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1 Dritt għall-Ħajja:
Libertà Primarja Fundamentali

 “Ebda persuna m’għandha tiġi mċaħħda
intenzjonalment minn ħajjitha…” - Artikolu 33.1 - il-
Kostituzzjoni ta’ Malta

Il-partiti tradizzjonali ta’ Malta jidhru li m’għadhomx lesti
jżommu dan l-obbligu Kostituzzjonali f’isimna u minflok
qed jippromwovu kultura tal-mewt: suwiċidju assistit
(ewtanasja), qtil ta’ dawk li għadhom fil-ġuf (abort), u
aġendi djaboliċi oħra. Dan imur kontra l-maġġoranza
assoluta u kbira tax-xewqat tal-poplu Malti, kif juru l-
liġijiet u t-trattati internazzjonali tagħna.

Bħala partit Nisrani, Soċjo-Konservattiv, ABBA se
jiddefendi din il-libertà fundamentali ewlenija kif
garantita mill-Kostituzzjoni tagħna. Ninsistu li l-
Kummissjoni l-Kbira tagħna għal Malta tkun dawl għall-
bqija tad-dinja billi tirrifjuta għal kollox din l-impożizzjoni
barranija u tippromwovi kultura ta’ ħajja.

Ladarba jiġi elett fil-Parlament,
ABBA jwiegħed li l-ewwel abbozz
tiegħu se jkun li jemenda l-kliem
ikkwotat hawn fuq mill-Artikolu
33 għal "Ebda persuna
m'għandha mill-konċepiment tiġi
mċaħħda intenzjonalment minn
ħajjitha...", biex b'hekk
jiggarantixxi li x-xewqa tal-poplu
Malti tkun onorata u li l-abort ma
jkunx legalizzat f’Malta.
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Libertà tal-Individwu:
Rikonoxximent u Rispett

"...kull persuna f'Malta hija intitolata għad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tal-individwu..." - Artikolu 32 - il-
Kostituzzjoni ta' Malta

L-aħħar żewġ leġiżlaturi ta’ gvern korrott u oppożizzjoni
inadegwata wasslu għad-degradazzjoni kontinwa tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħna. Malta tiffaċċja
futur mudlam ħafna sakemm dan ma jitreġġax lura fl-
elezzjonijiet li ġejjin. Id-drittijiet bażiċi kollha ġew imminati
mill-istat, u mhux protetti mill-oppożizzjoni, kif tobbliga l-
Kostituzzjoni.

Dawn id-drittijiet jinkludu: id-dritt għall-ħajja, libertajiet ta’
kuxjenza u qima, espressjoni, assemblea, assoċjazzjoni u
moviment, protezzjoni minn: arrest jew detenzjoni
arbitrarja, xogħol furzat, trattament inuman, ċaħda ta’
proprjetà mingħajr kumpens, diskriminazzjoni, protezzjoni
għall-privatezza tad-dar jew proprjetà oħra, dispożizzjoni
biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-liġi, projbizzjoni ta’
deportazzjoni u infurzar ta’ dispożizzjonijiet protettivi.

Din l-azzjoni inskużabbli, li tikser il-
Kostituzzjoni ta’ Malta, tisħet liż-żewġ
partiti tradizzjonali. Malta jistħoqqilha
aħjar.

ABBA se jkun il-valv ta’ sigurtà
morali f’ħin reali fil-Parlament,
biex jiżgura li d-drittijiet taċ-
ċittadini Maltin jiġu restawrati u
protetti bis-sħiħ.
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Ġustizzja, Liġi u Ordni:
Nirrestawraw id-Dinjità lil Malta

 "...Kull qorti jew awtorità oħra ġudikanti mwaqqfa b’liġi għad-
deċiżjoni dwar l-eżistenza jew l-estensjoni ta’ drittijiet jew
obbligi ċivili għandha tkun indipendenti u imparzjali..." -
Artikolu 39.2 - il-Kostituzzjoni ta' Malta

Il-gvern u l-oppożizzjoni huma maħsuba biex jamministraw f'isem
il-poplu Malti kollu li eleġġiehom bħala r-rappreżentanti tagħhom
fil-parlament tagħna. Ix-xogħol tagħhom huwa li jamministraw il-
ġid tan-nazzjon tagħna, filwaqt li jiżguraw id-distribuzzjoni ġusta
tiegħu. Huma għandhom iżommu l-liġi, l-ordni u d-demokrazija.

Il-parlament preżenti jippromulga liġijiet kontra l-mandati, il-valuri,
il-kultura u l-identità tagħna. Jittimbraw ir-regolamenti u d-direttivi
tal-UE li jimponu aġendi ta’ ħsara fuqna b’mod apert. Drittijiet li
gawdejna b’mod paċifiku għal għexieren ta’ snin qed jitneħħew
minna. Sakemm jaslu l-elezzjonijiet li jmiss, jidher li hemm spinta
ċara ħafna biex l-istat jegħleb anke d-dritt għall-ħajja nnifsu,
permezz tal-qtil tat-trabi (abort/drittijiet riproduttivi tan-nisa) u
suwiċidju assistit (ewtanasja).

ABBA jrid ikun il-katalist tal-bidla. Nisfidaw l-intimidazzjoni, qed
naħdmu biex nibdlu s-sistema elettorali dannuża ta’ żewġ partiti li
m’għadhiex tirrappreżenta lill-poplu.

