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DAWK IL-LAQGĦAT BILATERALI
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

F

ix-xogħol ta’ rutina
tiegħu, kull ministru,
ikollu skedat bosta
laqgħat kemm ġewwa pajjiżu kif ukoll ’il barra minn
pajjiżu. Dawn il-laqgħat
huma ta’ importanza kbira
għax hu l-aħjar mezz ta’ kif
ministru jikkomunika ma’
terzi persuni ħalli jiddiskuti
temi importanti għaż-żewġ
naħat u jwassal il-viżjoni
tiegħu. Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea, irrispettiv minn liema ministeru
jirrigwardja, hu eżempju ċar
ta’ taħditiet bejn ministri
f’ambjent multilaterali.
Però, barra minn dawn illaqgħat kollettivi, hemm illaqgħat bilaterali li jkunu
jinvolvu jew ministru ma’
ministru ta’ pajjiż ieħor li
jokkupaw l-istess dekasteru
jew ministru ma’ wieħed
mill-Kummissarji Ewropej.
Dawn il-laqgħat għandhom
l-importanza
tagħhom
għax, ħafna drabi, huma
dawn it-tip ta’ laqgħat li
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jwasslu biex ikun ftehim
tawwali li jkun iﬁsser ġid u
koperazzjoni bejn żewġ
pajjiżi li jwassal għal ġid lillpopli taż-żewġ pajjiżi.
Għalkemm illum il-ġurnata, it-teknoloġija tant saret
avvanzata bħal ﬁl-każ taliSkype, li wieħed jista’
jaħseb li din it-teknoloġija
tissostitwixxi l-kuntatt personali u l-laqgħat ta’ wiċċ
imb wiċċ bejn żewġ persuni,
huwa fatt li ma jista’ jmerih
ħadd, li laqgħa wiċċ imb
wiċċ, issarraf ﬁ ħbiberija
bejn iż-żewġ individwi;
ħbiberija li twassal biex issir
taf u tifhem aħjar lill-persuna l-oħra b’mod aktar personali u li b’hekk tagħti dimensjoni oħra biex jinkisbu
ir-riżultati mixtieqa.
Dawn il-laqgħat iservu
wkoll biex Ministru jkun jista’ jispjega u jelabora aktar
ﬁl-fond temi speċiﬁċi, bħal
kif sejjer dwar l-andament
ekonomiku ta’ pajjiżu, liema
spjegazzjoni wieħed ikun

qed jindirizza ċerti kunċetti
li n-naħa l-oħra tkun daħħlet
f’moħħha jew tkun iﬀormat
opinjoni mill-midja soċjali
fost mezzi oħra. Jekk nieħu
l-eżempju ta’ Malta, f’taħditiet bħal dawn, jien qed
insib li hemm bosta impressjonijiet li jirriﬂettu
ferm ’il bogħod mir-realtà,
għax il-persuna ma’ min
inkun qed nitkellem, ikunu
waslu għal dik l-opinjoni
għax ikunu qraw il-midja,
liema midja, ħafna drabi,
tkun qed twassal il-messaġġ
ta’ min kellu interess jagħmel ħsara lil pajjiżna.
Każ tipiku li niltaqa’
miegħu huwa dawk il-barranin li jaħsbu li l-ekonomija
Maltija hija bbażata biss fuq
xi żewġ setturi ekonomiċi.
Meta nibda nispjegalhom li
l-ekonomija Maltija hija
ferm diversiﬁkata u tkopri
setturi ekonomiċi bħal manifattura; turiżmu; servizzi
ﬁnanzjarji; igaming; il-produzzjoni tal-ﬁlm, skejjel li

Latrini pubbliċi magħluqin
Sur Editur,
Huma ħafna l-ilmenti fost
dawk li jżuru ta’ sikwit lillgħeżież tagħhom midfunin
ﬁċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata, il-Marsa,
minħabba li l-latrini pubbliċi
– jiġiﬁeri kemm dik tan-nisa
kif ukoll tal-irġiel – qegħdin
jinżammu magħluqin minħabba xi ħsarat li x’aktarx
hemm ﬁhom.
Jien ma nistax nifhem kif
l-awtoritajiet konċernati ma
ħadux ħsieb li jirranġaw
dak li hemm ħażin biex illatrini jkunu jistgħu jerġgħu
jinfetħu biex ikunu jistgħu
jintużaw minn dawk li

jkollhom bżonn. Kont se
ngħid li jkun tajjeb ukoll li
dawn il-latrini jiġu rinovati
u modernizzati biex jilħqu
livell xieraq għaż-żmenijiet
tal-lum.
Iżda milli jidher l-ilmenti
li saru u qed isiru qegħdin
jaqgħu fuq widnejn torox
għax dawn il-latrini ilhom
magħluqin mill-inqas minn
Jum l-Omm, jiġiﬁeri millbidu tax-xahar ta’ Mejju.
Minħabba dawn l-ilmenti, lamministrazzjoni
l-ġdida
taċ-ċimiterju ħadet passi
biex ﬁl-frattemp jitpoġġew
żewġ latrini mobbli għallqadi tal-pubbliku.

