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Biex il-popli indiġeni, li għandhom l-identità u l-eżistenza tagħhom mhedda, jiġu rrispettati. 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu 

flimkien u nitolbu: 

Ninġabar: 

Insib ambjent kwiet u pożizzjoni komda biex inħejji ruħi għat-talb. Insir konxju ta’ dak li għaddej 

fija. Nieħu nifs fil-fond waqt li nagħraf li Alla qed iħares lejja u lejn ta’ madwari b’għajnejn ta’ 

mħabba. 

Fatt ċkejken: 

It-Tribù ta’ Surui fl-Amażon fil-Brażil kellha l-ewwel 

kuntatt ma’ barranin fl-1969 waqt il-bini tat-Trans-

Amazon Highway, triq ta’ elfejn mil. Disgħin          

fil-mija ta’ dan it-tribù mietu fi ftit snin minħabba   

l-mard li ġew esposti għalih meta’ ltaqgħu ma’ 

nies minn bnadi oħra. Apparti minnhekk, riżultat 

ta’ din it-triq ġdida, diversi kumpaniji bdew 

jaqtgħu numru kbir ta’ siġar fl-art li 

tradizzjonalment kienet ta’ dan it-tribù.  

Inzerta li l-kap tat- tribù Almir, waqt li kien f’raħal ieħor, ra ritratti meħudin mis-satelliti fuq 

kompjuter b’software li wieħed jista’ jaċċessa b’xejn fuq l-internet. Almir ma damx ma’ għamel 

kuntatt mas-sidien ta’ din il-faċilità biex, b’dawn ir-ritratti, it-tribù jkun jista’ jsegwi x’qed jiġri        

fl-artijiet tiegħu u jirrapporta l-abbużi lill-awtoritajiet tal-pajjiż. Permezz ta’ għodod elettroniċi 

oħra, it-tribù issa għandu introjtu finanzjarju billi qiegħed ibigħ l-hekk imsejħa ‘carbon credits’    

lill-kumpaniji internazzjonali.  Minflok jinqatgħu s-siġar u jinbiegħ l-injam tagħhom, il-kumpaniji 

jixtru s-siġra fil-ħamrija biex tassorbi l-carbon dioxide li huma stess qed jipproduċu.  

Naħseb ftit: 

Qatt irrifflettejt kif proġetti li jitqiesu progressivi jistgħu jaffettwaw fin-negattiv lil xi wħud? 

Qatt ħsibt kif persuna tista’ tkun effettiva biex tbiddel il-ħajja ta’ komunità? 

Nitlob: 

Għinni Mulej biex dejjem inżomm f’moħħi x’konsegwenzi jistgħu jkollhom l-azzjonijiet tiegħi fuq 

nies oħrajn. 

Kliem ta’ dawl: 

Meta ’l bniedem taqilgħu minn artu, toħodlu l-ispirtu ta’ ħajtu. 

                                                                                                                Proverbju tal-Aboriġini Awstraljani 

X’nista’ nagħmel: 

Nagħżel li nixtri prodotti minn kumpaniji li ma jisfruttawx gruppi li huma f’minorità fil-pajjiż. 

Nikkunsidra kif l-azzjonijiet tiegħi jistgħu jinfluwenzaw lil ta’ madwari. 


