
 

Is-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017 
bejn id-9:30am u s-1:00pm

Dar l-Ewropa – il-Belt Valletta

Waħda mill-bosta funzjonijiet tal-lingwa hija l-funzjoni soċjopsikoloġika tagħha – il-lingwa 
tirrifletti ġerarkiji u mekkaniżmi ta’ kif nidentifikaw ruħna u tikkontribwixxi għall-

komunikazzjoni tal-ġeneru. Minħabba raġunijiet storiċi u soċjali, fost oħrajn, bosta lingwi tqiesu 
bħala lingwi li jirriflettu u jikkodifikaw viżjoni androċentrika tad-dinja. Fi kliem ieħor, bosta 
lingwi tqiesu u għadhom jitqiesu bħala sessisti. Dan is-seminar jistħarreġ jekk il-lingwa Maltija 
tidħolx f ’dan il-qafas u, jekk iva, x’jista’ jsir biex jitfasslu linjigwida biex jinħoloq lingwaġġ mhux 
diskriminatorju li jirrifletti rappreżentazzjoni aktar ġusta tal-irġiel u n-nisa fis-soċjetà Maltija, 
kemm fuq livell ta’ produzzjoni kif ukoll ta’ komprensjoni tal-lingwa f ’diversi oqsma.

X’inhi d-differenza bejn is-sess, il-ġeneru u l-ġens grammatikali? X’inhuma l-mekkaniżmi li 
għandha l-lingwa Maltija biex tiddistingwi bejn il-maskil u l-femminil? Kif għandna nsejħulha 
avukat, imħallef, ministru, spettur jew perit mara? Inkunu qed nonqsuha mir-rispett jekk 
nindirizzaw mara bil-forma maskili jew hekk għandna nagħmlu? Hemm xi differenza bejn dak li 
jippreferu li jkunu msejħa n-nisa li għandhom kariga jew professjoni u dak li jippreferu jsejħulhom 
in-nies? Il-mezzi tax-xandir x’sehem għandhom f ’dan il-kuntest? Dawn il-mistoqsijiet u aktar se 
jkunu mistħarrġa f ’dan is-seminar organizzat mill-Akkademja tal-Malti.

Deskrizzjoni tas-Seminar

L-Ewwel Sessjoni

9:00 - 9:10 Introduzzjoni: Dr Mario Cassar
9:10 - 9:35 Dr George Farrugia: Ir-relazzjoni bejn il-lingwa u d-dinja 

ekstralingwistika
9:35 - 9:50 Thomas Pace: Il-kunċett tal-‘ġeneru’ mil-lat soċjali u lingwistiku

  9:50 - 10:00 Mistoqsijiet u interventi mill-pubbliku

10:00 - 10:25 Angela Callus: L-użu tal-maskil ġeneriku

10:25 - 10:50 Joseph Galdes: Kif jirreferu l-Maltin għan-nisa fi professjoni?

10:50 - 11:00 Mistoqsijiet u interventi mill-pubbliku
11:00 - 11:20 Waqfa għall-kafè

It-Tieni Sessjoni
11:20 - 11:45 Renee Laiviera: Id-deskrizzjoni tal-mara fil-qwiel Maltin
11:45 - 12:10 Dr JosAnn Cutajar: Linjigwida biex tikteb rapport mingħajr  

preġudizzji sessisti
12:10 - 12:35 John Zammit: Is-sessiżmu fil-lingwaġġ ġurnalistiku
12:35 - 12:50 Mistoqsijiet u interventi mill-pubbliku
12:50 - 13:00 Għeluq u ringrazzjamenti: Dr George Farrugia

S E M I n A R
I S - S E S S I Ż M U  F I L - L I N G WA 

M A LT I JA



- ilsien li għandu sistema tal-ġens grammatikali li tixbah ħafna lis-sistema Maltija. Fl-aħħar tal-
preżentazzjoni jiġu diskussi l-linjigwida dwar Lingwa Li Tuża Ġens Newtrali li, fl-2008, kienu 
adottati mill-Parlament Ewropew speċifikament għall-ilsien Malti, b’mod partikolari għal dawk li 
huma (a)  in-nomi li jieħdu żewġ forom, u (b) in-nomi invarjabbli.

5. Renee Laiviera
Din il-preżentazzjoni tittratta d-deskrizzjoni tal-mara f ’xi qwiel Maltin.  Hemm qwiel, li kif inhuma 
miktuba u mfissra, iffurmaw mentalità li tpoġġi lill-mara f ’qagħda li ċċaħħadha minn ċerti għażliet 
dwar l-imġiba u l-pożizzjoni tagħha fil-familja u fis-soċjetà.  Se naraw, pereżempju, li hemm qwiel 
li juruna kultura li fijha il-mara, minn twelidha, hi meqjusa bħala servili għar-raġel u msakkra 
f ’darha.  F’dan il-kuntest, il-qwiel juru ċerta mentalità tal-poplu li mhux faċli li titbiddel minħabba 
l-għeruq li għandha u minħabba li tibqa’ tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra, bħalma jintirtu 
l-qwiel.

6. Dr JosAnn Cutajar
Il-preżentazzjoni tittratta t-tfassil ta’ linjigwida li jaċċertaw li min ikun qed jirrapporta ma jkunx 
sessist. Dawn il-linjigwida jistgħu jgħinu kemm lil dawk li jagħmlu r-riċerka kif ukoll lill-ġurnalisti 
biex ikunu aktar żguri li l-kontenut li jkunu qed jitkellmu fuqu ma jkunx diskriminatorju.  Fil-
preżentazzjoni jissemmew xi prekawzjonijiet jistgħu jittieħdu biex il-kontenut ma jkunx 
androċentriku, ma jkunx fih ġeneralizzazzjonijiet u nuqqas ta’ sensittività lejn xi ġeneru kif ukoll ma 
jkunx jinkludi prinċipji li huma applikati b’mod inġust u differenti ma’ gruppi jew persuni diversi.  

