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Introduzzjoni

Dan il-prinċipju ġie espress b'mod qawwi u ċar matul l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE) ta' din is-sena. 
Imma apparti minn dikjarazzjonijiet ta' intenzjoni, x'joffru ż-żgħażagħ għall-Ewropa moderna, u x'inhi l-viżjoni 
tagħna għall-futur?

Wieħed ma jistax jiċħad li d-dinja nbidlet b'mod drammatiku f'dawn l-aħħar ftit snin. Il-wirt tal-proġett Ewropew 
huwa wieħed ta' paċi u sigurtà għaċ-ċittadini fit-territorju tagħha; madankollu, qed joħroġ ċar li mingħajr sforz 
ikkoordinat huwa possibbli li ż-żgħażagħ se jkunu qed jirtu Ewropa ferm aktar instabbli minn dik li gawdew u 
kibru fiha. 

Imma hemm lok għall-ottimiżmu. Tibdiliet fundamentali fil-mod kif ngħixu ħajjitna, u kif ninvolvu ruħna ma' 
xulxin, x'aktarx se jħalli impatt fuq kif aħna nirregolaw lilna nfusna fil-futur. Iż-żgħażagħ sikwit jiġu akkużati li 
huma indifferenti u b'qalbhom maqtugħa. Madankollu, dan ir-rapport juri li ż-żgħażagħ huma infurmati, sensibbli 
fl-approċċ tagħhom lejn il-politika u jidħlu f'ideat dwar kif il-futur jista' jiġi strutturat b'mod aktar ġust u aktar 
sostenibbli.

Filwaqt li ħafna minnhom jistgħu jkunu nervużi dwar ir-ramifikazzjonijiet potenzjali ta' futur teknoloġikament 
aktar avvanzat - kemm jekk minħabba theddid għall-impjieg kif ukoll għal-libertà personali - iż-żgħażagħ diġà 
qed imexxu din il-bidla u jipproponu modi biex jimmaniġġjaw il-ħames rivoluzzjoni industrijali mistennija. 

Waħda mill-ideat ċentrali li joħorġu minn dan ir-rapport tikkonċerna l-elezzjonijiet Ewropej tas-sena d-dieħla, u 
hija pjuttost sempliċi: involvu liż-żgħażagħ fil-proċess politiku. Kunu kuraġġużi biżżejjed biex tressqu kandidati 
żgħażagħ u tisimgħu t-tħassib, l-ideat u s-soluzzjonijiet tagħhom. 

Għalhekk, filwaqt li l-politiċi jenħtieġ li jfittxu li jħaddnu perspettiva aktar żagħżugħa biex jittrattaw il-futur, iż-
żgħażagħ ukoll jeħtieġ li jkollhom fiduċja fil-konvinzjonijiet tagħhom ta' tolleranza u ottimiżmu fl-opportunitajiet 
li joffrulna dawn il-bidliet.

Il-ġenerazzjonijiet ta' qabel sofrew minn taqlib akbar biex bnew kuntratt soċjali li ħadem biex jipproteġi l-interessi 
tal-maġġoranza. Issa jmiss lilna.

Dan ir-rapport huwa ambizzjuż fil-kontenut tiegħu. Filwaqt li xi ideat jistgħu jkunu aktar idealistiċi, oħrajn 
jenħtieġ li jipprovdu lil-leġiżlaturi b'punti ta' riflessjoni konkreti.  Dan ir-rapport joffri proposti wiesgħa; kemm 
immaġinattivi kif ukoll konkreti. Minn possibbiltajiet teknoloġiċi ferm eċċitanti għal sigurtà qawwija u mhux 
diskriminatorja; minn titjib fl-impenn politiku għal li jiġi żgurat li n-nies ma jaħdmux aktar għal anqas.

Aħna nistiednu impenn kritiku bl-istess mod mill-politiċi u miż-żgħażagħ. Dan jikkonċerna l-ħolqien ta' 
konverżazzjoni li tiddefinixxi sett ta' valuri u għanijiet komuni li nixtiequ nżommu jew niksbu fl-għexieren ta' 
snin li ġejjin. 

Għaliex huwa minnu: "il-futur" li immaġinajna qiegħed isir malajr il-preżent, u ż-żgħażagħ qed jibdew isemmgħu 
leħinhom. 

Iż-żgħażagħ  
mhumiex il-futur, 
huma l-preżent. 

Greg Bianchi u Julie Mahlerová 
Kapi Edituri
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Daħla

Antonio Tajani 
President tal-Parlament Ewropew

Għat-tielet darba, il-Parlament Ewropew fetaħ il-bibien tiegħu għal eluf ta' żgħażagħ minn 
madwar il-kontinent għall-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ 2018. F'din il-ġabra unika, 
aktar minn 8 000 ċittadin żagħżugħ u żagħżugħa involvew ruħhom f'dibattitu miftuħ dwar 
il-futur tal-Ewropa, bit-trawwim tal-ħidma tal-istituzzjoni tagħna bl-ideat tagħhom. 

Din kienet ispirazzjoni vera għalina lkoll. Hekk kif inbidlu r-rwoli, iż-żgħażagħ mexxew il-
konverżazzjoni u l-MPE semgħu - tfakkira li ż-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur tagħna.

L-avveniment ta' jumejn ra firxa wiesgħa ta' diskussjonijiet u dibattiti stimulanti. Fil-qalba 
tagħhom kien hemm xewqa qawwija fost iż-żgħażagħ li jkunu aġenti għall-bidla u li jkunu 
involuti b'mod attiv fit-tfassil tal-futur tagħhom.

Dawn l-iskambji huma kritiċi fi żmien meta l-Ewropa qed tiffaċċja ħafna sfidi:  il-kriżi tar-rifuġjati 
u tal-migrazzjoni, li tikkonsolida l-irkupru mill-kriżi ekonomika u t-theddida dejjem eżistenti 
tat-terroriżmu. Ir-rispons għal dawn l-isfidi mhuwiex li mmorru lura għall-fruntieri nazzjonali. 
Għall-kuntrarju, is-soluzzjoni hija li tissaħħaħ il-kooperazzjoni u l-fiduċja, li tissaħħaħ is-
solidarjetà u l-valuri Ewropej tagħna, u li jiġu affermati l-interessi Ewropej fuq livell globali, 
ibbażati fuq il-multilateraliżmu.  

Kien ċar mill-EYE li ż-żgħażagħ huma ħerqana li jidħlu għal dawn l-isfidi u jaħdmu għal futur 
aħjar.  

Iż-żgħażagħ jistgħu jagħmlu differenza, u jiena ninsab ċert li l-kontribut tagħhom se jwassal 
għal demokrazija Ewropea aktar vibranti. L-elezzjonijiet Ewropej tat-23 sas-26 ta' Mejju 2019 
se jkunu opportunità kbira għaċ-ċittadini kollha biex jiddeterminaw il-kors politiku tal-Unjoni 
tagħna, u jiżguraw li l-prosperità, l-istabbiltà u l-paċi li konna kapaċi niggarantixxu għal aktar 
minn 60 sena jkomplu. Fil-fatt, huwa f'dan il-qafas li ċ-ċittadini Ewropej setgħu jeżerċitaw il-
libertajiet tagħhom. 

Bħala MPE, aħna se nkomplu dan id-djalogu importanti magħkom, iż-żgħażagħ tal-Ewropa, u 
se naħdmu biex niżguraw li l-futur tagħkom ikun ta' UE aħjar u aktar b'saħħitha.
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Klaus Welle 
Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew

Iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ Ewropej, huma l-futur tal-Unjoni Ewropea. Minkejja li issa qbiżt bi 
ftit il-kategorija tal-età tal-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ, jiena kont attivist żagħżugħ 
konvint u leali fil-bidu tal-karriera tiegħi u għadni sostenitur qawwi taż-żgħażagħ illum. Għal 
din ir-raġuni, issuġġerejt lit-tmexxija politika tal-Parlament biex tistabbilixxi Avveniment 
Ewropew taż-Żgħażagħ bħala ċentru ċentrali fejn jiġi żviluppat djalogu miftuħ, strutturat u 
kontinwu bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew u ż-żgħażagħ.

L-ewwel EYE fl-2014 u l-edizzjonijiet sussegwenti kellhom suċċess enormi mhux l-anqas 
minħabba li ż-żgħażagħ kellhom sehem qawwi fit-tfassil tal-programm. L-EYE issa huwa 
stabbilit bħala avveniment ta' kull sentejn għaż-żgħażagħ Ewropej biex isemmgħu u 
jiskambjaw l-ideat tagħhom għal Ewropa aħjar. Il-ġabra flimkien ta' aktar minn 8 000 żagħżugħ 
u żagħżugħa f'post uniku bħal dak tal-Parlament Ewropew, jippermettilhom li joħolqu identità 
Ewropea. 

L-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ huwa opportunità għaċ-ċittadini attivi żgħażagħ biex 
iħallu l-marka tagħhom fuq il-politika Ewropea, u biex jgħidu tagħhom dwar il-politiki li se 
jaffettwaw ħajjithom. 

Dan il-proċess ikompli ferm wara l-avveniment. L-aktar ideat innovattivi ppreżentati matul 
l-EYE2018 huma miġbura f'dan ir-rapport u se jiġu ppreżentati lill-Membri tal-Parlament 
Ewropew.

L-awturi, magħżula bl-għajnuna tal-European Youth Press, qabdu l-firxa impressjonanti ta' 
ideat li l-parteċipanti żgħażagħ tal-EYE ressqu 'l quddiem fi Strasburgu fl-1-2 ta' Ġunju 2018.

Is-suċċess tal-EYE jiddependi fuq bosta elementi: it-tmexxija politika tal-Parlament, is-
servizzi tal-Parlament responsabbli għat-tħejjijiet, l-imsieħba tal-avvenimenti u l-gruppi taż-
żgħażagħ li jikkontribwixxu għall-programm, in-numru kbir ta' voluntiera u, ovvjament, fuq 
kollox il-parteċipanti kollha nfushom, li involvew ruħhom b'entużjażmu qabel, waqt u wara 
l-avveniment. 

Id-djalogu bejn il-Membri u ż-żgħażagħ ma jintemmx wara l-EYE; ikompli b'dan ir-rapport 
u bis-Seduti ta' Smigħ taż-Żgħażagħ li ġejjin fl-aħħar ta' din is-sena fil-perjodu ta' qabel 
l-Elezzjonijiet Ewropej fl-2019. 
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L-Ewropa ssemma' leħinha! 
Lista ta' 100 idea skont it-tema

1. ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ: 
Inżommu l-pass mar-rivoluzzjoni diġitali

 1  Inħaddnu l-portafolji elettroniċi għal rivoluzzjoni fir-reklutaġġ

 2  Nappoġġjaw l-etv u nimplimentaw sistema ta' taħriġ doppju

 3  Noħolqu dipartimenti apposta għaż-żgħażagħ fl-istituzzjonijiet

 4  Sistema portabbli għall-benefiċċji tal-ħaddiema

 5  Riforma fil-garanzija għaż-żgħażagħ

 6  Noħolqu karta għall-forza tax-xogħol interġenerazzjonali

 7  Skema ewropea għall-ispariġġ fil-ħiliet

 8  Noħolqu aġenzija ewropea tar-robotika u siġill tal-konformità robotika

 9  Nirregolaw l-użu militari tal-ia

 10  Noħolqu pjattaforma ewropea għall-finanzjament kollettiv

 11  Ninvestu fit-teknoloġija għall-kultura u l-patrimonju

 12  Noħolqu valutazzjoni robotika ewropea

 13  Noħolqu midja pan-ewropea

 14  Programmi intraprenditorjali u ħiliet personali

 15  nużaw l-Erasmus biex jgħinna nittrattaw id-depopolazzjoni

 16  Klassijiet tal-ħiliet għall-ħajja

 17  Nippromwovu l-kurżità, l-awtodipendenza u r-responsabbiltà

 18  Nintroduċu lezzjonijiet "ta' sfida" biex ninkoraġġixxu aktar studenti kreattivi

 19  Kollaborazzjoni bejn l-iskejjel għall-proġetti

 20  Għodod kontra l-esklużjoni diġitali u għas-saħħa mentali
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L-Ewropa ssemma' leħinha! Lista ta' 100 idea skont it-tema

2. SINJURI U FOQRA:  
Nesiġu tqassim ġust

 21  Nirsistu għal introjtu bażiku universali biex nittrattaw l-inugwaljanza

 22  Nippromwovu t-tagħlim tul il-ħajja

 23  Introjtu bażiku, imma mhux universali

 24  Drittijiet unifikati tat-taxxa u tax-xogħOL FL-UE

 25  Aċċess għall-kura tas-saħħa għall-persuni transgender

 26  Inwaqqfu t-taxxa roża

 27  Nippromwovu d-drittijiet tal-bniedem fil-kummerċ fit-tessuti

 28  Nipprovdu korsijiet aċċessibbli madwar l-ewropa kollha 

 29  Nappoġġjaw EYE aktar inklussiva 

 30  Nintaxxaw ir-robots!

 31  Nevitaw l-evażjoni tat-taxxa

 32  Rappreżentanza ugwali fil-parlament ewropew

 33  Agħmluna aktar kuntenti, ieqfu użaw il-pdg bħala l-uniku kejl tal-progress

 34  Nagħmlu ż-żoni rurali aktar attraenti għaż-żgħażagħ 

 35  Nagħtu s-setgħa u nintegraw lir-rifuġjati billi ninkluduhom fis-sistema 
nazzjonali tal-edukazzjoni

 36  Edukazzjoni sesswali komprensiva

 37  Appoġġ għall-intraprenditorija soċjali u l-ekonomija kollaborattiva

 38  Mekkaniżmi nazzjonali ta' protezzjoni għall-ġurnalisti fl-ewropa 

 39  Nippromwovu l-lingwa tas-sinjali

 40  Noħolqu akkomodazzjoni tranżitorja
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3. SEPARATAMENT U FLIMKIEN:  
Naħdmu għal Ewropa aktar b'saħħitha

 41  Niżguraw opportunitajiet edukattivi fir-renju unit wara l-Brexit

 42  Noħolqu l-jum ewropew tar-rifuġjati

 43  Ninvestu fl-għajnuna barranija u nużaw id-diplomazija biex inwaqqfu 
l-flussi migratorji

 44  Ninkoraġġixxu aktar skambji bejn l-ewropa u t-turkija

 45  Nistabbilixxu sistema volontarja li torbot lill-migranti mal-ewropej

 46  Insaħħu l-fruntiera esterni u l-kondiviżjoni tad-data

 47  Ninkoraġġixxu liż-żgħażagħ joħorġu għall-elezzjonijiet

 48  Nużaw il-midja soċjali biex ninformaw liż-żgħażagħ dwar il-votazzjoni

 49  Noħolqu sessjonijiet annwali ta' mistoqsijiet u tweġibiet bejn il-mexxejja 
tal-ue u ż-żgħażagħ

 50  Noħolqu età uniformi għaż-żgħażagħ biex joħorġu għall-elezzjoni

 51  Navvanzaw il-votazzjoni elettronika biex ninkoraġġixxu l-parteċipazzjoni

 52  Nintroduċu l-votazzjoni fl-età ta' 16-il sena għall-elezzjonijiet ewropej 

 53  Nużaw kumpaniji u apps biex immexxu l-kelma dwar il-votazzjoni

 54  Norbtu l-Ewropa ma' pjattaformi nazzjonali biex ninkoraġġixxu l-impenn

 55  Niżviluppaw l-inizjattiva taċ-ċittadini ewropej

 56  Nippromwovu l-lingwi klassiċi u l-istorja ewropea

 57  Noħolqu pjattaforma għar-rifuġjati kwalifikati biex jimlew rwoli edukattivi

 58  Nintroduċu l-politika fil-klassijiet tal-edukazzjoni ċivika

 59  Niffinanzjaw id għaż-żgħażagħ biex ikollhom skontijiet fis-siti kulturali

 60  Noħolqu inizjattiva għal kapijiet ta' skejjel mobbli
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L-Ewropa ssemma' leħinha! Lista ta' 100 idea skont it-tema

4. SIGURTÀ U PERIKLU:  
Nibqgħu ħajjin fi żminijiet ta' taqlib

 61  Immexxu billi nimplimentaw ir-riżoluzzjoni 2250 tal-ksnu għaż-żgħażagħ

 62  Nipprijoritizzaw id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali

 63  Immexxu l-ġustizzja għal dimensjoni ewropea

 64  Niġġieldu l-esklużjoni biex inwaqqfu l-estremiżmu

 65  Nagħmlu l-midja soċjali utilità pubblika

 66  Nippromwovu kooperazzjoni militari akbar

 67  Noħolqu kurituri umanitarji għar-rifuġjati

 68  Noħolqu bażi tad-data pan-ewropea għat-trasparenza

 69  Nipproteġu l-informaturi

 70  Inħarrġu l-pulizija biex jittrattaw ir-reati ta' mibegħda online

 71  Noħolqu fond għall-kandidati żgħażagħ

 72  Dikjarazzjoni tad-drittijiet online

 73  Taħriġ obbligatorju fl-ewwel għajnuna

 74  Niżguraw it-trasparenza fl-isport

 75  Nissimplifikaw u nallinjaw iċ-ċibersigurtà

 76  Nagħmlu l-edukazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà prattika standard

 77  Nippromwovu kooperazzjoni fl-intelligence tal-ue

 78  Nippromwovu l-edukazzjoni dwar il-bijoloġija molekulari u ċellulari

 79  Ninvestu fit-teknoloġija tal-editjar tal-ġeni

 80  Noħolqu softwer tal-anti-virus bla ħlas għaċ-ċittadini tal-UE



Rapport EYE2018           12

5. LOKALI U GLOBALI:   
Nipproteġu l-pjaneta tagħna

 81  Noħolqu programm ewropew għal bjut ekoloġiċi

 82  Nużaw id-diplomazija ekoloġika biex ninnegozjaw bil-klima f'moħħna

 83  Il-femminiżmu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

 84  Appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ u teknoloġiji ġodda

 85  Anqas sussidji għal-laħam

 86  Nippromwovu l-bijodiversità u standards ogħla għall-annimali tar-razzett

 87  Nappoġġjaw l-unitajiet domestiċi sostenibbli biex ibigħu l-enerġija lura lill-
grilja tal-enerġija

 88  Nistabbilixxu skeda ta' żmien biex jintemm l-użu tal-fjuwils fossili u nillimitaw 
it-telf tal-impjiegi

 89  Nippromwovu komunità u suq ewropej tal-enerġija

 90  Nagħtu s-setgħa lill-infrastrutturi fuq skala ewropea u politika komuni 
għat-trasport

 91  Bliet intelliġenti u trasport pubbliku

 92  Insostnu l-intraprenditorija u l-proġetti ekoloġiċi 

 93  Nippromwovu r-riċiklaġġ ta' apparat elettroniku

 94  Nippromwovu approċċ mingħajr plastik

 95  Niffinanzjaw it-tneħħija tal-plastik mill-oċeani

 96  Kultura ġdida għall-ħwienet tal-ikel u t-tassazzjoni

 97  Nagħmlu t-tnaqqis tal-iskart tal-ikel legali u obbligatorju

 98  Nissimplifikaw il-proċess għad-donazzjonijiet tal-ikel

 99  Edukazzjoni sostenibbli fl-iskola

 100  Niżviluppaw sistema għall-użu tal-ilma tax-xita għall-plumbing



13

Sommarju tad-data mill-kwestjonarju1

1 943 rispondent minn 28 Stat Membru tal-UE. Il-kwestjonarju sar bejn it-12 ta' Marzu u 19 ta' April 2018. Il-kwestjonarju ġie kondiviż mal-parteċipanti tal-EYE u mal-Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ

Fost id- 943 rispondent 
mill-kwestjonarju tagħna

553 
jappartjenu għal 

organizzazzjoni taż-
żgħażagħ,

390 
ma jappartjenux.

-24

+24

80%

80%

20%

67%

Il-maġġoranza tar-rispondenti 
f'organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 

(80 %) huma taħt l-24 sena.

67 % tar-
rispondenti jgħidu 
li jaħdmu, jgħixu 

u jistudjaw f'pajjiż 
barra tagħhom 

"kompletament" 
jappella għalihom.

80 % tar-rispondenti jaħsbu li 
ż-żgħażagħ kompletament, jew fil-biċċa 

l-kbira jibbenefikaw mill-UE. Il-bqija 
mhumiex deċiżi jew ma jaqblux.

OPINJONIBARRA

età
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2 Il-mistoqsija kienet miftuħa u tfisser li din is-sejba tista' tirreferi għal kwalunkwe aspett tal-immigrazzjoni (eż. jekk nagħmlux biżżejjed biex ngħinu lir-rifuġjati, jekk hemmx il-ħtieġa li nsaħħu 
l-kontrolli fuq il-fruntieri, eċċ.) u mhux neċessarjament tfisser oppożizzjoni għall-immigrazzjoni

Ir-rispondenti minn madwar l-UE

29%2

18%

20%

għandhom l-aktar tħassib dwar 
kwistjonijiet ta'

u soċjali.

Madankollu huma mħassba  
wkoll dwar 

u

immigrazzjoni 

l-inugwaljanza

l-ambjent

inkwiet
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1. ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ: 
 Inżommu l-pass mar-rivoluzzjoni diġitali
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Illum, qed ngħixu f'dinja fejn li tkun żagħżugħ jew żagħżugħa 
huwa dejjem aktar diffiċli. Naturalment, ħafna affarijiet tjiebu 
mill-passat: iż-żminijiet ta' kunflitt pan-Ewropew issa huma biss 
memorji, l-aċċess għall-edukazzjoni huwa mifrux u ż-żgħażagħ fl-
Ewropa ġeneralment għandhom kundizzjonijiet ta' għajxien tajbin. 
Madankollu, l-inugwaljanzi bejn il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ 
u dawk aktar anzjani qed jiżdiedu. Skont il-Eurostat, ir-rati tal-
qgħad fost iż-żgħażagħ ġeneralment huma ħafna ogħla mir-rati 
tal-qgħad għal gruppi ta' etajiet oħra, u hemm ukoll ħafna barra 
mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs).3 Id-diġitalizzazzjoni 
qiegħda tbiddel id-dinja tax-xogħol, u tirrikjedi ħiliet u perspettivi 
ġodda. Il-prattiki tax-xogħol qed isiru aktar fluwidi, li jippermettu 
flessibbiltà, iżda dan ukoll iġib miegħu r-riskju ta' stili ta' ħajja 
prekarji u aċċess imnaqqas għal forom ta' protezzjoni soċjali.

Fl-istess ħin, l-awtomatizzazzjoni u r-robotika qed jagħmlu passi ta' 
ġgant 'il quddiem fl-oqsma kollha. Il-magni bla dubju jtejbu ħafna 
aspetti tal-ħajja tal-bniedem, bħal fl-oqsma mediċi u awtomotivi – iżda 
jressqu 'l quddiem ukoll kwistjonijiet etiċi u prattiċi, inkluż tħassib li se 
jeqirdu l-impjiegi. Xi wħud wissew dwar xenarji tal-fantaxjenza, fejn 
l-intelliġenza artifiċjali (IA) tista' tipperikola l-eżistenza stess tal-ispeċi 
umana. Il-grad ta' miti u biża' madwar id-diġitalizzazzjoni jissuġġerixxi 
li għad hemm mistoqsijiet etiċi u normattivi li jitolbu tweġibiet. F'dan 
il-kuntest, is-sistemi tal-edukazzjoni mhumiex mgħammra tajjeb 
biex ilaħħqu ma' tali bidla soċjali u teknoloġika b'ritmu mgħaġġel; 
l-iskejjel u l-universitajiet ħafna drabi m'għandhomx ir-riżorsi, it-tħejjija 
u l-mentalità biex jgħinu lill-istudenti tagħhom jiksbu l-bilanċ ġust 
ta' ħiliet tekniċi u personali meħtieġa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol 
diġitalizzat ġdid. Dan spiss jirriżulta fi spariġġ bejn il-kapaċitajiet li 
jistgħu joffru u dawk li huma mitluba minn min iħaddem. 

L-impatt soċjali ta' dawn ix-xejriet kollha flimkien huwa kemm kumpless 
ħafna kif ukoll perikoluż b'mod sottili. Iż-żgħażagħ jistudjaw għal 
perjodi itwal u jkollhom aċċess għal impjiegi stabbli aktar tard, biex 
b'hekk idewmu l-indipendenza finanzjarja tagħhom. Iż-żgħażagħ 
jibdew jikkontribwixxu għas-sistema tal-pensjoni aktar tard u b'mod 
aktar mifrux, li jfisser li ma jistgħux jikkontribwixxu daqstant għall-
programmi tas-sigurtà soċjali, inkluż għall-kura tas-saħħa għall-anzjani 
sakemm mhux aktar tard fil-ħajja. L-istennija tal-ħajja żdiedet, iżda 
fl-istess ħin ir-rati tat-twelid waqgħu b'mod stabbli, li jfisser li hemm 
dejjem anqas riżorsi biex tiġi żgurata ħajja komda għall-popolazzjoni 
li qed tixjieħ. 

Il-faqar qed jiżdied fost iż-żgħażagħ, element li, flimkien mal-qgħad, 
jhedded mhux biss il-pożizzjoni tagħhom bħala kontribwenti, iżda 
wkoll il-benesseri mentali tagħhom. Skont ir-riċerka tal-2016 ta' 
McKinsey Global Institute,4 din hija l-ewwel ġenerazzjoni fl-istorja li 
tinsab f'sitwazzjoni agħar mill-ġenituri tagħhom, fatt li ġie rikonoxxut 
bħala li għandu konsegwenzi potenzjalment distruttivi għas-sistema 
sħiħa li ngħixu fiha. Jeħtieġ li ż-żgħażagħ jiġu stabbiliti bħala prijorità 
fis-setturi kollha u fl-istituzzjonijiet kollha, mil-livell lokali sa dak 
nazzjonali u dak Ewropew. Filwaqt li dan ikun il-bidu, liema miżuri 
jenħtieġ li jittieħdu biex jitjiebu s-suq tax-xogħol, l-iżvilupp teknoloġiku 
u s-sistemi edukattivi madwar l-Ewropa biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ 
ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom? Fl-edizzjoni tal-2018 tal-EYE 
aktar minn 8 000 żagħżugħ u żagħżugħa ltaqgħu biex jiddiskutu dawn 
it-temi. Iż-żgħażagħ huma nervużi, imma ambizzjużi. Wasal iż-żmien 
biex dawk li jfasslu l-politika jħaddnu dan l-ispirtu żagħżugħ.

3 Eurostat, "Unemployment statistics" (Statistika dwar il-qgħad), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_
developments (Aċċessat Lulju 2018)
4 Richard Dobbs et al., "Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies" (Aktar fqar mill-ġenituri tagħhom? Introjti fissi jew li qed jonqsu f'ekonomiji avvanzati), McKinsey Global 
Institute, Lulju  2016, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20new%20perspective%20
on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (Aċċessat Ġunju 2018)
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IMPJIEGI U QGĦAD

Il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja tal-2008 laqtu lil ċerti gruppi ta' nies, inklużi ż-żgħażagħ, 
b'mod aktar qawwi minn partijiet oħra tal-popolazzjoni. Fl-2017, il-medja tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ fl-UE28 kienet ta' 16.8  % (Eurostat), bejn wieħed u ieħor l-istess perċentwal ta' 
għaxar snin qabel (15.8 %).5

5 Stqarrija għall-istampa tal-Eurostat, "Unemployment in the EU regions in 2017" (Il-qgħad fir-reġjuni tal-UE fl-2017), http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae (Aċċessat Ġunju 2018)
6 Eurostat, "Statistics on young people neither in employment nor in education or training" (Statistika dwar żgħażagħ la f'impjieg u lanqas f'edukazzjoni jew 
taħriġ), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_
education_or_training (Aċċessat Ġunju 2018)
7 Eurostat, "Young people - social inclusion" (Iż-żgħażagħ - inklużjoni soċjali), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Young_people_-_social_inclusion (Aċċessat Ġunju 2018)
8 Il-Kummissjoni Ewropea, "The Youth Guarantee" (Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 (Aċċessat Lulju 2018)
9 Il-Kummissjoni Ewropea, "Youth Employment Initiative" (L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 (Aċċessat 
Ġunju 2018)
10 Caritas Europa, "Europe’s youth. Between hope and despair" (Iż-żgħażagħ tal-Ewropa. Bejn tama u disperazzjoni)http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-
europesyouth-en-web.pdf (Aċċessat Ġunju 2018)

Iż-żgħażagħ kienu partikolarment milquta ħażin matul il-kriżi finanzjarja. Filwaqt li kien hemm titjib fis-snin reċenti, iċ-ċifri 
tal-impjiegi qegħdin biss jilħqu l-livelli ta' qabel il-kriżi u f'mument wieħed il-qgħad fost iż-żgħażagħ kien ta' 23.9 % fl-ewwel 
trimestru tal-2013. Ir-rati tal-qgħad ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, u jvarjaw minn 6  % fil-Ġermanja għal 42  % fil-Greċja, 
u jindikaw b'mod ċar kif iż-żgħażagħ fin-Nofsinhar u fil-Lvant tal-Ewropa qed jiffaċċjaw ostakoli akbar biex jaċċessaw is-suq 
tax-xogħol. Barra minn hekk, il-perċentwal ta' NEETs, dawk li la jaħdmu u lanqas jistudjaw, qiegħed jiżdied: fl-2017, kien hemm 
kważi 17-il miljun żagħżugħ u żagħżugħa bejn l-20 u l-34 sena li la kienu f'impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, u kienu jammontaw 
għal kważi wieħed minn kull ħames żgħażagħ (18.3  %) skont l-Eurostat6. Barra minn hekk, id-distinzjoni bejn dawk li huma 
kkunsidrati bħala impjegati u qiegħda ġeneralment tonqos milli tinkludi lil dawk li, anke jekk qed jaħdmu, xogħolhom ma 
jisfruttax il-kapaċitajiet tagħhom; dawk li jaħdmu illegalment jew li mhumiex imħallsa kif jixraq. Ix-xogħol prekarju qed jiżdied, u 
huwa aċċentwat mill-hekk imsejħa ekonomija tal-gigs li toffri impjiegi temporanji; il-kunċett ta' flessigurtà (flessibbiltà u sigurtà) 
għadu ma rnexxiex, u għalkemm dejjem aktar żgħażagħ qed jaħdmu, huma qed jibqgħu fqar (wieħed minn kull tliet żgħażagħ fl-
Ewropa, skont l-Eurostat).7 Forom ġodda ta' xogħol jimponu flessibbiltà, li ħafna drabi hija għażla sfurzata minflok għażla libera, 
li twassal għal fenomeni ġodda u inkwetanti bħas-"SINKies" – Introjtu Uniku, Bla Tfal, li jirreferu għal koppji żgħażagħ li jaħdmu u 
li l-pagi tagħhom meta kkombinati bilkemm jilħqu l-ekwivalenti ta' introjtu "deċenti" wieħed. Dan kollu jaffettwa l-kapaċità taż-
żgħażagħ li jkollhom aċċess għal settijiet speċifiċi ta' drittijiet soċjali, bħall-akkomodazzjoni, ix-xogħol u l-edukazzjoni.

Sabiex jiġu miġġielda dawn ix-xejriet, l-UE stabbiliet miżuri bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ8 u l-Inizjattiva favur l-Impjieg 
taż-Żgħażagħ9. Għalkemm dawn huma meqjusa bħala miżuri b'saħħithom biex jindirizzaw il-kriżi tal-impjiegi taż-żgħażagħ, 
skont Caritas (2018) ir-risposti Ewropej huma kkaratterizzati minn ċerta fissazzjoni fuq l-impjiegi u l-impjegabbiltà, li jidhru li 
huma mmirati lejn il-kwantità aktar milli lejn il-kwalità tal-offerta.10 Barra minn hekk, mhux dejjem jirnexxielhom jilħqu l-gruppi 
marġinalizzati ħafna u jonqsu milli jqabblu l-iskema ma' miżuri ta' protezzjoni. L-internships mhux imħallsa huma eżempju 
klassiku ta' dawn il-problemi. "Issa li l-ekonomija tidher li qed iżżid ir-ritmu tagħha, wasal iż-żmien biex dan jiġi kkoreġut billi tkun 
iggarantita l-kwalità tal-impjiegi u l-apprendistati" tgħid il-Caritas. U tabilħaqq, waħda mill-affarijiet li ż-żgħażagħ jitolbu l-aktar 
huma kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti - li jibdew bl-aspettattivi tas-salarju.
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 3. NOĦOLQU DIPARTIMENTI APPOSTA GĦAŻ- 
      ŻGĦAŻAGĦ FL-ISTITUZZJONIJIET 

Ana

Nemmen li jkun ta' benefiċċju jekk il-kumpaniji kollha, l-istat u 
l-istituzzjonijiet pubbliċi, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi 
u governattivi jkollhom dipartiment apposta għaż-żgħażagħ. Dan 
id-dipartiment jenħtieġ li jfassal programm għaż-żgħażagħ biex 
iwettqu xogħol li huwa adattat għall-profil tagħhom. Dawn il-
programmi jkunu spinta għaż-żgħażagħ, li jikbru professjonalment 
permezz tal-esperjenza. 

