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Il-jum it-tajjeb.
Minn hawn u ftit ieħor il-Kummissjoni Ewropea mistennija tippreżenta l-proposti tagħha dwar limmigrazzjoni u l-asil.
Jumejn ilu l-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni Ylva Johansson qalet li sar urġenti li Malta u
l-Italja jiġu mgħejjuna bit-tqassim tal-immigranti li għandhom.
Il-bieraħ aħna erġajna għamilna talba biex il-pajjiżi l-oħra, li huma kollha akbar minna, jieħdu s-sehem
tagħhom mill-immigranti li jaslu fostna. Mis-sena 2005 sal-lum ħadulna biss 8 minn kull 100 li waslu.
Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena t-traffifkanti tal-bnedmin irnexxielhom jibgħatu mil-Libja 3,600 mirrotta tal-Mediterran Ċentrali: erba’ darbiet iżjed mill-ewwel tliet xhur tas-sena l-oħra.
Minn dawn it-3,600, terz minnhom, 1,200 ġew Malta. L-oħrajn l-Italja.
Is-sena li għaddiet ġew Malta 3,400 f’sena sħiħa.
Il-Ġnus Magħquda qaltilna: “L-Unjoni Ewropea u l-istati membri tagħha għandhom, l-ewwel u qabel
kollox, jgħinu b’urġenza biex iwaqqfu l-gwerra u joħolqu l-kundizzjonijiet biex in-nies ikunu jridu
jibqgħu l-Libja u jsalvaw ħajjithom. Dawk li jkollhom jaqsmu l-Mediterran qed jagħmlu hekk iżjed u
iżjed għax qed jemmnu li m’hemm l-ebda tama għalihom fil-Libja. B’dispjaċir, wisq minnhom imutu
huma u jippruvaw jaqsmu. Jekk se nkomplu kif aħna, iżjed nies, kemm Libjani, kif ukoll mhux Libjani,
se jkollhom jaqsmu l-baħar biex ifittxu sigurtà fin-naħa Ewropea.”
Il-Ġnus Magħquda qalet ukoll: “Malta ġarret parti enormi minn dan il-piż matul is-snin. L-Ewropa
għandha taddotta politika ta’ immigrazzjoni fuq il-prinċipju li taqdi l-bżonnijiet tal-Ewropa, li ma
tikkastigax lil dawk li jippruvaw jaqsmu, u ma tħallix pajjiżi bħal Malta, li qed jippruvaw jagħmlu l-aħjar
li jistgħu, waħedhom.”
Aħna pajjiż li nħobbu l-paċi. Nixtiequ ngħixu fil-paċi mal-pajjiżi l-oħra kollha.
Żgur li ma naqilgħux gwerer. Ma niġġieldux fi gwerer. Ma nesportawx armi.
Żgur li ma ħloqniex id-diżastru uman li hemm fil-Libja.
Nixtiequ ngħinu kemm nifilħu. Iżda ma nistgħux ngħinu iżjed milli nifilħu.
Biex tagħqad, hawn min flok jikkritika lil dawk li ħallewna waħedna nġorru piż iżjed milli nifilħu,
jattakkana u jikkundannana li ma nġorrux iżjed.
Saħħa u sliem.
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