
 

 

9 ta’ Frar 2014 

 

MISTOQSIJIET MILL-ĠURNAL ‘IL-MUMENT’ DWAR ABBUŻI FUQ TFAL 

 
Mistoqsijiet 

Il-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għadu kemm talab lill-Vatikan biex immedjatament iwarrab qasisin 

jew membri oħra tal-kleru jew reliġjużi "li huma magħrufa jew suspettati" b'abbuż fuq tfal. F'dan l-

isfond:    

 X'inhi l-pożizzjoni tal-Kurja Arċiveskovali f'Malta dwar dak li qed jitlob il-Kumitat tan-

Nazzjonijiet Uniti? 

 Din it-talba hija konformi ma' deċiżjonijiet meħuda mill-Kurja f'Malta fuq każi li feġġew tul is-

snin li għaddew? 

 Jekk mhix konformi, x'se jkun il-pass li jmiss? Se jinbidlu prattiċi fejn membri reliġjużi jew 

qassisin suspettati jiġu trasferiti minn post għall-ieħor minħabba każi ta' abbuż anki jekk 

ikunu allegazzjonijiet jew fi stadju ta' investigazzjoni? 

 Kemm-il każ ta' investigazzjoni għandha pendenti l-Kurja f'Malta b'rabta ma' abbuż fuq tfal? 

 X'tip ta' abbużi qegħdin nitkellmu fuqhom? 

 Kemm hemm tfal involuti u kemm hemm reliġjużi u qassin involuti f'dawn l-investigazzjonijiet 

li għaddejjin? 

 

Tweġibiet 

 Il-Knisja f’Malta mhix f’pożizzjoni li tikkumenta dwar l-osservazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti 

la darba dawn saru b’reazzjoni għal rapport tas-Santa Sede.  

Is-Santa Sede qalet fi stqarrija ppublikata nhar l-Erbgħa li l-osservazzjonijiet tan-Nazzjonijiet 

Uniti se jiġu studjati u eżaminati b’reqqa. L-Arċisqof Silvano Tommasi, osservatur 

permanenti tas-Santa Sede għan-Nazzjonijiet Uniti qal ukoll li s-Santa Sede se twieġeb 

għall-osservazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti.  

Fuq livell djoċesan, il-Knisja f’Malta tibqa’ timpenja ruħha biex il-policy dwar il-ħarsien tat-tfal 

tkun dejjem aktar effettiva. 

 Bħal kull Knisja lokali oħra, il-Knisja f’Malta timxi mad-direttivi tas-Santa Sede.                          

Id-deċiżjonijiet tal-Knisja f’Malta dejjem kisbu kliem ta’ tifħir mis-Santa Sede. 



 

 

 Saċerdoti u reliġjużi li dwarhom tkun saret akkuża ma jkunux trasferiti minn post għall-ieħor 

u qisu ma ġara xejn. Jistgħu jingħataw ukoll direttivi oħra mir-Response Team waqt li dan 

ikun għadu qed jinvestiga l-allegat każ. L-Isqfijiet u s-Superjuri Reliġjużi jimxu mad-direttivi li 

jagħti r-Response Team li huwa mmexxi minn żewġ imħallfin irtirati u mħallef tat-Tribunal 

Ekkleżjastiku. Meta jkun hemm saċerdot involut, il-każ jitressaq ukoll quddiem is-Sante 

Sede. 

 Tnejn. 

 Ir-Response Team jeżamina abbużi ta’ natura sesswali. 

 4 minuri li tnejn minnhom illum huma adulti, u żewġ saċerdoti. 