Il-bażi għall-aċċettazzjoni taż-żgħażagħ fi programmi bħal dawn 
jenħtieġ li tkun il-motivazzjoni, il-prestazzjoni akkademika u 
l-personalità. Idealment, l-istituzzjonijiet akkademiċi jikkooperaw 
ma' kumpaniji u organizzazzjonijiet oħra biex joħolqu dawn il-
programmi biex jgħaqqdu aħjar it-teorija u l-prattika flimkien. 

Dan ikun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat: min iħaddem jista' 
jikseb l-impjegati t-tajba għall-kumpanija/istituzzjoni tiegħu billi 
jgħallimhom il-ħiliet meħtieġa matul il-kollokament u ż-żgħażagħ 
jistgħu jippruvaw lilhom infushom u jakkwistaw ix-xogħol. 

 1. INĦADDNU L-PORTAFOLJI ELETTRONIĊI GĦAL  
      RIVOLUZZJONI FIR-REKLUTAĠĠ 

Imen u Simone

Meta nagħmlu sens mill-impjieg tagħna nkunu qed nagħmlu sens 
minn ħajjitna. Għandna bżonn nibdlu s-sistemi ta' reklutaġġ fil-
kumpaniji u nħarsu lil hinn mis-CVs. Mod wieħed prattiku biex dan 
jintlaħaq ikun li l-UE tinkoraġġixxi l-użu tal-portafolji elettroniċi – 
forma ġdida ta' CVs – li għandhom l-għan li joħolqu approċċ ġdid 
għall-identità fl-UE.

Dan jagħmel numru ta' affarijiet: jgħaqqad in-nies u l-impjiegi b'mod 
aktar dinamiku; jippermetti lin-nies juru l-ħiliet individwali u għodda 
ta' tagħlim ġodda (b'mod partikolari għall-għalliema); itejjeb u 
jarrikkixxi l-pjattaformi tal-ESCO (Klassifikazzjoni Ewropea ta’ Ħiliet, 
Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi) meta jfittxu x-xogħol. Il-portafolji 
elettroniċi jaħdmu billi jippreżentaw proposti lid-ditti, u jgħidu "dan 
huwa dak li nista' nagħmel għan-negozju tiegħek".

Soluzzjoni bħal din tinkoraġġixxi liż-żgħażagħ jaħsbu b'mod attiv u 
bi skop dwar ix-xogħol li jixtiequ, kif ukoll timmotiva lil min iħaddem. 
Ikollha wkoll il-valur miżjud tal-ħiliet, il-kompetenzi u l-kwalifiki li 
jintrabtu flimkien b'mod aktar interattiv. Fl-aħħar nett, dan ifisser 
iżjed viżibbiltà fis-suq tax-xogħol u anqas diffikultà biex jinstab 
impjieg jew ħaddiem.

L-UE tista' ssir mexxej billi tinċentiva l-ħolqien ta' portafolji 
elettroniċi u tfittex li toħloq bażi tad-data ċentralizzata fejn dawk li 
jfittxu x-xogħol jistgħu ta' rutina jaġġornaw il-progress tagħhom u 
japplikaw għall-impjiegi b'mod aktar razzjonalizzat u mmirat.

 2. NAPPOĠĠJAW L-ETV U  
      NIMPLIMENTAW SISTEMA TA'  
      TAĦRIĠ DOPPJU 

Thomas 

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) qed 
jitqies dejjem aktar bħala mezz biex titnaqqas 
id-differenza bejn l-edukazzjoni u l-impjiegi. 
Dan jippermetti attitudni aktar flessibbli biex 
jinkisbu ħiliet ġodda u jgħin biex jibbilanċjaw 
ix-xogħol u l-ħajja tal-familja b'bidla potenzjali 
tal-karriera. Tikkunsidra wkoll is-saħħa mentali 
tan-nies billi tevita perjodi twal ta' qgħad. 
Kwistjonijiet potenzjali bl-ETV bħalma huma 
l-iskejjel li jkunu 'l bogħod jew l-ispiża tal-
materjali u tat-trasport jeħtieġ li jiġu indirizzati.

Approċċ possibbli wieħed jista' jkun l-adozzjoni 
ta' sistema pan-Ewropea ta' taħriġ doppju 
bħal dik fil-Ġermanja. L-istudenti Ġermaniżi 
jgħaqqdu l-attendenza fl-iskola ma' tagħlim 
fil-qasam, permezz ta' taħriġ vokazzjonali 
professjonali. Huma jmorru f'kumpaniji u 
jitgħallmu professjoni b'mod prattiku, billi 
jitħallsu għax-xogħol li jagħmlu. 

Dan jgħin liż-żgħażagħ, u jkun utli wkoll għall-
kumpaniji li jistgħu jibbenefikaw billi jżommu 
l-impjegati li jkunu investew fihom. 

ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ: Inżommu l-pass mar-rivoluzzjoni diġitali
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 6. NOĦOLQU KARTA GĦALL- 
      FORZA TAX-XOGĦOL  
      INTERĠENERAZZJONALI 

Idea li ssemmiet fil-workshop

L-UE jenħtieġ li timplimenta karta għall-forza 
tax-xogħol interġenerazzjonali, biex tuża 
ħiliet ġenerazzjonali differenti u tipproduċi 
post tax-xogħol aktar armonjuż. Dan jgħin 
biex jirrikonoxxi l-varjetà ta' pressjonijiet 
bħal spariġġ fil-ħiliet, b'mod partikolari 
f'termini ta' ħiliet u taħriġ, li qed jiffaċċjaw 
ġenerazzjonijiet differenti, u jintużaw it-talenti 
konġunti tagħhom biex jegħlbu sfidi komuni. 
Pereżempju, filwaqt li ż-żgħażagħ spiss huma 
meqjusa li huma tajbin f'ċerti ħiliet teknoloġiċi, 
il-ħaddiema mdaħħla fiż-żmien jistgħu 
jwasslu l-għerf tagħhom minn għexieren ta' 
snin ta' xogħol fin-negozju, jew jissuġġerixxu 
soluzzjonijiet li ħadmu qabel.

Il-karta tal-UE għall-forza tax-xogħol 
interġenerazzjonali tkun kodiċi ta' 
prattika volontarja li tkun timpenja lill-
organizzazzjonijiet biex jutilizzaw il-ħiliet kollha 
tal-ħaddiema tagħhom li jappartjenu għal 
ġenerazzjonijiet differenti billi jinkoraġġixxu 
prattiki bħal mentoraġġ interġenerazzjonali 
jew mentoraġġ invers fejn iż-żgħażagħ jaqsmu 
l-għarfien mal-kollegi anzjani tagħhom.

Dalwaqt, għall-ewwel darba fl-istorja tagħha, il-
forza tax-xogħol tal-UE se tkun tinkludi persuni 
li jappartjenu għal ħames ġenerazzjonijiet 
differenti.12 Kull ġenerazzjoni ġiet iffurmata 
minn esperjenzi differenti, għandha vantaġġi u 
dgħufijiet varji u għandha l-opinjonijiet tagħha 
dwar il-ħajja tax-xogħol. Dawn il-gruppi se 
jkollhom jaħdmu flimkien f'organizzazzjonijiet 
kbar, u jistgħu jispiċċaw imorru kontra xulxin.

L-organizzazzjonijiet li jiffirmaw il-Karta 
jistgħu wkoll jimpenjaw ruħhom li joħolqu 
forza tax-xogħol aktar ibbilanċjata bejn il-
ġenerazzjonijiet permezz ta' aġġustamenti 
li jippermettu lill-ħaddiema mdaħħla fiż-
żmien jibqgħu fuq il-post tax-xogħol għal 
żmien itwal (eż. tibdil fil-post tan-negozju, il-
ħolqien ta' aktar flessibbiltà) u billi jagħmluha 
aktar faċli għall-ħaddiema żgħażagħ biex 
jibbilanċjaw il-ħajja tax-xogħol tagħhom ma' 
responsabbiltajiet oħra bħall-kura tat-tfal u 
qraba anzjani.

L-inċentivi u r-rikonoxximent jistgħu jingħataw 
lill-organizzazzjonijiet li jiffirmaw il-Karta. 
Bl-istess mod, l-UE tista' tfittex li tinvolvi lill-
kumpaniji f'dan il-proċess u toħloq netwerk billi 
tispjega l-aħjar prattiki biex tiżgura ġustizzja 
interġenerazzjonali.

 4. SISTEMA PORTABBLI GĦALL-BENEFIĊĊJI TAL- 
      ĦADDIEMA 

Daniel

Jiena nipproponi l-aġġustament tal-forom ġodda ta' xogħol 
flessibbli bis-sigurtà ekonomika u l-protezzjoni soċjali. L-UE jenħtieġ 
li tistabbilixxi sistema "portabbli" għall-benefiċċji tal-ħaddiema. Kif 
tkun qed taħdem? L-iskema toħloq kontijiet individwali li jsegwu lill-
ħaddiema tul il-karriera tagħhom u jippermettulhom jibdlu n-natura, 
l-istruttura u l-intensità tax-xogħol tagħhom filwaqt li jibqgħu 
jkollhom aċċess għall-benefiċċji soċjali. 

Hekk kif is-suppożizzjonijiet tradizzjonali - li t-tagħlim jispiċċa fl-
għoxrinijiet tal-persuna, il-progressjoni tal-karriera tintemm fl-
erbgħinijiet, u x-xogħol jintemm fis-sittinijiet – isiru anqas rilevanti, 
dan jannulla l-kunċett ta' "impjieg għall-ħajja". Għalhekk, huwa 
essenzjali li jinħolqu l-kundizzjonijiet għal forom ta' xogħol flessibbli, 
aġili u diversi. 

Forom alternattivi ta' xogħol diġà qegħdin joħolqu aktar flessibbiltà 
għan-negozji li jistgħu jisfruttaw l-għarfien espert li jeżisti barra 
mill-organizzazzjoni u għall-ħaddiema li jistgħu jaġġustaw il-
karrieri tagħhom f'konformità mal-preferenzi personali tagħhom. 
Madankollu, ix-xogħol flessibbli jenħtieġ li ma jsirx għad-detriment 
tas-sigurtà ekonomika. Din il-proposta tgħin biex tipprovdi dik il-
garanzija.

Sabiex dan jaħdem, l-UE trid taġixxi bħala medjatur, billi tiġbor 
il-partijiet ikkonċernati biex tiddefinixxi: min se jikkontribwixxi 
finanzjarjament u kemm? min jista' jamministra skema bħal din? u, 
x'tip ta' azzjoni regolatorja hija meħtieġa biex tippermetti mudell 
bħal dan?

 5. RIFORMA FIL-GARANZIJA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

Idea li ssemmiet fil-workshop

L-UE jenħtieġ li tikkunsidra li tirriforma l-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
tal-UE biex tiffoka fuq il-kwalità tax-xogħol aktar milli l-kwantità. 
L-opportunitajiet biss li jipprovdu garanzija ta' impjieg sigur għaż-
żgħażagħ għal perjodu ta' mill-anqas 18-il xahar jenħtieġ li jkunu 
sussidjati.

Il-Professur Bjørn Hvinden, kap tal-Proġett tan-Negozjati tal-UE, li 
qed jipprova jkejjel l-effetti ta' impjieg temporanju u mhux sigur fuq 
ħaddiema żgħażagħ, argumenta li min iħaddem f'xi stati tal-UE kien 
sussidjat biex joħloq impjiegi ta' kwalità baxxa bi ftit benefiċċji fit-tul. 
Ir-riċerka tiegħu turi li minbarra li jagħmlu ħsara lill-kwalità tal-ħajja 
u lis-saħħa mentali taż-żgħażagħ, il-forom ta' impjiegi ta' kwalità 
baxxa jistgħu jkunu qed jagħmlu liċ-ċittadini żgħażagħ tal-UE anqas 
attraenti għal min iħaddem. 11

Ir-riforma fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE tgħin biex ittaffi l-istress 
u n-natura ta' ħsara ta' xogħol prekarju. 

11 Teresa Küchel, "EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed" (Il-qgħad fost iż-żgħażagħ tal-UE: xi impjiegi huma agħar milli tkun 
mingħajr xogħol), Nordic Labour Journal, http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 (Aċċessat Ġunju 2018)
12 Bentley University, "Multi-Generational Impacts on the Workplace" (Impatti fuq il-Forza tax-Xogħol li Jaffettwaw Ġenerazzjonijiet Differenti), https://www.bentley.
edu/files/2017/11/01/Bentley%20CWB%20Generational%20Impacts%20Research%20Report%20Fall%202017.pdf (Aċċessat Lulju 2018)
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 7. SKEMA EWROPEA GĦALL- 
      ISPARIĠĠ FIL-ĦILIET 

Daniel

L-UE jenħtieġ li tibni fuq inizjattivi u 
mekkaniżmi ta' finanzjament tal-UE li 
jippromwovu t-tagħlim tul il-ħajja (pereżempju 
l-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa) billi 
toħloq skema Ewropea għall-ispariġġ fil-ħiliet. 
Dan jista' jinkludi ekosistema fil-livell tal-UE 
(djalogu pubbliku-privat) ta' esperti li huma 
responsabbli għall-monitoraġġ u l-immappjar 
skont il-pajjiż, l-industrija u s-settur, ta' liema 
ħiliet futuri huma meħtieġa u jidentifikaw 
spariġġi fil-ħiliet fil-proċess. 

L-avvanzi teknoloġiċi u d-diġitalizzazzjoni 
qed ibiddlu malajr it-tipi ta' impjiegi u ħiliet 
li se jkunu meħtieġa fis-suq tax-xogħol – u 
dan jagħmel pressjoni fuq is-sistemi eżistenti 
tas-suq tax-xogħol fl-Istati Membri. Din il-
proposta tgħin biex tikkontrolla dawn il-bidliet 
wiesgħa, tuża l-potenzjal tagħhom u tiżgura 
distribuzzjoni aktar ġusta madwar l-Ewropa, 
tħeġġeġ il-mobbiltà fl-Istati Membri kollha 
minflok id-depopolazzjoni.

Din l-iskema jenħtieġ li tiġi ppilotata, billi jiġu 
stabbiliti standards ċari u tingħata ċertezza tad-
dritt għal kulħadd u jiġi żgurat li tkun universali 
fl-applikazzjoni tagħha – li tfisser li tappoġġja 
t-tkabbir, l-iżvilupp u l-moviment tan-nies 
madwar l-organizzazzjonijiet, l-industriji u 
l-pajjiżi.

L-UE stabbiliet strateġiji speċifiċi għall-ġlieda 
kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ: qegħdin jaħdmu?

Is-sitwazzjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ilha titjieb, u l-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ ikkontribwiet b'mod pożittiv għal dan. Imma x'tip ta' 
impjiegi qed jinħolqu? Qed jitħallsu tajjeb? Għandhom protezzjoni 
soċjali? Jaqilgħu biżżejjed? Iż-żgħażagħ jistgħu jsiru indipendenti? 
Forsi aħna mhux qiegħda, iżda ħafna drabi aħna naħdmu f'impjieg 
mhux standard. Jgħidulna li dan jista' jkun anke l-futur tax-xogħol. 
Aħna ninsabu miftuħin għal dan, iżda bdiet narrattiva ġdida 
għalkollox: li aħna nixtiequ li nkunu imprevedibbli, flessibbli u ħielsa. 
Imma li kieku tista' tagħżel x'tip ta' xogħol trid, x'kont tagħżel? 74 % 
taż-żgħażagħ li huma parti mill-organizzazzjoni tagħna jgħidu li 
l-ewwel għażla tagħhom tkun kuntratt stabbli u fit-tul. Huma biss 4 % 
li jridu jkunu freelancers. 50 % taż-żgħażagħ verament ħadmu f'kollox 
mingħajr ma jistgħu jsejħulu xogħol ta' kwalità. Allura għażilna dan 
bħala stil ta' ħajja? Dan huwa assurd. Il-flessibbiltà hija imposta, u din 
il-libertà mhix reali: jekk jiena dejjem inkwetat dwar ix-xogħol, jiena 
miniex liberu. Ma nistgħux nibqgħu niġu abbużati mis-suq tax-xogħol. 
Jeħtiġilna nibdew nitkellmu dwar impjiegi ta' kwalità. Irridu nagħtu 
għażla liż-żgħażagħ.

X'inhuma t-tliet azzjonijiet ewlenin li jenħtieġ li 
jittieħdu biex tinbidel is-sistema?

L-ewwel ħaġa tkun li tpoġġi l-fattur tal-kwalità fis-seħħ: is-salarju 
jenħtieġ li jkun ogħla mill-paga li tiggarantixxi l-għajxien, jenħtieġ li 
jkollu opportunitajiet ugwali għal kulħadd, u jenħtieġ li ma jirrikjedix 
aktar minn 8  sigħat ta' xogħol. Jenħtieġ li nżommu f'moħħna wkoll 
l-ambjent, għalhekk il-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità u sostenibbli 
u ekoloġiċi jkun is-soluzzjoni ewlenija fil-futur. It-tieni ħaġa, b'mod 
konkret għaż-żgħażagħ, hija li l-internships kollha jenħtieġ li jitħallsu. 
L-UE jenħtieġ li tħeġġeġ lill-pajjiżi tagħha biex ibiddlu l-leġiżlazzjoni 
tagħhom sabiex l-internships kollha jkunu bi ħlas. It-tielet ħaġa hi li 
għandna bżonn nagħtu attenzjoni u nirregolaw din ir-raba' rivoluzzjoni 
diġitali. S'issa, l-ekonomija tal-gigs ħolqot impjiegi mingħajr l-ebda 
protezzjoni soċjali, għalhekk fl-opinjoni tiegħi d-drittijiet soċjali u tal-
ħaddiema jenħtieġ li jkunu protetti fi kwalunkwe tip ta' xogħol. U ma 
ninsewx ninkludu liż-żgħażagħ f'dan l-iżvilupp. Irridu nkunu parti mis-
soluzzjonijiet.

Il-Kummissarju Thyssen qalet li l-UE rdoppjat il-
baġit għall-Erasmus Plus, inti qed tgħid li jenħtieġ 
li nżiduh b'għaxar darbiet aktar. 

Ma naħsibx li ż-żgħażagħ huma l-prijorità, minkejja li ħafna 
rappreżentanti tal-UE jgħidu li huma: meta niġu għal-linji baġitarji, 
jidher ċar li mhumiex. Setturi oħra, bħall-agrikoltura jew is-sistemi 
tas-sigurtà, huma l-prijoritajiet. L-għarfien dwar dan mhuwiex kbir 
biżżejjed fl-Ewropa. Li kieku verament nifhmu kemm hu importanti 
li niżguraw li kull persuna żagħżugħa jkollha opportunità, allura ma 
tkunx problema li jiżdied il-baġit b'għaxar darbiet, għaliex inkunu nafu 
li fl-aħħar mill-aħħar dan se jkun ta' benefiċċju.  

Tea Jarc,  
President tal-Youth Trade Union Mladi Plus fis-Slovenja
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13 Eurostat, “Archive: High-tech statistics" (Arkivju: Statistika dwar it-teknoloġija avvanzata), Eurostat 
Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:High-tech_
statistics&oldid=220664 (Aċċessat Ġunju 2018)
14 James Manyika et al., “Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation" (Impjiegi mitlufa, 
impjiegi miksuba: tranżizzjonijiet fil-forza tax-xogħol fi żminijiet ta' awtomatizzazzjoni), McKinsey Global 
Institute, Diċembru  2017, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20
of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20
and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (Aċċessat Ġunju 2018)

TEKNOLOĠIJA

L-avvanz tat-teknoloġija bħalissa jikkostitwixxi sfida fl-oqsma kollha tal-ħajja tal-bniedem.

L-UE tirrikonoxxi li l-ħolqien ta' teknoloġiji ġodda, l-użu effettiv tagħhom u l-użu tagħhom fil-kummerċ huwa essenzjali fit-tellieqa 
globali għall-innovazzjoni u l-profittabbiltà. Is-setturi u l-intrapriżi tat-teknoloġija avvanzata huma kkunsidrati bħala l-muturi 
ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, u ġeneralment jipprovdu impjieg imħallas tajjeb.

Skont l-Eurostat, fl-2014 l-UE kellha kważi 46 000 intrapriża fil-manifattura b'teknoloġija avvanzata (li jvarjaw mill-ajruspazjali 
għall-armamenti, mit-telekomunikazzjonijiet għall-istrumenti xjentifiċi eċċ.), iżda s-settur kien jirrappreżenta biss 4  % tal-
impjiegi totali fil-kontinent fl-2015. Minkejja li jammontaw għal 17  % tal-valur tal-esportazzjonijiet kollha mill-UE, il-prodotti 
ta' teknoloġija avvanzata rreġistraw ukoll defiċit kummerċjali, b'importazzjonijiet ta' madwar EUR  22  biljun ogħla mill-
esportazzjonijiet fl-2015 biss. L-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam teknoloġiku qiegħed jitjieb, iżda l-Ewropa għadha 'l 
bogħod milli tistabbilixxi ruħha bħala mexxej dinji f'dawn it-termini. 13

Minkejja li l-avvanz u n-neċessità tat-teknoloġija huma ċari, xorta għadhom jitqiesu b'suspett. Waħda mill-konsegwenzi l-aktar 
li tispikka u li hija allarmanti hija li ż-żieda fir-robotika u fl-intelliġenza artifiċjali hija mbassra li dejjem iżjed se tieħu l-impjiegi 
tan-nies - sa 800 miljun post tax-xogħol sal-2030, skont ir-riċerka tal-McKinsey Global Institute.14 Is-suġġett qed jiġi diskuss, iżda 
l-ottimisti jgħidu li fejn ma jibqgħux jeżistu l-impjiegi l-qodma, jinħolqu oħrajn ġodda, u ż-żgħażagħ ta' għada x'aktarx isibu 
ruħhom jagħmlu xogħol li għadu ma jeżistix sal-lum. 

Ikun xi jkun il-futur, ix-xejra ma tistax titwaqqaf, għalhekk huwa aħjar li wieħed ikun proattiv u jsib mod kif jimmaniġġja l-bidla 
teknoloġika. Saru ħafna mistoqsijiet fir-rigward tat-teknoloġija: kif għandha tiġi rregolata l-intelliġenza artifiċjali u l-manifattura 
tar-robots u liema standards ta' kwalità u etiċi għandhom jiġu stabbiliti biex jiżguraw li t-teknoloġija tiffaċilita l-eżistenza tal-
bniedem, minflok theddidha. It-tħassib huwa relatat ukoll ma' kwistjonijiet ta' privatezza u sikurezza. 

Dawn il-mistoqsijiet kollha jitolbu diskussjoni fl-isfera pubblika u mhux biss f'kumitati xjentifiċi u gruppi ta' ħidma tekniċi.

 8. NOĦOLQU AĠENZIJA EWROPEA TAR-ROBOTIKA  
      U SIĠILL TAL-KONFORMITÀ ROBOTIKA 

Francesca u Eduard

L-UE jenħtieġ li tiżviluppa, tinforza u taġġorna b'mod kostanti r-regoli 
għall-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni, id-disinn u l-istandardizzazzjoni ta' - 
klassijiet speċifiċi ta' - prodotti ta' Robotika u Intelliġenza Artifiċjali (R 
& IA). Dan jista' jiġi formalizzat permezz ta' kumitati esperti li jittrattaw 
kwistjonijiet etiċi, teknoloġiċi, legali u ekonomiċi, kif ukoll strumenti 
ta' governanza kollaborattiva. Barra minn hekk, is-Siġill Ewropew tal-
Konformità Robotika jiżgura standard uniformi.

Waħda mill-akbar sfidi fil-qasam tat-teknoloġija hija l-iżvilupp ta' 
strateġija komuni għar-robotika madwar il-kontinent. Il-leġiżlazzjoni 
tista' toħloq konfini għall-innovazzjoni, iżda hija wkoll meħtieġa biex 
it-teknoloġija tkun aċċettabbli għal kemm jista' jkun nies. Għalhekk 
huwa essenzjali li jinħoloq qafas legali li jrawwem l-innovazzjoni u 
jiżgura li tkun immexxija mill-valuri ewlenin tal-UE.

Dan l-approċċ jista' jgħinna nirrealizzaw l-opportunitajiet kollha 
disponibbli fir-R&IA billi jirregola l-innovazzjoni teknoloġika 
permezz ta' regoli stretti, imfassla apposta, evalwati minn qabel u 
kontinwament immonitorjati, filwaqt li jippromwovi wkoll disinji 
allinjati b'mod etiku biex jiżguraw l-aċċettazzjoni mill-utenti mill-
istadji bikrija tal-iżvilupp tal-prodott. 

Barra minn hekk, is-Siġill tal-Konformità Robotika jmur id f'id mal-
Proċess Regolatorju Iterattiv għall-Governanza Robotika peress li 
dan il-proċess jippermetti l-ħolqien ta' linji gwida li jistgħu jservu 
bħala punt ta' referenza temporanju għall-użi u l-iżviluppi robotiċi. 
Iċ-ċertifikazzjoni tista' tiġi riveduta minn żmien għal żmien biex jiġu 
żgurati l-istandards massimi ta' protezzjoni.

 9. NIRREGOLAW L-UŻU MILITARI  
      TAL-IA 

Neven 

L-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiżgura li 
l-kumpaniji li jinsabu fl-UE li jinnegozjaw ma' 
pajjiżi oħra (mhux tal-UE) huma marbuta 
b'regoli stretti dwar l-użu tal-intelliġenza 
artifiċjali fil-gwerra.

Smajna ħafna dwar l-intelliġenza artifiċjali u 
t-tagħlim awtomatiku bil-magni, bil-benefiċċji 
ġodda tagħhom għall-kura tas-saħħa u l-karozzi 
mingħajr sewwieq, iżda impatt importanti ieħor 
li t-tagħlim awtomatiku għandu llum huwa fil-
fatt fuq it-teknoloġija militari. Diġà, il-magni 
għandhom il-kapaċità ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
biex joqtlu jew le, u dawn id-deċiżjonijiet huma 
prinċipalment ibbażati fuq mudelli ta' tagħlim 
awtomatiku. 

Ħafna minn dawn l-algoritmi huma fil-parti 
l-kbira opaki u ħadd mhuwa verament 
responsabbli għad-deċiżjoni fuq il-ħajja jew il-
mewt.

Dan jgħin biex jillimita l-użu tal-intelliġenza 
artifiċjali u tat-tagħlim awtomatiku għal użu 
paċifiku. Greg Allen, imsieħeb fis-Center for 
New American Security, jgħid li l-IA tista' tkun 
influwenti fil-ħardwer militari daqs l-iżvilupp 
tal-armi nukleari.

L-UE tista' tinforza projbizzjoni tal-IA fil-
ħardwer militari billi tilleġiżla l-manifattura tal-
armi fl-UE.



21

INTERVISTA

X'inhuma l-akbar sfidi llum meta niġu għall-IA?

Meta nitkellmu dwar ir-robots u l-intelliġenza artifiċjali, jien nemmen 
li hemm tliet elementi prinċipali li rridu nqisu, u l-mistoqsijiet 
sussegwenti. L-ewwel element huwa l-perċezzjonijiet, jiġifieri, kif ir-
robots għandhom jimitaw lin-nies. Il-mistoqsija hawnhekk hija, kif 
nistgħu nibnuhom sabiex itejbu l-ħajja tan-nies? Imbagħad hemm 
il-kunċett tad-diversità: illum it-teknoloġija tista' tmur lil hinn min-
natura tal-bniedem; pereżempju xi teknoloġiji jippermettu li "tisma" 
kuluri li ma nistgħux naraw. Il-mistoqsija mbagħad hija, kif inrawmu 
t-teknoloġija li tgħin lin-nies imma li għadha simili għan-natura 
umana? It-tielet element prinċipali huwa l-protezzjoni, li jfisser il-
mistoqsija dwar kif tissawwar il-liġi li xorta tipproteġi lin-nies.

Il-robotika u l-awtomatizzazzjoni huma dejjem 
aktar kawża ta' tħassib, speċjalment fost iż-
żgħażagħ li huma inkwetati li "se jitteħdulhom" 
l-impjiegi: dan l-inkwiet huwa ġġustifikat jew le?

L-innovazzjoni dejjem kienet hemm. Hemm ktieb ta' Nicholas Carr 
[ndr, The Glass Cage] dwar it-tibdil li sar mit-teknoloġija matul iż-
żmien li jispjega dan. Dak li qed niffaċċjaw bħalissa jista' jkollu impatt 
enormi wkoll minħabba l-globalizzazzjoni, iżda xorta għadu xi ħaġa 
li dejjem ġara fl-istorja. Dan ma jfissirx li jenħtieġ li ma nindirizzawx 
dik l-isfida, iżda rridu naraw l-opportunitajiet fiha: se jinħolqu 
impjiegi oħra, u parti mill-impjiegi li mhux se jibqgħu jeżistu se jkunu 
impjiegi li mhumiex meħtieġa jew ineffiċjenti. L-innovazzjoni tista' 
tiġġenera tkabbir ekonomiku li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd: xi 
impjiegi se jinbidlu u jevolvu, bl-involviment tad-diġitalizzazzjoni. 
Jenħtieġ li nippruvaw naraw il-benefiċċji sabiex ngħinu u nadattaw 
l-organizzazzjoni tal-impjiegi għal dawk li għaddejjin mit-
tranżizzjoni. Dan se jkun normalizzat maż-żmien. Il-bidla se tiġi u ma 
nistgħux naħarbu minnha, għalhekk għandna bżonn niddeċiedu kif 
se nindirizzawha. 

Francesca Episcopo,  
Research Fellow f'DIRPOLIS Institute

 10. NOĦOLQU PJATTAFORMA  
         EWROPEA GĦALL- 
         FINANZJAMENT KOLLETTIV 

Olga

Naħseb li jagħmel sens għall-UE li tħaddem 
is-sistema tal-finanzjament kollettiv fl-
istituzzjonijiet eżistenti ta' finanzjament 
pubbliku u li toħloq pjattaforma uffiċjali fejn 
il-proġetti proposti kollha jkunu evalwati u 
vverifikati minn esperti uffiċjali li jaħdmu għall-
UE. Dawn l-esperti jistgħu jinkludu individwi 
meħuda mill-oqsma taċ-ċibersigurtà u tal-
ġlieda kontra l-frodi biex jidentifikaw azzjonijiet 
potenzjalment frawdolenti.

Ħafna negozji ġodda fi stadju bikri jiddependu 
fuq il-finanzjament pubbliku, iżda wkoll 
fuq il-pjattaformi tal-finanzjament kollettiv. 
Sfortunatament, dawn il-pjattaformi huma 
xi kultant abbużati bħala rifuġji sikuri minn 
scammers.  

Din tagħti liċ-ċittadini Ewropej l-opportunità 
li jiffinanzjaw b'mod dirett u sikur il-proġetti li 
huma interessati fihom, kif ukoll għan-negozji 
ġodda biex immedjatament isibu klijenti għall-
prodotti tagħhom.

 11. NINVESTU FIT-TEKNOLOĠIJA  
         GĦALL-KULTURA U  
         L-PATRIMONJU 

Adrià 

Nemmen li l-UE jenħtieġ li tinvesti aktar fit-
teknoloġija applikata għall-oqsma kulturali u 
artistiċi, billi tibda bil-mużewijiet pubbliċi, biex 
l-esperjenza tkun aktar inklussiva għall-utenti. 
L-użu ta' teknoloġiji ġodda, fil-fatt, se jbiddel 
il-mod li bih inżuru, nesploraw u nitgħallmu fil-
mużewijiet tradizzjonali, u jwassal biex in-nies 
juru interess qawwi fil-kultura. 

Il-bots diġà qed jintużaw f'xi mużewijiet 
sabiex in-nies, b'mod partikolari ż-żgħażagħ, 
ikun jistgħu jiġu ggwidati u jitgħallmu dwar 
l-arti u l-istorja b'mod divertenti. Dan jista' 
jiġi żviluppat u jittieħed fil-livell li jmiss. Jiena 
għandi ħolma ta' futur fejn fil-mużewijiet, l-IA 
u r-realtà virtwali jippermettu lill-viżitaturi li 
jinteraġixxu direttament ma' karattri storiċi, jew 
jidħlu f'pittura, pereżempju. 

Sabiex jiġi appoġġjat l-investiment f'dawn it-
teknoloġiji, parti mit-taxxi turistiċi tradizzjonali, 
pereżempju minn lukandi, tista' tiġi ddedikata 
biex tiffinanzja dawn il-mużewijiet. 

ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ:  
Inżommu l-pass mar-rivoluzzjoni diġitali
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15 E. Fosch-Villaronga, "Creation of a Care Robot Impact Assessment" (Ħolqien ta' Valutazzjoni tal-Impatt dwar 
ir-Robots tal-Kura), International Journal of Humanities and Social Sciences Vol:9, Nru:6, 2015, https://waset.
org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-impact-assessment; (Aċċessat Ġunju 2018)

D. Reisman et al., “Algorithmic Impact Assessments: a practical framework for public agency accountability" 
(Valutazzjonijiet tal-Impatt Algoritmiku: qafas prattiku għall-obbligu ta' rendikont tal-aġenziji pubbliċi), AI 
Now Institute, April 2018, https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf (Aċċessat Ġunju 2018)

 12. NOĦOLQU VALUTAZZJONI ROBOTIKA  
         EWROPEA 

Eduard

Nipproponi l-ħolqien ta' Valutazzjoni tal-Impatt Robotika Ewropea 
li tista' tgħin lir-robotiċisti jidentifikaw, janalizzaw, jimmitigaw u 
jeliminaw ir-riskji kkawżati mid-dħul tat-teknoloġija tar-R&IA.

Bħalissa m'hemm l-ebda linja gwida multidixxiplinarji speċifika għar-
robotika sabiex jiġu identifikati u vvalutati r-riskji li t-teknoloġiji tar-
R&IA joħolqu għas-soċjetà. Robot jista' jkollu impatt fuq il-privatezza, 
id-dinjità, l-awtonomija u s-sikurezza tan-nies – kemm fiżiku kif ukoll 
psikoloġiku – li jqajjem mistoqsijiet etiċi serji. 

Il-valutazzjoni tal-impatt hija konformi mal-approċċ ibbażat fuq 
ir-riskju segwit mill-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Privatezza u tas-
Sorveljanza fl-Unjoni Ewropea, iżda tfittex li testendi l-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha għal ħafna tipi oħra ta' riskji; bl-applikazzjonijiet 
reċenti fid-dominju tar-robots (Care Robot Impact Assessment, 
Fosch-Villaronga 2015) u fid-dominju tal-algoritmi (Algorithm Impact 
Assessment, AI Now Institute 2018).13

Dan jiffaċilita l-proċess ta' konformità tal-iżviluppaturi tar-robots, 
peress li jkunu responsabbli għall-identifikazzjoni u l-valutazzjoni 
tad-diversi riskji għar-robot tagħhom.

 13. NOĦOLQU MIDJA PAN- 
         EWROPEA 

Olga 

Għandna bżonn b'mod iddisprat midja pan-
Ewropea, u mhux qed infisser midja ffokata 
fuq avvenimenti politiċi, iżda midja li tipprovdi 
aħbarijiet, divertiment u films; midja bl-
istess programmar madwar l-Istati Membri 
kollha. M'hemmx biżżejjed komunikazzjoni 
u promozzjoni tal-UE permezz tal-mezzi 
mainstream, li jibdew mit-TV u mill-video on 
demand. 

Fl-Ewropa, f'kull Stat Membru, nikkunsmaw 
bestsellers Amerikani, blockbusters Amerikani 
u sensiliet televiżivi u aġġeġġi. Ma naqbilx 
mal-argument li hemm ostakolu tal-lingwa jew 
kulturali bejn l-Istati Membri differenti: l-Iżvezja 
hija differenti mill-Italja daqskemm Texas hija 
differenti minn California. Il-kultura u l-midja 
huma l-bażi komuni għal identità Ewropea.

Is-suċċess ta' ċerti programmi tat-TV Ewropej, 
ta' sikwit dwar il-kriminalità, f'pajjiżi Anglofoni 
juri li l-udjenzi huma lesti li jaċċettaw kontenut 
sottotitolat – ara diversi produzzjonijiet mix-
xandar Daniż DR. 

L-UE tista' tfittex li toħloq djalogu bejn diversi 
xandara biex tipproduċi sensiliet pan-Ewropej 
li huma sottotitolati u ta' interess għal nies 
madwar l-Ewropa kollha. Dan jista' jvarja 
minn proġetti storiċi fuq skala kbira għal 
drama. Diġà, programmi laqqgħu flimkien 
cast internazzjonali ta' atturi; l-organizzazzjoni 
ta' kollaborazzjoni akbar bejn il-kumpaniji tal-
produzzjoni Ewropej u l-istazzjonijiet tat-TV 
tkun prospettiva eċċitanti.
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EDUKAZZJONI

F'dinja fejn ix-xogħol qed isir aktar fluwidu, in-nies ikollhom aktar minn impjieg wieħed 
fil-karriera tagħhom u l-kuntratti fit-tul huma elużivi, in-nies jeħtieġu ħiliet ġodda u pan-
settorjali biex ikunu jistgħu jirnexxu. Il-frażi l-ġdida "tagħlim tul il-ħajja" tindika li n-nies 
se jkollhom jitgħallmu ħiliet ġodda matul ħajjithom, anke wara li jkunu temmew l-istudji 
tagħhom.

Madankollu, is-sistemi edukattivi mhumiex mgħammra biex iż-żgħażagħ ikunu lesti għad-dinja tax-xogħol, u n-nuqqas ta' ħiliet 
tekniċi u diġitali huwa rikonoxxut b'mod wiesa'. 

Dan huwa evidenti fl-ispariġġ kbir bejn il-ħiliet li wieħed jitgħallem fl-iskola u l-pożizzjonijiet u l-kapaċitajiet li huma mitluba 
fis-suq tax-xogħol. Parti mill-problema tal-ispariġġ fil-ħiliet hija li l-gradwati terzjarji jistgħu jieħdu impjiegi li għalihom huma 
kkwalifikati żżejjed. L-internships u t-taħriġ qed isiru mifruxa wkoll grazzi għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, iżda t-tranżizzjoni bejn 
l-iskola u d-dinja tax-xogħol rarament hija waħda bla problemi. Barra minn hekk, ħiliet personali bħal ħidma f'tim, kreattività u 
soluzzjoni ta' problemi jew ħiliet utli bħall-internet u l-litteriżmu medjatiku għadhom bilkemm qed jiġu mgħallma fl-iskola jew 
fl-universitajiet. 

Kif issemma qabel, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) jgħinu liż-żgħażagħ biex jieħdu r-responsabbiltà aktar kmieni, 
itejbu l-impjegabbiltà tagħhom u jagħtuhom ħiliet avvanzati. Jidher li l-apprendistati u programmi oħra li jgħammru lill-
istudenti b'għarfien, know-how, ħiliet u/jew kompetenzi aktar prattiċi meħtieġa għal okkupazzjoni partikolari jżidu l-probabbiltà 
li l-gradwati reċenti jkunu jistgħu jsibu xogħol. 

 14. PROGRAMMI INTRAPRENDITORJALI U ĦILIET  
         PERSONALI 

Christian u Idea li ssemmiet fil-workshop 

L-idea tiegħi għal sistema ta' edukazzjoni aħjar tkun li tinkludi 
programmi intraprenditorjali fl-iskola, li tinvolvi żgħażagħ ma' 
organizzazzjonijiet bħal negozji ġodda u li tintroduċi attivitajiet 
fil-kurrikulu skolastiku - ispirati minn eżempji bħall-programm tat-
Tmexxija Transatlantiku.16

L-iskejjel jonqsu milli jgħallmu ħiliet personali biżżejjed lill-istudenti 
tagħhom. Meta ż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol huma jħossu li 
l-edukazzjoni tagħhom ma ħejjiethomx kif suppost għal diversi sfidi.

L-UE tista' tiżviluppa pjattaforma ta' proġett ta' ħiliet personali, fejn 
organizzazzjonijiet differenti jistgħu jgħaqqdu attivitajiet differenti 
madwar l-UE, relatati ma' suġġetti bħal politika, attiviżmu jew 
vjaġġar, sabiex iż-żgħażagħ jingħataw is-setgħa li jitgħallmu affarijiet 
ġodda, jiksbu ħiliet ġodda, u jiżviluppaw proġetti flimkien.

 15. NUŻAW L-ERASMUS BIEX  
         JGĦINNA NITTRATTAW ID- 
         DEPOPOLAZZJONI 

Idea li ssemmiet fil-workshop  

Billi huwa magħruf li l-esperjenzi internazzjonali 
huma estremament utli f'termini ta' ħiliet għall-
ħajja, l-idea hi li din it-tip ta' esperjenza jenħtieġ 
li tkun aktar aċċessibbli għaż-żgħażagħ. Barra 
minn hekk, iż-żgħażagħ jistgħu jiġu mħeġġa 
jgħixu, jaħdmu u jistudjaw f'reġjuni fejn id-
depopolazzjoni hija problema. Perjodu barra 
mill-pajjiż jista' jdum tliet xhur, u l-istudenti 
jistgħu joqogħdu mal-familji ospitanti u 
jistudjaw jew jagħmlu internships. Dan 
jinkoraġġixxi t-tagħlim dwar kulturi u ilsna 
oħra, kif ukoll jgħin biex iż-żgħażagħ jiftħu aktar 
moħħhom. Fi tmiem l-università ħafna studenti 
ma jkunux ċerti dwar jekk ikomplux jistudjaw 
jew imorrux għax-xogħol; esperjenza bħal din 
tista' tgħinhom jiżviluppaw idea aktar ċara. 

Il-programm Erasmus qed isir aktar u aktar 
popolari fost iż-żgħażagħ, iżda għad hemm 
ħafna li qatt ma vvjaġġaw lejn pajjiż ieħor biex 
jistudjaw jew jaħdmu għal perjodu itwal minn 
vaganza.

Dan jista' jgħin ukoll biex tissolva l-problema tal-
mobbiltà: Id-data tal-UE turi li nofs iż-żgħażagħ 
fl-Ewropa li ma jsibux impjieg f'pajjiżhom ikunu 
lesti li jmorru barra minn pajjiżhom biex isibu 
impjieg.17 Billi jiġu offruti inċentivi biex jimxu 
lejn pajjiż differenti għal mill-anqas tliet xhur, iż-
żgħażagħ jistgħu jiksbu esperjenza barra mill-
pajjiż u jimlew lakuni fis-suq tax-xogħol. Fir-
rigward tal-aspett finanzjarju, l-istituzzjonijiet 
tal-UE jenħtieġ li jipprovdu l-fondi meħtieġa 
għal dawn il-programmi ta' mobbiltà.

16 Youth Proaktiv, "Transatlantic Leadership Program" (Programm ta' Tmexxija Transatlantiku)http://
youthproaktiv.org/programs/eu-us-leadership-program/ (Aċċessat Lulju 2018)
17 Il-Kummissjoni Ewropea, "Half of young Europeans ready to work abroad" (Nofs iż-
żgħażagħ Ewropej lesti li jaħdmu barra minn pajjiżhom), http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (Aċċessat Ġunju 2018)
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 16. KLASSIJIET TAL-ĦILIET GĦALL-ĦAJJA 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Mod kif iż-żgħażagħ jitħejjew aħjar għall-ħajja, u jgħinhom jiksbu 
l-ħiliet bażiċi li jeħtieġu biex jimmaniġġjaw b'suċċess l-attivitajiet ta' 
kuljum tagħhom u jkunu ċittadini aħjar li huma integrati u involuti 
fis-soċjetà, ikun bl-introduzzjoni ta' klassijiet tal-ħiliet għall-ħajja. 
Ħafna żgħażagħ ma jikkunsidrawx diversi ħiliet għall-ħajja, bħal kif 
timla l-formola tat-taxxa, ir-riċiklaġġ jew it-tisjir ta' ikliet bażiċi. Bl-
introduzzjoni ta' suġġett bħal dan, iż-żgħażagħ jistgħu jitgħallmu 
dwar din il-parti importanti tal-ħajja minn età bikrija. 

Sistema li taħdem fuq din il-bażi, u li tista' taħdem tajjeb ħafna madwar 
l-UE, ġiet introdotta fil-Finlandja, fejn l-istudenti jiġu mgħallma 
"Kotitalous", ekonomija domestika, u "Käsityö", artiġjanat. Dawn 
jitgħallmu dwar it-tisjir, it-tindif, l-użu tal-flus b'mod responsabbli, il-
ħasil tal-ħwejjeġ, ir-riċiklaġġ u l-iffrankar tal-ilma u tal-enerġija; iżda 
wkoll dwar ix-xogħol domestiku fuq skala żgħira bħall-insiġ, it-tiswija 
tal-ħwejjeġ, il-bini ta' slitta biex jieħdu gost fil-borra jew dar għall-
għasafar għall-ġnien tagħhom. 

Aktar imporanti minn hekk, huma jiġu mgħallma dwar il-ħiliet 
diġitali bħall-identifikazzjoni ta' aħbarijiet foloz, ir-riskji tal-bullying 
fuq l-internet, iżda wkoll ħiliet aktar prattiċi bħall-installazzjoni ta' 
programmi anti-virus u l-użu ta' stampatur. 

  18. NINTRODUĊU LEZZJONIJIET "TA' SFIDA" BIEX  
         NINKORAĠĠIXXU AKTAR STUDENTI KREATTIVI 

Aleksandra

Il-kriterji tal-valutazzjoni jenħtieġ li jiġu riveduti fil-livelli edukattivi 
kollha biex iħaddnu l-kreattività u l-innovazzjoni. Is-sistema 
tradizzjonali tal-evalwazzjoni tal-għarfien mhix adatta għall-
valutazzjoni tal-kontenut modern. Pereżempju, is-sistema ta' 
gradazzjoni ta' proġetti u assenjazzjonijiet individwali tista' tinġabar 
f'kategoriji differenti, b'kull kategorija jkollha l-kriterji ta' valutazzjoni 
u l-gradazzjoni tagħha stess, simili għall-kriterji ta' valutazzjoni 
tal-università. B'dan il-mod, il-qasam fejn l-istudent huwa nieqes 
l-aktar mill-kompetenzi jkun viżibbli u ċar, sabiex ikunu jafu fuq xiex 
għandhom jiffokaw biex itejbu l-prestazzjoni tagħhom u jkun aktar 
ċar għall-għalliema fuq xiex għandhom jiffokaw. 

Waħda mir-rekwiżiti u n-neċessitajiet ewlenin fl-ambjenti kompetittivi 
tax-xogħol tal-lum hija l-kreattività. Mod alternattiv kif jintgħażlu u 
jingħataw l-għajnuna dawk l-istudenti li huma aktar kreattivi huwa 
billi jingħataw il-possibbiltà ta' valutazzjoni ġusta. 

Dan jista' jinkiseb billi wieħed jaħdem biex jegħleb l-ostakoli u 
jippromwovi r-responsabbiltà billi jdaħħal suġġetti ġodda bħal 
"Sfida", kif ipprattikat f'xi skejjel f'Berlin. Dan jinkludi siegħa fil-
ġimgħa li l-istudenti jqattgħu fuq sfida, pereżempju: logħob taċ-ċess 
mal-anzjani jew jibdew proġett lokali għaż-żgħażagħ. Dan isaħħaħ 
kemm l-interazzjoni personali, kif ukoll l-interazzjoni soċjali.

 17. NIPPROMWOVU L-KURŻITÀ,  
         L-AWTODIPENDENZA U  
         R-RESPONSABBILTÀ 

Laura u Jakob 

L-istudenti jenħtieġ li jitħeġġu jaħdmu fuq 
id-dgħufijiet tagħhom, filwaqt li jingħataw 
il-libertà li jagħżlu liema attivitajiet jixtiequ 
jiffokaw fuqhom. Aħna naħsbu li din it-tip 
ta' sistema orjentata lejn il-proġetti fejn iż-
żgħażagħ jistgħu jiżviluppaw l-ideat u l-punti 
pożittivi tagħhom minflok ma jingħataw 
l-għarfien b'mod sfurzat tista' twassal għal 
riżultati ferm aħjar. Din tinkoraġġixxi l-kurżità 
u l-kreattività. Il-ħidma fuq proġetti tfisser 
il-prattika ta' ħiliet u tagħlim ġodda matul il-
proċess, it-tisħiħ tal-messaġġ li l-falliment jista' 
jkun lezzjoni importanti.

Bħala soċjetà demokratika, irridu liż-żgħażagħ 
ikunu ħielsa, ugwali u li jgħixu f'solidarjetà, iżda 
fil-fatt is-sistema skolastika mhi demokratika bl-
ebda mod: klassi ta' studenti differenti b'punti 
pożittivi u interessi differenti jiġu mgħallma 
l-istess ħaġa mill-għalliema tagħhom. Meta 
titqies l-individwalità ta' kulħadd, kull student 
jenħtieġ li jkun jista' jiżviluppa l-ħiliet u 
l-passjonijiet tiegħu stess. Bl-adozzjoni ta' dan 
l-approċċ, nistgħu nieħdu l-aħjar mill-istudenti 
kollha.

L-istudju PISA jirrikonoxxi sistema simili fil-
Finlandja bħala s-sistema skolastika l-aktar ta' 
suċċess fid-dinja. Għal studenti iżgħar sa età ta' 
13-il sena ma jeżistux lezzjonijiet standard iżda 
l-istudenti u l-għalliema jikkollaboraw minflok. 
"Il-logħob" fl-iskola huwa importanti ħafna u 
l-għan tal-għalliema huwa li jimmotivaw lill-
istudenti tagħhom. Speċifikament, m'hemmx 
klassijiet, iżda l-istudenti jaħdmu fi gruppi ta' 
tagħlim biex isaħħu l-analiżi fil-fond tagħhom 
u jiżviluppaw ħiliet ta' soluzzjonijiet jew 
talenti oħra. Dan jinkoraġġixxi l-inklużjoni u 
l-iżvilupp ta' ħiliet soċjali. L-istudenti Finlandiżi 
huma wkoll permessi li jagħżlu tema li huma 
interessati fiha u jiżviluppawha billi jagħmlu 
kuntatt ma' riżorsi esterni, bħal pereżempju 
esperti jew mużewijiet. Dan "it-tagħlim tal-
fenomeni" instab li jipprovdi lill-istudenti 
l-ħiliet it-tajba għas-seklu  21, u jenħtieġ li 
nimplimentawh madwar l-Ewropa kollha. 



25

 19. KOLLABORAZZJONI BEJN  
         L-ISKEJJEL GĦALL-PROĠETTI 

Gaétan

Waħda mill-ideat hija li jinħolqu pożizzjonijiet 
ta' faċilitaturi tan-netwerk li joperaw fl-iskejjel 
biex ilaqqgħu gruppi differenti ta' studenti u 
jinvolvuhom fuq tema speċifika (pereżempju 
valuri Ewropej, żvilupp sostenibbli, edukazzjoni 
u oħrajn) permezz ta' serje ta' laqgħat. 
Pereżempju, jittieħed grupp ta' studenti li 
jixtiequ jiżviluppaw proġett dwar l-iżvilupp 
sostenibbli fl-iskola tagħhom. 

Appoġġjati minn għalliem jew għalliema, 
huma jistudjaw jekk, fl-Unjoni Ewropea, 
hemmx istituzzjonijiet oħra li qed jaħdmu fuq 
l-istess tema. F'dak il-punt jistgħu javviċinaw 
jew jutilizzaw in-netwerk ta' faċilitaturi biex 
jagħmluhom f'kuntatt man-netwerk tal-iskola. 
B'dan il-mod, din l-iskola tkun tista' tibni 
relazzjonijiet ma' oħrajn u tkun tista' tinteraġixxi 
u taħdem flimkien magħhom. 

In-netwerk jista' jikkollabora biex jorganizza 
Konferenza Ewropea dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli, fejn, bħal fl-EYE, l-istudenti tal-
iskola għolja jaqsmu l-proġetti tagħhom 
u jipproponu soluzzjonijiet u ideat. Dawn 
in-netwerks ikollhom ħafna vantaġġi: il-
kondiviżjoni tal-informazzjoni u tal-ħiliet; il-
promozzjoni tal-iskambji dwar ċerta tema bejn 
l-iskejjel Ewropej; l-iżvilupp ta' relazzjonijiet 
kooperattivi; il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ 
ikunu jistgħu jirriflettu fuq tema Ewropea; il-
ħolqien ta' sens ta' appartenenza għall-UE; 
il-ġbir ta' ideat ġodda, u titjib fl-impenn taż-
żgħażagħ.

Fi Franza, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Ikel 
pereżempju għandu netwerks differenti u 
varjati għaż-żgħażagħ fl-edukazzjoni agrikola. 
Dawn in-netwerks jagħmluha possibbli li 
jintraċċaw ix-xewqat u l-proposti taż-żgħażagħ 
lill-ministeru sabiex jinbnew proġetti b'mod 
konġunt: hija prattika tajba li tista' tiġi esportata 
madwar l-UE kollha.

ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ:  
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Meta nitkellmu dwar il-benesseri taż-żgħażagħ, 
għandna t-tendenza li naħsbu biss dwarha 
f'termini ekonomiċi, u ninsew l-aspett tal-
benesseri mentali u s-saħħa. Ħafna żgħażagħ 
illum jistgħu jsibu ruħhom "maqbuda".

Għandek ġenerazzjoni boomerang li tgħix mal-ġenituri tagħhom, 
titlaq mid-dar għal żmien qasir biss, taħdem f'ambjenti instabbli 
ħafna u mingħajr l-ebda sigurtà kuntrattwali, li jfisser li ma jistgħux 
jiżviluppaw bis-sħiħ l-indipendenza tagħhom u xi kultant ikollhom 
imorru jgħixu lura mal-ġenituri tagħhom. Is-servizzi pubbliċi u soċjali 
għadhom ma jirrikonoxxux bis-sħiħ il-ħtiġijiet speċifiċi li għandhom 
iż-żgħażagħ. Ir-raġunijiet għaliex ħafna żgħażagħ mhumiex 
jirrikorru għas-servizzi soċjali huma minħabba l-istigma assoċjata 
magħhom. Iż-żgħażagħ jew ma għandhomx biżżejjed fiduċja jew 
sempliċement ma jafux li jeżistu dawn is-servizzi. Huwa importanti 
li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol għal dawk li jkunu għadhom 
kemm jibdew u li jiġi żgurat appoġġ aħjar għas-saħħa mentali, sabiex 
iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jħossuhom sodisfatti u jkunu membri 
produttivi tas-soċjetajiet. 

Hemm ukoll kwistjoni interġenerazzjonali li 
tikkomplika s-suġġett.

Bosta parteċipanti hawn fl-EYE semmew li jħossu li l-anzjani 
għandhom it-tendenza li ma jqisux il-kwistjonijiet taż-żgħażagħ 
b'mod serju ħafna. Jisimgħu affarijiet bħal: "dak sempliċiment għaliex 
għadkom żgħar, issa tara kif tikbru minnha. Meta kont żgħir jien kienet 
ferm aktar iebsa u rnexxieli nkampa." Naħseb li ż-żminijiet qed jinbidlu, 
qed isiru ħafna aktar imprevedibbli. Meta l-ġenituri tagħna kienu qed 
jikbru, spiċċaw l-iskola, kisbu impjiegi li kienu permanenti u stabbli, 
setgħu jaffordjaw l-akkomodazzjoni u l-bqija. Illum din l-istruttura 
sempliċi tal-ħajja għaż-żgħażagħ spiċċat. Issa hija ferm aktar fluwida. 
Allura, ovvjament, tqajjem tħassib u ansjetà li ż-żgħażagħ jeħtieġu 
l-assistenza għaliha, u naħseb li wieħed jgħid "sempliċiment ikbru" 
mhuwiex l-aħjar parir li l-anzjani jistgħu jagħtu.

Anna Ludwinek,  
Maniġer tar-Riċerka, l-Unità tal-Politika Soċjali, Eurofound
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 20. GĦODOD KONTRA  
         L-ESKLUŻJONI DIĠITALI U  
         GĦAS-SAĦĦA MENTALI 

Larissa  

Naħseb li l-UE tista' tagħmel xi ħaġa dwar 
l-aċċess għal għodod u riżorsi diġitali, u tiżgura 
li l-pajjiżi jinvestu biżżejjed flus biex jipprovdu 
aċċess ugwali għal teknoloġiji fil-klassijiet, li 
jfisser fl-iskejjel kollha, mhux biss fl-aqwa skejjel 
fi bliet kbar, iżda wkoll fi skejjel vokazzjonali u 
skejjel f'żoni rurali. 

Tema kbira fl-iskejjel bħalissa hija dik tal-
esklużjoni diġitali. Aħna nieħdu bħala fatt 
li kulħadd għandu aċċess għal pjattaformi 
diġitali, iżda fir-realtà mhux kulħadd jista' 
jaffordja l-istess tip ta' teknoloġija. Dak li 
tlabna aħna (OBESSU) biex dan jissolva huwa 
li jiġu pprovduti laptops u tablets fl-iskejjel, 
sabiex kulħadd jingħata l-istess aċċess għat-
teknoloġija.

Fejn tidħol l-esklużjoni soċjali b'mod aktar 
ġenerali, il-promozzjoni tal-għarfien, l-appoġġ 
lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 
jidħlu fl-iskejjel u jorganizzaw workshops huwa 
essenzjali. L-aċċess għall-finanzjament għal 
dawn l-inizjattivi huwa xi ħaġa li l-UE tista' 
tipprovdi u qiegħda tipprovdi bħalissa. Imma 
naħseb li dan jenħtieġ li jsir fuq livelli aktar 
lokali, sabiex l-iskejjel ikunu jistgħu jaħdmu 
aktar mill-qrib mas-soċjetà ċivili dwar dawn il-
kwistjonijiet diffiċli.
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Ir-rivoluzzjoni diġitali qed tqajjem ħafna mistoqsijiet, li jġibu ħafna sfidi u opportunitajiet. Kif tista l-Ewropa timxi 
'l quddiem, billi tuża l-aħjar mingħajr ma tagħmel ħsara lill-istandards tal-għajxien tagħna? Biex titlaq fuq dan il-
vjaġġ, l-Ewropa jeħtieġ li tpoġġi lin-nies, id-drittijiet tagħhom u l-komunitajiet tagħhom fiċ-ċentru ta' din il-bidla 
lejn dinja aktar diġitalizzata. Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ iħabrek għal rivoluzzjoni diġitali li taħdem għall-
ġenerazzjonijiet kollha.

L-għexieren ta' snin li għaddew raw avvanzi teknoloġiċi li biddlu l-mod 
kif ngħixu u norganizzaw ħajjitna. Miż-żieda fl-użu tal-internet u tal-
pjattaformi tal-midja soċjali, għal avvanzi rapidi fl-awtomatizzazzjoni, 
ir-robotika u l-intelliġenza artifiċjali b'mod aktar wiesa', dawn 
l-iżviluppi seħħew b'pass tant mgħaġġel li l-valutazzjonijiet tal-impatt 
tagħhom kellhom jitħabtu biex ilaħħqu. Il-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ 
tal-lum kienet, x'aktarx, affettwata l-aktar. Huma kibru fi żmien ta' 
skoperti ewlenin u żviluppi teknoloġiċi. Huma għalhekk fl-istess 
ħin kemm l-ewwel biex jesperimentaw u jaraw ħajjithom imsaħħa 
minn dawn it-teknoloġiji l-ġodda, kif ukoll dawk li qed ibatu l-aktar 
min-nuqqas ta' għarfien u fehim tagħna dwar l-impatti negattivi fit-
tul li għandhom fuq ħajjitna, fuq id-demokraziji, fuq l-ambjent, fuq 
l-impjiegi u d-drittijiet tax-xogħol, u fuq saħħitna. Huma qegħdin 
jgħixu wkoll dawn il-bidliet teknoloġiċi fost kwistjonijiet soċjopolitiċi 
u ekonomiċi magħrufa sew, bħal livell għoli ta' qgħad, riskju akbar ta' 
faqar u esklużjoni soċjali, livelli ogħla ta' inugwaljanza, u sfidi oħra 
biex ikollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom. 

L-eżempji tal-impatt li r-rivoluzzjoni diġitali diġà kellha fuq ħajjitna 
huma numerużi. Ipprovdiet modi ġodda ta' kif nagħmlu kuntatt 
mal-oħrajn u biddlet kompletament il-mod ta' kif niġu infurmati u 
kif ninteraġixxu mal-midja. Wasslet għal forom ġodda ta' bini tal-
komunità, u għall-ħolqien ta' forom ġodda ta' attiviżmu politiku. 
Wasslet għall-proliferazzjoni tas-sorsi tal-midja u tal-aħbarijiet, forom 
ġodda ta' rapportar li huma aktar aċċessibbli għal kulħadd, u għall-
ħolqien ta' ċittadini ġurnalisti. L-iżvantaġġ ta' dan kollu huwa ż-żieda 
sinifikanti fid-diżinformazzjoni online, inklużi aħbarijiet foloz, u biex 
id-diskors ta' mibegħda jkun aktar faċli biex jinfirex. Bħala riżultat, 
nistgħu nargumentaw, li dan jagħmilha wkoll aktar faċli li jiġu 
mmanipulati u li jinħoloq kaos fl-elezzjonijiet u fi proċessi demokratiċi 
oħra minn barra. L-ekonomija, ix-xogħol u s-suq tax-xogħol ġew 
affettwati wkoll. Fil-ġirja globali għall-kompetittività u biex tibqa' 
proattiva, l-investimenti f'teknoloġiji ġodda u fl-innovazzjoni 
kienu mutur ewlieni tat-tkabbir ekonomiku u tal-produttività. Dan 
wassal għall-ħolqien tal-ġganti tat-teknoloġija, Google, Facebook, 
Microsoft, Amazon biex insemmu ftit, għall-proliferazzjoni ta' negozji 
ġodda tat-teknoloġija, u, bħala riżultat, għall-ħolqien enormi ta' 
impjiegi ġodda fis-setturi tat-teknoloġija avvanzata u tal-manifattura 
tat-teknoloġija. Sfortunatament, waħda mill-konsegwenzi ta' dan 
kienet l-espansjoni rapida konkorrenti tal-hekk imsejħa ekonomija 
tal-gigs, li aktar u aktar żgħażagħ qed jiġu impjegati minn servizzi 
mmexxija mill-apps bħal Deliveroo u Uber, u għalhekk biex 
jitbiegħdu minn impjiegi siguri u fit-tul għal impjiegi prekarji bl-ebda 
dritt bażiku jew protezzjoni soċjali jew vaganzi. Barra minn hekk, 

il-big data u s-sistemi relatati tal-Intelliġenza 
Artifiċjali (IA) qed jintużaw dejjem aktar f'kull 
settur tas-soċjetà. Dawn għandhom kapaċità 
li jiggwidaw, xi kultant anke jissostitwixxu, 
lill-bnedmin fit-teħid tad-deċiżjonijiet u 
fl-identifikazzjoni ta' soluzzjonijiet għall-
problemi. Permezz tat-tagħlim awtomatiku, 
l-IA u l-algoritmi, il-big data tista' ttejjeb il-
ħajja tagħna b'ħafna modi. Jistgħu jiżguraw li 
r-riżorsi jiġu allokati b'mod ferm aktar immirat 
u li jiffranka l-ispejjeż u l-ħin, u/jew jidentifikaw 
problemi u soluzzjonijiet ħafna aktar malajr 
milli qatt jistgħu jagħmlu l-bnedmin. Fis-
settur tas-saħħa, pereżempju, id-dijanjożi u 
l-mediċina personalizzati identifikati permezz 
tas-sistemi tal-IA jistgħu jwasslu għal kura aħjar 
u aktar xierqa. L-impatt li dan se jkollu fuq is-
soċjetajiet u l-ħajjiet tagħna se jimmultiplikaw 
b'mod sinifikanti biss bl-iżvilupp u l-wasla tal-
Internet tal-Oġġetti, u billi l-iskambju tad-data 
u t-teknoloġija jiġu inkorporati fil-ħajja ta' 
kuljum permezz ta' vetturi, apparat domestiku, 
u apparat fiżiku ieħor mgħammar b'teknoloġija 
li tiġġenera d-data.

