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mietu b’rabta magħha bilmod il-mod, u li ngħatat
matul din is-sena.
Dan it-tkabbir inkiseb
grazzi għall-erba’ baġits li
ppreżenta dan il-Gvern, birraba’ wieħed ikollu enfasi
kbira fuq it-tqassim tal-ġid,
dwar il-qagħda ta’ familji li
huma ﬁl-faqar, dwar il-pensjonanti, eċċ.
U l-baġit li ﬁl-fatt tħabbar
ﬂ-aħħar ta’ din is-sena, f’Ottubru, aċċenna bil-kbir u
b’iktar enfasi, fuq il-pensjonanti, b’ħafna miżuri li
ngħataw f’dan il-baġit kif
ukoll it-tqassim tal-ġid biex
jitnaqqas il-faqar.
Għalkemm ir-riżultati li
taw l-istatistika li l-faqar
naqas, għall-inqas mill-istatistika li ħarġet din is-sena, il-Gvern irid li dan jitkompla għall-futur. U allura l-baġit ta enfasi akbar
dwar it-tqassim tal-ġid.

Fost it-temi li ssemmew
ħafna ﬁx-xena internazzjonali nsibu l-immigrazzjoni.
Fejn ﬁl-passat din kienet
tolqot lil pajjiżna, bil-konsegwenzi kbar fuq il-pajjiż,
issa laqtu lill-pajjiżi bħallĠermanja u l-qalba tal-Ewropa, b’mod qawwi speċjalment minħabba l-gwerra
tas-Sirja, li qajmu furur kbir.
Kellna l-Kanċillier talĠermanja li fetħet qalbha
mal-immigranti u nkuraġġiet lil niesha biex jiftħu idejhom magħhom. Però minnaħa l-oħra, ir-razziżmu u
t-terroriżmu refgħu rashom,
u allura kkumplikat anke lqagħda politika tal-partiti
ﬁl-gvern ﬁl-Ġermanja.
Dan kellu effett ukoll fuq
pajjiżi oħra, speċjalment ﬁlLvant li għadhom bil-goff
kontra l-immigrazzjoni u
mhux lesti li jsibu kompromess li tixtieq Malta u ħafna
pajjiżi ﬂ-Ewropa li hija ta’
burden sharing, ċioè, li jitqassam il-piż.
Min-naħa l-oħra t-terroriżmu ma għenx – anke
għall-fatt li t-terroriżmu ħafna drabi jkun minn żgħażagħ minn klassi li mhux
qiegħda ﬁl-faqar, li kultant
ikunu ċittadini tal-istess pajjiż, u allura la huma immigranti u lanqas huma refuġjati.
Mix-xena politika, l-iktar
affarijiet li ġabu bidla kbira
kienu l-aħbarijiet li ġraw ﬁrRenju Unit permezz tal-Brexit u ﬂ-Amerika fejn kandidat, Donald Trump, li ma
kienx mistenni li jirbaħ lelezzjoni, ﬁl-fatt irnexxielu.
Kandidat b’ideat li m’humiex tas-soltu u żgur li

