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Ir-rapport tal-Ġnus Magħquda
Fir-rapport tal-Ġnus Magħquda dwar il-klima qed jingħad li l-klima  
qed tinbidel b’mod allarmanti u perikoluż. X’inhuma l-provi?

Il-komunità xjentifika għandha evidenza ċara ħafna li qed tinbidel il-klima. 
L-evidenza ilha tinġabar għal snin twal. Hija sfortuna li kemm f’Malta, fl-Unjoni 
Ewropea u fid-dinja ħafna injoraw it-twissijiet tax-xjenzati. Meta ikkumparati 
mal-medja ta' temperaturi bejn l-1850 u l-1900, id-dinja, saħnet b’temperatura 
medja ta' 1.09°C. Dan forsi jidher ftit, imma din hija biss temperatura medja. 
F’ċerti postijiet bħall-Artiku, kif ukoll fil-Mediterran it-temperatura żdiedet b’aktar. 
L-istudju MAR1 juri li t-temperatura medja fil-Mediterran diġà qabżet il-1.5°C.  
It-tibdil li qed naraw huwa bla preċedent, u ma jistax jiġi spjegat minn fatturi 
naturali. L-evidenza kollha tipponta lejn l-impatt tal-attivitajiet tal-bniedem,  
li minħabba tniġġis tal-arja bid-dijossidju tal-karbonju u gassijiet oħra bħall-
metan, qed joħloq problemi enormi. Dan it-tniġġis qed ikollu impatti kbar ħafna 
fuq il-klima tad-dinja u se jwassal għal ħafna aktar bidiliet. Diġà huwa ċar li dawn 
il-bidliet qed jaffetwaw lil miljuni kbar ta' nies madwar id-dinja, inkluż f’Malta.  
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L-effetti fuq Malta
Qed naraw u se naraw diversi impatti, bħal:

• perjodi itwal ta' sħana intensiva, li jiggravaw aktar ma jgħaddu s-snin;
• riskju ikbar ta' nixfa, u meta tagħmel ix-xita, tinżel b’saħħa qawwija  

b’żieda fir-riskju ta' għargħar;
• riskju akbar ta' nirien qawwija, bħalma qed jiġri fil-Greċja, t-Turkija, u fi Sqallija;
• effett kbir fuq il-fawna u flora ta' Malta, li ma jkunux jistgħu jaddattaw faċilment 

għal temperaturi aktar għoljin;
• qerda ta' bajjiet, speċjalment dawk ramlin, aktar ma jogħla l-livell tal-baħar 

minħabba li qed jinħall is-silġ madwar id-dinja;
• għargħar ta' portijiet, u bliet u rħula: il-livell tal-baħar mistenna jogħla 2 metri  

u anke aktar sas-sena 2100. Hemm studji li jbassru anke żieda ta' 5 metri  
fil-livell tal-baħar f’Malta;

• qerda ta' infrastruttura li ma tiflaħx għas-sħana intensiva.  
Anke d-distribuzzjoni tal-elettriku hija affettwata mis-sħana intensiva;

• iktar imluħa fl-ilma tal-pjan, u ħsarat kbar fl-uċuh tar-raba.

Dawn huma biss il-fatturi immedjati. Hemm oħrajn inqas immedjati, bħal:

• riskju ta' tixrid ta' mard minħabba li jiġu insetti ġodda aktar addattati  
għas-sħana, li jxerrdu mard bħall-malarja u d-dengue;

• prezzijiet aktar għoljin tal-ikel, hekk kif is-sigurtà tal-ikel kemm f’Malta,  
kif ukoll barra tiġi affetwata ħafna mit-tibdil fil-klima;

• riskju ta' kunflitti u gwerer hekk kif pajjiżi ma jkunux jistgħu ikampaw  
mat-tibdil fil-klima.

Malta tinsab fir-reġjun tal-Mediterran li ġie analiżżat bħala reġjun waħdu  
fir-rapport IPCC tan-NU. L-effetti li se naraw huma ta' nixfa akbar, aktar sħana,  
u problemi ikbar fis-sigurtà tal-ilma.
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Id-dmir ta' Malta 
Aħna gżira żgħira - għaliex għandna nieħdu azzjoni?

Kulħadd għandu dmir kif ukoll responsabbilità li jgħix ħajja li ma tmurx lilhinn minn 
dak li s-sistemi naturali tad-dinja jistgħu joffrulna. Jekk nibqgħu sejrin kif sejrin, 
se nagħmlu mhux biss dannu irreparabbli lid-dinja, iżda lilna nfusna. Jekk id-dinja 
tibqa’ tisħon bla kontroll kif qegħdha tagħmel bħalissa, se nirriskjaw li tikkrolla 
l-possibilità ta' soċjetà organizzata umana fid-dinja. Dan mhux allarmiżmu,  
imma fatt. 
 
