10th August, 2011

1. Wara l-intervista li ta Monsinjur Scicluna lil The Sunday Times tal-Ħadd 7 ta'
Awwissu 2011 fejn jgħid li l-Kurja se ddaħħal sistema ġdida dwar kif titratta
abbużi fuq it-tfal, meta hemm il-ħsieb li tiddaħħal din is-sistema l-ġdida?
Iż-żewġ djoċesijiet ta' Malta u ta’ Għawdex, flimkien mas-Superjuri Maġġuri tarReliġjużi lestew evalwazzjoni tal-proċeduri li kienu wżati f'dawn l-aħħar ħdax il-sena u
ppreżentaw policy ġdida lill-Vatikan għall-approvazzjoni, li mistennija tasal f'Ottubru
jew Novembru tal-2011. Hija tidħol fis-seħħ appena tiġi approvata mill-Vatikan.

2. Għaliex il-proċeduri tar-Response Team dwar il-każ ta' St Joseph's Home ħadu
daqshekk fit-tul tant li kellu jidħol il-Mons Scicluna nniffsu biex jgħaġġilhom?
L-Arċisqof kemm il-darba wera d-dispjaċir tiegħu li dan il-każ dam daqshekk u kemm
il-darba ukoll għamel il-parti tiegħu biex il-każ ikun konkluż. Għal dan il-għan, sena ilu
ġiet imwaqqfa sezzjoni oħra tar-Response Team. Il Knisja Maltija timpenja ruħha li
dawn l-investigazzjonijiet iseħħu fl-iqsar żmien possibbli.

3. X'taħseb il-Kurja dwar dak li qal Mons Scicluna li meta l-abbużi kienu mifruxa
fuq tant medda ta' snin messu nduna xi ħadd li kienet għaddejja xi ħaġa ħażina
u Fr Pulis messu tneħħa mix-xogħol tiegħu qalb it-tfal?
Mal-ewwel rapporti ta' abbużi fuq minuri, il-persuni involuti kienu mneħħija minn kull
responsabbilta' li kellhom f’Dar San Ġuzepp u minn kull ħidma oħra pastorali.

4. X'se tagħmel il-Kurja dwar il-proposta ta' Mons Scicluna li l-Kurja twaqqaf fond
għall-kumpens tal-vittmi?
Mons Scicluna ddistingwa bejn il-kumpens li skont il-liġi kemm ċivili kif ukoll tal-Knisja
jerfgħu personalment min għamel l-abbużi, u s-solidarjeta' mal-vittmi li huwa dover ta'
mħabba. Il-Knisja tesprimi ukoll din is-solidarjeta' permezz tas-sapport psikoloġiku u
spiritwali, kif hemm miktub fil-Guidelines tal-1999.
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5. Mons Scicluna jgħid li l-Arċisqof Pawlu Cremona m'għandux jirriżenja għax
dawn il-ġrajjiet ma seħħux taħt ir-responsabbilta' tiegħu. Peress li ġraw taħt irresponsabbilta' tal-ex Arċisqof Ġużeppi Mercieca, x'se jagħmel Mons Mercieca
wara li ħarġu dawn il-fatti kollha biex jerfa' r-responsabbilta' tiegħu?
Mons Scicluna, meta mistoqsi jekk l-Isqfijiet Maltin għandhomx jimxu fuq il-passi talIsqfijiet Irlandiżi u jirriżenjaw, wieġeb hekk: "Le. Personalment naħseb li (l-Arċisqof
Pawlu Cremona) m'għandu l-ebda responsabbilta' personali f'xejn minn dan. Dawn laffarijiet ma ġrawx taħt il-gwida tiegħu. Imma kif se jiffaċċja s-sitwazzjoni minn issa 'l
quddiem hija responsabbilta' tiegħu". Tajjeb li wieħed ifakkar li d-Dokument dwar lAbbużi Sesswali tal-1999 ħareġ fi żmien l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca, u fil-każ
preżenti, appena sar magħruf, is-superjuri reliġjużi mxew skont dan id-Dokument u
warrbu minnufih lill-akkużati minn Dar San Ġużepp.
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