m’humiex konvenzjonali.
Dawn ħolqu ċertu inċertezza għax ħadd ma jaf kif
se tkun il-politika barranija,
kummerċjali,
ﬁnanzjarja,
bankarja tal-Amerika, li huwa pajjiż kbir u inﬂuwenti.
Bl-istess mod, ma nafux
x’se tkun il-politika tar-Renju Unit, issa li se joħroġ millUnjoni Ewropea.
Dan s’intendi se jkollu impatt kbir li naraw kif se
jiżvolġi matul is-sena ddieħla. Però nistgħu ngħidu
li qalbu l-affarijiet ta’ taħt
fuq u allura spiċċajna s-sena
b’inċertezzi kbar għall-futur.
Dan jista’ jkun ta’ ġid
għax wieħed m’għandux
dejjem jaħseb li dawn it-taqlibiet se jkunu bilfors għallħażin. Però għal pajjiżna, li
huwa pajjiż miftuħ, dawn lavvenimenti jistgħu jkollhom ukoll inﬂuwenza kbira
fuq il-futur tagħna.
Iżda meta niżnu kollox,
naħseb li spiċċajna s-sena
b’mod tajjeb ħafna u l-affarijiet jidhru promettenti ferm
għas-sena d-dieħla.
Dan iﬁsser li jekk aħna
nkomplu nimxu ‘l quddiem,
u s-setturi kollha ekonomiċi
ta’ pajjiżna jiġbdu ħabel
wieħed, għandna nirnexxu.
Speċjalment
f’perjodu
meta pajjiżna qed jiġi ammirat iżjed u iżjed peress li
minn nhar il-Ħadd li ġej se
jkollna l-Presidenza talKunsill tal-Unjoni Ewropea
għall-ewwel sitt xhur tassena.
Dan iﬁsser li għandna aktar sﬁdi kbar fejn għajnejn
id-dinja se jkunu kollha fuq
pajjiżna, speċjalment permezz tal-midja. Naħseb li
din hija opportunità kbira
għal pajjiżna biex jattira aktar ġid lejn xtutna.
Nixtieq nagħlaq dan laħħar artiklu tiegħi għal din
is-sena billi nawgura lilkom
u lill-familji tagħkom il-ġid
u dak kollu li tixtieq qalbkom matul is-sena d-dieħla.

Meta Malta sabet ruħha
ﬁl-qalba tal-każ ta’ ħtif ta’ ajruplan - eżempju ta’ terroriżmu klassiku - l-irwol li Malta qdiet b’mod eċċellenti
f’dak in-negozjar ma’ dawk
li ħatfu l-ajruplan, tqanqlet
il-mistoqsija: Teżisti, ngħidu
aħna, xi forma ta’ strateġija
globali kontra t-terroriżmu
b’mod globali?
Fil-verità hemm approċċ
strateġiku komuni biex dan
isir. Miżuri biex jindirizzaw
il-kundizzjonijiet li jwasslu
għat-terroriżmu u li dan jinﬁrex.
Miżuri ta’ prevenzjoni fuq
il-livell tal-istati. Tisħiħ tarrwol tas-sistema tal-Nazzjonijiet Uniti. Miżuri biex
nassiguraw r-rispett għaddrittijiet fundamentali u tassaltna tad-dritt (rule of law).

F’Lulju 2005, l-eks Segretarju Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti, Koﬁ Annan, kien
waqqaf task force li ġġib ﬂimkien entitajiet varji u organizzazzjonijiet diversi ﬁlġlieda kontra t-terroriżmu.
Biex isservi ta’ forum kif
niddentiﬁkaw u nesploraw
oqsma strateġiċi u azzjoni
biex tkun koerenti mal-ﬁrxa
tas-sistema tal-Nazzjonijiet
Uniti.
Fost l-oqsma li qegħdin jiġu indirizzati hemm il-ﬁnanzjarment tat-terrorizmu,
id-drittijiet umani, l-implimentazzjoni integrata tarradikaliżmu u l-estremiżmu
li jwasslu għat-terroriżmu,
l-użu tal-internet għal skopijiet terroristiċi, il-vittmi tatterroriżmu u dawk il-vulnerabbli li jinsabu ﬁl-mira

ta’ dan l-ispettru.
Lura għal Novembru
2007, Ban Ki-Moon, Segretarju Ġenerali tan-NU kien
irrappurtat li qal: “It-task
force kontra t-terrorizmu turi
kif ﬁl-Nazzjonijiet Uniti, listati jistgħu u għandhom
jaħdmu ﬂimkien. Dan hu
impenn serju u jaqbel għaddinja internazzjonali li nkunu front wie-ħed. Inizjattivi
qegħdin jit-tieħdu iżda aktar minn strutturi, irridu
nsaħħu l-attitudnijiet favur
is-sewwa, favur il-valuri.
Rieda jrid ikollok. Impenn, xejn inqas.
Iżda fuq kollox, front internazzjonali b’saħħtu mibni fuq ko-operazzjoni reċiproka bejn l-istati.
KLIEM IX-XIĦ,
Il-Marsa

