaqbilx miegħu.  

 

Naturalment il-liġi l-oħra kienet pjuttost antika u kellha bżonn updating.  Naħseb li tant kellha 

bżonn rebore li ma kenitx idea ħażina li l-parlament jerġa' jirrifletti ftit fuq din il-kwestjoni tal-

koperattivi, sors importanti ta' attivita' ekonomika li dejjem tespandi u tajjeb nikkreawlha qafas 

legali biex tkun tista' tiffunzjona aħjar. Naturalment il-Partit Laburista jaqbel iżda ma jaqbilx ma' 

l-artikli kollha u jien se nagħmel il-kritika tiegħi f’dan is-sens.  Jien naqbel mas-sustanza tal-liġi 
nnifisha pero' hemm xi aspetti, xi kultant tekniċi u legali, li jien ma naqbilx magħhom jew forsi 

jistgħu jsiru aħjar.  Hawnhekk nerġa’ nenfasizza li l-idea wara din il-liġi hija idea lodevoli. Fil-

fatt din il-liġi se tirregola żewġ aspetti. Se tikkrea bord regolatur,  jiġifieri se jkollok awtorita' li 
tirregola l-koperattivi li hemm, iżda mhux hekk biss. Is-soltu r-regolatur jirregola dak li hemm, 

imma issa se jkollok ukoll bord biex jispira jew biex jagħti spinta ‘l quddiem lit-twaqqif tal-
koperattivi.  Naturalment il-bord jippromwovi wkoll it-tagħrif biex in-nies ikunu jafu xi tfisser u 

kif tiffunzjona koperattiva.  
 

Bħala partit xellugi dawn l-ideat naqblu magħhom ħafna, għax għandu jkun jaf kulħadd li l-idea 
li l-moviment tal-koperattivi jingħata spinta kienet ġejja mill-partiti tax-xellug. L-idea ta' 

koperattiva hija dik li għandek ħaddiema jew self-employed żgħar li jistgħu jkunu sajjieda, 

bdiewa jew tal-ħalib u minflok ma jkollok xi kumpannija kbira privata, limited liability 

company, li tikkontrolla s-suq kollu hi u dawn jispiċċaw jinbiegħu lil dik il-kumpannija biex 

imbagħad tisfruttahom, taqla' l-flus u tieħu d-dividends hi u l-ħaddiema jieħdu dawk li 

tistabilixxi hi.  Il-ħaddiema jistgħu jingħaqdu bejniethom u jikkreaw qisha kumpannija tagħhom, 

imexxuha huma u apparti li jmexxuha huma, il-qligħ li jkun hemm minflok ma jeħduh l-

azzjonisti ta' xi kumpannija limited, jeħduh huma.    

 

Kien hemm ideat oħra simili li żviluppaw fil-Ġermanja, fosthom insemmi l-idea ta’ workers 

participation, fis-sens li anke l-ħaddiema jkollhom shares, jipparteċipaw u jieħdu parti mill-

profitti. Din l-idea kienet bdiet tingħata l-ħajja fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet pero' ma tantx 

imxiet 'il quddiem għal bosta raġunijiet, fosthom minħabba t-technical knowhow u anke għall-

fatt li forsi ried ikollok kumpanniji ġganteski biex ikollok din it-tip ta' parteċipazzjoni. Fil-fatt 
f’Malta kien hemm min ħaseb mill-ġdid fuqu dan l-iżvilupp iżda forsi kien għadu kmieni wisq.  

Pero' fuq din tal-koperattivi m'hemmx dubju li fil-ħamsinijiet bdew jiżviluppaw dawn il-
koperattivi b'mod naturali, bil-gvernijiet jagħtu spinta ‘l quddiem u jagħtu l-inkorraġġiment 



  

tagħhom, u llum għandna numru sostanzjali ta' koperattivi li jkopru  spectrum wiesa’.  

Naturalment il-gvern kien diġa' illeġisla permezz ta’ Kap. 278 għax fl-1978 ġejna ppreżentati bl-

Att dwar l-Għaqdiet Koperattivi. Illum wasal iż-żmien li jkun hemm ripensament fuq din il-liġi 

u allura qegħdin nemendawha kif imiss.  

 

Aspett interessanti narawh fil-kwestjoni ta’ artiklu (3)(c) li jgħid hekk : ''Jipprovdi dak it-tagħrif 
dwar kull prinċipju, prattika u ġestjoni tal-koperattivi'', jiġifieri li nedukaw.  Jistgħu jiżviluppaw 
ħafna koperattivi f'ħafna setturi pero' n-nies ma tantx jafu kif taħdem din il-ħaġa.  Jekk inti 

tistaqsi lin-nies komuni, ħlief dawk li qegħdin fil-koperattivi, dawn ma jifhmux u ma jafux kif 
jaħdmu l-koperattivi.  Naħseb li hija idea tajba u lil min kiteb l-għanjiet ta' dan il-bord ngħidlu 

prosit. Hija ħaġa tajba li inti twassal il-messaġġ u tgħallem lill-poplu x'inhi koperattiva u kif 
tiffunzjona, x'benefiċċji tieħu mill-koperattiva, kif tipparteċipa fiha u x'hemm bżonn tagħmel. 

Min ħaseb li jdaħħal din l-idea bħala definizzjoni ta' l-iskop ta' dan il-bord għamel tajjeb.  
Wieħed jispera li meta jitwaqqaf dan il-bord fi ħdanu jkun hemm dipartiment jew sezzjoni 

adegwata fi ħdanu biex ixerred dan it-tagħrif. Inutli li wieħed jgħid idealment jew 

akkademikament x'inhu l-iskop biex imbagħad fil-prattika ma nagħmlu xejn. Dak huwa punt li 

għoġobni ħafna fil-wording ta' dan l-abbozz.  Nixtieq insemmi punt ieħor li għoġobni, Sur 

President.  

 

Veru li għamilt sena u nofs nikkritika lill-gvern fuq dan li se ngħid issa, pero' hawnhekk se 

nfaħħru għax f’artiklu 4 naraw li l-ministru kkonċernat, meta jiġi biex jaħtar il-bord li jrid ikun 

ifformat minn xi seba’ jew tmienja min-nies u mill-president, irid jagħżel persuna ta' esperjenza 

jew persuna li tkun weriet ħila fi ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-koperattivi, dak li nsejħulu 

l-prinċipju ta' “fit and proper”.  Meta l-gvern kien beda jwaqqaf dawn l-awtoritajiet regolatorji 

kollha matul l-aħħar sena u nofs, din il-kwestjoni ta' “fit and proper” qatt ma daħħalha u dejjem 

ħalliha open.  Aħna ta’ l-oppożizzjoni konna nikkritikawh lill-gvern li jħalliha open għax dawn 

it-tip ta' bordijiet u dawn il-kummissjonijiet joffru retainers tajbin għall-ħbieb u l-ħbieb tal-
ħbieb.  Meta ttrattajna dawn l-awtoritajiet il-pożizzjoni tal-Partit Laburista dejjem kienet li 

għallanqas il-gvern għandu jdaħħal il-prinċipju ta’  “fit and proper”. Jekk se jagħżilhom il-
ministru fid-diskrezzjoni li għandu, għallinqas għandu jdaħħal persuna li tkun kapaċi f'dik il-

materja. Tajjeb li ngħiduha wkoll li f’din il-liġi ddaħħal dan il-kunċett u hawn ngħid 
personalment prosit lil min kiteb id-draft ta’ din il-liġi għax huwa ċar li l-ministru ma jistax 

jaqbad u jappunta lil min irid. Jista' jappunta ħabib imma jrid ikun kapaċi u jifhem fil-materja, u 
din hija ħaġa li togħġobni.  

