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LEJN IL-VERITÀ: L-IMPARZJALITÀ FIL-ĠURNALIZMU 

BUSINESS BREAKFAST GĦALL-EDITURI                                                                                       

MIS-SEGRETARJAT GĦALL-MEZZI TA’ KOMUNIKAZZJONI SOĊJALI 

 

L-imparzjalità fil-ġurnaliżmu huwa kunċett essenzjali sabiex jitwassal messaġġ veritier u 

ġust lill-udjenza u lil kull min isegwi l-ġurnaliżmu.  

Bil-għan li joħloq diskussjoni dwar dan ma’ dawk li jaħdmu fil-qasam tal-media, l-Arċisqof 

Pawlu Cremona O.P., permezz tas-Segretarjat għall-Mezzi ta’ Komunikazzjoni Soċjali, 

qed jorganizza Business Breakfast fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. 

Dan ser isir nhar it-Tlieta 7 ta’ Mejju 2013, fil-Lukanda Excelsior, Floriana.  

Il-kelliem ewlieni ser tkun Ms Joanna Spiteri, li bħalissa qed tagħmel dottorat fl-Università 

ta’ Stirling, l-Iskozja, permezz ta’ riċerka dwar l-imparzjalità fl-aħbarijiet u bilanċ fi 

programmi ta’ ġrajjiet kurrenti fil-media lokali. Il-preżentazzjoni tagħha, bbażata fuq                 

ir-riċerka li qed tagħmel, ser toffri wkoll spunt għad-diskussjoni. 

L-imparzjalità fil-ġurnaliżmu ser tkun diskussa fl-ambitu lokali, fejn il-partiti politiċi huma 

sidien tal-mezzi tal-media huma wkoll. Għalhekk toħroġ aktar l-importanza tal-

istazzjonijiet tas-servizzi pubbliċi sabiex titwassal il-verità. Permezz ta’ eżempji mix-xena  

lokali, ser isiru xi osservazzjonijiet u jitqajmu numru ta’ mistoqsijiet dwar jekk il-

ġurnaliżmu f’Malta huwiex imparzjali, u kif qed jiġu ppreżentati l-fatti li jistgħu jagħtu lok 

għal nuqqas ta’ verità.  Fi sfond ta’ mudell pluralistiku iżda polarista, kif wieħed isib 

f’mudelli oħra tan-naħa t’isfel tal-Ewropa, l-enfasi ser tkun fuq l-isfida li għandu kull 

ġurnalist li jkun leali lejn il-qarrejja, is-semmiegħa u t-telespetatturi. Ser tingħata ħarsa 

wkoll lejn il-leġislazzjoni li titratta l-ħtieġa ta’ imparzjalità. 

Għal din l-okkażjoni, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. stieden lill-edituri, deputy editors u 

diriġenti tal-organizzazzjonijiet tal-media. Mistiedna wkoll l-ogħla uffiċjali tal-Awtorità tax-

Xandir, tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u tal-Press Ethics Commission.  

Il-programm ta’ din l-attività jinkludi introduzzjoni qasira mid-Delegat tal-Arċisqof,                     

Fr Charles Tabone O.P.; preżentazzjoni minn Ms Joanna Spiteri; ħin għal diskussjoni u 

nterventi minn dawk preżenti, u messaġġ mill-Arċisqof Pawlu Cremona O.P.  