IS-SENA LI QIEGĦDA
TINTEMM

EDWARD SCICLUNA /Ministru tal-Finanzi
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eta wieħed jasal
lejn l-aħħar tas-sena, irid u ma jridx,
ikollu jħares ftit lura lejn
x’ġara matul dawk it-12-il
xahar u jixtarr ftit dak li
ġara.
Però meta jkunu ġraw
ħafna ġrajjiet, mhux faċli li
tiftakar kollox. Allura tajjeb
li għall-inqas wieħed jislet laktar avvenimenti importanti li meta tagħsarhom
jistgħu jﬁssru xi ħaġa għallfutur.
Mil-lat ekonomiku naħseb
li għall-Ewropa, però anke
għad-dinja, wara l- maltemp
kbir ekonomiku, jidher li lbaħar beda jikkalma. Ma
jﬁssirx li l-ekonomiji sejrin
tajjeb ħafna. Imma, iva,
għandek numru ta’ pajjiżi li
bdew jaraw it-tkabbir ekonomiku – bdew jaraw ukoll
titjib ﬁl-ﬁnanzi pubbliċi
tagħhom – però s-sitwazzjo-

ni għadha m’hiex dik li wieħed jixtieq.
Il-fatt li meta għandek ilqgħad li għadu għoli, speċjalment dak taż-żgħażagħ,
żgur li mhux sodisfaċenti
għall-gvernijiet u għan-nies
ta’ dawn il-pajjiżi.
Is-sitwazzjoni f’Malta hija
totalment differenti. Pajjiżna
ra l-ikbar tkabbir tiegħu,
b’rata mgħaġġla, b’rata ħafna drabi ikbar minn dik talEwropa. Għandna momentum li l-aġenziji internazzjonali tal-credit rating qegħdin isostnu li huwa soste-nibbli għall-futur, u din hija
wkoll l-opinjoni ta’ kull osservatur ieħor.
B’riżultat ta’ hekk, ksibna
l-akbar ċertiﬁkat, jiġiﬁeri lupgrade. Dan iﬁsser li r-rating ta’ Malta tela’ skaluna
ogħla milli kien ﬁl-passat, xi
ħaġa li l-Gvern kien ilu jistenna, u li kien ilu jibni ħid-

Nikkumbattu t-terroriżmu
Sur Editur,
Quddiem l-ispettru talkriminalità internazzjonali
organizzata, nistaqsi: Kif listituzzjonijiet internazzjonali u dawk tad-dritt internazzjonali qegħdin jirrelataw u jirreaġġixxu għall-fenomenu negattiv internazzjonali tat-terroriżmu?
Id-dritt
internazzjonali
jipprovdi l-qafas li ﬁh, fuq
livell nazzjonali tal-istati, attivitajiet biex b’mod effettiv
jilqgħu u jiġġieldu lit-terroriżmu, jiġu organizzati.
Hemm ukoll strumenti internazzjonali li jipprovdu
koperazzjoni bejn l-istati
fejn jidħol id-dritt kriminali
internazzjonali, id-dritt internazzjonali umanitarju.

L-ebda stat m’hu gżira
għalih innifsu. Hemm obbligi fuq livell internazzjo-nali ħerġin mill-prinċipji ġenerali tad-dritt internazzjonali.
Kif ukoll minn trattati
multilaterali biex l-istati jikkoperaw ﬁl-ġlieda kontra tterroriżmu b’mod rejattiv, u
jekk jista’ jkun, fuq livell
proattiv.
L-impenn jisboq il-prinċipji tat-territorjalità u jmur
lil hinn. Hemm it-teorija talpreservazzjoni tal-prinċipju
tad-dritt morali internazzjonali billi l-istati jikkoperaw
ﬂimkien fuq livell internazzjonali. bil-valur tas-solidarjetà preżenti anke fuq dan
il-livell.

