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1.0 Għaddew 26 sena mill-ftuħ tal-ewwel dar tal-Caritas fil-Furjana għal żgħażagħ bi 

problema tad-droga / alkoħol; u 23 Sena mill-Ewwel Gradwazzjoni. 

  

 Matul dawn is-snin il-Caritas ipproponiet “Skola tal-Ħajja” għaż-żgħażagħ li qed jiġu 

influwenzati mill-“kultura tal-mewt” li tħajjarhom għall-użu tad-droga u dipendenzi oħra 

qerrieda.   

 

  Il-Caritas tħares lejn kull persuna umana bħala xbieħa t’Alla u tagħraf illi kull persuna 

għandha tkun milqugħa, maħbuba, rrispettata u mgħejjuna biex tgħix ħajja denja ta’ 

bniedem billi tiżviluppa l-potenzjal tagħha, u tagħti sehemha fis-soċjetà.  Rispett lejn id-

dinjità tal-bniedem ifisser li tiġi mħarsa l-identità tal-bniedem li hu “wieħed fil-ġisem u 

fir-ruħ,” kif ukoll rispett sħiħ għall-persuna fil-mixja tagħha lejn il-verità. 

 

1.1 Id-deċiżjoni li tieħu persuna li tidħol fi Programm ta’ Riabilitazzjoni hija għażla li 

magħha hemm marbuta bidla profonda fl-attitudnijiet u stil ta’ ħajja kif ukoll edukazzjoni 

ta’ emozzjonijiet. 

 

 Dan huwa proċess li jieħu ż-żmien u jista’ jiġri wkoll illi l-bidla ma tintlemaħx mill-

ewwel għaliex xi wħud minn dawn iż-żgħażagħ jaslu għandna mħarbtin għal kollox. 

  

1.2  Tqawwili qalbi r-riflessjoni li jagħmel il-Profeta Habakkuk: 

“ U mqar jekk ebda nwar ma trodd it-tina, 

U xejn ma jagħtu d-dwieli, 

U l-frott tas-siġar taż-żebbuġ iqarraq, 

U r-raba xejn ma jibda jrodd għall-ikel, 

Jiena xorta waħda nifraħ fil-Mulej, 

Nithenna f’Alla, is-salvazzjoni tiegħi. 

Il-Mulej Sidi huwa l-qawwa tiegħi.”              (Habakkuk 3: 17 – 19) 

 

1.3   Fil-ħidma tagħna dejjem irridu noħolqu spazju għar-riflessjoni u għall-interpretazzjoni ta’ 

dak li naraw jinbidel fil-ħajja ta’ dawn iż-żgħażagħ u fil-ħajja ta’ madwarhom.  Is-suċċess 

ma jitkejjilx minn kemm żgħażagħ bdew u temmew Programm ta’ Riabilitazzjoni 

għalkemm dan inqisuh ukoll, iżda fuq kollox fil-bidliet li jissawwru fis-satra u s-skiet ta’ 

kull persuna u li jħallu impatt tajjeb fuq il-familji tagħhom u fis-soċjetà. 
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1.4 Is-servizzi ta’ qadi li qed noffru jgħinuna napprezzaw l-ħajja fil-fażijiet kollha tagħha, 

anke fil-mumenti l-iktar diffiċli. 

 

1.5 Ikollna mumenti ta’ ferħ bħal-lejla u jkollna wkoll mumenti ta’ tħassib u wkoll ta’ niket 

meta xi wħud ma jtemmux il-Programm kollu jew meta nisimgħu b’xi żgħażagħ li 

jtemmu ħajjithom b’overdose. 

 F’Malta qegħdin imutu b’overdose madwar 12-il-żagħżugħ/żagħżugħa fis-sena.  Fl-

Unjoni Ewropea jmut żagħżugħ kull siegħa b’overdose.  Jiddaħlu kull sena f’Mater Dei 

madwar 104 b’overdose mhux fatali.  Min qiegħed jeqred jew ipoġġi fil-periklu l-ħajja ta’ 

bosta żgħażagħ u  min qiegħed ixejjen is-santwarju tal-ħajja li hija l-familja għandu 

jifhem il-ħsara li qed issir u jerfa’ r-responsabbiltajiet ta’ għemilu. 

2.0 Il-problema tal-abbuż tad-droga u l-alkoħol ma naqsux f’Malta, iżda jidher li aktar 

żgħażagħ u familji qegħdin ifittxu l-għajnuna.  

