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Il-Premju Sakharov, li qed niċċelebraw 
it-30 anniversarju tiegħu, huwa rilevanti 
llum daqskemm kien fl-1988 meta ngħata 
għall-ewwel darba lil Nelson Mandela u  lil 
Anatoli Martchenko. Il-ġlieda għad-dritti-
jiet tal-bniedem għadha importanti ferm 
fl-aġenda tal-Parlament Ewropew. Il-Premju 
Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb huwa iniz-
jattiva ewlenija fl-impenn usa’ tagħna favur 
id-drittijiet tal-bniedem, li jinsabu fil-qalba 
tal-valuri li nikkondividu.

Matul iż-żmien, il-Premju Sakharov, li ngħata 
lil bosta personalitajiet eċċezzjonali, sar ħafna 
aktar minn ċerimonja ta’ kull sena: inbidel 
f ’għodda li twassal leħen ir-rebbieħa. Lil 
dawn, il-Parlament Ewropew jintegrahom 
fin-Netwerk tal-Premju Sakharov u jgħinhom 
jaqdu r-rwol tagħhom ta’ ambaxxaturi li jipp-
romwovu l-ispirtu tal-inizjattiva. Flimkien 
magħhom, varajna l-boroż ta’ studju Sakharov 
għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, biex 

nagħtu l-appoġġ tagħna lill-attivisti madwar 
id-dinja.

Dan il-ktieb huwa dwar dawk kollha li – preċiża-
ment bħar-rebbieħa – jiġġieldu għad-drittijiet 
tagħhom u għal soċjetajiet aktar ġusti filwaqt 
li jħeġġu lil persuni oħra jagħmlu bħalhom. Ma 
nistax ħlief infisser l-ammirazzjoni u l-appoġġ 
tiegħi fir-rigward tal-erba’ benefiċjarji qalbie-
na tal-boroż ta’ studju tal-Premju Sakharov – 
erbgħa fost tant oħrajn – li l-ħidma u l-ħajja 
emblematiċi tagħhom jiffurmaw is-suġġett ta’ 
dan il-ktieb. Nixtieq ukoll nieħu l-opportunità 
biex irrodd ħajr lil Éric Fottorino, ġurnalista 
u kittieb eminenti, li rnexxielu jirrakkontalna 
l-istorja tagħhom filwaqt li jqanqal ir-rifless-
joni bis-saħħa tas-saġġ tiegħu dwar id-dritti-
jiet tal-bniedem fid-dinja, kif ukoll lil Jérôme 
Sessini, Bieke Depoorter, Enri Canaj u Newsha 
Tavakolian, erba’ fotografi rinomati, li x-xbihat 
li joffrulna huma tant siewja biex jagħtu ħajja 
lil dawn l-istejjer.

Kelmtejn qabel
Antonio Tajani
President tal-Parlament Ewropew
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Dawn l-aħħar snin, f ’diversi bnadi tad-dinja, 
l-ispazju li kienet tokkupa s-soċjetà ċivili ċkien 
progressivament. L-organizzazzjonijiet li 
jippruvaw jiddefendu d-drittijiet fundamen-
tali tal-konċittadini tagħhom xi kultant jiġu 
akkużati f’pajjiżhom li huma aġenti barranin; 
l-intimidazzjoni, il-priġunerija u t-tortura jin-
tużaw biex iġegħluhom jisktu. Id-drittijiet 
fundamentali huma kkontestati wkoll fis-soċ-
jetà tal-Punent u fi ħdan il-fruntieri tal-Unjoni 
Ewropea. Terroriżmu globali qed jhedded 
l-aktar libertajiet bażiċi taċ-ċittadini tagħna 
u aħna għandna niġġilduh b’determinazzjoni, 
filwaqt li noqogħdu attenti li ma nirfsux fuq 
il-libertajiet fundamentali tagħna.

S’issa, il-Premju Sakharov onora għal tliet 
darbiet lil attivisti Kubani li ġġieldu għad-
demokrazija: Guillermo Fariñas fl-2010, id-Da-
mas de Blanco fl-2005 u Oswaldo José Payá 
Sardiñas fl-2002. Meta rrikonoxxa lil Hu Jia 
fl-2008 u lil Wei Jingsheg fl-1996, il-Premju 
saħaq għal darbtejn fuq it-taqbida twila 
u iebsa għad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina. 
Fl-2012, onorajna wkoll il-ħidma tal-attivisti 
Iranjani Nasrin Sotoudeh u Jafar Panahi u, 
fl-2009, dik tal-organizzazzjoni mhux gover-
nattiva Russa “Memorial”.

Il-libertà tal-istampa sfat mhedda f ’ħafna 
pajjiżi, fejn il-gvernijiet ippruvaw isikktu 
u  jaħqru lill-ġurnalisti. Meta ta l-Premju 
Sakharov lil Korrispondenti Mingħajr Fruntieri 
fl-2005, lill-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti tal-Be-

larussja fl-2004 u  lil Oslobodjenje fl-1993, 
il-Parlament Ewropew ta ġieħ lil aġenti 
emblematiċi li jiddefendu ġurnaliżmu ħieles 
bħala s-sinsla tad-demokrazija.

In-nisa għadhom jagħmlu parti mill-aktar 
persuni vulnerabbli fejn jidħol il-ksur tad-drit-
tijiet tal-bniedem. Ir-rebbieħa tal-2013 
u l-2005 – Malala Yousafzai u Hauwa Ibrahim 
– jiddefendu u jippromwovu b’qilla d-drittijiet 
tan-nisa, inkluż l-iżgurar tal-aċċess għall-edu-
kazzjoni. Fl-2016, il-Premju Sakharov ta ġieħ 
lil żewġ nisa Yazidi kuraġġużi mill-Iraq, Lamya 
Haji Bashar u Nadia Murad, u fl-2014 lit-tabib 
Kongoliż Denis Mukwege, talli qamu kontra 
l-vjolenza abominabbli li jsofru n-nisa u t-tfal 
f’kunflitt.

Il-Premju Sakharov jonora wkoll il-libertà 
tal-ħsieb innifsu, l-aktar wieħed intimu fost 
id-drittijiet kollha tal-bniedem. Rebbieħa 
bħall-blogger Sawdi, Raif Badawi, intbagħtu 
l-ħabs talli sempliċement esprimew l-ideat 
tagħhom.

Matul dawn it-30 sena, ir-rebbieħa tal-Premju 
Sakharov kienu sors kontinwu ta’ ispirazzjoni. 
It-tama tiegħi hi li matul it-30 sena li ġejjin, 
din l-ispirazzjoni li joffrulna tħeġġeġ lil per-
suni oħra biex jagħtu kas, jimpenjaw ruħhom 
u jiġġieldu ħalli jkollna dinja aktar ġusta. Dan 
jista’ jwassal biss biex il-Premju Sakharov 
ikompli jikseb dejjem aktar saħħa.

Paġna tax-xellug: Ian Berry  
L-Afrika t’Isfel, Lamontville, 1994.
Sostenituri ta’ Nelson Mandela jistennew il-wasla tiegħu 
waqt l-elezzjonijiet presidenzjali.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Stuart Franklin  
Iċ-Ċina, Beijing, 1989. Miġemgħa fil-Pjazza
Tian’anmen, li ftit jiem wara tiġi ripressa brutalment.
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minn Jérôme 
Sessini

Samrith 
Vaing
Il-Kambodja
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Samrith Vaing għandu 35 sena. Jintroduċi ruħu mill-
ewwel bħala indiġenu. Jappartjeni għall-minoranza 
tal-Bunong, waħda mill-24 komunità tal-pajjiż, 
u wkoll waħda mill-aktar numerużi u mill-aktar 
antiki, peress li ilha stabbilita għal aktar minn 2000 
sena fil-provinċja ta’ Mondol Kiri, fil-Lvant tal-
Kambodja, qrib il-fruntiera mal-Vjetnam.

Hija t-trankwillità assoluta tal-pajsaġġi u tan-
nies li laqtet lill-fotografu Jérôme Sessini, li 
akkumpanja lil Samrith għal diversi ġranet. 
Is-sempliċità tan-nies li jgħixu fil-villaġġi, l-aw-
tentiċità tagħhom, li jridu jħarsuha jiġri x’jiġri. 
“M’hemm xejn astratt jew ideoloġiku fl-app-
roċċ tagħhom”, jispjega r-reporter imdorri 
jaħdem f’żoni ta’ gwerra taħt tensjoni estrema. 
Hawnhekk, kollox qisu jiffavorixxi l-kalma. 
Issottolinja li “huwa diffiċli li turi l-vjolenza 
politika”. Madankollu, din il-vjolenza ħassha 
meta marru Stung Treng. Samrith ried iżur vil-
laġġi li jinsabu fil-foresta, iżda forzi tal-pulizija 
u tal-militar imblukkaw l-aċċess. Ma seta’ jsir 
l-ebda kuntatt mal-komunitajiet lokali. L-at-
tivist tad-drittijiet tal-bniedem ried jgħaddi 
akkost ta’ kollox, tant xtaq li l-fotografu bar-

rani jifhem id-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom 
magħhom dawn il-komunitajiet mogħtija 
f’idejn il kumpaniji Ċiniżi għatxana li jesprop-
rjawlhom l-artijiet tagħhom bil-kompliċità 
tal-gvern. Jérôme Sessini rrifjuta li jieħu riskju 
bħal dan. Il-periklu kien kbir wisq.

Is-sitwazzjoni kienet ċara, b’dak kollu li kien 
hemm fin-nofs. Hawnhekk, id-difiża tal-liber-
tajiet individwali ssir ħaġa waħda ma’ dik 
tal-ambjent, tal-foresta u tal-abitanti tagħha, 
bnedmin u annimali, bħax-xadini li jaqsmu 
l-ħajja tal-familji jew il-klieb li jidhru fir-rit-
ratti daqslikieku huma persunaġġi awtentiċi. 
Meta l-fotografu wasal il-Kambodja, Samrith 
Vaing kien kuntent bl-idea li jitkellem bl-Ingliż 
il-ġimgħa kollha. B’hekk seta’ jtejjeb il-prattika 
tiegħu tal-lingwa biex iwassal aħjar il-mes-
saġġ tiegħu lill-awtoritajiet internazzjonali 
u  lil dawk kollha li jrid jissensibilizza dwar 
il-kawża tiegħu. Preċiżament, hija r-rabta bejn 

Il-Kambodja, Prame. Lulju 2017.
Samrith Vaing, difensur tad-drittijiet tal-bniedem 
u benefiċjarju ta’ borża tal-Premju Sakharov.
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Il-Kambodja, provinċja ta’ Stung Treng.
Id-deforestazzjoni kkawżata mill-isfruttament 
intensiv tal-injam, l-espansjoni tal-art agrikola 
u l-kostruzzjoni ta’ digi.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara:  
Il-Kambodja, provinċja ta’ Mondol Kiri.
Il-Bunong huma l-akbar grupp etniku tar-reġjuni 
muntanjużi tal-Kambodja. Jingħad li ilhom 
madwar 2000 sena jgħixu fil-provinċja ta’ Mondol 
Kiri.
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il-bniedem u l-art, il-ħarsien tal-ħabitats natu-
rali u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jokku-
paw u jippreokkupaw lil dan l-attivist tal-art. “I 
go to the ground” jirrepeti darba wara l-oħra, 
mod kif juri li huwa jibqa’ kemm jista’ jkun 
viċin in-nies, il-problemi tagħhom, l-inkwiet 
tagħhom.

“Nieħu interess partikolari fil-foresta”, spjegali. 
“Nistenna li l-gvern jaġixxi u  li jingħaqad 
magħna fil-ħidma tagħna. Imma ma jsir xejn. 
Għall-kuntrarju. Il-foresta sparixxiet. Ċerti 
attivisti nqatlu jew illum qegħdin il-ħabs. 
Oħrajn beżgħu minħabba l-pressjoni li sari-
tilhom, u  spiċċaw biex qatgħu qalbhom.” 
Iżda Samrith Vaing mhux biħsiebu jħallihom 
jintimidawh. Irid jiġġieled għal niesu, kontra 
l-inġustizzji kollha. Ma jrid iħalli ’l ħadd mitluq. 
Irid isalva lin-natura biex isalva lill-bniedem.

L-ispettaklu ta’ dan il-pajjiż u tal-abitanti tal-
foresta wassal lil Jérôme Sessini biex ma jużax 
il-kulur. F’għajnejh, il-mod awtentiku li bih 
jgħixu dawn in-nies fil-villaġġi ma ħallilux 
għażla oħra għajr li juża l-abjad u  l-iswed. 
“Biex immur għall-essenzjal”, qal, “il-ġmiel 
joħroġ aħjar jekk tneħħi mill-immaġni kulma 
jidher inutli”. Qisu ried jistabbilixxi relazzjoni 
saħansitra aktar diretta bejn is-suġġett tiegħu 
u min jiskoprih. X’ra li saħħru daqshekk f’din 
il-Kambodja li għadha tissielet mal-iħirsa 
tal-ġenoċidju mwettaq mill-Khmer rouge 
bejn l-1975 u l-1979? Fil-Mużew tat-Tifkira ta’ 
Phnom Penh, Jérôme Sessini ra dawn l-eluf 
ta’ ritratti tal-vittmi, dawn l-uċuħ għal dejjem 
siekta iżda tant elokwenti. Bla dubju, silet 
mill-espressjonijiet tagħhom parti mis-ser-

jetà li jixhdu dawn ir-ritratti. Bħal f’dan is-suq 
miftuħ, fi Stung Streng, fejn xbejba, b’ħarsa 
ta’ determinazzjoni, tbigħ il-prodotti agrikoli 
tagħha fix-xita. Hawnhekk, mindu beda l-bini 
ta’ diga minn kumpanija Ċiniża, l-indiġeni 
huma kontinwament mhedda li jitkeċċew. 
Biex iġegħluhom jitilqu, l-awtoritajiet lokali 
jipprojbixxu l-aċċess tal-Bunong għas-swieq 
imsaqqfa li għadhom jeżistu. Jippruvaw 
jiskuraġġuhom billi jħalluhom barra, esposti 
għat-temp. Jafu wkoll li bl-impożizzjoni ta’ 
dawn il-kundizzjonijiet prekarji, id-dħul 
tagħhom se jonqos. Għaldaqstant, jisperaw 
li l-Bunong jaċċettaw il-proposti tal-gvern 
ċentrali: li jitilqu minn djarhom, jiġu rilokati ’l 
bogħod minn fejn jgħixu, ’il bogħod mill-arti-
jiet tal-antenati tagħhom, f ’abitazzjonijiet 
anonimi, f ’postijiet bla storja. Dawn il-prog-
rammi ta’ rilokazzjoni huma l-biża’ ossessiva 
tal-Bunong tal-foresta li mhuma jitolbu xejn 
ħlief li jibqgħu fl-artijet fejn għexu minn 
dejjem. Samrith Vaing qiegħed spalla ma’ 
spalla magħhom. Jaf li min qiegħed fil-poter 
m’għandux skrupli. Il-partit li għandu l-pajjiż 
f ’idejh jista’ jeqred eluf ta’ ettari f ’ħakka 
t’għajn, u ma jimpurtahx jekk hemm xi vil-
laġġi fin-nofs! L-interess finanzjarju jiġi l-ew-
wel u qabel kollox.

