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Astratt: 

L-iskop ta’ din in-Nota huwa li tipprovdi xi riflessjonijiet dwar l-isfidi, il-
politiki attwali u l-prospetti futuri possibbli ta' “memorja storika” f’kuntest 
Ewropew. Abbażi tar-rikonoxximent tan-natura kumplessa ta’ memorji 

kollettivi inġenerali u tifkira storika Ewropea komuni b'mod partikolari, 
inkluża s-suxxebbiltà għal strumentalizzazzjoni politika, huwa sostnut li 

għandha tiġi żviluppata “kultura ta’ tifkira” kritika. Kultura bħal din teħtieġ 
sforzi akbar mill-istati li huma nazzjon sabiex jaċċettaw il-passati rispettivi 
tagħhom b’mod imparzjali, filwaqt li jħaddnu l-prinċipji u l-valuri komuni 

Ewropej. F’dan il-kuntest huwa enfasizzat ir-rwol vitali tal-edukazzjoni bħala 
strument li joħloq kuxjenza storika infurmata, li tipprovdi l-bażi għat-

trattament kunfidenti mhux biss tal-passat tal-Ewropa, iżda wkoll tal-preżent 
u l-futur tagħha. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
L-iskop ta’ din in-Nota huwa li tipprovdi xi riflessjonijiet kritiċi dwar l-isfidi, il-politiki attwali 

u l-prospetti futuri possibbli ta' “memorja storika” f’kuntest Ewropew, iżda mingħajr ma 

jippruvaw iressqu eżami eżawrjenti tal-kwistjoni. It-test jikkonsisti fil-partijiet kostituttivi li 

ġejjin: 
1) daħla, li tiddeskrivi fil-qosor il-karatteristiċi u d-dettalji kumplessi tal-kunċetti tal-

“memorja storika” u t-”tifkira”; 

2) deskrizzjoni fil-qosor tal-isfidi partikolari involuti fl-istabbiliment ta’ forom ta’ memorja 

storika pan-Ewropea, u preżentazzjoni tal-prattiki attwali tal-Unjoni Ewropea; 

3) esplorazzjoni dwar kif jistgħu jiġu żviluppati l-politiki tal-memorja Ewropea futuri fid-

dawl tan-nuqqasijiet eżistenti, b'enfasi partikolari mogħtija lill-miżuri tal-edukazzjoni; 

kif ukoll 

4) serje ta’ rakkomandazzjonijiet ta' konklużjoni. 

 

1.  Daħla: Memorja Storika u Tifkira – Kunċett Kumpless 

“Memorja storika” hija ġeneralment meqjusa bħala forma speċifika ta' memorja kollettiva 

fil-letteratura akkademika u bħala tali għandha ssir distinzjoni bejnha u l-prattiki individwali 

ta' kif wieħed jiftakar il-passat. Li tgħin sabiex tiġbor u tirranġa l-passat, il-memorja storika 

sservi fuq kollox il-funzjoni tal-bini tal-komunità, b’mod speċjali fil-kuntest ta’ bidliet 

mgħaġġla fis-soċjeta, fil-politika, fl-ekonomija u fil-kultura.  Iżda filwaqt li din qed tiġi 

mmirata lejn il-passat u tipprovdi fehma kollettiva kif ukoll “sens” tal-istess hija rikonoxxut 

bħala element karatteristiku, il-kunċett juri li huwa elużiv u jissuġġerixxi numru ta' sfidi. 

Fuq kollox, il-memorja storika mhix neċessarjament dwar ir-riflessjoni tar-“realtajiet 

storiċi”, iżda minflok tinkorpora grad distint ta’ suġġettività, minħabba l-fatt li l-għażla ta’ 

kif wieħed jiftakar il-passat tinvolvi bilfors ġudizzji tal-valuri.  Għaldaqstant, il-memorja 

storika tista' potenzjalment ikollha rwol funzjonali, li jesponiha mhux biss għall-politika tal-

memorja, iżda wkoll għar-riskju li din issir strument għall-interpretazzjoni ħażina jew 

falsifikazzjoni deliberata tal-istorja. 
 

