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KELMTEJN TA’ QABEL

Fl-2008, il-Parlament Ewropew kien wieħed mill-ewwel organizzazzjonijiet
internazzjonali li adotta linji gwida multilingwi dwar lingwa li tuża ġens newtrali.
Ninsab kuntent li, minn dak iż-żmien, bosta istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra
adottaw gwidi simili. Fl-okkażjoni tal-10 anniversarju tal-linji gwida, u sabiex jiġu
riflessi l-iżviluppi lingwistiċi u kulturali, il-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn
is-Sessi u d-Diversità talab lis-servizzi tal-Parlament jaġġornaw il-linji gwida dwar
lingwa li tuża ġens newtrali, li jipprovdu pariri prattiċi bil-lingwi uffiċjali kollha dwar l-
użu ta' lingwa inklużiva u li ma tagħmilx distinzjoni bejn il-ġeneri.

F'isem il-Grupp ta' Livell Għoli, nilqa' bi pjaċir kbir din l-edizzjoni aġġornata tal-linji
gwida dwar lingwa li tuża ġens newtrali li huma l-frott ta' kollaborazzjoni mill-qrib
bejn is-servizzi lingwistiċi u amministrattivi rilevanti.

Il-Parlament Ewropew jibqa' impenjat bħalma dejjem kien li juża lingwa li tuża ġens
newtrali fil-komunikazzjonijiet miktuba u mitħaddta tiegħu, u issa nistieden lis-
servizzi rilevanti biex iqajmu kuxjenza dwar il-linji gwida aġġornati u dwar l-
importanza tal-użu tagħhom fil-pubblikazzjonijiet u fil-komunikazzjonijiet
parlamentari.

Dimitrios Papadimoulis
Viċi President
President tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità

© Parlament Ewropew 2018
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X'INHI LINGWA LI TUŻA ĠENS NEWTRALI

Lingwa li tuża ġens newtrali jew inklużiva fir-rigward tal-ġeneru hija aktar minn kwistjoni ta'
korrettezza politika. Il-lingwa tirrifletti u tinfluwenza bil-qawwi l-attitudnijiet, l-imġiba u l-
perċezzjonijiet.

Bil-għan li l-ġeneri kollha jiġu ttrattati bl-istess mod, ilhom isiru sforzi sa mit-tmeninijiet sabiex
jiġi propost użu ta' lingwa mhux sessista/lingwa li tuża ġens newtrali/u li ma tagħmilx
distinzjoni bejn il-ġeneri, ħalli l-ebda sess ma jkun privileġġat u ma jiġux ripetuti preġudizzji
kontra xi ġeneru.

Bħala parti minn dawk l-isforzi, matul l-aħħar għaxar snin, ġew żviluppati u implimentati bosta
linji gwida fil-livell nazzjonali u internazzjonali. Istituzzjonijiet internazzjonali u Ewropej (bħan-
Nazzjonijiet Uniti, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea), assoċjazzjonijiet professjonali,
universitajiet, aġenziji ewlenin tal-aħbarijiet u pubblikazzjonijiet adottaw linji gwida għall-użu
ta' lingwa mhux sessista, jew bħala dokumenti separati jew bħala rakkomandazzjonijiet
speċifiċi inklużi fil-linji gwida tal-istil tagħhom. Fl-Unjoni Ewropea, ħafna Stati Membri
ddiskutew ukoll politiki lingwistiċi u pproponew linji gwida bħal dawn f'diversi livelli.

"Lingwa li tuża ġens newtrali" huwa terminu ġeneriku li jkopri l-użu ta'
lingwa mhux sessista, inklużiva jew li ma tagħmilx distinzjoni bejn il-ġeneri.
L-għan ta' lingwa li tuża ġens newtrali huwa li jkunu evitati għażliet ta' kliem
li jistgħu jkunu interpretati bħala preġudikati, diskriminatorji jew
degradanti billi jimplikaw li wieħed mis-sessi jew mill-ġeneri soċjali huwa n-
norma.  L-użu ta' lingwa inklużiva u li ma tagħmilx distinzjoni bejn il-ġeneri
jgħin ukoll biex inaqqas l-istereotipizzazzjoni tal-ġeneru, jippromwovi l-
bidla soċjali u jikkontribwixxi biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi.
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LINGWA LI TUŻA ĠENS NEWTRALI
FIL-PARLAMENT EWROPEW

1. KUNTEST ĠENERALI

Il-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru għandu
għeruq sodi fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u ġie
approvat mill-Parlament Ewropew f'ħafna okkażjonijiet. Il-lingwa użata fil-Parlament għandha
għalhekk tirrifletti dan il-prinċipju.

Għal dan il-għan, dawn il-linji gwida għandhom l-objettiv li jiżguraw li, sa fejn hu possibbli,
tintuża lingwa mhux sessista u inklużiva fir-rigward tal-ġeneru anke fid-dokumenti u fil-
komunikazzjonijiet tal-Parlament, bil-lingwi uffiċjali kollha.

L-iskop ta' dawn il-linji gwida mhuwiex li jillimitaw lill-awturi fil-Parlament Ewropew, b'mod li
jsegwu sett obbligatorju ta' regoli, iżda li jħeġġu lis-servizzi amministrattivi jagħtu l-
kunsiderazzjoni dovuta lill-kwistjoni tas-sensittività għall-ġeneru fil-lingwa kull meta jiktbu,
jittraduċu jew jinterpretaw.

Ta' min jissottolinja li t-tradutturi huma mitluba jaqilbu testi b'mod eżatt u preċiż bil-lingwa
tagħhom. Jekk awtur intenzjonalment juża lingwa li tuża ġens speċifiku, it-traduzzjoni
għandha tirrispetta dik l-intenzjoni. Għalhekk, huwa aktar u aktar importanti li l-awturi tat-
testi fil-Parlament ikunu kompletament konxji mill-prinċipji ta' lingwa li tuża ġens newtrali.