Huwa hawnhekk li Samrith jintervjeni, per-
mezz tal-organizzazzjoni tiegħu, il-Com-
munity Development Cambodia (CDC). 
“Żmien ilu ħdimt f ’assoċjazzjoni nazzjonali 
bbażata fil-kapitali”, qal Samrith. “Ma tantx 
kellna fondi u għalhekk ftit kellna mezzi biex 
niċċaqilqu minn post għal ieħor. Illum, erġajt 
mort lura fil-provinċja tiegħi ta’ Kratie, post 
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turistiku ħafna. Jeżistu diffikultajiet ta’ kull 
tip. Hawnhekk, l-indiġeni jħabbtu wiċċhom 
mal-invażjoni tal-kannamiela. Impriżi Ċiniżi 
u Vjetnamiżi jieħdu l-artijiet, jeqirdu l-foresta 
u jiżirgħu l-kannamiela. F’inħawi oħra, il-prob-
lema ġejja mit-tħawwil ta’ siġar tal-gomma 
għall-produzzjoni tal-gomma. Qrib il-fruntiera 
mal-Vjetnam, huma l-farms li jipproduċu ż-żejt 
tal-palm li jheddu l-ħajja tal-abitanti u l-aċċess 
għar-riżorsi naturali.” Il-kaġun ta’ dawn l-iskwi-
libri serji huwa l-politika tal-gvern li jaċċetta 
l-flus biex joħroġ liċenzji lil impriżi barranin, 
u b’dan il-mod jippermetti lil investituri bla 
skrupli jieħdu pussess tal-artijiet. Il-korruzz-
joni tirrenja u l-foresta Kambodjana tiġi sfrut-
tata sistematikament. “L-impriżi li jistabbilixxu 
ruħhom hawn joħorġu rapporti foloz, li jiddik-
jaraw li l-impatt tagħhom mhux ser jaffettwa 
l-ħajja tal-popolazzjonijiet. L-awtoritajiet pub-
bliċi jagħlqu għajnejhom. Id-ditti barranin 
ma jdumux wisq ma jikklerjaw biċċiet ta’ art 
kbar ħafna. L-injam jitlaq mill-Vjetnam u jasal 
iċ-Ċina biex jinbiegħ.” Ir-ritratti ta’ Jérôme Ses-
sini m’għandhomx bżonn spjegazzjoni. Kemm 
pajsaġġi deżolati, meqruda, bħalma jiġri 
wara li jkun seħħ terremot! Il-ħamrija, min-
għajr is-siġar tagħha u mingħajr il-kopertura 
veġetali ssir instabbli. L-għargħar jikkaġuna 
ħsarat enormi. Huma biss it-tfal li jifirħu b’dan 
meta jaqbżu f ’dawn l-ibħra li jinħolqu fi ftit 
sigħat f’nofs imkien.

Lil dawn il-popolazzjonijiet mhedda li jit-
keċċew minn djarhom, Samrith jagħti arma 
essenzjali: l-għarfien tad-drittijiet tagħhom. 
“Jekk ma jafux x’inhuma, kif jistgħu jidde-
fendu ruħhom?” Minkejja r-riskji involuti, ma 

jiddejjaqx jesprimi ruħu fil-media meta jkun 
hemm bżonn, u lanqas ma jiddejjaq isemmi 
ismu pubblikament. Juża n-netwerks soċjali 
u jxandar diversi videos. Ħoloq ukoll stazzjon 
fuq YouTube biex jagħti informazzjoni dwar 
l-attivitajiet tiegħu. Iżda l-approċċ tiegħu 
fuq kollox huwa altruwista: “Ma tantx nid-
her jien biex ngħin lill-indiġeni. Nappoġġja-
hom biex ngħinhom jibnu d-difiża tagħhom. 
L-għan tiegħi huwa li nżid is-sensibilizzazzjoni 
u mhux li niġġieled kontra entitajiet speċifiċi. 
Nevita li nipponta sebgħi lejn il-gvern. L-is-
trateġija tiegħi hija li ma nikkritikahx diretta-
ment iżda li niżvela fatti ta’ min iċanfarhom. 
Il-ħidma tiegħi tiffoka wkoll fuq it-tisħin dinji. 
Din il-kwistjoni u dik tal-kundizzjonijiet tal-
ħajja huma marbuta mill-qrib ħafna. Dan 
tgħallimtu waqt li osservajt is-sitwazzjoni fil-
Malasja. Il-komunitajiet indiġeni jieklu minn 
dak li tipprovdi l-foresta: l-għasel, il-bhejjem. 
Jużaw ukoll ir-reżina u l-gomma. Biex ipattu 
għal dan, jieħdu ħsieb il-foresta. Minħabba 
li jipproteġu l-foresta, it-tisħin dinji jonqos. 
Hawnhekk, fil-Kambodja, l-indiġeni jiġġieldu 
biex il-gvern jaġixxi u jiggarantixxi d-drittijiet 
tagħhom: dak li jkollhom aċċess għall-artijiet, 
għar-riżorsi tan-natura; dak li jkollhom skejjel, 
toroq u sptarijiet. Jekk dawn il-kwistjonijiet 
vitali ma jiġux solvuti flimkien, se jfaqqgħu 
kunflitti serji.

Samrith jittrażmetti bla heda l-passjoni, 
l-enerġija u r-rieda tiegħu lill-familji li jiltaqa’ 
magħhom biex jgħinhom fil-ġlieda għad-drit-
tijiet tagħhom. Biżżejjed wieħed jinnota l-ħars 
fir-ritratti meħuda minn Jérôme Sessini biex 
jara determinazzjoni kalma, taħlita ta’ trank-
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willità u ta’ fermezza li tant ikkaratterizzaw 
il-fotografu. Il-wiċċ ta’ mara quddiem l-istab-
biliment industrijali Ċiniż Rui Feng, li huwa 
ssuspettat li akkapparra 500 ettaru illegalment 
biex iħawwel il-kannamiela fil-provinċja ta’ 

Preah Vihear. L-uċuħ ta’ dawn in-nies mill-vil-
laġġi tal-minoranza Kui, fil-villaġġ ta’ Prame, 
nisa u tfal, sajjieda, tfal tal-iskola, li jridu biss 
li ma jinbidel xejn f ’ħajjithom. Meta wieħed 
iħares lejhom jislet il-kuraġġ u għajn ta’ tama.

Il-Kambodja, Stung Treng.
Mara Bunong tbigħ il-prodotti tagħha fl-inħawi 
tas-suq ta’ Stung Treng.



Il-Kambodja, provinċja ta’ Stung Treng.
Samrith Vaing (lemin) iżur familja Bunong rilokata 
mill-gvern. Minħabba l-isfruttament tal-foresta 
u l-kostruzzjoni ta’ digi minn gruppi industrijali Ċiniżi, 
il-gvern tal-Kambodja jġiegħel lill-komunitajiet indiġeni 
jħallu l-artijiet tal-antenati tagħhom.
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Il-Kambodja, provinċja ta’ Preah Vihear.
Is-Sur Cheom Kol joqgħod faċċata tal-kumpless 
industrijali Ċiniż Rui Feng. Il-familji jakkużaw lil 
Rui Feng International li kklerjat illegalment 
madwar 500 ettaru ta’ art biex toħloq pjantaġġun 
tal-kannamiela.
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Il-Kambodja, provinċja ta’ Preah Vihear.
Tifel tal-minoranza Bunong jgħum wara li xita 
qawwija kkawżat għargħar.
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Il-Kambodja, provinċja ta’ Stung Treng.
Tifla Bunong f’kamp ta’ rilokazzjoni tal-gvern.







Iż-żewġ faċċati ta’ qabel u l-paġna tax-xellug:  
Il-Kambodja, provinċja ta’ Preah Vihear.
Tfal tal-minoranza Bunong jilagħbu fit-triq.



29

Il-Kambodja, provinċja ta’ Preah Vihear.
Tfajla Bunong tistad.
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Paġni tax-xellug u tal-lemin:  
Il-Kambodja, provinċja ta’ Mondol Kiri.
Tfal tal-minoranza Bunong qabel il-quddiesa 
tal-Ħadd tal-knisja Nisranija ta’ Laoka.
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Hawn fuq: Il-Kambodja, provinċja ta’ Mondol 
Kiri.
Quddiesa fil-knisja ta’ Laoka.

Paġna tal-lemin: Il-Kambodja, Prame.
Tfal Kui fir-raħal ta’ Prame.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Kambodja, Anlong 
Srey.
Membri tal-minoranza indiġena Kui fil-villaġġ ta’ 
Anlong Srey. Il-Kui huma involuti b’mod attiv 
fil-protezzjoni tal-foresta ta’ Prey Lang.
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Il-Kambodja, provinċja ta’ Stung Treng.
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Hawn fuq: Il-Kambodja, provinċja ta’ Preah 
Vihear.
Tfal, il-biċċa l-kbira minnhom tal-komunità Kui, 
fl-iskola.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Kambodja, provinċja 
ta’ Preah Vihear.
Familja Bunong li toqgħod faċċata tal-kumpless 
industrijali Ċiniż Rui Feng.
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Paġna tax-xellug: Il-Kambodja, Prame.
Tfajla Kui fir-raħal ta’ Prame.

Hawn fuq: Il-Kambodja, provinċja ta’ Preah 
Vihear.
Veduta tal-kumpless industrijali Ċiniż Rui Feng.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Kambodja, Prame.
Tfal Kui fir-raħal ta’ Prame.







Paġni tax-xellug u tal-lemin: Il-Kambodja, Prame.
Attivisti tad-drittijiet tal-minoranza Kui.
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Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Kambodja, provinċja 
ta’ Preah Vihear.
Tfal tal-iskola tal-minoranza Bunong maġenb 
it-triq.
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Asma 
Kaouech
It-Tuneżija

minn Newsha Tavakolian
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Asma Kaouech għandha 25 sena. Hija avukat. 
Missierha kien professur tal-filosofija. Taha pariri 
għaqlija: tarax it-televixin ta’ Ben Ali; minflok 
ippreferi l-qari tal-kotba, dawk ta’ Kant, ta’ 
Heidegger; studja d-demokrazija, il-libertajiet 
individwali, id-drittijiet tan-nisa. “Kien iġibli ħafna 
kotba dwar il-femminiżmu”, tgħid iż-żagħżugħa 
Tuneżina, li hija min-Nofsinhar tal-pajjiż iżda 
trabbiet fil-belt kapitali.

“Sa minn tfuliti, għallimni kif inkun bniedma 
ta’ valuri.” Tħaddan il-valuri, u tħaddan it-tama. 
Dawn il-ftit kelmiet jiddistingwu din l-attivista 
li daħlet fit-taqbida fl-2011, ġimagħtejn qabel 
ir-rivoluzzjoni li wasslet għall-waqgħa u t-tluq 
tad-dittatur Zine el-Abidine Ben Ali. M’għand-
niex xi ngħidu, it-Tuneżija tista’ sserraħ fuq 
eluf ta’ individwi bħal Asma madwar il-pajjiż, 
kif tissottolinja l-fotografu Iranjana Newsha 
Tavakolian li segwietha, u din hija rikkezza 
umana konsiderevoli. Iżda din il-persuna 
speċifika, Asma, bi kliemha, bil-ġesti tagħha, 
bil-mod ta’ kif tittrasforma f’buffi bojod it-tfal 
tat-triq, mitluqa għal riħhom fis-sogru li 
jaqbdu direzzjoni ħażina, hija unika.

Fil-bidu ta’ kollox, kien hemm il-weġgħa ta’ 
raġel, Mahomed Bouazizi, li ħaraq lilu nnifsu 
fis-17 ta’ Diċembru 2010 f’Sidi Bouzid u b’hekk 
qanqal mewġa ta’ protesti bla preċedent, 
il-karba ta’ poplu sħiħ mifni mir-reġim poliz-
jesk ta’ Ben Ali u  l-qaqoċċa ta’ madwaru. 
Il-popli, ladarba jinħelsu, mhux dejjem ikunu 
jafu x’jagħmlu bih il-ħelsien li jkunu rebħu. 
Għalhekk ġara li l-poter ġie fdat f’idejn l-Iżla-
misti tal-partit Ennahda. Weġgħa oħra. Iżda 
l-istorja baqgħet miexja ’l quddiem, imbuttata 
min-nies komuni li ħarġu bi ħġarhom favur 
assemblea kostitwenti ġdida, hekk li kostituzz-
joni ġdida ġiet adottata fis-26 ta’ Jannar 2014. 
Asma kuntenta: “Dan it-test jiżgura ħafna drit-
tijiet ġodda: l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; 
id-dritt taż-żgħażagħ li jipparteċipaw fil-poli-
tika; il-libertà tal-kuxjenza, pass importanti 
’l quddiem.” Bħal bosta mill-kumpatrijotti 
tagħha, hija ma tħabtitx għal xejn. Ma ppro-
testatx għal xejn. Ma għamlitx jumejn f’ċella 
għal xejn, qabel ir-rivoluzzjoni, meta l-pulizija 