Iżda minkejja li din l-inizjattiva hija waħda tajba għax
għall-inqas wieħed ikun
jista’ jinqeda f’każ ta’ bżonn,
dawn il-mobile toilets ma
għandhomx jieħdu post illatrini proprja għax mhumiex adegwati u xejn ma
jagħmlu
dehra
sabiħa
f’ċimiterju.
Għalhekk nappella biex
illum qabel għada jiġu
rranġati l-latrini u jekk ikun
possibbli dawn jiġu xi ftit
modernizzati.
Grazzi ħafna bil-quddiem.
TONINU,
il-Blata l-Bajda

jgħallmu l-Ingliż, is-settur
marittimu, l-akwakultura u
l-attività
ġewwa
l-Port
Ħieles, fost is-setturi ekonomiċi li Malta teċċella ﬁhom. Altru mill-impressjoni
li jingħataw li l-ekonomija
tagħna mhix sostenibbli.
U għalhekk li f’laqgħat
bħal dawn, ikun ferm importanti li jiġu indirizzati u
ċċarati fatti mhux veritieri li
jingħadu ﬁl-midja. Biex jintlaħaq l-iskop għal xiex laqgħa bilaterali tkun saret, hu
importanti li jkun hemm ilpreparazzjoni ta’ qabel din
il-laqgħa. Hu importanti li
wieħed ikun ġabar informazzjoni fuq il-persuna li
miegħu se jkollu t-taħditiet
– bħal pereżempju, l-istudji
li jkun segwa il-persuna; lesperjenza tal-karrriera; materji li jkunu għal qalb l-individwu; is-suċċessi li jkun
wettaq u informazzjoni simili. Wieħed irid jiftakar li
l-persuna li tkun se tiltaqa’
magħha, tkun għamlet l-istess eżerċizzju fuqek.
Għalhekk hemm bżonn li
inti tkun ippreparat bl-istess
mod. Hawn tidħol l-importanza tal-istaﬀ li jkollok.
Huma dawn il-persuni li
xogħolhom hu li jippreparaw għal laqgħa bħal din,
liema preparazzjoni tkopri
wkoll dettalji fuq il-laqgħa,
nniﬁsha; dettalji li jinkludu
wkoll il-forma tal-laqgħa,
jekk hix laqgħa bejn ministri
jew jekk hux se jkun hemm
persuni oħra li jkunu qed
jakkumpanjaw il-ministru,
u f’dak il-każ, ikun hemm
informazzjoni ta’ min huma
il-persuni li jkunu qed jakkumpanjaw il-ministru u lirwol tagħhom. Dawn jidhru dettalji żejda, iżda huwa
dan il-pakkett sħiħ li jwassal
biex laqgħat bħal dawn
iwasslu għal riżultati pożittivi.

Il-post fejn isiru dawn illaqgħat jgħodd ukoll. Illaqgħat jistgħu jsiru f’kull
post, minn ġewwa kafetterija, waqt il-brejk ta’ xi konferenza u sitwazzjonijiet simili.
Iżda jekk wieħed irid li
jinkisbu r-riżultati, laqgħat
bħal dawn iridu jsiru f’ambjent li jkun akkoljenti, kwiet
u fejn joħloq sens ta’ rilassament. Huwa għalhekk li laħjar mod li tiddiskuti huwa
li tmur u żżur il-ministru
kollega tiegħek ta’ pajjiż
ieħor, ġewwa pajjiżu.
Kemm jien kif ukoll sħabi
l-ministri, ikollna ħafna
minn dawn il-laqgħat, ma’
ministri Taljani, Ingliżi, Ġermaniżi, Żvediżi u nista’
nibqa’ għaddej bil-lista.
Hemm limitu ta’ kemm
ministru jista’ jkollu laqgħat
ma’ kull ministru ta’ kull
pajjiż li Malta nagħmlu
kummerċ miegħu, liema
laqgħat huma apparti xxogħol ministerjali tiegħek,
però xejn ma jnaqqas millimportanza ta’ dawn illaqgħat.
Il-preparazzjoni
għal laqgħat bħal dawn
huma essenzjali biex wieħed
jikseb il-frott meħtieġ.
Ir-ritratti u l-irrappurtar
ﬁl-gazzetti ta’ laqgħat bilaterali, huma biss mezz ta’
komunikazzjoni u ta’ tagħrif
ġenerali
għall-pubbliku,
iżda r-riżultati tat-taħditiet
jaslu żmien wara meta jkun
sar ftehim, ftehim li jwassal
għal xi investiment ġdid u
koperazzjoni bejn iż-żewġ
pajjiżi li jkun ta’ vantaġġ
għall-pajjiż inġenerali.
Mill-esperjenza
tiegħi
f’dan il-Gvern, nista’ ngħid
li t-taħditiet bilaterali qed
iwasslu għal aktar investiment barrani li ġej lejn
pajjiżna u dan kollu huwa lperm tas-suċċess ta’ dan ilGvern.