Fir-rigward tal-interpretazzjoni, is-servizzi tal-Parlament huma impenjati bis-sħiħ biex jużaw
lingwa li tuża ġens newtrali u jħaddnu l-prinċipji assoċjati ta' nondiskriminazzjoni,
rikonoxximent u ugwaljanza. Konsegwentement, dawn il-linji gwida huma disponibbli online
u jiffurmaw parti mit-tħejjija għal-laqgħat min-naħa tal-interpretu. Filwaqt li l-interpreti huma
konxji mill-istandards ta' lingwa li tuża ġens newtrali fil-lingwi ta' ħidma tagħhom, hemm ċerti
restrizzjonijiet, bħall-pass imgħaġġel li bih jiżvolġu d-diskorsi, il-ħtieġa li jirrispettaw id-
drittijiet tal-awtur u l-intenzjonijiet tal-kelliema, billi jevitaw l-interferenza editorjali, kif ukoll
il-karatteristiċi speċifiċi tal-lingwa mitkellma meta mqabbla mal-lingwa miktuba, li xi drabi
jistgħu jagħmluha diffiċli biex l-interpreti jinkorporaw lingwa li tuża ġens newtrali fl-
interpretazzjoni simultanja, li hija attività mgħaġġla ħafna u ferm intensiva.
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2. L-ISPEĊIFIĊITAJIET TAL-PARLAMENT

Dawn il-linji gwida jridu jirriflettu żewġ aspetti partikolari tal-ħidma tal-Parlament: l-ewwel
nett, l-ambjent ta' xogħol multilingwi tiegħu u, it-tieni nett, ir-rwol tiegħu bħala leġizlatur
Ewropew.

(a) Il-kuntest multilingwi

Fl-ambjent multilingwi tal-Parlament Ewropew, il-prinċipji ta' lingwa li tuża ġens newtrali u
lingwa inklużiva fir-rigward tal-ġeneru jirrikjedu l-użu ta' strateġiji differenti fid-diversi
lingwi uffiċjali, u dan jiddependi mit-tipoloġija grammatikali ta' kull lingwa.

Fir-rigward tal-ġens grammatikali espress fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, tista' ssir distinzjoni
bejn tliet tipi ta' lingwi u l-istrateġiji li jakkumpanjawhom sabiex tinkiseb in-newtralità bejn il-
ġeneri:

- Il-lingwi li jużaw ġens naturali (bħad-Daniż, l-Ingliż u l-Iżvediż), fejn in-nomi li jirreferu għall-
persuni fil-biċċa l-kbira tagħhom jużaw ġens newtrali u hemm pronomi personali speċifiċi għal
kull ġens. It-tendenza ġenerali f'dan il-każ huwa li jitnaqqas kemm jista' jkun l-użu ta' termini
li jużaw ġens speċifiku. F'dawn il-lingwi, l-istrateġija lingwistika l-aktar użata hija n-
newtralizzazzjoni. Sabiex jiġu evitati referenzi għall-ġeneru, wieħed jista' juża termini li jużaw
ġens newtrali, jiġifieri kliem li ma jużax ġens speċifiku u li jirreferi għal persuni b'mod ġenerali,
mingħajr ebda referenza għal nisa jew irġiel ("chairman" hija sostitwita b'"chair" jew
b'"chairperson", "policeman" jew "policewoman" b'"police officer", "spokesman" bi
"spokesperson", "stewardess" bi "flight attendant", "headmaster" jew "headmistress"
b'"director" jew "principal", eċċ.). Din it-tendenza ta' lingwa li tuża ġens newtrali wasslet għall-
għajbien tal-forom femminili aktar antiki, peress li l-forma preċedenti maskili saret tapplika
għaż-żewġ sessi (pereżempju, "actor" flok "actress"). Lingwa inklużiva fir-rigward tal-ġeneru
tintuża wkoll billi, pereżempju, minflok "he" bħala referenza ġenerika jintużaw it-termini "he
or she".

- Il-lingwi li jużaw ġens grammatikali (bħall-Ġermaniż, il-lingwi Rumanzi u l-lingwi Slavi), fejn
kull nom għandu ġens grammatikali u l-ġens tal-pronomi personali normalment jaqbel man-
nom li jirreferu għalih.  Peress li huwa kważi impossibbli, lessikalment, li f'dawn il-lingwi minn
kliem li diġà jeżisti jinħolqu forom li jużaw ġens newtrali u li jkunu aċċettati b'mod wiesa', ġew
żviluppati u rakkomandati approċċi alternattivi fil-lingwaġġ amministrattiv u politiku.

Il-femminizzazzjoni (jiġifieri, l-użu tal-ekwivalenti femminili ta' termini maskili jew l-użu taż-
żewġ termini) huwa approċċ li qiegħed jintuża dejjem aktar f'dawn il-lingwi, b'mod partikolari
f'kuntesti professjonali, bħat-titoli tal-impjiegi meta jirreferu għan-nisa. Peress li l-
maġġoranza tal-professjonijiet, tradizzjonalment, kienu grammatikament maskili, bi ftit
eċċezzjonijiet biss, tipikament għal professjonijiet li tradizzjonalment huma okkupati minn
nisa bħal "ners" jew "majjistra", kien hemm sentiment ta' diskriminazzjoni partikolarment
b'saħħtu. Għaldaqstant, bdew jinħolqu u jintużaw dejjem aktar l-ekwivalenti femminili għal
prattikament il-funzjonijiet kollha ta' ġens maskili ("Kanzlerin", "présidente", "sénatrice",
"assessora", eċċ.). Barra minn hekk, is-sostituzzjoni tal-forma tal-maskil ġeneriku b'żewġ
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forom għal referenti speċifiċi ('tutti i consiglieri e tutte le consigliere') qed issir aktar aċċettata
f'ħafna lingwi.