Xi wħud jgħidu li qegħdin fix-xifer tar-Raba' 
Rivoluzzjoni Industrijali, minħabba li dawn 
l-iżviluppi qed iseħħu b'veloċità bla preċedent 
u jfixklu kważi kull industrija u kull settur 
tas-soċjetà, u jwasslu għat-trasformazzjoni 
ta' sistemi sħaħ ta' produzzjoni, ġestjoni, u 
governanza. Oħrajn iwissu dwar il-kollass 
potenzjali tad-demokraziji tal-Punent u tas-
sistemi ta' protezzjoni soċjali kif nafuhom. Dak 
li l-avvenimenti politiċi globali reċenti wrewna 
huwa li jinħolqu problemi soċjetali ġodda, 
inkluż dwar il-privatezza, hekk kif l-isfruttament 
tad-data personali jsir mudell ta' negozju, kif 
ukoll għodda għall-ħolqien tal-kaos politiku. 
Bħalma jurina l-iskandlu reċenti marbut mad-
data ta' Facebook u Cambridge Analytica, 
dawn l-iżviluppi jeħtieġ li jseħħu flimkien ma' 
diskussjoni usa' dwar il-prinċipji u l-etika, u 
dwar kif niżguraw li dawn it-teknoloġiji ma 
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jispiċċawx ikunu aktar ta' riskju għall-futur tagħna milli l-forza għat-
tajjeb li kienu maħsuba li jkunu. Il-leġiżlazzjoni u r-regolamentazzjoni, 
xi wħud isostnu, jistgħu joħolqu konfini għall-innovazzjoni, iżda 
huma meħtieġa biex jiżguraw li t-teknoloġija tkun ta' benefiċċju u 
aċċessibbli għal kemm jista' jkun nies. Fl-UE, huwa essenzjali li noħolqu 
qafas legali li jrawwem l-innovazzjoni, li nibqgħu kompetittivi kontra 
ċ-Ċina u l-Istati Uniti, filwaqt li niżguraw ukoll madankollu li din 
l-innovazzjoni tkun immexxija u mfassla mill-valuri Ewropej ewlenin 
tagħna. L-UE diġà ħadet it-tmexxija fir-regolamentazzjoni tad-data 
permezz tal-adozzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data (GDPR), qafas legali li jistabbilixxi linji gwida għall-ġbir u 
l-ipproċessar ta' informazzjoni personali ta' individwi. Madankollu, 
hemm bżonn ħafna aktar biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ, speċjalment, 
ikunu appoġġjati u mgħammra aħjar għall-bidliet li ġejjin. Iż-
żgħażagħ fil-YO!Fest u fl-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ  2018 
fi Strasburgu, ipproponew numru ta' ideat li dawk li jfasslu l-politika 
Ewropea jagħmlu tajjeb li jikkunsidrawhom, inklużi: "L-UE jenħtieġ li 
tiżviluppa, tinforza u taġġorna b'mod kostanti r-regoli għall-ittestjar, 
iċ-ċertifikazzjoni, id-disinn u l-istandardizzazzjoni ta' prodotti ta' 
Robotika u Intelliġenza Artifiċjali. Dan jista' jiġi formalizzat permezz 
ta' kumitati esperti li jittrattaw kwistjonijiet etiċi, teknoloġiċi, legali 
u ekonomiċi, kif ukoll strumenti ta' governanza kollaborattiva." 
Proposta oħra kienet li l-appoġġ u l-finanzjament ikunu disponibbli 
għal ekosistema ta' tagħlim tul il-ħajja, fejn grupp ta' esperti 
jimmonitorja u jidentifika liema ħiliet se jkunu meħtieġa fil-futur 
skont il-pajjiż, l-industrija u s-settur.

Fil-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, aħna nħeġġu għal regolamenti 
tal-UE li l-ewwel u qabel kollox iridu jsegwu approċċ ibbażat fuq 
id-drittijiet. Dan ifisser li kwalunkwe soluzzjoni politika għandha 

tkun ibbażata b'mod normattiv fuq standards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, bl-
ewwel kunsiderazzjoni mogħtija għal x'impatt 
għandha l-innovazzjoni teknoloġika fuq 
l-aċċess taż-żgħażagħ għad-drittijiet tagħhom 
għal xogħol deċenti, għas-saħħa, li ma jiġux 
iddiskriminati, jew fuq il-parteċipazzjoni 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Parti kbira mill-
kwistjonijiet deskritti hawn fuq ġejja mill-
konċentrazzjoni żejda ta' ġid u riżorsi f'idejn 
ftit ġganti/konglomerati tat-teknoloġija. L-UE 
jenħtieġ li tmexxi t-triq għad-diskussjoni 
u għas-sejbien ta' soluzzjonijiet regolatorji 
għal din ir-realtà l-ġdida – dawk li jwasslu 
biex jitnaqqsu l-iżbilanċi tal-poter li toħloq. 
Fl-aħħar nett, is-sistema edukattiva tagħna 
jeħtieġ li terġa' tiġi kkunsidrata, għax din ir-
realtà ġdida titlob ħsieb aktar kritiku u għal-
litteriżmu diġitali, sabiex iż-żgħażagħ, b'mod 
speċjali, ikunu jistgħu jinfluwenzaw u jsawru 
t-tfassil tal-politika diġitali. Mark Zuckerberg 
reċentement ġie kkwotat li qal li "il-ħarsien 
tal-komunità tagħna huwa aktar importanti 
mill-massimizzazzjoni tal-profitti tagħna". 
Interessanti, li din tista' tkun mantra tajba  
għall-UE  fit-tentattiv tagħha li tmexxi t-triq fir-
regolazzjoni tar-rivoluzzjoni diġitali.
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2. SINJURI U FOQRA:  
 Nesiġu tqassim ġust
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Qabel ma nistgħu nibdew insolvu l-inugwaljanza, jeħtieġilna naqblu li 
teżisti. It-tema Sinjuri u Foqra kienet iddisinjata biex issib soluzzjonijiet 
komuni għall-inugwaljanza li qed tikber fl-Ewropa, iżda l-inugwaljanza 
hija fenomenu kkumplikat, wieħed li jiġi f'ħafna forom u huwa diffiċli 
biex jiġi identifikat, aħseb u ara biex taqbel dwaru. L-inugwaljanza 
teżisti fuq livell mikro u makro, għalhekk is-soluzzjonijiet iridu jinstabu 
fuq iż-żewġ livelli. Huwa diffiċli għal individwu biex jammetti li dak li 
għandu fil-ħajja huwa prodott kemm biprivileġġ kif ukoll mill-kisbiet 
tiegħu stess, iżda jeħtieġ li naħdmu biex nagħmlu l-affarijiet aktar ġusti.

Bħala alleanza supranazzjonali qawwija f'era globalizzata, l-Unjoni Ewropea 
tolqot il-ħajjiet ta' miljuni ta' ċittadini mhux tal-UE, għalhekk ir-responsabbiltà 
tagħna u s-soluzzjonijiet biex titnaqqas l-inugwaljanza jespandu lil hinn mill-
fruntieri tagħna stess.  

Filwaqt li jista' jkollha l-għeruq fil-ġid, l-inugwaljanza hija prodotta u 
riprodotta fil-ħajja tagħna ta' kuljum b'modi li jestendu ferm lil hinn mill-
bilanċ tal-bank tagħna. Id-differenza fl-introjtu fl-Ewropa huwa suġġett 
validu; L-inugwaljanza hija sistema ferm aktar ikkumplikata, li tirriżulta mis-
sesswalità, il-ġeneru, l-edukazzjoni, id-diviżjoni urbana kontra dik rurali, 
iċ-ċittadinanza, il-globalizzazzjoni, il-kapaċitajiet fiżiċi, il-kulur tal-ġilda, it-
teknoloġija u, naturalment, is-setgħa.

L-Ewropa tiddistingwi ruħha permezz tal-politiki soċjali tagħha, madankollu, 
ir-riżultati dejjem aktar viżibbli tal-inugwaljanza wasslu għal diskussjonijiet 
dwar mezzi ġodda għar-ridistribuzzjoni tal-introjtu tal-aktar sinjuri fis-
soċjetà. 

Dawn il-mistoqsijiet ħafna drabi jitqajmu b'konnessjoni mar-ristrutturar 
antiċipat tas-suq tax-xogħol u ż-żieda fit-teknoloġija mainstream tal-IA. 
Filwaqt li kien hemm ħafna ideat, mingħajr dubju l-kelma prinċipali tat-
tema Sinjuri u Foqra kienet l-Introjtu Bażiku Universali - stipendju bażiku li 
jiggarantixxi l-għajxien imħallas liċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-
istatus tal-impjieg tagħhom. Din hija politika soċjali li attirat ħafna dibattitu, 
iżda ż-żgħażagħ b'mod ċar jarawha bħala soluzzjoni possibbli għal bosta 
kwistjonijiet politiċi u huma lesti li jassumu r-riskji tagħha.

L-inugwaljanza hija sottili, u jeħtiġilna nirrikonoxxuha jekk irridu 
nidentifikaw il-kawżi tagħha u nipprovdu soluzzjonijiet. Jekk aħna serji fl-
għan tagħna li nwaqqfu l-inugwaljanza, l-isforzi kollha jridu jinkludu lil 
dawk li jsofru l-konsegwenzi. Filwaqt li l-EYE pprovda din il-pjattaforma, 
kwistjoni rikorrenti mressqa mill-parteċipanti kienet l-ispejjeż sinifikanti 
marbuta mal-attendenza fl-avveniment, flimkien ma' standard minimu 
għoli ta' edukazzjoni meħtieġ biex wieħed jipparteċipa fit-taħditiet. Dan 
huwa ostakolu potenzjali għan-nies stess li l-għarfien siewi tagħhom dwar 
l-inugwaljanza jeħtieġ li jinstema'. 

L-inugwaljanza toħloq sentimenti ta' mistħija billi tgħid lil ċerti membri tas-
soċjetà li jixirqilhom anqas. Jekk aħna impenjati, bħala unjoni demokratika, 
li neliminaw l-inugwaljanzi li jġiegħlu liċ-ċittadini tagħna jistħu, u jekk irridu 
nħarsu lura f'dan il-waqt u nħossuna kburin bl-azzjonijiet tagħna, jeħtiġilna 
nkunu lesti li naħdmu flimkien u nieħdu dawk id-deċiżjonijiet diffiċli. 
L-ugwaljanza vera hija inklussiva. 
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ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-opportunitajiet 
ta' xogħol/ 

qgħad

L-opportunitajiet 
ta' edukazzjoni

Il-kwalità 
tal-ħajja

Il-parteċipazzjoni 
politika

Id-diġitalizzazzjoni Il-libertà tal-midja/
sfidi

L-akkomodazzjoni Awtomatizzazjoni/
IA

TOTAL UE28
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SIGURTÀ U PERIKLU - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

Ir-razziżmu/
ir-reati ta' mibegħda

Id-drittijiet 
tal-bniedem

It-terroriżmu Il-korruzzjoni Is-sikurezza 
fuq l-internet 

(attakki/
reati ċibernetiċi)

Il-kriminalità Kontroll 
tal-fruntieri

TOTAL UE28
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SEPARATAMENT U FLIMKIEN - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-immigrazzjoni Il-libertà 
tal-kelma

Iċ-ċittadinanza/
it-tjubija 

(eż. il-volontarjat, 
kampanji)

L-aħbarijiet 
foloz

L-ewroxettiċiżmu Il-baġit/finanzi e-parteċipazzjoni/ 
demokrazija diġitali

TOTAL UE28
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LOKALI U GLOBALI - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

It-tibdil 
fil-klima

Il-faqar 
globali

Il-ġestjoni 
tal-oċeani/
tal-iskart

Iż-żieda 
fil-popolazzjoni 

globali

Il-bliet 
sostenibbli

L-għajxien 
sostenibbli 

fl-ambjenti lokali

L-estinzjoni 
tal-annimali

Il-bijodiversità L-esplorazzjoni 
tal-ispazju

Il-biedja

TOTAL UE28
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SINJURI U FOQRA - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-inugwaljanza Il-kuntentizza Il-paga 
li tiggarantixxi 

l-għajxien

L-innovazzjoni 
(negozji ġodda, eċċ.)

L-esperjenza 
ta' xogħol mhux 

bi ħlas

Il-kummer
ċ ġust

Il-kummerċ 
globalizzat

Differenza 
bejn urban/

rurali

TOTAL UE28
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INUGWALJANZA: LI TAQSAM MA' ĦADDIEĦOR IFISSER LI JIMPURTAK 

Fis-soċjetajiet kapitalistiċi li bnejna aħna stess, il-flus huma sinonimu mal-poter; meta 
l-flus u l-poter jispiċċaw ikkonċentrati żżejjed f'idejn ċerti gruppi, dan jissarraf f'sistema li 
tonqos milli taqdi l-interessi tal-ħafna. Filwaqt li l-Istati Membri tal-UE jistabbilixxu sistemi 
nazzjonali ta' protezzjoni soċjali bil-għan li jimminimizzaw l-effetti ta' dan l-iżbilanċ, il-
konsegwenzi tal-istrutturi tal-poter tal-passat irriżultaw f'inugwaljanza sistemika li tkompli 
tirriproduċi ruħha. 

Dan jgħidilna li n-nies mhumiex liberi li jfasslu d-destin tagħhom skont il-mertu, iżda li huma mwielda f'sistema lil hinn mill-
kontroll tagħhom li tagħżel minn qabel ir-rebbieħa u t-telliefa, u li tagħti l-poter lil ta' l-ewwel għad-detriment ta' dawn tal-aħħar. 
L-inugwaljanza dejjem tikber bejn il-"haves" u l-"have nots" tixhed dan, u turina li s-sistema tal-protezzjoni soċjali attwali mhix 
qed tagħmel biżżejjed biex tagħlaq dan il-vojt. 

L-ugwaljanza jeħtieġ li ma tkunx dwar min jaħdem l-aktar jew dwar min ħaqqu l-aktar, l-ugwaljanza għandha tfisser li kulħadd 
jingħata l-istess ċans li jirnexxi. Kulħadd jistħoqqlu l-istess punt tat-tluq fil-ħajja, iżda sakemm insibu modi kif nistgħu nqassmu 
r-riżorsi b'mod aktar ġust, id-differenza bejn is-sinjuri u l-foqra se tkompli tikber. 

 21. NIRSISTU GĦAL INTROJTU BAŻIKU UNIVERSALI  
         BIEX NITTRATTAW L-INUGWALJANZA 

Joe 

L-Introjtu Bażiku Universali (UBI) huwa introjtu bla kundizzjoni 
diżassoċjat mill-impjieg, imħallas mill-istat liċ-ċittadini kollha tiegħu 
indipendentement mill-qligħ tagħhom, u kien popolari fl-EYE ta' 
din is-sena bħala soluzzjoni għal kwistjonijiet soċjali li għandhom 
l-għeruq fl-inugwaljanza. Dan qed jitqies dejjem aktar bħala 
soluzzjoni peress li ż-żgħażagħ qed isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet ta' 
għajxien prekarju minħabba spejjeż tal-għajxien li qed jogħlew, pagi 
li qed jonqsu, u aktar ostakoli għall-impjiegi.

Dawk li jipproponu l-UBI bħal Aurelie Hampel minn Unconditional 
Basic Income Europe jargumentaw li l-UBI kważi telimina l-faqar, 
billi ċ-ċittadini nfushom huma f'pożizzjoni aħjar biex jidentifikaw 
il-bżonnijiet tagħhom stess u l-UBI jagħtihom l-awtonomija biex 
jilħquhom. B'numru kbir ta' impjiegi li jidher li huma mhedda mill-
awtomizzazzjoni, il-UBI jipprovdi pilastru ġdid tal-protezzjoni soċjali 
li jippermetti liċ-ċittadini jegħlbu l-problemi ta' suq tax-xogħol li qed 
jinbidel. Skont Aurelie, għandna bżonn nieqfu naħsbu dwar il-UBI 
bħala "flus b'xejn". 

L-ekonomista Harro Boven jirrifjuta kritika li l-UBI mhuwiex affordabbli 
u jemmen li billi jitneħħew l-ispejjeż burokratiċi, il-maġġoranza tal-
UBI jista' jinkiseb billi l-pagamenti tal-benefiċċji soċjali attwali jiġu 
assenjati mill-ġdid, bl-iżbilanċ li jkun fadal jiġi ffinanzjat minn taxxa 
modesta fuq il-ġid. 

Il-UBI jeħles ftit mill-piżijiet finanzjarji maħluqa mill-edukazzjoni 
terzjarja, li bħalissa qed joħolqu ostakolu għall-familji b'introjtu baxx 
u jiskoraġġixxu liż-żgħażagħ milli jsegwu l-ħolm tagħhom. Għidulna 
li għandna l-garanzija finanzjarja. Għidulna li nistgħu nażżardaw 
noħolmu.

 22. NIPPROMWOVU T-TAGĦLIM  
         TUL IL-ĦAJJA 

Matthaeus  

Nixtieq nara ż-żieda fil-profitti li jaqilgħu 
l-korporazzjonijiet multinazzjonali permezz tat-
tqassim mill-ġdid tal-effiċjenza lill-impjegati 
tagħhom permezz ta' programmi ta' tagħlim 
tul il-ħajja.

L-awtomatizzazzjoni ilha miexja b'rata 
mingħajr preċedent f'dawn l-aħħar snin grazzi 
għall-avvanz tal-Intelliġenza Artifiċjali, u 
l-esperti qed ibassru ristrutturar drammatiku 
tas-suq tax-xogħol tagħna meta l-bnedmin 
m'għadhomx aktar ħaddiema indispensabbli. 
Din iż-żieda fl-effiċjenza se tiffranka ħafna flus 
lil min iħaddem iżda potenzjalment se tħalli 
numru kbir ta' nies qiegħda u toħloq impjiegi 
ġodda li għalihom il-forza tax-xogħol tal-lum 
m'għandhiex il-ħiliet meħtieġa. 

Dan ikun kemm ta' benefiċċju għall-kumpanija, 
kif ukoll jagħti lill-impjegati l-ħiliet meħtieġa 
biex jorjentaw ruħhom fiċ-ċirkostanzi li 
jinbidlu tas-suq tax-xogħol inċert billi jtejbu 
l-attraenza tagħhom. Dan ir-rekwiżit jenħtieġ 
li jieħu l-forma ta' obbligu legali, madankollu, 
minħabba li jista' jkun projbittivament għali 
għall-kumpaniji ż-żgħar, ikun impost biss fil-
każ ta' korporazzjonijiet multinazzjonali kbar. 
Dan iwassal għall-istabbiliment ta' kultura 
tan-negozju li fiha l-programmi tat-tagħlim 
tul il-ħajja jkunu fattur essenzjali biex jattiraw 
l-impjegati.
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 25. AĊĊESS GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA GĦALL- 
         PERSUNI TRANSGENDER 

Frederieke 

Nixtieq nara n-nies transgender milqugħa b'idejn miftuħa fl-UE. Dan 
jenħtieġ li jestendi għall-mediċina li hija speċjalment f'pożizzjoni 
tajba biex tissodisfa l-ħtiġijiet uniċi tagħhom. Kemm it-trattament kif 
ukoll l-identità transgender jenħtieġ li jkunu leġittimizzati fi ħdan is-
sistema tal-kura tas-saħħa permezz ta' taħriġ speċjalizzat tal-persunal 
mediku u d-depatoloġizzazzjoni tal-identità transgender. Bħalissa, 
l-individwi transgender jirċievu trattament u drittijiet differenti 
madwar l-UE, li hija kwistjoni li jenħtieġ li tiġi indirizzata fil-livell tal-
UE.

Transgender Europe sabet li minħabba l-preġudizzju u 
l-emarġinazzjoni ta' persuni transgender fis-soċjetà tagħna, huma 
jsofru minn saħħa mentali u fiżika aktar ħżiena inkluż riskju għoli ta' 
infezzjoni tal-HIV u suwiċidju. Biex dawn l-inugwaljanzi jkomplu jiġu 
aggravati, in-nies transgender għandhom diffikultà biex jaċċessaw 
kura tas-saħħa adegwata minħabba l-istigmatizzazzjoni tagħhom fil-
komunità medika, li timmanifesta ruħha permezz ta' mġiba bħalma 
hija r-referenza għal persuni transgender b'isimhom u bil-ġeneru 
li huma assenjati bih mat-twelid, li b'hekk ikisser il-fiduċja bejn il-
persunal mediku u l-pazjent. 

In-nies transgender fl-Ewropa jiffaċċjaw ukoll diffikultà biex jaċċessaw 
it-trattament neċessarju tal-ormoni u l-operazzjoni kirurġika ta' tibdil 
tas-sess minħabba ostakoli finanzjarji u l-istigmatizzazzjoni, minkejja 
d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li dawn it-
trattamenti kienu jikkostitwixxu "trattament neċessarju" u talbet lill-
Istati Membri jikklassifikaw dawn taħt il-pjanijiet tal-assigurazzjoni 
bħala tali. Skont studju tal-2008 minn Transgender Europe, terz tal-
persuni li wieġbu ġew miċħuda t-trattament minħabba li t-tabib 
tagħhom personalment oġġezzjona għat-tibdil tas-sess, filwaqt 
li nofs dawk fl-UE li kisbu din l-operazzjoni kirurġika kienu qed 
jiffinanzjaw l-ispejjeż huma stess.18 19

 23. INTROJTU BAŻIKU, IMMA MHUX UNIVERSALI

Anoosh 

Għandna bżonn nibdlu s-sistema attwali ta' protezzjoni soċjali, li 
l-istrutturi prinċipali tagħha huma mis-seklu 20.  

L-idea ta' introjtu bażiku biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjetali 
sistemiċi tista' taħdem, iżda ma jagħmilx sens li maniġer tal-bank 
sinjur jitħallas l-istess bħal infermier(a) li mhux imħallas kif jixraq. 

L-introduzzjoni ta' introjtu bażiku kondizzjonali biex jissupplimenta 
pagi aktar baxxi tittrasferixxi r-responsabbiltà ta' pagi ġusti mill-
kumpaniji privati lill-Istat u tnaqqas id-dipendenza ta' xi wħud fuq 
pagi baxxi jekk il-kumpaniji ma jkunux jistgħu jħallsu aktar. Tiżgura 
wkoll l-użu ta' riżorsi limitati tal-Istat f'konformità mal-objettivi tal-
istat soċjali. 

 24. DRITTIJIET UNIFIKATI TAT- 
         TAXXA U TAX-XOGĦOL FL-UE 

Anoosh u Quentin 

Nipproponu standardizzazzjoni tal-liġijiet 
tat-taxxa u tax-xogħol tal-UE, immirati lejn il-
promozzjoni tal-ugwaljanza fost iċ-ċittadini 
kollha u bejn l-Istati Membri kollha.

Minkejja l-isforz għal għanijiet komuni, 
l-inugwaljanzi kbar għadhom jeżistu fil-
fruntieri tal-UE. Dan ifisser li hemm disparità 
dejjem akbar bejn l-istandard tal-għajxien 
esperjenzat minn ċittadini tal-UE, skont liema 
Stat Membru jgħixu fih. 

Aħna nemmnu li n-nies kollha jistħoqqilhom 
l-istess opportunitajiet fil-ħajja, iżda 
t-tassazzjoni u d-drittijiet tax-xogħol diverġenti 
tal-gvernijiet nazzjonali jimpedixxu dan.  Dan 
jippermetti l-introduzzjoni ta' paga minima 
standard, li żżid il-kapaċità tal-akkwist taċ-
ċittadini b'mezzi mhux privatizzati. 

Essenzjalment, bil-ħolqien ta' politika unifikata 
tat-taxxa u tax-xogħol  fi ħdan l-UE, il-paga 
minima standard madwar l-Ewropa tista' 
mbagħad tiġi introdotta maż-żmien hekk kif 
l-ekonomiji jersqu aktar qrib xulxin. Dan jgħin 
biex jitwaqqfu d-differenzi ġeografiċi f'termini 
ta' saħħa ekonomika madwar l-UE.

18 Il-Parlament Ewropew, "Transgender Persons’ Rights in the EU Member States” (Id-Drittijiet tal-Persuni Transgender fl-Istati Membri tal-UE), http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/
NOTE-20100601-PE425.621-Transgender-Persons-Rights-in-the-EU-Member-States.pdf (Aċċessat Ġunju 2018)  
19  Transgender Europe, www.tgeu.org (Aċċessat Ġunju 2018)
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 26. INWAQQFU T-TAXXA ROŻA 

Emily 

Nixtieq nara li ż-żieda fl-ispejjeż applikata fuq 
oġġetti tan-nisa titneħħa sabiex in-nisa ma 
jkunux soġġetti għal spejjeż ta' għajxien ogħla 
minħabba l-ġeneru tagħhom. Dan l-iżbilanċ 
jestendi għas-sistema ta' tassazzjoni, fejn il-
prodotti bażiċi tal-iġjene indispensabbli għas-
saħħa tal-mara huma soġġetti għal taxxa 
tal-lussu filwaqt li x-xfafar tal-leħja għall-irġiel 
huma kkunsidrati bħala rekwiżit bażiku.  

It-taxxa ROŻA tirreferi għall-fenomenu li bih 
il-prodotti u s-servizzi mfassla għan-nisa huma 
awtomatikament aktar għoljin minn dawk 
komparabbli għall-irġiel, u dan iwassal għal 
żieda fl-għoli tal-ħajja għan-nisa. Il-fenomenu 
fi ħdan is-sistema ta' tassazzjoni li jikklassifika 
l-prodotti tal-iġjene tan-nisa bħala "oġġetti ta' 
lussu mhux essenzjali" jissejjaħ it-"taxxa tat-
tampun", li jirriżulta f'tassazzjoni ogħla li tmur 
kontra n-neċessità tagħhom.

Minn Marzu  2017, l-Istati Membri tal-UE 
jistgħu jiddeċiedu liema prodotti jżidu mal-
lista ta' oġġetti bil-VAT imnaqqsa. Madankollu 
l-oġġetti sanitarji ma jistgħux jiġu ntaxxati 
b'rata anqas minn 5 %.20 Għal nisa bla dar, nisa 
f'familji b'introjtu baxx u nisa żgħażagħ li jixtru 
l-oġġetti sanitarji tagħhom stess, it- "taxxa tat-
tampun" toħloq ostakolu bla bżonn fl-isforzi 
tagħhom biex jimmaniġġjaw il-ħtiġijiet bażiċi 
tagħhom tal-kura tas-saħħa. 

 27. NIPPROMWOVU D-DRITTIJIET  
         TAL-BNIEDEM FIL-KUMMERĊ  
         FIT-TESSUTI 

Davina

Irridu nagħmlu l-ktajjen tal-provvista tat-tessuti 
aktar ġusti permezz ta' leġiżlazzjoni vinkolanti 
għad-drittijiet tal-bniedem. L-industrija tat-
tessuti li tipproduċi u/jew tbigħ fi ħdan l-UE 
għandha tipprova li huma jirrispettaw id-
drittijiet tal-bniedem u jiżguraw konformità 
mal-Istandards Internazzjonali tax-Xogħol. 

Eventwalment, l-istituzzjonalizzazzjoni tal-
kummerċ ġust u l-istabbiliment ta' skemi 
konġunti kif ukoll iż-żamma ta' diskussjoni 
miftuħa dwar il-kummerċ ġust u l-ilħuq ta' 
udjenza usa' jeħtieġ li jiġu promossi fi ħdan 
l-UE.

Dan jista' jinkiseb mill-kampanji u 
r-riżoluzzjonijiet ta' appoġġ tal-MPE sabiex 
jinħoloq kapitolu dwar il-politika tal-kummerċ 
ġust f'kull ftehim kummerċjali.

INTERVISTA

Kemm hija importanti l-integrità fid-drittijiet tal-
bniedem?
Meta niġu għall-Ewropa, qed issir aktar faċli li wieħed jistaqsi dwar 
l-integrità u l-impenji tagħha għad-drittijiet bażiċi tal-bniedem 
meta nibqgħu nħallu familji u individwi vulnerabbli jmutu fuq ix-
xtut tagħna? Kif nistgħu ngħidu liż-żgħażagħ biex ikunu kburin 
bl-Ewropa meta ma nirrispettawx id-drittijiet bażiċi tal-bniedem? 
Ħafna drabi hemm l-impressjoni ta' klixejiet ta' karità enfasizzati 
żżejjed u sensazzjoni astratta ta' solidarjetà dwar il-migrazzjoni. 
L-Ewropa jeħtieġ li tagħmel ftit awtoanaliżi, u hemm bżonn li l-UE  
tikkunsidra mill-ġdid xi wħud mill-prattiki kummerċjali tagħha biex 
tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem jibqgħu ċentrali għat-tranżazzjonijiet 
kummerċjali tagħha.

Għaliex in-nies jibqgħu lura milli jivvutaw?
Fl-opinjoni tiegħi, iż-żgħażagħ mhumiex jivvutaw għax ma jħossu 
l-ebda konnessjoni mal-Parlament Ewropew jew rappreżentanza 
fih, speċjalment l-Ewropej li mhumiex bojod li għadhom imsejħa 
immigranti tat-tieni jew tat-tielet ġenerazzjoni. Kif nistgħu nitolbu 
liż-żgħażagħ jivvutaw fil-Parlament Ewropew meta ma jkollhomx 
rappreżentanza hemmhekk. L-Ewropa trid tiffoka aktar fuq kif 
tisma' liż-żgħażagħ u l-ħtiġijiet tagħhom, u tipprova tagħtihom ir-
rappreżentanza fil-PE li jixirqilhom.

Amal Hussein,  
Student Somalu li qed jistudja fi Spanja

20 Il-Kummissjoni Ewropea, "VAT rates” (Rati tal-VAT), https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en (Aċċessat 
Lulju 2018)
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RIVOLUZZJONI

Hemm inkwiet dejjem jikber u aġitazzjoni fl-Ewropa. Qed nibdew nirrikonoxxu li l-istrutturi 
soċjoekonomiċi attwali mhumiex imfassla fl-interess tal-poplu. Il-kontradizzjoni tas-
sitwazzjoni ekonomika attwali hija li s-suċċess tagħha jiddependi fuq tkabbir perpetwu u li 
ma jistax jintemm. Is-sostenn ta' dan it-tkabbir sar b'sogru għall-mases; l-effett tat-trickle-
down li ġie mwiegħed qatt ma ġie mmaterjalizzat, minflok is-sinjuri saru aktar sinjuri u 
l-foqra ifqar.

Huwa fatt inevitabbli li jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma se jiggravaw biss, għalhekk, il-bidla hija l-unika tama tagħna. Bħala 
individwi li niffunzjonaw f'sistema, insibu ruħna sfurzati biex nissottomettu ruħna għat-talbiet riġidi u mhux mixtieqa tagħha. 
Bħala individwi li naġixxu waħedna, aħna mingħajr saħħa, u s-sistema ssostni lilha nnifisha bi spejjeż għalina. Peress li din l-ispiża 
timmultiplika ruħha, it-tbatija individwali tagħna tinbidel fi spiża kollettiva.

Jekk nixtiequ ntejbu l-affarijiet jeħtieġ li nittrasformaw din l-ispiża kollettiva f'rivoluzzjoni kollettiva, u nżarmaw l-istrutturi oppressivi 
li jdgħajfu l-ġid tal-poplu. Il-Membri tal-Parlament Ewropew huma f'pożizzjoni privileġġjata biex imexxu din il-bidla, u aħna, iż-
żgħażagħ tal-Ewropa, inħeġġuhom biex jagħmlu d-deċiżjonijiet kuraġġużi fl-interessi ta' dawk l-aktar vulnerabbli. 

Bħal kull bidla kbira, se tiltaqa' ma' kontroversja u reżistenza, speċjalment minn dawk li jibbenefikaw mill-istatus quo attwali. 
Għandna bżonn politiċi b'viżjoni u integrità biex jagħmlu dawn id-deċiżjonijiet diffiċli għall-ġid akbar, u biex jirreżistu l-pressjonijiet 
inevitabbli mill-kurituri tal-poter. 

Aħna żgħażagħ u idealistiċi, u nemmnu li l-bidla hija possibbli. Jekk jogħġobkom tiddiżappuntawniex. 

 28. NIPPROVDU KORSIJIET  
         AĊĊESSIBBLI MADWAR  
         L-EWROPA KOLLHA 

Idea li ssemmiet fil-workshop

L-UE jenħtieġ li tippromwovi l-introduzzjoni 
ta' moduli edukattivi faċilment aċċessibbli u 
bla ħlas fuq YouTube u fuq pjattaformi oħra 
tal-midja soċjali, bl-assistenza ta' universitajiet. 
Dan jista' jinkludi korsijiet f'suġġetti bħall-
kodifikazzjoni kif ukoll korsijiet tal-lingwa.

Ħafna żgħażagħ jistudjaw madwar l-UE 
u għandhom iċ-ċans li jistudjaw f'diversi 
universitajiet permezz tal-programm Erasmus, 
madankollu meta ż-żgħażagħ jibdew ix-xogħol 
jitilfu l-opportunità li jibnu fuq il-ħiliet varji li 
ħadmu fuqhom fl-università. Billi toffri dawn il-
korsijiet l-UE tista' tagħmel differenza tanġibbli, 
u tgħin lin-nies madwar l-UE biex jespandu 
s-sett tal-ħiliet tagħhom. Jista' wkoll ikollu 
l-benefiċċju miżjud li jipprovdi opportunitajiet 
għall-edukazzjoni lil persuni li ma marrux 
l-università imma li jridu jitgħallmu ħiliet 
ġodda.

Dan jista' jinkiseb billi tissieħeb ma' diversi 
universitajiet madwar l-UE, possibbilment 
billi tieħu vantaġġ min-netwerk eżistenti tal-
Erasmus.
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 30. NINTAXXAW IR-ROBOTS! 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Nixtieq nara li l-UE timponi taxxa fuq ir-robots, 
li tintaxxa lir-robots b'mod simili għat-taxxi 
imposti fuq il-ħaddiema bnedmin. Dan jista' 
jgħin biex jirkupra t-telf mit-taxxa fuq l-introjtu 
mitlufa, u jipprovdi lill-gvern b'introjtu 
addizzjonali biex jindirizza r-ristrutturar tas-suq 
tax-xogħol. 