 

Jogħġobni wkoll artiklu 6(3) fejn il-personnel ta' l-uffiċċju tal-bord se jkun magħmul minn dawk 

l-uffiċjali u mpjegati tal-bord jew minn dawk l-impjegati fis-servizz tal-gvern li jistgħu 

jitqabbdu fuq dmirijiet tal-bord. Mela hawnhekk ukoll, kuntrarjament għal kif il-gvern mexa 

f’bordijiet u kummissjonijiet oħra, l-istaff tal-bord m'hemmx għalfejn ikunu jikkonsisti f’nies 

impjegati minn barra. Matul dawn l-aħħar sentejn l-oppożizzjoni kienet dejjem tikkritika l-fatt li 

meta qed jiġu mwaqqfa dawn l-awtoritajiet regolatorji, il-ministru dejjem qed jingħata  d-dritt 

jimpjega nies minn barra.  Aħna bħala oppożizzjoni dejjem ngħidu - u naħseb kellna raġun -  li 

n-naħa tal-gvern tħobb ittambar dwar kemm hemm nies żejda fiċ-ċivil, pero’ qatt ma torbot lil 

dawn il-bordijiet u kummissjonijiet li meta jiġu biex jingaġġaw nies magħhom, jeħduhom minn 

mal-gvern on secondment.   Issa f’dan l-artiklu għallinqas hawn din l-idea, li dan il-bord 

jimpjega wkoll nies miċ-ċivil.  Jien naħseb li din il-kritika kollha li għamilna fl-aħħar bdiet tħalli 

effett fuq il-gvern.  Ix-xogħol ta' l-oppożizzjoni u l-kritika li ilna nagħmlu fuq il-mod ta' kif ġew 
mibnija dawn il-kummissjonijiet u awtoritajiet, bl-insistenza tagħna li dejjem nirrepetu l-istess 

tip ta' kritika, sa fl-aħħar b'xi mod ċaqilqet lill-gvern u wieħed jieħu pjaċir jinnota dan il-
kambjament.   



  

 

Ħadt pjaċir nisma’ lill-ħabib tiegħi, l-Onor. Antoine Mifsud Bonnici, għaliex għamel diskors 

studjat – għamel il-homework tiegħu tajjeb u kien jaf fuqiex qed  jitkellem - iżda s-segretarju 

parlamentari qal ħaġa li fuqha jien ma naqbilx miegħu. Qal li l-iskop aħħari ta' koperattiva 

m’huwiex daqstant il-qligħ.  Mur għid hekk lil min qiegħed fil-koperattivi! Jien ngħid li l-iskop 

u l-għan aħħari tal-koperattivi huwa wieħed purament kummerċjali. Mhux talli hekk, talli l-għan 

hu li min ikun membru fil-koperattivi jagħmel il-flus, u naħseb li anke l-liġi hi magħmula fuq 
linji ta’ soċjetajiet kummerċjali.  L-istruttura ta' dawn il-koperattivi qed nagħmluha tixbaħ 
dejjem aktar soċjetajiet kummerċjali oħra, bil-mod kif taħdem il-koperattiva, qisek għandek 
board of directors.  Jista' jkollok amalgamation jew jista’ ma jkollokx, jista' jkollok kumpanniji 

sussidjarji, koperattivi sekondarji jew terzjarji eċċ. Għandek l-istess format li ssib fil-kumpanniji 
kummerċjali l-oħra, u dan kollu biex il-koperattivi jgaħmluhom iktar commercially-friendly.  

 
L-idea tradizzjonali kienet aktar soċjali, fejn kien ikollok koperattiva biex “imsieken” il-bdiewa 

jiftehmu bejniethom u jbiegħu l-patata huma, li ma jkunx hemm xi negozjant li jwaqqgħalhom 

il-prezz u għallinqas they can survive.  L-idea ta' kif qed tiġi mwaqqfa din il-koperattiva u l-

ħsieb wara din il-liġi hija biex nagħmluha in line ma’ soċjetajiet kummerċjali.  In this day and 

age l-ideali huwa importanti pero' s-sustanza hija ferm aktar importanti.  L-idea li inti 

tagħmilhom qishom kumpanniji u l-membri qishom shareholders li  biex jekk imut xi ħadd, is-

sehem tiegħu jintiret.  Qabel ma kenitx hekk.  

 

  THE DEPUTY SPEAKER (Onor. Michael Bonnici):  Is-Segretarju Parlamentari, bil-

permess ta’ l-Onor. Herrera. 

 

  ONOR. ANTOINE MIFSUD BONNICI:  Qed jikkwotani ħażin.  Jiena għedt li l-għan ta' kull 

koperattiva huwa li tmexxi 'l quddiem l-interessi tal-membri, waqt li  l-għan ta’ kumpannija 

huwa li tkattar il-qligħ ta' l-azzjonisti. Id-differenza hi li koperattiva għandha skopijiet mhux biss 
kummerċjali imma  soċjali wkoll. Jiġifieri jien ma warrabtx l-iskopijiet kummerċjali tal-

koperattiva iżda għedt li għandha kemm skopijiet kummerċjali kif ukoll skopijiet soċjali. 
 

  ONOR. JOSE' HERRERA:  Jista' jkun li qal hekk is-segretarju parlamentari  imma jien 
fhimtu li qisu sposta l-enfasi fuq ħaġa u mhux fuq oħra. La l-Onor. Mifsud Bonnici qed jgħid 

hekk, jien neħodha li huwa ta' dik l-opinjoni u naqbel miegħu ukoll, pero’ issa ħalli niftħu ftit 
ieħor. Kif għedt qabel,  l-għan ewlieni ta' dan il-bord huwa biex jagħmilha ta' regolatur u meta 

wieħed jaqra l-ewwel u t-tieni taqsima jara kif dan il-bord jirregola. Jara li fost affarijiet oħra 

dan il-bord jista' jagħmel inkjesta u jwaħħal il-multi. Nixtieq nagħmel kritika fuq artiklu 17,  fejn 

il-bord jista' joħroġ ordni bil-miktub li timponi piena amministrattiva sa Lm1000, li hija multa 

sostanzjali. Imbagħad meta jiġi magħruf li qegħdin jiddibattu l-każ ta’ dak li jkun, li hemm xi 

infringement u li qed jikkonsidrawh, dan għandu dritt, fi żmien għoxrin ġurnata, li jressaq l-

ilment tiegħu quddiem il-bord. Jien ngħid li s-sustanza hija tajba iżda hawn ċerti aspetti tekniċi li 
jien ma naqbilx magħhom.  

 

Mela għandna struttura fejn il-bord jista' joħroġ ordni u jwaħħlek  multa. ta' Lm1,000. Mela jekk 

ikun hemm xi infringement int l-akkużat tiġi informat u għandek dritt tipprotesta quddiem il-

bord kontra li teħel multa. Min se jiġġudikak?  Lil min qed joħroġlok il-multa,  tista' tmur 

quddiemu u tagħtih ir-raġunijiet għaliex m’għandux iwaħħlek? Huma stess li qed jakkużawk u li 

jridu jwaħħluk il-penali,  issa jridu jaraw ir-reazzjoni tiegħek.  Din tmur kontra l-prinċipju tad-
dritt naturali.  

 



  

Fl-aġenziji u fid-dipartimenti governattivi, f’kumpannija tal-gvern, ħafna drabi nsibu li l-

amministrazzjoni għandha dritt twaħħal penali jew tissospendi iżda s'issa dejjem kien hemm 

strutturi fejn wieħed seta’ jmur jiddefendi ruħu.  Anke fi clubs tal-banda jew tal-futbol, meta 

jkun hemm xi lment dejjem issib xi bord dixxiplinarju li jiġġuddika,  iżda hawnhekk le. Dan il-

bord se jkollu l-poter jakkużak, jiġġudikak u jwaħħlek hu!  Naħseb li dan mhux tajjeb u tagħmel 

sens li jekk hemm xi ħadd li jħossu aggravat għax qed jeħel xi penali meta mhux suppost jeħel, 

lil dan ma jiġġudikahx min qed jakkużah u min qed joħroġlu l-multa. Ma tagħmilx sens li 
għandek bord appuntat mill-gvern, allura l-gvern jakkuża u jippenalizza hu u inti m'għandekx 

dritt li tinstema'. Nemmen sinċerament li dan l-artiklu 17 għandu jinbidel. 
 

Mr. Speaker, taqsima 3 mbagħad titkellem fuq il-koperattivi nnifishom, li qed jergġħu jingħataw 
qafas legali b'saħħtu ħafna. Kif għedt qabel,  dan jixbaħ il-kumpanniji kummerċjali l-oħra 

kollha,  anke fis-set-up tagħhom.  Fil-bidu nett naraw li dawn is-soċjetajiet se jkunu 
kompletament awtonomi, jiġifieri jitmexxew mingħajr indħil, u naħseb li din kienet żejda li 

wieħed jgħidha għax hija ovvja. Dawn huma koperattivi indipendenti u kummerċjali, 

magħmulin minn dawk li jaħdmu fihom u żgur li l-gvern m'għandux dritt jindaħal fuq kif 

jiffunzjonaw.  Dawn huma bħal kumpanniji, għallinqas dejjem hekk kienu. Ma tfissirx li 

m'għandux ikun hemm regolatur,  għax anke fis-soċjetajiet kummerċjali l-oħra għandek 

regolatur bħall-MFSC eċċ., iżda huma jaħdmu b'mod awtonomu.  Din hija ħaġa naturali u ovvja 

iżda mbagħad għandek l-għanijiet u għandek seba' prinċipji li bihom ma tistax tagħmel 

koperattiva kif trid.  