Għalhekk, l-użu ta' termini fil-maskil ġeneriku ma għadux il-prassi assoluta, anke fl-atti
leġiżlattivi. Pereżempju, fil-verżjoni Ġermaniża tat-Trattat ta' Lisbona, it-terminu ġeneriku
'ċittadini' jidher ukoll bħala 'Unionsbürgerinnen und Unionsbürger’.

- Il-lingwi li ma jużawx ġens (bħall-Estonjan, il-Finlandiż u l-Ungeriż), fejn ma hemm l-ebda
ġens grammatikali u l-ebda ġens pronominali. Dawk il-lingwi ġeneralment ma jkollhomx
bżonn ta' strateġija partikolari biex ikunu inklużivi fir-rigward tal-ġeneru, apparti għall-każijiet
speċifiċi ħafna li huma diskussi fil-linji gwida partikolari għal dawk il-lingwi.

(b) Il-Parlament Ewropew bħala leġiżlatur

Il-mod ta' kif il-prinċipju ta' sensittività għall-ġeneru fil-lingwa huwa rifless f'test jiddependi
ħafna mit-tip u r-reġistru tat-test involut.

L-awturi għandhom joqgħodu attenti sabiex jiżguraw li s-soluzzjonijiet magħżula jkunu xierqa
għat-tip tat-test u għall-użi futuri tiegħu, filwaqt li jiżguraw ukoll biżżejjed viżibbiltà għall-
ġeneri kollha intiżi.

Bħala eżempju, dak li jista' jkun xieraq f'diskors (‘Ladies and Gentlemen’) jew forma diretta ta'
indirizz ('Dear Sir or Madam' fil-bidu ta' ittra) mhux neċessarjament jissodisfa l-ħtiġijiet formali
tal-leġiżlazzjoni, li trid tkun ċara, sempliċi, preċiża u konsistenti, u ma tantx hija adatta għall-
użu ta' ċerti soluzzjonijiet ta' abbozzar immirati lejn in-newtralità bejn il-ġeneri li għandhom
mnejn joħolqu ambigwità rigward l-obbligi li jkunu inklużi fit-test (bħall-alternanza bejn il-
forom maskili u femminili għall-pronom ġeneriku jew l-użu tal-forma femminili biss f'ċerti
dokumenti u tal-forma maskili biss f'dokumenti oħrajn).

Filwaqt li tiġi rispettata l-ħtieġa ta' ċarezza, l-użu ta' lingwa li ma tkunx inklużiva fir-rigward
tal-ġeneru, b'mod partikolari l-maskil ġeneriku, għandu jiġi evitat kemm jista' jkun fl-atti
leġiżlattivi. Bosta korpi leġiżlattivi fl-Istati Membri diġà adottaw rakkomandazzjonijiet li
jmorru f'din id-direzzjoni.
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KWISTJONIJIET KOMUNI GĦALL-BIĊĊA L-KBIRA TAL-LINGWI

Għalkemm il-modi speċifiċi ta' kif tiġi evitata lingwa sessista jvarjaw minn lingwa għal oħra,
uħud mill-problemi li ġejjin huma komuni għall-biċċa l-kbira tal-lingwi.

1. UŻU ĠENERIKU TAL-ĠENS MASKIL

Il-konvenzjoni grammatikali tradizzjonali fil-biċċa l-kbira tal-lingwi li jużaw ġens grammatikali
hija li għal gruppi li jikkombinaw iż-żewġ sessi, jintuża l-ġens maskil bħala l-forma 'inklużiva'
jew 'ġenerika', filwaqt li l-femminil huwa 'esklużiv', jiġifieri jirreferi biss għan-nisa. Dan l-użu
ġeneriku, jew newtralizzanti, tal-ġens maskil spiss ġie interpretat bħala diskriminatorju kontra
n-nisa.

Il-biċċa l-kbira tal-lingwi li jużaw ġens grammatikali żviluppaw l-istrateġiji tagħhom biex
jevitaw dan l-użu ġeneriku. Strateġiji rilevanti huma deskritti fil-linji gwida speċifiċi lejn tmiem
dan il-fuljett. Għandhom jiġu evitati soluzzjonijiet li jnaqqsu l-leġġibbiltà ta' test, bħall-forom
ikkombinati ("hi/hu", "tiegħu/tagħha").

Barra minn hekk, ma għandux jitħeġġeġ l-użu tal-kelma "man" f'bosta lingwi f'firxa wiesgħa
ta' espressjonijiet idjomatiċi li jirreferu kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa, bħal pereżempju
dan il-kliem bl-Ingliż: "manpower" (forza tax-xogħol), "layman" (ċittadin komuni), "man-
made" (magħmul mill-bniedem), "statesmen" (statisti), "committee of wise men" (kumitat ta'
esperti). Permezz ta' aktar sensibilizzazzjoni, ħafna drabi dawn l-espressjonijiet jistgħu jinbidlu
b'mod li jużaw ġens newtrali.

Billi jiġu kkombinati diversi strateġiji (ara l-linji gwida speċifiċi), għandu jkun possibbli li, fil-
biċċa l-kbira tal-każijiet, jiġi applikat il-prinċipju ta' newtralità bejn il-ġeneri u ta'
nondistinzjoni bejn il-ġeneri fit-testi tal-Parlament.

2. ISMIJIET TA' PROFESSJONIJIET U FUNZJONIJIET

Meta, fit-testi tal-Parlament, issir referenza għal funzjonijiet, it-termini ġeneriċi jintużaw fil-
lingwi li jużaw ġens naturali u fil-lingwi li ma jużawx ġens, filwaqt li l-forma maskili tista' tintuża
bħala eċċezzjoni fil-lingwi li jużaw ġens grammatikali (pereżempju "chaque député ne peut
soutenir qu'une candidature').

Jekk il-ġeneru tal-persuna huwa rilevanti għall-punt li qed isir, jew meta ssir referenza għal
persuni individwali, għandhom jintużaw termini li jużaw ġens speċifiku, b’mod partikolari,
f’lingwi li jużaw ġens grammatikali (pereżempju "la haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité"). B'mod ġenerali, għandhom jiġu rispettati x-
xewqat tal-persuna stess fir-rigward ta' kif tixtieq li tkun indirizzata jew li ssir referenza għaliha
(pereżempju bil-Franċiż "Madame le Président" jew "Madame la Présidente").

