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Proattività, 
Sostenibbiltà, 
Ġustizzja Soċjali
Il-UĦM minn dejjem ma beżgħetx taħseb fit-tul. Minn dejjem għamlet kull 
sforz biex tħares l-interessi tal-membri tagħha, tal-familji tagħhom, kif ukoll, 
tal-Maltin u l-Għawdxin b’mod ġenerali. Il-UĦM ma tagħmilx il-proposti 
tagħha bl-amment jew fl-aħħar ħin. L-argumenti tagħha dejjem ibbażathom 
fuq ir-riċerka xjentifika u konsultazzjoni ma’ esperti u l-ħaddiema involuti. 
F’ħafna każi, rajna x’jagħmlu pajjiżi oħra, sibna stejjer ta’ suċċess u rajna kif 
nistgħu nitgħallmu minnhom. Bħala union għamilna sforz ukoll biex żbalji 
li saru f’pajjiżi oħra ma nirrepetuhomx aħna. 

Din is-sena, il-proposti tal-UĦM joqogħdu fuq tliet pilastri: Proattività, 
Sostenibbiltà u Ġustizzja Soċjali. Bħala union, nemmnu li f’dan il-pajjiż, 
il-klassi politika għandha bżonn taqbad il-barri minn qrunu u ma tħarisx bix-
xiber tal-leġiżlatura, imma tħares fit-tul. Għandna bżonn nieħdu azzjonijiet 
kuraġġużi, li jistgħu jħejjuna tajjeb għall-futur. Għandna deċiżjonijiet urġenti 
x’nieħdu, illum qabel għada. 

Il-UĦM ħejjiet dawn il-proposti għax temmen 
li bihom, Malta tista’ tagħmel dik il-qabża ta’ 
kwalità li għandha bżonn biex ikollna futur 
sabiħ quddiemna. Jonqos biss ir-rieda biex 
dawn il-miżuri jitwettqu fil-prattika. 

Josef Vella
Segretarju Ġenerali



PROATTIVITÀ

Ejja narmaw sew 
għas-suq tax-xogħol
Għandna bżonn l-għarfien biex nieħdu azzjoni. Hemm bżonn naraw eżatt 
x’qed ifisser l-influss ta’ ħaddiema barranin fuq diversi setturi tal-ekonomija, 
il-pagi, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Jista’ jkun li l-Maltin 
qed jisfruttaw l-opportunità ta’ bieb miftuħ u jippreferu impjieg mal-gvern?  

Hemm bżonn li l-politika dwar ix-xogħol tiġi sostnuta b’organizzazzjoni 
li tista’ tkun magħrufa bħala l-Istitut Jobs+, u li tkun immexxija minn 
ekonomisti bis-sehem tal-imsieħba soċjali fuq il-bord, mit-trade unions u 
min-nies tekniċi f’dan il-qasam.

Edukazzjoni 
u Xogħol id f’id
Is-suq tax-xogħol u s-settur edukattiv għandhom bżonn joħolqu iktar sinerġiji 
bejniethom. Il-kurrikulu jrid jirrifletti iktar ix-xejriet li qed iseħħu fid-dinja 
tax-xogħol. Il-baġit irid jirrifletti dan l-isforz.

Kif qed ninbidlu?
Il-popolazzjoni tagħna kif qed tinbidel? Jidher li x-xejriet qed jinbidlu minn 
dak li kien maħsub qabel. Għandna bżonn inkunu nafu ħalli naraw dawn 
it-tibdiliet x’impatt ser iħallu fuq is-suq tax-xogħol, u tittieħed l-azzjoni 
meħtieġa.



SOSTENIBBILTÀ

Jonfqu aktar milli jdaħħlu
Kważi 19-il elf familja jaqalgħu anqas minn €10,000 fis-sena. Jonfqu 
€1,300 aktar milli jdaħħlu. Il-UĦM tipproponi li din is-sitwazzjoni tiġi 
indirizzata billi:

• Ikun hemm informazzjoni adegwata u tirrifletti verament dak li qed jiġri
• Ir-riżultati tal-Household Budgetary Survey jiġu ppubblikati malajr

Weħilna fit-Traffiku!
It-traffiku qed ikun kaġun ta’ nuqqas kbir ta’ produttività, spejjeż żejda, 
kif ukoll problemi ambjentali u ta’ saħħa. Il-gvern għadu mhux japprezza 
l-kobor ta’ din il-problema. Il-gvern għandu serjament jikkunsidra sistemi 
ta’ trasport alternattivi u effettivi. Dan irid isir mhux permezz ta’ miżuri 
fiskali li jolqtu lil kulħadd l-istess, imma permezz ta’ politika li verament 
toffri alternattivi għall-użu tal-karozzi privati. 

