
 

 

 

 

Ex priġunieri esklużi mis-soċjeta’ 

 

Wieħed għandu jistaqsi: għaliex il-ħabs ifaqqar?  Il-ħabs ikattar l-eskluzjoni socjali. Mhux 

biss tal-priġunieri iżda wkoll tal-familji tagħhom. Biex dan il-faqar u din l-esklużjoni 

jingħelbu jew almenu jittaffew hemm bżonn li dawn il-persuni jkunu mgħejjuna. 

 

L-għajnuna li hemm bżonn hi kbira u varja, iżda s-soċjeta’ ma għandhiex tkompli tagħmel l-

iżball li din l-għajnuna tagħtiha lejn l-aħħar tas-sentenza. Il-preparazzjoni ta’ min hu l-ħabs 

biex ikun kapaċi jerġa’ jiffaċċja l-ħajja barra mill-ħabs għandha  tibda mill-ewwel ġurnata 

tas-sentenza.  

 

George Busuttil, Ambaxxatur tas-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 

Soċjali u Direttur tal-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl, qal: “Meta nħarsu lejn min l-aktar 

li jwettaq reati, insibu li min hu soċjalment żvantaġġjat bħal f’każi ta’ faqar ekonomiku jew 

nuqqas ta’ edukazzjoni għandu aktar possibilta’ li jikkometti reat. Dan ngħiduh mhux biex 

inġibu skuża jew biex niġġustifikaw dan l-aġir, imma għax hekk hu.” 

 

Ħafna drabi nies li jikkomettu reat u l-kondotta tagħhom tittebba’, speċjalment f’każi relatati 

ma’ droga,  isibuha kważi impossibli li jsibu impjieg li jirrendilhom dħul leġittimu. Ħafna 

drabi l-konsegwenza ta’ dan tkun li jerġgħu jikkomettu reat ieħor. 

 

George Busuttil jenfasizza dwar l-importanza tal-integrazzjoni mill-ġdid tal-ex-priġunieri 

billi jkunu inklużi fi programmi ta’ taħriġ u oħrajn edukattivi biex isibu impjieg. “Hemm 

bżonn urġenti li fil-ħabs jingħata t-taħrig meħtieġ biex priġunier ma jkunx ħela ħinu u biex 

fuq kollox jitgħallem jiffaċċja l-ħajja wara li jiskonta s-sentenza.”  

Busuttil  jgħid li meta priġunier joħroġ mill-ħabs, ħajtu tispiċċa ġlieda kontra l-kurrent. Is-



 

 

 

 

 

sistema attwali ma tipprovdix għall-kura speċifika li għandu jingħata priġunier wara li jkun 

temm il-priġunerija. La darba ħareġ, imur għal riħu, u filwaqt li jingħalaq il-kapitlu tal-ħabs, 

jibda kapitlu ferm aktar diffiċli: dak ta’ kif se jerġa jibda mill-ġdid. 

 

Hu jsemmi t-tbatija li tgħaddi minnha l-familja tal-priġunier, fejn minbarra l-istigma u l-

firda, ikollha tħabbat wiċċha ma’ ħafna spejjeż, fosthom dawk marbutin ma’ avukati, 

kontijiet pendenti, trasport, u ċerti drabi l-familji jidħlu fi djun kbar.  

 

“Bħala Fondazzjoni, ilna ħafna nitolbu biex min ikun se joħroġ mill-ħabs u jkun se jaqa’ fuq 

il-benefiċċji soċjali, jkollu l-applikazzjoni lesta minn qabel, u jingħata l-ewwel pagament 

meta joħroġ mill-ħabs.” 

  

Li l-ħabs ifaqqar u jġib esklużjoni soċjali hu fatt, u dan ilu jinħass.  Ifaqqar mhux biss lill-

priġunier imma anke lill-familja tiegħu.  Wasal iż-żmien li għandu jkun hemm kastig 

alternattiv minflok sentenza ta’ ħabs.  

 

“Hi ħasra li wieħed jeħel sentenza ta’ ħabs għax ma jħallasx multa. Jagħmel aktar sens kieku 

l-individwu jkun imġiegħel jaħdem ammont ta’ siegħat  sakemm ikun skonta l-multa dovuta.  

L-istess għal dawk li huma vittma tad-droga – li jammontaw għall-maġġoranza tal-każi. 

Mhux kulħadd hu importatur, ħafna minnhom huma vittmi tal-vizzju.  Hemm bżonn li dawn 

jingħataw programm speċjali.  Biex isir dan kollu, hemm bżonn li fil-ħabs tiddaħħal sistema 

ta’ klassifikazzjoni b’mof immedjat.”   

 

Busuttil isostni li fejn jidħlu l-ex-priġunieri, għan wieħed għandu jkun hemm: li dawn 

jibqgħu ex-priġunieri u ma jerġgħu jidħlu l-ħabs qatt. Dan mhux faċli mingħajr għajnuna.  

 

“Sabiex is-soċjetaċ tnaqqas il-kriminalita’, trid li taħdem biex tinkludi lil kullħadd. Jekk xi 

ħadd ihossu inkluż u jħossu parteċipant fid-deċiżjonijiet li jolqtuh, ikun iħossha aktar diffiċli 



 

 

 

 

biex jikser il-liġi. U jekk persuna tikser il-liġi, għandu jkun hemm sistema li minbarra l-fatti 

tar-reat, tagħti kaz ukoll taċ-ċirkustanzi tal-persuna li tikkommetti dan biex fil-każ, specjal-

ment ta’ persuna li tkun qed tikkommetti reat għall-ewwel darba, il-ħabs ma jkunx l-ewwel 

alternattiva. Anki jekk il-persuna tispiċċa l-ħabs, iż-żmien taż-żamma tagħha hemm ġew ma 

għandux ikun  żmien moħli li jherri lill-individu iżda jkun żmien li fih il-persuna tikber, tib-

da tħossha utli, u parti mis-soċjeta’,  jiġifieri  mhux aktar eskluża bħal qabel.  

 

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl, li twaqqfet 15-il sena ilu, hi magħmula minn grupp 

ta’ voluntieri. Regolarment, il-membri tagħha jżuru lill-priġunieri u jgħinuhom fil-ħteġijiet 

tagħhom.  Dan l-aħħar Mid-Dlam Ghad-Dawl fetħet ċentru ta’ kenn f’Bormla li  jista’ 

jżomm tliet priġunieri li joħorġu mill-ħabs u li ma jkollhomx  post fejn imorru.  

 

   

 