Avviżi ta' pożizzjonijiet vakanti għandhom ikunu abbozzati b'mod inklużiv fir-rigward tal-
ġeneru sabiex jiġu mħeġġa japplikaw kemm kandidati rġiel kif ukoll nisa.
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3. L-UŻU TA' TITOLI

F'ċerti lingwi (pereżempju l-Franċiż u l-Ġermaniż), titoli bħal "Madame", "Mademoiselle",
"Frau" or "Fräulein" oriġinarjament kienu jindikaw l-istat ċivili tal-mara li għaliha japplika t-
titolu. Dan inbidel matul iż-żmien u l-użu ta' dawn it-titoli ma għadux jirrifletti dawn l-istati
ċivili. Il-prassi amministrattiva qed issegwi din it-tendenza. It-titolu "Mademoiselle",
pereżempju, progressivament qed jitħassar mill-formoli amministrattivi fil-pajjiżi li jitkellmu
bil-Franċiż, fejn l-unika għażla li qed titħalla hija bejn "Madame" u "Monsieur". Fit-testi tal-
Parlament, titoli bħal "Monsieur", "Frau", "Ms", eċċ., fil-biċċa l-kbira sempliċement
jitwaqqgħu u tingħata preferenza lill-isem sħiħ tal-persuna.
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KONKLUŻJONIJIET

Il-Parlament huwa impenjat favur l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni abbażi
tal-ġeneru. L-użu ta' lingwa sensittiva għall-ġeneru huwa wieħed mill-modi kif jiġi implimentat
dan l-impenn. Il-bosta lingwi u kulturi rappreżentati fil-Parlament ifissru li ma hemmx
soluzzjoni waħda adatta għal-lingwi kollha f'dan ir-rigward, iżda li jridu jinstabu soluzzjonijiet
xierqa f'kull kuntest speċifiku, filwaqt li jitqiesu l-parametri lingwistiċi u kulturali rilevanti.
Soluzzjonijiet prattiċi għall-Malti jistgħu jinstabu fit-tieni parti ta' dawn il-linji gwida.

Ir-rwol tal-Parlament bħala leġiżlatur Ewropew irid jitqies ukoll meta wieħed ifittex li jħaddem
lingwa li tuża ġens newtrali. Mhux is-soluzzjonijiet kollha li jistgħu jiġu applikati f'kuntesti oħra
jistgħu jintużaw fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni, li tirrikjedi ċarezza, sempliċità, preċiżjoni u
konsistenza.

Lingwa bla preġudizzji għandha aktar possibbiltà li tkun aċċettata mill-
utenti jekk tkun naturali u diskreta. Għandhom jinstabu alternattivi
ġenwinament newtrali u inklużivi filwaqt li jiġu rispettati n-natura
multilingwi tal-ambjent ta' xogħol tal-Parlament u r-regoli speċifiċi li
jirregolaw l-abbozzar tal-leġiżlazzjoni. Dawn il-linji gwida għandhom l-għan
li jkunu sors ta' ispirazzjoni għas-servizzi amministrattivi tal-Parlament
f'dan ir-rigward.
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LINJI GWIDA SPEĊIFIĊI GĦALL-MALTI

1. Forom grammatikali li mhumiex newtrali

Il-Malti, bħala lingwa b’ġens grammatikali, jirrikjedi li jkun hemm qbil grammatikali bejn is-
suġġett tas-sentenza u l-espressjonijiet l-oħra fis-sentenza. Dan jiġri anke meta l-forma
grammatikali tkun qed tirreferi għal nom li fit-tifsira jkun ta’ ġens differenti.

a) Il-pronomi MIN, WIEĦED, ĦADD, XI ĦADD, KULĦADD, KULL MIN huma grammatikalment
ta’ ġens maskil. L-espressjonijiet l-oħra fis-sentenza jridu dejjem jaqblu magħhom (jiġifieri
tintuża l-forma tal-maskil), anke meta n-nom li qed jirrappreżentaw ikun ta’ ġens femminil.

Eż. Il-kappillan kellem lin-nisa tad-dar u staqsiehom min minnhom kien lest
li jgħin fit-tindif tal-knisja.
Bgħatt email lil diversi tfajliet imma ħadd minnhom ma weġibni.
L-għalliemakellmet lill-istudenti bniet tagħha u wegħdithomli tagħti premju lil kull min iwieġeb
il-mistoqsijiet kollha.

La ngħidu u lanqas niktbu:
Min irid/trid imur/tmur?
Iżda: Min irid imur?

b) In-nomi PERSUNA, TARBIJA huma grammatikalment ta’ ġens femminil. L-espressjonijiet l-
oħra fis-sentenza jridu jaqblu magħhom (jiġifieri tintuża l-forma tal-femminil) dejjem, anke
meta n - nom li għalih qed jirreferu jkun ta’ ġens maskil).

Eż. Il-kappillan hu persuna ta’ min jafdaha.
L-unika tarbija li twieldet lejlet il-Milied issemmiet John.

La ngħidu u lanqas niktbu:
Persuna responsabbli dejjem iġġib/iġib ruħha/ruħu sew
Iżda: Persuna responsabbli dejjem iġġib ruħha sew.

It-traduttur jista’ jadotta s-soluzzjoni newtrali billi juża l-forma grammatikali tal-plural, DAWK:

Eż. Dawk kollha li jixtiequ jkunu magħna llejla jridu jibbukkjaw post.

2. Nomi li jieħdu żewġ forom (maskil u femminil)

Raġel Mara
Tabib Tabiba
Spiżjar Spiżjara
Pittur Pittriċi
Attur Attriċi
Furnar Furnara
Ħajjat Ħajjata
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Bidwi Bidwija
Petizzjonant Petizzjonanta

• Meta rridu nirreferu għal nom partikolari (maskil jew femminil) nużaw il-forma xierqa skont
il-każ. Din il-forma trid taqbel fil-ġens mal-espressjonijiet l-oħra fis-sentenza.