2.  Tifkira Storika Ewropea: Sfidi u Prattiki Kurrenti 

Tradizzjonalment, il-memorja storika kollettiva żviluppat f’interazzjoni mill-qrib ma’ proċessi 

ta’ bini tal-istat jew tan-nazzjon individwali. Ħarġu tliet elementi bħala karatteristiċi f’dan ir-

rigward: 
I) teżisti korrelazzjoni pożittiva ħafna bejn il-memorja storika u (l-bini tan-)nazzjon 

fejn ċertu mumenti fil-passat ta’ nazzjon huma meqjusa bħala ġrajjiet 

memorabbli pożittivi, jew, inqas frekwentement, fejn ċertu esperjenzi negattivi 

jew anke trawmatiċi tal-passat iservu bħala kuntrast jew ġustifikazzjoni tal-

preżent;  

II) il-memorja storika hija mmirata lejn avvenimenti speċifiċi fil-passat aktar milli l-

“istorja” bħala tali, u għalhekk tippermetti aċċessibbiltà aħjar tal-iżviluppi storiċi 

għal pubbliku aktar wiesa’, iżda wkoll “tessenzjalizza” u tissimplifika l-

kumplessitajiet tal-istejjer nazzjonali; b’konnessjoni ma’ dan, 

III) il-memorja storika għandha tendenza li televa l-istorja nazzjonali u toħloq miti 

dwarha, u għalhekk tibdel il-passat tan-nazzjon f’oġġett sagru. 
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Madankollu, il-bini tal-memorja storika lanqas fil-livell nazzjonali mhu kompitu faċli, 

minħabba l-persistenza ta’ ħafna qsim kulturali, soċjali jew fl-edukazzjoni li spiss huwa 

kopert biss mil-lingwa ta’ “nazzjon wieħed (stat)”.  F’kuntest supranazzjonali, il-perċezzjoni 

tal-passat hija aktar eteroġena u l-problemi li jirriżultaw minħabba l-preżenza ta’ memorja 

kollettiva jew anke mid-definizzjoni ta' ġrajjiet storiċi memorabbli komuni jiġu 

mmultiplikati. 
 

Il-politiki Ewropej madankollu għamlu sforz biex jippromwovu “memorja storika Ewropea” 

sabiex iżidu l-leġittimità għall-proġett Ewropew u jippromwovu l-identità Ewropea. Filwaqt li 

l-punti ta’ referenza tradizzjonali kienu “patrimonju” Ewropew fis-sens wiesa’ tal-kelma, it-

Tieni Gwerra Dinjija bħala skattatur tal-integrazzjoni Ewropea, u l-kisbiet tal-integrazzjoni 

per se, ħareġ fokus ġdid u aktar konkret b’mod potenti f’dawn l-aħħar snin, li jpoġġi t-

tifkira tat-totalitarjaniżmi tas-seklu 20 – notevolment is-Soċjaliżmu Nazzjonali u l-

Istaliniżmu – fiċ-ċentru tiegħu.  Preċedut minn inizjattivi sa mis-snin 90 speċjalment tal-

Parlament Ewropew sabiex tiżdied il-kuxjenza dwar l-Olokawst u, mit-Tkabbir tal-Lvant, 

dwar ir-reati Stalinisti wkoll, sforzi sabiex l-istorja tibqa' ħajja b’mod partikolari huma 

appoġġati mill-Programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” imniedi fl-2006. L-enfasi tat-tifkira 

storika Ewropea dwar it-totalitarjaniżmu toktor min-negozjati kontinwi għal Programm 

imġedded “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” 2014-2020, li fih il-linja tat-tifkira ħadet sinifikat 

akbar, riflessa fiż-żieda konsiderevoli ta’ fondi li ġew allokati għall-azzjonijiet f’dan il-

qasam. 
 