It-Tuneżija, Tuneż. Awwissu 2017.
Asma Kaouech, ta’ 25 sena, benefiċjarja ta’ borża 
tal-Premju Sakharov, tmexxi Fanni Raghman Anni, 
assoċjazzjoni Tuneżina għad-difiża tad-drittijiet 
tal-bniedem. Din kienet waħda mill-ewwel 
organizzazzjonijiet li tellgħu workshops tal-arti biex 
jiġġieldu r-radikalizzazzjoni fost iż-żgħażagħ.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Atturi żgħażagħ jaħdmu mal-assoċjazzjoni Fanni 
Raghman Anni.
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ta’ Ben Ali tefgħuha l-ħabs. Kienet ħarġet 
minn hemm wara li wiegħdet l-impossib-
bli: li ma tesprimix aktar il-fehmiet politiċi 
tagħha, li tintrabat bil-miktub li ma tibqax 
tieħu sehem f’dimostrazzjonijiet, li tistudja, 
tistudja biss, u terġa’ lura d-dar kwieta kwieta. 
“Għall-grazzja t’Alla, ġrat ir-rivoluzzjoni”, tgħid 
Asma. “Dak kien wieħed mill-isbaħ mumenti 
f ’ħajti! Kien hemm tant ħwejjeġ li laqtuni. 
Kif in-nies organizzaw ruħhom biex jiżgu-
raw il-protezzjoni tal-inħawi fejn joqogħdu. 
Kienu joħorġu jagħmlu r-ronda. In-nisa 
kienu jħejju l-ikel. konna niltaqgħu lkoll, 

biex naqsmu l-istejjer tagħna, il-weġgħat 
tagħna, l-aspirazzjonijiet tagħna.” Is-soċjetà 
ċivili ġġieldet kontra l-Iżlamisti li riedu jim-
ponu r-reliġjon fi ħdan l-Istat. Asma kienet 
l-unika studenta li rnexxielha tingħażel bħala 
trainee fl-Assemblea ġdida. Riedet tara x’jid-
deċiedu d-deputati. Kienu jgħidulha: “Mur 
gawdi f ’xatt il-baħar!” Baqgħet hemm. Ma 
kinux jafu kemm għandha rasha iebsa Asma. 
Kien f’dak iż-żmien li Asma u ftit attivisti oħra 
ħolqu Fanni Raghman Anni (FRA), li litteral-
ment tfisser “artist kontra qalbi”. Rivoluzzjoni 
fir-rivoluzzjoni. L-espressjoni orali, l-iġsma 
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li jiċċaqilqu, li jesprimu ruħhom, li jitqabdu. 
“Matul is-sit-ins u d-dimostrazzjonijiet, bdejna 
nużaw it-teatru tat-triq, l-arti u  l-kultura, 
bħala tattika ġdida biex niddefendu d-drit-
tijiet tal-bniedem, biex niġbdu l-attenzjoni 
tan-nies.” Minn moviment sempliċi li beda 
fl-2011, FRA saret assoċjazzjoni sentejn wara, 
wara li kienet ipperfezzjonat il-prattiki anark-
isti tagħha fil-kafejiet. “Il-missjoni ewlenija 
tagħna kienet li niġġieldu l-emarġinazz-
joni fir-reġjuni interni, fiż-żoni popolari, 
fost iż-żgħażagħ, fost l-aktar fqar”, tispjega 
l-ġurista esperjenzata f’din it-taqbida tat-triq 
li tista’ tinbidel f’arti oratorja, f’mima, f’ġesti li 
jġegħluk tirrifletti. Taqbida paċifika biex kull 
individwu jirnexxilu jagħraf lilu nnifsu fl-indi-
vidwi l-oħra, fid-dgħufijiet, it-tamiet, l-għadab 
u l-konfużjoni tagħhom. Saru tliet azzjonijiet 
fl-istess ħin: l-organizzazzjoni ta’ workshops 
madwar it-Tuneżija kollha, li jdumu għad-
dejjin xi 12-il jum u jlaqqgħu flimkien mad-
war 30 żagħżugħ u żagħżugħa li jkunu jridu 
“jirreċtaw” madwar it-tema tad-drittijiet tal-
bniedem, wirjiet artistiċi dwar l-istess suġġett, 
organizzati ma’ atturi professjonali, u, fl-aħħar 
nett, fil-Ġordan, fit-Turkija, fil-Libanu, attivita-
jiet f’kampijiet tar-rifuġjati biex joffru sostenn 
soċjali, kulturali u umanitarju lill-komunita-
jiet emarġinati. Kien b’din l-esperjenza reali 
li Asma, bl-aktar mod naturali, orjentat l-azz-
joni tagħha lejn il-prevenzjoni tar-radikaliz-
zazzjoni. “Pajjiżi, it-Tuneżija, sar l-ewwel 
esportatur ta’ ġiħadisti żgħażagħ”, tenfasizza 
ż-żagħżugħa. “Il-proġett tagħna jismu ‘We Are 
Here’”. Id-drittijiet tal-bniedem huma relatati 
mal-paċi; għalhekk jeħtieġ li nħarsu l-paċi 
b’din il-ħidma li tindirizza l-għeruq. Għandna 

uffiċċju fiċ-ċentru ta’ Tuneż, fejn naħdem fuq 
bażi kważi full-time. Aħna ħames impjegati, 
ilkoll ta’ bejn 20 u 29 sena. Nirċievu finanz-
jament min-Nazzjonijiet Uniti u mill-Unjoni 
Ewropea.” Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni. 
Dawn il-kelmiet għandhom il-forza f ’fomm 
Asma. “L-uffiċċju tagħna tawh in-nar fl-2014, 
fl-anniversarju tar-rivoluzzjoni. Ħassejtni fil-
periklu. Xi “artisti” tagħna ġew ukoll attak-
kati fiżikament mis-salafisti waqt li kienu qed 
jieħdu sehem f’rappreżentazzjoni fuq il-palk. 
U  kienu l-artisti li ntbagħtu l-ħabs, mhux 
is-salafisti. Dawk baqgħu ħielsa.”

Is-suġġett huwa wieħed sensittiv. F’dawn 
l-aħħar snin, it-Tuneżija ġarrbet attakki bla 
preċedent fl-istorja tagħha, bħal dak tas-
26  ta’  Ġunju  2015, meta terrorist liebes ta’ 
turist, bil-Kalaxnikov moħbija f ’umbrella 
tax-xemx, kiesaħ u biered qatel 39 ruħ u fera 
daqstant nies oħra, qrib Sousse. Fit-18  ta’ 
Marzu tal-istess sena, fil-Mużew ta’ Bardo, 
Tuneż, 21 turist kienu diġà ħallew ħajjithom 
taħt il-balal tal-qattiela. U  fl-24 ta’ Novem-
bru 2015, sar attakk terroristiku fuq xarabank 
tal-gwardja presidenzjali. Tliet attentati li 
ħadet ir-responsabbiltà għalihom Da’esh, 
qabel ma seħħ ir-raba’ attentat imdemmi, 
fis-7  ta’  Marzu  2016, f ’Ben Guerdane, qrib 
il-fruntiera mal-Libja, li ħalla madwar 50 ruħ 
mejta, fosthom xi 30 ġiħadist.

Asma u sħabha jafu d-dettalji kollha ta’ dawn 
it-traġedji. Bis-saħħa tal-azzjoni tagħhom 
ma’ żgħażagħ qiegħda mħajra mid-delink-
wenza jew f’tarf ir-radikalizzazzjoni, jippru-
vaw jeliminaw dawn il-ġibdiet tal-mewt, li 

It-Tuneżija, Tuneż.
Grupp ta’ tfal u żgħażagħ fil-Mużew Nazzjonali 
ta’ Bardo waqt workshop ta’ prevenzjoni 
tar-radikalizzazzjoni. Ħabib tat-tfulija ta’ Asma 
Kaouech kien wieħed minn dawk li ħabtu 
għall-mużew fl-attakk terroristiku tal-2015. Dan 

il-fatt tassew fetħilha għajnejha lil Asma. Illum 
torganizza żjarat taż-żgħażagħ fis-sit tal-attakk 
biex jirriflettu fuq l-istorja tal-pajjiż u fuq il-ġrajjiet 
tal-2015. Matul iż-żjarat, dejjem tkun 
akkumpanjata minn psikologu.
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huma frott id-disprament. Il-lenti ta’ Newsha 
Tavakolian irnexxielha taqbad perfettament 
il-kjaroskur ta’ dan il-proċess vitali. Il-parti 
mdawla magħmula minn dawn iż-żgħażagħ 
li Asma ħadithom fil-Mużew ta’ Bardo biex 
turihom, permezz tal-arti tal-mużajk, kemm 
l-istorja tagħhom hija kbira u għajn ta’ kburija. 
Mingħajrha, mingħajr l-id ħabiba li ħarġi-
tilhom, dawn iż-żgħażagħ esklużi qatt ma 
kien jiġihom f ’rashom imorru f ’dan il-post 
ta’ illuminazzjoni, bħallikieku għalihom kien 
għalkollox barrani jew projbit. Imdawla wkoll 
dik l-enerġija li tarmi mill-uċuħ miżbugħa 
u mill-iġsma fuq il-palk tat-teatru improviz-
zat f ’xi kantuniera jew f ’xi park ta’ Tuneż, 
sabiex jaqsmu ma’ udjenza kurjuża l-istorja 
ta’ ħajjithom, tbatijiethom, biżgħathom, 
l-umiljazzjonijiet li ġabuhom għarkopptej-
hom, li “jimluhom bil-mibegħda”, xi kultant 
saħansitra sal-punt li jkunu jridu joqtlu ’l ħad-
dieħor jew lilhom infushom, bħal Mohamed 
Bouazizi. Imdawla wkoll, fl-aħħar nett, 
it-tpinġijiet li joħroġu minn idejn dawn l-istess 
emarġinati meta Asma u t-tim tagħha jitolbu-
hom jiddisinjaw id-dar tal-ħolm tagħhom. 
“Intbaħt li r-radikalizzazzjoni m’għandha 
xejn x’taqsam mal-Iżlam”, tinsisti Newsha. 
“Dawn iż-żgħażagħ huma rrabjati, peress li 
jħossuhom esklużi mill-prosperità. Il-frus-
trazzjonijiet tagħhom ħerġin min-nuqqas ta’ 
opportunitajiet biex joħorġu mill-miżerja, 
ħlief li jsiru dealer tad-droga. L-opportunità, 
is-sigurtà materjali, dawn mhumiex għal 
idejhom. Ipinġu djar kbar biex jiddenunz-
jaw l-inugwaljanzi u l-inġustizzji li tagħhom 

iħossu li huma vittmi.” L-eżerċizzju huwa edi-
fikanti. Uħud jirrappreżentaw dar iżolata mill-
oħrajn, donnhom biex jissottolinjaw aktar li 
huma maqtugħa mis-soċjetà qatt mhuma 
se jsiru tassew parti minnha. Meta jasal il-ħin 
li ż-żgħażagħ iwarrbu l-markers, il-mem-
bri tal-assoċjazzjoni jħajruhom jidħlu f ’dis-
kussjoni, jispjegaw, jisimgħu, jirrassiguraw. 
Iż-żgħażagħ jistgħu jesprimu s-sentimenti 
tagħhom bla ma jħossu li qed jiġu ġġudikati 
jew imwiddbin. Din hija prevenzjoni permezz 
tas-simpatija u l-empatija, valuri li laqtu lil 
Newsha tul ir-rappurtaġġ tagħha ma’ Asma. 
Il-parti mdallma, dik magħmula mill-uċuħ 
ta’ żgħażagħ mhedda mir-radikalizzazzjoni. 
Ġuvintur jew tfajliet, ħarsithom hija sinjal ta’ 
allarm. L-espressjonijiet tagħhom, kultant 
rassenjati, kultant passivi jew interrogattivi, 
Asma tafhom sew. Huwa għalhekk li, flim-
kien ma’ żgħażagħ bħalha, titqabad biex din 
il-ħarsa ma tibqax tidher f’pajjiżha, titqabad 
għal-libertà ta’ espressjoni fit-Tuneżija, biex 
dawn l-esklużi fl-aħħar isibu raġunijiet tajbin 
biex jgħixu, aħjar minn dawk biex imutu, biex 
joqtlu. “Inħossni kburija ħafna biż-żgħażagħ 
Tuneżini”, tinsisti Asma, li tħaddan l-għani-
jiet tar-Rivoluzzjoni: “Dinjità, libertà, xogħol”. 
It-tama ma titlaqha qatt. Mhux tassew li erba’ 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Tuneżina 
ngħataw il-Premju Nobel għall-Paċi fl-2015 
għar-rwol maġġuri tagħhom fis-suċċess 
tad-djalogu nazzjonali? “Aħna sirna punt ta’ 
riferiment fil-pajjiż”, tifraħ Asma. It-Tuneżija 
tal-ġejjieni għandha wiċċ sabiħ.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Attur żagħżugħ tal-grupp ta’ Fanni Raghman 
Anni juri t-tatwaġġ fuq dahru, “Libertà” bl-Għarbi.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: It-Tuneżija, Tuneż.
Nisa, fil-parti l-kbira mid-distretti l-aktar foqra ta’ 
Tuneż, josservaw lill-atturi żgħażagħ waqt li 
dawn qed itellgħu spettaklu fit-triq.
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Paġni tax-xellug u tal-lemin, żewġ faċċati ta’ 
wara: It-Tuneżija, Tuneż.
Spettaklu tat-triq imtella’ mill-atturi żgħażagħ li 
jaħdmu mal-assoċjazzjoni Fanni Raghman Anni. 
L-ispettaklu jittratta r-rivoluzzjoni tal-2011 
u l-vjolenza li ġiet wara.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Asma Kaouech tmexxi workshop teatrali.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Attur żagħżugħ waqt il-provi.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Tifel mimdud fuq fergħa ta’ siġra. Bla xogħol 
u bla prospetti għall-ġejjieni, xi żgħażagħ 
qegħdin iduru lejn gruppi Iżlamisti radikali.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Asma Kaouech u adolexxent fil-Mużew 
Nazzjonali ta’ Bardo.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Veduta tal-belt il-qadima.
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Paġni tax-xellug u tal-lemin, fuq: It-Tuneżija, 
Tuneż.
Karozza tal-linja twassal tfal u żgħażagħ minn 
familji foqra jżuru l-Mużew Nazzjonali ta’ Bardo.

Paġna tal-lemin, isfel: It-Tuneżija, Tuneż.
Wiċċ il-politiku tal-oppożizzjoni Tuneżin Chokri 
Belaïd, taħt pont fiċ-ċentru tal-belt.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Fil-medina.
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It-Tuneżija, Tuneż.
Adolexxent fil-Mużew Nazzjonali Bardo waqt 
żjara organizzata minn Asma Kaouech.





74



Asma Kaouech

75

Paġni tax-xellug u tal-lemin: It-Tuneżija, Tuneż.
Żgħażagħ jattendu workshop organizzat 
mill-Assoċjazzjoni Fanni Raghman Anni. 
Il-parteċipanti jintalbu jpinġu dar il-ħolm 
tagħhom. Wara jiddiskutu dwar l-ideat tagħhom 
u jiġu mħeġġa jesprimu dak li jħossu. Il-biċċa 
l-kbira minnhom pinġew djar kbar, u b’hekk 
iddenunzjaw l-inugwaljanzi u l-inġustizzji soċjali 
li tagħhom iħossuhom vittmi. Wieħed minnhom 
pinġa dar fejn qiegħed waħdu. Ieħor jgħid: “Ma 
nistax nimmaġina belt ideali, għax m’għandix 
l-iċken idea kif tista’ tkun, lanqas fil-ħolm.”
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Paġni tax-xellug u tal-lemin: It-Tuneżija, Tuneż.
Ritratti ta’ żgħażagħ qed jieħdu sehem 
f’workshops organizzati minn Fanni Raghman 
Anni.
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Iż-żewġ faċċati ta’ wara: It-Tuneżija, Tuneż.
Asma Kaouech waqt protesta kontra l-korruzzjoni 
fid-dinja politika.
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It-Tuneżija, El Marsa.
Familja f’xatt il-baħar fil-bajja ta’ El Marsa, 
fil-Grigal tal-belt kapitali.





82

Ameha 
Mekonnen
L-Etjopja

minn Enri Canaj
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Ma ndurux mal-lewża: l-Etjopja maħkuma mit-
terrur! Il-koalizzjoni li ilha fil-poter għal kwart ta’ 
seklu tikser id-drittijiet tal-bniedem bħal fi żmien 
it-terrur l-aħmar, id-dittatura Marxista-Leninista 
tal-kurunell Mengistu u l-ġunta tiegħu, lejn tmiem 
it-tmeninijiet. Din il-klima soffokanti, dan il-biża’ 
li qatt ma jitilqek, din is-sensazzjoni li l-ħin kollu 
hemm xi ħadd isus warajk, jissemmagħlek, jheddek, 
din hija r-realtà ta’ kuljum ta’ Ameha Mekonnen, 
avukat ta’ 45 sena li qed jitqabad waħdu, jew kważi, 
kontra kulħadd.