Eż. It-tabib fejjaq lill-pazjenti tiegħu.
It-tabiba fejqet lill-pazjenti tagħha.
Is-Segretarju Ġenerali mexxa l-laqgħa.
Is-Segretarja Ġenerali mexxiet il-laqgħa.

• Meta nużaw dawn in-nomi f’sens ġeneriku (b’mod li jirreferi kemm għan- nomi ta’ ġens
maskil kif ukoll għan-nomi ta’ ġens femminil) l-aħjar li nużaw il-plural.

Eż. It-tobba kollha għandhom iżommu ruħhom aġġornati mal-iżviluppi li jsiru fil-mediċina.
Dan biex nevitaw li nikkumplikaw u li niktbu forma li tiddiskrimina: Kull tabib għandu jżomm
ruħu aġġornat mal-iżviluppi fil-mediċina.

3. Nomi relatati ma’ karigi, professjonijiet u xogħlijiet

B'mod ġenerali, il-maskil huwa l-aktar li jintuża bħala ġens fir-rigward tal-karigi. Madankollu, teżisti wkoll
il-verżjoni femminili għal bosta karigi bħalma nistgħu naraw fit-tabella hawn taħt.

 Maskil u Femminil: meta niġu biex nittraduċu n-nomi li għandhom x’jaqsmu mal-karigi tajjeb li
wieħed iħalli l-għażla lill-persuna dwar kif trid tiġi indirizzata, jiġifieri, jekk huwiex fil-maskil (“id-direttur
qalet...”) jew fil-femminil (“id-direttriċi ordnat...”)

Segretarju Segretarja
Rappreżentant Rappreżentanta
Ambaxxatur Ambaxxatriċi
Direttur Direttriċi

Il-komponenti (verbi, aġġettivi eċċ.) tas-sentenza fejn jinsabu dawn in-nomi jirrikjedu sempliċiment li
jaqblu mal-ġens tan-nom ikkonċernat.

Eż: Id-Direttur tal-kumpanija ddeċieda jorganizza festin għal kulħadd.
Id-Direttriċi ppreżentat il-premju tal-Ħaddiem tas-Sena.

 Maskil biss: nomi li grammatikalment huma ta’ ġens wieħed (maskil) u li jintużaw biex
jirreferu kemm għall-maskil kif ukoll għall-femminil.

Viċi President President Kummissarju Ministru Spiker Maġistrat
Maġġur Spettur Surġent Membru Membru

tal-
Parlament

Kaptan
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Uffiċjal Fizzjal Sindku Konslu Ammirall Kap
Imħallef Perit

Inżommu dejjem qbil grammatikali bejn in-nom u l-aġġettiv.

Eż. ministru anzjan spiker ġdid kummissarju għoli

maġistrat magħruf uffiċjal imlaħħaq president maħbub

• F’sentenza li fiha n-nom invarjabbli jkollu l-funzjoni ta’ suġġett, il-verb jaqbel mal-ġens tal-
persuna rrappreżentata min-nom.

Eż. Il-ministru l-ġdid ħa l-ġurament ilbieraħ.
Il-ministru l-ġdid ħadet il-ġurament ilbieraħ.
Il-Kummissarju Malti indirizza l-laqgħa.
Il-Kummissarju Żvediż indirizzat il-laqgħa. (Inkella nistgħu nduru magħha u ngħidu “Il-
Kummissarju mill-Iżvezja indirizzat il-laqgħa.”)

• Meta n-nomi invarjabbli jintużaw f’sens ġeneriku (b’mod li jirreferi kemm għan-nomi ta’
ġens maskil kif ukoll għan-nomi ta’ ġens femminil), l-aħjar li nużaw il-plural.

Eż. Is-sindki għandhom ikunu persuni responsabbli li kapaċi jmexxu.
Minflok il-forma fis-singular li hi diskriminatorja għax ma tinkludix liż-żewġt iġnus:
Is-sindku għandu jkun persuna responsabbli li kapaċi tmexxi.

It-tradutturi jistgħu, fil-każ fejn it-test, b’mod ċar, jagħmel riferiment għal individwu speċifiku
f’okkażjoni partikolari, jużaw il-pronom speċifiku li jaqbel mal-ġens bħalma nistgħu naraw
f’din il-kwotazzjoni mill-Emendi għall-Att Nru XXIII tal-2017:

“Il-President [Marie-Louise Coleiro Preca]..., ħarġet b’liġi dan li ġej:”

Minkejja li n-nom “President” huwa fil-maskil, il-verb (u eventwalment l-aġġettiv) jaqbel mas-
suġġett li nafu li hija l-President Coleiro Preca. Dan m’għandux iwassal għal ambigwità
f’każijiet simili oħrajn.

 Maskil u Femminil: a) nomi komuni, jiġifieri nomi li grammatikalment jistgħu jkunu
kemm maskili kif ukoll femminili.

Atleta Gwida Ners
Lekċerer Kowċ Plejer
Bodigard Magician Referi
Bejbisiter Astronawta Hairdresser
Maniġer

Eż. L-atleta Maltija ġiet fit-tieni post fit-tiġrija.
L-atleta Malti rebaħ il-medalja tad-deheb.
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Meta n-nomi komuni jintużaw f’sens ġeneriku (b’mod li jirreferi kemm għan- nomi ta’ ġens
maskil kif ukoll għan-nomi ta’ ġens femminil), l-aħjar li nużaw il-plural.

Eż. Il-gwidi tat-turisti għandhom ikunu nies imħarrġa sew fl-istorja ta’ Malta.
Minflok il-forma fis-singular li hi diskriminatorja għax ma tinkludix liż-żewġt iġnus1:
Gwida tat-turisti għandu jkun imħarreġ sew fl-istorja ta’ Malta.