Ir-robots huma mbassra li se jieħdu l-impjiegi 
ta' ħiliet ta' livell medju u li jitħallsu pagi 
medji, peress li l-Intelliġenza Artifiċjali 
tippermettilhom li jaħdmu aktar, aktar malajr u 
b'mod aktar perfett milli l-bnedmin qatt jistgħu 
jagħmlu. Sabiex jiġi evitat li titkisser il-klassi 
tan-nofs, li jkun ifisser aktar inugwaljanza, iridu 
jittieħdu passi sabiex jiġi żgurat li ż-żieda fil-ġid 
iġġenerat mir-robots tkun imqassma mill-ġdid 
fost is-soċjetà kollha. Il-Parlament Ewropew 
preċedentement irrifjuta proposta biex tiġi 
introdotta taxxa fuq ir-robots, madankollu 
nemmen li dan huwa pass meħtieġ jekk il-
gvernijiet iridu jindirizzaw il-problemi kkawżati 
minn suq tax-xogħol ristrutturat.21

It-taxxa fuq l-awtomatizzazzjoni tippermetti 
t-tqassim mill-ġdid tal-ġid permezz tas-sigurtà 
soċjali, programmi edukattivi, servizzi pubbliċi, 
u tippermetti l-investiment f'setturi oħra tal-
ekonomija. B'mod kruċjali, it-tqassim mill-
ġdid fil-forma ta' taxxa jiżgura t-trasferiment 
tal-poter u tar-responsabbiltà mill-kumpaniji 
privati għall-gvern aktar adattat u elett b'mod 
demokratiku. 

 29. NAPPOĠĠJAW EYE AKTAR INKLUSSIVA 

Roger 

Nemmen li l-EYE jenħtieġ li jagħmel fondi disponibbli bil-quddiem 
għal gruppi taż-żgħażagħ li jirrappreżentaw pluralità ta' utenti, 
li għalihom l-ispejjeż finanzjarji tal-attendenza għall-EYE jkunu 
projbittivi. Ħafna mill-parteċipanti ta' din is-sena kellhom edukazzjoni 
għolja u sigurtà finanzjarja, li hija rappreżentazzjoni mhux eżatta 
taż-żgħażagħ Ewropej. Nixtieq li avvenimenti futuri tal-EYE jpoġġu 
l-inklużjoni soċjali usa' fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet kollha ta' politika, 
biex jiżguraw li individwi minn firxa wiesgħa ta' sfondi jkunu jistgħu 
jattendu.

L-EYE jipprovdi opportunità imprezzabbli għaż-żgħażagħ tal-Ewropa 
biex isemmgħu leħinhom. Madankollu, huwa vitali li dawn l-ilħna 
jkunu rappreżentattivi tal-popolazzjoni taż-żgħażagħ kollha tal-
Ewropa u mhux biss tal-ftit privileġġjati. L-ispiża tat-trasport, tal-
akkomodazzjoni u tal-ikel titla' mhux ħażin, u għal dawk li jivvjaġġaw 
mill-bogħod il-prezzijiet jistgħu jogħlew saħansitra aktar. Għalkemm 
l-EYE jipprovdi sponsorizzazzjoni lil xi gruppi taż-żgħażagħ biex 
ikopru dawn l-ispejjeż, peress li jitħallsu retroattivament huwa 
meħtieġ li l-parteċipanti jkollhom il-flus kontanti diġà disponibbli.

L-EYE 2018 ma kellux il-perspettiva unika ta' dawk li jħabbtu 
wiċċhom ma' kwistjonijiet finanzjarji, li l-ideat siewja tagħhom 
se jibqgħu ma jinstemgħux bħala riżultat. Dan jista' jinkiseb billi 
jgħaddi l-finanzjament għand l-individwi, kif ukoll billi jogħla 
l-profil tal-avveniment fost l-istituzzjonijiet. Suġġeriment ieħor 
jista' jkun li jkun hemm ħidma mal-imsieħba għal opportunitajiet 
ta' sponsorizzazzjoni, u l-promozzjoni tal-avveniment minn qabel, 
f'reġjuni fejn kien hemm ftit nies li attendew.

 31. NEVITAW L-EVAŻJONI TAT-TAXXA 

Jonathon 

Nixtieq li l-UE tipprevjeni lill-għonja milli jisfruttaw il-privileġġ għani 
tagħhom billi tintroduċi reġistru tal-proprjetà tal-benefiċjarji reali tal-
assi Ewropej kollha.

In-numri kollha jindikaw il-fatt inevitabbli li l-inugwaljanza qed tikber, 
u hekk kif l-għonja jsiru aktar sinjuri, saru wkoll aktar intelliġenti dwar 
kif  jaħbu l-flus tagħhom. Dan mhux biss iħalli lis-servizzi pubbliċi 
nieqsa minn fondi vitali u jwassal għat-tnaqqis tal-istandards tal-
għajxien tal-istrata soċjali l-aktar baxxi, in-nuqqas tal-gvernijiet li 
jwaqqfu l-prattiki illegali tas-supersinjuri jxekkel l-fiduċja tan-nies fil-
proċess demokratiku.   

Bl-introduzzjoni tat-trasparenza, is-sid benefiċjarju reali tal-assi jkun 
identifikabbli. Dan jevita li n-negozji u l-individwi sinjuri jinħbew 
wara kumpaniji fittizji kif ġie żvelat bħala prattika rampanti mill-
Panama Papers.

Il-Parlament Ewropew jista' jfittex li jaħdem ma' istituzzjonijiet 
Ewropej oħra biex jagħmel din il-lista ta' benefiċjarji realtà.

21 Il-Parlament Ewropew, "Robots and Artificial Intelligence: MEPs call for EU-wide liability rules” (Ir-Robots u 
l-Intelliġenza Artifiċjali: Il-MPE jitolbu regoli dwar ir-responsabbiltà madwar l-UE kollha), http://www.europarl.
europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61808/robots-and-artificial-intelligence-meps-call-for-eu-wide-
liability-rules (Aċċessat Lulju 2018)
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INTERVISTA

L-Ewropa qed tbati minn inugwaljanza ta' kuntentizza: l-għarfien tan-
nies li huma anqas kuntenti u anqas ugwali jagħmilhom iħossuhom 
agħar u jfisser li d-differenza fl-inugwaljanza tkompli tiżdied. Huwa 
għalhekk importanti li wieħed jiffoka fuq l-ugwaljanza tal-kuntentizza 
għal kulħadd, u finalment l-introjtu mhuwiex il-mutur ewlieni 
tal-kuntentizza, huwa fil-fatt is-saħħa! Il-politiċi Ewropej jenħtieġ 
li jikkunsidraw li jkejlu s-suċċess tal-politika permezz tal-kejl tal-
kuntentizza aktar milli l-approċċ iċċentrat fuq il-PDG attwalment fis-
seħħ. Pereżempju, kwistjonijiet ta' saħħa mentali huma tbassir aktar 
importanti tan-nuqqas ta' kuntentizza mill-impjieg - madankollu 
l-politiċi jiffokaw bla heda fuq iċ-ċifri tal-impjieg bħala sinjal ta' 
suċċess.

Żball politiku ieħor huwa li jiġu interpretati ħażin is-sejbiet xjentifiċi, 
li wieħed jemmen li dak li jagħmel in-nies kuntenti bħala medja se 
jaħdem għas-soċjetà inġenerali. Hekk kif telimina l-libertà personali 
ta' persuna meta tagħmel għażliet tal-ħajja, eż. iġġegħilhom isegwu 
mġiba b'saħħitha, imfassla biex ittejjeb il-kuntentizza tagħhom, 
dan ikollu biss l-effett oppost. Pereżempju, l-isfurzar ta' ċittadini fl-
edukazzjoni kontra xewqiethom(bħala medja, tbassir tal-kuntentizza) 
fil-fatt inaqqas il-kuntentizza tagħhom. Approċċ aħjar huwa li tispjega 
lin-nies għalfejn ċerta deċiżjoni hija għaqlija, imbagħad tagħtihom il-
libertà li jiddeċiedu għalihom infushom. 

Isabelle Arendt,  
Happiness Research Institute

 32. RAPPREŻENTANZA UGWALI  
         FIL-PARLAMENT EWROPEW 

Fatima u Amal

Il-popolazzjoni Ewropea hija aktar diversa u 
pluralistika minn qatt qabel iżda dawn il-bidliet 
ma rnexxielhomx jidħlu fil-Parlament Ewropew 
fejn il-profil tal-MPE medju huwa raġel abjad 
u eterosesswali. Bħalissa  37.4  % tal-MPE biss 
huma nisa22, 17 biss minn 751 MPE mhumiex 
bojod23 u anqas minn 4 % bħalissa huma taħt 
l-età ta' 35 sena.24 Aħna, iż-żgħażagħ tal-Ewropa, 
maħluqa b'kuluri differenti, b'orjentazzjonijiet 
sesswali u identifikazzjonijiet tal-ġeneru 
differenti, aħna persuni b'saħħitna u persuni 
b'diżabilità u intersezzjonali.

Nixtiequ naraw id-dinamiżmu u l-pluralità 
tagħna riflessi fost il-Membri tal-Parlament 
Ewropew. Huwa importanti li l-MPE jifhmu 
l-esperjenzi tagħna, sabiex ikunu jistgħu 
jirrelataw mal-ġabra unika ta' kwistjonijiet li 
qed niffaċċjaw u li lesti li niġġieldu fl-ispazju 
tagħna. Irid isir aktar biex tinħoloq attitudni 
ta' inklużjoni soċjali. Jekk irridu nħossuna 
rappreżentati u b'sens ta' appartenenza fl-UE, 
huwa importanti li naraw lilna nfusna riflessi 
fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. 

22 Il-Parlament Ewropew, "Women in the European Parliament” (In-nisa fil-Parlament Ewropew), http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB%282017%290001_MT.pdf 
(Aċċessat Lulju 2018)
23 Politico, "When Britain exits the EU, its diversity departs too” (Meta r-Renju Unit joħroġ mill-UE, id-diversità tagħha titlaq ukoll), https://www.politico.eu/article/brexit-diversity-exits-the-eu-brussels 
(Ġunju 2018)
24 Ċifri mill-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew
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 33. AGĦMLUNA AKTAR KUNTENTI, IEQFU UŻAW  
         IL-PDG BĦALA L-UNIKU KEJL TAL-PROGRESS 

Joshua  

Nixtieq li l-MPE jipprijoritizzaw il-kuntentizza taċ-ċittadini u jibdew 
jużaw kejl xjentifiku tal-kuntentizza meta jfasslu l-politika pubblika 
u jkejlu s-suċċess tagħha. Dan ifisser li wieħed iħares lil hinn mil-
livelli nazzjonali tal-kuntentizza biex jistabbilixxi mudelli, u jidentifika 
sorsi ta' kuntentizza lil hinn mill-kwantifikaturi materjali tradizzjonali 
bħall-introjtu.

Bħal kull qasam tal-ħajja, l-inugwaljanzi fis-soċjetà jestendu wkoll 
għal-livelli tal-kuntentizza. Il-kuntentizza mhix biss xi kunċett astratt 
u ħafif iżda xjenza pura, u meta titkejjel il-kuntentizza, l-Indiċi tal-
Ħajja Aħjar tal-OECD juża għaxar kategoriji differenti, inklużi s-saħħa, 
l-impenn ċiviku, l-ambjent u l-komunità. Bħalissa d-differenza fil-
kuntentizza qed titwessa', u jekk il-politiċi Ewropej iridu li jreġġgħu 
lura din it-tendenza jeħtieġ li jibdew jaħdmu maċ-ċittadini tagħhom 
biex jifhmu għaliex.

Filwaqt li l-introjtu huwa importanti, is-saħħa fil-fatt hija waħda mill-
muturi primarji tal-kuntentizza, madankollu t-tnejn ta' spiss jitħawdu 
minħabba li l-persuni aktar sinjuri għandhom aċċess aħjar għall-kura 
tas-saħħa. Jekk il-politiċi Ewropej huma serji dwar it-titjib tal-livelli 
tal-kuntentizza, jenħtieġ li jqegħduha fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet 
politiċi kollha tagħhom. Bħalma semma parteċipant mill-Bulgarija, 
"Il-kuntentizza mhix politika waħda".

25 Il-Kummissjoni Ewropea, "Statistics on rural areas in the EU” (Statistika dwar iż-żoni rurali fl-UE), http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU (Aċċessat 
Ġunju 2018)

 34. NAGĦMLU Ż-ŻONI RURALI AKTAR ATTRAENTI  
         GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

Jannes

Nixtieq li l-UE tinjetta ż-żoni rurali tagħha b'ħeġġa, bil-għan li żżomm 
il-komunità taż-żgħażagħ tagħha li bħalissa qiegħda tonqos, iżda 
wkoll li tippreżenta għażla alternattiva ta' għajxien għaż-żgħażagħ fi 
bliet li qed jitħabtu biex ilaħħqu maż-żieda fl-għoli tal-ħajja.

28  % tal-popolazzjoni Ewropea tgħix f'żoni rurali iżda mhux qed 
isir biżżejjed biex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi li jiffaċċjaw fl-
oqsma tar-rappreżentanza politika, tal-mobbiltà u tal-aċċess għall-
għarfien.25 Huma m'għandhomx il-possibbiltajiet u l-opportunitajiet 
biex jesploraw, jesperimentaw u jiskopru bl-istess mod li tista' 
l-popolazzjoni urbana. B'riżultat ta' dan iż-żgħażagħ huma sfurzati 
jiċċaqilqu x'imkien ieħor, u jħallu warajhom komunità li qed tixjieħ 
u dejjem tonqos. 

Biex iż-żoni rurali jsiru aktar attraenti għaż-żgħażagħ, huwa 
ta' importanza kbira li l-ħtiġijiet bażiċi kollha tagħhom ikunu 
jistgħu jiġu moqdija. Trid tiġi pprovduta infrastruttura adegwata 
li tippermettilhom jilħqu awtorealizzazzjoni personali, politika u 
edukattiva. L-estensjoni tad-disponibbiltà tas-servizzi edukattivi 
għal żoni remoti - bħal korsijiet b'parteċipazzjoni mhux fiżika - 
hija ta' importanza kbira, b'mod partikolari dawk immirati lejn 
l-intraprenditorija agrikola. Nixtieq li l-politika pubblika tkun imfassla 
b'tali mod li tippermetti lil kull reġjun jimla l-programm ta' żvilupp 
rurali tiegħu stess, u jkollu l-libertà li jinkorpora l-ħtiġijiet individwali 
tad-demografija żagħżugħa tiegħu. 
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AWTONOMIZZAZZJONI

Fis-seklu li għadda għamilna passi kbar biex titnaqqas l-inugwaljanza, iżda huwa importanti 
li ma nsirux kompjaċenti f'din il-missjoni, u li nkunu dejjem attenti għal attentati li jimminaw 
dawn l-isforzi. 

L-ugwaljanza mhix awtomatikament permanenti, tista' tingħata u tista' titneħħa daqstant faċilment; anke li nżommu 
l-ugwaljanzi attwali li ksibna huwa att perpetwu ta' bilanċjar. 

L-ugwaljanza hija profondament personali u kuntestwali. Il-fehim veru tal-ugwaljanza jinkludi kollox, għalhekk huwa vitali li 
l-missjoni tagħna lejn it-trattament ugwali ta' kulħadd tkun bla limitu, pluralista u abbundanti. Għal dawn ir-raġunijiet kollha 
huwa importanti li kull membru tas-soċjetà jħoss li għandu s-setgħa li jitkellem, li jesprimi xi tfisser l-ugwaljanza għalih u kif 
jixtieq li jiġi ttrattat. 

L-awtonomizzazzjoni hija marbuta mas-sentiment li jien niswa xi ħaġa: jien niswa  xi ħaġa, jien ngħodd, u meta nitkellem se 
jisimgħuni. Billi jipprovdulhom l-għodod biex jesprimu lilhom infushom, u b'mod kruċjali, billi jisimgħu dak li għandhom xi 
jgħidu, il-MPE jistgħu jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ biex jiġġieldu għal Ewropa aktar ġusta. 

 35. NAGĦTU S-SETGĦA U NINTEGRAW LIR- 
         RIFUĠJATI BILLI NINKLUDUHOM FIS-SISTEMA  
         NAZZJONALI TAL-EDUKAZZJONI 

Idea li ssemmiet fil-workshop  

Nixtieq li l-UE tiggwida lill-Istati Membri tagħha lejn l-inkorporazzjoni 
tal-edukazzjoni bħala reazzjoni meħtieġa għall-emerġenzi tar-
rifuġjati.

Skont rapport tal-UNHCR 3.5  miljun rifuġjat tifel u tifla fl-età 
ta' bejn il-5  snin u s-17-il sena ma attendewx l-iskola fis-sena 
akkademika  2016, u dan jenfasizza l-kriżi fl-edukazzjoni li bħalissa 
qed jiffaċċjaw iż-żgħażagħ spustati.26 Is-sistema edukattiva 
tipprovdi opportunità indispensabbli għar-rifuġjati żgħażagħ biex 
jintegraw fil-komunitajiet lokali tagħhom, li jippermettilhom li 
jsawru konnessjonijiet, jiffamiljarizzaw ruħhom mal-kultura lokali 
u jitgħallmu l-lingwa materna. Barra minn hekk, tagħtihom il-ħiliet 
meħtieġa biex ikollhom rwol strumentali li jikkontribwixxu għas-
soċjetà. 

L-Istati Membri jenħtieġ li jippruvaw jinkludu lir-rifuġjati bħala 
parti mis-sistema edukattiva nazzjonali tagħhom, bil-għan li 
jipprovduhom bl-għarfien u l-ħiliet biex jgħixu ħajja indipendenti, u 
biex jifhmu aħjar id-dinja l-ġdida li jsibu ruħhom fiha. 

Nixtieq li l-UE tipprovdi l-appoġġ meħtieġ biex tissorvelja dan il-
proċess, billi tipprovdi tagħrif, data, u assistenza finanzjarja fejn 
meħtieġ, biex tiżgura tranżizzjoni kemm jista' jkun bla xkiel. Għandu 
jiġi sfruttat ukoll il-potenzjal li l-gruppi u l-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ jenħtieġ li biex jiffaċilitaw il-proċess ta' integrazzjoni, bl-
inkoraġġiment u bl-appoġġ finanzjarju mħaddem fil-livell tal-UE.

 36. EDUKAZZJONI SESSWALI  
         KOMPRENSIVA  

Jiale  

Nappella lill-UE biex iġġiegħel lill-Istati 
Membri tagħha jipprovdu liċ-ċittadini tagħha 
b'edukazzjoni sesswali komprensiva bħala parti 
mill-esperjenza akkademika tagħhom. Dan 
jenħtieġ li jkun mibni fuq korsijiet tradizzjonali 
tal-edukazzjoni sesswali li jkopru suġġetti 
bħall-iżvilupp sesswali u s-saħħa sesswali, 
iżda jenħtieġ li jestendu għal introduzzjoni 
mhux preġudikata għal suġġetti bħall-identità 
tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, l-imġiba 
sesswali u diversità tal-ġeneru.

Bis-saħħa tal-isforzi kuraġġużi tal-moviment 
LGBTQI+, il-klassifikazzjoni tal-ġeneru 
u l-orjentazzjoni sesswali mxew minn 
restrizzjonijiet normattivi preċedenti għal 
fehim aktar tolleranti u individwalista. Iż-
żgħażagħ tal-lum huma aktar konxji tagħhom 
infushom, aktar infurmati  u dejjem aktar 
reżistenti għar-restrizzjonijiet soċjetali imposti 
fuqhom, madankollu, l-istandards attwali tal-
edukazzjoni sesswali ma jirriflettux dan. 

Dan se jippromwovi soċjetà aktar pożittiva lejn 
is-sess, inaqqas il-preġudizzju, u jgħallem liż-
żgħażagħ kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom 
f'ambjent ħieles minn kull ġudizzju.

26 UNHCR, "UNHCR report highlights education crisis for refugee children” (Rapport tal-UNHCR li jenfasizza l-kriżi fl-edukazzjoni għat-tfal rifuġjati)

http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b6a3ec4/unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html (Aċċessat Ġunju 2018)
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27 Free Press Unlimited, “Media organisations urge EU to take action on killing of journalists” (L-organizzazzjonijiet tal-midja jħeġġu lilll-UE tieħu azzjoni fir-rigward 
tal-qtil tal-ġurnalisti), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (Aċċessat Ġunju 2018)
28 Free Press Unlimited, “Media organisations urge EU to take action on killing of journalists” (L-organizzazzjonijiet tal-midja jħeġġu lilll-UE tieħu azzjoni fir-rigward 
tal-qtil tal-ġurnalisti), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (Aċċessat Ġunju 2018)

 37. APPOĠĠ GĦALL-INTRAPRENDITORIJA  
         SOĊJALI U L-EKONOMIJA KOLLABORATTIVA 

Ellie 

Nixtieq li l-UE tagħmel aktar sforzi biex tgħin l-intraprenditorija soċjali 
u tippromwovi l-ekonomija kollaborattiva fost iż-żgħażagħ b'mod 
partikolari. Barra minn hekk, nixtieq nara lill-UE ssaħħaħ l-impatt tal-
intrapriżi soċjali billi jkollha konnessjoni magħhom fuq il-post sabiex 
tifhem l-ostakoli leġiżlattivi li jfixklu l-isforzi tagħhom, u mbagħad 
jaħdmu flimkien biex jeliminawhom fejn meħtieġ. 

Kull qabża teknoloġika 'l quddiem kienet ippersegwitata minn stejjer 
ta' twissija, u għalkemm l-apparati moderni huma mfassla biex itejbu 
l-konnettività kultant jiksbu propju l-oppost . Fi żminijiet bħal dawn 
ta' min wieħed jiftakar fl-osservazzjoni ta' Bill Gates "It-teknoloġija 
hija biss għodda."

L-ekonomija kollaborattiva hija fużjoni ta' solidarjetà ekonomika 
soċjali u komunikazzjoni teknoloġika, li tgħaqqad il-"givers", 
ir-"receivers" u x-"sharers" fuq il-World Wide Web. Iċ-ċaqliq tal-
ġenerazzjoni tal-millenju minn pussess għal aċċess, u minn status 
għall-qsim, jispjega s-suċċess enormi tax-sharing apps bħal Uber, 
AirBnB u l-Crowdfunding. Lil hinn mill-użu kummerċjali l-ekonomija 
kollaborattiva hija wkoll mezz għall-ġustizzja soċjali, u tiffaċilita 
l-ekonomija ċirkolari fejn l-għarfien, ir-riżorsi u s-servizzi huma 
mqassma mill-ġdid biex jinħoloq impatt soċjali minflok ma jinħlew. 

Intrapriża soċjali waħda bħal din hija l-app "Too Good To Go", li 
ssieħeb il-produtturi tal-ikel li jużaw prodotti żejda ma' konsumaturi 
li jfittxu li jixtru bi prezz imnaqqas. Ir-rappreżentanta Rose Boursier-
Wyler tgħid li l-intrapriża għadha qed tiffaċċja ostakoli legali bħad-
data tal-aħjar qabel stampata fuq il-prodotti, li qed tnaqqas il-pass 
tal-progress tagħhom. Hija tittama li tkun tista' taħdem mal-UE biex 
tegħleb dawn l-ostakoli u tnaqqas l-iskart tal-ikel saħansitra aktar.

 38. MEKKANIŻMI NAZZJONALI TA'  
         PROTEZZJONI GĦALL- 
         ĠURNALISTI FL-EWROPA 

Miranda  

Irrid li l-UE tasserixxi lilha nnifisha bħala 
l-protettur tal-ġurnalisti, li taħdem mal-Istati 
Membri biex tistabbilixxi miżuri protettivi 
nazzjonali għall-ġurnalisti li jaħdmu fl-Ewropa 
u li ttemm il-kultura attwali ta' impunità ta' 
dawk fil-poter. Dan jista' jinkiseb billi jinħoloq 
grupp ta' ħidma, jew organizzazzjoni, pan-
Ewropea, li jkopri l-istat tal-libertà ġurnalistika 
madwar l-Ewropa u jirrapporta lura lill-MPE u 
lill-Istati Membri dwar din il-kwistjoni.

Il-valuri demokratiċi jfissru ftit mingħajr il-
protezzjoni ggarantita tal-libertà tal-istampa. 
Ix-xhur u s-snin reċenti raw l-erożjoni tal-libertà 
tal-istampa, f'dinja fejn ġurnalist/a jinqatel kull 
ħamest ijiem bi kważi impunità sħiħa.27

L-Ewropa kienet affettwata mid-denigrazzjoni 
tal-libertà ġurnalistika; l-aħħar xhur raw 
l-imwiet tal-ġurnalista Maltija Daphne Caruana 
Galizia, il-ġurnalist Slovakk Jan Kuciak u 
l-ġurnalista Svediża Kim Wall. L-indħil u l-ostilità 
tal-Gvern lejn il-ġurnalisti marru għall-agħar 
f'ħafna mill-Ewropa skont l-indikatur reġjonali 
tal-2018 tar-Reporters Without Borders, 
b'Malta, ir-Repubblika Ċeka, is-Serbja (kandidat 
għas-sħubija fl-UE) u s-Slovakkja jsofru l-akbar 
tnaqqis.28
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 39. NIPPROMWOVU L-LINGWA  
         TAS-SINJALI  

Ferre 

Nixtieq nara l-edukazzjoni reċiproka ta' persuni 
b'diżabilità u persuni b'saħħithom, b'tali mod 
li l-isfida tal-koeżistenza tirrappreżenta hija 
stess valur miżjud għall-esperjenza tat-tagħlim. 
Il-persuni b'saħħithom jeħtieġ li jitħeġġu 
jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali, li jeħtieġ li 
tiġi promossa permezz tad-disponibbiltà ta' 
korsijiet fl-iskejjel.

L-approċċ attwali lejn il-persuni b'diżabilità 
fi ħdan is-sistema edukattiva, li xi drabi 
jisseparahom minn persuni b'saħħithom, 
iwassal għall-esklużjoni soċjali u l-immobbiltà 
tal-komunità b'diżabilità. Pereżempju, il-
porzjon ta' studenti b'diżabilità li jipparteċipaw 
fl-Erasmus huwa ħafna anqas meta mqabbel 
mar-rappreżentazzjoni ta' dan is-segment tal-
popolazzjoni.

Il-kwistjoni tal-aċċess għall-persuni b'diżabilità 
u l-ostakolu li toħloq għall-edukazzjoni hija 
wiesgħa fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha. 
14  % tan-nies fl-UE fl-età ta' bejn 15-64  sena 
jirrapportaw diffikultajiet bażiċi ta' attività.29 
Sadanittant ir-rata tal-persuni li jitilqu kmieni 
mill-iskola għal dawk b'diżabilità hija ħafna 
ogħla minn dik għal dawk mingħajr diżabilità, 
b'31.5  % meta mqabbla ma' 12.3  %.30Dawn 
it-tendenzi ta' esklużjoni jestendu wkoll 
għall-impjieg, peress li anqas minn 1/2 il-
persuni b'diffikultajiet bażiċi ta' attività huma 
impjegati.31

Huwa importanti li tiżdied il-viżibbiltà tal-
komunità b'diżabilità, u s-sistema edukattiva 
jenħtieġ li tintuża bħala mezz għall-inklużjoni 
soċjali tagħhom. 

Dan jista' jinbeda bit-tnedija ta' kampanja biex 
tippromwovi attitudnijiet aħjar lejn il-persuni 
b'diżabilità, bħal li l-lingwa tas-sinjali tiġi 
mgħallma fl-iskejjel, u fil-postijiet tax-xogħol, 
bħala ħila kruċjali żejda. L-UE tista' wkoll 
tipprovdi postijiet iggarantiti għal studenti 
b'diżabilità biex jieħdu sehem fl-Erasmus.

SINJURI U FOQRA: Nesiġu tqassim ġust

29 Eurostat, “Disabilities among the working age population, (Id-diżabilità 
fost il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol),http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_statistics_final.
png (Aċċessat Ġunju 2018)
30 Il-Kummissjoni Ewropea, “Disability statistics - access to education and 
training” (L-istatistika dwar id-diżabilità - l-aċċess għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Disability_statistics_-_access_to_education_and_training (Aċċessat 
Ġunju 2018)
31 Eurostat, “Disabilities among the working age population, (Id-diżabilità 
fost il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol),http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_statistics_final.
png (Aċċessat Ġunju 2018)

INTERVISTA

Għandna bżonn naħsbu b'mod differenti dwar kif nindirizzaw 
id-diviżjoni urbana-rurali. Id-diviżjonijiet infushom mhumiex 
neċessarjament polarizzati imma huma aktar ta' kontinwazzjoni 
peress li kull żona rurali hija differenti u tiffaċċja sett uniku ta' sfidi li 
jirrikjedu s-soluzzjonijiet uniċi tagħhom  aktar milli jiġi attribwit ir-rwol 
agrikolu tradizzjonali għalihom. Spiss iż-żoni rurali jemmnu li ġew 
esklużi mill-progress tal-globalizzazzjoni. 

Iż-żoni rurali jeħtieġ li jsibu n-niċċa proprja tagħhom fejn ikollhom 
vantaġġ kompetittiv u jkunu appoġġjati fl-iżvilupp tagħhom. 
Naturalment, jeħtieġ li il-politiki joħolqu inċentivi għal dan bl-
infrastruttura kif ukoll billi jippromwovu l-innovazzjoni u l-edukazzjoni. 
Dan jeħtieġ li jinkludi t-tbegħid minn approċċ ibbażat fuq "sussidji" 
għal approċċ ta' abilitazzjoni. Bl-istess mod, il-muniċipalitajiet 
indipendenti jeħtieġ li jkunu jistgħu jibnu sħubijiet biex jirrispondu 
għall-politiki flimkien.

Guillaume Lecaros de Cossio,  
OECD
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 40. NOĦOLQU AKKOMODAZZJONI  
         TRANŻITORJA  

Idea li ssemmiet fil-workshop  

Nixtieq nara lill-UE tintervjeni biex tgħin liż-
żgħażagħ matul din il-fażi tranżitorja hekk kif 
jidħlu fis-suq tal-kera. Dan jirrikjedi approċċ 
differenti li jiddependi fuq postijiet urbani 
jew rurali. F'postijiet urbani, il-kwistjoni ħafna 
drabi tkun il-prezzijiet tal-kera meta mqabbla 
mad-disponibbiltà tal-akkomodazzjoni, 
għalhekk soluzzjoni tista' tinkludi forma ta' 
akkomodazzjoni soċjali fejn il-prezzijiet tal-kera 
jkollhom limitu massimu għal perjodu inizjali.

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu għoli f'ċerti 
partijiet tal-Ewropa, sadanittant dawk li jidħlu 
fid-dinja tax-xogħol jaqilgħu konsiderevolment 
anqas mis-superjuri tagħhom filwaqt li jitħabtu 
maż-żidiet qawwija fil-kera. It-tluq mid-dar tal-
familja huwa pass formattiv għaż-żgħażagħ li 
jfittxu li jkunu awtodeterminati u awtonomi, 
madankollu s-suq tal-akkomodazzjoni u tal-
kera huwa estremament projbittiv. 

Fiż-żoni rurali, il-kwistjoni li jiffaċċjaw iż-
żgħażagħ hija n-nuqqas ta' unitajiet żgħar bi 
prezz raġonevoli adattati għall-ħtiġijiet taż-
żgħażagħ. Nixtieq li jinbnew appartamenti 
tranżitorji f'żoni rurali, li joffru liż-żgħażagħ 
l-opportunità li jikru akkomodazzjoni effiċjenti 
u fuq skala żgħira bħala alternattiva għad-dar 
tal-familja. 

Dan jipprovdi bidla ġenwina għal ħafna 
żgħażagħ u jindirizza waħda mill-kwistjonijiet 
aktar dejjiema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ.
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KUMMENTARJU TAL-FORUM TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ  
 SINJURI U FOQRA

Il-kriżi ekonomika u finanzjarja hija warajna u x-xogħol reġa' lura, jew hekk jgħidu. Iżda ż-żgħażagħ huma fir-riskju 
li jkunu f'sitwazzjoni agħar mill-ġenituri tagħhom. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu darbtejn il-medja tal-UE. Kif 
nistgħu niżguraw li l-Ewropa Soċjali ssir aktar minn kliem u realtà għaż-żgħażagħ kollha, inklużi dawk l-aktar 
vulnerabbli? Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jiġġieled għal impjiegi ta' kwalità, biex jiġu pprojbiti l-internships 
mhux imħallsa u biex jiżgura sistemi tal-protezzjoni soċjali għal kulħadd.

Wara li sar il-grupp fl-akbar riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali, huwa 
ċar li ż-żgħażagħ qed iġorru l-piż tal-inugwaljanza dejjem tiżdied fl-
Unjoni Ewropea (UE). Filwaqt li l-kwistjonijiet taż-żgħażagħ jinsabu 
telgħin fl-aġenda politika Ewropea, ħafna drabi l-interventi ffokaw 
biss fuq it-tnaqqis tar-rata għolja tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 
Iżda fil-YO!Fest u fl-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE) 
2018, id-drittijiet ekonomiċi ffurmaw dimensjoni waħda biss tal-
konverżazzjoni. Iż-żgħażagħ ingħaqdu flimkien biex jiddiskutu 
oqsma ta' inklużjoni soċjali, bħall-aċċess għall-kura tas-saħħa, 
l-akkomodazzjoni, u l-inklussività flimkien mal-impjieg. Kien hemm 
rikonoxximent li ż-żgħażagħ mhumiex grupp omoġenju; għandhom 
bżonnijiet, sfondi, u esperjenzi differenti li għandhom impatt fuq il-
kapaċità tagħhom li jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet soċjali u ekonomiċi 
tagħhom. 

