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IMMIGRANTI - PAJJIŻNA JKUN LEADER FIL-VALURI ETIĊI

Wara l-aħħar rapporti dwar traġedja li kellna nassistu għaliha, nixtieq li nagħmel din ir-riflessjoni
mhux biex nidħol fil-mertu politiku jew f’xi ġudizzju politiku ta’ dak li ġara f’dawn il-ġranet,
għax dak irid jingħad f’ċirki oħra.
Jiena nixtieq nagħmel riflessjoni aktar wiesgħa.
Sa ftit xhur ilu, ir-riflessjoni dwar ‘dawk li qegħdin ifittxu l-asil’ (jew l-‘immigranti irrregolari’)
kienet tikkonċentra fuq il-fatt li huma qegħdin jiġu f’numri kbar u għalhekk l-istati involuti
kellhom jagħmlu deċiżjonijiet fuqkif se jieħdu ħsiebhom u kif bil-għajnuna tal-Istati l-oħra,
speċjalment fl-Ewropa, jistgħu jissetiljawhom f’pajjiżi oħra, u b’hekk itaffu t-toqol tarresponsabbiltà tal-pajjiżi fejn ikunu niżlu.
Din ir-riflessjoni kienet tibda meta huma kienu jaslu Malta jew f’pajjiżi oħra. Il-perikli li kien
ikollhom għas-sigurta’ tagħhom, sfortunatament, kienu jew mid-deżert li jkunu qasmu jew millbaħar fih innifsu. Fid-disperazzjoni ta’ ħafna minnhom, kienu lesti li jaffrontaw dan il-periklu.
Iżda kienu ċari l-idejat li l-ħajja tagħhom kienet dritt fundamentali, li kellu jkun imħares minn
kulħadd.
Iżda issa jidher li f’dawn ix-xhur kien hemm żvilupp negattiv mhux aktar fuq l-ogħti ta’ status
legali lilhom f’pajjiżi fejn iħossuhom żguri, iżda fuq l-istess saħħa u sigurtà tagħhom. L-ewwel
meta dawn il-persuni jintbagħtu lura lejn il-pajjiż minn fejn telqu. It-tieni, minħabba din ittilwima fuq il-limiti territorjali fil-baħar, li xi drabi qiegħda tħalli dawn l-aħwa mill-Afrika vittmi
ta’ dan it-tilwim.
Jien nagħmel appell lill-Gvern tagħna biex jgħolli t-ton etiku tad-diskussjoni li qed issir ma’
pajjjiżi oħra nvoluti biex id-diskors jibda dejjem mis-sigurta’ tal-persuni u mbagħad jiġu
mfittxijin soluzzjonijiet politiċi.
Li fid-diskussjonijiet ikun pajjiżna li jsemmi li mhux biss dawn li qed ifittxu l-asil jintbagħtu
lura, iżda wkoll li nidħlu f’diskussjonijiet mal-pajjiżi minn fejn telqu għal Malta biex is-sigurta

ta’ dawn il-persuni tkun imħarsa. L-ebda soluzzjoni politika ma tista’ tittieħed b’ġustizzja jekk
ikollha bħala effett il-periklu għas-saħħa u s-sigurtà ta’ persuni.
Fid-diskussjonijiet mal-pajjiżi viċini dwar limiti territorjali, id-diskors ma jkunx fuq min
m’għandux id-dmir li jgħinhom meta l-ħajja tkun fil-periklu, iżda li jkun ċar, anki qabel xi
soluzzjonijiet politiċi dejjiema, min hu, bla dubju, dak il-pajjiż li għandu r-responsabbiltà u ddmir li jgħinhom, jinsabu fejn jinsabu. Ma tistax titħalla d-deċiżjoni biex tinqata’ f’kull
ċirkustanza, jew għal diskussjoni wara xi traġedja.
Jiena qiegħed nagħmel dan l-appell biex il-pajjiż tagħna jkun leader fil-valuri etiċi.
Il-Knisja f’Malta tagħti l-appoġġ kollu tagħha f’dan. Jien nappella ukoll liċ-ċittadini maltin
kollha, b’mod speċjali dawk li jħossuhom motivati minn valuri kristjani, biex jagħtu l-appoġġ
kollu tagħhom fuq il-valuri etiċi u s-solidajetà lil dawk li jkunu qegħdin jidhru f’isimna f’dawn
id-diskussjonijiet.
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