JEW minflok il-forma fis-singular li tinkludi l-forom tal-maskil u l-femminil, forma li hi
kkumplikata u mhux prattika u għalhekk għandha tiġi evitata kemm jista’ jkun.
Gwida tat-turisti għandu/għandha jkun/tkun imħarreġ/imħarrġa sew fl-istorja ta’ Malta.

b) Nomi ta’ oriġini Taljana bis-suffiss “ista” fejn in-nom maskil jista’ jieħu żewġ forom kif
nistgħu naraw mill-eżempju t’hawn taħt.

Eż. L-ekonomist il-ġdid hu ddedikat f’xogħlu.
L-ekonomista l-ġdid hu ddedikat f’xogħlu.

L-ekonomista l-ġdida hi ddedikata f’xogħolha.

Inżommu qbil grammatikali mal-aġġettiv u qbil mal-verb skont il-ġens tal-persuna li għaliha
jirreferi n-nom.

Eżempji oħra huma:

Illużjonista Ġurnalista Speċjalista Terrorista
Organista Flawtista Ekonomista Terapista
Kitarrista Klarinettista Analista

4. Nomi ta’ nisel Ingliż li jispiċċaw bis-sekwenza ”man”

Chairman:

Peress li fit-traduzzjonijiet għall-Malti konsistentement nużaw “President”, ma tinħoloqx
kwistjoni ta’ ambigwità jew diskriminazzjoni:

EN: The Chairman reminded Members that the meeting is webstreamed live.
MT: Il-President fakkret lill-Membri li l-laqgħa qiegħda tixxandar dirett fuq l-internet.

EN: The Chairman of Coreper will then send a letter to the Chairperson of the European
Parliament's CULT committee.
MT: Imbagħad il-President tal-Coreper jibgħat ittra lill-President tal-kumitat CULT tal-
Parlament Ewropew.

1 Mhuwiex in-nom per se li ma jinkludix iż-żewġt iġnus (gwida = intrinsikament newtrali) iżda huma l-
verbi u l-aġġettivi li jorbtu miegħu li jkunu “sessisti” kemm-il darba ma nużawhomx doppji, pereżempju
“għandu/għandha”.  Jekk nagħżlu din is-sistema, madankollu, it-test isir ikkumplikat biex jinqara’ peress li jridu
jingħataw il-verżjonijiet ta’ mhux biss in-nomi u l-pronomi iżda anke tal-verbi u tal-aġġettivi.  Huwa għalhekk li
għall-iskop tat-traduzzjonijiet, jaf ikun aħjar li t-traduttur juża l-plural.
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Ombudsman:

Għall-Ombudsman Ewropew, kariga li bħalissa tokkupaha mara, xorta waħda nużaw
“Ombudsman2”. Il-verb imbagħad jaqbel mal-ġens tan-nom li f’dan il-każ huwa femminil u
għaldaqstant ma joħloqx ambigwità fis-sens:

“Fil-ftuħ tal-investigazzjoni tagħha, l-Ombudsman bagħtet ittri lill-President tal-Kummissjoni,
lill-President tal-Parlament u lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill fejn innutat li t-trilogi qegħdin,
iktar ma jgħaddi ż-żmien, iservu bħala post fejn tittieħed deċiżjoni fuq il-kontenut innegozjat
tat-test tal-leġiżlazzjoni finali. L-Ombudsman staqsiet sensiela ta’ mistoqsijiet b’mod
partikolari dwar il-pubblikazzjoni proattiva tad-dokumenti tat-trilogi.”3

5. In-nom epiċenu “child”

Meta niġu għat-traduzzjoni ta’ dan it-terminu għall-Malti wieħed aktarx jiġih dubju dwar liema
ġens jagħżel peress li t-terminu bl-Ingliż ma jindika l-ebda ġens. Mhuwiex prattiku li wieħed
jagħżel li jniżżel iż-żewġt iġnus, bħal ngħidu aħna:

“It-tifel/tifla għandu/għandha tingħata protezzjoni mill-awtoritajiet lokali.”

Għaldaqstant, l-aktar mod prattiku hu li nużaw il-plural bħalma jintuża fil-liġijiet Maltin:

“L-għan ta’ dan l-Att huwa li f’kull mument għandu jkun imħares, protett u mogħti prijorità l-
aqwa interess tat-tfal u li tkun garantita l-permanenza tal-futur tat-tfal fl-iqsar żmien
possibbli”4.

Jew inkella “minuri”5 u “ulied/wild”6.

SUĠĠERIMENTI OĦRA

Il-funzjoni ta’ dawn il-linji gwida hija li joffru eżempji ċari lit-tradutturi, li f’xogħolhom jużaw
lingwa b’ġens grammatikali, ta’ kif jistgħu japplikaw il-prinċipju tan-newtralità bejn il-ġnus fil-
Malti.

1. L-użu tal-plural

2 Titolu X tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew.
3 https://www.ombudsman.europa.eu/mt/activities/annualreport.faces/mt/67667/html.bookmark
4 "Att maħsub biex jieħu post l-Att dwar it-Tfal u Żgħażagħ (Ordnijiet għall-Ħarsien), l-Att dwar il-Foster
Care u r-Regolamenti dwar l-Allokazzjoni tal-Minuri, biex jintroduċi ordnijiet għall-protezzjoni tat-tfal, biex
jistabbilixxi ħarsien alternattiv u protezzjoni xierqa lit-tfal imċaħħad mill-ħarsien tal-ġenituri jew li huma f’riskju
li hekk jiġu mċaħħda", Att Nru IIII tal-2017, p.1.
(http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28245&l=2).
5 Att dwar is-Sekwestu u l-Kustodja ta’ minuri,
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8876&l=2
6 Kodiċi Ċivili Art.3B,
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8580&l=2
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F’każijiet fejn is-suġġett ikun jew maskil jew femminil, jew saħansitra t-tnejn li huma, l-użu tal-
plural jevita li nqabblu l-bqija tal-komponenti (il-verbi, il-pronomi, il-partiċelli, l-aġġettivi eċċ.)
tas-sentenza mas-suġġett u għaldaqstant, jiffaċilita l-qari tat-test. Dan huwa każ ta' eżempju
ċar ħafna li ma għandniex insegwu:

EN: Where, on account of pregnancy, a new-born child, serious illness, severe disability or old
age, an applicant is dependent on the assistance of his or her child, sibling or parent legally
resident in one of the Member States, or his or her child, sibling or parent legally resident in
one of the Member States is dependent on the assistance of the applicant, Member States
shall normally keep or bring together the applicant with that child, sibling or parent, provided
that family ties existed in the country of origin, that the child, sibling or parent or the applicant
is able to take care of the dependent person and that the persons concerned expressed their
desire in writing.

