Diskors tal-Kap Eżekuttiv għaċ-Ċerimonja
tat-30 Anniversarju tal-Fondazzjoni OASI –
26 ta’ Ġunju 2021

Eċċellenza, Onorevoli Ministri u membri parlamentari, Diretturi u ħbieb.
Fl-20 ta’ Novembru 1998, il-Fondazzjoni bdiet toffri servizz ta’ terapija residenzjali għall-poplu
Għawdxi u Malti. Niftakar sew t-tielet persuna li kienet wasslet biex ittemm l-parti residenzjali talprogramm, marret nofs ta’ nhar id-dar u ġiet lura biex tevalwa flimkien mal-istaff dak li esperjenzat
hemm barra mingħajr l-lenti tal-alkoħol u d-droga. Kienet tidher xxukkjata. Saqsejtha kif marret. U rrisposta li rċevejt bqajt inġorha miegħi – “Rajt l-addiction mixja fit-triq”. Din l-persuna spejgatli kif
wara 3 xhur ta’ terapija intensiva, li tgħin li dak li jkun iħares fih nnifsu u lejn r-realtà ta’ madwaru,
hemm barra rat nies li qed jistaħbew mir-realtà tagħhom bix-xogħol eċċessiv, bil-logħob, bil-kilba
għall-poter u għall-flus, bix-xiri bla bżonn jew fissazzjoni żejda fuq l-apparenza tagħhom.
Dan iwassalni għad-diskors li għamel l-Onor. Michael Falzon din l-ġimgħa fejn saqsa għaliex “bħala
soċjetà qed inħossu l-bżonn li wieħed jistaħba jew ipoġġi lilu nnifsu f’periklu bis-saħħa tad-droġi”.
Temm jgħid li d-droga mhix is-soluzzjoni.
30 sena ilu, Dun Manwel u sħabu ħolqu Fondazzjoni biex permezz tas-servizzi tagħha tindirizza dawn
d-diffikultajiet u dawn l-mistoqsijiet, mhux għal dak iż-żmien, imma ukoll għall-ġenerazzjonijiet
futuri. Naħseb u nemmen li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar il-Fondazzjoni qed issir attwali.
Il-Fondazzjoni kienet ċara sa mill-bidu. Sa mill-konċepiment tagħha kienet ħarġet bil-motto – il-Hajja
Sabiħa. U minn dejjem kienet minn ta’ quddiem biex toħloq kuxjenza dwar l-użu tad-droga. Għal
dawn l-aħħar 3 snin kienet pijuniera biex jinħoloq front magħmul minn dawk l-entitajiet u persuni li
qed joffru servizzi lil dawk li qed isofru mill-addiction, u b’mod konsistenti tgħat il-kontribut tagħha
kull fejn kien hemm il-bżonn. L-istqarrijiet tal-Fondazzjoni jidhru kollha fuq l-website tagħha.
Rajna l-użu tas-sustanzi jinbidel, rajna it-tipi ta’ drogi jiżdiedu fil-kwantità u d-diversita, fil-potenza
tagħhom u fl-aċċessiblta. Anke l-lingwaġġ li jintuża inbidel ferm ....... biss biss, meta inħarsu lejn ssena 2020, kien hemm 267 kaz li bdew proċess ta’ terapija fi ħdan il-Fondazzjoni OASI. Bħalissa
hemm 21 persuna jistennew biex jibdew il-programm residenzjali, li ħafna minnhom ġejjin minn
Malta.
Il-kultura u l-mentalita dwar l-użu tad-droga ma baqewx l-istess. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn t-teħid
tad-drogi qed jiġi normalizzat. Mill-banda l-oħra qed ngħixu fiż-żmien fejn għandek l-użu tat-tabakk
qed jiġi denormalizzat. Imma din id-denormalizzajoni ġiet wara li ntefqu ħafna flus fuq edukazzjoni u
kura, u wara li ħafna nies mardu u mietu kawża tat-tabakk. Ser nagħmlu l-istess bil-cannabis?
Meta għandek kultura li tippromwovi l-t-teħid tad-drogi, huwa ferm aktar iebes u diffiċli għallpersuni li għandhom problema bid-droga biex dawn jifqu. F’din l-okkażjoni xtaqt li naħsbu ftit f’dawk
kollha li qed jagħmlu xi forma ta’ terapija, kemm fl-OASI, u kemm fi ħdan aġenziji oħra. Nhar il-Ħamis
li għadda kont qiegħed nitkellem ftit mar-residenti tagħna li qed jagħmlu programm, għax minn
għandhom nitgħallem ħafna. U punt ċar li ħareġ hu kemm huwa diffiċli li tidħol fik innifsek u tevalwa
ftit lilek stess. Xandru il-kbir jgħid “Min jegħleb lilu nnifsu u akbar minn min jirbaħ belt sħiħa”. Huwa
għalhekk li dawn l-persuni għandhom ir-rispett tiegħi, għax minkejja d-diffikultajiet li jesperjenzaw,
jkomplu jaħdmu u jirsisti għall-ħajja aħjar mingħajr d-drogi.

Biex nikkonkludi, xtaqt nesprimi l-apprezzament kbir tiegħi għal dawk li jaħdmu bla heda biex jgħinu
lil dawk li spiċċaw vittmi tat-teħid tad-droga, inkluż l-familjari tagħhom. Napprezza ħafna il-ħidma
kontinwa tagħhom minkejja li jkun hemm ċirkostanzi fejn l-għajnuna li jipprovdu ma tiġix aċċetta.
Grazzi lil dawk li voluntiera u lil dawk li jaħdmu minn wara l-kwinti għas-sostenn u ż-żelu tagħhom
lejn l-Fondazzjoni. Grazzi lil benefatturi li joffru l-għajnuna tagħhom. Grazzi ukoll lid-diversi ministeri
tal-għajnuna u l-koperazzjoni tagħhom.
Fl-aħħar xtaqt nirringrazzja lill-bord u lil Dun Manwel tad-direzzjoni u tas-sostenn morali.
Grazzi.