Għax mhumiex ħafna dawk li, fl-Etjopja, jidde-
fendu l-libertajiet l-aktar inkonċepibbli għal 
reġim awtoritarju: il-libertà li taħseb, il-libertà 
li tesprimi ruħek, il-libertà li tikkritika, li tieħu 
sehem f ’dimostrazzjoni, li tgħid le. Albert 
Camus kien jgħid li stadju tal-futbol mimli 
daqs bajda, il-palk ta’ teatru u l-irħam tal-bini 
ta’ gazzetta kienu l-uniċi postijiet fid-dinja fejn 
kien iħossu innoċenti. Għal Ameha, li mhuwa 
ħati ta’ xejn, hemm biss erba’ postijiet fejn 
iħossu fis-sigurtà: fil-karozza tiegħu, fl-uffiċċju 
tiegħu tal-Human Rights Council, l-unika 
assoċjazzjoni indipendenti tad-drittijiet tal-
bniedem fl-Etjopja, f’lukanda tal-familja f’Ad-
dis Ababa u fl-aħħar nett f’daru, qalb il-familja, 

flimkien ma’ martu, li hija avukat, u ż-żewġ 
bniet tagħhom ta’ 7 u 4 snin.

Il-fotografu Albaniż Enri Canaj, li segwa kull 
pass tiegħu għal sitt ijiem sħaħ, seta’ jara 
kemm l-attività ta’ Ameha kienet riskjuża. “Ridt 
noħroġ fid-dieher ix-xewqa li jirrappreżenta 
għal dawk kollha li jiddefendi u li jirnexxilu 
joħroġ mill-ħabs, bloggers, ġurnalisti. Li tarah 
jaġixxi tagħtik enerġija inkredibbli. Iżda ridt 
ukoll nuri ħajtu, it-taħbit tiegħu ta’ kuljum, 
id-diffikultajiet li jħabbat wiċċu magħhom. 
Billi jgħin lil persuni li jkunu fil-periklu, dak 
il-periklu jiġbdu fuqu nnifsu.” Enri Canaj ma 
setax jaħdem kif kien jixtieq. Kellu jikkuntenta 
ruħu bi spazji magħluqa biex jiġbed ritratti 
ta’ Ameha. Kien assolutament impossibbli 
li jiġbed ritratti f ’postijiet pubbliċi. Iż-żewġt 
irġiel ftit li xejn kienu jikkomunikaw bit-tele-

L-Etjopja, Addis Ababa. Awwissu 2017.
Fl-uffiċċju ta’ Ameha Mekonnen, avukat difensur 
tad-drittijiet tal-bniedem u benefiċjarju ta’ borża 
tal-Premju Sakharov.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Natnael Feleke u Getachew Shiferaw, bloggers 
tal-kollettiv Żona 9.
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fon, kienu jibqgħu diskreti. Ameha kien ner-
vuż ħafna. Enri wkoll kellu jaħbi l-għan veru 
tal-preżenza tiegħu fl-Etjopja. Saħansitra 
ħaseb biex jgħid li kien ġie fil-pajjiż biex jieħu 
ritratt tal-annimali. L-avukat qallu li, ftit taż-
żmien qabel, kien organizza operazzjoni ta’ 
ġbir ta’ fondi f ’lukanda fil-belt kapitali, bil-
għan li jiġbor flus għall-assoċjazzjoni tiegħu. 
Kollox kien lest, meta f ’daqqa waħda ġew 
il-pulizija u waqqfu kollox.

Madankollu, Ameha Mekonnen ma jinħebiex 
mill-awtoritajiet. Huwa dan li jiġbed l-am-
mirazzjoni ta’ Enri Canaj. Kellu l-opportunità 
jiltaqa’ ma’ 95 bloggers u ġurnalisti li kienu 
għaddew aktar minn sena l-ħabs. Ameha 
kien ħariġhom minn hemm, iżda kienu tilfu 
xogħolhom, u għalhekk spiċċaw bla mezz 
tal-għajxien. L-ebda impriża ma kienet lesta 
timpjegahom, anki jekk l-akkużi ta’ terro-
riżmu li kienu sarulhom kienu foloz. Ir-reġim 
xejn ma jieħu gost jara ’l min jagħti daqqa t’id 
lil dawn l-eks priġunieri. Irrakkuntaw lill-fo-
tografu l-kundizzjonijiet terribbli ta’ deten-
zjoni li kienu nżammu fihom, f ’ċelloli dojoq 
fejn bilkemm setgħu jieħdu n-nifs. Ameha 
laqqa’ lil Enri ma’ attivist żagħżugħ tal-kollet-
tiv Żona  9, li kien għadda 14-il  xahar jiġi 
mmaltrattat fil-ħabs. “Ameha kien qatagħha 
mill-ewwel li jiddefendih”, jenfasizza l-foto-
grafu. “Ħaseb fil-bniet tiegħu. Ma setax jis-
saporti l-ħsieb li waħda minnhom setgħet xi 
darba jmissha l-istess xorti. Il-familja tiegħu 
hija s-sinsla tiegħu. Hija l-familja li tinkoraġġih 
u timmotivah biex ikompli ħidmitu bil-ħeġġa. 
Permezz tar-ritratti li ħadt, ridt ukoll nuri dan 
kollu: il-qlubija tiegħu, il-valuri li jħaddan, 

il-preokkupazzjonijiet u  l-biżgħat tiegħu, 
id-dedikazzjoni tiegħu bħala avukat iżda 
wkoll bħala missier.” Anki jekk huwa frustrat li 
ma setax jimmortalizza ritratti sbieħ ħafna ta’ 
dan ir-raġel għal raġunijiet ta’ sigurtà, hemm 
xena waħda li ħalliet marka fuq Enri Canaj. 
Jum fost l-oħrajn, meta Ameha kien sejjer jil-
taqa’ ma’ membri tal-kunsill tiegħu, il-lift ġralu 
l-ħsara. Ameha jimxi dejjem bil-bastun. Kellu 
jitħabat biex jitla’ tarġa tarġa, bil-mod il-mod, 
bil-ponta tal-bastun ittektek fuq kull tarġa. 
“Din hija metafora perfetta biex turi t-taqbida 
tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem.”

Il-qlubija ta’ dawn id-difensuri tal-libertajiet 
fundamentali mhijiex xi kelma vojta. Minn 
Novembru 2015 ’il hawn, il-pajjiż ilu maħkum 
minn taqlib serju mrażżan bi vjolenza mill-
gvern ċentrali, li jinsab f’idejn it-Tigray, etnija 
minoritarja fl-Etjopja. L-Oromo, li huma l-et-
nija maġġoritarja, jikkontestaw l-esproprjazz-
joni ta’ artijiethom għall-benefiċċju ta’ impriżi 
barranin. Bosta drabi, il-poter irreaġixxa 
bil-vjolenza li, skont Amnesty International, 
wasslet għall-mewt ta’ 800  ruħ, filwaqt li 
eluf ta’ dimostranti sfaw arrestati u detenuti 
b’mod arbitrarju. Din is-sitwazzjoni komp-
liet sejra għall-agħar mid-9 ta’ Ottubru 2016, 
meta l-gvern iddikjara stat ta’ emerġenza. 
Dan ġie mġedded f ’Marzu 2017, u tneħħa 
fl-4 ta’ Awwissu tal-istess sena. Iżda sadattant, 
madwar 30 000 ruħ sfaw arrestati, fosthom 
ħafna ġurnalisti u mexxejja tal-oppożizzjoni. 
Il-ftit attivisti li jesprimu ruħhom fl-istampa 
joqogħdu attenti li jibqgħu anonimi. L-eks 
priġunieri għandhom tifkiriet ta’ trattamenti 
degradanti. “Il-pulizija ma bbastawx billi saw-
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Ameha Mekonnen fi triqtu lejn l-uffiċċju, 
fid-distrett ta’ Bole.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Ameha Mekonnen sejjer lejn ristorant qrib fejn 
jaħdem.
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tuhom, iżda wkoll ġegħluhom jitkaxkru bħas-
sriep fuq iż-żrar, jiċċassaw lejn ix-xemx, jaqbżu 
bħal kanguri, b’saqajhom marbutin ma’ xulxin, 
għal mijiet ta’ metri”, kiteb il-blogger Etjopjan 
Seyoum Teshome, testimonjanza rrapurtata 
minn Émeline Wuilbercq f’Le Monde Afrique 
tas-26 ta’ Mejju 2017. X’reati kienu wettqu? 
Kienu ddenunzjaw il-korruzzjoni fl-ogħla 
livell tal-Istat, it-traffikar illegali tal-artijiet 
għad-detriment tal-persuni esklużi. Kienu 
pprotestaw kontra l-inugwaljanzi impress-
jonanti, id-degradazzjoni tal-kundizzjonijiet 
li fihom jgħixu l-ifqar nies. Filwaqt li jikkri-
tika lill-gvern, Ameha madanakollu jirrifjuta 
li jikkritikah f ’termini ta’ differenzi etniċi ta’ 
oppożizzjoni bejn it-Tigray fil-poter u l-oħrajn. 
“Din il-viżjoni tmur kontra l-konvinzjonijiet 
tiegħi”, jinsisti. “Għalija, il-poplu u  l-grupp 
fil-poter huma żewġ entitajiet distinti minn 
xulxin.”

Għal dan ir-raġel ta’ qalb kbira, it-taqbida 
hija waħda marsusa. Wara l-umiltà sinċiera 
tiegħu – “Hemm ħafna difensuri tad-dritti-
jiet tal-bniedem oħrajn”, jistqarr, “li jmisshom 
jingħataw aktar prominenza minni” – hemm 
ras iebsa. L-avukat ma jċedix pulzier wieħed 
quddiem l-intimidazzjoni u l-perikli. Il-konvin-
zjonijiet tiegħu jistqarrhom ċar u tond: “Jiena 
niġġieled għal-libertà tal-espressjoni. Dak li 
qed jiġri f’pajjiżi huwa serju ħafna. Fuq il-karta, 
il-kostituzzjoni tagħna hija waħda perfetta, 
f’termini ta’ drittijiet tal-bniedem. Iżda l-gvern 
tagħna ma jħossux marbut b’dan it-test! 
Il-membri tal-assoċjazzjoni tagħna jiġu intimi-
dati l-ħin kollu, tlieta minnhom regolarment 
iqattgħu żmien fil-ħabs. Id-definizzjoni tat-ter-

roriżmu fl-Etjopja hija l-usa’ waħda li naf biha 
fid-dinja. Għal min għandu l-poter, kulħadd 
huwa terrorist potenzjali! Ġurnalisti u mex-
xejja tal-oppożizzjoni li l-uniku tort tagħhom 
huwa li jesprimu fehmiet kuntrarji għal dawk 
tal-gvern. Jien stess nista’ nintbagħat il-ħabs 
sempliċement għax nitkellem miegħek. Ngħix 
kontinwament taħt din it-theddida. Dan ma 
jżommnix milli nsemma’ leħni pubblikament 
biex niddenunzja l-irregolaritajiet. Imur lil 
hinn mis-sempliċi xogħol tiegħi bħala ġurista. 
Irrid niżgura li kull ksur tad-drittijiet jinġieb 
għall-attenzjoni tal-opinjoni pubblika.”

Ir-raġel huwa luċidu. Il-każijiet li jittratta jaf-
hom fuq ponot subgħajh, jilgħab bin-nar il-ħin 
kollu biex jiddefendi ’l klijenti tiegħu. Il-biċċa 
l-kbira huma fil-ħabs. Iżurhom u jsostni d-drit-
tijiet tagħhom bla heda. Uħud fosthom huma 
Britanniċi, Ġermaniżi, Norveġiżi. Xejn ma jkun 
possibbli mingħajr l-istruttura tal-Human 
Rights Council li, minkejja ċ-ċokon tar-riżorsi 
tiegħu, jgħodd tliet avukati fost il-ħames 
membri permanenti tiegħu. “Dak li nagħmel 
huwa legali”, ikompli jenfasizza Ameha, “iżda 
ma nimxix bil-ħlewwa jien u  ninsisti fuq 
id-drittijiet ta’ dawk li niddefendi.” Ewfemiżmu 
għall-qawwa li biha jidħol bir-ras fil-każijiet 
li, jum fost l-oħrajn, għad tikkawżalu inkwiet 
serju. Madankollu, jibqa’ għaddej. Hekk hi 
l-missjoni tiegħu. L-għan tiegħu fil-ħajja hu 
li ħadd ma jmut bil-biża’ jew bid-disprament 
fl-Etjopja, li ħadd ma jmut minħabba l-mal-
trattament, minħabba l-arbitrarjetà, li ħadd 
ma jmut minħabba l-ideat tiegħu.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Laqgħa ta’ bloggers tal-kollettiv Żona 9. 
Mix-xellug għal-lemin: Natnael Feleke, ta’ 30 sena, 
detenut għal sena u sitt xhur; Atnaf Berahane, ta’ 
28 sena, arrestat fl-2014 u detenut għal sena 
u ħames xhur, Mahlet Fantahun, ta’ 33 sena, 
arrestat fl-2015 u detenut għal 15-il xahar; 
il-ġurnalist Getachew Shiferaw, ta’ 32 sena, 
arrestat diversi drabi u li l-każ tiegħu għadu 
għaddej.
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L-impenn ta’ Ameha favur id-drittijiet fun-
damentali beda fl-2006. Dak iż-żmien, kien 
avukat tal-gvern. Jum wieħed, il-gvern ried 
jikkastiga b’mod inġust professur eminenti 
minħabba dak li kien jgħid lill-istudenti 
tiegħu. Ameha rrifjuta li jikkoopera. Dan 
ir-rifjut tiegħu wassal biex sarulu kastigi 
u fastidji, bħall-projbizzjoni li japprofondixxi 
l-edukazzjoni fil-liġi u jieħu l-lawrja ta’ Mas-
ter’s. Id-deċiżjoni tiegħu kien ħadha. Irriżenja 
mill-kariga tiegħu sabiex jiddedika ruħu kom-
pletament għad-difiża ta’ persuni pprosegwiti 
għal reati ta’ opinjoni. “Jien miniex politikant,” 
jispjega. “Illum, 36 individwu akkużati b’ter-

roriżmu jiddependu minni. Fil-Human Rights 
Council, fejn naħdem bħala volontier, jiena 
responsabbli għal tliet oqsma: il-kumitat 
għall-ġbir ta’ fondi, il-kumitat responsabbli 
mir-relazzjonijiet ma’ pajjiżi barranin u l-ku-
mitat għall-edukazzjoni dwar id-drittijiet 
tal-bniedem.” Minkejja r-responsabbiltajiet 
tiegħu, ir-raġel jibqa’ seren qalb niesu. F’għaj-
nejn il-bniet tiegħu, jaqra l-ġejjieni ta’ pajjiżu. 
Ġejjieni li jixtiequ jkun ta’ sliem, hena u trank-
willità. “Jien mimli tama. Huwa għalhekk li 
nibqa’ fl-Etjopja.” U jtenni: “Ma jistħoqqlix dan 
ir-rikonoxximent.”
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Paġna tax-xellug:  
L-Etjopja, Addis Ababa.
Fl-uffiċċju tiegħu ta’ avukat.