Id-diskussjonijiet li ż-żgħażagħ kellhom fil-YO!FEst u fl-EYE kienu 
jirriflettu l-ħtieġa li ninvestu f'Ewropa aktar soċjali wara snin 
ta' ffukar fuq it-tisħiħ tal-unjoni ekonomika u monetarja. Fis-
17  ta'  Novembru  2017, l-UE pproklamat il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, sett ta' 20  prinċipju essenzjali u drittijiet għal suq 
tax-xogħol ġust u sistemi tal-protezzjoni soċjali fl-Ewropa tal-lum. Il-
Pilastru jinkludi ħafna prinċipji li għandhom impatt fuq iż-żgħażagħ 
bħall-aċċess għall-protezzjoni soċjali, id-dritt għall-kwalità u 
l-edukazzjoni inklussiva, u pagi minimi adegwati. 

Il-Pilastru huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, iżda l-UE jeħtiġilha tiffoka 
fuq dan li ġej biex tiżgura li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jaħarbu l-faqar 
u l-esklużjoni soċjali: 

Neħtieġu aktar sistemi ta' edukazzjoni inklussiva. Is-sistemi 
skolastiċi fl-Ewropa jonqsu regolarment milli jinkludu liż-żgħażagħ 
minn sfondi vulnerabbli (eż. żgħażagħ tar-Roma; żgħażagħ 
b'diżabilità; rifuġjati żgħażagħ; eċċ.). L-Ewropa Soċjali ma tistax issir 
realtà jekk ma niżgurawx li kulħadd, irrispettivament mill-isfond 
tagħhom, ikollu aċċess għal edukazzjoni b'xejn, iċċentrata fuq min 
qed jitgħallem, li tagħti s-setgħa liż-żgħażagħ bħala ċittadini attivi 
u bħala detenturi tad-drittijiet. Dan ifisser ukoll investiment akbar u 
rikonoxximent aħjar tal-edukazzjoni mhux formali u tal-fornituri tal-
edukazzjoni mhux formali bħal organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, li 
għandhom rekord tajjeb li jilħqu lil dawk li l-edukazzjoni formali ma 
tilħaqx. 

Neħtieġu aktar opportunitajiet ta' taħriġ ta' 
kwalità. Hemm bżonn ta' sforzi akbar fil-livell 
nazzjonali biex tiġi adottata u implimentata 
leġiżlazzjoni biex tirregola aħjar l-internships 
u l-apprendistati, skont il-prinċipji tal-
Karta Ewropea tal-Kwalità tal-Internships 
u l-Apprendistati tal-Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ. Dan jiżgura aċċess ugwali għal 
opportunitajiet ta' taħriġ li jikkonformaw ma' 
standards ta' kwalità, u għalhekk bil-potenzjal li 
jsiru mogħdijiet sinifikanti għall-impjieg.

Jeħtiġilna ninvestu fil-kapaċità taż-żgħażagħ 
li jsiru indipendenti u awtonomi. Dan ifisser 
li akkomodazzjoni aċċessibbli u intervent 
bikri fil-ġlieda kontra n-nies bla dar jeħtieġ 
li jkunu prijoritajiet politiċi ewlenin; kif ukoll 
l-aċċess universali b'xejn għal kura tas-saħħa 
ta' kwalità, irrispettivament mis-sesswalità, 
l-oriġini, l-edukazzjoni, l-impjieg jew l-istatus 
ta' resident.

Jeħtiġilna nadattaw aħjar għan-natura li 
qed tinbidel tax-xogħol. Iż-żgħażagħ qed 
jiġu dejjem aktar sfurzati f'impjieg mhux 
standard bħal kuntratti ta' żero sigħat, xogħol 
temporanju forzat jew xogħol part-time, u 
impjieg indipendenti fittizju. Dan jaffettwa 
l-kapaċità tagħhom li jkollhom aċċess għad-
drittijiet bażiċi tal-ħaddiema bħalma huma l-liv 
tal-mard jew vaganzi mħallsa. Il-leġiżlazzjoni 
tax-xogħol trid tinżamm aġġornata biex 
tirrispondi għall-isfidi emerġenti miġjuba minn 
forom ġodda ta' xogħol. 
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Jeħtiġilna ntejbu l-aċċess għall-protezzjoni soċjali. Dan huwa 
kruċjali għat-tnaqqis tal-faqar fost iż-żgħażagħ minħabba li s-sistemi 
tal-protezzjoni soċjali spiss ma jirriflettux ir-realtà tas-suq tax-xogħol 
għaż-żgħażagħ u l-aċċess spiss ikun marbut mal-istorja jew l-istatus 
tax-xogħol. Il-protezzjoni soċjali trid tkun aċċessibbli għaż-żgħażagħ 
billi tqis it-tip ta' xogħol li ż-żgħażagħ qed jagħmlu, bħal internships, 
apprendistati, u xogħol mhux imħallas.

Jeħtiġilna nabolixxu l-politiki dwar il-pagi minimi taż-żgħażagħ. 
Il-pagi minimi taż-żgħażagħ huma diskriminatorji u huma f'kunflitt 
mal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-UE jenħtieġ li 
tadotta Rakkomandazzjoni tal-UE dwar pagi minimi adegwati, li 
tħeġġeġ lill-Istati Membri jabolixxu l-pagi minimi taż-żgħażagħ. 

Jeħtiġilna ninvolvu liż-żgħażagħ fil-ġlieda kontra l-esklużjoni 
ekonomika u soċjali. L-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
l-istrutturi mmexxija miż-żgħażagħ jinsabu f'qagħda tajba biex 
jifhmu l-ħtiġijiet taż-żgħażagħ u għandhom esperjenza biex jilħqu lil 
gruppi vulnerabbli. L-investiment f'organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 
u l-involviment attiv tagħhom fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' politiki u programmi li għandhom 
impatt fuq iż-żgħażagħ huwa essenzjali sabiex ikun hemm l-aktar 
politiki effettivi. 

Xejn minn dan ma jista' jinkiseb mingħajr 
l-allokazzjoni ta' finanzjament adegwat 
b'mod parallel mal-proposti ta' politika, fil-
livell nazzjonali u tal-UE. Il-baġit tal-UE li jmiss 
huwa opportunità importanti biex tipprova li 
ż-żgħażagħ huma prijorità fl-aġenda politika 
u biex tinvesti b'mod adegwat f'politiki u 
programmi mmirati biex jiġbdu liż-żgħażagħ 
mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali. Il-fondi 
jridu jkunu sostnuti minn strateġija ċara biex 
tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Pilastru tad-
Drittijiet Soċjali, u huwa vitali li ż-żgħażagħ jiġu 
integrati fil-prijoritajiet tematiċi kollha. 

Wara snin ta' awsterità, iż-żieda fl-inugwaljanza  
kellha konsegwenzi sinifikanti għall-UE. Din 
affettwat il-koeżjoni soċjali tagħna, xekklet 
il-fiduċja fl-istituzzjonijiet politiċi, u wasslet 
biex dawk diżillużi jirrikorru għall-populiżmu 
u l-estremiżmu. Iż-żgħażagħ Ewropej qed 
jitolbu s-sehem ġust tagħhom. Wasal iż-żmien 
li nwettqu l-Ewropa Soċjali u ninvestu fiż-
żgħażagħ. 
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3. SEPARATAMENT U FLIMKIEN: 
 Naħdmu għal Ewropa aktar b'saħħitha 
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Il-ġenerazzjoni tagħna ġiet iffurmata mill-Unjoni Ewropea u 
l-benefiċċji u l-isfidi kollha tagħha wkoll. Il-biċċa l-kbira taż-
żgħażagħ Ewropej bilkemm jirrikonoxxu l-ħajja qabel l-UE. 

Madankollu, hemm numru konsiderevoli ta' żgħażagħ Ewropej 
li jappoġġjaw partiti u movimenti li jixtiequ jreġġgħu lura 
l-integrazzjoni Ewropea. Spiss wisq, aħna nqisu bħala ovvju dak li 
l-UE kisbet f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin. Dan japplika għall-
ġenerazzjonijiet kollha.

Ħafna żgħażagħ, madankollu, ma jafux id-differenza bejn soċjetà 
Ewropea u soċjetà mhux Ewropea, għax ma rnexxilhomx jesperjenzaw 
it-tnejn. Barra minn hekk, l-UE ħafna drabi tintuża bħala protezzjoni 
minn diversi gvernijiet nazzjonali Ewropej, li jfittxu li jitfgħu kwistjonijiet 
kontroversjali u diviżivi fuq spallejn l-UE. Din il-logħba kostanti li 
tingħata l-ħtija tifforma opinjoni negattiva tal-UE, parzjalment, mill-
Istati Membri tagħha stess. 

In-nuqqas ta' awto-promozzjoni u difiża muri mill-UE u mill-Istati 
Membri tagħha wera li l-blokk tħabat biex isolvi b'mod proattiv il-
problemi u s-sitwazzjonijiet li affettwaw il-proġett Ewropew fis-snin 
reċenti. 

Jeħtiġilna nqisu li l-UE għandha ċerti difetti. Għandha nuqqas ta' unjoni 
tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini Ewropej kollha u qed titħabat biex 
tinforza l-ugwaljanza fost iċ-ċittadini, irrispettivament min-nazzjonalità 
tagħhom. Madankollu, ma nistgħux niċħdu l-benefiċċji li ġġenerat: il-
paċi, li nifhmu 'l xulxin, il-ġid u l-opportunità li niskopru l-kontinent 
Ewropew u l-kulturi diversi tiegħu.  

Fl-aħħar mill-aħħar, l-UE tant tat lill-Ewropej li jkun ta' dwejjaq li 
nimmaġinaw id-dannu li jiġi kkawżat jekk ma tibqax teżisti. Irridu 
nressqu n-nies lejn xulxin minn naħa għal oħra tal-fruntieri u bejn il-
gruppi tal-età, u nrawmu sens akbar ta' għaqda aktar milli diviżjoni.
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ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-opportunitajiet 
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L-opportunitajiet 
ta' edukazzjoni

Il-kwalità 
tal-ħajja

Il-parteċipazzjoni 
politika

Id-diġitalizzazzjoni Il-libertà tal-midja/
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L-akkomodazzjoni Awtomatizzazjoni/
IA

TOTAL UE28
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SIGURTÀ U PERIKLU - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

Ir-razziżmu/
ir-reati ta' mibegħda

Id-drittijiet 
tal-bniedem

It-terroriżmu Il-korruzzjoni Is-sikurezza 
fuq l-internet 

(attakki/
reati ċibernetiċi)

Il-kriminalità Kontroll 
tal-fruntieri

TOTAL UE28
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SEPARATAMENT U FLIMKIEN - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-immigrazzjoni Il-libertà 
tal-kelma

Iċ-ċittadinanza/
it-tjubija 

(eż. il-volontarjat, 
kampanji)

L-aħbarijiet 
foloz

L-ewroxettiċiżmu Il-baġit/finanzi e-parteċipazzjoni/ 
demokrazija diġitali

TOTAL UE28
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LOKALI U GLOBALI - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

It-tibdil 
fil-klima

Il-faqar 
globali

Il-ġestjoni 
tal-oċeani/
tal-iskart

Iż-żieda 
fil-popolazzjoni 

globali

Il-bliet 
sostenibbli

L-għajxien 
sostenibbli 

fl-ambjenti lokali

L-estinzjoni 
tal-annimali

Il-bijodiversità L-esplorazzjoni 
tal-ispazju

Il-biedja

TOTAL UE28
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SINJURI U FOQRA - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-inugwaljanza Il-kuntentizza Il-paga 
li tiggarantixxi 

l-għajxien

L-innovazzjoni 
(negozji ġodda, eċċ.)

L-esperjenza 
ta' xogħol mhux 

bi ħlas

Il-kummer
ċ ġust

Il-kummerċ 
globalizzat

Differenza 
bejn urban/

rurali

TOTAL UE28
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IL-FUTUR TAL-EWROPA 

Il-Brexit ħareġ bħala waħda mill-kwistjonijiet l-aktar kontroversjali, mhux biss fl-EYE, iżda 
fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Hemm opinjonijiet differenti dwar il-kwistjoni: filwaqt li 
wħud jemmnu li se ssaħħaħ l-UE, oħrajn jibżgħu li se teqridha. 

Il-Brexit wera lill-Istati Membri l-oħra li l-periklu li l-populiżmu jirbaħ permezz tal-elezzjonijiet huwa realtà. Din ir-realtà jeħtieġ li tiftaħ 
l-għajnejn tan-nies, tagħmilhom konxji tat-theddid ippreżentat mill-populiżmu u tħeġġiġhom biex jiġġieldu kontrih. Il-konklużjoni 
inversa tkun li l-Brexit jista' jħeġġeġ movimenti oħra ta' "ħruġ". Is-suċċess possibbli tar-Renju Unit u tal-politika tiegħu fir-rigward 
tar-rifuġjati, jista' jwassal għal żieda fl-appoġġ ta' din il-perspettiva, li jkollha impatt negattiv serju fuq l-UE - li potenzjalment iwassal 
għal tħassir strutturali. 

Madankollu, il-futur tal-Ewropa mhuwiex biss dwar il-membri li jitilqu. Ir-relazzjoni mat-Turkija, kif ukoll adeżjonijiet oħra ġodda 
għall-UE, qed toħloq ukoll mistoqsijiet importanti. In-negozjati li għaddejjin ma' dawk il-pajjiżi li ma jaderixxux mal-prinċipji bażiċi 
tad-drittijiet tal-bniedem qed iwasslu għal nuqqas ta' kredibbiltà u fiduċja. 

F'dawn l-aħħar snin, minħabba l-kwistjonijiet esterni differenti li qed jattakkaw lill-Ewropa, l-UE rat il-ħtieġa li tagħmel alleati u tibni 
rabtiet ma' pajjiżi differenti li mhux dejjem jirrispettaw l-istess prinċipji.

Jeħtieġ li jinbnew trattati ġodda u aktar ġusti; ir-relazzjoni mar-Renju Unit wara Brexit trid tkun kemm jista' jkun profittabbli għaż-
żewġ partijiet u r-relazzjoni mat-Turkija trid tissaħħaħ sabiex jiġu żgurati rabtiet b'saħħithom ġodda barra l-Ewropa.

Il-futur tal-Ewropa huwa tabilħaqq attraenti, u ż-żgħażagħ għamluha ċara kif qed jipprevedu Unjoni aktar b'saħħitha, aktar ta' 
prinċipju u aktar ġusta.

 41. NIŻGURAW OPPORTUNITAJIET EDUKATTIVI  
         FIR-RENJU UNIT WARA L-BREXIT 

Sorana u Ian

L-UE u r-Renju Unit jeħtieġ li jaqblu dwar kollaborazzjoni kontinwa 
fis-sistema edukattiva, u jippermettu li l-iskema Erasmus tkompli. 
Dan jippermetti lill-istudenti Brittaniċi biex ikomplu jistudjaw fl-
Ewropa, u viċe versa. Barra minn hekk, l-akkademiċi fir-Renju Unit 
jenħtieġ li jiġu offruti l-opportunità li jsibu xogħol u jikkollaboraw 
ma' kollegi fl-UE.

Il-biża' kbira taż-żgħażagħ hija li Brexit jista' jikkawża li l-istudenti 
jitilfu ċ-ċans li jistudjaw fir-Renju Unit minħabba miżati ogħla għat-
tagħlim u kwistjonijiet dwar il-viża. Iż-żgħażagħ jaħsbu li din il-
kwistjoni jeħtieġ li tittieħed bis-serjetà għaliex nirriskjaw li tinħoloq 
sistema li ma tkun ta' benefiċċju għall-ebda naħa.

Ir-Renju Unit diġà impenja ruħu li jibqa' fil-programm Erasmus sal-
2020 - wara li r-Renju Unit ikun ħareġ mill-UE - iżda jeħtieġ li jsir aktar 
biex jiġi żgurat li dan ikun arranġament fit-tul. Iż-żgħażagħ huma 
mħassba dwar il-konsegwenzi tal-Brexit u din it-tip ta' azzjoni tista' 
sserħilhom moħħhom.

 42. NOĦOLQU L-JUM EWROPEW  
         TAR-RIFUĠJATI 

Sérgio 

Il-ħolqien ta' jum Ewropew tar-rifuġjati jkun 
sinjal importanti biex jgħin jiżgura diskussjoni 
aktar miftuħa u onesta dwar dak li qiegħed jiġri 
fir-rigward tal-applikanti għall-ażil fl-Ewropa, 
u l-migrazzjoni in ġenerali. Jeħtieġ li nibdlu 
l-perspettivi: dan jista' jkun stqarrija qawwija 
li tikkunsidra dak li ġara qabel il-ħolqien tal-
Unjoni fejn l-Ewropej kienu dawk li jaħarbu 
minn żoni ta' gwerra.

Żviluppi reċenti wrew li, f'xi każijiet, l-argumenti 
ksenofobiċi u razzisti qegħdin jingħataw aktar 
attenzjoni mill-midja u mill-votanti. Għalhekk, 
l-UE jeħtieġ li tagħmel xi ħaġa pożittiva biex 
tindirizza din in-narrattiva prevalenti.

Jista' jaħdem bħal "Jum l-Ewropa", fejn 
l-istituzzjonijiet tal-UE jippromwovu 
l-avveniment fl-Istati Membri kollha u jqajmu 
kuxjenza permezz ta' avvenimenti u taħditiet, 
f'kollaborazzjoni mal-midja lokali. B'netwerk 
ta' rappreżentanti fl-Istati Membri, kif ukoll 
kuntatti fit-tielet settur, l-UE tista' tieħu pass 
veru lejn l-involviment mal-komunità tar-
rifuġjati u toħloq konverżazzjoni u ftehim pan-
Ewropew dwar xi jfisser li tkun rifuġjat u kif 
aħna, bħala soċjetà, nistgħu nindirizzaw il-flussi 
migratorji.



45

 45. NISTABBILIXXU SISTEMA VOLONTARJA LI  
         TORBOT LILL-MIGRANTI MAL-EWROPEJ 

Joao

Il-proposta tiegħi hija li titwaqqaf sistema fejn l-Ewropej ikunu jistgħu 
joffru ruħhom b'mod volontarju biex jiġu rranġati f'pari ma' migrant 
u jgħinuhom biex jassimilaw ruħhom fl-UE. Il-wasla f'post ġdid tista' 
tkun diffiċli; wiċċ amikevoli jgħin lil dawk li jaslu ġodda biex jilqgħu 
għall-ostakoli burokratiċi minflok ma jkollhom jidħlu f'servizz soċjali 
b'ammont ta' xogħol eċċessiv. 

Il-futur tal-Ewropa jiddependi fuq wasliet ġodda, minħabba t-tendenza 
fid-demografija tagħna stess: popolazzjoni anzjana li qed tikber u rati 
baxxi ta' twelid. L-għajnuna biex in-nies iħossuhom milqugħa u jkunu 
parti mis-soċjetà tagħna hija parti kruċjali minn dan.

Jistgħu jiġu kkunsidrati inċentivi differenti biex jippromwovu dan, 
iżda jista' wkoll isir programm emblematiku tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, sabiex tiżdied il-viżibbiltà u l-użu tal-programm.

 46. INSAĦĦU L-FRUNTIERA  
         ESTERNI U L-KONDIVIŻJONI  
         TAD-DATA 

Anssi

Filwaqt li għandna d-dmir li nagħtu appoġġ 
lill-migranti li qed jippruvaw jaslu fl-Ewropa 
li jeħtieġu l-għajnuna tagħna, jeħtieġ ukoll li 
nikkunsidraw li jkollna sistema li tiffunzjona li 
tikkoordina din l-għajnuna u l-fruntieri esterni 
b'saħħithom biex jipprovdu l-ordni. 

Wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-UE huwa 
s-solidarjetà bejn il-membri tagħha. Dan 
jippermetti li l-migranti jgħixu fejn diġà jinsabu 
xi wħud mill-membri tal-familja tagħhom u 
dan itemm is-sitwazzjoni inġusta fejn ċerti 
pajjiżi qed jieħdu numru akbar ta' rifuġjati 
minn oħrajn. Dan l-approċċ jippermetti wkoll 
li l-migranti jiġu integrati aħjar fis-soċjetà, 
li potenzjalment jingħataw l-edukazzjoni 
rilevanti u jgħinuhom biex jidħlu fix-xogħol.

Is-sistema attwali ta' aċċettazzjoni volontarja 
tal-migranti minn xi Stati Membri biss b'mod 
ċar ma taħdimx. Hemm bżonn ta' aktar 
solidarjetà u koeżjoni Ewropea biex jissolvew il-
kwistjonijiet tal-migrazzjoni b'mod li jirrispetta 
d-drittijiet tal-bniedem.

 43. NINVESTU FL-GĦAJNUNA BARRANIJA U  
         NUŻAW ID-DIPLOMAZIJA BIEX INWAQQFU  
         L-FLUSSI MIGRATORJI 

Ruben

Iż-żgħażagħ mhumiex għomja għall-pressjonijiet li jikkawżaw il-
migrazzjoni lejn l-UE. Id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett għar-rifuġjati 
huma kruċjali biex jgħinu jsolvu din il-kriżi li għaddejja bħalissa. Jiena 
nipproponi soluzzjoni doppja fejn noffru għajnuna umanitarja lill-
kampijiet fl-UE u madwarha, kif ukoll nidderieġu l-għajnuna barranija 
biex tgħin lill-organizzazzjonijiet fil-pajjiżi ta' oriġini.

Bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn ir-rifuġjati huma mġiegħla jaħarbu 
minn gwerer ċivili u forom oħra ta' nkwiet bħan-nixfa u t-tixrid ta' 
mard, u jiġu fl-UE biex isibu l-kenn. Madankollu, anki fil-kampijiet 
tar-rifuġjati, mhux dejjem huma sikuri. Għalhekk, għandna bżonn 
nidderieġu l-fondi biex ngħinu biex jiġi żgurat li r-rifuġjati jkollhom 
akkomodazzjoni sikura u abitabbli meta jkunu fl-UE.

Madankollu, li sempliċement niddependu fuq dan ma jfissirx li 
l-problema hija solvuta. Jeħtieġ li nqisu wkoll li nidderieġu l-fondi 
biex ngħinu biex nassiguraw il-kampijiet tar-rifuġjati fuq il-periferija 
tal-Ewropa, u nfittxu soluzzjonijiet diplomatiċi u ta' għajnuna 
barranija biex insolvu l-fatturi ta' "spinta" li kkawżaw din il-migrazzjoni 
irregolari fl-ewwel lok.

 44. NINKORAĠĠIXXU AKTAR  
         SKAMBJI BEJN L-EWROPA U  
         T-TURKIJA 

Malgorzata u Timon 

Esperjenzi bħas-Servizz Volontarju Ewropew 
(SVE) u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jistgħu 
jiftħulna għajnejna. Iż-żgħażagħ fit-Turkija 
huma interessati fl-Ewropa, u jekk l-UE twieġeb 
billi toffrilhom opportunitajiet bħal dawn il-
programmi, dan jista' jkun ta' benefiċċju għal 
kulħadd fuq medda twila ta' żmien.  Nipproponi 
li ninkoraġġixxu aktar skambji bejn l-Ewropa u 
t-Turkija.

Bħalissa, ir-relazzjonijiet politiċi bejn l-Unjoni 
Ewropea u t-Turkija jinsabu fi stadju diffiċli. 
Madankollu, il-ħajja ta' kuljum għaċ-ċittadini 
mhijiex tant differenti. Iż-żgħażagħ Ewropej 
għandhom jingħataw l-opportunità li 
jimpenjaw ruħhom mal-ġirien qrib tagħna biex 
jifhmu lil xulxin, jegħlbu s-sentimenti negattivi 
u jiġġieldu n-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-
kultura ta' xulxin li jista' jgħin biex maż-żmien 
iddur ir-rotta.

Il-programmi Erasmus diġà jeżistu fit-Turkija, 
iżda r-relazzjonijiet jistgħu jissaħħu aktar billi 
jiġu offruti programmi ta' skambju speċjali lill-
istudenti, simili għall-programm ta' skambju 
Tork-Ġermaniż taż-Żgħażagħ.32

32 Il-programm ta' skambju tal-iskejjel bejn il-Ġermanja u t-Turkija, https://www.bosch-stiftung.de/en/project/german-turkish-school-exchange-program (Aċċessat Lulju 2018)
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INTERVISTA

Taħseb li l-Ewropa qiegħda dejjem aktar 
titbiegħed jew tersaq qrib xulxin?

Din hija mistoqsija ferm diffiċli biex tirrispondi b'mod binarju. Il-Brexit 
warrab il-ħrafa li l-Ewropa qed issir front aktar magħqud u ġiegħel 
lill-UE biex tikkunsidra l-fatt li l-progress jista' jimxi lura kif ukoll 'il 
quddiem. Għalkemm il-Brexit huwa frammentazzjoni, f'xi modi jista' 
jkun ukoll forza li tgħaqqad għall-proġetti Ewropej u jista' jġegħilna 
naħsbu dwar kif issa nistgħu naħdmu biex inqarrbu n-nies lejn xulxin. 
It-theddida li l-Unjoni tisfaxxa hija waħda reali, u naħseb li forsi dan 
fil-fatt jgħin biex tinħoloq ċarezza.

"Qabel ir-referendum, ħafna nies kienu jqisuha bħala ovvja li r-Renju 
Unit kien parti mill-UE, anki nies li kienu xettiċi ħafna dwar l-UE. Filwaqt 
li l-Brexit mhux ħaġa tajba, riżultat interessanti u potenzjalment 
pożittiv kien li ġiegħel lill-pro-Ewropej jargumentaw il-każ tagħhom 
fir-Renju Unit, u għaqqad lill-pro-Ewropej flimkien biex iġegħilhom 
jartikolaw xi jfisser li tkun Ewropew."

Olivia Elder,  
studenta tal-PhD, l-Università ta' Cambridge
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33 Statista, “Voter turnout in the European Parliament Elections in the 
European Union (EU) from 1979 to 2014” (Il-parteċipazzjoni tal-votanti fl-
Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-Unjoni Ewropea (UE) mill-1979 sal-
2014), https://www.statista.com/statistics/300427/eu-parlament-turnout-
for-the-european-elections/ (Aċċessat Ġunju 2018)
34 Reuters Institute Oxford University, “Digital News Report 2017” (Rapport 
tal-Aħbarijiet Diġitali 2017), https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/
default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf p.10 
(Aċċessat Lulju 2018)
35 BBC, “Social media ‘outstrips TV’ as news source for young people” (Il-midja 
soċjali tieħu post it-TV bħala s-sors ta' aħbarijiet għaż-żgħażagħ), https://
www.bbc.com/news/uk-36528256 (Aċċessat Ġunju 2018)

L-ELEZZJONIJIET EWROPEJ 2019: IL-PARTEĊIPAZZJONI U L-VOTAZZJONI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

L-elezzjonijiet Ewropej fl-2019 se jkun mument deċiżiv fl-istorja reċenti tal-UE. Meta tħares 
lejn iċ-ċifri, kien hemm tnaqqis qawwi fil-parteċipazzjoni fost il-votanti33.

Din ix-xejra jeħtieġ li titreġġa' lura. Billi ma tivvotax, in-nies qed turi nuqqas ta' interess fil-politika Ewropea, li jdgħajjef l-awtorità 
demokratika tal-proġett kollu kemm hu. Iż-żgħażagħ, b'mod partikolari, qed jassumu dejjem aktar li l-vot tagħhom ma jagħmilx 
differenza. 

Iż-żieda fil-votazzjoni taż-żgħażagħ mhix faċli: iż-żgħażagħ għandhom iħossu li l-vot tagħhom huwa importanti, u vvalorizzat. 
Għandna bżonn nikkonvinċu lin-nies biex jieħdu d-deċiżjoni li jmorru u jivvutaw fil-ġurnata tal-votazzjoni u għalhekk irridu 
nagħmlu l-votazzjoni aktar faċli u aċċessibbli. L-UE jeħtiġilha tiffaċċja n-nuqqas ta' promozzjoni tagħha u tiġġieled kontriha. 

 47. NINKORAĠĠIXXU LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ JOĦORĠU  
         GĦALL-ELEZZJONIJIET 

Tristan

Sabiex l-UE ssir aktar żagħżugħa u vibranti, għaliex ma nħeġġux liż-
żgħażagħ biex joħorġu għall-elezzjoni?

Ir-rata baxxa ta' parteċipazzjoni spiss hija s-sintomu aktar milli 
l-kawża. Uħud mill-MPE qed jittamaw li jirritornaw għas-sitt mandat 
tagħhom - dan jagħti stampa ta' UE skaduta u distakkata li mhix 
kompletament rappreżentattiva tas-soċjetà li teleġġiha, b'mod 
partikolari taż-żgħażagħ. 

Dan jista' jiġi miġġieled billi l-gruppi politiċi jiġu mħeġġa joħolqu 
kwota għall-kandidati żgħażagħ. Barra minn hekk, il-Parlament 
Ewropew jista' joħloq kumitat dedikat li jiffoka fuq iċ-ċittadini 
żgħażagħ u fuq il-futur tal-UE. Iż-żgħażagħ jitolbu li jaraw UE li turi 
li tagħti kas.

Din l-idea ġiet espressa wkoll matul l-EYE fl-2016, li jissuġġerixxi li 
ż-żgħażagħ għadhom jarawha din bħala soluzzjoni li għandha titqies 
kif xieraq.

 49. NOĦOLQU SESSJONIJIET ANNWALI TA'  
         MISTOQSIJIET U TWEĠIBIET BEJN IL-MEXXEJJA  
         TAL-UE U Ż-ŻGĦAŻAGĦ 

Valerie

L-idea tiegħi biex nippromwovu impenn akbar bejn iż-żgħażagħ u 
l-politika tkun li tinħoloq sessjoni annwali ta' mistoqsijiet u tweġibiet 
bejn il-kapijiet tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill 
li tista' tixxandar b'mod dirett (livestream) fuq diversi pjattaformi 
tal-midja soċjali bħal Facebook Live. Il-mistoqsijiet jistgħu jiġu minn 
żgħażagħ minn madwar l-Ewropa, u jsiru lill-mexxejja tal-UE minn 
grupp magħżul ta' żgħażagħ.

Is-seduta ta' smigħ reċenti ma' Mark Zuckerberg ġibdet attenzjoni 
kbira lejn il-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni. Li kieku dawn 
l-avvenimenti jiġu promossi tajjeb fuq il-midja soċjali jista' jkun 
possibbli li jintlaħqu udjenzi ġodda. Iż-żgħażagħ mhumiex qalbhom 
maqtugħa b'mod awtomatiku, irridu biss li jkollna opportunitajiet 
biex nesprimu l-opinjonijiet tagħna!

Dan jgħin biex jippromwovi l-istituzzjonijiet tal-UE u jipprovdi 
aċċessibbiltà akbar, kif ukoll juri li l-UE tagħti kas dak li għandhom xi 
jgħidu ż-żgħażagħ. Dan l-avveniment jista' jsir ukoll f'kollaborazzjoni 
mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ biex jiġi żgurat avveniment 
iffokat fuq iż-żgħażagħ minn fuq għal isfel.

 48. NUŻAW IL-MIDJA SOĊJALI  
         BIEX NINFORMAW LIŻ- 
         ŻGĦAŻAGĦ DWAR IL- 
         VOTAZZJONI 

Giulia 

L-idea tiegħi hija li jintużaw il-pjattaformi 
tal-midja soċjali biex jinformaw liż-żgħażagħ 
għaliex huwa importanti li tivvota, kif jistgħu 
jirreġistraw u fejn jistgħu jivvotaw.