Nixtiequ naraw gvern ta’ koalizzjoni
fejn l-ebda partit wieħed ma jista’
jkollu s-setgħa assoluta li jagħmel
kif jixtieq, fejn jeżisti valv ta’ sigurtà
morali bħalma jagħmel f’kull pajjiż
Ewropew ieħor. Gvern ta’ koalizzjoni
se jerġa’ jġib governanza xierqa u
regolata. Qegħdin naħdmu qatigħ
biex Malta terġa’ lura għall-istat
internazzjonali ta’ qabel, fejn il-paċi
u l-istabbiltà kien igawdi minnhom
kulħadd.

Irridu d-dinjità sħiħa tagħna lura.
Għall-grazzja ta 'Alla, aħna se niksbu
dan fil-leġiżlatura li ġejja permezz
ta' politika tajba u direzzjoni ċara.
Valuri b'saħħithom, familji
b'saħħithom, nazzjon b'saħħtu.
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Kwalità tal-Ħajja:
Saħħa, Kumdità u Tgawdija
tal-Ħajja

 

"L-Istat għandu jippromwovi d-dritt ugwali tal-irġiel u n-nisa li
jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi
kollha..." - Artikolu 14 - Kostituzzjoni ta' Malta

Il-korruzzjoni f’dan il-pajjiż laħqet l-ogħla livell. Dan wassal biex is-
soċjetà ċivili deċenti tiġi mċaħħda minn kwalità ta' ħajja li jixirqilha,
filwaqt li l-ftit elite jidhru li ma jintmessux. L-ambjent limitat li tgawdi
Malta wkoll ġie mħassar bil-barkiet tal-istituzzjonijiet li jeżistu biex
jipproteġuha.

Barra minn hekk, il-politika tal-gvern dwar il-migrazzjoni timxi id f'id
mat-tfittxija biex tattira ħaddiema rħas għall-intrapriżi tan-negozju.
Dan qed ikollu żewġ konsegwenzi diretti fuq is-suq tax-xogħol. Il-
kompetizzjoni tal-impjiegi wasslet għal tnaqqis fil-pagi. Pagi aktar baxxi
għall-klassi tal-ħaddiema u mid-blue collar ħolqu problemi ta'
akkomodazzjoni għall-familji tal-klassi tal-ħaddiema li ma jaffordjawx il-
prezzijiet tal-proprjetà u l-kirjiet li jogħlew. Ma jistgħux ikunu
mistennija li jaqsmu appartament ma’ diversi oħrajn, kif jagħmlu ħafna
ħaddiema migranti.

Dan ta’ hawn fuq wassal biex Malta tiġi mdaħħla fil-greylist mill-
komunità internazzjonali, u ħoloq inċertezza u insigurtà finanzjarja.
Qed noqorbu malajr lejn żmien ta’ taqlib bla preċedent.

L-elezzjoni ta’ ABBA fil-Parlament
u l-parteċipazzjoni tiegħu fil-
gvern se jkunu sinjal ċar għall-
komunità internazzjonali li mhux
‘business as usual’ bil-gvern
korrott preżenti u oppożizzjoni
inetta. Gvern ta’ koalizzjoni li
jinkludi MP’s ta' ABBA se jiżgura
triq għall-irkupru tal-liġi u l-ordni,
fl-iqsar żmien.
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Sovranità:
Is-Supremazija tal-
Kostituzzjoni ta’ Malta

 

“...jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni,
din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha,
sal-limitu tal-inkonsistenza, tkun nulla...” - Artikolu 6 -
Kostituzzjoni ta’ Malta

Il-Parlament Ewropew (PE) qed jiddikjara b'mod miftuħ il-gwerra
kontra l-Kostituzzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE. Mhux biss qed
jabbuża mill-awtorità limitata tiegħu u jagħmel minn kollox biex
jimponi l-qtil tat-trabi fil-ġuf (abort) u s-suwiċidju assistit
(ewtanasja) fuq Malta, iżda issa ddikjara il-primat tal-UE fuq il-liġi
nazzjonali. Qed isallab lill-Polonja u lill-Ungerija talli qamu  kontra
l-popolarizzazzjoni u n-normalizzazzjoni tal-imġieba omosesswali
u transġeneru, u indottrinament dannuż tal-ġeneru permezz tal-
edukazzjoni tal-istat.

Barra minn hekk, il-PE jazzarda jikkontesta s-sentenza tal-Qrati
Kostituzzjonali Pollakki. Fil-qosor, qed jinjora għal kollox u jħassar
il-mekkaniżmu ta’ ‘liġi u ordni’ ta’ poplu sovran, sempliċement
għax irid jimponi l-aġendi tiegħu stess. Il-Kostituzzjoni ta’ Malta
tipprojbixxi tali azzjoni illegali mill-PE, iżda la l-gvern tagħna, u
lanqas l-oppożizzjoni, ma azzardaw jipprotestaw kontra t-tgħaffiġ
tas-sovranità ta’ Stat Membru tal-UE. X' se jiġri minn Malta?

Ir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament
ilkoll ħalfu li jipproteġu l-Kostituzzjoni u
d-drittijiet sovrani tagħna. Is-silenzju
totali tagħhom dwar dan il-prinċipju 
 nazzjonali importanti, jirrappreżenta l-
intenzjoni ċara tagħhom li jċedu s-
Sovranità tagħna lill-UE. La s-serq illegali
tas-Sovranità tagħna u lanqas is-silenzju
tar-rappreżentanti parlamentari tagħna
għall-kaptani l-ġodda tagħhom ma huma
aċċettabbli għal ABBA.




