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Meta tlissen il-kelma “inklużjoni”, il-biċċa
l-kbira tan-nies ikunu semgħuha kemm-il darba,
numru kbir fosthom għandhom idea ta’ xi tfisser,
numru inqas jafu eżatt x’inhu l-kunċett marbut
magħha, imma wisq nibża’ li ftit huma dawk li
jħaddnuha u jafu kif ipoġġuha verament fil-prattika.
U ma tlum lil ħadd, għax mhux kunċett li kiber ma’
ħafna minna. Hawn min jaħseb li f’għaqda fejn issib
ġabra varjata ta’ nies li għandhom karatteristiċi,
valuri, twemmin, esperjenzi u abbiltajiet differenti
għandek mudell mill-aqwa t’inklużjoni soċjali.
Dan hu kollu tajjeb, ta’ min ifaħħru u jħeġġu, imma
naħseb li mhux biżżejjed. Huwa l-bidu, imma
mhux l-għan aħħari. Sabiex ikollok inklużjoni vera,
jeħtieġ li timxi pass ieħor, li mhux dejjem faċli. Dan
minħabba li jaf jinvolvi spejjeż ulterjuri li għal xi
wħud jaf jidhru fiergħa jew forsi mhux neċessarji,
imma iktar minn hekk, dan il-pass irid iġib miegħu
bidla fil-mentalità, fil-kultura u fil-mod kif ngħixu.
Ambjent verament inklussiv għandu jagħti aċċess
ugwali għal u lil kulħadd għall-opportunitajiet u
għar-riżorsi neċessarji li jwasslu għall-iżvilupp
tal-persuna b’mod sħiħ, irrispettivament millabbiltajiet, twemmin, valuri, età u sess.
Fortunatament illum il-ġurnata, il-komunità
inġenerali qed tifhem dejjem aktar li l-ostakli
għall-aċċess fiżiku joħolqu problema għal diversi
membri tal-istess komunità, u għalhekk huma
wkoll problema għall-komunità kollha b’mod
kollettiv. L-Għaqda Mużikali Imperial dan fehmitu
tant li f’wieħed mill-ikbar proġetti li daħlet għalih
fil-passat riċenti, ħasset il-ħtieġa li tinstalla lift
sabiex is-sulari kollha tal-każin ikunu aċċessibbli
għal kulħadd. Spiża konsiderevoli, anke meta tqis
li din iġġib magħha spiża rikorrenti sostanzjali
minħabba li l-lift irid jinżamm f’kundizzjoni tajba
u ċċertifikat regolarment min-nies kompetenti.
Imma għall-Għaqda tagħna dan huwa investiment.
U tant hu hekk illi preżentament qegħdin naħdmu
sabiex negħlbu l-aħħar ostaklu li għad baqa’ li
jagħti aċċess sħiħ, permanenti u awtonomu għall-

każin kollu lil kulħadd billi
nneħħu l-ħtieġa ta’ rampa
temporanja li tintrama’ meta
jkun hemm il-ħtieġa sabiex
tagħti aċċess minn fuq ilparapett għal ġol-każin.
Proġett ambizzjuż, imma li
ma jaqtgħalniex qalbna u li nittamaw li nwettqu fiżżmien li ġej.
Imma l-ostakli għall-aċċess huma biss l-ewwel
ħolqa biex ngħidu li għaqda hija verament inklussiva.
L-Għaqda tagħna tixtieq ukoll li timxi l-pass li jmiss
billi toffri opportunità għat-tagħlim tal-mużika lil
iktar persuni b’abbiltajiet differenti. L-integrazzjoni
ta’ persuni b’abbiltajiet differenti huwa mod
effiċjenti sabiex jitkattar it-tagħlim, mhux biss dak
mużikali iżda wkoll dak fuq livell soċjali. It-taħlit
ta’ esperjenzi ta’ nies b’firxa wiesgħa ta’ abbiltajiet u
diżabbiltajiet għandu jservi biex jitkattar l-għarfien
dwar kif persuni differenti jesperjenzaw dak li toffri
l-ħajja, fosthom l-abbiltajiet mużikali. Permezz ta’
dan, persuni li diġà jiffrekwentaw il-Każin ikollhom
l-opportunità li jkabbru l-għarfien, il-ħiliet, ilkapaċitajiet u l-għerf tagħhom billi jimirħu f’baħar
ta’ esperjenzi li jġibu magħhom tfal u żgħażagħ
oħra li s’issa ftit li xejn kellhom inċentiv biex jersqu
lejn każin tal-banda.
Għalhekk, nixtieq hawnhekk nintroduċi l-ewwel
pass li l-Għaqda Mużikali Imperial ħadet f’din iddirezzjoni bis-saħħa ta’ inizjattiva li permezz tagħha
se nintroduċu t-tagħlim mużikali għal persuni
neqsin mis-smigħ. Dan se jkun qed isir bħala parti
mill-proġett “It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ
fil-Każini tal-Banda” amministrat mill-Aġenzija
Żgħażagħ bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda Każini
tal-Banda. Għamilna kuntatt ma’ organizzazzjoni
mir-Renju Unit li hija magħmula minn nies
professjonali li huma ddedikati esklussivament biex
jipprovdu aċċess, edukazzjoni u opportunitajiet
mużikali lil persuni neqsin mis-smigħ. Fuq stedina
li għamilnilhom, se jkunu qed jiġu Malta f’Ottubru
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sabiex jagħtu taħdidiet, tagħlim u konsulenza f’dan
il-qasam. Dan il-proġett huwa esperiment innovattiv
għall-gżejjer tagħna għax, safejn hu magħruf
għalina, mhux qed jiġi offrut b’mod formali l-ebda
tagħlim tal-mużika lil persuni neqsin mis-smigħ.
Għalhekk nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex
inħeġġeġ lil tfal, żgħażagħ u adulti bi problemi ta’
smigħ sabiex jagħmlu kuntatt magħna ħalli jkunu
protagonisti attivi f’din l-inizjattiva.
L-għaqdiet mużikali kienu minn dejjem fuq
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quddiem biex jippromwovu l-inklussività billi
ħaddnu magħhom nies minn kull sfera tas-soċjetà
ċivili, anke fi żmien meta dawn ma kinux milqugħa
minn kulħadd, jew addirittura mwarrba u iżolati.
Naħseb u nemmen li wasal iż-żmien li l-istess
għaqdiet mużikali jagħtu direzzjoni lill-komunitajiet
lokali dwar kif l-inklussività għandha verament
titpoġġa fil-prattika.
Il-Festa t-Tajba lil Kulħadd!
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