 

Għalkemm il-koperattivi huma awtonomi, liberi u kummerċjali ma tistax taqbad u tagħmel 

koperattiva bl-għanijiet li trid int. Hemm ċerti għanijiet li inti trid timxi fuqhom. Per eżempju,  

ma jistax ikun hemm 70% jew 80% tal-bdiewa u jgħidu li se jagħmlu koperattiva għall-bdiewa 

kollha ta' Malta u min ma jridx  jidħol membru jkollu jidħol bilfors inkella ma jkunx jista' 

jipparteċipa fl-industrija. Ma tistax għax trid tkun sħubija volontarja , li hija ħaġa tajba wkoll. 
Irid ikollok proċess demokratiku, fis-sens li meta tagħmel il-format tal-koperattiva tiegħek ma 

tistax tgħid li la inti u erbgħa oħra fformajtu din il-koperattiva,  intom se tkunu d-diretturi għal 
għaxar snin, min irid joqgħod u min ma jridx ma joqgħodx! Ma tistax tagħmel hekk għax irid 

ikollok strutturi ta' kif jiġi elett il-kumitat ta' tmexxija,  li hija xi ħaġa tajba. Il-parteċipazzjoni 
ekonomika tal-membri, li l-liġi stess trid li dawn ikunu bħal shareholders u jipparteċipaw sa 

ċertu punt fl-ispejjeż u jieħdu wkoll l-profitti,  hija tajba wkoll. Ir-raba' prinċipju, l-awtonomija u 
l-indipendenza,  tkellimna fuqu. L-edukazzjoni, it-taħriġ u l-informazzjoni qegħdin hemm ukoll, 

pero' diġa' qegħdin bħala għan fil-bord li jirregola l-koperattivi. Il-koperazzjoni fost il-

koperattivi hija idea innovattiva.  

 

Is-seba' prinċipju huwa li l-iskop tal-koperattiva jrid ikun fl-interess tal-komunita', skop li s-

soċjetajiet m'għandhomx, u forsi kellu raġun il-kollega tiegħi, fis-sens li hawnhekk l-iskop tal-

koperattiva jrid ikun ukoll wieħed altruwista u  mhux egoista, bl-idea li l-koperattiva tgħin lill-

komunita' at large u tippromwovi l-industrija Maltija. Ma tistax tagħmel koperattiva li se 

jgawdu n-nies minnha li in the long run ikollha effetti ħżiena fuq is-soċjeta' in ġenerali. Dan 

ħafna nies jarawh ovvju iżda fil-fatt m’huwiex ovvju, għax jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn 

ikun fl-interess ta' dawk in-nies li jagħmlu koperattiva li għalihom tkun tajba waqt li tkun a 

scapito tas-soċjeta' at large. Jekk jiġri hekk,  il-gvern, ir-regolatur jew il-bord jistgħu  jirrifjutaw 

li jirreġistrawha u jistgħu jikkanċellawha wkoll. Forsi dan huwa l-iskop soċjali li joħroġ mil-liġi 

stess,  kif semma l-Onor. Mifsud Bonnici. 
 

Punt ieħor li jien ma naqbilx miegħu huwa l-kwestjoni ta' min jista' jkun fuq il-bord.  Il-liġi 
tgħidlek u tistabilixxi min jista' jmexxi l-koperattiva.  Skond il-liġi - u jien naħseb li ma kenitx 



  

hekk qabel - il-membri li jkunu fuq il-bord tat-tmexxija ma jistgħux ma jkunux membri ta' l-

istess koperattiva. Qed nirriferi għall-artiklu 72 tal-liġi, li jgħid: 

 

''Persuna li tkun eliġibbli għal sħubija fil-kumitat ta' tmexxija ta' soċjeta' jew biex tibqa' 

membru ta' dik il-komunita' jekk tkun membru tas-soċjeta', tkun persuna maħtura bil-

miktub minn soċjeta' kummerċjali, persuna li tkun membru tas-soċjeta' u ma tkunx 

involuta f'attivita' li tagħti lok għal konflitt ta' interess. '' 
 

Allura hawnhekk ma jistax ikollok persuna magħżula biex tmexxi u tkun fuq il-kumitat ta' 
tmexxija jekk ma tkunx f'dik il-koperattiva. Mill-esperjenza tiegħi ngħid li dan mhux tajjeb. 

Ħalli naraw dan il-punt mil-lat ta' kumpanniji oħra, kumpanniji kummerċjali normali, limited 

liability companies. Jista’ jkollok board of directors u jkollok ix-shareholders waqt li ċ-
chairman jew il-managing director ma jkunx azzjonista f'dik il-kumpannija, ikun persuna ta' 
ċertu ħila li għandu l-fiduċja tax-shareholders u jmexxi hu. Ħafna drabi fil-koperattiva jkollok 

nies li forsi kapaċi ħafna fis-sengħa tagħhom, jekk huma bdiewa, sajjieda jew fl-industrija,  

imma mhux daqstant kapaċi f'management skills.  Ma rridx noqgħod nagħti eżempji pero' kien 

hemm eżempji. Jekk inti u sħabek f'din il-koperattiva tixtiequ taħtru chairman jew managing 

director li tkun persuna speċjalizzata fl-ekonomija u fil-kummerċ iżda ma tkunx membru tal-

koperattiva,  għaliex m'għandux ikollkom dan id-dritt? Jien naħseb li n-nies li huma fil-

koperattiva għandhom dritt li min imexxihom jagħżluh huma. Ma naħsibx li l-iskop ta’ dan l-

artiklu huwa ħażin. Naħseb li l-iskop huwa biex jagħti aktar importanza lill-membri. Dan huwa 

tajjeb iżda ma jfissirx imbagħad li l-istess membri ma jistgħux jappuntaw lil min iridu biex 

imexxihom.   Naħseb li artiklu 72 jibki għal ripensament, u forsi dan jista’ jsir fi stadju ieħor. 

 

Aspetti oħra ġuridiċi narawhom f'taqsima 4. Din il-liġi hija teknika ħafna u hija kkomplikata 

ħafna iktar mil-liġi l-oħra li kien hemm qabel. Il-liġi preċedenti kienet tħallik tifforma 

koperattiva loose, kif jidhirlek kważi, waqt li llum għandek ir-regolamenti. Mela kif tifformaha 
jista' jkollok ħafna żbalji jew teknikalitajiet legali li jirrendu dik is-soċjeta' formalment monka, 

pero' hawnhekk hawn li dawn id-difetti bl-ebda mod ma jiskolpaw lill-istess koperattiva mill-
obbligi tagħha lejn terzi u lanqas ma jwaqqfuha milli tieħu dak li ħaqqha legalment. Ma tistax 

inti - u hija tajba wkoll - li għax hemm xi żball fil-mod kif saret il-koperattiva, terġa’ tbiddel l-
istatut għax mhux qegħdin eżatt in line mal-liġi, imbagħad ikollok tħallas għall-materja prima u 

jagħmlulek kawża. Il-koperattiva hija persuna morali, għandha bażi ġuridika bħalma għandha  a 

limited liability company.  

 

Illum hija ċara li ma tistax tgħid li koperattiva ma kenitx teżisti skond il-liġi għax l-istatut tagħha 

kien ħażin u m'hemmx x'tagħmel. Din hija kawtelata u m’hijiex kawtelata akkademikament, 

jiġifieri meta saret naħseb li ttieħed parir legali. Dawn huma affarijiet li jiġru  kontinwament u l-

liġi tajba għax qed tipprevedi għal din l-eventwalita'. L-istess ukoll għat-tibdil ta' l-isem, biex ma 

nagħmlux konfużjoni, per eżempju kif jiġri fil-maritime. Hemm ħafna vapuri li l-ħin kollu 

jbiddlu l-isem u meta tfittex u tipprova tagħmel xi warrant of arrest jew ċitazzjoni fuq xi vapur,  

ma ssibu qatt.  Hawnhekk m'għandniex din il-problema, għax jekk inti tbiddel isem dan bl-ebda 

mod ma jeżentak mill-obbligi legali tiegħek. 

