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“IL-ĦABS MA JIBQAX ISAKKREK U JARMI IĊ-ĊAVETTA  
IMMA JKUN IĊ-ĊAVETTA BIEX INTI TIMRAH F’ORIZZONTI ĠODDA KIF JIXRAQLEK” 

 
- MITT IDEA - 

 
PROF. ANDREW AZZOPARDI B’KONSULTAZZJONI MA’ PEPPI AZZOPARDI 

 

1.  Il-Ħabs jiġi dimilitarizzat u t-tmexxija tinqasam taħt Direttur Ġenerali b'kuntratt ta' 3 snin li jiġi 
kkonfermat kull sena, rwol maqbul minn żewġ terzi tal-Kamra. It-tmexxija tiġi separata bejn id-
direttorat corporate u care u d-direttorat tas-sigurtà - dawn jaqgħu taħt id-DG.  Ħadd mill-managers 
preżenti m'għandhom jassumu dawn ir-rwoli minħabba li issa t-tmexxija hija taħt investigazzjoni mill-
inkjesta mħabbra mill-Ministru Byrone Camilleri. Apparti hekk hemm ħtieġa ta’ ‘demm ġdid’. 

2.  Wasal iż-żmien li l-Ħabs jitqiegħed taħt il-Ministeru responabbli mill-politika soċjali (għandi fiduċja 
għamja fil-Ministru Michael Falzon) fejn hemm ir-riżorsi kollha meħtieġa biex tingħata r-
riabilitazzjoni u jinżel ir-reċidiviżmu li bħalissa huwa ta' kważi 70%. 

3.  Is-sezzjoni tal-Forensika (MCH), is-sezzjoni tar-riabilitazzjoni tad-droga u s-sezzjoni taż-żgħażagħ 
isiru private-public partnership ma' NGOs u titħalla t-tmexxija f'idejhom.  Il-Gvern ikun rappreżentat 
fuq il-Bord tal-Gvernaturi fuq il-mudell ta' Dar Kenn għal Saħħtek, entità tas-saħħa mmexxija minn 
Fondazzjoni. 

4.  Jinħoloq immedjatment Ombudsman għall-Ħabs u l-Probation li jkollu l-għan li  

a.  janalizza l-ilmenti  
b.  jinvestiga allegati ta’ moħqrija  
ċ.  jinvestiga l-imwiet  
d.  jinvestiga suwiċidji jew attentati ta' suwiċidji  
e.  jisma' lill-familjari 
f.  oħrajn. 
 
Trid tkun entità kompletament indipendenti li taqa' taħt il-Parlament, u l-Ombudsman ikun/tkun 
maħtur/a bi qbil minn żewġ terzi tal-Kamra. 
 
5.  Ir-reklużjoni (solitary confinement) ssir illegali fil-Ħabs, fid-Detenzjoni u fil-Liġi Kriminali.  Għandha 
titneħħa minn kull liġi li hemm fis-seħħ u li din hija inkluża fiha. Huwa metodu li joqrob lejn id-
diżumanità u l-impatt dejjiemi huwa fl-istess livell ta' tortura istituzzjonalizzata.  Il-Fakultà għat-
Tisħiħ tas-Soċjetà ppreżentat dokument f’dan ir-rigward bi proposti marbuta ma’ emendi fil-liġi. 

6.  It-taħriġ tal-Uffiċjali tal-Ħabs jittieħed lura fl-Akkademija tal-korpi u f'kollaborazzjoni mal-
Università ta’ Malta fejn jitniehed kurrikulu bbażat mhux biss fuq taħriġ koersiv u fiżiku, imma li l-
uffiċjali jsiru kważi kważi loco parentis. It-taħriġ ikun jiffoka fuq l-empatija u l-medjazzjoni, aktar milli 
t-tarki u kif tkeskes il-klieb lejn in-nies.   

7.  Il-close circuit u s-sorveljanza ssir mis-sigurtà tal-Ħabs, imma tasal ukoll direttament f'servers tal-
Pulizija. Kull filmat ma jitneħħiex qabel 3 xhur u jkun analizzat il-ħin kollu minn tim apposta 
indipendenti mir-reġim tal-Ħabs.  M’għandux ikun tali cctv fiċ-ċelel.   

8.  Isir sforz biex il-popolazzjoni tal-Ħabs titnaqqas billi;  

a.  jiżdied l-użu tat-tagging (mhux iċ-ċajta li daħħalna s'issa)  
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b.  l-arresti preventivi ikunu aktar ġustifikati  
ċ.  jiġu deċiżi l-każijiet mill-Qrati aktar malajr (sa mhux aktar minn 6 xhur sa sena) u jekk ikun hemm 
każijiet pendenti għandhom jinġabru f’daqqa u mhux jgħaddu x-xhur u s-snin bejn waħda u ohra 
d. każijiet 'żgħar' ikunu aktar iffukati fuq pieni alternattivi bħal servizz fil-komunità  
e. il-kunċett ta' restorative justice jidħol verament fis-seħħ  
f.  inkomplu nsaħħu l-probation services – dawn iridu jaqgħu taħt l-FSWS 
g. l-użu tal-parole tidħol b'aktar frekwenza, b’effiċenza u trasparenza. 
 