 

 2.1  Ser nagħtikom indikazzjoni ta’ kemm żgħażagħ fittxew l-għajnuna tal-Caritas fis-Sena 

2010. 

 

NUMRU TA’ KLIJENTI 

 Fittxew xi tip ta’ trattament = 644.                

 Dan ifisser illi kien hemm 24% żagħżugħ u żagħżugħa aktar minn 6 snin qabel 

(2004).   

 85 minn dawn is-644 kienu nisa (tfajliet u ommijiet). 

 

ETÀ 

 L-età l-aktar komuni (Mode Age) kienet ta’ 28 sena filwaqt illi fl-2004 il-Mode Age 

kienet ta’ 19-il sena. 

 

 Ninnota illi, però, fl-2010 kellna 23 klijent li kellhom bejn it-12 u s-17-il sena, kif 

ukoll 33 bejn it-18 u d-19-il sena. 

 

 

 

KIF ĠEW IL-CARITAS (source of referal) 

 Il-maġġoranza taż-żgħażagħ ġew minn rajhom = 39% 

 31% ġew riferuti mill-familja, u 

 13% mill-ħbieb. 
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REĠJUN 

 Il-maġġoranza taż-żgħażagħ li fittxew l-għajnuna ġew mis-Southern Harbour Region 

(Valletta, Cottonera, Fgura, eċċ.), għalkemm jiġu żgħażagħ minn Malta kollha, anke 

minn Għawdex u Kemmuna. 
 

AKKOMODAZZJONI (living status) 

 80% tal-klijenti kien magħruf li kellhom akkomodazzjoni stabbli filwaqt illi 7% kienu 

qegħdin f’akkomodazzjoni instabbli. 
 

IMPJIEG 

 47% tal-klijenti kienu mingħajr impjieg.   

 10% kienu ekonomikament inattivi. 

 3% studenti u  

 38% kienu reġistrati bħala impjegati. 
 

DROGA PRIMARJA 

 L-Eroina kienet l-aktar droga użata mill-klijenti tal-Caritas fis-Sena 2010. 

 Il-Kokaina, f’kuntrast mal-Eroina, wriet tnaqqis fl-użu tagħha fis-Sena 2010 wara li l-

użu tagħha kien żdied fl-4 snin ta’ qabel. 

 F’ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, d-droga primarja hija l-Cannabis u warajha l-

Kokaina. 
 

DROGA SEKONDARJA 

 Id-droga sekondarja baqgħet il-Cannabis = 40% 

 Warajha l-Kokaina = 26%, u 

 L-Eroina = 8% 

 

L-ETÀ META NBEDA L-UŻU 

 L-aktar età komuni fl-ewwel użu  

 ta’ Eroina kien ta’ 14-il sena,  

 tal-Cannabis ta’ 15-il sena, u  

 tal-Kokaina ta’ 15-il sena 

 (Qed jibdew kmieni u bl-iebes.) 

 L-istatistika turi illi bosta żgħażagħ qed jibdew jużaw id-droga meta jkunu għadhom fl-

iskejjel. 

 

TRATTAMENT / KURA FIS-SENA 2010 

 80% tas-644 żagħżugħ u żagħżugħa komplew jużaw is-servizzi tal-Caritas sal-aħħar 

tas-sena, filwaqt illi 20% waqqfu t-trattament. 
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3.0  Il-Caritas qed toffri diversi Servizzi u Programmi għal dawn iż-żgħażagħ biex tilħaq 

il-ħtiġijiet varji tagħhom: 

 Outreach 

 Induction Centre (Ċentru ta’ Merħba) 

 Male Shelter 

 Female Shelter 

 San Blas Therapeutic Community 

 Evening Programme 

 Re-Entry Unit 

 Aftercare Programme 

 Family Services 

 Prison Inmates Programme 

 

 10 Units b’kollox minbarra Individual Counselling, Psychotherapy, Orientation 

Groups u Group Therapy. 

 

4.0 Ippermettuli naqsam magħkom xi proposti tal-Management u l-Istaff tal-Caritas għal 

titjib fis-servizzi. 

 

4.1  ►      Aħna nemmnu illi bosta żgħażagħ li qegħdin ifittxu l-għajnuna mhumiex  

 kriminali iżda persuni li jenħtieġu l-kura. 

