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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu 

flimkien u nitolbu: 

Biex l-ekonomisti jkollhom il-kuraġġ iwarrbu l-ekonomija tal-esklużjoni u jagħrfu jiftħu toroq ġodda.  

Ninġabar: 

Noqgħod bilqiegħda f’post komdu filwaqt li nħalli warajja l-ħsibijiet u l-inkwiet tal-ħajja ta’ kuljum. 
Nidħol bil-mod fil-preżenza t’Alla.  

Nitlob: 

Mulej nitolbu għal dawk li jinfluwenzaw jew jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi sabiex ikollhom l-għerf 
u l-libertà li jieħdu deċiżjonijiet ġusti u li jaħdmu għall-ġid komuni u mhux biss għal gruppi 
privileġġjati. 

Naħseb ftit: 

Qatt ħsibt kif għażliet ekonomiċi jistgħu jsaħħu kumpaniji waqt li jaffettwaw ħażin lil kumpaniji 
oħrajn? Kif inħossni quddiem inġustizzji li jsaħħu l-ekonomija imma jwarrbu d-drittijiet                 
tal-ħaddiem? 

Kliem ta’ dawl: 

“Hemm żewġ modi kif wieħed jista’ jsir sinjur: billi jkattar il-ġid jew billi jieħu mill-ġid ta’ 
ħaddieħor.”                                                Joseph E. Stiglitz, rebbieħ tal-Premju Nobel fl-ekonomija.  

X’nista’ nagħmel: 

Naħseb ftit dwar kif deċiżjonijiet ekonomiċi li jittieħdu qegħdin jaffettwaw nies differenti. Jekk 
ninduna li hemm xi miżura li mhix ġusta u li qiegħda tikkaġuna tbatija, nista’ nitkellem                
mal-membri parlamentari li jirrappreżentawni u nħeġġiġhom sabiex huma jaħdmu biex jiġu 
introdotti miżuri li huma aktar favur il-ġid komuni.  

Fatt ċkejken: 

Michael u Charmaine żammew idejn xulxin u waqfu 
ftit sabiex jagħtu kuraġġ lil xulxin qabel ma joħorġu 
jitkellmu mal-ħaddiema tagħhom. Kienu għadhom 
kemm ġew lura mill-Qorti. Il-kawża li kellhom kienu 
tilfuha. 
Xi snin qabel, il-gvern daħħal xi miżuri biex                    
il-kumpaniji jnaqqsu l-użu tal-enerġija, fosthom rata 
ta’ taxxa mnaqqsa lil dawk il-kumpaniji li joffru servizz 
li jinsulaw il-bini. Din ir-rata speċjali setgħu jgawdu 
minnha biss kumpaniji li kienu joffru dan is-servizz u xejn aktar. Iżda wara li għadda xi żmien,         
il-kumpaniji li bbenefikaw minn din il-miżura bdew joffru servizzi oħra li kienu jikkompetu 
direttament max-xogħol li kienet toffri l-kumpanija ta’ Michael u Charmaine. Madankollu, xorta 
baqgħu jħallsu r-rata ta’ taxxa mnaqqsa, għalkemm ma kinux għadhom intitolati għaliha. Dan 
wassal biex kumpaniji oħra, li kellhom iħallsu rata ta’ taxxa aktar għolja, ma setgħux jikkompetu u 
bdew jitilfu l-klijenti. 
Charmaine u Michael iddeċidew li jiftħu kawża l-Qorti. Wara ħafna argumenti, il-kumpaniji          
bir-rata ta’ taxxa mnaqqsa rebħu minħabba teknikalità legali. Il-qorti ħalliethom ikomplu jħallsu 
anqas taxxa. Charmaine u Michael kienu konxji li dan ser ifisser li xi ħaddiema fil-kumpanija 
tagħhom ser jitilfu xogħolhom. 