 

 Ħaġa li ma qbiltx magħha qiegħda f'artiklu 36 : 

 

''Membru tas-soċjeta' m'għandux, jekk qabel ma jkunx inkiseb il-kunsens tiegħu bil-
miktub, ikun marbut b'xi emenda ta' l-istatut tas-soċjeta' li tkun ġiet reġistrata wara li 

jkun sar membru.'' 
 



  

Jien naħseb li dan l-artiklu huwa perikoluż. Nieħdu eżempju ta’ kumpannija kummerċjali 

normali,  fejn għandek id-diretturi u għandek l-istatut. Jekk id-diretturi jew il-maġġoranza tax-

shareholders biddlu xi għan f'dak l-istatut,  kulħadd hu marbut ma' dak l-għan.  Hekk jimxu l-

affarijiet. X'se jiġri jekk wara ftit il-maġġoranza tkun trid tbiddel ċerti skopijiet jew timxi b'ċertu 

mod waqt li minoranza żgħira jgħidu le? Se jiġri li l-minoranza se tgawdi biss u ma tħallas xejn 

mhux se tbati fit-tbatija għaliex ma jkunux huma li aċċettaw dak it-tibdil. Jekk aħna se nħallu 

din il-klawsola,  nistgħu nirrendu l-koperattivi ungovernable għax naslu li jibdew jgħidu: 
Għamlu intom, jien mhux se naċċettaha din!  X'jiġifieri!  Jekk inti qiegħed f'soċjeta', 

f'koperattiva, għandek l-istruttura demokratika biex inti taħtar il-kumitat ta' tmexxija, għandek 
is-safeguards kollha tal-liġi, eċċ, allura kif imbagħad jekk isiru tibdiliet irid ikun hemm l-

unanimita'?  Ma tagħmilx sens u l-koperattiva tista' tirrendiha ungovernable. Jien inħoss li minn 
dawn l-aspetti ġuridiċi, artiklu 36 jibki u jirrikjedi ripensament ukoll. Sur President, ma tantx 

baqa' ħin u allura se mmur għal artiklu 109, li lili jdejjaqni.  
 

Artiklu 109 jirigwarda meta tinqala' xi kwestjoni dwar il-kostituzzjoni ta' soċjeta', l-elezzjoni ta' 

uffiċjali u l-kawżi bejn membri attwali u membri ta' l-imgħoddi, bejn soċjeta' jew il-kumitat ta' 

tmexxija tiegħu, bejn soċjeta' u soċjeta' oħra, abbażi ta' xi talba minn xi soċjeta' għal dejn jew 

debiti oħra.  Hawn naraw li kull kwestjoni ma tistax tmur il-qorti u trid bilfors tmur quddiem 

arbitru li jiġi maħtur mill-president taċ-ċentru dwar l-arbitraġġ ta' Malta.  Din jiena ma naqbilx 

magħha. Għalkemm naqbel li ċ-ċentru ta' l-arbitraġġ għandu jingħata spinta 'l quddiem għax 

qisu miexi bis-sulluzzu - ma tantx jidher li qed ikun hemm dak l-entużjażmu li wieħed forsi kien 

jistenna minnu - l-iskop ġuridiku ta' arbitraġġ huwa li jkun volontarju. Mela inti tmur quddiem 

arbitraġġ jekk il-partijiet jaqblu. Jekk jiena kopert mill-insurance tiegħi, l-insurance tiegħi tista' 

torbotni, speċjalment meta tkun fully-comprehensive,  li jekk jinqala' xi ħaġa nirriferi lill-

arbitraġġ. Dan jiġri għax jien għandi kuntratt personali ma' insurance.   

Naf ukoll li l-Onor. Austin Gatt jixtieq li jippromwovi dan iċ-ċentru -  l-iskop tiegħu mhux 

wieħed negattiv, anzi huwa wkoll lodevoli - pero' ma naħsibx li jekk għandek istituzzjoni li forsi 
m’hijiex daqstant popolari, jew mhux daqstant tidher li se tiffunzjona, taqbad timponiha int fuq 

kulħadd għax b'hekk tkun qiegħed tistultifika l-essenza ta' x'inhu arbitraġġ.  Arbitraġġ huwa 
ftehim bejn il-partijiet.  Jien immur arbitraġġ għax niftiehem miegħek. Il-qorti qiegħda hemm 

għal kulħadd u inti ma tistax tneħħili d-dritt li mmur quddiem qorti. Din hija ħaġa anti-
kostituzzjonali.   Meta wieħed jara l-Kostituzzjoni tagħna u l-Konvenzjoni Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem isib li d-dritt għall-aċċess tal-qorti mhux biss fil-kamp kriminali u penali 
kif kienu jaħsbu, imma anke fil-kwestjonijiet ċivili.  Jien naħseb li hija anti-kostituzzjonali jekk 

inti b'din il-manjiera qed torbot lil min b'xi mod għandu x'jaqsam mal-koperattivi, kumpanniji 

ma' kumpanniji, membri ma' ex-membri, fuq kważi kull kwestjoni li tinqala'.  

 

M'ilux wisq ktibt artiklu u semmejtu "one step too far"  għaliex anke fl-istess liġi hemm 

klawsola simili li kważi jekk jien niktiblek u inti ma tirrispondix,  awtomatikament jien qed 

naċċetta li mmur arbitraġġ, li hija ħażina.  Issa minn one step too far morna two steps too far 

għax għal kull liġi li qed issir,  il-Ministru Austin Gatt qed idaħħal klawsoli simili. Qed jeskludi 

l-qrati ordinarji ta' pajjiżna mid-dritt li jissindikaw. Dan huwa ħażin għax il-qrati tagħna 

għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Huwa veru li llum ma tantx għadhom aċċessibbli 

minħabba li t-tariffi splodew, u huwa veru wkoll li l-qrati tagħna mgħaddsin b’mewġa ta’ kawżi 
- hemm ħafna xogħol u l-proċess ġudizzjarju forsi mhux miexi daqstant malajr - iżda dan ma 

jfissirx li inti tista’ teskludi l-qrati biex issolvi l-problema. Kemm aħna bravi, neskludu l-qrati 

biex jinżlu l-kawżi!  Bilfors jinżlu l-kawżi jekk jien se nibda neskludi l-qrati mill-ġuriżdizzjoni 
inerenti tagħha!  Jien naħseb li dawn it-tipi ta' sweeping clauses, li telimina qisek għandek xi 

biża' mill-proċess ġudizzjarju b'dan il-mod, huma ħżiena.  
 



  

Ħaġa oħra li ddejjaqni wkoll hi li għalkemm nibdew bil-premessa ta' awtonomija 'l hawn u 

awtonomija 'l hemm, naraw li l-ministru per eżempju, f'artiklu 108, jista' jagħmel regolamenti 

sabiex jingħata seħħ u effett ta' kull waħda mid-dispożizzjonjiet ta' dan l-Att. Il-fatt li inti qed 

tgħid li l-koperattivi huma 100% awtonomi u l-fatt li l-ministru jista' jagħmel li jrid biex 

jirregola l-koperattivi nfushom jistona meta dawn issemmihom flimkien. Jien naħseb li l-

ministru għandu jkollu dritt li jagħmel ir-regolamenti għax ma jistax ikun fis-sena 2001 kollox 

jgħaddi mill-parlament.  Din hija ħaġa tajba u hija aċċettata fis-sistema Ingliża, bħalma għandna 
aħna li jkollok poteri delegati,  iżda trid tikkwalifikahom dawn il-poteri. Trid tgħid li għal dak li 

jikkonċerna l-kwestjoni ta' koperattivi nfushom,  il-ministru jkollu dritt jagħmel ir-regolamenti, 
pero' jien naħseb li tagħmel sens in linea mal-ħsieb ta' awtonomija assoluta li għal dawn il-

kumpanniji u soċjetajiet għandek tiddefinixxi limiti safejn il-ministru konċernat jista' jagħmel 
dawn il-bye-laws. Jekk le, allura għandek liġi li llum taf x'inhi u għada ma tafx!  