9.  Ikun hemm aktar ħidma ġenwina mal-vittmi.  Dawn għandhom ikunu xprunati b'medjazzjoni u 
fejqan mit-trawma.   

10.  Il-viżti jinbidel il-mod tagħhom billi;  

a. isiru aktar frekwenti  
b. jerġgħu jidħlu l-laqgħat konjugali   
ċ. it-tfal qatt ma jiġu penalizzati minn waqfa tal-viżti  
d. il-priġunieri bi tfal jitħallew jaraw lit-tfal f'postijiet adegwati u mhux Kordin 
e. ikun hemm aktar telefonati u dan is-servizz jingħata b’xejn lil kulħadd (lokalment u 
internazzjonalment) 
f.  jekk it-telefonati għandhom jiġu rekordjati m’għandhomx jintużaw mir-reġim tal-Ħabs għal xi skop 
malinn u d-data kollha għandha tiġi salvagwardjata skont il-liġi li tirregola dan is-settur  
g. l-Uffiċjali jingħataw taħriġ kif għandhom iġibu ruġhom mal-viżitaturi. 
 
11.  L-NGOs li jaħdmu fil-qrib mal-priġunieri ma jibqgħux issikkati imma jingħataw carte blanche biex 
jidħlu meta, kif u xħin iridu u jitkellmu ma' min iridu.  Ir-RISe u l-Caritas Malta għandhom isiru sħab 
de facto ta' kull bord fil-Ħabs. 

12.  Il-midja tingħata IMMEDJATAMENT aċċess għal kull rokna tal-Ħabs. Jitkellmu ma' min iridu u 
jiffilmjaw li jridu (fil-parametri ta' sigurtà). Ikollhom aċċess għall-priġunieri, staff u familjari kollha.  L-
IGM għandha tingħata l-mandat biex tagħmel din l-investigazzjoni flimkien man-newsrooms kollha.  
Għandha tingħata Crime Conference kull darba li jkun hemm każ li jseħħ fil-Ħabs u jkun fl-interess 
pubbliku li jsir jaf x’qed jiġri. 

13.  Il-bini tal-Ħabs fi żmien sentejn jagħlaq kollu. Tinbena faċilità ġdida post ieħor ħalli titneħħa l-
istigma. Iċ-ċelel isiru fuq livell modern b’veduti, arja tajba, aktar spazju u bil-kumditajiet kollha kif 
hemm f'pajjiżi ċivilizzati u fejn ir-reċidiviżmu mhux m’ogħla s-sema u fejn m’għandhomx rekord ta' 
suwiċidji.  Il-każijiet psikopatiċi u soċjopatiċi jitqiegħdu fi sptar. Il-bini tal-Ħabs għandu jitneħħa u 
tinżamm biss is-sezzjoni l-aktar antika bħala mużew li għandu jħammrilna wiċċna (kif inżamm per 
eżempju Auschwitz).  Il-kumplament jiġi trasformat f'żona ta' rikreazzjoni, akkomodazzjoni soċjali, 
logħob avventuruż u attivitajiet sportivi.   

14.  Jitneħħew l-uniformijiet oxxeni tal-priġunieri.  Għandha tidħol kodiċi tal-ilbies u min m'għandux 
ħwejjeġ jingħata ħwejjeġ tal-istess kwalità u livell. 

15.  L-'age of criminal responsibility' titla' għal 18-il sena ħalli l-pajjiż jirrikonoxxi li t-tort ta' persuna 
kriminali tinsab fuq spallejna u mhux fuq il-priġunieri li huma wkoll vittmi għax ġew abbandunati mis-
sistema.  Il-‘crime prevention policy’ terġa' tiġġedded u tingħata ħajja ta' vera u mhux kemm ġiet 
ippubblikata għal-lasta. 
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16.  Tiġi mnehdija 'Inkjesta tal-Inkjesti' li jew ma sarux, jew li allegatament ġew imbabsa.  Tim ta' eks-
imħallfin u professjonisti oħra għandhom jieħdu r-riedni. Kull inkjesta li saret tiġi mqiegħda għall-
iskrutinju tal-pubbliku u l-midja.   

17.  Kull tmexxija u membri ta' kull bord fil-Ħabs jiġu mitluba jirriżenjaw u jiġu sottomessi għall-
Inkjesta.  Irid ikun stabbilit jekk kinux jafu b'dan li qed jiġri u jekk le, għalfejn ma tkellmux.  Jiġu re-
instated biss jekk ikun ċar li ma għalqux għajnejhom jew dawru wiċċhom. 

18. Tiġi investigata direttament l-imġiba tad-Direttur.  Jinħolqu protokolli ta' personality testing 
immedjatament ħalli jiġi stabbilit jekk id-Direttur preżenti għandux il-ħiliet, l-intelliġenza emottiva u 
l-kapaċità empatika - jekk le, raġuni aktar biex jitwarrab immedjatament.  Kull Direttur ġdid/a 
għandhom ikollhom dan l-iskrutinju ħalli jidħlu jmexxu nies f'sensihom. Apparti hekk għandu jkun 
hemm superviżjoni professjonali esterna adegwata.  Sakemm jinstab Direttur u tigi mibdula l-
istruttura, it-tmexxija tal-Ħabs tiġi f’idejn is-segretarju permanenti u jinħoloq standing committee 
magħmul minn 5 esperti anzjani biex jgħinu fit-tmexxija. 