Mix-xellug għal-lemin, minn fuq għal isfel: 
L-Etjopja, Addis Ababa.

Fl-uffiċċji tal-Human Rights Council, ritratti ta’ 
persuni maqtula jew midruba mill-awtoritajiet. 
Fil-preżent, ħadd ma ġie mixli b’dawn id-delitti.

Fl-uffiċċju ta’ Ameha Mekonnen. Fl-2015, 
jingħaqad mal-Human Rights Council bħala Viċi 
President. Il-motto tal-assoċjazzjoni: “Id-drittijiet 
tal-bniedem kollha għal kulħadd”.

Ameha Mekonnen u wieħed mill-kollegi tiegħu 
fil-bini tal-Human Rights Council.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Mahlet Fantahun u Atnaf Berahane.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Veduta tal-belt
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Natnael Feleke qatta’ sena u sitt xhur 
il-ħabs. “Xortija tajba,” jgħid. Wara li nħeles, 
sab xogħol. Pass li għadu diffiċli ħafna 
għall-bloggers l-oħra.
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Paġni tax-xellug u tal-lemin: L-Etjopja, Addis 
Ababa.
Ameha Mekonnen fuq il-bejt tal-binja tal-Human 
Rights Council.
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Iż-żewġ faċċati ta’ wara: L-Etjopja, Addis 
Ababa.
Ameha Mekonnen f’subborg ta’ Addis Ababa lejn 
tmiem il-waranofsinhar.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Il-libsa ta’ Ameha Mekonnen imdendla 
ma’ bieb il-gwardarobba tiegħu.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Ameha Mekonnen u t-tfal tiegħu jaraw it-
televixin.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: L-Etjopja, Addis 
Ababa.
Il-familja ta’ Ameha fil-bitħa tad-dar tiegħu, 
il-Ħadd waranofsinhar.







106

L-Etjopja, Addis Ababa.
Fis-salott ta’ Ameha Mekonnen.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Ameha, martu u bintu ż-żgħira waqt ikla 
tal-familja.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: L-Etjopja, Addis 
Ababa.
Ameha Mekonnen waqt waqfa għall-ikla ta’ 
nofsinhar, f’ristorant qrib l-uffiċċju tiegħu.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Ameha Mekonnen isuq lejn l-uffiċċju, fid-distrett 
ta’ Bole.
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L-Etjopja, Addis Ababa.
Ameha Mekonnen f’lukanda tal-familja li jaf sew. 
Wieħed mill-ftit postijiet fejn iħossu fis-sigurtà.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: L-Etjopja, Addis 
Ababa.
Fuq il-bejt tal-binja tal-Human Rights Council.
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Jadranka 
Miličević
Il-Bożnija-Ħerzegovina

minn Bieke Depoorter
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Biex insiru nafu lil Jadranka Miličević, biex nifhmuha 
u jkollna idea ta’ kemm huwa kbir l-impenn tagħha, 
l-ewwel irridu nfakkru l-infern li ġejja minnu. 
Jista’ jitfisser fi ftit kliem, li ssarrfu fil-mewt ta’ 
aktar minn 200 000 ruħ. L-assedju ta’ Sarajevo, 
il-massakru ta’ Srebrenica. Il-gwerra tal-Balkani. 
Il-martirju tal-Bożnija-Ħerzegovina fi żmien meta 
n-nazzjonaliżmi qerrieda reġgħu stenbħu, fuq il-
fdalijiet tal-eks Jugoslavja.

Ġrajja fost l-aktar imdemmija u qerrieda fit-
tieni nofs tas-seklu XX, wara l-waqgħa tal-
Ħajt ta’ Berlin u  tal-komuniżmu Sovjetiku. 
Qatt ma nistgħu nfakkruha biżżejjed: bejn 
l-1992 u  l-1995, sagħtejn bogħod bl-ajru-
plan minn Pariġi u Berlin, jiġifieri fuq l-għatba 
tagħna, l-Ewropa rat titkebbes ħuġġieġa ta’ 
barbariżmu li ma kinitx kapaċi titfi waħedha. 
Saħansitra ħalliet f’idejn l-Istati Uniti l-inizjat-
tiva tal-ftehimiet ta’ paċi ta’ Dayton, fl-Ohio, 
f ’Diċembru  1995, biex jintemm il-ġlied 
interetniku. Hija waħda mill-ewwel affarijiet 
li laqtu lil Bieke Depoorter, il-fotografa li mar-
ret tiltaqa’ ma’ Jadranka, li għandha 60 sena. 
Tgħid kemm tiflaħ. Ma tiqafx tgħid, tirrak-
konta, tiftakar, konvinta li wieħed mill-modi 
l-aktar effikaċi biex niġġieldu favur il-paċi 
huwa li niftakru fil-ġrajjiet terribbli li seħħew. 
Qisu lbieraħ. Anqas minn 25 sena ilu. Bilkemm 

għaddiet ġenerazzjoni. U f’moħħna l-ħsieb li 
dan kollu jista’ jerġa’ jibda jekk ma noqogħdux 
attenti, jekk ma jkunx hemm ilħna li jirrepetu 
ad nauseam dak li ġara f ’din il-parti tal-Bal-
kani. Eluf ta’ nisa stuprati, irġiel, nisa u tfal 
spostati kontra r-rieda tagħhom, aggrediti, 
maqtula. Tindif etniku fuq skala kbira f ’isem 
purifikazzjoni razzjali minn era oħra. Abbużi 
minn kull naħa, imwettqa minn gruppi para-
militari u  minn milizji privati, minn ċivili 
kontra ċivili oħra, mill-aħwa kontra ħuthom 
stess, bħall-ilpup. Allura iva, Jadranka titkel-
lem bla waqfien, ilsien ta’ tellerita. Temmen 
fil-qawwa tal-kliem kontra l-inerzja tan-nisi. 
Meta l-istejjer taqsamhom mal-oħrajn, meta 
tirrakkontahom għal darba darbtejn, ma tħal-
lihomx jisparixxu mill-memorja kollettiva. 
Illum, il-ħajja mqanqla ta’ Jadranka hija rak-
kontata f’seba’ kotba u żewġ films. L-ebda kult 
tal-personalità, altru milli hekk. Iżda, għaliha, 
mezz biex taġixxi, biex tagħmel ħidmitha iktar 
kredibbli, bis-saħħa tal-eżempju.

Il-Bożnija-Ħerzegovina, Sarajevo, Awwissu 2017
Jadranka Miličević, attivista tad-drittijiet 
tal-bniedem u benefiċjarja ta’ borża tal-Premju 
Sakharov, iżżur id-dar ta’ familja Rom.
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Fl-1992, ftit qabel ma beda l-kunflitt, Jadranka 
kienet tgħix f ’Sarajevo. Ħajja normali, mar-
raġel u ż-żewġt itfal tagħha. “Kont naħdem 
f’bank, kont parti mill-klassi medja. Mill-bidu 
tal-kunflitt, tlaqt minn Sarajevo u mort infit-
tex rifuġju fis-Serbja. Fil-mument li sirt rifuġ-
jata, sirt attivista tad-drittijiet tal-bniedem. 
Ma ridtx nistenna li xi ħadd jiġi jgħinni. Ridt 
li nkun jien li ngħin lill-oħrajn. Biex ngħid 
is-sewwa, tlaqt b’sens ta’ ħtija. Ħallejt lir-
raġel f’Sarajevo. Ma stajtx ma nagħmel xejn.” 
F’Diċembru 1992, f ’Belgrad, issieħbet fl-or-
ganizzazzjoni femminista u paċifista Women 
in Black. Il-bidu ta’ ġlieda li kellha tkun bla 
tmiem. “Bdejt il-ħajja ġdida tiegħi”, ftakret 
Jadranka. “L-unika ħajja li nħobb. Bis-sen-
sazzjoni li tlift 30 sena, l-ewwel 30 sena tal-
eżistenza tiegħi.” F’Women in Black, Jadranka 
stabbiliet kuntatti ma’ “gwardjani tal-paċi” 
oħra li kienu jgħixu fl-Italja, fi Spanja, fil-Ġer-
manja u fl-Ungerija. Flimkien, ħolqu netwerks 
ta’ għajnuna reċiproka biex jappoġġjaw lin-
nisa maltrattati. Huma jiġbru u jiskambjaw 
l-esperjenzi ta’ dawk in-nisa li jgħixu fiż-żoni 
ta’ kunflitt, bħall-Bożnija u l-Kroazja, u li Jad-
ranka ssejħilhom “ħbiebha”. “Ippubblikajna 
kotba bl-Ingliż li jinkludu testimonjanzi tan-
nies.” Dejjem l-istess ossessjoni, l-istess tema 
rikorrenti: nippubblikaw biex ma ninsewx, 
nitkellmu biex inħarsu l-paċi. Kien għalhekk 
li l-attivista ħadet sehem fit-twaqqif ta’ CURE 
Sarajevo, organizzazzjoni mhux governattiva 
(NGO) femminista u attivista li l-għan tagħha 
huwa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u li tara li s-soċjetà tiżviluppa b’mod 
pożittiv bis-saħħa ta’ programmi edukat-
tivi u kulturali. Jadranka tgħin fil-ħolqien ta’ 

fergħat lokali ta’ CURE u tagħti taħriġ biex 
in-nies ikunu jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet 
materjali tagħhom. Fi gruppi żgħar, jitgħallmu 
jbigħu l-għasel jew imħaded imfewħa bil-
lavanda, jingħataw pariri u għodod biex jir-
nexxilhom jgħixu f’ambjent li fih, anke wara 
l-gwerra, in-nisa għadhom ma jingħatawx 
importanza. B’mod partikolari n-nisa Rom. 
Hija din ir-realtà ta’ tbatija li wasslet lil Jad-
ranka biex tissieħeb ma’ CARE, NGO oħra 
ddedikata kompletament biex tgħin lil dawn 
in-nisa vittmi tad-diskriminazzjoni.

CURE u CARE; l-eżistenza ta’ Jadranka tinsab 
f ’dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet li hija 
tmexxi essenzjalment fil-Bożnija-Ħerzego-
vina, fis-Serbja u  fil-Montenegro. Attivista 
100 %, 24 siegħa kuljum. L-ebda ħajja per-
sonali, l-ebda ħajja privata. Hemm spazju biss 
għall-attivitajiet tagħha fil-post, ta’ taħriġ, ta’ 
tfassil ta’ proġetti u ta’ ftehimiet sabiex tikseb, 
b’mod partikolari, għajnuniet mill-Unjoni 
Ewropea. “Qatt ma narawha ’l ommna”, jistqarr 
wieħed mit-tfal tagħha. Dejjem tivv jaġġa 
biex tmexxi l-workshops. “Dik ħajjitha”, tinsisti 
Bieke Depoorter. “Dik l-unika ħaġa li tgħodd. 
Lin-nies li tgħin ma tridx issejħilhom ‘bene-
fiċjarji’. Il-biċċa l-kbira jispiċċaw isiru ħbieb 
tagħha.” Nistgħu ngħidu li jsiru t-tieni familja 
tagħha, jekk mhux saħansitra l-familja vera 
tagħha. “Flimkien, tlaqna minn Sarajevo biex 
inżuru diversi villaġġi fl-inħawi”, iżżid tgħid 
il-fotografa. “Kienet xi ħaġa importanti ħafna 
għal Jadranka. Riedet li nieħu ritratti tagħha 
f’dawn l-inħawi. Kull sena, fl-aħħar tax-xahar 
ta’ Lulju, tmur ukoll Srebrenica ma’ għadd kbir 
ta’ membri tal-fondazzjoni CURE u ta’ Women 

Iż-żewġ faċċati ta’ qabel:  
Il-Bożnija-Ħerzegovina, Vareš.
Elda Šišić, bint Lejla Omerović.
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Il-Bożnija-Ħerzegovina, Vareš.
Jadranka żżur lil Lejla Omerović, li tgħix f’raħal 
iżolat ħdejn Vareš. Fl-2014, dar Lejla nqerdet 
parzjalment f’għargħar. Il-Fondazzjoni CURE 
għenitha billi ġabret flus għat-tiswija ta’ darha, 
iżda għad m’hemmx biżżejjed fondi biex 
ix-xogħol jibda.

in Black biex iżżur il-mafkar tal-vittmi. Trid, 
akkost ta’ kollox, iżżomm ħajja l-memorja ta’ 
dawn l-atroċitajiet.” Jadranka tikkonferma 
bl-akbar serjetà: “Lil Bieke ridt nuri ha dawn 
il-postijiet. Xi nies li naf tilfu l-familja kollha 
tagħhom. Wieħed mill-ħbieb tiegħi tilef 
56 membru tal-familja tiegħu hawnhekk.” Kien 
bis-saħħa ta’ nisa bħal Jadranka li l-mafkar ta’ 
Srebrenica-Potočari ġie inawgurat fl-2003, 
tmien snin wara l-massakru. “Qed nippruvaw 
nagħmlu pressjoni fuq il-gvern biex jibni żewġ 
postijiet ta’ tifkira. Ngħinu wkoll lin-nisa iżolati, 
li ilhom romol mill-gwerra, jiddefendu d-drit-
tijiet tagħhom. U naturalment, qed infittxu 

l-iġsma tal-persuni neqsin. Fil-mafkar ta’ Sreb-
renica-Potočari, il-lista tal-vittmi tħaddan 
8 372 isem, iżda nstabu u ġew identifikati biss 
6 800 katavru. Ir-romol u l-ommijiet għadhom 
jistennew biex ikunu jistgħu jibku tassew 
it-telfa tal-għeżież tagħhom. Anke wara 
dawn is-snin kollha, din is-sitwazzjoni għadha 
l-kaġun ta’ ħafna wġigħ. Kif jista’ wieħed jerġa’ 
jibda jgħix ħajja normali meta tant nies mejta 
għadhom neqsin?”

Għal Bieke Depoorter, dan ir-rappurtaġġ 
ma kienx sempliċi. Hija tammira u tirrispetta 
profondament lil Jadranka, l-impenn attivist 
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tagħha f ’kull mument, il-mod kif tafferma 
femminiżmu feroċi, l-ostinazzjoni tagħha 
favur l-emanċipazzjoni tan-nisa biex ikunu 
jistgħu jieħdu ħajjithom f ’idejhom, ikunu 
awtonomi u  jgawdu minn drittijiet sħaħ 
u  kompleti. Għaldaqstant, il-fotografa 
kellha tadatta ruħha għal dak li Jadranka 
ħallietha tara. Kull fejn tivvjaġġa, fl-Istati 
Uniti kif ukoll fl-Eġittu matul ir-rivoluzzjoni, 
Bieke tipprova tistabbilixxi relazzjoni intima 

mal-persuni li teħdilhom ritratt. Għal Bieke, 
ir-ritratti huma konverżazzjoni. “Ir-relazz-
joni man-nies hija kruċjali”, tistqarr Bieke. 
“Sikwit, ma jkunux iridu ’l min jeħdilhom 
ritratti. Fil-Bożnija, ippruvajt nispjega l-app-
roċċ tiegħi lil Jadranka, għaliex beżgħet li 
nuri l-faqar tad-djar li jgħixu fihom. Fl-aħħar 
lejl, stajt nagħmel dak li ridt. Hekk nipp-
referi. Li npoġġi fuq is-sodda tal-persuni li 
jilqgħuni f ’darhom. Li nsib ruħi waħdi ma’ 
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familja. Li noħloq ambjent ta’ fiduċja li twas-
sal għall-kunfidenza.”

