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Għall-interess tagħna: Aqra u aħseb. 

1. X’nifhmu meta ngħidu li l-Maltin g ħandhom ukoll id-dimensjoni globali tagħhom?   

Malta hija repubblika indipendenti, u membru tal-Unjoni Ewropea (UE). Fil-passat bosta Maltin 

kellhom jemigraw biex ifittxu x-xogħol. Malta tagħmel kummerċ ma’ ħafna pajjiżi oħra minn madwar 

id-dinja kollha. Allura nistgħu ngħidu li l-Maltin m’humiex poplu li baqa’ biss fuq dawn il-gżejjer, 

imma huwa poplu li tħallat ma’ diversi kulturi differenti. 

 

2. Xi tfisser li tkun membru tal-UE ?  

Aħna ċittadini Maltin kif ukoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu nivjaġġaw fil-pajjiżi tal-UE 

billi nużaw il-karta tal-identità biss. Il-Lingwa Maltija hija waħda mil-lingwi Ewropej u s-sitt 

rappreżentanti l-Maltin li huma membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jitkellmu bil-Malti fil-laqgħat 

ta’ dan l-istess Parlament Ewropew.     

 

3. Min huma l-emigranti ?  

L-emigranti huma dawk il-persuni li jmorru jippruvaw jibdew ħajja ġdida ġewwa xi pajjiż barrani. 

 

4. Għaliex ħafna Maltin emigraw fil-passat?  

Ħafna Maltin emigraw minħabba li bosta drabi, hawn Malta ma kienx ikun hawn xogħol biżżejjed għal 

kulħadd.  

 

5. Fejn emigraw il-Maltin ?  

Il-biċċa l-kbira tal-Maltin, emigraw lejn il-Kanada, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Ingilterra u l-Awstralja. 

 

6. Fejn emigraw l-iktar ?  

L-ikbar numru ta’ emigranti Maltin marru l-Awstralja kif juru dawn iż-żewġ eżempji: 

• Bejn l-1921 u l-1954 marru l-Amerika 4,128 ruħ, il-Kanada 488, l-Ingilterra 686 u l-Awstralja 

21,576. 
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• Bejn l-1955 u l-1964 marru l-Amerika 1,650 ruħ, il-Kanada 570, l-Ingilterra 175 u l-Awstralja 

30,540. 

 

7. Illum il-Maltin g ħadhom jemigraw?  

Ftit li xejn; għalkemm irridu nsemmu li hemm madwar 400 Malti/ja li qegħdin jaħdmu 

mal-Istituzzjonijiet Ewropej, l-iktar fi Brussell, il-Belġju. 

 

8. Hemm xi ħaġa li għenitna biex nakkwistaw din id-dimensjoni globali?  

Għenitna ħafna l-Lingwa Ingliża. Billi konna kolonja tal-Ingilterra, il-Lingwa Ingliża saret importanti 

ħafna f’Malta. Bl-Ingliż stajna nikkomunikaw ma’ popli oħra. Ma ninsewx li fl-Amerika, fil-Kanada, 

fl-Ingilterra u fl-Awstralja (il-postijiet fejn emigraw l-iktar il-Maltin), tintuża il-Lingwa Ingliża. 

 

9. X’kuntatti o ħra għandha Malta ma’ 

pajji żi barranin ?  

Malta tagħmel kummerċ ma’ bosta pajjiżi 

oħra. Minbarra li nimpurtaw u nesportaw 

lejn pajjiżi Ewropej, nagħmlu kummerċ 

ukoll ma’ bosta pajjiżi oħra speċjalment fl-

Afrika ta’ Fuq u anki ma’ pajjiżi ’l bogħod 

bħaċ-Ċina. Fil-Freeport ta’ Birżebbuġa 

jidħlu vapuri kbar mgħobbija b’mijiet ta’ 

kontejners. Dawn il-kontejners jinħattu u 

jitgħabbew fuq vapuri iżgħar biex 

imbagħad jitilqu lejn bosta pajjiżi differenti madwar id-dinja.  

 

10. X’sehem għandu t-turi żmu fid-dimensjoni globali li għandha Malta?  

M’hemmx dubju li l-eluf ta’ turisti li jżuru l-Gżejjer Maltin biex japprezzaw il-wirt storiku, u il-kultura 

it-temp u l-bajjiet tagħna, jitkellmu dwar Malta meta jmorru lura lejn pajjiżhom. It-turiżmu huwa 

wieħed mill-fatturi li qed ikompli jgħin biex Malta ssir dejjem iktar magħrufa mad-dinja kollha.    