19.  It-tim ta' professjonisti għandu jkun ibbażat barra l-precincts tal-Ħabs u jidħol jagħti servizz 
b'hekk tiġi evitata l-familjarità u l-allegat pressjoni li qed issir fuqhom, fosthom biex tingħata 
informazzjoni fuq il-priġunieri li jkunu tkellmu f’kuntest tewrapetiku.  Joperaw indipendenti mill- 
Ħabs u d-Direttur preżenti. 

20.  Kull mezz ta' tortura għandu jitwaqqaf u kull għodda għal dan il-każ titneħħa, fosthom is-siġġu 
tat-tortura u s-sodda tat-tortura.  L-uffiċjali għandhom jiġu mħarrġa f’physical restraint mingħajr użu 
ta’ forza u mingħajr użu t’armi. 

21.  Issir diskussjoni Parlamentari b’urġenza fuq din it-tema. Il-Ħabs huwa l-aktar ħolqa importanti fl-
istruttura tal-Criminal Justice System.  Jekk tirrokka din, jinżel kollox – u iva din qed tirrokka. 

22.  Issir kampanja permezz tal-midja mhux biex inferrxu gidba li dan xi villaġġ aqwa mill-Ġenna (kif 
ippruvaw jagħmlu b’kompliċità mal-PBS), imma biex il-Poplu jsir iħobb lill-priġunieri ħalli dawn isiru 
jħobbu lura lis-soċjetà, ħalli mbagħad jagħmlu anqas vittmi, ma jidħlux il-Ħabs u jsiru ċittadini tajbin 
– u jien jekk ikolli ġar eks-priġunier, moħħi jkun mistrieħ. 

23.  Is-sistema tal-privileġġi għandha tkun ‘morphed’ fi proċedura li l-priġunieri jifhmu x'ħa jiġri, aktar 
milli titħalla f’idejn min għandu kilba għall-poter u l-kontroll u jimxi bil-burdati u l-preferenzi. Viżti 
mill-familja u x-xogħol m’għandhom qatt jiġu mimsusa minn din il-proċedura.  

24.  Il-Ħabs għandu jkollu standard operating procedures għal kull ħaġa taħt il-kappa tax-xemx.  Il-
kejl ta’ suċċess tal-KPIs għat-tmexxija tal-Ħabs huwa b’kemm jonqos ir-reċidiviżmu. 

25.  L-ikel fil-Ħabs huwa mandra, ħniżrija.  Min ingħata l-kuntratt qed jimxi skont it-termini tat-
tender?  L-ikel qed jiġi mwassal fid-diviżjonijiet b’mod tajjeb u sħun?  L-ikel huwa ta’ kwalità għolja?  
L-uffiċjali qed jieklu xi ikel differenti?  Min qed isajrilhom?  Mhux jieħdu tal-kuntrattur?  Għaliex?  
Dan irridu nifhmu x'qed jiġri.  Inkjesta oħra fuq din hija importanti għaliex l-ikel huwa fondamentali 
għas-saħħa fiżika u psikoloġika. 

26.  Qed issir esplojtazzjoni tal-ħabsin biex jaħdmu ġranet sħaħ u jitħallsu sa €300 massimu?  Dan 
sew? Dan vera?  Min jingħata l-privileġġ jaħdem u fuq liema kriterji?   

27.  Min m’għandux flus fil-Ħabs, kif jixtri l-affarijiet li għandu bżonn?  Vera t-tuck shop huwa aktar 
għoli minn barra?  Dan kollu għandu jiġi rivedut immedjatament.  X’jiġri min m’għandux flus? 
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28.  Għandhom immedjatment jidħlu protokolli biex jipprovdu kura għall-problemi kbar ta' saħħa 
mentali. Għandha tieħu rwol prinċipali r-Richmond Foundation f'dan il-qasam.  

29.  Il-mudell riabilittativ għandu jkun imfassal fuq il-mudell suċċess(un) tar-RISe. Inħallu f'idejn min 
iħobb u min irid il-ġid u mhux f'idejn min jara l-Ħabs bħala kamp tal-battalja. 

30.  Għandhom jittellgħu posters f'kull kantuniera li jgħidu:  

Il-mod kif għandha tiġi mrażżna l-kriminalità hija bl-imħabba u r-rispett. 

Aħna (l-uffiċjali) qegħdin hawn biex nieħdu ħsiebek mhux biex inbeżżgħuk. 

Qegħdin hawn biex nisimgħuk u nippruvaw nifhmuk. 

Aħna għandna xewqa li issa li għaddejtu minn taht idejn il-pulizija u l-Qrati tiġu hawn magħna u 
ngħinukom ssibu t-tajjeb li hemm fikom. 

Merħba f’post fejn ħa ngħinukom tiġu mifhuma aktar fis-soċjetà, fejn ħa nħarrġukom fil-ħiliet li 
għandkom bżonn. 

Il-vjolenza u l-kriminalità li intom għamiltu, aħna nifhmu u intom tifhmu li hija ħażina u għalhekk 
nixtiqukom tagħmlu paċi mal-vittmi, tagħmlu paċi mal-familja tagħkom, tagħmlu paċi magħkom 

infuskom. 

Aħsbu fuq li għamiltu ħalli ma terġgħux. 

Għas-soċjetà intom importanti ħafna u fejn inqasniekom bħala soċjetà, aħfrulna. 

Ejja irsistu, aħna rridu nimxu l-vjaġġ magħkom u l-għan tagħna huwa li noħorġu ‘l barra minn 
dan il-bini magħkom u nilqgħukom lura fis-soċjetà.  Inħobbukom. 