 
Sur President, il-Partit Nazzjonalista qed jimlina bis-sorpriżi b'dawn il-bye-laws u għalhekk 

qegħdin inqajmuha issa din il-kwestjoni. Qabel kienu jsiru bye-laws b'impatt relattiv imma  issa 

f'daqqa waħda matul dawn is-sentejn, forsi għax l-agenda ta' dan il-parlament qed tiġi maħnuqa 

minħabba agenda oħra mposta, qed ikollna ħafna sorpriżi ta' liġijiet radikali li joħorġu b'legal 

notice. Għandna anke liġijiet li jaffettwaw it-tassazzjoni, li suppost ma jsirux, aħseb u ara 

sistema bħal din, volum ta' leġiżlazzjoni li trid tgħaddi, u nibdew niġu rinfaċċati b'dawn it-tip ta' 

bye-laws, ta' legal notices li jistgħu jaffettwaw is-sustanza ta' dak li nkunu għamilna f'dan il-

parlament.  Nieqaf hawn.  Grazzi. 

 

  THE DEPUTY SPEAKER:  Grazzi. Aktar rimarki?  L-Onor. Carmelo Abela. 

 

  ONOR. CARMELO ABELA: Sur President, f’dan l-intervent nixtieq nespandi ftit fuq il-

qasam edukattiv tal-koperattivi. Kif qal anke l-viċi prim ministru fl-introduzzjoni tiegħu, l-għan 

prinċipali ta' dan l-abbozz ta' liġi mhux li jwaqqaf xi ħaġa mill-ġdid imma pjuttost li jaġġorna 
liġi eżistenti. Hemm xi rtokki u l-iktar waħda li tispikka hija li biex wieħed jifforma koperattiva 

n-numru minimu jinżel għal ħamsa minn sebgħa. Aħna bħala oppożizzjoni naqblu ma' dan, għax 
xi kultant ikun hemm diffikultajiet biex titwaqqaf koperattiva minħabba n-nuqqas ta' numru ta' 

persuni li jkunu interessati.  
 

Ċertament hemm affarijiet oħra li ġew proposti u li aħna nagħmlu l-kritika tagħhom, kif diġa' 
għamlu sħabi u kif forsi se jagħmlu oħrajn warajja,  pero' minkejja l-kritika ma nistgħux ngħidu 

li hija liġi negattiva. Hija liġi pożittiva u aħna bħala oppożizzjoni se nivvutaw favur tagħha,  

pero' dan ma jfissirx li bil-liġi  se nsolvu kollox.  Ħafna drabi ninnota li minn dan il-parlament 

jgħaddu numru ta' liġijiet u wara li jgħaddu suppost jibda x-xogħol veru u proprju fuqhom,  iżda 

qisna sempliċement għaddejna liġi u poġġejniha fuq l-ixkaffa mingħajr ma din nattwawa fil-

ħajja vera.  Nittama li dan l-abbozz ta' liġi li għandna quddiemna ma jiġrilux l-istess u ma 

nserrħux rasna li emendajna u għaddejna l-liġi għaż-żmenijiet ta’ llum, b’moħħna mistrieħ li l-
qasam tal-koperattivi ser jimxi 'l quddiem għax għaddejna l-liġi minn dan il-parlament. 

Għalhekk importanti li x-xogħol veru jibda wara li jgħaddi dan l-abbozz ta' liġi. 
 

F'klawsola 3(1) insibu t-twaqqif tal-bord: 

 

''Għandu jitwaqqaf bord li jkun magħruf bħala l-bord tal-koperattivi'' 

 
Imbagħad hemm lista ta' tliet affarijiet li huma l-funzjonijiet tal-bord. Jien naħseb li f’bord bħal 

dan ta' min indaħħlu funzjoni oħra li għandha x'taqsam mal-funzjoni edukattiva tiegħu. Naħseb 
li bħala bord għandu jħares lejn l-edukazzjoni bħala parti importanti ta' kif il-koperattivi jistgħu 



  

jiżviluppaw għax jekk ma nibdewx mis-sistema edukattiva ċertament li wara jista' jkun tard 

wisq. Ħafna drabi aħna ma nispjegawx x'inhuma l-funzjonijiet, xi tfisser li tifforma parti minn 

koperattiva jew x'inhu mistenni minn dik il-persuna li tidħol sabiex tagħmel parti minn 

koperattiva,  u għalhekk naħseb li l-funzjoni edukattiva għandha titniżżel ma' dawn it-tliet 

funzjonijiet.  

Dan ma jfissirx li l-bord innifsu għandu jagħmel dan ix-xogħol, iżda għandu jara li xi ħadd jaqdi 

din il-funzjoni tant importanti jekk irridu li l-qasam tal-koperattivi jiżviluppa aktar. Għalhekk ix-
xogħol tal-bord huwa li jara li għalkemm tkun funzjoni tiegħu,  fl-istess ħin iħeġġeġ u jistieden 

lil ħaddieħor biex dan isir. Jien naħseb li jekk ma npoġġux din il-funzjoni bħala parti mill-
funzjonijiet tal-bord, wisq probabbli nispiċċaw kif qegħdin illum, kważi kważi qed ngħixu 

f'vacuum fejn il-funzjoni edukattiva m'hi ta' ħadd u fl-istess ħin ta' kulħadd imma fl-aħħar mill-
aħħar isir ftit li xejn.  

 
X'insibu llum fil-qasam edukattiv li jħajjar jew jinforma lin-nies dwar il-koperattivi u kif 

jaħdmu? Jiena wisq nibża’ li hemm ħafna difetti minkejja r-rieda tajba ta' diversi persuni. Bir-

rieda tajba biss ftit li xejn nistgħu nimxu 'l quddiem jekk ma jkunx hemm is-support meħtieġ u 

neċessarju. X'insibu fil-qasam edukattiv li jista' jħajjar jew jinforma lill-istudenti u ż-żgħażagħ 
tagħna dwar il-koperattivi u kif dawn jaħdmu?  X'insibu mbagħad aktar u aktar sabiex meta l-

istudenti jiġu mħajra b'mod volontarju biex jiffurmaw xi tip ta' koperattiva? X'tip ta' għajnuna 

jsibu biex fl-aħħar mill-aħħar jiffurmaw il-koperattiva li huma jitħajru li jwaqqfu? Jien qed 

ngħid b'mod volontarju għax għandna koperattivi li ħarġu mill-qasam tas-settur pubbliku li 

kważi kienu mbottati biex jitwaqqfu.  

 

Jista' jiġri li l-ħaddiema jħossuhom obbligati li jiffurmaw din il-koperattiva u mbagħad għax 

tkun ħaġa ta' bilfors ma tirnexxix. Importanti allura li lill-istudenti tagħna nibdew nuruhom 

x'jiġifieri li tifforma koperattiva, kif jaħdmu l-koperattivi u x'tip ta' koperattiva  jridu jiffurmaw, 

iżda dejjem b'mod volontarju għandhom jaslu li  jiddeċiedu huma biex jiffurmaw il-koperattiva. 
Ċertament imbagħad irridu naraw li jkun hemm xi ħadd li jista' jgħinhom biex fl-aħħar mill-

aħħar din il-koperattiva tiirnexxi.   X'insibu fil-qasam edukattiv għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet 
li għadni kif semmejt, u x'tip ta' support insibu meta studenti żagħżagħ jitħajru li għada pitgħada 

jwaqqfu koperattiva b'mod volontarju? Nibża’ li r-risposta hi ftit li xejn.  Nerġa' ngħid li b'mod 
individwali ma jeżistux edukaturi li minn rajhom jagħtu dik ix-xi ħaġa extra f'dan il-qasam.  

 
Fil-fatt wieħed ta' min ifaħħar il-ħidma ta' diversi għalliema fl-iskejjel li, per eżempju, jieħdu 

ħsieb jedukaw lill-istudenti u għallinqas juruhom ftit xi tfisser u kif taħdem koperattiva. Fil-

kurrikulum nazzjonali,  objective 9, li jitkellem dwar ix-xogħol, jagħmel ukoll riferenza żgħira 

għall-moviment tal-koperattivi fejn jgħid li s-sistema edukattiva għandha tipprepara lill-istudenti 

għad-dinja tax-xogħol billi tgħinhom ikunu jafu, fost l-oħrajn, dwar the co-operative movement. 

Dan qiegħed f'paġna 60 tal-kurrikulum nazzjonali,  iżda jien naħseb li jekk irridu bis-serjeta' 

nedukaw lill-istudenti tagħna hemm bżonn aktar minn hekk sabiex il-moviment tal-koperattivi 

f'pajjiżna nħeġġuh ikompli jikber. 