3. L-Iżvilupp tal-Politiki tal-Memorja Ewropea Futura 

Meta wieħed jifli aktar bir-reqqa, dak li jista’ jidher bħala Politika tal-Memorja tal-UE 

koerenti waħda hija fil-fatt ‘il bogħod milli ma tkunx kontestata. Pjuttost, hemm 

kompetizzjoni palpabbli bejn mill-inqas żewġ oqfsa tal-memorji li jikkompetu parzjalment: 

l-“uniċità tal-Olokawst”, li fformat il-kultura ta’ wara l-gwerra tal-Ewropa tal-Punent, u s-

“Soċjaliżmu Nazzjonali u l-Istaliniżmu bħala ugwalment ħżiena”, li jissodisfa l-bżonnijiet 

tan-nazzjonijiet Ewropej tal-Lvant sabiex jaċċettaw il-passat komunist rispettiv tagħhom.  

Dawn id-differenzi huma tifkira tad-diffikultajiet sabiex jintlaħaq ftehim dwar 

interpretazzjonijiet diverġenti tal-passat mhux biss fil-firxa politika, iżda bejn l-Istati 

Membri differenti wkoll.  
 

Fl-istess ħin, il-konċentrazzjoni tal-isforzi Ewropej għat-tifkira storika transnazzjonali tal-

Olokawst u tas-Soċjaliżmu Nazzjonali kif ukoll tal-Istaliniżmu tirriżulta bħala problematika 

f’żewġ aspetti. L-ewwel nett, approċċ bħal dan jippromwovi skema sewda-u-bajda tal-

istorja li turi l-“passat ikrah” tal-Ewropa bħala l-alternattiva loġika tal-“preżent sabiħ” 

tagħha. Fehma teleoloġika u fl-istess ħin sempliċi bħal din mhux biss ma tagħmilx ġustizzja 

għan-natura rikka kif ukoll kumplessa tal-istorja Ewropea u tħalli barra kwistjonijiet kruċjali 

oħra bħall-kolonjaliżmu, iżda xxekkel fehim aktar infurmat tal-proċess tal-integrazzjoni 

Ewropea wkoll. It-tieni nett, il-limitazzjoni tal-memorja storika għas-Soċjaliżmu Nazzjonali 

u l-Istaliniżmu, li huma elevati għal mit fundatur negattiv, tnaqqas l-inċentivi għall-

eżaminar kritiku tal-istereotipi u l-miti sagri tal-istorja nazzjonali ta’ dak il-pajjiż stess.  
 

Għaldaqstant, “kultura Ewropea tat-tifkira” kritika pjuttost milli “kultura tat-tifkira” singulari 

imposta, b’fehmiet standardizzati dwar u punti ta’ riferiment tal-passat Ewropew, huma 

ffavoriti.  Dan jeħtieġ kapaċitajiet għal “tibdil tal-passat” kritiku fil-livelli nazzjonali li 

għandu jiġi ġenerat, ibbażat fuq prinċipji u valuri Ewropej komuni. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-

“kultura tat-tifkira” prevista jinkludu: 
 l-approċċ tal-passat tal-Ewropa fuq il-fondazzjoni tal-valuri ewlenin Ewropej, bħall-

umaniżmu, it-tolleranza u d-demokrazija;  

 il-ħolqien ta' sfera ta’ diskussjoni miftuħa li tipprovdi għall-fehim reċiproku u r-

rikonċiljazzjoni kemm fi ħdan kif ukoll bejn in-nazzjonijiet Ewropej; 

 l-indirizzar ta’ segmenti skomdi tal-istejjer nazzjonali wkoll;  
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 l-ibbażar ta’ ġudizzji tal-passat esklussivament fuq l-eżamar ta’ fatti storiċi, filwaqt li 

jiġi rinunzjat il-kunċett tal-“verità storika”;  kif ukoll 

 ir-rikonoxximent tar-riskji potenzjali fil-leġiżlazzjoni ta’ fehma speċifika jew memorja 

tal-passat.  