Hawnhekk la narmu ċ-ċavetta u lanqas lilek.   

Hawnhekk nagħtuk iċ-ċavetta biex tiftaħ l-orrizonti ġodda li jixirqulek. 

31.  L-użu tal-x-ray għandu jkun biżżejjed biex jevita l-istrip searches mingħajr raġuni jew suspett 
iffondat (għandu jinħoloq protokol). Dan ksur tad-dritt tal-bniedem u proċess invażiv għall-aħħar.  
Għandna neżaminaw jekk l-użu tar-raġġi huwiex ta’ detriment għan-nies li jgħaddu minnu. 

32.  Għandha ssir evalwazzjoni tal-użu tal-methadone u pirmli oħra li qed jingħataw bl-addoċċ.   

33.  Għandha ssir investigazzjoni mill-Medical Council, kif jingħad mill-midja, li d-Direttur Kurunell 
ingħata d-direzzjoni mit-tobba biex jintuża s-siġġu tat-tortura.  Dan ksur tal-etika medika. 

34.  Fil-Ħabs kollu jiġu installati l-ACs immedjatament kif ilu jgħid Peppi.  Din mhix sempliċiment 
kwistjoni ta’ frisk, imma s-sħana (u l-bard) qed tkun waħda mill-elementi ta’ disperazzjoni li qed 
twassal biex in-nies jippruvaw jagħmlu suwiċidju – din l-inkjesta għandha taraha. 

35.  Għandha ssir investigazzjoni għalfejn c.8% biss tal-priġunieri għandhom programm ta’ 
riabilitazzjoni kif qal il-manager tal-Ħabs stess.  Għalfejn hemm min mhux jingħata opportunità ta’ 
edukazzjoni?  Għandha tiġi eżaminata għalfejn hemm min mhux jitħalla jistudja. 

36.  Il-benefiċċju li jingħata lill-priġunieri jiżdied u jibda jsir means tested.  Hemm ħafna u ħafna 
priġunieri li m'għandhomx għaxja ta' lejla u lanqas ikollhom flus biex jixtru l-bżonnijiet bażiċi 
tagħhom (li nerġa' ngħid fil-Ħabs huma m’ogħla s-sema).  L-għotja 'taċ-ċella' (anke nisma’ din il-
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kelma nitqażżeż) hija pittance.  Għandha tidħol l-Millenium Chapel u LEAP (FSWS) biex tgħin lill-
priġunieri fi ħdan il-Ħabs fejn jidħlu l-bżonnijiet ta’ kuljum.   

37.  Jiġi assigurat li jkun hemm żoni li huma multi-faith biex kull min għandu reliġjon differenti minn 
tagħna jista' jipprattika bil-libertà u l-privatezza kollha. 

38.  Issir sistema ta' job rotation għal kulħadd.  Wara li jsir il-famuż care plan (daħka fil-wiċċ bħalissa 
għax jibqa' fuq il-karta) ikun hemm (nara hawn ir-rwol tal-Jobs Plus, l-UHM u l-GWU):  

a.  sistema ta' xogħol fil-Ħabs jew barra għal kull priġunier/a  
b.  dak ix-xogħol jiġi kkumpensat sew  
ċ.  jingħata opportunità kulħadd u mhux kif jiddeċiedi mingħajr kriterji u mingħajr proċeduri d-
Direttur Kurunell 
d. ix-xogħol jingħata wara li jkun sar proċess ta’ għażla b’mod trasparenti minn bord awtonomu.   
 
39.  Għandna verament ninvestu f'prison education u mhux xi inizjattiva tokenistika, kull meta 
jfettilu xi ħadd jew għax jirnexxilna nakkwistaw xi ftit soldi mill-EU.  Nafu li l-prison education 
twaqqa' r-reċidiviżmu u fil-verità meta f'Malta l-edukazzjoni minn ġuf l-omm sa meta jkollok 100 
sena huwa mingħajr ħlas hija ovvja li l-ispiża mhux għolja.  Dan is-servizz għandu jkun afdat f'idejn l-
unit li jieħu ħsieb l-life long learning fi ħdan is-sistema tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. 

40.  Il-priġunieri għandu jkollhom support worker li jibda magħhom mill-mument li jitressqu l-Qorti 
(idealment meta jaħbtu wiċċ imb' wiċċ mal-pulizija) u jibqa' jsegwihom fil-proċess kollu, u mhux 
nagħmlu dak li l-aktar iħalli impatt negattiv, ċioe li jibda għaddej minn servizz għall-ieħor, tal-
continuum ta' servizzi, mingħajr ebda kontinwità. Dan il-proċess għandu jkun fdat lil FSWS f' 
kollaborazzjoni mal-NGOs Mid-Dlam għad-Dawl u RISe. Apparti hekk, kull Imħallef u Magistrat meta 
jinħatar, jagħmlu 24 siegħa f’ċella ħalli jifhmu minn xiex jgħaddu l-priġunieri. 

41.  Il-kultura macho fil-Ħabs hija waħda mir-rovini li hemm.  Naħsbu li l-biża' u t-twerwir huma l-
għodda ewlenin. Minflok ninsew li l-aktar ħaġa importanti hija l-‘gift of the gab’, il-kapaċità li 
timmedja, timmotiva u tinnegozja, li titkellem u tempatizza, li turi li tifhem imma li jkollok ukoll 
bilanċ ta' ħiliet psikoloġiċi emottivi. L-irġiel u t-tmexxija miżoġenista għandha tinbidel fi tmexxija 
minn mara. In-nisa fil-qasam soċjali jbbrillaw ħafna aktar mill-irġiel.   

