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Diskors tal-Kap Eżekuttiv għaċ-Ċerimonja tal-31 Anniversarju tal-Fondazzjoni OASI 

Eċċellenza, Onor Ministru għall-Għawdex, Onor Ministri u membri tal-Parlament, mistednin 

distinti, kollegi u ħbieb.  Merħba mill-qalb hawn fiċ-Ċentru OASI.  

Merħba speċjali lill-kollegi tal-Caritas u tas-Sedqa li matul s-sena naħdmu spalla ma’ spalla, u 

li llum ġew minn Malta biex jiċċelebraw magħna. 

Inġbarna hawn biex nikkommemoraw il-31 anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni OASI li 

jiġi eżattament għada. Għada s-26 ta’ Ġunju huwa ukoll l-Jum Dinji kontra l-abbuż tad-droga 

u t-traffikar illeċitu.  U għada wkoll huwa t-30 anniversarju minn mindu din l-organizzazzjoni 

bdiet topera minn dan iċ-ċentru. 

F’dawn it-tliet deċennji rajna kambjamenti kbar fil-persuni li talbu l-għajnuna tas-servizzi 

professjonali tagħna.   

Rajna tnaqqis sostanzjali fl-użu tal-eroina u żieda qawwija fl-abbuż tal-kokaina.  Rajna żieda 

fit-talb għas-servizzi tagħna minn professjonisti u persuni ta’ klassi medja minħabba l-użu 

tal-kokaina. 

F’dawn l-aħħar sitt snin rajna żieda f’ dawk li irrikorrew għandna għal- għajnuna minħabba l-

kannabis u dik iż-żieda baqgħet kostanti. 

Rajna ukoll żieda fil-ġeneru femminili li qed javviċinawna minħabba l-problemi relatati mal-

alkoħol. 

Osservajna wkoll domanda mill-ġenituri minħabba diffikultajiet li qed ikollhom m’uliedhom 

(bejn it-13 u s-17) minħabba problemi li ġejjin mill-użu eċċessiv tal-kompjuter/internet, bejn 

8 sigħat u 16 -il siegħa kuljum, u l-kannabis. 

Rajna wkoll każijiet fejn familjari ħallew u abbandunaw lill-qraba tagħhom li għandhom 

addiction għax ma felħux iżjed għall-piż diffiċli tagħhom. 

Illum ma nistgħux ngħidu li hemm differenza bejn Għawdex, Malta u l-Ewropa. Dak li qed 

jiġri barra qed jiġri wara biebna. 

Meta nħares lejn l-aħħar sena, nista’ ngħid li ma kinitx sena faċli.  Għaddejna minn 

pandemija fejn  l-operat tagħna ġie effettwat b’ mod drastiku, kemm fil-ħidma tagħna ta’ 

prevenzjoni u kif ukoll fejn tidħol terapija.  Kien biss ftit tal-granet ilu fejn ingħatajna l-

permess biex inneħħu l-kamra ta’ iżolament u hekk inkunu nistgħu nnaqqsu d-domanda li 

għandna billi żidna sodod oħra. 

Għall-grazzja t’ Alla, it-taħriġ li nagħtu lill-istaff tagħna, erġajna bdejn noffruh, fejn possibli, 

lill-professjonisti Għawdxin u Maltin, biex hekk it-tagħlim ikompli jikber.  Nemmnu li 

m’aħniex weħidna u dan huwa parti mill-kontribut li qed nagħtu lis-soċjetà tagħna. 
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Bi pjaċir ngħid li estendejna u saħħaħna l-programm ta’ terapija li noffru lill-familjari ta’ 

dawk li qed jipparteċipaw f’xi wieħed mill-programmi ta’ terapija. Dawn il-familjari qed jiġu 

ssapportjati u sostnuti b’ħiliet biex ikunu jistgħu jtejbu kemm il-ħajja tagħhom kif ukoll dik 

tal-familja tagħhom. Dan għaliex mhux biżżejjed li wieħed iwaqqaf l-addiction tiegħu. L-

effetti tal-addiction fuq il-familja wkoll iridu jiġu indirizzati. 

Din is-sena wkoll ser inżidu tip ieħor ta’ terapija biex inkunu nistgħu ngħinu lil dawk li 

jibbenefikaw mis-servizzi tagħna biex jingħaqdu aktar fit-terapija  fi gruppi.  Dan kollu grazzi 

għall-fondi mill-iskema għall-NGOs Għawdxin fi ħdan l-Ministeru għall-Għawdex 

Ħdimna b’ mod estensiv flimkien mal-Caritas, mas-Sedqa, mal-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija u 

entitajiet oħra sabiex kemm jista’ jkun nimminimizzaw l-impatt tal-liberalizzazzjoni tal-

kannabis f’pajjiżna. U din il-ħidma ser tibqa’ għaddejja għax l-impatt għadu jrid jiġi. Dak li 

għedna poġġejnieh fil-midja soċjali. 

Nibża’ wisq mill-kliem li qal Howard Becker “Deviant motivations have a social character 

even when most of the activity is carried out in a private, secret and solitary fashion.” Nibża’ 

li qed nibnu soċjetà b’enfasi qawwija fuq id-drittijiet, fejn l-altruiżmu qed jonqos, fejn li 

nikber u nkun komdu jien huwa aktar importanti milli nikbru flimkien u nieħdu ħsieb xulxin. 

Din il-ħidma tal-OASI li għadni kif semmejt hija biss ftit mill-ħidma li l-Fondazzjoni twettaq. 

Hemm il-ħidma moħbija mal-persuni  f’diffikultà ta’ addiction, u din ma tieqaf qatt. Huwa 

grazzi għall-istaff u għall-voluntiera li ta’ kuljum jaħdmu bla heda biex dawn is-servizzi 

professjonali u li ġejjin mill-qalb jitwasslu lil dawk li għandhom bżonn 

U nassigurakom li mhix ħidma faċli. Mhux kulħadd maqtugħ għal dan ix-xogħol. 

Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-Ministeri kollha li jissapportjawna, b’mod partikolari l-

Ministeru tal-Onor Falzon. 

Grazzi lilkom li ġejtu hawn illejla biex tissaportjaw ħidmietna.  Grazzi lill-entitajiet kollha li 

jaħdmu magħna matul is-sena.  Grazzi lid-diretturi tas-sapport u tas-sostenn u tal-

governanza għaqlija tagħhom. 

Grazzi lil min juża s-servizzi tagħna għax jgħinna noħorġu l-kwalitajiet it-tajba tagħna. 

Grazzi, u aktar minn grazzi lill-istaff u l-voluntiera tal-Fondazzjoni – we have also a number 

of English speaking volunteers who also form part of this backbone which energizes our 

organization and our work Grazzi tal-ħidma fejjieda kollha tagħkom u grazzi lil kull min 

jaħdem f’dan il-qasam. Inħossni obbligat lejkom u lejn il-familjari tagħkom. 

 

Grazzi 