Ir-ritratti ta’ Bieke mhumiex neqsin mill-uma-
nità. Leila tgħix iżolata f’villaġġ. Stuprata waqt 
il-gwerra, imsawta mir-raġel tagħha, abband-
unata mill-familja tagħha; ħajjitha hija prova 
iebsa. “Il-kuraġġ tagħha taha s-saħħa biex 
illum tkun kuntenta”, tenfasizza Jadranka b’in-
sistenza, mimlija għożża għaż-żagħżugħa. 
Permezz ta’ CURE, hija tatha appoġġ indispen-
sabbli fil-forma ta’ magna tal-ħjata li biha tkun 
tista’ tipproduċi u tbigħ il-prodotti artiġjanali 
tagħha. Fl-2014, id-dar ta’ Leila ġarrbet il-ħsara 
f’għargħar. L-NGO ta’ Jadranka reġgħet interv-
jeniet biex issalva liż-żagħżugħa u tbegħidha 
minn prekarjetà li hija theddida kontinwa. Hija 

l-ħajja ta’ kuljum ta’ din il-mara li ma tgħeja 
qatt. Kemm jekk tkun f ’Sarajevo, fil-Monte-
negro jew fis-Serbja, tiddedika ruħha biex 
tgħin lin-nisa Rom fi ħdan CARE. Fil-ħamsa ta’ 
waranofsinhar, meta tispiċċa l-ewwel ġurnata 
tax-xogħol tagħha, tibqa’ għaddejja bl-attivi-
tajiet tagħha għal CURE. “Sal-lum, tajna l-għaj-
nuna tagħna lil aktar minn 15 000 mara Rom 
u Rumena. B’din l-għajnuna setgħu jmorru 
għand it-tabib, setgħu jagħmlu l-mammog-
rafiji. Niġbru l-flus biex niffinanzjaw l-iskejjel, 
biex il-persuni l-aktar fil-bżonn ikunu jistgħu 
jżommu darhom.” Sakemm saħħitha tipper-
mettilha, se tkompli għaddejja bl-istess ritmu. 
“Li nkun attivista, li nieħu ħsieb ħaddieħor, 
dawn huma l-affarijiet li jżommuni għaddejja”, 
ikkonkludiet Jadranka.

Il-Bożnija-Ħerzegovina, Visoko.
Id-dar ta’ Mirsada Bešić.



Il-Bożnija-Ħerzegovina, Vareš.
Elda Šišić, bint Lejla Omerović.
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Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Bożnija-Ħerzegovina, Visoko.
Id-dar ta’ Mirsada Bešić hija l-unika waħda fir-reġjun li hija 
kkomunikata mal-ilma. Il-ġirien tagħha jiġu għandha għall-ilma.
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Il-Bożnija-Ħerzegovina, Visoko.
Harun mal-baqra tal-familja Mirsada.
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Il-Bożnija-Ħerzegovina, Vareš.
Lejla Omerović u l-familja tagħha f’għalqa.
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Il-Bożnija-Ħerzegovina, Sokolac.
Jadranka tiddiskuti ma’ femminista żagħżugħa, 
Jovana Boljanić, u missierha, Bogdan. Jovana 
u Jadranka ltaqgħu f’wieħed mill-workshops 
organizzati minn Jadranka. Jovana waqqfet Art 
Queer, organizzazzjoni militanti. Għall-ewwel, 
missier u ħu Jovana kienu kontra l-attiviżmu 
tagħha u kellha tattendi l-laqgħat bil-moħbi. 
Illum, missier Jovana jappoġġjaha aktar u ħalla lil 
Jadranka żżur il-familja f’darhom għall-ewwel 
darba.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Bożnija-
Ħerzegovina, Sokolac.
Jovana Boljanić f’kamritha, fejn tħossha libera 
tkun min hi. Fiha żżomm ħafna affarijiet, fosthom 
il-bandiera tagħha bil-kuluri tal-qawsalla, li 
minkejja kollox taħbi minn ħuha u missierha.
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Iż-żewġ faċċati ta’ qabel: Il-Bożnija-
Ħerzegovina, Sokolac.
Jovana liebsa t-track suit ħamra tagħha, b’tifkira 
ta’ workshop immexxi minn Jadranka li kienet 
attendiet seba’ snin qabel. Minn dak iż-żmien ’l 
hawn, iż-żewġ nisa baqgħu f’kuntatt ma’ xulxin. 
Il-belt ta’ oriġini ta’ Jovana hija konservattiva 
ħafna; Jovana tgħid li hija l-ewwel tfajla fil-belt li 
qatt libset il-jeans.

Hawn fuq: Il-Bożnija-Ħerzegovina, Sarajevo.
Asja, l-assistenta ta’ Jadranka.
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Il-Bożnija-Ħerzegovina
Jadranka fi triqtha għaż-żjara fil-mafkar ta’ 
Srebrenica.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Bożnija-
Ħerzegovina, Srebrenica.
Kull sena, Jadranka tmur fil-mafkar ta’ 
Srebrenica-Potočari ma’ membri tal-fondazzjoni 
CURE u ta’ Women in Black biex tikkommemora 
l-ġenoċidju.



136



137



138

Il-Bożnija-Ħerzegovina
Jadranka tivvjaġġa bejn il-Bożnija, is-Serbja 
u l-Montenegro biex tmexxi l-workshops tagħha.
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Il-Bożnija-Ħerzegovina, Sarajevo.
Jadranka tiddiskuti ma’ Mika Mejra (“Mamà 
Mika”). Mika tilfet iż-żewġ uliedha u r-raġel 
tagħha matul il-gwerra. Dawn il-membri 
tal-familja tagħha ġew arrestati fl-1998, 
u mbagħad sfaw maqtula. Qattgħet is-snin 
tipprova ssib fejn kienu midfuna. Illum tgħin lil 
familji oħra jsibu qrabathom li għosfru.

Iż-żewġ faċċati doppji ta’ wara: Il-Bożnija-
Ħerzegovina, Kakanj.
Fid-dar ta’ Nuna Zemina Vehabović. Nuna nediet 
il-proġett “Center for Mother Hope” flimkien ma’ 
ħabiba tagħha, iżda qed tmexxih waħedha. Hija 
tifforma wkoll parti mill-gvern lokali u hija 
involuta fid-difiża tar-Rom ta’ Kakanj. Aktar minn 
2 600 Rom jgħixu flimkien f’distrett tal-belt.











Hawn fuq, paġna tal-lemin fin-naħa ta’ fuq 
u żewġ faċċati ta’ wara: Il-Bożnija-
Ħerzegovina, Kakanj.
Fid-dar ta’ Nuna Zemina Vehabović.
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Hawn fuq: Il-Bożnija-Ħerzegovina, Sarajevo.
Fid-dar ta’ familja Rom.
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Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Il-Bożnija-Ħerzegovina, Sarajevo.
Jadranka f’darha.
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Id-drittijiet tal-bniedem. Frażi qasira li 
għandha storja twila. Frażi qasira, bl-ebda 
arma f ’idejha, biex ma tħallix li l-bniedem 
isir predatur tiegħu nnifsu. Kemm hemm 
ideali u taqbidiet magħġuna flimkien wara 
din il-frażi, kemm-il wiċċ ittorturat u mħassar 
mid-dinja tal-ħajjin, kemm-il karta, riżoluzz-
joni, protokoll, patt, konvenzjoni u petizzjoni, 
kemm-il tama u ġlieda kontra l-arbitrarjetà, 
kemm-il post f’din il-pjaneta fejn il-forza tad-
dritt fl-aħħar mill-aħħar rebħet fuq id-dritt – 
fil-fatt in-negazzjoni tad-dritt – tal-forza?

Rebħiet dejjem prekarji li, kif nafu lkoll, ma jir-
reżistux għall-”qatt u qatt aktar” tas-sentimenti 
l-kbar b’għomorhom qasir. Huwa għalhekk li, 
minkejja t-testi l-aktar solenni li jorbtu lin-Nazz- 
jonijiet, is-seklu 20 ra ġenoċidju wara l-ieħor, 
avolja d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet 
tal-Bniedem ta’ Diċembru 1948 riedet tkun 
mill-aktar soda mill-istess preambolu tagħha: 
“Billi t-tkasbir u  ż-żebliħ tal-jeddijiet tal-
bniedem ġabu magħhom għemejjel kiefra li 

weġġgħu l-kuxjenza tal-umanità, u l-miġja ta’ 
dinja fejn il-bnedmin ikunu ħielsa li jitkellmu 
u jemmnu, meħlusa mill-biża’ u mill-miżerja, 
kienet ipproklamata bħala l-ogħla xewqa tal-
bniedem”. Minn dan joħroġ l-Artikolu 1 ta’ dan 
it-test, bl-impronta ta’ Eleanor Roosevelt u tal-
ġurista Franċiż René Cassin: “Il-bnedmin kollha 
jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-dritti-
jiet.” Wara x-Shoah ġew il-massakri mwettqa 
fil-Kambodja minn Pol Pot u l-Khmer rouge, 
il-ġenoċidju fir-Rwanda u l-qtil tal-Bożnijaċi 
mis-suldati Serbi fi Srebrenica. Massakri oħra 
fl-Amerka Latina, f’Darfur, fir-Repubblika tal-
Kongo, fl-Iraq, fil-Jemen u fis-Sirja – din mhijiex 
lista eżawrjenti – ma qatgħu xejn ikasbru dawn 
id-drittijiet fundamentali tal-persuna umana li 
l-komunità internazzjonali, madankollu, tibqa’ 
akkost ta’ kollox tipproklamahom universali, 
indiviżibbli u inaljenabbli.

Kieku kellna nagħmlu lista tal-ħtijiet tal-
bniedem fil-konfront tal-bnedmin ħutu, 
konna nelenkaw tal-anqas tliet tipi ta’ ripress-

Jiddefendu 
l-libertajiet tagħna
minn Éric Fottorino
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joni fuq skala kbira li flimkien immarkaw 
il-perjodu ta’ wara tmiem it-Tieni Gwerra 
Dinjija. L-ewwel nett, il-komuniżmu statali, 
totalitarju u imperjalista bil-Gulag Sovjetiku 
u z-zeks tiegħu, ir-reazzjoni minn Moska li 
ħonqot ir-rewwixti fil-pajjżi satelliti tal-Un-
joni Sovjetika ta’ dari – Budapest fl-1956, 
Praga fl-1968 – jew inkella r-rivoluzzjoni kul-
turali Ċiniża u l-1 000 000 mewt li kkaġunat 
bejn l-1966 u  l-1968, mingħajr ma ninsew 
ir-ripressjoni tal-irvell tal-istudenti tal-Pjazza 
Tiananmen u l-massakri ta’ Tibetani paċifiċi. 
U wara, il-gwerer kolonjali li, mill-Vjetnam 
sal-kontinent Afrikan, iddeċimaw brutalment 
il-popolazzjonijiet ċivili, ittrasformaw lit-tfal 
f’għalf tal-kanuni u lin-nisa f’oġġetti sesswali, 
u ġiegħlu lil miljuni ta’ ċivili jaqbdu t-triq tal-
eżilju. Il-gwerer tal-Vjetnam, m’għandniex xi 
ngħidu, imma wkoll il-gwerra tal-indipen-
denza tal-Alġerija, li dak iż-żmien kienu meq-
jusa bħala turbulenzi sempliċi. Fl-aħħar nett, 
id-dittaturi Latino-Amerikani, mill-Brażil ta’ 
Vargas saċ-Ċilì ta’ Pinochet u l-Arġentina tal-
ġunta militari tal-Ġeneral Videla. Fis-sebgħini-
jiet, dawn ir-reġimi kienu jirrappreżentaw 
l-aktar każijiet lampanti ta’ ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem. Min qatt jista’ jinsa liż-żgħażagħ 
dissidenti li waddbuhom il-baħar minn 
elikotteri jittajru fl-għoli, jew il-ġlieda stinata 
tal-Madres de Plaza de Mayo – li s-suldati 
laqqmuhom “l-Imġienen tal-Plaza de Mayo” – 
biex jerġgħu jsibu lill-ulied li nħatfulhom 
tul il-lejl twil tal-Arġentina? Dawn l-ommi-
jiet kuraġġużi fl-1992 ingħataw il-Premju 
Sakharov, li din is-sena qed jiċċelebra għeluq 
it-30 sena tiegħu.

Iż-żewġ faċċati ta’ qabel:  
Moises Saman Il-Libja, Zawiyah, 2011.
Attivist pro-Gaddafi jerfa’ ritratt tad-dittatur.

Hawn fuq:  
Larry Towell. It-Territorji Palestinjani, Gaża. 1993.
Tfal jilagħbu b’pistoli tal-plastik.
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Alex Webb  
In-Nikaragwa, Puerto Cabezas. 1992.
Tifel tal-minoranza Mosquito.
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Biżżejjed taqra ismijiet ir-rebbieħa ta’ dan 
il-Premju biex tifhem kemm il-ġlieda favur ir-ris-
pett għad-drittijiet tal-bniedem tinfirex fuq kull 
front: ir-rispett għad-demokrazija, il-garanzija 
tal-libertà tal-ħsieb, il-ġlieda kontra t-tortura 
u kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni, id-de-
nunzja tat-tiċħid arbitrarju tal-libertà għal 
raġunijiet ta’ reliġjon, razza, politika, jew orjenta-
ment sesswali. Dan il-Premju prestiġjuż, li ngħata 
għall-ewwel darba fl-1988 lil Nelson Mandela u lil 
Anatoli Marchenko (wara mewtu), ma jirriflettix 
biss ir-rieda tal-Parlament Ewropew li jiddefendi 
d-drittijiet fundamentali. Għandu l-għan ukoll 
li jappoġġja rġiel u nisa li jiffaċċjaw riskji tassew 
kbar biex iġibu ’l quddiem il-libertajiet fil-pajjiżi 
rispettivi tagħhom. Billi jixħet dawl fuq dawn 
in-nies, ħafna drabi l-Parlament ikun qed juri 
wkoll ir-rieda li jipproteġihom mill-għedewwa 
tagħhom u joffrilhom sostenn apert. Għax id-di-
fiża tal-libertajiet u tad-demokrazija hija, kważi 
f’kull rokna tad-dinja, attività perikoluża li ħafna 
attivisti qed iħallsu għaliha b’ħajjithom. Fost 
ir-rebbieħa tal-Premju Sakharov insibu eroj li 
qabel kienu anonimi, imma saru l-portavuċi ta’ 
taqbida. Fosthom insemmu lil Dr Denis Muk-
wege, li salva tant nisa li ġarrbu mutilazzjonijiet 
atroċi fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, 
liż-żagħżugħa Pakistana Malala Yousafzai, u liż-
żewġ tfajliet Yazidi mill-Iraq Nadia Mourad 
u Lamiya Aji Bashar, li ħarbu mill-agħar orruri 
ta’ Da’ esh u refgħu t-torċa tal-ġlieda kontra 
t-traffikar tan-nisa. Fost ir-rebbieħa, ommi-
jiet, artisti, disinjatur, militanti li ħadmu fil-post 

kontra t-tortura jew għall-paċi, rappreżentanti 
ta’ minoranzi etniċi, u anke n-Nazzjonijiet Uniti 
bħala istituzzjoni; il-Premju Sakharov sa mill-
bidu nett kien eklettiku u awdaċi biex jagħti ġieħ 
lill-wiċċ uman ta’ dawk li sfidaw l-inumanità.