42.  F'Ħabs trid titlaq mill-punt li kulħadd huwa f'riskju ta' suwiċidju. Li tħalli lill-familja, li taf li ħa 
tagħmel dawk is-snin kollha ġewwa, li titlef il-libertà, li taf li meta toħroġ mhu ħa ssib xejn kif kien, 
awtomatikament joħolqu fil-bniedem anzjetà tremenda li nafu li twassal għall-imġiba ddisprata. 

43.  Nissostitwixxu l-kultura ta' kalmanti li hemm rampanti fil-Ħabs ma' kultura ta' talk therapy, 
group sessions, one-to-one therapies, imma li jkun hemm varjetà u kwalità għolja u li jingħataw 
mhux darba fil, minħabba n-nuqqas ta' riżorsi, imma l-ħin kollu.  Għandu jkun hemm youth workers 
tal-anqas wieħed/waħda f'kull diviżjoni, animaturi/OTs li jgħinu biex ineħħu d-dwejjaq u telqa, tal-
anqas 15-il social worker biex ikopru lil kulħadd b'mod regolari fejn ikunu jistgħu wkoll jaħdmu mal-
familji, il-vittmi u l-komunità.  Għandhom jidħlu ukoll sezzjonijiet ta’ gruppi u team building bejn l-
priġunieri biex jintegraw ma’ xulxin u jsiru jħobbu lil xulxin. Il-Ħabs għandu jsir il-mera ta’ kif għandek 
iġġib ruħek fis-soċjetà. 

44.  Il-Ħabs ikollu sistema ta' miri u objettivi li jridu jintlaħqu u s-sistema tikkumpensa dak is-suċċess 
permezz ta’ bonus għall-ħaddiema u aktar riżorsi biex taħdem. 

45.  Il-Ħabs għandu jkollu medjatur kulturali u translator għal kull kultura differenti li hemm, li jgħinu 
biex ilaqqgħu l-priġunieri ma' xulxin u jgħinuhom jiżviluppaw relazzjoni pożittiva. 
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46.  Isir xogħol mhux biss mal-priġunieri KOLLHA b'care plan ta' vera u mhux ta' fuq il-karta, imma isir 
ukoll xogħol mal-familjari tal-priġunieri biex jiġu akkumpanjati huma u jistennew li jaslu lura l-qraba 
tagħhom. 

47.  Ikun hemm Transition Officer li jaħdem mal-priġunieri meta jlestu mis-sentenza tagħhom biex 
meta joħorġu litteralment ikunu akkumpanjati minn din il-persuna sakemm l-eks-priġunieri jsibu 
saqajhom. 

48.  Il-paġelli tal-avukati jkunu raġonevoli.  Issir diskussjoni mal-Kamra biex ikun hemm skala ta' 
ħlasijiet li VERAMENT tiġi mħarsa. Apparti hekk, meta persuni jitressqu l-Qorti jkun hemm il-privacy 
u mhux issir show kull darba li jidħol akkuzat (li kkonsidrat innoċenti). 

49.  Ikun hemm struttura li tissapportja l-Open Prisons, minimum security prisons u maximum 
security prisons. 

50.  Multi bħala parti minn sentenza għandhom jieħdu wkoll forma oħra ta' kumpens, per eż 
permezz ta' servizz fil-komunità ħalli persuna li ssib ruħha b'multa kbira, la jkollha bżonn tagħmel 
aktar ħabs u lanqas ikun hemm bżonn terġa' tagħmel att kriminali biex iġġib dawk il-flus.      

51.  Tinħoloq ġabra ta' rapporti li saru fuq Malta (minn entitajiet barranin bħas-CPT) u jiġu misluta l-
kwistjonijiet ewlenin u jsir pjan ta' 6 xhur biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet. Dan huwa proċess 
li għandu jkun qed jitmexxa minn entità bħall-uffiċċju tal-Ombudsman. 

52.  Jinħoloq channel tar-radju; podcast; vlog, gazzetta u anke kontribuzzjoni fuq il-mainstream 
media biex il-priġunieri jkollhom il-vuċi tagħhom.  Il-htiega li jitkellmu hija fondmenatli fil-fejqan. 

53.  Kull diviżjoni jkollha ir-rappreżentant tagħha mill-inmates li jitkellem/titkellem għan-nom tal-
priġunieri ta' dik id-diviżjoni.  Dawn ikollhom aċċess il-ħin kollu għal membru tal-amministrazzjoni 
tal-Ħabs.  Jinħolqu wkoll stakeholders’ committee magħmul minn priġunieri, eks-priġunieri, NGOs, 
professjonisti, nies fil-midja u d-DG. 

54.  Tinħoloq skola ta' arti espressiva fi ħdan il-Ħabs; teatru, mużika, skultura, pittura eċċ b'kurrikulu 
u programm ikkreditat. Dan għandu jsir f'kollaborazzjoni mal-Performing Arts School tal-UM. 

55.  Għandha tinħoloq sistema ta' Fostering ta' priġunieri biex dawk li m'għandhomx min 
jagħmlilhom viżta jew inkella lil min iċemplu, joħolqu mezz ta' komunikazzjoni. 

