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Il-jum it-tajjeb. 

‘Afrika’. Għal ħafna fostna din il-kelma aktarx tfisser biss: faqar, immigranti, artijiet tal-missjoni, mard, 
għarajjex, gwerer ... 

Kważi terz tal-ġid u risorsi naturali li fadal fid-dinja jinsabu fil-kontinent Afrikan. Jekk dan il-ġid jintuża 
biex itejjeb il-ħajja tan-nies, l-Afrikani jtejbu ħafna ħajjithom. 

Huwa l-kontinent li qed jikber ħafna fih l-investiment. 

Mhux ta’ b’xejn għal dawk il-Maltin li diġa’ qed jagħmlu kummerċ ma’ pajjiżi Afrikani, l-Afrika hija 
opportunita` għall-ħolqien tax-xogħol u l-ġid f’pajjiżna u f’pajjiżi Afrikani. 

Diġa’ ghandna kumpaniji Maltin li qed jagħmlu negozju tajjeb f’pajjiżi Afrikani differenti fl-oqsma tal-
ikel, tkabbir tal-ħut, ħwienet, servizzi għall-kumpaniji taż-żejt u l-gass... Jaħdmu minn hawn u jħaddmu 
nies hawn u jaħdmu fl-Afrika u joħolqu xogħol ghall-Afrikani. 

Minn kull 100 ewro li nesportaw, 9 nesportawhom lejn pajjiżi Afrikani. 

Żgur li nistgħu inkabbru l-kummerċ tagħna mal-pajjiżi Afrikani jekk nieħdu l-opportunitajiet ġodda li 
qed jinħolqu. 

Imma l-ewwel irridu naħsbu, nitkellmu u nġibu ruħna b’mod ġdid u differenti dwar l-Afrika biex ħafna 
minna ma jibqgħux jinjoraw dan il-kontinent kbir li huwa ġar tagħna daqs l-Ewropa jew jarawh biss 
bħala problema flok bħala opportunita` kbira. 

Bħal-lum sena konna l-ewwel pajjiż Ewropew li ħrigna bi strateġija għall-kummerc mal-Afrika. 

Issa għandna fejn inkabbru r-rabtiet ekonomici tagħna ma’ pajjiżi Afrikani differenti. 

L-esperjenza mal-Ghana hija tajba ħafna u turina x’nistgħu niksbu jekk naħdmu bil-għaqal u kemm 
għamel sens li ftahna ambaxxata f’Accra. 

Issa jmissna niftħu ambaxxata f’Addis Abeba, fl-Etjopja. 

Żgur li minħabba d-daqs tagħna ma nistgħux inlaħħqu ma’ 55 pajjiz Afrikan differenti u allura se 
nikkonċentraw l-iżjed fuq il-Għana, l-Etjopja, Djibuti, in-Namibja u Rwanda bla ma ninjoraw pajjiżi oħra. 

L-opportunitajiet mal-Afrika se jiżdiedu issa li tliet ijiem ilu twieldet iż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles tal-
Kontinent Afrikan, l-African Continental Free Trade Area (AfCFTA) li se toħloq suq komuni ta’ 1,200 
miljun ruħ f’55 pajjiż differenti li se jibdew ineħħu d-dazji meta jbiegħu lil xulxin biex iżidu l-kummerċ 
bejniethom. 

Dan se jkun l-akbar suq komuni fid-dinja. Il-Bank Dinji jqis li fil-15-il sena li ġejjin dan il-pass se joħrog 
100 miljun Afrikan mill-faqar u joħloq ħafna miljuni ta’ konsumaturi ġodda Afrikani li se jixtru iżjed 
prodotti u servizz u jżidu l-kummerċ. 

Dan hu l-aqwa mod kif l-Afrikani flok iħallu l-pajjiżi tagħhom, jibqgħu jaħdmu u jibnu ħajja għalihom 
fejn twieldu. 



Din ir-realta` ġdida se tiftaħ opportunitajiet ġodda għalina jekk nagħrfu naħdmu bil-għaqal u l-
imprendituri tagħna jkunu lesti jinvestu f’dawn il-pajjiżi u mhux sempliċiment jarawhom bħala suq 
għall-bejgħ ta’ prodotti maħdmu hawn. 

Id-daqs tagħna u għax ma kellniex kolonji fl-Afrika u jekk negħelbu l-preġudizzji jgħinna jkollna 
relazzjoni ta’ sħab ugwali li nirrispettaw lil xulxin ma’ dawn il-pajjiżi ħergin ukoll mill-kolonjalizmu 
politiku u li ma jridux jibqgħu kolonji ekonomiċi. 

Anki l-Unjoni Ewropea trid ittejjeb ir-relazzjonijiet kummerċjali tagħha mal-Afrika u l-posizzjoni tagħna 
bejn iż-żewg kontinenti għandna nagħrfu nużawha sew hekk kif il-Covid-19 wera lill-pajjiżi Ewropej li 
certu kummerċ li jagħmlu ma’ pajjiżi fl-Asja jaqblilhom jibdew jagħmluh ma’ pajjiżi eqreb fl-Afrika. Dan 
ukoll joffrilna iżjed opportunitajiet ġodda. 

Saħħa u sliem. 

 

 
 

Evarist Bartolo 
Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, Malta 

 