MT: Fejn, minħabba tqala, tarbija tat-twelid, mard serju, diżabilità severa jew xjuħija,
applikant ikun jiddependi fuq l-assistenza ta’ uliedu jew uliedha, ħuh/oħtu jew ġenitur
legalment residenti f’wieħed mill-Istati Membri, jew fejn il-wild tiegħu/tagħha, ħuh/oħtu jew
ġenitur legalment residenti f’wieħed mill-Istati Membri ikunu jiddependu mill-assistenza tal-
applikant, l-Istati Membri għandhom normalment iħallu jew iġibu flimkien l-applikant ma’ dak
il-wild, ħu/oħt jew ġenitur, sakemm ir-rabtiet tal-familja kienu jeżistu fil-pajjiż tal-oriġni jew l-
applikant ikun jista’ jieħu ħsieb il-persuna dipendenti u li l-persuni kkonċernati jkunu esprimew
ix-xewqa tagħhom bil-miktub.7

L-ewwel nett, il-kelma “applikant” għandha forma distinta fil-femminil (“applikanta”), bħal,
ngħidu aħna, “petizzjonant/a”. Għaldaqstant, jekk irridu nżommu l-ġens newtrali, irridu
nużaw “applikant/a” mhux biss “applikant”. Jekk nużaw “applikant” biss, irridu nirraġunaw illi
din il-kelma tieħu minnha nfisha l-ġens maskil u għaldaqstant l-użu ta’ “tiegħu/tagħha” huwa
żbaljat (tintuża “tiegħu” biss). Madankollu, meta nużaw “applikant/a”, id-distinzjoni bejn iż-
żewgt iġnus fil-Malti trid tidher konsistentement fis-sentenza kollha u mhux biss meta l-Ingliż
juża “his/her”, jiġifieri kemm fil-verb (“ikun jiddependi/tkun tiddependi”; “ikun jista’ jieħu
ħsieb/tkun tista’ tieħu ħsieb”) kif ukoll fis-sensiela ta’ nomi li jaqgħu kollha kemm huma taħt
il-kappa ta’ “his/her” (“his/her” tidher darba waħda għas-sensiela kollha bl-Ingliż, iżda bil-
Malti – li juża taħlita ta’ partiċella “ta’” u ta’ stat kostrutt għan-nomi involuti fis-sentenza –
trid issir id-distinzjoni fil-każ ta’ kull nom: “uliedu jew uliedha, ħuh jew ħuha, oħtu jew oħtha”).
Is-sentenza kif inhi tradotta u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali hija żbaljata, u biex tkun korretta
jkollha titwal. Għaldaqstant, issir aktar diffiċli għall-qarrej biex jifhem dak li qiegħed jaqra kif
nistgħu naraw fl-eżempju li ġej:

Fejn, minħabba tqala, tarbija tat-twelid, mard serju, diżabilità severa jew xjuħija, applikant/a
ikun jiddependi/tkun tiddependi mill-assistenza ta’ wild tiegħu/tagħha, ħuh/a, oħtu/oħtha
jew ġenitur tiegħu/tagħha legalment residenti f’wieħed mill-Istati Membri, jew fejn wild
tiegħu/tagħha, ħuh/a, oħtu/oħtha jew ġenitur tiegħu/tagħha legalment residenti f’wieħed

7 Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 li
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina
applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’
pajjiż terz jew persuna apolida.
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mill-Istati Membri jkunu jiddependu mill-assistenza tal-applikant/a, l-Istati Membri
għandhom normalment iħallu jew iġibu flimkien l-applikant/a ma’ tali wild, ħu/oħt jew
ġenitur, sakemm ir-rabtiet tal-familja kienu jeżistu fil-pajjiż tal-oriġini jew l-applikant/a jkun
jista’ jieħu ħsieb / tkun tista’ tieħu ħsieb il-persuna dipendenti u l-persuni kkonċernati jkunu
esprimew ix-xewqa tagħhom bil-miktub.

Alternattiva eħfef u għalhekk rakkomandabbli: l-użu tal-plural, kif ġej:

Fejn, minħabba tqala, tarbija tat-twelid, mard serju, diżabilità severa jew xjuħija, applikanti
jkunu jiddependu mill-assistenza ta’ wild tagħhom, ħuhom, oħthom jew ġenitur tagħhom
legalment residenti f’wieħed mill-Istati Membri, jew fejn wild tagħhom, ħuhom, oħthom jew
ġenitur tagħhom legalment residenti f’wieħed mill-Istati Membri jkunu jiddependu mill-
assistenza tal-applikanti, l-Istati Membri għandhom normalment iħallu jew iġibu flimkien l-
applikanti ma’ tali wild, ħu/oħt jew ġenitur, sakemm ir-rabtiet tal-familja kienu jeżistu fil-pajjiż
tal-oriġini jew l-applikanti jkunu jistgħu jieħdu ħsieb il-persuna dipendenti u l-persuni
kkonċernati jkunu esprimew ix-xewqa tagħhom bil-miktub.

2. L-użu tal-imperattiv

Fejn is-sens jippermetti, nużaw l-imperattiv li dejjem jieħu forma li tirreferi kemm għall-maskil
kif ukoll għall-femminil.