 

Filwaqt li semmejt li huwa tajjeb li din tidħol bħala parti mill-funzjonijiet tal-bord tal-

koperattivi, daqstant ieħor huwa tajjeb wieħed mill-prinċipji li nsibu fi klawsola 21 ta' dan l-

istess abbozz. F’din il-klawsola nsibu elenkati numru ta' prinċipji għall-koperattivi, x'jiġifieri 

koperattiva u kif għandhom jiġu ffurmati u rreġistrati dawn is-soċjetajiet. Nirriferi għall-ħames 

prinċipju li jitkellem dwar edukazzjoni, taħriġ u informazzjoni.  It-tieni parti ta' dan il-prinċipju 
tgħid hekk: 

 



  

''Huma jgħarrfu lill-pubbliku inġenerali, partikolarment liż-żgħażagħ u dawk li jiffurmaw 

il-fehmiet dwar ix-xorta u l-benefiċċji li joħorġu mill-koperazzjoni.'' 

 

L-ewwel mistoqsija li tqum hija kemm dan qed isir mill-istess soċjetajiet koperattivi, għax kif 

għidt din il-klawsola titkellem dwar il-prinċipji ta' kull koperattiva. Il-koperattivi huma 

mwaqqfin fuq dawn il-prinċipji. Filwaqt li huwa tajjeb li wieħed mill-prinċipji tal-koperattivi 

huwa dwar edukazzjoni, taħriġ u informazzjoni, kemm qed isir dan mis-soċjetajiet koperattivi li 
għandna llum? 

 
Barra minn hekk dawn il-koperattivi jistgħu jagħtu dan it-taħriġ? Għandhom il-persuni li jistgħu 

jagħtuh? Għandhom nies li jistgħu juru lil min hu interessat b'dak li jistgħu jiggwadanjaw jekk 
huma jissieħbu f'koperattiva jew jekk huma jwaqqfu koperattiva? Huwa tajjeb li l-koperattivi 

jippruvaw huma stess jimbuttaw il-moviment tal-koperattivi pero' barra minn hekk għandu jsir 
sforz aktar wiesgħa li jmur lil hinn milli tkun biss responsabbilta' ewlenija tal-koperattiva. 

Għalhekk semmejt fil-bidu li waħda mill-funzjonijiet tal-bord trid tkun dwar l-edukazzjoni. 

Naturalment dan il-punt għandna nagħtuh l-importanza tiegħu jekk nirrikonoxxu l-importanza 

ekonomika li jista' jkollu l-moviment koperattiv. Anke l-viċi prim ministru fl-introduzzjoni 

tiegħu semma l-importanza li jista’ jkollhom il-koperattivi fil-qasam ekonomiku.  

 

Fiż-żmenijiet tal-lum kważi kważi l-importanza hija doppja għax il-problemi li minnhom 

għaddej anke pajjiżna jistgħu jwasslu għal numru ta' postijiet tax-xogħol jew inkella businesses 

żgħar li jkollhom diffikultajiet serji. L-unika tama li biha businesses żgħar jistgħu jsalvaw mill-

kompetizzjoni sfrenata li ngħixu fiha, aktar u aktar jekk dak li jkun jimporta prodotti minn barra 

minflok ma jibqa' jimmanifattura l-prodotti f'pajjiżna, hija li dawn il-businesses iż-żgħar 

jingħaqdu flimkien. Ċertament li jeżistu problemi biex dawn il-businesses li jkunu ilhom snin 

jaħdmu għal rashom jingħaqdu flimkien u għalhekk importanti li nirrikonoxxu dawn il-problemi 

iżda rridu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex għallinqas inħajru lil dawn il-businesses iż-żgħar 
jingħaqdu flimkien.   

 
Niftakar li xi ftit tas-snin ilu il-Ministru Dalli kien qal li min mhux min kapaċi jikkompeti 

għandu jagħlaq. Ma naħsibx li dik hi s-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hi li għandna naraw kif nistgħu 
ngħinu lil min qed isib diffikultajiet biex jikkompeti. F’dan il-każ għajnuna ma tfissirx għajnuna 

finanzjarja iżda fost l-oħrajn għandna nħajruhom jingħaqdu flimkien biex isiru aktar 
kompetittivi u jibqgħu jaħdmu fil-qasam tagħhom. Għandna nħeġġuhom, ngħinuhom u 

nagħtuhom l-expertise neċessarju biex jiffurmaw dawn il-koperattivi.  Tajjeb li niftakru li ħadd 

m'hu għar-rimi, u dan il-kunċett huwa importanti jekk nemmnu fil-ħaddiem Malti. Minflok ma 

ngħidu li min mhux kapaċi jikkompeti jagħlaq għandna nippruvaw ngħinuhom biex jekk hemm 

bżonn jiffurmaw koperattivi flimkien ħalli jkunu jistgħu fl-aħħar mill-aħħar iħarsu l-interessi 

tagħhom u tal-familji tagħhom l-ewwel u qabel kollox.  Pero' nerġa' mmur lura għall-qasam 

edukattiv, Sur President.   

 

L-istudenti fl-iskejjel sekondarji qegħdin jingħataw ċans li jipparteċipaw fil-proġett magħruf 

bħala “Scoops” iżda tajjeb li naraw kif qed jitmexxa dan il-proġett u kif qed tingħata l-

informazzjoni lill-istudenti dwar kif jistgħu jipparteċipaw fih. Iridu jkunu l-iskejjel stess li juru 

interess fil-moviment koperattiv. Il-head ta’ l-iskola jieħu interess li l-iskola tiegħu tipparteċipa 

fi “Scoops” imbagħad ikun hemm xi għalliem li jiddedika ftit mill-ħin tiegħu sabiex xi klijenti 

jidħlu f'dan il-proġett.  Qed ngħid dan għax ġieli jagħti l-każ, per eżempju, li minn skola ta' 500 
student issib biss tmienja jew għaxra li jipparteċipaw f'dan il-proġett. Problema oħra li nara u ta' 

min wieħed jieħu ħsiebha hija li l-għalliema nfushom ikunu nkarigati minn dawn l-istudenti.   
 



  

Ħafna drabi l-għalliema jkunu tas-social studies jew tal-business studies jew xi kultant 

għalliema ta' l-istorja, u jien naħseb li uħud mill-għalliema, sakemm ma jkollhomx xi interess 

partikolari b'mod privat, ma jkunux jistgħu jagħtu wisq mill-esperjenza tagħhom għalhekk 

naħseb li importanti li l-għalliema li jkunu ġew magħżula mill-head biex jieħdu ħsieb dan il-

proġett mat-tfal jingħataw xi ftit taħriġ fis-suġġett. Inkella ma jistgħux jagħtu wisq jew l-aħjar 

edukazzjoni lill-istudenti f'dan il-qasam.  Fl-opinjoni tiegħi diġa' għandna parteċipazzjoni baxxa 

għax anke n-numri juruh. Barra minn hekk kemm minn dawn l-istudenti li jipparteċipaw 
verament għada pitgħada jiffurmaw jew jingħaqdu ma' xi koperattiva oħra?  

 
Mill-informazzjoni li għandi ħadd s'issa minn dawn l-istudenti li għaddew mill-esperjenza ta' 

“Scoops” ma ffurmaw koperattiva jew ingħaqdu ma' xi koperattiva oħra meta spiċċaw mis-
sistema edukattiva. Naħseb li dan ir-riżultat negattiv għandu jħassibna ftit u għandna naraw bis-

serjeta’ kemm l-esperjenza ta' Scoops qed tħalli l-frott meħtieġ.  Imbagħad irridu naraw l-
esperjenza pożittiva, Sur President.  

 

Jien m’inix qed ngħid li “Scoops” hija ħażina, anzi qed ngħid li “Scoops” hija ħaġa tajba pero' li 

m’hijiex qed tħalli r-riżultati mixtieqa. Għandna naraw kif nistgħu ntejbuha biex fl-aħħar mill-

aħħar il-miri li għandna nilħquhom, mhux biss li lill-istudenti nagħtuhom it-tagħrif fuq kif 

jaħdmu l-koperattivi f'pajjiżna u x'benefiċċji hemm jekk tingħaqad f'koperattiva imma fl-aħħar 

mill-aħħar meta jispiċċaw mis-sistema edukattiva huma stess jiffurmaw koperattiva.  