7. John Zammit
L-ilsien huwa mezz biex naħsbu u biex nibnu narrattivi li jfissrulna r-realtà ta’ madwarna. L-ilsien 
jgħinna nifhmu r-realtà ta’ madwarna, imma jista’ wkoll jgħinna nbiddluha. Fil-qasam tal-
ugwaljanza tan-nisa, il-kliem li nużaw hu importanti, speċjalment fil-karigi u x-xogħlijiet. Hemm 
kuxjenza akbar f ’pajjiżi oħrajn dwar dan. Il-ġurnaliżmu għandu sehem importanti fil-mod kif 
nitkellmu. Il-ġurnaliżmu hu forza li tkun akkużata b’mod ġustifikat li teqred il-Malti. Imma f ’din 
il-ħaġa tista’ tgħin il-Malti jiżviluppa mentalità ta’ ugwaljanza fil-parametri ta’ lingwa li għandha 
s-sistema tal-ġens grammatikali. Din il-preżentazzjoni tiffoka fuq x’qed jiġri f ’dan il-qasam mill-
aspett ġurnalistiku u tikkompara s-sitwazzjoni lokali ma’ dak li qed jiġri f ’pajjiżi oħra bħall-Italja, 
Franza, il-Ġermanja u Spanja. Fl-aħħar tal-preżentazzjoni jingħataw xi suġġerimenti dwar kif 
nistgħu nipproċedu f ’dan il-qasam lokalment.

1. Dr George Farrugia
Wieħed mis-suġġetti ta’ natura lingwistika li kien u għadu joħloq kontroversja fost l-istudjużi huwa dak li 
jiffoka fuq ir-relazzjoni li teżisti bejn il-lingwa u d-dinja ekstralingwistika. F’dan il-kuntest, id-differenza 
bejn sess u ieħor titqies bħala fattur li jinfluwenza ħafna l-perċezzjoni li għandna dwar id-dinja. Bosta drabi 
din ir-relazzjoni tkun assoċjata mal-kategoriji semantiċi raġel/mara u mal-kategoriji grammatikali maskil/
femminil, distinzjoni li tistrieħ fuq is-sistema tal-ġens f ’bosta lingwi, inkluż il-Malti. Madankollu, in-natura 
ta’ din ir-relazzjoni tidher ta’ spiss kontroversjali. Din il-preżentazzjoni tiffoka sewwasew fuq kif tiffunzjona 
l-kategorija grammatikali fil-Malti, u kif il-kelliema tal-Malti jikklassifikaw in-nomi billi jassoċjaw magħhom 
ġens jew ieħor, b’referenza partikolari għan-nomi li jirreferu għall-persuni.

2. Thomas Pace
Wara ħarsa soċjolingwistika storika ħafifa, din il-preżentazzjoni toħroġ id-distinzjoni li hemm bejn it-termini 
‘sess’ u ‘ġens’ u kif dawn it-tnejn huma differenti u fl-istess ħin jintrabtu mal-kunċett tal-‘ġeneru’ mil-lat 
soċjali u lingwistiku. Naraw ukoll kif il-Malti jirrifletti d-differenza soċjali tad-dinja li hemm bejn l-irġiel u 
n-nisa, imma fl-istess waqt għandu mezzi differenti li jippermettu lill-kelliema jesprimu ruħhom mingħajr 
ma jimplikaw xi ġeneru, partikolarment fin-nomenklatura użata għall-indirizzi personali u fil-qasam tar-
reklamar tal-impjiegi, fejn it-tendenza hi li fil-Malti nagħmlu użu minn terminoloġija Ingliża. Biex ilsienna 
jibqa’ ħaj u effettiv f ’soċjetà progressiva, jeħtieġ li nibqgħu niżviluppawlu l-lessiku tiegħu id f ’id ma’ min 
l-aktar juża u jxerred il-lingwa.

3. Joseph Galdes
Din il-preżentazzjoni tiffoka fuq kif il-Maltin jirreferu għal mara fi professjoni, xogħol jew kariga, u kif in-
nisa, f ’ċerti professjonijiet u dawk f ’kariga, jippreferu li jiġu msejħa. Ix-xogħol huwa bbażat fuq riċerka li 
saret għall-grad tal-Baċellarat tal-Arti fil-Malti. Fil-preżentazzjoni jissemmew il-metodi użati f ’dan l-istudju u 
l-konklużjonijiet li ħarġu minnu. L-istampa lokali titqabbel ma’ dak li qed jiġri f ’lingwi oħra.

4. Angela Callus
F’din il-preżentazzjoni se jkunu spjegati fil-qosor żewġ raġunijiet ewlenin l-għaliex m’għandniex nibqgħu 
nużaw il-maskil ġeneriku meta nirreferu għal mara fit-titli, karigi, professjonijiet u snajja’, jiġifieri minħabba 
(a) l-aspett lingwistiku u (b) l-aspett ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa. F’dan il-kuntest tingħata  ħarsa lejn 
x’passi ttieħdu f ’pajjiżi oħra, bħal fl-Italja biex it-titli, karigi u professjonijiet ikunu femminizzati fit-Taljan 

Il-Preżentazzjonijiet

Waqfa għall-kafè