Il-forom tradizzjonali ta' reklamar bħall-
billboards, ir-reklami tat-televiżjoni u tar-
radju ma għadhomx jilħqu liż-żgħażagħ. 
Ir-riċerka tar-Reuters Institute għall-Istudju 
tal-Ġurnaliżmu tissuġġerixxi li 51  % tan-nies 
b'aċċess online jużaw il-midja soċjali bħala 
sors ta' aħbarijiet34, li min-naħa tagħha hija 
ikkontrollata minn "kamra tal-eku" partikolari. 
Xi ħadd li jkun involut fil-politika huwa aktar 
probabbli li jara sejħiet politiċi għal azzjoni fuq 
il-mezzi tal-midja soċjali tiegħu.35

Mod minnhom biex dan jiġi ikkontestat ikun 
li jinħolqu kampanji ad hoc tal-midja soċjali 
fuq Facebook, Twitter, Instagram u Snapchat. 
Dan jista' jsir billi jkunu involuti diversi 
gruppi politiċi biex jintużaw in-netwerks 
tagħhom u jiġi kondiviż messaġġ komuni li 
jenfasizza l-importanza tal-votazzjoni fost il-
ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ.
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36 Il-Kunsill tal-Ewropa, “Report for the Council of Europe E-Voting in the 2005 local elections in Estonia” 
(Rapport għall-Kunsill tal-Ewropa: Votazzjoni elettronika fl-elezzjonijiet lokali tal-2005 fl-Estonja), https://www.
coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/CoE_Studies/FinalReportCOE_EvotingEstonia2005_
en.asp (Aċċessat Lulju 2018)
37 What Scotland Thinks, “So how many 16 and 17 year olds voted?” (Kemm ivvutaw żgħażagħ li għandhom 
bejn 16 u 17-il sena?), http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted/ (Aċċessat 
Lulju 2018)

 52. NINTRODUĊU L-VOTAZZJONI  
         FL-ETÀ TA' 16-IL SENA GĦALL- 
         ELEZZJONIJIET EWROPEJ 

Ella

Jeħtieġ li nqisu li nnaqqsu l-età tal-votazzjoni għal 
16-il sena għall-elezzjonijiet Ewropej. Barra minn 
hekk, dan jista' jkun marbut ma' edukazzjoni 
politika aktar intensiva fl-iskejjel. Jekk iż-
żgħażagħ ġew mgħallma dwar l-importanza 
tal-votazzjoni u ftit wara jkollhom l-opportunità 
li jipprattikaw dak id-dritt, dan jista' jwassal għal 
parteċipazzjoni ogħla.

Jeżistu preċedenti għal dan l-approċċ. Fir-
referendum dwar l-Indipendenza Skoċċiża tal-
2014, il-konċessjoni tal-votazzjoni ġiet estiża 
għal dawk li għandhom 16-il sena fuq bażi ta' 
darba minħabba li l-vot x'aktarx kien se jaffettwa 
l-bqija ta' ħajjithom. 

Il-votanti żgħażagħ ma ddiżappuntawx, bi studji 
li jissuġġerixxu li 75 % ta' dawk fl-età ta' 16 u 17-il 
sena ħarġu jivvutaw b'rata ogħla minn dawk fl-
età ta' bejn it-18 u l-24 sena u l-25 u l-34 sena.37

 50.  NOĦOLQU ETÀ UNIFORMI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ  
          BIEX JOĦORĠU GĦALL-ELEZZJONI 

Sam

L-UE jeħtieġ li toħloq età uniformi li minnha ż-żgħażagħ madwar 
l-Ewropa jistgħu joħorġu għall-elezzjonijiet Ewropej. Dan jista' wkoll 
ikollu impatt fuq l-elezzjonijiet nazzjonali, fejn il-bidliet jistgħu 
eventwalment jibdew jinfirxu.

Iż-żgħażagħ jonqsu milli jidħlu fil-politika, parzjalment, għaliex 
rarament jaraw lil sħabhom, jew politiċi ta' età simili, eletti bħala 
rappreżentanti. Problema waħda hija li m'hemm l-ebda età komuni 
ta' kandidatura madwar l-UE. Filwaqt li f'xi pajjiżi huwa possibbli li 
toħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament fl-età ta' 18-il sena, f'oħrajn l-età 
hija anke ta' 24 sena.

Il-MPE u l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġ li jħeġġu lill-Istati Membri 
jagħmlu l-bidliet meħtieġa biex jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ.

 51. NAVVANZAW IL- 
         VOTAZZJONI ELETTRONIKA  
         BIEX NINKORAĠĠIXXU  
         L-PARTEĊIPAZZJONI 

Richard 

Jeħtieġ li nintroduċu l-votazzjoni elettronika 
madwar l-UE kollha biex niżguraw li l-votazzjoni 
fl-elezzjonijiet Ewropej tkun kemm jista' jkun faċli 
u aċċessibbli.

Ir-rata għolja ta' astensjoni fl-elezzjonijiet spiss 
tirrappreżenta d-diżillużjoni dejjem tikber tal-
votanti bil-politika. Il-postijiet tal-votazzjoni li 
huma bieżla jew diffiċli biex tasal għalihom jistgħu 
jiddiswadu lill-votanti li jagħżlu li jastjenu aktar 
milli jistennew fi kjuwijiet twal, jew jivvjaġġaw 
distanzi twal, biex jitfgħu l-vot tagħhom.

Nistgħu nitgħallmu lezzjonijiet ta' valur mill-
Estonja, fost l-aqwa pajjiżi meta niġu għall-użu 
tat-teknoloġiji tal-IT u tal-internet fis-settur privat 
u pubbliku. L-Estonja hija l-uniku pajjiż fl-Ewropa 
fejn l-aċċess għall-internet huwa leġiżlat bħala 
dritt soċjali. Aktar minn 54  % tal-popolazzjoni 
huma utenti tal-internet, 34 % tad-djar għandhom 
kompjuter fid-dar u 82  % tal-kompjuters fid-dar 
huma mqabbda mal-internet.36

Il-votazzjoni elettronika fl-Estonja ntużat f'numru 
ta' elezzjonijiet u l-parteċipazzjoni żdiedet bi ftit. 
Minkejja kull ostakolu legali, dan l-approċċ jista' 
jiġi adottat biex jindirizza kwistjonijiet relatati 
mal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fuq skala pan-
Ewropea.

Simili għall-idea li tippermetti aktar opportunitajiet 
għaż-żgħażagħ biex joħorġu għall-elezzjoni, 
il-kwistjoni tal-votazzjoni elettronika kienet 
ukoll suġġett jaħraq fl-2016, li jissuġġerixxi li 
ż-żgħażagħ jaraw din bħala soluzzjoni importanti 
li jistħoqqilha konsiderazzjoni akbar.
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X'jistgħu jagħmlu l-mexxejja politiċi biex 
jinkoraġġixxu liż-żgħażagħ biex ikunu involuti u 
impenjati fl-elezzjonijiet?

Fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-PE, speċifikament minħabba 
t-tendenza li jkollok parteċipazzjoni iżgħar fost iż-żgħażagħ, 
naħseb li għandu jiġi miż-żgħażagħ infushom. Hemm attitudni lejn 
l-istabbiliment fil-mument fost ħafna żgħażagħ li ma jridux jieħdu 
l-ordnijiet tagħhom minn Brussell. Rajt f'pajjiżi stess [l-Irlanda] 
wara xi riżultati tar-referendum, il-ħolqien ta' netwerks brillanti li 
jikkollaboraw, jappoġġjaw lil xulxin u jagħmlu differenza. Numru kbir 
ta' nies Irlandiżi issa huma rreġistrati biex jivvutaw f'numri akbar minn 
qabel, mhux għax qalulhom il-ġenituri tagħhom, iżda għax qalulhom 
sħabhom. 

Għandi ħamest itfal u waħda mill-bniet tiegħi għenet lit-tifla ż-żgħira 
tiegħi biex tirreġistra, u saħansitra wasslitha sal-istazzjon tal-pulizija 
lokali biex tikseb it-timbru, għalhekk ma kontx jien li għamilt dan. 
Kien każ fejn iż-żgħażagħ qed jgħinu liż-żgħażagħ. Iżda, ovvjament 
dak li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet huwa li jżidu l-għarfien dwar 
l-elezzjonijiet tal-PE u jenfasizzaw kemm huma importanti. Snin ilu, 
ma kinux, u n-nies kienu jmorru fil-postijiet tal-votazzjoni biss biex 
jagħtu daqqa ta' ħarta lill-gvern tagħhom stess; ma kinux jagħtu kas. 
Iżda l-PE sar ħafna aktar b'saħħtu f'dawn l-aħħar snin: il-PE jilleġiżla 
mal-Istati Membri, u jagħżel il-president tal-Kummissjoni Ewropea. Il-
kompożizzjoni tal-Parlament hija xellug, lemin, ċentru xellugi, ċentru 
lemini u dak huwa preċiżament x'għandu jfisser il-futur tal-Ewropa. 
Dan il-messaġġ għandu jasal, kemm jekk mill-gvernijiet infushom 
kif ukoll jekk mill-atturi tas-soċjetà ċivili, imma naħseb li jkun aktar 
b'saħħtu meta ż-żgħażagħ infushom ikunu qed jagħmlu dan u 
jikkollaboraw flimkien. 

Emily O’Reilly,  
l-Ombudsman Ewropew

SEPARATAMENT U FLIMKIEN:  
Naħdmu għal Ewropa aktar b'saħħitha

 53. NUŻAW KUMPANIJI U APPS  
         BIEX IMMEXXU L-KELMA DWAR  
         IL-VOTAZZJONI 

Kenny

L-UE jeħtieġ li tikkoordina kampanji ma' 
kumpaniji privati sabiex tagħmel il-politika 
aktar attraenti. Pereżempju, matul l-elezzjoni 
tar-Renju Unit fl-2017, intbagħtu notifiki minn 
Uber bil-messaġġ, "Tkunx passiġġier f'dak li 
jiġri fil-ħajja tiegħek. Ivvota issa.” 38

Ħafna nies jew mhumiex konxji tal-proċeduri 
tal-votazzjoni jew jagħżlu li ma jipparteċipawx 
għalkollox fil-politika. Meta tirċievi tfakkiriet 
sempliċi minn app favorita f'ġurnata partikolari 
jista' jagħmel id-differenza fil-parteċipazzjoni 
fil-votazzjoni.

Il-Parlament Ewropew jinsab f'pożizzjoni unika 
biex juża r-reputazzjoni tiegħu biex jidħol 
f'diskussjonijiet ma' organizzazzjonijiet dwar 
il-promozzjoni tal-elezzjoni. Billi jinkoraġġixxu 
approċċ kollaborattiv għall-elezzjonijiet, l-att 
tal-votazzjoni jsir attività verament tas-soċjetà 
aktar milli waħda mwettqa għaliha waħedha.

38 Birmingham Live, “Local elections 2018: Uber offering free rides to 
ensure wheelchair users can vote” (Elezzjonijet lokali tal-2018: Uber toffri 
vjaġġi b'xejn biex tiżgura li dawk li jużaw is-siġġu tar-roti jistgħu jivvutaw)
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/local-elections-
2018-uber-offering-14604401 
https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-
election-day-promo-code (Aċċessat Ġunju 2018)
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IMPENN U ĊITTADINANZA

Il-valuri huma wieħed mill-pilastri prinċipali tal-Unjoni Ewropea, li jiffurmaw il-kolla li 
tgħaqqad liċ-ċittadini Ewropej kollha minn madwar il-kontinent. Huwa importanti li wieħed 
iqis li l-bosta membri tal-UE għandhom kulturi differenti, jitkellmu lingwi differenti, u 
esperjenzaw avvenimenti storiċi bħat-Tieni Gwerra Dinjija b'mod differenti. Issa, b'mod 
ġenerali, jiffurmaw is-soċjetà Ewropea. L-UE tissottolinja sitt punti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali li għandhom jiġu rrispettati u applikati mill-Istati Membri kollha: ir-rispett 
għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, l-ugwaljanza, is-solidarjetà, id-drittijiet taċ-ċittadini u 
l-ġustizzja. 

Dawn il-valuri huma parti mill-karattru Ewropew u minn dak li jfisser li tkun Ewropew. Jekk jiġu injorati jkun qisu qed nitbiegħdu 
mill-prinċipji Ewropej fundamentali. 

Bil-wasla tal-kriżi tar-rifuġjati, l-integrazzjoni saret sfida prinċipali għas-soċjetà tagħna. Is-suġġett sar kontroversjali ħafna u 
qasam liċ-ċittadini madwar l-Ewropa; ħafna appoġġjaw l-integrazzjoni tar-rifuġjati, filwaqt li oħrajn jappoġġjaw il-fruntieri 
magħluqa.

Bħala ċittadin Ewropew huwa meħtieġ li jkun hemm impenn. Jista' jkun diffiċli li wieħed jiddeskrivi xi jfisser li tkun Ewropew – iżda 
li żżomm il-valuri tagħha huwa l-ewwel pass kruċjali.

 54. NORBTU L-EWROPA MA' PJATTAFORMI  
         NAZZJONALI BIEX NINKORAĠĠIXXU L-IMPENN 

Jan 

Il-gruppi politiċi fi ħdan il-Parlament Ewropew jeħtieġ li jaħdmu aktar 
mill-qrib mal-kontropartijiet nazzjonali tagħhom u jissinkronizzaw 
l-ideat - dan jeħtieġ li jinkludi wkoll nies minn komunitajiet differenti 
biex joħolqu approċċ fil-livell taċ-ċittadini għall-politiki Ewropej. Il-
politiċi jeħtieġ li jospitaw avvenimenti fil-kostitwenzi tagħhom u 
jsaħħu r-rabta bejn l-UE u ċ-ċittadini Ewropej.

L-Unjoni Ewropea teħtieġ li n-nies jifhmu li hija rilevanti għal 
kulħadd. Huwa biss billi turi rilevanza li n-nies se jieħdu l-Unjoni u 
l-istituzzjonijiet tagħha bis-serjetà u jimpenjaw ruħhom magħhom. 
Bħalissa, l-UE tidher li mhijiex viċin iċ-ċittadini u, bħala riżultat, ħafna 
nies iħossu li ma tindirizzax it-tħassib tagħhom. 

Neħtieġu gruppi ta' partiti lokali deċentralizzati li jwasslu t-tħassib 
nazzjonali lill-gruppi politiċi fil-livell Ewropew sabiex ikunu jistgħu 
jiżviluppaw politika tassew pan-Ewropea li tirrispetta din id-diversità 
ta' opinjoni. 

 55. NIŻVILUPPAW L-INIZJATTIVA  
         TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ 

Andreas  

In-nies ħafna drabi jħossu li l-vuċi tagħhom 
mhix verament importanti. Din hija waħda 
mir-raġunijiet prinċipali li twassal ukoll biex iż-
żgħażagħ jinjoraw l-elezzjonijiet tal-UE. 

Għalhekk, sabiex nindirizzaw dan id-
defiċit demokratiku, jeħtieġ li nistabbilixxu 
mekkaniżmi ta' demokrazija diretta. B'mod 
aktar speċifiku, jeħtieġ li nibdew minn 
mekkaniżmu eżistenti, bħall-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej, u ntejbuha billi nagħmluha 
legalment vinkolanti fl-UE. Il-mekkaniżmu 
ta' referendum Żvizzeru, li jsegwi proċess 
simili, ikun mudell tajjeb. Il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja jeħtieġ li jkollha s-setgħa ġudizzjarja 
sabiex tiżgura l-legalità tal-proċedura. Fi 
kwistjonijiet fundamentali li jikkonċernaw 
l-UE, irid ikun hemm mod kif issir sejħa għal 
referendum Ewropew, permezz tal-proċess tal-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.

It-tifsira vera tad-demokrazija tinsab fir-rieda 
tan-nies (Demos). Għalhekk, fil-fehma tiegħi, 
jekk nirrispettaw ir-rieda tan-nies, in-nies se 
jirrispettaw l-unjoni politika. Huwa biss taħt 
dawn it-termini li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea 
verament jimpenjaw ruħhom mal-affarijiet 
komuni tal-Ewropa.
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X'kienet l-esperjenza tiegħek tal-EYE?

CHRISTIANA: L-involviment fl-EYE u l-prestazzjoni fil-Parlament taw 
aktar fiduċja lill-istudenti li kisbu ħafna billi tkellmu dwar il-ħsibijiet 
u s-sentimenti tagħhom u ltaqgħu ma' nies ġodda minn madwar 
l-Ewropa. Huma ħadmu bħala tim u wettqu dak li kienu ħejjew għal 
bosta xhur. L-istudenti riedu jaqsmu l-messaġġ tal-għaqda, għaliex 
jekk inkunu magħquda biss inkunu nistgħu negħlbu l-problemi 
tagħna. L-età medja tal-istudenti hija ta' 16-17-il sena. Huma qasmu 
l-enerġija tagħhom man-nies li osservaw il-prestazzjoni tagħhom fl-
EYE.

SIMONA: Konna parti minn xi ħaġa li tagħmel l-Ewropa, u dik hija 
ħaġa importanti ħafna. Il-parti favorita tiegħi kienet li tidħol fl-
emiċiklu, tiltaqa' ma' nies minn pajjiżi differenti u tara kulturi differenti. 
Din l-esperjenza kellha impatt profond fuqi u żiedet l-għarfien tiegħi 
dwar l-Ewropa.

MARY: Kulħadd fl-EYE għandu enerġija mill-isbaħ. Se naqsam din 
l-esperjenza mal-ħbieb tiegħi lura d-dar u nħeġġiġhom biex jiġu u 
jipparteċipaw fl-EYE li jmiss. Hawn tgħallimt li meta aħna magħqudin 
nistgħu nagħmlu xi ħaġa ferm sabiħa.

MARINOS: L-attendenza fl-EYE kienet l-ewwel darba tiegħi li qed 
nivvjaġġa barra minn Ċipru, u gawdejt kull mument. Strasburgu huwa 
post mill-isbaħ u gawdejt ħafna l-esperjenza mill-mument li tlajt fuq 
l-ajruplan. Jiena se ngħaddi l-messaġġ lill-ħbieb tiegħi li huwa sabiħ 
li tkun parti mill-Ewropa minħabba li hemm tant kulturi differenti, bi 
kċejjen u lingwi differenti, u modi differenti ta' ħajja. Din id-diversità 
turi li għad hemm tama għall-Ewropa.

 
Christiana Petraki,  

għalliema fil-Lyceum and Technical School ta' Polis Chrysochous, 
Ċipru u l-istudenti tagħha (Simona Bortea, Mary Fournidou u 

Marinos)

 56. NIPPROMWOVU L-LINGWI  
         KLASSIĊI U L-ISTORJA  
         EWROPEA 

Andrea

L-idea tiegħi tkun li nippromwovu t-tagħlim tal-
lingwi klassiċi u tal-istorja, bħall-Grieg u l-Latin, 
bħala mezz ta' konnessjoni akbar mal-istorja 
tal-Ewropa. 

Nisimgħu ħafna dwar dak li jgħaqqadna bħala 
Ewropej, kif ukoll kif neħtieġu li noħolqu 
identità Ewropea, iżda dawn il-lingwi klassiċi 
li għenu biex jiffurmaw parti importanti mill-
valuri li aħna nirrispettaw fl-Ewropa tal-lum 
ħafna drabi huma deskritti bħala "lingwi mejta".

L-UE tista' tfittex li tappoġġja t-tagħlim ta' 
dawn il-lingwi u l-istorja permezz ta' gruppi taż-
żgħażagħ ekstrakurrikulari, u possibbilment 
tisponsorja avvenimenti pubbliċi relatati ma' 
dawn is-suġġetti li jistgħu jattiraw l-interess 
taż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

 57. NOĦOLQU PJATTAFORMA  
         GĦAR-RIFUĠJATI KWALIFIKATI  
         BIEX JIMLEW RWOLI  
         EDUKATTIVI 

Guillemette 

L-UE jeħtieġ li tagħmel sforzi biex tressaq 
lir-rifuġjati bi kwalifiki professjonali lejn is-
settur tal-edukazzjoni biex tipprovdi individwi 
ikkwalifikati lil "organizzazzjonijiet li jilqgħu lir-
rifuġjati".

Bħalissa, is-Science4refugees jeżisti bħala 
opportunità biex tqabbel ir-rifuġjati bi sfond 
fix-xjenza ma' organizzazzjonijiet li jeħtieġu 
persunal ġdid. Dan isir permezz tal-portal 
EURAXEES li jipprovdi servizzi ta' informazzjoni 
u appoġġ lir-riċerkaturi li jixtiequ jkomplu 
l-karrieri tagħhom fl-Ewropa.

Dan l-approċċ jista' jitwessa' fis-settur tal-
edukazzjoni kollu, u jimla l-vojt f'diversi 
rwoli ta' tagħlim u ta' riċerka inklużi l-iskejjel, 
l-universitajiet u anke n-negozji.

SEPARATAMENT U FLIMKIEN:  
Naħdmu għal Ewropa aktar b'saħħitha
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 59. NIFFINANZJAW ID GĦAŻ- 
         ŻGĦAŻAGĦ BIEX IKOLLHOM  
         SKONTIJIET FIS-SITI  
         LTURALI 

Idea li ssemmiet fil-workshop

L-UE jeħtieġ li tappoġġja skema li tipprovdi 
liż-żgħażagħ taħt l-età ta' 25  sena b'kard 
li tagħtihom dħul bi skont għal ċerti 
attrazzjonijiet kulturali bħal mużewijiet, libreriji 
u teatri.

Deċiżjoni reċenti li jinħoloq pass b'xejn tal-
Interrail għal numru ta' żgħażagħ Ewropej 
ġiet milqugħa tajjeb, iżda inizjattivi bħal dawn 
wieħed jeħtieġ li jkompli jibni fuqhom. Meta 
jivvjaġġaw, iż-żgħażagħ spiss ikunu jixtiequ 
jaraw is-siti tal-bliet li jżuru, madankollu 
l-ispejjeż projbittivi jistgħu jservu ta' ostakolu.

Billi tiffinanzja l-kard li tipprovdi skont, l-UE tista' 
tipprovdi benefiċċju tanġibbli għaż-żgħażagħ li 
jixtiequ jivvjaġġaw u jesperjenzaw aktar minn 
dak li l-Ewropa għandha x'toffri.

 58. NINTRODUĊU L-POLITIKA FIL-KLASSIJIET TAL- 
         EDUKAZZJONI ĊIVIKA 

Idea li ssemmiet fil-workshop

L-idea tiegħi hija li nintroduċu l-edukazzjoni politika fl-iskejjel kollha 
madwar l-UE. Minkejja li l-edukazzjoni mhix kompetenza tal-Unjoni 
Ewropea, l-UE jeħtieġ li tkun qiegħda tagħmel pressjoni fuq l-Istati 
Membri biex itejbu l-edukazzjoni politika. Jista' jiżdied suġġett ġdid 
mal-kurrikuli, li jkun ibbażat fuq il-politika kif ukoll fuq l-istorja u 
l-isforzi tal-Unjoni Ewropea.

Hemm nuqqas sinifikanti ta' edukazzjoni politika fl-iskejjel; iż-
żgħażagħ għandhom għarfien politiku limitat u s-sistema edukattiva 
jeħtieġ li tirrimedja dan sabiex l-istudenti jifhmu l-kumplessità tal-
Unjoni Ewropea u kif għamlet ħajjithom aħjar. 

Dan jista' jinkiseb bi sħubija ma' gazzetti jew “outlets” ġurnalistiċi 
oħra. Pereżempju, billi tagħti aċċess b'xejn għal gazzetta online lill-
iskejjel li joffru klassijiet tal-politika.

 60. NOĦOLQU INIZJATTIVA GĦAL KAPIJIET TA'  
         SKEJJEL MOBBLI 

John  

L-UE tista' tikkunsidra l-promozzjoni u l-koordinazzjoni ta' inizjattiva 
għal kapijiet ta' skejjel mobbli, fejn il-kapijiet tal-iskejjel jikkollaboraw 
mal-gvernijiet, mal-iskejjel u ma' partijiet ikkonċernati lokali madwar 
l-UE. Din l-inizjattiva tipprovdi ideat ġodda li jkunu ġejjin minn vuċijiet 
ġodda, peress li l-workshops u d-diskussjonijiet madwar mejda jkunu 
organizzati mill-kapijiet tal-iskejjel. Il-workshops se jkunu ddedikati 
għal riflessjoni profonda ffukata fuq il-futur tal-Ewropa bejn 
mexxejja żgħażagħ, studenti, maniġers u intraprendituri. Dawn id-
diskussjonijiet jistgħu jiġu ggwidati mill-MPE, esperti jew opinjonisti 
mill-Ewropa u lil hinn.

Il-mexxejja tal-iskejjel mobbli jistgħu jużaw proġetti identifikati mill-
parteċipanti fl-inizjattiva biex itejbu l-impenn politiku li jista' jinkludi 
l-formulazzjoni ta' għoxrin proġett konkret. Iż-żgħażagħ li jieħdu 
sehem f'dawn il-workshops jistgħu mbagħad jivvolontarjaw għal 
sena biex jaħdmu fuq il-proġetti identifikati. Dan jista' jgħin biex 
jippromwovi ċittadinanza attiva u impenn fl-affarijiet Ewropej.



53

KUMMENTARJU TAL-FORUM TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ  
 SEPARATAMENT U FLIMKIEN

Id-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa jinsab fid-diskussjonijiet kollha u ħafna drabi jappella liż-żgħażagħ biex ikunu 
fiċ-ċentru tal-interessi tal-mexxejja tagħna. Dawn huma dikjarazzjonijiet vojta jew impenn veru biex jinvolvu ruħhom 
maż-żgħażagħ biex jibnu l-futur tal-Unjoni tagħna? Biex tinbena Ewropa aktar magħquda, sinjura, demokratika 
u sostenibbli, bid-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt bħala l-pedamenti, iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet 
tagħhom għandhom ikunu parti mid-djalogu u mid-deċiżjonijiet. Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jaħdem biex 
jiżgura li l-leħen ta' miljuni ta' żgħażagħ jinstema' biex jiffurmaw l-Ewropa tal-lum u ta' għada.

Żewġ proċessi bħalissa qed ifasslu l-futur tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri 
l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE u d-diskussjoni dwar il-Futur tal-Ewropa. 
Filwaqt li ħafna mill-effetti tal-proċessi għadhom mhux magħrufa, iż-
żewġ proċessi u l-partijiet komponenti tagħhom ġew ikkunsidrati 
fil-fond bħala parti mill-YO!Fest u mill-Avveniment Ewropew taż-
Żgħażagħ 2018.

Dak li t-tnejn għandhom komuni huwa r-rwol essenzjali li ż-żgħażagħ 
se jkollhom iservu, u l-ispazju għall-parteċipazzjoni li jeħtieġ li 
jingħata lilhom. Il-kampanja tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ li 
ilha għaddejja għal #YouthUp Europe, li titlob politika aktar inklużiva 
għaż-żgħażagħ, tenfasizza l-importanza tal-vuċi taż-żgħażagħ fiż-
żewġ negozjati.

Fid-diskussjonijiet dwar il-Brexit, iż-żgħażagħ kienu, u għadhom, il-
ġenerazzjoni l-aktar favur l-UE. Huma 'l bogħod milli jkunu indifferenti 
fl-espressjoni tal-fehmiet tagħhom peress li qed jimpenjaw ruħhom 
f'azzjoni politika diretta, jagħmlu sforz qawwi u jkunu f'numri kbar 
għal din il-kwistjoni speċifika. Huwa ċar għalhekk li ż-żgħażagħ 
tar-Renju Unit jeħtiġilhom jitħallew isemmgħu leħinhom matul in-
negozjati. Iż-żgħażagħ huma politiċi u huma interessati – qegħdin 
biss jirrifjutaw l-istrutturi li huma jqisu bħala li ma tawx riżultati. Fil-
fatt, jeħtiġilna nħarsu lil hinn minn sempliċement il-parteċipazzjoni 
fl-elezzjonijiet meta nevalwaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: 
teżisti problema ta' parteċipazzjoni politika taż-żgħażagħ, iżda hija 
relatata strettament mal-politika istituzzjonali. 

Iż-żgħażagħ huma ċari li l-vuċi tagħhom trid tinstema' mal-mejda tan-
negozjati, kif ġie spjegat mill-Kunsill Brittaniku taż-Żgħażagħ u mill-
Forum Ewropew taż-Żgħażagħ. Il-konsegwenzi tal-Brexit, politiċi, 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali, x'aktarx jagħmlu ħsara liż-żgħażagħ, 
potenzjalment b'mod aktar profond milli jagħmlu lil ġenerazzjonijiet 
aktar anzjani. Kif innutat fir-riżoluzzjoni tal-Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ dwar iż-Żgħażagħ u l-Brexit u mill-parteċipanti fil-YO!Fest 
u fl-EYE 2018, il-prijoritajiet bħall-protezzjoni tad-drittijiet u l-aċċess 
għaż-żgħażagħ għal opportunitajiet li tagħtihom l-UE, bħal Erasmus, 
iridu jkomplu. Biex jiġi żgurat li dan isir realtà, ir-rwol taż-żgħażagħ 
fin-negozjati huwa kruċjali. 

Il-parteċipanti fil-YO!Fest u fl-EYE 2018 enfasizzaw ukoll il-protezzjoni 
u l-avvanz tad-Drittijiet tal-Bniedem bħala qasam ċentrali ta' tħassib 
fin-negozjati tal-Brexit. Skont kif ir-Renju Unit jitlaq mill-UE, ir-Renju 
Unit jista' ma jibqax firmatarju għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea. Madankollu r-Renju Unit se jibqa' firmatarju 

tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-parteċipazzjoni f'dan trid 
tkun protetta, u potenzjalment estiża biex 
tissaħħaħ aktar il-protezzjoni tad-drittijiet taż-
żgħażagħ kif spjegat fid-Dokument ta' Politika 
dwar l-Ugwaljanza u n-Non-Diskriminazzjoni 
tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, u ġiet 
enfasizzata b'mod qawwi mill-parteċipanti fil-
YO!Fest u fl-EYE  2018. Din hija t-tieni qasam 
ewlieni li se jkun prijorità għaż-żgħażagħ fin-
negozjati tal-Brexit.

It-tieni proċess huwa naturalment id-
diskussjoni dwar il-Futur tal-Ewropa. Filwaqt 
li l-vuċi taż-żgħażagħ hija ċentrali għad-
diskussjonijiet dwar il-Brexit, l-essenza vera 
ta' x'inhi l-parteċipazzjoni demokratika u kif 
l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tinkorpora forom 
ġodda fl-arkitettura tagħha hija relatata b'mod 
qawwi mad-diskussjoni dwar il-Futur tal-
Ewropa. 

Xi ħaġa ċentrali għal dik id-diskussjoni hija 
t-tema tad-demokrazija. Id-demokrazija 
naturalment ma tistax teżisti mingħajr 
parteċipazzjoni sinifikanti mis-setturi kollha tas-
soċjetà. B'mod partikolari fiż-żminijiet attwali, 
iż-żgħażagħ jaraw il-parteċipazzjoni politika 
testendi lil hinn mill-votazzjoni u tinkludi 
ħafna forom alternattivi ta' parteċipazzjoni 
bħal protesti u stħarriġ: forom ta' demokrazija 
li jinbidlu. Dan jgħodd b'mod partikolari 
għall-ġenerazzjoni attwali taż-żgħażagħ: jekk 
nonqsu milli nirrikonoxxu u nadattaw għall-
metodi u t-twemmin li qed jinbidlu tagħhom, 
l-istituzzjonijiet politiċi Ewropej jirriskjaw li 
jsiru dejjem anqas viċini u aktar anakronistiċi. 
B'reazzjoni, id-diskussjoni dwar il-Futur tal-
Ewropa trid tikkunsidra kif għandu jingħalaq 
id-distakk bejn iż-żgħażagħ u l-istituzzjonijiet 
politiċi, biex tiżgura li l-kreattività u l-potenzjal 
tagħhom ikunu jistgħu jikkontribwixxu għall-
proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. 
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Ħafna mill-ideat proposti fil-YO!Fest u fl-EYE 2018 jirriflettu dan. 
Il-parteċipanti pproponew li titnaqqas l-età tal-votazzjoni għal 16-
il sena kif ippropona l-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ fl-2006. It-
tnaqqis tal-età tal-votazzjoni għal 16-il sena wera li għandu impatt 
ċar u pożittiv fuq l-impenn taż-żgħażagħ u fuq l-għarfien politiku taż-
żgħażagħ. Ħafna pajjiżi diġà bdew dan il-vjaġġ, bħall-Awstrija, Malta 
jew l-Estonja. Il-Parlament Ewropew tenna dik it-talba fl-2015, u talab 
biex l-età tal-votazzjoni tinżel għal 16-il sena fil-liġijiet elettorali tal-
Istati Membri. 

L-istudji juru li meta ż-żgħażagħ ikunu involuti qabel fil-ħajja 
demokratika u ċivili billi jivvutaw, huma jkunu aktar impenjati 
għall-bqija ta' ħajjithom. Biex jikkomplementaw din l-idea, kemm 
il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ kif ukoll il-parteċipanti fil-YO!Fest 
u fl-EYE  2018 jirrakkomandaw l-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza 
fl-iskejjel kollha, sabiex il-votanti żgħażagħ ikunu f'pożizzjoni ta' 
għarfien meta jitfgħu l-vot tagħhom. Flimkien ma' edukazzjoni 
komprensiva dwar iċ-ċittadinanza, l-età tal-votazzjoni aktar baxxa 
tagħmilha ferm aktar faċli biex titrawwem id-drawwa tal-votazzjoni 
meta ż-żgħażagħ ikunu għadhom fl-iskola u spiss joqogħdu fid-
dar, b'dan iżid ir-rati tal-parteċipazzjoni tul il-ħajja. Mingħajr din 
l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena jkunu qed jintefgħu 
fl-elezzjoni lokali, nazzjonali jew Ewropea li jmiss mingħajr għarfien 

minn qabel tas-sistema u ta' kif taħdem. 
Għalhekk it-tnaqqis tal-età tal-votazzjoni għal 
16-il sena u l-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza 
jridu jaħdmu flimkien biex iżidu d-demokrazija. 