 ►   Aħna tal-fehma illi l-ebda medikazzjoni m’għandha tingħata mingħajr Support 

 Programmes. 

 

4.2  Aħna ma naħsbux illi l-kastig, il-Ħabs huma l-aħjar miżuri biex itejbu l-imġieba ta’ dawn 

iż-żgħażagħ ħlief f’każijiet illi fihom il-persuna tkun ta’ riskju kbir għas-soċjetà bħal ma 

huma t-traffikar tad-droga u s-sħubija fi kriminalità organizzata. 

 

4.3  Naħsbu illi għandu jitwaqqaf id-Drug Court bl-iskop illi l-ġudikant/i jkollhom tim multi-

dixxiplinarju magħhom biex ikun eżaminat bir-reqqa l-grad ta’ responsabbiltà tal-persuna 

sospettata ta’ reat, u jittieħdu provedimenti li jippromwovu trattament intensiv skond il-

ħtiġijiet tal-persuna, kif ukoll biex jitnaqqsu drastikament il-kawżi pendenti.  Dan 

qiegħed ngħidu biex ikun imħares il-ġid sħiħ tal-persuna umana, u biex ikun hemm bilanċ 

bejn id-drittijiet tal-persuna sospettata u d-drittijiet tas-soċjetà.  Jekk nemmnu fil-ħtieġa 

tad-Drug Courts (jista’ jingħata isem ieħor), ir-riżorsi umani u finanzjarji jinstabu.  

 

4.4  Nemmnu illi min ikun għamel Programm fit-tul b’suċċess u stabilixxa ruħu fil-familja u 

fis-soċjetà b’impjieg fiss m’għandux jerġa’ jintbagħat il-Ħabs fuq każi kriminali/ċivili li 
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jkunu ilhom pendenti s-snin, għaliex issir ħafna ħsara lil persuna u lill-familjari tagħhom.  

Ħidma komunitarja sorveljata tista’ tagħti riżultati aħjar, kif diġà ġie ppruvat. 

 

4.5  Naqblu mal-Abbozz tal-Liġi tal-Parole b’xi riżervi, iżda min ikollu dipendenza tad-

droga/alkoħol għandu jiġi inkoraġġit xorta waħda jagħmel programm ta’ riabilitazzjoni bi 

probazzjoni. 

 

4.6 Minħabba illi ħafna żgħażagħ qed jibdew imissu d-droga u jabbużaw mill-alkoħol minn 

età żgħira (jiġifieri minn meta jkunu għadhom fl-iskejjel sekondarji) trid tiġi intensifikata 

l-istrateġija ta’ edukazzjoni preventiva billi tkun primarjament indirizzata aktar lejn 

healthy lifestyles u taħriġ biex iż-żgħażagħ jagħrfu jagħmlu għażliet tajba u deċiżjonijiet 

responsabbli. 

   

4.7  Ikun żball kbir kieku d-droga f’Malta tkun dekriminalizzata jew liberalizzata (kif ġie 

propost f’Rapport tal-Kummissjoni Globali tan-Nazzjonijiet Uniti)  għaliex il-ħsara li qed 

issir tkompli tikber.  Fi stħarriġ reċenti tal-Eurobarometer, 95% ta’ dawk li wieġbu 

sostnew illi l-Eroina, il-Kokaina u l-Ecstasy għandhom jibqgħu ikkontrollati fl-Ewropa.  

Aħna nsostnu illi kull droga tagħmel il-ħsara, inkluża l-Cannabis, u hemm każi illi fihom 

il-ħsara tkun irreparabbli. 

 

4.8 Ir-Riżorsi tal-familja għandhom ikunu magħrufa, apprezzati u żviluppati permezz ta’ 

politika li tiffavorixxi s-saħħa u t-tisħiħ tal-familja.   

 

4.9  Napprezzaw ħafna l-għajnuna finanzjarja illi qed joffri l-Gvern liċ-Ċentri ta’ 

Riabilitazzjoni tal-Caritas b’rikonoxximent partikulari lejn il-Ministru Dolores Cristina u 

lill-NGOPSC (Non-Government Organisation Project Selection Committee).  Din il-

kontribuzzjoni ma ssolvix il-problemi kollha finanzjarji li għandna, iżda hija inċentiv kbir 

biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tas-servizzi li nagħtu. 

 
Ġunju 2011mg 