56.  Jingħataw aktar flus lid-Dipartiment tal-Kriminoloġija biex ikun hemm aktar studju ffukat fuq 
Prison Studies. 

57.  Il-Pulizija, f'kull livell ta' kariga, tingħata taħriġ fuq il-Ħabsijiet. 

58.  Priġunieri jiġu mħarrġa kif jitkellmu fi skejjel u f'Youth Centres biex jużaw l-esperjenza tagħhom 
ħalli jgħidu minn xiex għaddejjin u għaddew u l-prezz li ħallsu. 

59.  Titneħħa s-sentenza ta’ għomor fil-Ħabs. 

60.  Il-każ ta' Liam Debono jiġi analizzat permezz ta' inkjesta wara li dak li seħħ seta’ kien tort tal-
istat.  Dan għandu jkun test case għall-ohrajn li hemm bħalu. Apparti hekk, tfal taħt it-18 -il sena m’ 
ghandhom qatt ikunu fil-Ħabs.  Hawnhekkk nara r-rwol tal-Foundation for the Wellbeing of Society, 
Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Fakultà tal-Edukazzjoni u CROM. 
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61.   Għandu jsir taħriġ mal-Uffiċjali fuq kif għandhom jittrattaw u jaħdmu ma’ nies ġejjin minn pajjiżi 
varji, kif ukoll ta’ reliġjon, kultura, tradizzjonijiet differenti.  Għandhom jingħataw l-opportunità 
jiskontaw s-sentenza f’pajjiżhom, basta mhux f’Ħabs agħar minn tagħna. 

62.  Għandu jsir taħriġ mal-Uffiċjali fuq kif tidentifika radikalizzazzjoni.  Hawn entità tal-gvern li qed 
tagħmel xogħol fuq hekk.  Ir-rwol tal-akkademija huwa importanti wkoll.  Għandna esperti f’ dan 
ukoll. 

63.  Għandu jkun hemm politika ta' trasparenza - PR mill-Ħabs għandha relevanza f'dan il-mument 
anqas minn kemm tiswa l-karta li jiktbuha fuqha.  Il-Ħabs ġie misjub ħati ta' gideb u qerq 
ripetutament.  Min-naħa tagħhom ‘less said the better’. 

64.  Min għandu ċerta età jew mard kroniku għandu jiġi rilaxxat mill-Ħabs.  Per eżempju bħalissa 
jidher li hemm raġel ta’ 87 sena. 

65.  Irid mhux biss ikun programm ta' trażżin ta' droga, imma xogħol ma' min għandu problema ta' 
droga.  L-għerq ta' ħafna mill-kriminalità hija dik.  L-istat irid jammetti li falla fil-ġlieda kontra d-droga 
u l-falliment tiegħu jidher fin-numri tal-Ħabs.  Għandha tinħatar kummissjoni biex tiggwidana kif 
noħorġu minn din il-balbuljata. 

66.  Għandhom jingħataw inċentivi lil min jimpjega lil eks-priġunieri u multi lil min jiddiskrimina 
kontriehom. 

67.  Għandha tiġi mnaddfa l-Fedina Penali ħlief f'każijiet bħal abbuż fuq tfal minħabba l-ħsara li tista' 
ssir.  Il-bqija għandu jkollok dritt li tkun mnaddfa wara li tkun għamilt is-sentenza. 

68.  Il-Gvern għandu jieħu l-iżbriga li jsib impjieg lil kull priġunier eżatt kif joħroġ. Il-Gvern għandu 
jkun eżemplari fl-impjieg ta' dawn il-persuni. 

69.  L-ekx-priġunieri għandhom jingħataw immedjatament kif joħorġu mill-Ħabs garanzija ta' 6 xhur 
benefiċċju li jkun tapered.  Isibuh lest u jibda jattwa ruħu bil-quddiem kif joħorġu mill-Ħabs ħa jsibu l-
flus u jkunu jistgħu jgħixu.  Gandhom ukoll ikollhom bil-lest debit card, liċenzja tas-sewqan, file b’ 
referenzi għal xogħol, numri ta’ kuntatt u dokumentazzjoni kollha meħtieġa.  Ma’ dan għandhom 
jingħataw bagalja bi ħwejjeġ għal kull staġun u għal kull okkażżjoni, ġodda fjamanti li jixtru mal-
uffiċjali on-line biex ikunu għazluhom huma. 

70.  Issir analiżi u reviżjoni tas-sezzjoni tal-forensika. Din entità li spiċċat b'ħafna rjus, il-psikjatra, id-
direttur kurunell u l-maġġur tal-post.  Wisq kaptani!  Għandi dubji serji x’qed jiġri hemm. 

71.  Persuni trans u gay għandhom ikollhom protezzjoni mill-popolazzjoni ġenerali. Irid sir minn 
kollox biex jiġi evitat KULL abbuż.   

72.  Il-Ħabs sa 3 xhur oħra irid isirlu awditjar biex ikun aċċessibbli għal kull min għandu diżabilità. 
Ċelel, toilets u l-kumditajiet neċessarji, kollha għandhom jittranġaw jew jinbidlu jew inkella min 
għandu diżabilità ma jingħatax piena ta' Ħabs. 