 

Esperjenza oħra pożittiva li nsibu għaż-żgħażagħ hija dik magħrufa bħala “young enterprise”, li 

ta' kull sena ssir għall-istudenti li jinstabu fl-ewwel sena tas-sixth form pero' anke hawn, filwaqt 

li hija esperjenza tajba u sabiħa għal diversi raġunijiet li mhux se noqgħod nidħol fihom, 

sfortunatament bħal “Scoops” mhux qed ikun hemm biżżejjed żgħażagħ li wara din l-esperjenza 

tal-“young enterprise” jibdew koperattiva jew jiffurmaw xi tip ta' business. “Young enterprise 

hija ffukata fuq business u jagħmlu diversi proġetti interessanti, forsi anke bl-għajnuna tal-
ġenituri tagħhom - u dan ma jimpurtax għax l’aqwa li jkunu ħadu t-tagħlim neċessarju -  pero' 

jieqfu hemmhekk. Jerġgħu jinxteħtu fuq l-eżamijiet u ftit li xejn inħallu spazju biex dawn iż-
żgħażagħ ikunu huma stess kreattivi u għada pitgħada, meta jispiċċaw mis-sistema edukattiva, 

jitħajru biex grazzi għal din l-esperjenza tajba tal-“young enterprise”, jidħlu għal din l-isfida li 
jiffurmaw koperattiva jew jiftħu business li jista' ma jkunx dak tal-koperattiva.  

 
Mr. Speaker, qed jiġri li l-istudenti li jiġu mħajra li jipparteċipaw f'din l-esperjenza ta' “Scoops” 

qed jitqiesu bħala drop-outs mis-sistema edukattiva.   Studenti li akkademikament ma jkunux 

daqshekk inrexxew  iħajruhom biex jagħmlu din l-esperjenza fi “Scoops”.  Mhux qed ngħid li 

dawn m'għandhomx jidħlu għal din l-esperjenza, anzi ħafna drabi jiġri li forsi akkademikament 

jaqgħu lura pero' jkunu kapaċi ħafna f'attivitajiet oħrajn li huma extra-kurrikulari bħal “Scoops”, 

pero' importanti li l-esperjenza tkun mifruxa anke fuq oħrajn u fl-aħħar mill-aħħar jixraq li firxa 

aktar wiesgħa ta' studenti jgħaddu minn din l-esperjenza ta' “Scoops”.  Kien qed jiġri wkoll li l-

aktar skejjel li jipparteċipaw fi “Scoops” kienu dawk tas-snajja', anke minħabba n-natura tal-

istudji tagħhom. Issa li l-iskejjel tas-snajja' qed issirilom dik il-trasformazzjoni u qed jonqsu 

ħafna u allura tajjeb li naraw x'se jiġri u min se jieħu post dawn l-istudenti la darba ma jibqgħux 

jipparteċipaw fl-esperjenza tajba u sabiħa ta' “Scoops”.    

 

Ċertament hemm ħtieġa ta' ħafna aktar kordinament bejn id-diviżjoni ta' l-edukazzjoni u 

“Scoops” sabiex dan il-qasam extra-kurrikulari jingħata aktar importanza. Jekk d-diviżjoni ta' l-
edukazzjoni ma taħdimx b'mod kordinat biex verament il-qasam tal-koperattivi jidħol aktar fl-

iskejjel u aktar tingħata edukazzjoni, ċertament li ma nistgħux nippretendu mbagħad li jkollna 
aktar koperattivi f'pajjiżna. Ma nirreferix biss għall-koperattivi li jitwaqqfu biex ngħidu li 



  

għandna tant fuq il-karta, imma koperattivi li jaħdmu, li jagħmlu suċċess, li jirrendu l-flus lill-

membri tagħha u li wkoll joffru servizz tajjeb jew prodotti tajbin lill-konsumatur Malti, għax fl-

aħħar mill-aħħar il-koperattivi jgħixu minn fuq il-konsumatur.  Għalhekk importanti li dan il-

bilanċ ta' qliegħ u ta' servizz tajjeb jintlaħaq dejjem.  

 

Importanti wkoll li s-sistema edukattiva ma tibqax kif inhi llum. Jekk aħna ndaħħlu aktar 

suġġetti jew oqsma li huma extra-kurrikulari, li ma jkunx hemm eżamijiet għalihom, ma 
nistgħux nistennew jew nippretendu wisq jekk l-istudenti jibqgħu mgħobbija b'ħafna eżamijiet u 

b'ħafna suġġetti li joħonqu  l-ħin għal affarijiet oħra li wkoll huma edukattivi u li għandhom 
ikunu parti integrali mill-edukazzjoni f'pajjiżna.  Ħaġa tmiss m’oħra u importanti li ssir din il-

ħidma mill-qrib bejn id-diviżjoni ta' l-edukazzjoni, “Scoops”, min hu responsabbli mill-qasam 
tal-politika soċjali - għax il-koperattivi jaqgħu taħt dan il-ministeru - u min hu responsabbli mill-

koperattivi.  Fl-aħħar mill-aħħar huwa wkoll bżonjuż li jkun hemm support għal żgħażagħ li juru 
x-xewqa li jibdew xi koperattiva, għajnuna li tista' tieħu ħafna suriet u mhux tkun tikkonsisti biss 

f’pariri. Meta wieħed jara li jkun hemm ħajra li diversi żgħażagħ jiffurmaw koperattiva wieħed 

għandu jara kif jista' jgħinhom u jidħol fi ftehim magħhom biex ma jaqtgħux qalbhom.  

 

Hawnhekk nixtieq nistaqsi dwar ir-rwol tal-ETC f'dan il-qasam u kemm qed tippromwovi l-

koperattivi, l-aktar fost persuni li qed jirreġistraw għax-xogħol f'pajjiżna. L-għan ewlieni ta’ din 

il-promozzjoni hu li tfittex minn fost dawk li huma qiegħda u tħajjarhom, jekk hemm xi ħaġa 

komuni bejniethom, li jiffurmaw koperattiva. Dan għandha tagħmlu bl-iskop ewlieni li toffri 

futur aħjar lil dawn il-persuni u mhux, kif sfortunatament ġieli jiġri, sempliċement biex innaqqsu 

n-numru ta' dawk li jfittxu x-xogħol. Ngħid hekk għax tista' tidħol it-tentazzjoni li ssir ħaġa ta' 

bilfors minflok ħaġa volontarja u dan għandu jkun wieħed mill-għanijiet, li proprju dawn iż-
żgħażagħ, u mhux biss żgħażagħ, ċertament ikollhom futur aħjar milli għandhom illum jekk 

jiffurmaw koperattiva bejniethom.   Tajjeb ukoll li ma nittraskurawx punt ieħor, u hawnhekk 

nixtieq insemmi l-universita', Mr Speaker.   
 

Naħseb li l-istudenti universitarji m'għandhomx iqisu l-koperattivi bħala ħaġa li m’hijiex 
tagħhom. Nafu li issa kull sena qed ikollna numru ta' gradwati f'diversi oqsma u suġġetti u 

ċertament li l-istudenti universitarji għandhom jiġu mħajra sabiex huma stess jiffurmaw 
koperattivi hekk kif dawn jiggradwaw. Għandhom ukoll jingħataw xi tip ta' taħriġ fuq il-qasam 

koperattiv f'pajjiżna biex aktar wieħed jattirahom lejn dan il-qasam.  Jista' jkollok numru ta' 
gradwati fid-diversi oqsma tas-social welfare li jiffurmaw koperattiva u dawn ikunu jistgħu 

jagħtu s-servizz professjonali tagħhom kemm lill-gvern bi ħlas kif ukoll lil oqsma oħra li 

jitolbuh.  Għalhekk għandna ndaħħlu dan il-kunċett fil-qasam ta' l-universita' sabiex inħajru l-

istudenti universitarji jiffurmaw koperattivi.  Naturalment ma rridx ninstema' li nara stampa 

kerha wisq, anzi rrid infaħħar  xi koperattivi li ġew ffurmati jew huma mmexxija minn 

żgħażagħ.  
 

