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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex dawk li jamministraw il-ġustizzja jaħdmu b’integrità, biex l-inġustizzja li 

ssaltan fid-dinja ma jkollhiex l-aħħar kelma. 

Fatt ċkejken: 

L-Orang Asli huma komunitajiet żgħar indiġeni li jgħixu fil-Malasja 

u li baqgħu lura ħafna. Skont rapport li sar m’ilux mill-Ġnus 

Magħquda, “id-drittijiet soċjali, ekonomiċi u kulturali tagħhom 

huma mhedda mill-gvern”. Numru ta’ liġijiet li jaħdmu kontra        

l-Orang Asli wasslu biex huma jsiru ifqar u b’hekk sabu ruħhom 

imwarrba fil-periferija tas-soċjetà. Il-gvern mhux qed jassigura u 

lanqas imantni biżżejjed is-sistemi ta’ kura medika, tal-ilma u     

tas-saħħa fil-villaġġi li hemm fil-ġungla. Barra minn hekk, għalaq    

l-iskejjel fil-villaġġi tagħhom u t-tfal qed ikollhom imorru fi skejjel ’il bogħod ħafna minn djarhom,   

bil-konsegwenza li ma jkunux jistgħu jmorru lura d-dar biex jorqdu mal-familji tagħhom.                      

L-awtoritajiet iddikjaraw li d-drawwa ta’ “ħruq ikkontrollat tal-għelieqi” hija kontra l-liġi minħabba    

t-tniġġis tal-arja li tinħoloq. In nies tal-villaġġi qed jiddefendu d-drawwiet tradizzjonali tagħhom għax 

huma jgħidu li dawn il-metodi jiffertilizzaw l-għelieqi u joħolqu d-diversità mill-ġdid. Ironikament,      

l-istess awtoritajiet ma japplikawx dawn il-liġijiet għall-fabbriki li qegħdin fl-istess distrett u li jniġġsu 

l-ilmijiet tax-xmajjar u qed joħolqu arja tossika. Barra minn hekk, il-gvern mhux qed jagħti kas         

tal-ilmenti u l-protesti li l-komunitajiet Orang Asli qed jagħmlu biex ma jibqgħux jinqerdu wesgħat 

kbar tal-ġungla għall-produzzjoni tal-gomma. Is-sitwazzjoni mwiegħra tal-Orang Asli ġibdet                  

l-attenzjoni ta’ bosta. Ħafna gruppi internazzjonali li jiġġieldu favur id-drittijiet ċivili kkritikaw            

bl-aħrax lill-gvern tal-Malasja talli ilu jittraskurahom għal bosta snin. Il-kritika tagħhom hi immirata 

kontra l-inġustizzji li qed isiru kontra dawn il-komunitajiet vulnerabbli. 

Ninġabar: 

Insib post komdu. Nipprova ninġabar fil-preżenza ta’ Alla u nirringrazzjah tal-affarijiet li hawn 

madwari, tal-kobor bla tarf tal-ħolqien tiegħu u tal-mod kif aħna parti mix-xogħol tiegħu. 

X’nista’ nagħmel: 

Insir naf iktar dwar inġustizzji li qed jiġru f’Malta u madwar id-dinja. Nuża l-media soċjali biex 

inqajjem kuxjenza dwar dawn l-inġustizzji. Nista’ naħdem favur il-ġustizzja billi niffirma xi petizzjoni u 

nxerred xi ideat. 

Kliem ta’ dawl: 

Id-dinja tbati ħafna. Mhux minħabba l-vjolenza tan-nies ħżiena, imma minħabba s-silenzju tan-nies 

tajbin.                                                    Anonimu  

Nitlob: 

Mulej, agħti d-dehen lil min għandu l-poter u lil min iħaddem il-ġustizzja biex jaħdem b’integrità 

sħiħa biex jipproteġi d-drittijiet ta’ min hu vulnerabbli. Nitolbok sabiex tagħtihom s-saħħa u                

l-ispirazzjoni meta jiġu wiċċ ’imb wiċċ mat-tentazzjoni jew theddid.   

Naħseb ftit: 

Din l-istorja dwar l-Orang Asli qed tiġri ħafna ’l bogħod minn fejn ngħix jien. Nirrifletti ftit dwar           

l-inġustizzji differenti li qed jiġru madwari. Kemm hu faċli li min għandu l-poter ma jagħtix kas ta’ 

min hu vulnerabbli? Min ser jaqbeż għall-fqar, għal dawk li qegħdin fil-bżonn u għal dawk li qegħdin 

fil-periferija tas-soċjetà? 