73.  Il-PBS (Television Malta 1+2, Radju Malta u tvm.com.mt) għandhom ikunu katalisti biex iġibu l-
informazzjoni korretta u mhux jaqgħu għan-nassa ta' propaganda qarrieqa, għax jerġgħu jsibu lili u lil 
Peppi lesti biex nikxfuhom.  Il-PBS għandha mhux tirrapporta imma tinvestiga l-ħruxijiet li jiġu 
rappurtati.  L-ebda parti minn dak li qed isehh fil-Ħabs m’għandu jitħalla barra mid-diskussjoni. 

74.  Hemm Uffiċjali li huma magħrufa għal ħruxija tagħhom - għandhom jitneħħew.    
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75.  M'għandniex fiduċja fil-Bord tal-Governanza jew xi board iehor fil-prezent li ħa jsegwi xi ilmenti 
meta għandu lil Kurunell Direttur membru eks-ufficio jew ihuf u jdur ma’ dawn il-kumitati - ara min 
ħa jibboderja jagħmel ilment!  Il-Kurunell mhux postu hemm u għandu jiġi msejjaħ meta jgħajtulu.  
Wasal iż-żmien li jkun hemm 'demm' ġdid u indipendenti minn kull relazzjoni mal-Ministru u mar-
Reġim tal-Ħabs.  Wasal iż-żmien li tali persuni jiġu appuntati mill-President u mhux minn Ministru li 
jiddefendi pubblikament u allura jikkontamina t-trankwilità li biha jistghu jaħdmu dawn il-Bordijiet. 

76.  Kull membru tal-istaff ikun assessjat minn tim awtonomu għall-istat mentali tiegħu/tagħha. 

77.  Għandu jiġi stabbilit protokol mal-UM u mal-MCAST biex ta' kull sena l-priġunieri jkollhom iċ-
ċans japplikaw għall-korsijiet.  Għandu jkun hemm 'desk' bl-informazzjoni għal min jixtieq ikompli l-
istudji tiegħu.  Dan m'ghandux ikun mogħti bħala privileġġ - nafu li l-istudju u l-edukazzjoni huma 
wieħed mit-trattamenti li għandha bżonn soċjetà. 

78.  Għandu jkun hemm programmi speċjalizzati għal min għandu kawża ta' pedofelija b’trattament 
u terapija intensa. 

79.  Il-Ħabs għandu jevita li jkun hemm taħlit bejn nies li għandhom każijiet differenti u ta' livelli 
differenti ħalli ma tħajjarx l-karriera kriminali. 

80.  Għandu immedjatament jinħoloq standing committee biex kull min ġej minn familja fejn hemm 
storja ta' kriminalità jsir sforz intensiv u interventi b'sahhithom.  Nara f'din l-inizjattiva l-importanza 
tal-FSWS. 

81.  Il-faqar jipperpetwa l-kriminalità.  Din kwistjoni li għandha tiġi studjata u wieħed jara x'inhuma l-
inizjattivi li nistgħu nimplimentaw biex dan jitnaqqas.  Nara r-rwol tal-Millenium Chapel hawn.  
Apparti hekk f'żoni fejn nafu li hemm problem, jiżdied mhux biss il-community policing imma ħafna 
aktar community development workers u anke jsir xogħol ma' komunitajiet ta' nies barranin.  Nara r-
rwol ta' organizzazzjonijiet bħal Cottonera Resource Center (UM), St Jeanne Antide Foundation, 
LEAP, FSWS u anke l-uffiċċji tas-sigurtà soċjali. 

82.  Irridu immedjatament nagħmlu xogħol ma' tfal li nafu li ħa jaqbdu t-triq tal-kriminalità u allura 
flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni nimplimentaw programm mhux t'esklużjoni jew fejn nieħdu 
gost li dawn it-tfal ma jiġux lejn l-iskola, imma nfittxuhom u ngħinuhom. Nara sehem importanti tal-
Aġenzija Żgħażagħ.  Hemm xogħol tajjeb li qed tagħmel Dr Lydia Abela.   

83.  Irridu immedjatment ninvestu ħafna u ħafna aktar riżorsi f'attivitajiet ta’ avventura ħalli nevitaw 
li ż-żgħażagħ joħorġu fit-triq u jibdew jilagħbu mad-droga.  Nara r-rwol importanti tal-Aġenzija 
Żgħażagħ. 

84.  Ir-rwol tal-Kummissarju tal-Ġustizzja huwa mudell ta' kif għandhom jaħdmu l-entitajiet, b'miri 
fuq it-tajjeb tal-persuni u b'mentalità t'appoġġ u għajnuna, aktar milli kundanna u twarrib mill-
mainstream. 

85. Kunsilli Lokali għandhom jaddottaw bħala komunità, familji u individwi li qed ibatu u jweżnuhom, 
jaġevolawhom u jagħtuhom l-għajnuna li hemm bżonn.  Nara r-rwol tal-Kunsill Lokali, tal-iskola, tal-
għassa tal-pulizija, soċjetajiet tal-banda u tal-parroċċa f'din l-inizjattiva. 

86. Għandna immedjatament naraw politiċi minn kull naħa jagħmlu pressjoni biex din l-imġiba tal-
waħx fil-Ħabs tinbidel.  Politiku qiegħed hemm ukoll għal dawk il-priġunieri u l-familji tagħhom.  L-
opportuniżmu politiku m'għandux ikun ir-raison d'être tagħhom. Naf li hemm uħud mill-MPs li vera 
jħossu għal li qed jiġri.  Jinħoloq premju għall-iktar Deputat li jitkellem dwar il-priġunieri. 
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87.  Immedjatament għandhom jinbidlu l-uniformijiet militari tal-uffiċjali u dawn jibqgħu biss għas-
sezzjoni tal-SRT.  L-uniformijiet tal-Ufficjali l-oħrajn jinbidlu u m'għandhomx ikunu qed jipprovokaw 
bil-puppaġni imma jagħtu messaġġ ta' inkontru. 