Sa mis-snin 2000, ma kien hemm l-ebda movi-
ment maġġuri ta’ kontestazzjoni li ma twelidx 
minn attakk kontra d-drittijiet tal-bniedem 
u  d-dinjità tal-persuni. Ir-rivoluzzjonijiet 
Għarab setgħu ma faqqgħux li kieku, fis-
17 ta’ Diċembru 2010 f’Sidi Bouzid, fit-Tuneżija, 
il-bejjiegħ żagħżugħ tat-toroq Mohamed 
Bouazizi ma tax in-nar lilu nnifsu bħala sinjal 
ta’ disprament u ta’ akkuża kontra s-sistema 
inġusta stabbilita minn Ben Ali u mill-qaqoċċa 
ta’ madwaru. Imċaħħad mill-karru u  mill-
miżien tiegħu, kien safa mxejjen għalkol-
lox. Il-kunflitt fis-Sirja xxettel mill-għeruq 
fondi tat-tortura ta’ tfal ta’ 13-il sena li kienu 
ħażżu fuq il-ħitan ta’ Damasku “Bashar, itlaq!”. 
Il-President Sirjan kellu jkompli jispikka per-
mezz ta’ massakri oħra kontra l-poplu tiegħu 
stess, saħansitra bl-użu tal-arma kimika tal-
gass sarin biex jeqred eluf ta’ nies innoċenti, 
l-ewwel f ’Goutha fl-2013 u mbagħad, erba’ 
snin wara, f’Khan Cheikhoun fil-majjistral tal-
pajjiż. Il-martirju tal-belt ta’ Aleppo fi tmiem 
l-2016 wera – jekk kien għad hemm bżonn 
juri – id-diżumanizzazzjoni tal-forzi tal-gvern, 
bil-kompliċità tar-Russja. Fost 1 000 immaġni 
tad-diżastru, l-opinjoni dinjija żammet 
it-tifkira ta’ Anas Al-Basha, il-“buffu ta’ Aleppo” 
li kien iżomm lit-tfal medhija taħt il-bombi u li 
ħalla ħajtu f’attakk mill-ajru “f’post maħkum 
mid-dlamijiet l-aktar sfieq u mill-agħar perikli”, 
kif qal ħuh waqt il-funeral tiegħu.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara: Hiroji Kubota  
Il-Korea ta’ Fuq, Chongjin. 1986.
Ritratt enormi tal-President Kim II Sung fid-daħla 
tal-kumpless tal-azzar Kim Chaek.
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Il-vjaġġ mhuwiex mitmum. Fir-Repubblika 
Demokratika tal-Kongo (RDK) iseħħu regolar-
ment massakri mwettqa mill-milizzji u mill-ar-
mata, f ’konfużjoni kompluta u  b’impunità 
sħiħa. Attakki, swat, ħtif, spostamenti furzati, 
ma jingħaddux il-vjolazzjonijiet tad-dritti-
jiet tal-bniedem f’dawn il-pajjiżi Afrikani fejn 
il-kunflitti armati ilhom snin twal parti mill-
ħajja ta’ kuljum, min-Niġerja sal-Kamerun, 
taħt il-ħakma tal-grupp Boko Haram, mill-
Mali sas-Somalja, mis-Sudan saċ-Chad. Ma 
ninsewx li, fil-Lvant tal-Kongo, fir-reġjun tal-
Lagi l-Kbar, aktar minn 6 000 000 ruħ tilfu 
ħajjithom mit-Tieni Gwerra Dinjija ’l hawn, 
hekk li dan ir-reġjun jgħodd fost l-aktar 
irkejjen qattiela tad-dinja fl-istorja kontem-
poranja.

Għal dak li jirrigwarda l-Amerka Latina, 
għadha waħda mill-inħawi tad-dinja fejn 
il-ħajja tal-bniedem ftit li xejn tiswa. “It-‘tri-
anglu tat-Tramuntana’ fl-Amerka Ċentrali 
– il-Gwatemala, El Salvador u  l-Honduras 
– fl-2016 kien wieħed mill-aktar reġjuni vjo-
lenti tad-dinja”, jissottolinja l-aħħar rapport ta’ 
Amnesty International. “L-għadd ta’ omiċidji 
li saru hemm kien ogħla milli fil-parti l-kbira 
taż-żoni ta’ kunflitt fid-dinja. El Salvador kellu 
rata ta’ omiċidji ta’ 108 għal kull 100 000 abi-
tant, jiġifieri waħda mill-ogħla rati fid-dinja.” 
Huwa minnu li s-sitwazzjoni fil-Kolombja 
tjiebet wara l-ftehim li ntlaħaq bejn il-gvern 
u l-gwerrilli tal-FARC (il-Forzi Armati Rivoluzz-
jonarji tal-Kolombja), prova li r-rikonċiljazz-
joni għadha possibbli bejn partijiet li ilhom 
50 sena għedewwa, iżda l-Venezwela qed 
tegħreq fid-dittatorjat tal-President Nicolás 

Maduro fuq sfond ta’ kriżi ekonomika, ta’ 
sarima ma’ ħalq l-istituzzjonijiet demokratiċi 
u ta’ ripressjoni tal-oppożizzjoni demokratika.

Jekk nifirxu l-mappa tal-vjolazzjonijiet ċari 
u reċenti tad-drittijiet tal-bniedem, inkunu 
rridu nżidu d-destin anqas magħruf li mess-
hom il-Hmong tal-Laos, jew il-minoranzi 
fit-Turkmenistan, pajjiż li huwa deċiżivament 
magħluq għal kull investigazzjoni dwar il-lib-
ertajiet. Fl-aħħar nett – imma kif jaf kulħadd 
– il-Mediterran sar ċimiterju għall-migranti 
mil-Libja, mis-Sirja, mill-Jemen, mis-Sudan 
jew mill-Mali, bla ma jidher li hemm xi soluzz-
joni għal dawn id-drammi fiż-żmien qasir. 
Ejja nnsemmu wkoll il-vjolazzjonijiet kollha 
li jaħarbu l-attenzjoni tal-midja, u d-difensuri 
tal-libertajiet li jibqgħu moħbija mill-ħarsa 
tas-soċjetà tal-informazzjoni.

Dan il-katalogu bla tmiem ta’ tbatijiet u dis-
fatti huwa sinjal li d-drittijiet fundamentali 
ma jaqtgħu xejn sejrin lura? L-affarijiet la 
huma daqshekk sempliċi u, għaldaqstant 
lanqas daqshekk negattivi. Fuqiex qed nit-
kellmu? L-eks ambaxxatur Franċiż għad-Drit-
tijiet tal-Bniedem, François Zimeray, ta din 
id-definizzjoni ċara u  spassjonata ta’ dan 
il-kunċett: “Id-drittijiet tal-bniedem”, kiteb, 
“la huma tema ta’ morali u lanqas ta’ valuri. 
Ir-rispett tagħhom mhuwiex kwistjoni ta’ 
simboli, u  anqas u  anqas ta’ indinjazzjoni. 
Huma drittijiet li ħarġu minn kompromessi 
politiċi, u għaldaqstant, mhumiex perfetti. 
Dawn id-drittijiet li jeżistu jew ma jeżistux 
jiġu applikati jew inkella miksura. Id-dritt li 
wieħed ma jiġix ittorturat, id-dritt li wieħed 
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Christopher Anderson  
Iċ-Ċilì, Santiago. 1995.
Parata militari f’ġieħ Augusto Pinochet quddiem 
il-palazz presidenzjali.
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jingħadda proċess ġust, id-dritt tal-ugwal-
janza bejn l-irġiel u n-nisa, id-dritt tat-tfal li 
jgħixu tfulithom. Dawn kollha jaħdmu flim-
kien għat-twettiq tar-rispett għad-dinjità tal-
bniedem; hija l-finalità tagħhom li tagħtihom 
forza morali.” (Zimeray, F., J’ai vu partout le 
même visage. Un ambassadeur face à la bar-
barie du monde, (Kullimkien rajt l-istess wiċċ. 
Ambaxxatur quddiem il-barbariżmu tad-
dinja), Plon, Pariġi, 2016).

Fid-dawl ta’ din il-viżjoni, id-drittijiet tal-
bniedem ma qatgħu xejn jimxu ’l quddiem 
mill-proċessi ta’ Nuremberg (1945-1946), 
fejn inġiebu quddiem il-ġustizzja l-mex-
xejja Nazisti ewlenin, sal-ħolqien tal-Qorti 
Kriminali Internazzjonali fl-2002, il-quċċata 
tal-kunċett ta’ universalità. Dan ma jfissirx li 
dan in-nofs seklu ma kellux ukoll sehmu ta’ 
drammi mdemmija. Iżda d-drittijiet ma qat-
għu xejn jiġu ssupplimentati, mit-30 artikolu 
li fiha d-Dikjarazzjoni Universali tal-1948, li ma 
tgħidx kelma waħda fuq il-kundizzjoni tat-tfal. 
Mal-milja tas-snin, rajna jinħolqu protezzjoni-
jiet ġodda favur ir-rifuġjati u l-persuni apolidi, 
in-nisa u  t-tfal. Ġew ipproklamati drittijiet 
ekonomiċi, soċjali u kulturali, ġiet iddettal-
jata u msaħħa l-ġlieda kontra d-diskriminazz-
joni, fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-Kunsill 
tal-Ewropa u ta’ entitajiet multilaterali oħra. 
Rigward il-Qorti Kriminali Internazzjonali, 
wieħed irid jirrikonoxxi l-pass ’il quddiem li 

sar bit-twelid ta’ istanza li tiġġieled l-abbużi 
potenzjali fi stadju bikri, b’kuntrast ma’ tribu-
nali oħra ta’ eċċezzjoni li, mir-Rwanda sal-eks 
Jugoslavja, tfaċċaw a posteriori, wara li kienu 
seħħew il-ġrajjiet traġiċi, b’mod li jmur kontra 
l-istess idea tad-dritt.

Fost il-kisbiet reċenti, irridu nsemmu wkoll 
l-aċċettazzjoni tad-dritt ta’ ndħil fl-2004–
2005, li d-dritt internazzjonali jirrikonoxxi taħt 
dan it-terminu espliċitu: ir-responsabbiltà 
ta’ protezzjoni. Dan il-pass kbir ’il quddiem 
madankollu ħa daqqa ta’ ħarta wara l-in-
tervent internazzjonali fil-Libja. Il-forzi tal-
Punent marru lil hinn mill-mandat legali li 
kien ingħatalhom, hekk li taw lok għal tibdil 
brutali tar-reġim. Mhuwiex ċert li d-dritt ta’ 
ndħil se joħroġ bla mittiefes mill-avventura 
Libjana, anki jekk tassew kien hemm bżonnu 
intervent f’dan il-pajjiż.

Lil hinn mill-vjolazzjonijiet kontinwi tad-dritti-
jiet tal-bniedem imwettqa minn reġimi awtor-
itarji, dan il-kunċett prezzjuż illum jinsab 
espost għal riskju kbir: il-kontestazzjoni tal-
prinċipju tal-universalità. Bosta pajjiżi tal-Asja, 
tad-dinja Għarbija, iżda wkoll l-Istati Uniti, 
qed jagħmlu ħilithom biex jillimitaw l-am-
bitu tad-drittijiet tal-bniedem, billi jiċċitaw 
differenzi kulturali u ċirkustanzi eċċezzjonali 
li, fil-fehma ta’ dawn il-pajjiżi, jiġġustifikaw 
l-aġġustament ta’ dawn id-drittijiet, jekk 
mhux saħansitra l-eżenzjoni tal-istess pajjiżi 
minn tali drittijiet, minħabba partikolaritajiet 
dubjużi. Il-kunċett tal-“valuri Asjatiċi”, teor-
ija li kien ħareġ biha l-eks Prim Ministru tal-
Malasja Mahathir ibn Mohamad, jinvokawh 

Iż-żewġ faċċati ta’ qabel:  
Thomas Dworzak. Ir-Russja, Grozny. 2002.
Tifla bil-bżieżaq. Fl-isfond jidher it-tifrik ikkawżat 
miż-żewġ gwerer fiċ-Ċeċnja.
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l-awtoritajiet Ċiniżi biex isostnu li dawn il-par-
tikolaritajiet huma superjuri għan-normi inter-
nazzjonali. “Dawn il-partikolaritajiet”, issokta 
jikteb François Zimeray, “iqisu li l-libertajiet 
ċivili u politiċi huma anqas essenzjali mil-lib-
ertajiet ta’ produzzjoni, konsum u ubbidjenza”. 
Fi kliem ieħor, hemm drittijiet tal-bniedem 
u  drittijiet tal-bniedem, standards doppji, 
u  kompetizzjoni bejn in-normi b’vantaġġ 
għar-regoli nazzjonali f’ġieħ it-tradizzjonijiet, 
id-drawwiet, il-kunċett ta’ kulħadd jibqa’ 
f ’daru, ta’ kulħadd jaħseb għal rasu. Nist-
għu nosservaw l-istess rieda li jreġġgħu lura 
l-prinċipju tal-universalità ta’ dawn id-drittijiet 
fost il-mexxejja tal-pajjiżi Musulmani tal-Or-
ganizzazzjoni tal-Konferenza Iżlamika (OIC). 
Il-Karta Iżlamika tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
ippubblikata fl-1990, lill-benefiċjarji ta’ 
dawn id-drittijiet tagħmilhom anqas ugwali, 
skont jekk humiex irġiel jew nisa. Iżda dawn 
it-tentattivi mhumiex speċifiċi għar-reġimi 
awtokratiċi. L-Istati Uniti – taħt it-tmexxija ta’ 
George W. Bush qabel dik ta’ Donald Trump 
– min-naħa tagħhom naqqsu d-drittijiet fun-
damentali bi prattiki li, fil-fehma tagħhom, 
huma ġġustifikati għal raġunijiet superjuri. 
L-atti ta’ tortura mwettqa mill-armata Ameri-
kana fl-Iraq jew iċ-ċaħda tal-libertajiet fil-ħabs 
ta’ Guantánamo huma eżempji ta’ dan ir-relati- 
viżmu. Iżda kif jista’ xi ħadd, f ’isem dritt 
wieħed, jissagrifika b’impunità dritt ieħor?