Approċċ bħal dan ikun jidher li jagħmel ġustizzja għall-multipliċità ta’ memorji storiċi 

eżistenti fl-Ewropa, filwaqt li fl-istess ħin jipprovdi inċentiv għall-iskrutinju tagħhom 

permezz ta’ approċċ transnazzjonali kondiviż. 

 

Rwol partikolarment importanti sabiex tiżviluppa “kultura tat-tifkira” bħal din hija attribwita 

għall-politiki tal-edukazzjoni fl-Ewropa, li huma meħtieġa biex:  

 iqajmu kuxjenza għad-diversità Ewropea kemm fil-passat kif ukoll fil-preżent; 

 jagħtu lill-għalliema u lill-istudenti l-mezzi meħtieġa sabiex jindirizzaw l-istorja ta’ 

pajjiżhom b’mod oġġettiv u f’kuntesti (trans-)Ewropej aktar wiesgħin; u għalhekk 

 jinkoraġġixxu liż-żgħażagħ Ewropej sabiex ikunu involuti b'mod attiv f’diskussjonijiet 

dwar l-istorja u jikkontribwixxu għal memorja storika infurmata. 

 

Għalhekk, għandha tingħata prijorità lil: 

I) l-adattament ta’ kurrikuli u didattiċi eżistenti billi titmexxa l-attenzjoni mill-approċċi 

nazzjonali għal dawk Ewropej u globali għall-istorja, u ż-żgħażagħ Ewropej ikunu 

jistgħu jiffurmaw kuxjenza storika awtokritika permezz ta’ formati ta’ tagħlim 

miftuħa u digressivi; kif ukoll 

II) il-provvista ta' taħriġ għat-tagħlim (tal-istorja) li jkun adattat li jaqbel ma’ dawn il-

ħtiġijiet.  

 

Filwaqt li l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel “tibdil tal-passat” għall-Istati Membi, hija 

ċertament f’pożizzjoni li tippromwovi u tappoġġja b’mod attiv l-isforzi nazzjonali f’dan ir-

rigward. Għal dan il-għan, l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel użu biss tal-“poter 

nonvinkolanti” sabiex timbotta lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni, iżda għandha taqa’ 

wkoll fuq programmi Ewropej eżistenti.  Dawn jinkludu il-Programm “L-Ewropa għaċ-

Ċittadini”, li permezz tiegħu proġetti ta’ storja multinazzjonali u ta’ tifkira jistgħu jiġu 

finanzjati, kif ukoll il-Programm Erasmus, li jipprovdi appoġġ għall-programmi ta’ skambju 

u żjarat ta’ studju transnazzjonali kemm għall-istudenti kif ukoll għall-persunal. Ma hemm 

xejn ukoll imsemmi kontra l-espansjoni ta’ dawn il-Programmi fil-futur, jew forsi li dawn 

jiġu kumplimentati ma’ azzjonijiet Ewropej oħra. 
 

4. Rakkomandazzjonijiet u Konklużjonijiet 

Is-sejbiet ta' din in-Nota huma miġbura fil-qosor f’seba' suġġerimenti konkreti: 

1) Ir-rikonoxximent tal-memorja storika bħala kunċett elużiv; 

2) Iż-żieda fl-għarfien dwar id-diffikultajiet tal-memorja storika trans-Ewropea;  

3) Ir-rikonoxximent tal-kisbiet tal-UE fiż-żieda fl-għarfien dwar il-passat; 

4) Il-kunsiderazzjoni tan-nuqqasijiet tal-politiki tal-memorja tal-UE attwali; 

5) L-iżvilupp ta’ “kultura tat-tifkira” Ewropea; 

6) Ir-rikonoxximent tar-rwol ċentrali tal-edukazzjoni; kif ukoll 

7) L-użu sħiħ tal-mezzi Ewropej għall-appoġġ tal-politiki nazzjonali. 