88.  Għandu jsir awditjar u nkunu nafu kemm il-Kurunell Direttur nefaq f'armi fil-Ħabs, jekk humiex f' 
post sigur biżżejjed, jekk hemmx protokolli preċiżi ta' meta jintużaw, jekk min għandu aċċess għall-
armi huwiex fi stat li jikkontrolla ruħu/ruħha. 

89.  It-trasportazzjoni tal-priġunieri lejn il-Qorti u lejn l-isptar jassorbi ħafna ħin tal-uffiċjali.  It-
trasportazzjoni għandha tiġi pprivatizzata u mogħtija lil kumpanija biex twettaq dak ix-xogħol.  In 
tant l-uffiċjali jkunu jistgħu jibqgħu ffukati fuq xogħolhom li għandu jkun l-ewwel u qabel kollox 
pastorali u ta' kura u mhux provokattiv, waqt li joqogħdu jieħdu gost jirrekordjaw flok kif qalulna fl-
istqarrija, jużaw it-terapija!  Il-priġunieri għandhom jingħataw ċ-ċans ikunu preżenti f’attivitajiet tal-
familja, bħal precett u birthdays mingħajr ħtieġa t’uffiċjali bl-uniformi jew uffiċjali in the first place 
(użu ta’ tagging biżżejjed).  

90. Priġunieri li għandhom problemi intelletwali m’għandhomx ikunu mal-general population tal-
Ħabs imma jingħataw kura minn tim speċjalizzat. Nara hawnhekk rwol tal-Aġenzija Sapport u tad-Dar 
tal-Provvidenza. 

91.  Kull priġunier għandu jingħata televiżjoni, radju, mini-fridge, logħob eletroniku, u użu tal-
internet u mhux min għandu kollox u min xejn.  Għandu jkun hemm firxa wiesgħa ta' kotba. 

92.  Kull diviżjoni jkollha bitħa adegwata (u mhux xi xaft) b'gym barra u postijiet fejn jistgħu jiġu 
ppratikati l-isport u attivitajiet fiżiċi oħra. Hawn nara r-rwol tal-Olympic Committee ta' Malta, l-MFA 
u assoċjazzjonijiet sportivi varji li jistgħu jagħtu sehem.   

93.  Id-disinn tal-Ħabs u l-interior decorations għandhom ikunu maħduma b'mod xjentifku. Hawn 
nara r-rwol tal-istitut tad-disinn tal-MCAST u l-Fakulta tal-Built Environment tal-UM. 

94.  Għandu jiġi studjat l-impatt tad-daqq tal-qniepen u l-buzzers, tal-ħin xħin jingħata l-ikel u tal-
iskeda kollha kemm hi, biex din ma tkomplix tgħakkes il-persuni.  L-istituzzjonalizzazzjoni fiha 
nnifisha ġa hija problema - irridu nsibu mod kif l-istruttura tkun organizzata mingħajr ma ġġibek 
robot u mingħajr ma tikkawżalek aktar trawma. 

95.   L-avukati jingħataw aċċess għall-klijenti tagħhom mingħajr problema u mingħajr ħafna tiġbid u 
tqanżih.  Avukat huwa dritt - dan għandu jiġi mħares. Għandu jkun hemm pool akbar u aktar effiċenti 
t'avukati li jaħdmu ma' nies li ma jeffordjawx l-ispejjeż tal-avukat. Dan m'għandux ikun servizz 
tokenistiku imma għandu jkun servizz li jingħata bi professjonalità u konsistenza daqs li kieku qed 
jieħdu servizz fil-privat.  Nara wkoll r-rwol tal-legal clinic tal-Fakulta tal-Liġi.  Ma jistax ikollok avukati 
b’konflitti ċari ta’ interess. 

96.  Għandna nikkonsidraw mudell ta' Therapeutic Communities.  

97.  Għandu jkollna Ħabs li qabel kollox iħares id-dinjità tal-persuna għax meta min żbalja turih li 
tħobbu, hemm ċans akbar li jagħraf l-iżball li għamel. 

98.  Il-Ħabs għandu jkun ibbażat fuq il-valuri soċjali tal-Knisja fost oħrajn, id-dinjità, ir-rispett lejn il-
bniedem, il-protezzjoni tal-vulnerabbli, is-solidarjetà, l-inklużjoni u l-ġid komuni. 

99.  Il-Ħabs għandu jkollu spina b'saħħitha ta' SDGS, ċioe ta' Sustainable Development Goals (li Malta 
rratifikat). Dawn imperattivi biex jgħinu fid-disinn ta' kulma jsir fil-Ħabs.   
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100.  L-ebda persuna ma tkun fuq xi wieħed mill-Bordijiet tal-Ħabs jekk tkun mogħmija bil-lealta’ lejn 
il-Ministru tal-Intern jew lejn il-Partit.  Ir-rwolijiet għandhom ikunu mimlija minn nies leali lejn il-
kawża tal-priġunieri, il-familji tagħhom, il-vittmi u s-soċjetà inġenerali. 

 