Hemm, per eżempju, koperattiva fil-qasam tal-media fejn radio partikolari miexi pjuttost tajjeb 

anke ekonomikament. Dan huwa radio viabbli fejn il-maġġoranza tal-membri huma żgħażagħ. 
Hemm ukoll koperattiva oħra ta' l-arkeoloġisti fejn qed isir ċertu xogħol b'suċċess, u koperattiva 

oħra fil-qasam tal-marketing. Jekk niftakar tajjeb anke hemmhekk hemm maġġoranza ta 

żgħażagħ li daħlu f'dan ix-xogħol. Dan ifisser li fejn ikun hemm inizjattiva u forsi xi ftit 

għajnuna ċertament li dawn iż-żgħażagħ jirnexxu u l-koperattiva tagħhom timxi 'l quddiem, fl-

aħħar mill-aħħar fl-interess tagħhom ukoll.  Dan juri biċ-ċar li ż-żgħażagħ huma kapaċi jmexxu 
u jiffurmaw koperattivi basta jkun hemm l-ambjent li jgħinhom jegħlbu d-diffikultajiet tal-bidu 

għax ħafna drabi jkun hemm min joħloq bosta diffikultajiet biex imbagħad jispiċċa jaqta' qalb 
dak li jkun flok jgħinu. Fid-diskors tiegħi xtaqt inwassal il-messaġġ li hemm potenzjal, pero' ejja 



  

naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar biex il-potenzjal ta' l-istudenti u taż-żgħażagħ tagħna joħroġ 
aktar fil-beraħ. Ejja nagħtu aktar informazzjoni u esperjenza fl-iskejjel tagħna mbagħad meta xi 

ħadd jiddeċiedi li b'mod volontarju jifforma koperattiva dan għandu jsib għajnuna u mhux 

tfixkil. 

 

Nixtieq issa ngħaddi kummenti qosra fuq xi klawsoli u forsi anke nipproponi xi tibdil fihom. Fi 

klawsola 21(2) fejn għandna l-ewwel prinċipju tal-koperattiva insibu ''sħubija volontarja u 
miftuħa''. Fil-fatt hemm żball tal-kitba fil-kelma ’'miftuħa'', imma dik imbagħad tiġi emendata 

fil-kumitat. Lejn l-aħħar parti ta' l-ewwel prinċipju hemm miktub hekk:  
 

''ir-responsabbilta' tal-koperattivi ta' sħubija mingħajr ġeneru jew diskriminazzjoni 
soċjali, razzjali, politika jew reliġjuża''. Peress li qegħdin insemmu diskriminazzjoni 

tajjeb li ndaħħlu l-kelma “diżabilta'”,  
 

li ma nħallux diskriminazzjoni ssir abbażi ta' diżabilita'. Naħseb li għandha tidħol anke fl-ewwel 

prinċipju. Fl-aħħar mill-aħħar għaddejna liġi għal opportunitajiet indaqs għal kullħadd  biex ma 

jkunx hemm diskriminazzjoni abbażi ta' diżabilita' b’mod ġenerali.  

 

Fuq klawsola 9, fejn il-liġi ssemmi li għandu jkun hemm rapport ta' ħidma. Jien nixtieq nistaqsi 

ftit jekk dan ir-rapport hux se jkun diskuss f'din il-Kamra proprju biex il-parlament ikollu l-

opportunita' darba f'sena li jiddiskuti ftit il-qasam tal-koperattivi u jkollu ċ-ċans li jagħmel il-

kritika kif ukoll jissuġġerixxi ċertu affarijiet. Wieħed għandu jara kif huma sejrin il-koperattivi.   

Għalhekk ladarba l-istess parlament ikun qed jivvota l-fondi lill-qasam tal-koperattivi - kif 

semma l-Onor. Brincat fl-intervent tiegħu aktar qabel u anke staqsa ċerti mistoqsijiet kif se 

jitmexxew dawn il-fondi, minħabba li nafu wkoll li l-bord ikollu fondi oħra - tajjeb li naraw li l-

parlament jingħata rendikont. Skond l-abbozz li għandna quddiemna ma jidhirx li dan ir-rapport 

ta' ħidma se jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra. Fil-fatt ir-rapport jingħata lill-ministru pero' 
m'hawnx miktub li l-ministru għandu jpoġġi dan ir-rapport fuq il-mejda tal-Kamra. Naħseb li r-

rapport għandu għallinqas jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra ħalli wieħed ikun jaf fiex aħna fil-
qasam tal-koperattivi.  

 
Proprju fi klawsola 12 insibu wkoll li l-bord ikollu l-jedd li jagħmel spezzjoni ta' kull ktieb, 

kont, karta, eċċ. Jiġifieri l-bord tal-koperattivi li jiġi mwaqqaf mill-ministru jmur għand 
koperattiva partikolari u hemmhekk ikun jista' jagħmel spezzjoni ta' kif inhi għaddejja l-

koperattiva. Kull meta jsir dan? Jien naħseb li ma tantx ikun hemm minn dawn it-tip ta' 

spezzjonijiet u dan jikkonfermah il-fatt li għandek numru ta' koperattivi li jinsabu fuq il-karta 

pero’ uffiċjalment ma tantx jiffunzjonaw. Għalhekk importanti li naraw li mhux il-kwantita' fl-

aħħar mill-aħħar li tgħodd imma kemm dawn il-koperattivi jkunu effettivi u jħallu l-frott mixtieq 

għall-membri tagħhom.  Nixtieq issa ngħid kelma dwar ir-relazzjoni bejn il-koperattivi u l-

kunsilli lokali, Mr Speaker, għax ġieli smajna b'numru ta' diffikultajiet li jqumu bejn il-

koperattivi, l-aktar il-koperattiva ta' l-indafa pubblika, u l-kunsilli lokali.  

 

Tajjeb li wieħed jagħti każ ta’  dawn l-affarijiet għalkemm xi kultant nisimgħu b’diversi 

diffikultajiet li jinqalgħu minħabba li l-koperattiva forsi ma tiħux xi kuntratt partikolari ta' 

kunsill partikolari fil-qasam tat-tindif u allura mill-ewwel iqumu l-battibekki. Ċertament li tul iż-
żmien il-koperattiva ta' l-indafa pubblika ġiet mgħejjuna mill-gvern u għamel tajjeb il-gvern li 

għen kemm jista' jkun lil din il-koperattiva. Ma ngħidx li kienet weħidha, għax kien hemm 
numru ta' kumpanniji oħrajn li b'mod privat waqqfu kumpannija tat-tindif, pero' l-argument 

tiegħi hu li meta jinqalgħu dawn il-kwesjtonijiet ħafna drabi l-kunsilli lokali jintilfu fuq numru 
ta' problemi li kważi kważi m’humiex tagħhom.  



  

 

L-appell tiegħi imur lejn l-gvern, b'mod partikolari lejn il-ministru responsabbli mill-kunsilli 

lokali, biex dawn il-kwestjonijiet li jidħlu bejn il-kunsill u l-koperattiva jevitawhom. Kien żball 

li mat-twaqqif tal-kunsilli lokali ġie permess li dawn il-problemi jiġu  tackled minnhom. 

Għalhekk nixtieq li b'mod jew ieħor dawn il-problemi li jtellfu ħafna mill-ħin u mill-andament 

tax-xogħol tal-kunsill jippruvaw kemm jista' jkun jevitawhom u jkun hemm aktar komprensjoni 

miż-żewġ naħat, kemm min-naħa tal-kunsill lokali li naturalment iħares l-interess tal-lokal u li 
x-xogħol ikun tajjeb biex jaqdi ċ-ċittadin tal-lokal, kif ukoll min-naħa tal-koperattivi li 

għandhom jifhmu l-esiġenzi ta' kull kunsill lokali. 
 

Fl-aħħar tad-diskors tiegħi nawgura li permezz ta' din il-liġi jkollna t-twaqqif ta’ aktar 
koperattivi u li dawn ikunu ta' benefiċċju kemm għall-istess membri kif ukoll għas-soċjeta' in 

ġenerali.   Nawgura liż-żewġ naħat tal-Kamra li meta jgħaddi dan l-abbozz ta' liġi mill-
parlament ma nserrħux rasna li għaddejna liġi oħra, imma l-ħidma tagħna għandha tibda mill-

ewwel sabiex fil-qasam edukattiv lill-istudenti żgħar u liż-żgħażagħ nedukawhom u 

nippreparawhom aktar biex infehmuhom x'jiġifieri koperattiva. Pero' għandna ngħinuhom ukoll 

biex meta jiddeċiedu b'mod volontarju li jiffurmaw koperattivi u għandna naraw li ma 

jinħolqulhomx barriers li jtellfuhom u jxekkluhom.  Nawgura li dan huwa l-ħsieb taż-żewġ 
naħat tal-Kamra, li meta jitwaqqfu koperattivi ġodda, dawn ikunu ta' benefiċċju mhux biss għall-

membri imma wkoll għas-soċjeta' Maltija in ġenerali. Nirringrazzjak. 

 

  MR SPEAKER:  Grazzi.  Sar il-ħin.  Nitlob issa lill-Viċi Prim Ministru biex jekk jogħġbu 

jressaq l-Aġġornament tal-Kamra. 

 

Fid-9.30 p.m. il-Kamra aġġornat mingħajr ma saret il-mistoqsija. 


