
Qegħdin ngħixu fi żmien li kważi lanqas 
nindunaw li biex il-mara integrat ruħha fis-soċjetà 
kellha tissielet ħafna għal tul ta’ żmien. Għalkemm 
ir-rwol tal-mara kien dejjem wieħed importanti 
speċjalment kif ittella’ l-familja u żżomm darha 
tajjeb, beda jinħass il-bżonn li dan għandu jinbidel 
u jkollha d-dritt li tieħu aktar sehem f’dak li qed isir 
fis-soċjetà ta’ barra minn darha.

Snin ilu l-mara lanqas biss kellha dritt għall-vot 
għat-tmexxija ta’ pajjiżha, aħseb u ara kemm tkun 
hi stess li tmexxiha. Kien proċess twil imma li fl-
aħħar irnexxa. Fortunatament aħna qegħdin ngħixu 
ġo pajjiż li l-mara għandha drittijiet ugwali f’kull 
settur, sew fil-politika, fil-knisja, fl-edukazzjoni, fis-
soċjetà u f’mitt settur ieħor. U nista’ ngħid li dan ta 
riżultati tajbin.

Ser insemmi settur żgħir li bħalissa ninsab fih 
jien. Għadni niftakar meta kont iżgħar, ġol-każin 
konna nidħlu biss għal xi party tat-tfal tal-Milied 
u mbagħad meta kbirna konna mmorru naraw xi 
teatrin li kien isir minn grupp ta’ dilettanti u drabi 
oħra għat-tombla. Imma dak kollox – qatt ma 
poġġejna fuq mejda mal-bar biex nieħdu belgħa te 
jew xi flixkun luminata. Illum bi pjaċir ngħid li dan 
kollu nbidel u tara familji sħaħ jiddiskutu u jitkellmu 

fuq kollox ġol-każin.
Dak iż-żmien, it-tindif tal-

każin kien isir minn xi qraba 
tal-kumitat stess, għalhekk xi 
ħamsa u għoxrin sena ilu ddeċidejna li ngħaqqdu 
Kummissjon Nisa biex hekk inkunu nistgħu ngħinu 
f’xi attivitajiet li kienu bdew isiru ġewwa l-każin, 
inżommu l-każin nadif u ngħinu fil-ġbir ta’ fondi. 
Ma konniex ċerti li dan kien se jintlaqa’ daqshekk 
tajjeb mill-kumplament tal-membri, imma għamilna 
kuraġġ u komplejna bil-ħidma tagħna fi ħdan din is-
soċjetà.

Pass akbar għalija kien li nidħol ngħin fil-Kumitat 
Direttiv. Ħsibt li kont se nħossni waħdi ma’ grupp ta’ 
rġiel, imma le, xħin inpoġġi fuq il-mejda magħhom, 
għandi x-xorti ngħid li nħossni magħhom u bħalhom. 
Suġġerimenti li jkun hemm bżonn ngħaddi minn 
ħin għall-ieħor huma suġġerimenti li jiġu mismugħa 
bħal ta’ kulħadd. Ngħid grazzi lill-Kumitat Direttiv 
li aċċettani u rrispettani. Suġġeriment żgħir lil nisa 
sħabi hu li min hu interessat f’dan il-volontarjat, ma 
joqgħodx lura.

Nixtieq bħal kull sena oħra nawgura l-festa 
t-tajba lill-Melleħin kollha.

Il-Mara
fis-Soċjetà tal-Lum

Carmen Cini
Chairperson – Kumitat Nisa

Opening hours:
Mon – Tues 07.00 – 18.00
Wed 07.00 – 13.00
Thurs - Fri 07.00 – 18.00
Sat 07.00 – 14.00
Sun Closed
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