Il-kunċett tal-universalità qed jiġi kkontestat, 
barra minn hekk, minn tliet pajjiżi Afrikani – 
l-Afrika t’Isfel, il-Gambja u l-Burundi – li ħabbru 
r-rieda tagħhom li jirtiraw mill-Qorti Kriminali 
Internazzjonali (aktar preċiżament mill-Istatut 

ta’ Ruma) bil-pretest li l-Qorti ta’ Den Haag 
timmira bħala prijorità fuq mexxejja Afrikani. 
Akkuża inġusta li, fuq kollox, toħroġ fid-die-
her l-impunità li ħafna minnhom gawdew 
għal għexieren ta’ snin. “L-Unjoni Afrikana 
baqgħet tappella lill-Istati biex jinjoraw l-obb-
ligu internazzjonali tagħhom li jarrestaw 
lill-President Sudaniż Omar al-Bashir, imfittex 
mill-Qorti Kriminali Internazzjonali fuq akkużi 
ta’ ġenoċidju”, tiddenunzja Amnesty Interna-
tional. “F’Mejju 2016, l-Uganda ma arrestatux 
biex tgħaddih lill-Qorti Kriminali Internaz-
zjonali, b’mod li naqset mill-obbligi tagħha 
fil-konfront ta’ mijiet ta’ eluf ta’ persuni li sfaw 
maqtula jew spustati tul il-konflitt fid-Darfur.”

Dawn l-inflessjonijiet juru li d-drittijiet univer-
sali tal-bniedem qed ikollhom iħabbtuha ma’ 
avversarju dejjem aktar b’saħħtu: is-sovran-
itajiet komunitarji u s-sentimenti identitarji. 
Hemm theddida kbira li l-individwu jisfa 
nnegat f ’ġieħ dawn l-approċċi restrittivi. Li 
ninsew li jeżistu drittijiet mogħtija lil kull per-
suna sempliċement għaliex hija ħajja u ċit-
tadina tad-dinja, membru sħiħ fil-komunità 
tal-bnedmin. Madankollu, it-taqbida mhijiex 
mitlufa. Hija taqbida ta’ kull ħin, li jissieħbu 
fiha dawk kollha li, fejn jgħixu u fejn ibatu, 
jagħtu l-kontribut tagħhom f’din il-kostruzz-
joni komuni. Dan huwa l-każ eżemplari tat-
30 rebbieħ u rebbieħa tal-Premju Sakharov 
li, minn 30 sena ilu ’l hawn, ma qatgħu xejn 
jiftħu l-bibien tat-tama u  ma jħalluhomx 
jerġgħu jingħalqu. Li niddefendu d-drittijiet 
tal-bniedem ifisser l-ewwel nett li nipproteġu 
lil min jiddefendihom.
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Il-Premju 
Sakharov
Mogħti għall-ewwel darba fl-1988 lil Nelson 
Mandela u lil Anatoli Marchenko, il-Premju 
Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb huwa 
l-ogħla ġieħ li tagħti l-Unjoni Ewropea għall-
ħidma favur id-drittijiet tal-bniedem. Dan 
jagħti rikonoxximent lil individwi, gruppi 
u organizzazzjonijiet li taw kontribut eċċel-
lenti għall-protezzjoni tal-libertà tal-ħsieb. 
Permezz tal-premju u  n-netwerk assoċjat 
tiegħu, l-UE tappoġġa lir-rebbieħa, li jħossu-
hom imsaħħa u mogħtija s-setgħa fl-isforzi 
tagħhom biex jiddefendu l-kawżi tagħhom.

Il-premju s’issa ngħata lil dissidenti, mexxejja 
politiċi, ġurnalisti, avukati, attivisti tas-soċ-
jetà ċivili, kittieba, ommijiet, nisa, mexxejja 
ta’ minoranzi, grupp anti-terrorista, attivisti 
għall-paċi, attivist kontra t-tortura, kartun-
ista, priġunieri tal-kuxjenza li skontaw sen-
tenzi twal, produttur tal-films, in-NU bħala 
entità u saħansitra tifla li taħdem favur id-dritt 
għall-edukazzjoni. Il-premju jippromwovi 
b’mod partikolari l-libertà tal-espressjoni, 
id-drittijiet tal-minoranzi, ir-rispett tad-dritt 

internazzjonali, l-iżvilupp tad-demokrazija 
u l-implimentazzjoni tal-istat tad-dritt.

I l-Parlament Ewropew jagħti l-Premju 
Sakharov bl-allokazzjoni tiegħu ta’ EUR 
50 000 waqt seduta plenarja formali fi Stras-
burgu lejn l-aħħar ta’ kull sena. Kull grupp 
politiku tal-Parlament jista’ jinnomina l-kan-
didati, kif jistgħu jagħmlu wkoll il-Membri 
individwali (bl-appoġġ ta’ mill-inqas 40 Mem-
bru għal kull kandidat). Il-persuni nnominati 
jiġu ppreżentati waqt seduta konġunta bejn 
il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp u s-Sottokumitat għad-Dritti-
jiet tal-Bniedem, u l-membri tal-kumitati per-
manenti kollha jivvutaw għal lista ristretta ta’ 
tliet kandidati. Ir-rebbieħ jew rebbieħa finali 
tal-Premju Sakharov jiġu magħżula mill-Kon-
ferenza tal-Presidenti, li hi korp tal-Parlament 
Ewropew immexxi mill-president, li jinkludi 
fih il-mexxejja tal-gruppi politiċi kollha rap-
preżentati fil-Parlament. Dan jagħmel l-għażla 
tar-rebbieħa għażla tassew Ewropea.
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2017 L-Oppożizzjoni Demokratika fil-
Venezwela

2016 Nadia Murad u Lamya Haji Bashar
2015 Raif Badawi
2014 Denis Mukwege
2013 Malala Yousafzai
2012 Nasrin Sotoudeh u Jafar Panahi
2011 Ir-Rebbiegħa Għarbija 

(Mohamed Bouazizi, Ali Ferzat, 
Asmaa Mahfouz, Ahmed El Senussi 
u Razan Zaitouneh)

2010 Guillermo Fariñas
2009 Memorial (Oleg Orlov, 

Sergei Kovalev 
u Lyudmila Alexeyeva f’isem 
Memorial u d-difensuri l-oħra 
kollha tad-drittijiet tal-bniedem 
fir-Russja)

2008 Hu Jia
2007 Salih Mahmoud Mohamed Osman
2006 Aliaksandr Milinkevich
2005 Damas de Blanco, Hauwa Ibrahim, 

Korrispondenti Mingħajr Fruntieri

2004 L-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti 
tal-Belarussja

2003 Is-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti, Kofi Annan 
u l-persunal kollu tan-NU

2002 Oswaldo José Payá Sardiñas
2001 Izzat Ghazzawi, 

Nurit Peled-Elhanan,  
Dom Zacarias Kamwenho

2000 ¡Basta Ya!
1999 Xanana Gusmão
1998 Ibrahim Rugova
1997 Salima Ghezali
1996 Wei Jingsheng
1995 Leyla Zana
1994 Taslima Nasreen
1993 Oslobodjenje
1992 Las Madres de Plaza de Mayo
1991 Adem Demaçi
1990 Aung San Suu Kyi
1989 Alexander Dubček
1988 Nelson Rolihlahla Mandela, 

Anatoli Marchenko (wara mewtu)
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Iċ-ċittadini tal-UE, skont stħarriġ tal-opin-
joni, jemmnu li d-drittijiet tal-bniedem huma 
l-valur li l-Parlament Ewropew għandu jid-
defendi bħala kwistjoni ta’ prijorità. Id-dritti-
jiet tal-bniedem jinsabu minquxa fit-Trattati 
tal-Unjoni u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamen-
tali, kif ukoll fil-politiki esterni tal-UE, fosthom 
il-Pjan ta’ Azzjoni 2015-2020 dwar id-Dritti-
jiet tal-Bniedem u d-Demokrazija. Fir-relazz-
jonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi, l-Unjoni hija 
marbuta li taħdem għad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt, l-universalità u  l-indiviżibbiltà 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet funda-
mentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, 
il-prinċipji tal-ugwaljanza u  s-solidarjetà 
u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazz-
jonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali. Il-Par-
lament Ewropew hu attur ewlieni fid-difiża 
u fil-promozzjoni tad-demokrazija, il-libertà 
tal-kelma, l-elezzjonijiet ġusti u d-drittijiet 
universali tal-bniedem.

Il-Parlament Ewropew mhux biss jagħti 
l-Premju Sakharov, hu jippromovi u jiddefendi 
d-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ riżoluzz-
jonijiet dwar kwistjonijiet urġenti tad-drittijiet 
tal-bniedem, rapport annwali dwar id-drit-
tijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 
u l-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwist-
joni, djalogu Parlamentari u diplomazija ma’ 
kontropartijiet u  awtoritajiet f ’pajjiżi terzi, 
seduti ta’ smigħ dwar kwistjonijiet tad-drittijiet 
tal-bniedem fil-kumitati tiegħu, parteċipazz-
joni f ’missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali 
madwar id-dinja, l-azzjonijiet konġunti tan-
Netwerk tal-Premju Sakharov, is-Sakharov 
Fellowship għad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem u azzjonijiet oħra tad-drittijiet tal-
bniedem fi sħubija ma’ parlamenti nazzjonali 
u s-soċjetà ċivili.

Fir-riżoluzzjonijiet urġenti dwar id-dritti-
jiet tal-bniedem adottati kull sessjoni ple-
narja fi Strasburgu, il-Parlament jitfa’ dawl 
u jieħu pożizzjoni dwar abbużi tad-drittijiet 
tal-bniedem madwar id-dinja. Itenni wkoll 
il-pożizzjonijiet mingħajr ekwivoku tiegħu 
biex titneħħa t-tortura u kontra l-piena tal-
mewt, biex jiġu protetti d-difensuri tad-drit-
tijiet tal-bniedem, biex jiġi evitat il-konflitt, 
favur id-drittijiet tan-nisa u t-tfal, biex jiġu 
protetti l-minoritajiet u  favur id-drittijiet 
tal-popli indiġeni u persuni b’diżabbiltajiet 
fid-dinja kollha. Ir-riżoluzzjonijiet tal-Parla-
ment Ewropew spiss iservu bħala l-bażi għal 
azzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni, 
il-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna, u  xi drabi jkollhom 
impatt immedjat fuq l-azzjonijiet tal-gverni-
jiet ikkonċernati.

Il-Parlament Ewropew jissorvelja r-relazz-
jonijiet esterni tal-UE għaliex is-setgħat 
leġiżlattivi tiegħu jippermettulu li jibblokka 
l-konklużjoni ta’ ftehimiet tal-UE ma’ stati oħra 
jekk ikun hemm każijiet serji ta’ ksur tad-drit-
tijiet tal-bniedem u ta’ prinċipji demokratiċi. 
Il-Parlament jinsisti fuq konformità stretta 
mal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem li 
sistematikament ikunu inklużi f ’dawn il-fte-
himiet. F’April 2011, il-Parlament sejjaħ biex 
l-UE tissospendi n-negozjati għal ftehim ta’ 
assoċjazzjoni bejn l-UE u s-Sirja u, f ’Settem-
bru 2011, il-ftehim ta’ kooperazzjoni tal-UE 
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mas-Sirja kien sospiż parzjalment “sakemm 
l-awtoritajiet Sirjani jtemmu l-ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem”.

Fil-politika barranija u  ta’ sigurtà komuni, 
u fil-politika ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
id-dritt tal-UE jgħid li l-objettiv tagħha huwa 
“li tiżviluppa u tikkonsolida d-demokrazija 
u  l-istat tad-dritt, u r-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali”. Dan 
l-objettiv ġie inkorporat b’mod espliċitu fil-
parti l-kbira bis-saħħa tal-Parlament Ewropew. 
Kull sena l-Parlament jadotta r-rapport tiegħu 
dwar ir-rapport annwali mir-Rappreżent-
ant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà lill-Parlament 
Ewropew dwar l-aspetti ewlenin u  l-għaż-
liet bażiċi tal-Politika Barranija u ta’ Sigurtà 
Komuni.

Is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(DROI) hu l-korp responsabbli b’mod ewlieni 
għall-ħidma parlamentari dwar id-drittijiet tal-
bniedem u jipprovdi forum b’mod regolari li 
fih il-Membri tal-Parlament Ewropew, parteċi-
panti internazzjonali, esperti u s-soċjetà ċivili 
jqajmu kwistjonijiet u jipproponu u jivvalutaw 
l-azzjoni tal-UE u dik internazzjonali dwar-
hom. DROI regolarment jingħaqad ukoll ma’ 
Kumitati oħra tal-Parlament Ewropew jew 
jistedinhom għal diskussjonijiet bħal dawn. 
Ir-rapporti u r-riżoluzzjonijiet tas-Sottokumi-
tat jiġu adottati mill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin (AFET). Il-Kumitat għall-Iżvilupp 
ikollu wkoll diskussjonijiet regolari dwar 
id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżvi-
luppaw. Delegazzjonijiet tal-Kumitat jindiriz-

zaw kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 
anke meta jagħmlu żjarat f’diversi pajjiżi.
Il-Parlament saħħaħ ukoll ir-rwol tiegħu fid-di-
fiża tad-drittijiet tal-bniedem billi jappoġġa 
d-demokrazija parlamentari u  d-djalogu 
politiku parlamentari, jorganizza seduti ta’ 
smigħ permezz tad-delegazzjonijiet perma-
nenti tiegħu mar-rappreżentanti tas-soċjetà 
ċivili minn stati mhux membri u jibgħat del-
egazzjonijiet ad hoc biex jivvalutaw is-sitwa-
zzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-post. Il-fora 
ewlenin għad-djalogu politiku bejn il-Par-
lament Ewropew u l-pajjiżi li mhumiex fl-UE 
huma l-Assemblea Parlamentari Konġunta 
UE-AKP, l-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni 
għall-Mediterran, l-Assemblea Parlamentari 
Ewro-Latinamerikana, u  l-Assemblea Parla-
mentari Euronest mas-sħab tal-Ewropa tal-
Lvant.

Il-Parlament Ewropew diġà uża s-setgħat 
baġitarji tiegħu biex iżid sostanzjalment 
ir-riżorsi allokati għal programmi li jittrattaw 
id-demokrazija u  d-drittijiet tal-bniedem 
u  ġġieled b’suċċess biex jibqa’ jiffunzjona 
l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija 
u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), stru-
ment finanzjarju u politiku ewlieni biex jiġu 
sostnuti s-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drit-
tijiet tal-bniedem, partikolarment dawk fil-
periklu li jitilfu ħajjithom.

Waqt li jikkumplimenta l-ħidma tiegħu 
dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-Parlament 
Ewropew huwa impenjat li jappoġġa elezz-
jonijiet ħielsa u ġusti f’pajjiżi barra l-UE għal-
iex dawn huma essenzjali għall-ħolqien 
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tad-demokrazija, għal-leġittimità u  sabiex 
titrawwem il-fiduċja fl-istituzzjonijiet fost 
il-pubbliku. Membri tal-Parlament Ewropew 
regolarment imexxu u jieħdu sehem f’miss-
jonijiet ta’ osservazzjoni tal-elezzjoni tal-UE, 
bil-għan li jiżguraw li jkun rispettat b’mod 
sħiħ id-dritt tal-popli li jagħżlu l-mexxejja 
tagħhom.

Iż-żewġ faċċati ta’ wara:  
Nikos Economopoulos  
It-Turkija, Yozgat. 1990.
Meeting politiku.
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