Eż. Ibgħat l-applikazzjoni tiegħek fil-ħin.
Minflok il-forma fil-preżent:
Il-kandidat għandu jibgħat l-applikazzjoni tiegħu fil-ħin (forma diskriminatorja).

3. L-użu tal-passiv

Il-passiv għandu jkun l-aħħar għażla. Dan jista’ jsolvi sitwazzjonijiet fejn is-suġġett ikun
ambigwu. Madankollu idealment ma jintużax spiss sabiex jiffavorixxi l-użu tal-attiv kif jindikaw
r-regoli tal-kitba ċara fl-abbozzar tal-atti leġiżlattivi.

Eż. Ir-riżultati għandhom jiġu ppubblikati mill-eżaminatur sa xahar mid-data tal-eżami.

Minflok
L-eżaminatur għandu jippubblika r-riżultati sa xahar mid-data tal-eżami (forma
diskriminatorja).
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4. L-użu tal-kelma “tali”

Ikun tajjeb ukoll li nużaw “tali” bħala forma newtrali għal “dak/dik”.

Eż. ...l-Istati Membri għandhom normalment iħallu jew iġibu flimkien l-applikant ma' tali wild.
Minflok

...l-Istati Membri għandhom normalment iħallu jew iġibu flimkien l-applikant ma' dak il-wild.

5. Eżempji oħra mill-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali8

Sabiex nevitaw l-ambigwità tal-ġens tan-nom:

a) neliminaw il-pronomi personali possessivi
Eż. Il-Membru tal-Qorti jista’ jitlef id-dritt għall-pensjoni

Minflok
Il-Membru tal-Qorti jista’ jitlef id-dritt tiegħu għall-pensjoni.

b) nirrepetu n-nom
Eż. Dan ma japplikax għal meta passiġġier jitlef titjira konnessa li għaliha l-passiġġier għandu
riservazzjoni.

Għalkemm dan l-aħħar eżempju kapaċi jinstema’ wisq formali jew repetittiv, ir-repetizzjoni
tan-nom tista’ tkun prattika.

6. Titli ta’ persuni fil-Malti

a) Fil-każ ta’ raġel nużaw l-abbrevjazzjoni Sur.
Eż. Kellimt lis-Sur Zammit.

b) Fil-każ ta’ mara nużaw l-abbrevjazzjoni Sa li tiġi ppronunzjata SINJURA.
Eż. Il-parrina kienet is-Sa Brincat.

c) Fil-każ ta’ aktar minn persuna waħda nużaw il-kelma SINJURI li ma titqassarx. Nużaw
SINJURI irrispettivament mill-ġens tal-persuni jew mill-istat ċivili tagħhom.
Eż. Is-SINJURI Brincat u Depasquale kienu skużati milli jattendu l-laqgħa

Meta jintużaw f’sens vokattiv (biex nindirizzaw bihom) dawn it-titoli jintużaw mingħajr l-artiklu.

Eż Għażiż Sur Azzopardi
Għażiża Sa Falzon

F’każi oħra dawn it-titli jintużaw bl-artiklu.

8 Taqsima 10.6
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Eż. f’indirizz: Is-Sa Marija Bezzina
23 Triq il-Kbira
Il-Furjana

f’diskors normali: Is-Sur Agius kien akkumpanjat minn oħtu, is-Sa
Chetcuti.

d) Meta nindirizzaw persuna li d-dettalji tas-sess tagħha mhumiex magħrufin nużaw il-forma:
Sinjur/a

Eż. Għażiż/a Sinjur/a

L-AĦĦAR AĠĠORNAMENTI LINGWISTIĊI MINN MALTA

Fit-12 ta’ Lulju 2017, Malta approvat iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Dan ġab miegħu
tibdil lingwistiku fl-Atti kkonċernati, fosthom l-Att taż-Żwieġ u liġijiet oħrajn rigward l-
introduzzjoni taż-żwieġ indaqs . B’mod ġenerali, it-termini “raġel” u “mara” ġew sostitwiti bil-
kelma “konjuġi” filwaqt li “missier” u “omm” bil-kelma “ġenituri”. Il-kliem “missier jew omm
ir-raġel jew il-mara, żewġ it-tifla jew mart it-tifel” inbidlu għal “il-ġenituri tal-konjuġi, il-konjuġi
tal-ulied”. Għaldaqstant, ninnutaw l-użu tal-plural kull fejn ma kienx possibbli li jinstab
terminu newtrali.

It-termini ewlenin li ta’ min iżomm f’moħħu minn issa ‘l quddiem biex niktbu b’mod aktar
newtrali, fil-kuntest ta’ familji, huma:

- ulied/wild
- minuri
- konjuġi
- ġenituri
- wieħed mill-konjuġi
- il-parti l-oħra fiż-żwieġ
- persuna/i
- persuna li wellditha (għall-omm, skont l-Artikolu 115 tal-Kodiċi Ċivili)

F’dawn l-aħħar snin f’Malta sar bosta titjib sabiex kemm jista’ jkun ikun hemm aktar
ugwaljanza fil-lingwaġġ użat f’dokumenti uffiċjali, bħal passaporti, karti tal-identità, u
permessi għal residenza. Tali prinċipju ta’ ugwaljanza ġie rifless fil-liġi, introdotta f’Settembru
2017, intitolata “Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-
Sess”9 li permezz tagħha “[K]ull persuna li hi ċittadin Malti għandha dritt li titlob lid-Direttur
sabiex ibiddel il-ġeneru reġistrat, u, jew l-ewwel isem, jekk il-persuna tagħżel li tibdel l-ewwel
isem, sabiex jirrifletti l-identità tal-ġeneru magħżula minn dik il-persuna”10

9 Kapitolu 540 tal-Liġijiet ta’ Malta
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=2
10 http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=2, Artikolu
4(1) tal-Kapitolu 540 tal-Liġijiet ta’ Malta.