Prezz ġust għall-fjuwil
Il-UĦM qed titlob kjarifika dwar kif jiġu kkalkulati l-prezzijiet tal-petrol u 
tad-dijżil. Sakemm tasal din l-informazzjoni, il-UĦM se tibqa’ tistaqsi għaliex 
il-prezz tal-fjuwil f’Malta mhux qed jirrifletti l-prezzijiet internazzjonali.

Il-Pensjoni tax-Xogħol
Il-UĦM qed tinsisti li terġa’ tiddaħħal il-Pensoni tax-Xogħol (2nd Pillar 
Pension) biex nissalvagwardjaw il-futur tal-pensjonijiet f’Malta. Il-UĦM 
qed issaqsi għala din il-proposta qed tiġi skartata mill-gvern mingħajr l-iċken  
ħjiel ta’ studju fuq kemm hi fattibbli. Il-politika dwar il-pensjonijiet għandha 
bżonn tħares lil hinn mill-aspett elettorali. Kwalità mhux kwantità

Ma rridux nikkonċentraw biss fuq l-ammont ta’ nies li għandhom impjieg, 
imma wkoll fuq il-kwalità tal-impiegi. Irridu naraw x’tip ta’ investiment qed 
jiġġenera xogħol ta’ kwalità, filwaqt li nippreparaw ħaddiema li għandhom 
il-ħiliet neċessarji biex jaħdmu f’dan ix-xogħol.



Ġustizzja Soċjali

Trid titħallas minn kull 
min suppost iħallas!
It-taxxa qed tiġi ffrankata minn min jiflaħ l-iżjed. Dan qed jitfa’ piż fuq kull 
min qed iħallas it-taxxa kif suppost. Trid issir ħidma biex attivitajiet bħall-
ispekulazzjoni tal-propjetà u l-investimenti, jiġu kkontrollati biex jinqatgħu 
l-abbużi.

Protagonisti fil-ħidma u 
t-tkattir tal-ġid
L-ispiża fuq il-pagi fis-settur pubbliku żdiedet. Dan filwaqt li l-gvern qiegħed 
jinsisti fuq Public Private Partnerships (PPP) f’oqsma bħas-settur tas-
saħħa. Kemm qed iservu ta’ ġid dawn il-PPP’s? Il-UĦM temmen li dan il-
mudell mhux l-unika soluzzjoni. Soluzzjoni importanti huma l-koperattivi. 
Il-koperattivi huma mudell ta’ negozju li mhuwiex biss flessibbli ħafna, 
imma jista’ jaħdem f’kull settur, inkluż fil-qasam tas-saħħa. Il-unions jistgħu 
jkollhom rwol attiv fit-twaqqif ta’ koperattivi. 

Il-ġid fejn qed imur? 
It-tkabbir ekonomiku huwa importanti. Imma huwa daqstant importanti li 
naraw il-ġid ta’ dan it-tkabbir fejn sejjer. Qed tikber id-differenza bejn min 
jaqla’ l-iktar u min jaqla’ l-inqas. Il-UĦM issostni li minbarra li noħolqu 
miżuri soċjali, irridu naraw minn fejn ġejja din il-problema, u nattakkaw il-
kawża, mhux l-effett. 

L-ekonomija s-sewda 
mhix fl-interess tagħna
L-ekonomija s-sewda trid tiġi kkontrollata. Ma nafux kemm hi kbira, u x’qed 
tiswina bħala pajjiż. Il-UĦM tqis li l-ekonomija s-sewda hija fattur ewlieni 
għala qed tikber l-inugwaljanza soċjali u ekonomika fil-pajjiż. Hemm bżonn 
nieħdu azzjoni.



UĦM: Azzjoni Kostruttiva

Il-UĦM kienet il-moħħ wara diversi proposti li għenu fl-iżvilupp tal-
ħaddiema u tal-familji tagħhom. Fost dawn insibu l-politika dwar is-
suq tax-xogħol - Jobs+, li kellha l-appoġġ tal-imsieħba soċjali kollha. 
Fost il-miżuri li jaqgħu taħt Jobs+ insibu s-servizz ta’ childcare b’xejn, 
il-Youth Guarantee, kif ukoll aktar taħriġ għal dawk il-persuni li ma 
jistgħux isibu xogħol. 

Sar ukoll sforz kollettiv mill-UĦM biex tiġi mbuttata l-politika tagħha 
f’punti li għandhom x’jaqsmu mas-sostenibbiltà tal-pensjonijiet, il-
produttività tagħna bħala pajjiż, kif ukoll il-koperattivi bħala mudell 
ekonomiku tajjeb u vijabbli. 



Dar Reggie Miller, 
Triq San Tumas

Il-Furjana, FRN 1123 
Malta

www.uhm.org.mt