Malta ukoll tista' tibbenefika ħafna minn bidla għal ħajja aktar sostenibbli – kif 
jgħidu l-Ħodor, ‘system change, not climate change’. Nistgħu nimxu għal Malta 
li ma għandhiex dil-attività ta' bini intensiv li issa ilna għaddejjin biha. Nistgħu 
naslu biex ma jkollniex tniġġis fl-arja li jagħmel dannu għas-saħħa tagħna. Nistgħu 
nirranġaw il-bini biex ikun addattat għal klima aktar sħuna, u jkollna bini, lukandi, 
fabbriki, uffiċċji u djar jiġġeneraw l-enerġija nadifa kollha li għandhom bżonn. 
Hemm bżonn li nimxu lejn aktar effiċjenza fl-użu tal-elettriku u lejn sorsi nodfa ta' 
enerġija mix-xemx, riħ u mewġ malajr. Hemm bżonn li nibdlu s-sistemi tat-trasport 
għal waħda sostenibbli, minflok traffiku, karozzi u tniġġis kullimkien. Hemm bżonn 
nagħtu t-toroq lura lin-nies. Toroq mimlija siġar, mimlija roti, scooters u nies, mhux 
mimlja vetturi. Hemm ħafna u ħafna x’nistgħu nagħmlu f’dan ir-rigward.  
 
Importanti wkoll li Malta taddatta għal klima aktar sħuna. Din il-klima aktar sħuna 
issa hi inevitabbli, u tajjeb naddattaw għaliha illum qabel għada, għax iż-żmien  
qed jagħfas.
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L-israteġija tal-pajjiż u l-UE 
X’għandna nagħmlu bħala pajjiż? Fl-UE? Fuq xiex għandna ninsistu?

Hemm ħafna x’jista' jsir, u dan hemm bżonn isir mill-iktar fis. Il-pjan tal-UE Green 
New Deal huwa pass importanti f’din il-ġlieda kontra tibdil fil-klima, imma hemm 
min qed jimmina dal-pjan fosthom il-Partit Popolari Ewropew, il-Liberali (Renew)  
u s-Soċjalisti. Il-Greens/Ħodor Ewropej qegħdin fuq quddiem biex jiddefendu lilna 
u lid-dinja tagħna. Hemm bżonn li ninsistu li l-partiti tradizzjonali, kemm f’Malta,  
u anke fil-Parlament Ewropew ma jibqgħux id-dinosawri tal-klima, li jaqdu 
l-interessi tal-korporazzjonijiet, tal-industrija taż-żejt u l-gass u ta' dawk li 
jaqbillhom jiddefendu l-istatus quo. Hemm bżonn tibdil fil-mod kif inhi msawwra 
l-ekonomija tagħna. Ekonomija li tniġġes u tagħmel lill-ftit sinjuruni, filwaqt  
li ħaddieħor, il-ħaddiema u l-familji jkollhom jbatu l-konsegwenzi tal-bidla  
fil-klima. Għandna bżonn nirriflettu bħala pajjiż, kif ukoll bħala ċittadini  
fuq il-mudell ekonomiku li għaddejjin bih bħalissa. 

Tajjeb li nikkonċentraw fuq it-tkabbir tal-GDP flok fuq, per eżempju, il-kwalità  
tal-ħajja? Tajjeb li nibqgħu nisfruttaw is-sistemi naturali tagħna mingħajr ma 
naħsbu fuq konsegwenzi fil-futur immedjat u aktar imbiegħed? Se nibqgħu nħallu 
lil politiċi tradizzjonali taparsi jagħmlu xi ħaġa biex jindirizzaw il-problemi amjentali 
kbar li għandna filwaqt li jħallu lin-nies bi flus jagħmlu ħerba minn pajjiżna biex 
jistagħnew huma? 

Dawn kollha mistoqsijiet importanti li għandna nsaqsu, u li għandhom rwol 
importanti ħafna fil-futur komuni tagħna. Ma nistgħux nibqgħu siekta. Jekk ma 
nagħmlux bidla inkunu qed inħallu is-sistema naturali tagħna tiggrava, li se twassal 
għal dannu enormi fil-ħajja tal-bniedem.  M’għandniex għażla aktar. Jew ninbidlu  
u naddattaw, jew se nbatu ħafna. 
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