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-----------------------------------------------------------------------------------------------Eċċellenza, Onorevoli, Kapijiet ta’ għaqdiet favur il-ħajja, sinjuri.
Huwa ta’ unur kbir għalija li llum bħala l-Koordinatrici tal-Fergħa
Żgħażagħ tal-Malta Unborn Child Platform fil-Moviment ta’ Kana qeda
hawn nirrapreżenta lill-Platform. Bħala qabla ngħaraf is-sbuħija u l-valur
tal-ħajja sa mill-konċepiment u ngħaraf ukoll ir-responsabiltà tiegħi li
nqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet u l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf.

Huwa propju għalhekk li ingħaqad mal-Platform sabiex inkun nista
nwettaq din il-ħidma favur il-ħajja. L-għan tal-Platform hu li naħdmu
sabiex ikun hemm iktar għarfien mill-Maltin u Għawdxin dwar id-drittijiet
għall-iżvillup tal-potenzjal kollu tat-tfal sa mill-ġuf.
Il-ġuf huwa l-ewwel ambjent ekoloġiku għal-bniedem fejn matul it-tqala
ikun hemm djalogu attiv u kontinwu bejn l-omm, it-tarbija u l-ambjent
psikosocjali. Sa mill-ġuf, it-tarbija tkun diġa qeda tesperjenza ċertu
interazzjoni dinamika mal-omm – esperjenzi li jfasslu l-iżvilupp tattarbija. Dan kollu jurina li l-ħajja ma tibdiex meta t-tarbija titwieled imma
titkompla.
Il-Platform jaqbel li kull tarbija għandha id-dritt li tigi rrispettata bħala
persuna sa mill-ġuf, għandha dritt għal-relazzjonijiet siguri u intimi, dritt
għall-protezzjoni, għal-nutrimenti ta’ kwalità tajba, kif ukoll dritt għalkonsiderazzjoni ta’ kemm kull miżura medika se jkollha impatt emozzjonali
u psikologiku fuq il-ħajja tagħha. Ir-riċerka turina li waħda mill-ħtiġijiet
bażiċi għal-żvilupp san u li joffri futur sabiħ ghal kull bniedem hija li jkollu
relazzjoni tajba mal-oħrajn.
Bħal ma rajna, u għadna qedin naraw f’din il-pandemija, l-għaqda u limħabba bejn il-membri kollha tas-soċjeta huma żewġ ingredjenti
importanti li jgħinuna ngħelbu d-diffikultajiet u l-ostakli li niltaqgħu
magħhom. Għalkemm f’ħafna okażżjonijiet ma’ stajniex ningħaqdu
flimkien b’mod fiżiku, rajna kif għamilna u ngħaqadna b’mod virtwali. Din
l-għadqa virtwali esponiet l-imħabba u r-rispett għal xulxin. L-imħabba u
r-rispett għall-membri tal-familja tagħna. L-imhabba u r-rispett ghallħajja.
Wieħed ma’ jistax jinsa li fit-tqala m’hemmx biss persuna waħda iżda tnejn
u għalhekk l-imħabba u r-rispett irid jintwera kemm lill-omm kif ukoll littarbija fil-ġuf. Kif semmejt ftit qabel, il-ħajja tibda mill-ġuf u titkompla f’din
id-dinja hekk kif it-tarbija titwieled. L-ażżjonijiet u d-deċiżjonijiet li nieħdu
aħna llum ser ikollhom impatt qawwi fuq is-soċjeta futura. Għalhekk huwa
fir-responsabiltà tagħna li nieħdu ħsieb u nirrispettaw din il-ħajja li għad
trid tingħaqad magħna sabiex ikollha l-opportunità li tiżviluppa lkapaċitajiet tagħha b’mod sħiħ.
Bħala Malta Unborn Child Platform dan huwa l-messaġġ li nixtiequ
nwasslu lill-Maltin u l-Għawdxin, pero mhux biss. Permezz tal-media

soċjali ser inkunu qedin anke nwasslu dan il-messaġġ f'Malta u Għawdex
u fid-dinja kollha. Permezz ta’ webinars li bhalissa l-Platform qed jagħmel
kull xahar, kif ukoll permezz ta’ messaġġi qosra, bbasati fuq riċerka, ser
inkunu qedin inżidu l-għarfien u naqsmu mall-publiku kif aħna, bħala
soċjeta, nistgħu minn issa nikkontribwixxu sabiex il-ħajja li hemm fil-ġuf
nipproteġuha u nagħtuha l-aħjar opportunitajiet possibli. B’hekk inkunu
anke qedin insaħħu l-futur tal-ħajja umana fuq din l-art.■