Dawn is-suġġerimenti dwar kif għandhom jiġu 
indirizzati d-distakki demokratiċi u l-impatt 
li dawn għandhom fuq iż-żgħażagħ permezz 
tal-proċessi tal-Brexit u tal-Futur tal-Ewropa 
mhumiex eżawrjenti, iżda d-dibattiti fil-YO!Fest 
u fl-EYE 2018 u l-kampanja usa' #YouthUp 
qed jipproponu tibdil konkret li jħalli impatt 
li jista' jgħin biex iż-żgħażagħ jerġgħu lura 
lejn il-politika elettorali; jeħtieġ li jkunu fil-
qalba tad-diskussjonijiet matul il-kampanja 
tal-elezzjonijiet Ewropej tas-sena d-dieħla. 
L-oneru huwa fuq dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
u l-mexxejja politiċi biex jisimgħu, jimpenjaw 
ruħhom u jilqgħu bidliet akbar u usa' – biex 
ireġġgħu lura t-tendenza ta' istituzzjonijiet 
politiċi li qed jitbiegħdu minn ċittadini aktar 
żgħażagħ. 
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4. SIGURTÀ U PERIKLU:  
 Nibqgħu ħajjin fi żminijiet ta' taqlib
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Fl-Ewropa, il-paċi u s-sigurtà għandhom konnotazzjonijiet storiċi 
ta' ġirjiet għall-armamenti u kunflitt; il-paċi permezz tal-biża'; 
l-istabbiltà permezz tal-forza. F'kuntest kontemporanju, il-paċi u 
s-sigurtà jintlaħqu permezz tad-diplomazija, l-osservazzjoni tal-
istat tad-dritt internazzjonali u l-aderenza għall-karta tad-drittijiet 
tal-bniedem. Iżda l-fehim komuni attwali tas-sigurtà qiegħed 
jadatta għall-perikli l-ġodda li qed jinqalgħu? L-approċċi tagħna 
lejn is-sigurtà huma biżżejjed biex nindirizzaw il-perikli attwali?

Sabiex ikun żgurat li l-politika ta' sigurtà tkun effettiva bħala reazzjoni 
għall-avvanzi teknoloġiċi u soċjoloġiċi, sezzjoni trażversali mis-soċjetà 
u mill-għarfien espert iridu jingħataw spazju biex jidħlu f'diskussjonijiet 
b'mod sinifikanti. Bħala l-akbar partijiet ikkonċernati fil-futur u 
demografija li qed tiffaċċja l-ostakoli tal-aċċess għall-proċess politiku, 
iż-żgħażagħ jeħtiġilhom ikunu appoġġjati biex ikollhom aċċess għal 
pjattaforma għal dawn id-diskussjonijiet vitali. L-EYE  2018 jimmarka 
l-punt tat-tluq. Iż-żgħażagħ huma mxennqa għall-paċi u s-sigurtà.

Filwaqt li dawn l-ilħna ma kinux neċessarjament unanimi, it-temi 
komuni kienu viżibli: il-parteċipanti kienu frustrati minħabba t-tnaqqis 
fl-aċċess li ż-żgħażagħ għandhom għall-proċess politiku u talbu għal 
movimenti ta' riforma, paċi u sigurtà. Din il-frustrazzjoni hija inkwadrata 
mill-vulnerabbiltà u l-isfruttament frekwenti taż-żgħażagħ, b'aktar 
minn 600 000 000 li jgħixu f'żoni ta' kunflitti armati u f'territorji fraġli 
madwar id-dinja.

Wara dawn l-ilħna kien hemm is-sejħa soda biex iż-żgħażagħ jingħataw 
is-setgħa bħala aġenti demokratiċi hekk kif qed naħdmu favur il-paċi u 
l-prevenzjoni tal-marġinalizzazzjoni, l-estremiżmu u l-kunflitt.

Bil-parteċipanti minn sfondi diversi, perspettivi distinti dwar is-sigurtà 
u l-periklu ħarġu mill-avveniment. Minkejja qagħdiet konfliġġenti, 
jeżisti tħassib komuni u d-diskussjonijiet spiss irriżultaw fi proposti ta' 
soluzzjonijiet komuni u prattiċi. Dawn il-perspettivi u l-ideat jistabbilixxu 
l-bażi għall-passi li jmiss tagħna f'dawn iż-żminijiet ta' taqlib.

Madankollu, f'dan is-suġġett, huwa partikolarment vitali li wieħed 
jagħraf l-ilħna li ma setgħux jinstemgħu fl-EYE u li jirrikonoxxi l-privileġġ 
ta' sigurtà relattiva li ppermettiet lill-parteċipanti jinvolvu ruħhom 
f'dan l-avveniment u jikkontribwixxu għar-rapport.  Sfortunatament, 
il-perspettivi reġjonali u globali mhux tal-UE ma kinux rappreżentati 
biżżejjed. Madankollu, it-triq lejn il-paċi u s-sigurtà trid tkun waħda li 
tinvolvi atturi mill-kontinenti kollha, b'esperjenzi differenti, minħabba 
li s-sigurtà hija tħassib globali. Għal din ir-raġuni, is-suġġett jiffoka 
b'mod qawwi fuq l-isforzi tal-organizzazzjonijiet supranazzjonali 
u internazzjonali lejn il-kooperazzjoni internazzjonali għall-paċi u 
s-sigurtà u, speċifikament, ir-rwol tal-UE fi ħdan dawn il-proċessi.
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ŻGĦAŻAGĦ U XJUĦ - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-opportunitajiet 
ta' xogħol/ 

qgħad

L-opportunitajiet 
ta' edukazzjoni

Il-kwalità 
tal-ħajja

Il-parteċipazzjoni 
politika

Id-diġitalizzazzjoni Il-libertà tal-midja/
sfidi

L-akkomodazzjoni Awtomatizzazjoni/
IA

TOTAL UE28
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SIGURTÀ U PERIKLU - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

Ir-razziżmu/
ir-reati ta' mibegħda

Id-drittijiet 
tal-bniedem

It-terroriżmu Il-korruzzjoni Is-sikurezza 
fuq l-internet 

(attakki/
reati ċibernetiċi)

Il-kriminalità Kontroll 
tal-fruntieri

TOTAL UE28
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SEPARATAMENT U FLIMKIEN - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-immigrazzjoni Il-libertà 
tal-kelma

Iċ-ċittadinanza/
it-tjubija 

(eż. il-volontarjat, 
kampanji)

L-aħbarijiet 
foloz

L-ewroxettiċiżmu Il-baġit/finanzi e-parteċipazzjoni/ 
demokrazija diġitali

TOTAL UE28
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LOKALI U GLOBALI - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

It-tibdil 
fil-klima

Il-faqar 
globali

Il-ġestjoni 
tal-oċeani/
tal-iskart

Iż-żieda 
fil-popolazzjoni 

globali

Il-bliet 
sostenibbli

L-għajxien 
sostenibbli 

fl-ambjenti lokali

L-estinzjoni 
tal-annimali

Il-bijodiversità L-esplorazzjoni 
tal-ispazju

Il-biedja

TOTAL UE28
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SINJURI U FOQRA - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-inugwaljanza Il-kuntentizza Il-paga 
li tiggarantixxi 

l-għajxien

L-innovazzjoni 
(negozji ġodda, eċċ.)

L-esperjenza 
ta' xogħol mhux 

bi ħlas

Il-kummer
ċ ġust

Il-kummerċ 
globalizzat

Differenza 
bejn urban/

rurali

TOTAL UE28
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ID-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM U L-ISTAT TAD-DRITT

Bħala salvagwardji għal soċjetà paċifika u sigura, it-trattati u l-liġijiet dwar id-drittijiet 
tal-bniedem huma għas-sigurtà u l-iżvilupp tal-bnedmin kullimkien. L-isforzi lejn il-paċi u 
s-sigurtà jridu jirrikonoxxu l-prijorità li jkomplu jirrispettaw dawn id-drittijiet billi jinvolvu 
ruħhom fil-karti attwali li jiddefenduhom.

Mezz biex jinkiseb dan huwa li naraw it-theddid għas-sikurezza u għas-sigurtà mil-lenti tad-dritt li jiksru. Dan jiżgura li l-fallimenti 
tal-istat jiġu enfasizzati u jinkoraġġixxi lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex iqiegħdu d-drittijiet tas-sigurtà fl-ogħla prijorità. 
Is-sikurezza u s-sigurtà ma jridux jitqiesu bħala separati mill-kunċett tad-drittijiet tal-bniedem; approċċ ibbażat fuq id-drittijiet 
jiżgura l-prattika tal-implimentazzjoni tas-sigurtà u huwa bbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem.

Dawn id-diskussjonijiet huma ankrati fl-obbligi legali miżmuma lejn dawk li s-sigurtà u s-sikurezza tagħhom huma f'riskju. Biex 
tagħmel dan, din is-sottotema se tinvolvi l-kritika tal-istat tad-dritt, u teżamina bir-reqqa l-politiki ta' sigurtà attwali. L-ideat 
jippreżentaw ukoll soluzzjonijiet dwar kif l-istat tad-dritt jista' jkun għodda biex tinkiseb soċjetà paċifika u sikura.

 61. IMMEXXU BILLI  
         NIMPLIMENTAW IR- 
         RIŻOLUZZJONI 2250 TAL-KSNU  
         GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Ir-Riżoluzzjoni 2250 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti (UNSCR 2250) hija l-ewwel 
riżoluzzjoni li tħaddan ir-rwol taż-żgħażagħ 
fis-soċjetà u tappoġġja liż-żgħażagħ u lill-
organizzazzjonijiet immexxija miż-żgħażagħ 
bħala msieħba importanti biex jiġi miġġieled il-
kunflitt u l-estremiżmu vjolenti. Id-direttiva hija 
l-ewwel li tirrikonoxxi r-rabta bejn iż-żgħażagħ, 
il-paċi u s-sigurtà u tagħti spinta lir-riżoluzzjoni 
tal-kunflitti mmexxija miż-żgħażagħ u lill-
isforzi għall-konsolidazzjoni tal-paċi. Jeħtiġilna 
niżguraw li din ir-riżoluzzjoni ma teħilx fl-istadju 
ta' implimentazzjoni. Għalhekk, iż-żgħażagħ 
qed jitolbu li l-Unjoni Ewropea jkollha rwol ta' 
tmexxija importanti fl-implimentazzjoni tal-
UNSCR 2250.

Iridu jinħolqu pjanijiet ta' implimentazzjoni 
nazzjonali sabiex dan il-qafas jiġi integrat 
b'mod effettiv, li mbagħad jeħtieġ li jkun ankrat 
f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati fil-
livelli kollha. Il-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jiffurmaw 
qafas komuni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-implimentazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni, 
b'indikaturi interni tal-UE għar-rapportar, 
flimkien ma' mekkaniżmi interni ta' monitoraġġ. 
Barra minn hekk, din ir-riżoluzzjoni jeħtieġ li tara 
l-istess grad ta' kooperazzjoni li l-istati tal-Kunsill 
tal-Ewropa wrew li huma kapaċi għalih.

Jeħtieġ li jkun żgurat approċċ ministerjali-
dipartimentali bejn is-setturi għall-
implimentazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni u 
l-kooperazzjoni tkun imħeġġa f'livell reġjonali 
u nazzjonali. L-approċċ irid jiffaċilita sforzi 
konġunti bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-istat, u jissalvagwardja l-impenn 
sinifikanti tas-soċjetà ċivili. Sabiex ikunu sħab 
ugwali, u jġibu l-kompetenza speċifika tagħhom 
f'dan il-proċess, l-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ jeħtieġu fondi u appoġġ mill-Unjoni 
Ewropea biex jissodisfaw il-kapaċità tagħhom li 
jaħdmu f'dan il-qafas.

 62. NIPPRIJORITIZZAW ID-DRITTIJIET TAL- 
         BNIEDEM FIL-FTEHIMIET KUMMERĊJALI 

Joanna 

L-UE jeħtieġ li tibda tpoġġi d-drittijiet tal-bniedem fuq quddiem nett 
meta tidħol f'investimenti u ftehimiet kummerċjali internazzjonali.

Skont id-dritt internazzjonali, l-istat huwa l-attur numru wieħed 
responsabbli għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem. F'soċjetajiet 
demokratiċi, l-eżerċizzju kollu tas-setgħat pubbliċi huwa marbut mad-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Madankollu, ir-reazzjoni għall-abbużi 
tad-drittijiet tal-bniedem mhix effettiva daqs kemm tista' tkun. Dan huwa 
partikolarment ċar fil-każ ta' mekkaniżmi legali li huma ffurmati għall-
investituri appartenenti għall-istat. 

L-Ewropa qed tirreaġixxi għall-pressjonijiet tas-soċjetà ċivili u qed timxi 
lejn sistema ta' qorti tal-investiment multilaterali. Il-mistoqsijiet li għad 
iridu jiġu mwieġba f'din is-sistema l-ġdida huma jekk hux se tippermetti 
biss lill-investituri li jressqu talbiet kontra stati, filwaqt li tfixkel lil partijiet 
terzi biex iressqu talbiet kontra l-investituri? Se tinforza d-drittijiet tal-
bniedem u l-obbligi ambjentali fuq in-negozji wkoll?

Irridu niżguraw li s-sistema ta' qorti tal-investiment multilaterali ma 
tiskoraġġix lill-investituri milli jersqu lejn l-UE. F'dan is-sens, l-UE jeħtieġ 
li tkun newtrali u ġusta, iżda jeħtieġ li wkoll tieqaf għad-drittijiet tal-
bniedem meta tinnegozja tali ftehimiet.

L-UE jeħtieġ li tibda tpoġġi d-drittijiet tal-bniedem fuq quddiem nett meta 
tidħol f'investimenti u ftehimiet kummerċjali internazzjonali.

Skont id-dritt internazzjonali, l-istat huwa l-attur numru wieħed 
responsabbli għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem. F'soċjetajiet 
demokratiċi, l-eżerċizzju kollu tas-setgħat pubbliċi huwa marbut mad-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Madankollu, minħabba diversi 
raġunijiet, il-qrati nazzjonali xi drabi huma ineffettivi, imprevedibbli u 
fraġli meta jiġu biex jirrispondu għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem. 
Dan huwa partikolarment ċar fil-każ ta' mekkaniżmi legali li huma ffurmati 
minn u għall-investituri appartenenti għall-istat. L-Ewropa wieġbet għall-
pressjoni tas-soċjetà ċivili u qed timxi lejn sistema ta' qorti tal-investiment 
multilaterali. L-UE għandha tiżgura li din il-qorti l-ġdida tipproteġi 
d-drittijiet tal-proprjetà tal-investituri b'mod effiċjenti u newtrali. 
Madankollu, hemm xi mistoqsijiet: se tippermetti biss lill-investituri li 
jressqu talbiet kontra stati, filwaqt li tfixkel lil partijiet terzi biex iressqu 
talbiet kontra l-investituri?  Se tinforza d-drittijiet tal-bniedem u l-obbligi 
ambjentali fuq in-negozji, wkoll?

Irridu niżguraw li din il-qorti ma tiskoraġġix lill-investituri milli jersqu lejn 
l-UE. F'dan is-sens, l-UE jeħtieġ li tkun newtrali u ġusta, iżda wkoll iggwidata 
mil-liġi, li tfittex li tipproteġi kemm l-investituri kif ukoll l-interessi pubbliċi.
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 65. NAGĦMLU L-MIDJA SOĊJALI UTILITÀ PUBBLIKA 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Soluzzjoni effettiva li tiġġieled il-ksur tal-privatezza, l-użu ħażin tad-
data u l-imminar tal-proċess demokratiku tkun li jittieħdu l-utilitajiet, 
bħall-midja soċjali, minn idejn l-organizzazzjonijiet privati mmotivati 
mill-qligħ, u jgħaddu fl-idejn oġġettivi u responsabbli tas-sjieda tal-
komunità.

Bħala żgħażagħ, huwa diffiċli li fil-ġurnata tal-lum teżisti mingħajr 
xi tip ta' preżenza tal-midja soċjali, meta jitqiesu l-benefiċċji soċjali, 
professjonali u prattiċi. Servizzi vitali oħra, bħall-elettriku, il-gass 
jew l-internet, huma rregolati minħabba r-rwol kruċjali tagħhom 
fis-soċjetà. Għal din ir-raġuni, is-siti tal-midja soċjali jeħtieġ li jiġu 
rriveduti u rregolati bħala servizzi pubbliċi bl-istess mod bħall-
oġġetti elettriċi u t-telefowns.

Il-korporazzjonijiet wara l-pjattaformi tal-midja soċjali wrew li ma 
jridux jadattaw u mhumiex lesti li jirregolaw lilhom infushom. 
Għalkemm il-midja soċjali mhijiex essenzjali għas-sopravivenza 
bħalma huma l-utilitajiet pubbliċi tradizzjonali bħall-elettriku, l-ilma 
u l-gass naturali, aħna ngħixu f'dinja dejjem aktar interkonnessa 
u l-ħajjiet taż-żgħażagħ sikwit jiddependu ħafna fuq dawn il-
pjattaformi.

 66. NIPPROMWOVU  
         KOOPERAZZJONI MILITARI  
         AKBAR 

Michel

L-UE jeħtieġ li tikkunsidra li tistabbilixxi 
"Kunsill tas-Sigurtà Ewropew", li jkun magħmul 
minn ministri tad-difiża Ewropej u jkun jista' 
jawtorizza l-użu ta' forza militari pan-Ewropea.

Fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE), l-UE għandha istituzzjoni għal 
servizzi diplomatiċi, li tippermettilha tgħin 
lir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. Madankollu, 
m'hemm l-ebda politika ta' sigurtà barranija 
komuni.

Il-kunsill tas-sigurtà mhux biss jikkoordina 
l-politiki barranin tal-UE, iżda jtejjeb ukoll id-
djalogu bejn l-UE u s-setgħat dinjija l-oħra, billi 
jissimplifika l-interazzjoni. Dan isaħħaħ l-UE 
bħala attur unitarju f'dan il-qasam, li sal-lum ġie 
ttraskurat, minħabba li jeħtieġ koordinazzjoni 
formali mtejba.

 63. IMMEXXU L-ĠUSTIZZJA GĦAL DIMENSJONI  
         EWROPEA 

Nikolaus

Huwa meħtieġ li jiġi kkunsidrat trattat ġdid li jespandi l-kompetenza 
tal-UE biex jiżgura li l-fruntieri nazzjonali ma jkunux ta' ostakolu 
fir-rigward tal-ġlieda kontra l-kriminalità. L-ewwel pass ikun 
l-integrazzjoni tas-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri kollha sabiex 
ikun hemm ġurisdizzjoni kumplessiva fil-livell tal-UE. Ir-riforma 
reċenti tar-rwol tal-Prosekutur Ewropew hija bidu iżda jista' jsir aktar.

Dan it-trattat il-ġdid jista' wkoll jalloka aktar kompetenzi lis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jinsisti fuq l-implimentazzjoni 
tad-deċiżjonijiet li jagħmel. Bħalissa, is-SEAE huwa s-servizz 
diplomatiku tal-UE kif ukoll il-ministeru għall-affarijiet barranin u 
tad-difiża tal-UE. Jekk is-SEAE jkollu aktar kompetenza u jinvolvi ruħu 
aktar f'kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-affarijiet barranin tal-pajjiżi 
kollha, l-UE tista' ssir attur aktar leġittimu fix-xena internazzjonali.

 64. NIĠĠIELDU  
         L-ESKLUŻJONI BIEX  
         INWAQQFU L-ESTREMIŻMU 

Idea li ssemmiet fil-workshop 

L-UE jeħtieġ li tieħu miżuri biex tevita 
l-esklużjoni u tippromwovi l-integrazzjoni 
biex twaqqaf l-individwi milli jduru għal 
ideali estremisti. L-estremiżmu jaffettwa 
diversi komunitajiet, u l-immigranti huma biss 
wieħed minnhom, u ħafna drabi jsib art fertili 
fi kwalunkwe forma ta' esklużjoni li l-gruppi 
estremisti jisfruttaw.

Billi tipprovdi appoġġ finanzjarju għal gruppi 
soċjali li jiġbru membri minn madwar il-
komunitajiet u edukazzjoni b'xejn bħalma 
huma l-klassijiet tal-lingwa, individwi li kieku 
jkollhom it-tendenza li jħossuhom esklużi 
mill-bqija tas-soċjetà jistgħu minflok jibdew 
jikkomunikaw mal-oħrajn. Dan jgħin fil-bini 
ta' fehim u rispett għal opinjonijiet differenti u 
sens akbar ta' appartenenza.

Aħna naħsbu li huwa kruċjali li jiġi żgurat li 
l-integrazzjoni tal-immigranti tibqa' prijorità 
fi żmien meta l-baġits kienu taħt pressjoni, 
minħabba li l-benefiċċji fit-tul huma wisq 
importanti biex jiġu injorati.
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 67. NOĦOLQU KURITURI  
         UMANITARJI GĦAR-RIFUĠJATI 

Hannah

L-inklużjoni u l-integrazzjoni huma kruċjali 
għall-ħolqien ta' soċjetà ċivili. Dawn it-termini 
saru saħansitra aktar importanti f'dawn l-aħħar 
snin, wara numru kbir ta' applikanti għall-ażil li 
qed jaslu f'pajjiżi Ewropej. Parti ewlenija minn 
din id-diskussjoni hija l-kwistjoni ta' kif jiġu 
ffinanzjati l-programmi u kif jiġu appoġġjati 
r-rifuġjati li jaslu.

Il-kurituri umanitarji jistgħu jiġu kkoordinati 
mis-soċjetà ċivili u minn komunità appoġġjata 
mill-istat, ibbażati fuq netwerk ta' appoġġ 
għall-integrazzjoni għall-migranti li jidħlu fl-UE. 
Dan jista' jinvolvi NGOs li jaħdmu ma' karitajiet 
lokali u gruppi tal-komunità biex jeżaminaw 
lir-rifuġjati vulnerabbli. Dawn il-gruppi 
mbagħad jgħinu lill-applikanti għall-ażil u lir-
rifuġjati vulnerabbli biex jintegraw ruħhom 
f'komunitajiet lokali.

Dan il-proġett huwa adattabbli għal pajjiżi 
Ewropej oħra minħabba li hija sħubija bejn 
l-organizzazzjonijiet privati tas-soċjetà ċivili u 
l-gvernijiet tal-Istati Membri. L-UE jista' jkollha 
rwol fl-identifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili madwar l-Ewropa li huma 
interessati li jipparteċipaw u jinkoraġġixxu lill-
Istati Membri biex jirreplikaw dawn il-kurituri u 
jaqsmu l-aħjar prattiki.

INTERVISTA

Iż-żgħażagħ li jgħixu fl-Unjoni Ewropea għadhom 
ma esperjenzawx kunflitti estremi u abbuż tad-
drittijiet tal-bniedem. X'inhu l-messaġġ tiegħek 
liż-żgħażagħ fl-Ewropa li għandhom demokrazija 
b'saħħitha u li jeħduha bħala fatt?

Huma xxurtjati li m'għandhomx għalfejn jgħaddu minn dak li 
n-nies ikollhom jesperjenzaw f'pajjiżi. Id-drittijiet tal-bniedem u 
d-demokrazija huma vitali u ż-żgħażagħ għandhom jagħmlu mill-
aħjar biex itejbuhom. U dan mhux esklussiv għall-problemi Ewropej. 
Japplika wkoll għad-dinja kollha. Iż-żgħażagħ jistgħu jiġu mqarrqa 
faċilment mill-estremiżmu u dan huwa l-akbar periklu għall-futur 
tagħna. Minflok ma jkunu parti mill-vjolenza, jeħtieġ li jkunu 
kkonċernati bid-drittijiet tal-bniedem u l-attiviżmu. Permezz tal-
edukazzjoni, l-għarfien dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 
jeħtieġ li jinfirex fost iż-żgħażagħ. Kultant l-isfond tal-familja 
mhuwiex biżżejjed biex jittrażmetti l-importanza tal-vot ħieles u tad-
drittijiet tal-bniedem individwali u kollettivi liż-żgħażagħ. Għalhekk 
l-edukazzjoni jeħtieġ li tissaħħaħ. Id-demokrazija għandha tiddomina 
u huwa preċiżament iż-żgħażagħ li għandhom ikunu konxji minnha u 
jiddefenduha sabiex ma jitilfuhiex.

Lamiya Aji Bashar,  
rebbieħa tal-Premju Sakharov
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NOĦOLQU L-ISPAZJU GĦAS-SOĊJETÀ ĊIVILI

Is-soċjetà ċivili indipendenti hija kruċjali għas-sigurtà Ewropea; spazju fejn il-komunitajiet 
jistgħu jfasslu l-politika mingħajr l-influwenza tal-profitt kummerċjali jew tal-awtorità tal-
istat. Biex tgħin fil-ġlieda kontra l-inġustizzji ta' nuqqas ta' sigurtà, is-soċjetà ċivili jeħtiġilha 
tingħata s-setgħa li timpenja ruħha mal-awtoritajiet u ma' dawk li jfasslu l-politika fuq livelli 
lokali, nazzjonali u globali.

Mingħajr is-soċjetà ċivili b'saħħitha fil-livelli kollha, id-demokrazija se teħel u l-vuċijiet ta' dawk li jħabbtu wiċċhom mal-akbar 
ostakoli għat-teħid ta' deċiżjonijiet jistgħu jibqgħu ma jinstemgħux u l-minoranzi jitqiegħdu f'pożizzjonijiet vulnerabbli. Għal din 
ir-raġuni, iż-żgħażagħ fl-EYE talbu għall-protezzjoni ta' soċjetà ċivili diversa, b'saħħitha u indipendenti, peress li hija essenzjali għas-
sigurtà u għall-konsolidazzjoni tal-paċi.

Sfortunatament, il-fenomenu ta' tnaqqis fl-ispazji għas-soċjetà ċivili qed jikber. Wara l-infurzar strett aċċellerat f'dawn l-aħħar snin, 
aktar minn mitt pajjiż madwar id-dinja adottaw liġijiet biex jirrestrinġu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Dawn ir-restrizzjonijiet huma reazzjoni awtoritarja għall-ideali demokratiċi u din ix-xejra globali trid issir reżistenza għaliha u 
titreġġa' lura fl-interessi tad-demokrazija biex jiġi pprovdut ambjent sigur għaċ-ċittadini kollha.

Ir-reġimi qed ikunu aktar evidenti u mingħajr mistħija f'attakki fuq is-soċjetà ċivili, riżultat ta' rispons internazzjonali dgħajjef għar-
restrizzjonijiet bikrija. L-UE issa jeħtiġilha taġixxi bħala mexxej fit-trawwim tat-tkabbir u l-impenn tas-soċjetà ċivili.

 68. NOĦOLQU BAŻI TAD-DATA PAN-EWROPEA  
         GĦAT-TRASPARENZA 

Florin

L-Unjoni Ewropea jeħtiġilha tagħmel sforz biex tiffaċilita t-trasparenza 
u żżid l-obbligu ta' rendikont tal-atturi statali u supranazzjonali lejn 
l-individwi. Mod wieħed kif isir dan ikun il-ħolqien ta' bażi tad-data 
pan-Ewropea għat-trasparenza, il-promozzjoni ta' ġurnaliżmu ta' 
kwalità u sorveljanza ċivili b'saħħitha. Dan jista' jinkludi wkoll liġi li 
tkun estiża għall-Istati Membri kollha u jirrikjedi li d-data dwar is-
sjieda tal-art u tal-kumpaniji tkun aċċessibbli bla ħlas. Dan jgħin fil-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-populiżmu.

It-trasparenza jeħtieġ li tkun fil-qalba tal-politiki tal-UE. F'xi pajjiżi, 
bħar-Rumanija, xi ħaġa bażika bħal li tirċievi lista ta' kumpaniji 
rreġistrati fl-istat tfisser li qed tiffaċċja ostakolu finanzjarju sostanzjali. 
Dan ikun impediment kbir għal ħafna, inklużi ġurnalisti investigattivi 
li jippruvaw jikxfu l-korruzzjoni, minħabba li jistgħu jaħdmu biss fuq 
studji każ b'każ. Mingħajr trasparenza, l-obbligu ta' rendikont jsofri 
u l-korruzzjoni tiffjorixxi. Bażi tad-data msejħa ProZorro, li tissorvelja 
l-akkwist pubbliku fl-Ukrajna u li rebħet premju mis-Sħubija ta' Gvern 
Miftuħ, tista' tkun mudell għal bażi tad-data pan-Ewropea bħal din.

 69. NIPPROTEĠU L-INFORMATURI 

Coralie 

L-UE jeħtieġ li tħeġġeġ lill-Istati Membri 
jintroduċu leġiżlazzjoni fil-livell nazzjonali li 
tħares lill-informaturi minn sanzjoni mhux 
xierqa. In-nies jeħtieġu l-fiduċja biex jersqu 
'l quddiem bl-informazzjoni, żgurata minn 
salvagwardji legali, jekk dawn iridu jitkellmu 
kontra l-korruzzjoni. Il-Parlament Ewropew 
jeħtieġ li jieħu passi lejn tali awtonomizzazzjoni.

L-Indiċi dwar il-Perċezzjoni tal-Korruzzjoni, 
klassifikazzjoni annwali ta' pajjiżi minn 
Transparency International, juri li l-leġiżlazzjoni 
mhix biżżejjed biex tiġġieled kontra 
l-korruzzjoni waħedha. Sabiex is-soċjetajiet 
jitħallew jegħlbu l-korruzzjoni, jeħtieġ li 
niffaċilitaw ambjent ta' abilitazzjoni, li jinkludi 
l-libertà tal-istampa u l-ispazji għas-soċjetà 
ċivili.

L-UE trid tissimplifika l-proċess għan-nies biex 
jirrapportaw suspetti ta' atti ta' korruzzjoni, 
biex jipproteġu l-informaturi minn ritaljazzjoni 
u biex jippromwovu l-azzjoni permezz ta' 
aġenziji tal-infurzar tal-liġi, fejn tiġi pprovduta 
informazzjoni kredibbli. Meta tagħmel dan, 
l-UE tirrikonoxxi r-rwol importanti li kellhom 
il-midja u s-soċjetà ċivili mingħajr xkiel fil-
monitoraġġ u l-investigazzjoni effettivi.
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 70. INĦARRĠU L-PULIZIJA BIEX JITTRATTAW IR- 
         REATI TA' MIBEGĦDA ONLINE 

Kelly-Ann

Il-pulizija jeħtieġ li tkun imħarrġa biex ikollha aktar litteriżmu diġitali 
sabiex tirrikonoxxi l-abbuż online fl-istadji bikrija tiegħu. Dan ikun 
segwit mill-implimentazzjoni ta' strateġiji preventivi, bħaż-żieda tal-
abbuż u l-kriminalità online fid-dokumenti legali madwar l-UE.

L-abbuż u d-diskors ta' mibegħda online kontra n-nisa, speċjalment 
fuq il-midja soċjali u pjattaformi online oħra, huma kwistjoni li tiġi 
mad-dinja tagħna ta' diġitalizzazzjoni dejjem tiżdied.

In-nisa aktarx li jiġu affettwati mill-abbuż online aktar mill-irġiel. L-UE 
għandha bżonn tidħol, tieħu l-inizjattiva u tiffaċilita d-diskussjoni 
dwar kif nistgħu negħlbu dan. Il-litteriżmu diġitali jeħtieġ ukoll li 
jiġi inkluż fil-kurrikuli tal-iskejjel, peress li l-pjattaformi edukattivi 
għandhom rwol ewlieni fis-sensibilizzazzjoni u fix-xandir tal-metodi 
ta' prevenzjoni.

Il-leġiżlazzjoni jkun jeħtieġ li tiġi minn Stati Membri individwali, iżda 
tista' titfassal mozzjoni li l-Istati Membri tal-UE jkunu jistgħu jiffirmaw 
għaliha, b'mod simili għall-Konvenzjoni ta' Istanbul: il-konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 
fuq in-nisa u l-vjolenza domestika.

 72. DIKJARAZZJONI TAD-DRITTIJIET ONLINE 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Simili għad-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, id-Dikjarazzjoni 
tad-Drittijiet Online tista' ssir linja gwida għal internet aktar sikur u 
aktar inklussiv.

Bħalissa, l-internet joħloq żona griża għall-awtoritajiet, bir-regoli tas-
soltu li jirregolaw forom aktar tradizzjonali tal-midja jkollhom anqas 
piż. L-UE jeħtieġ li tuża l-pożizzjoni tagħha bħala difiża globali għad-
drittijiet liberali u demokratiċi, biex timbotta għal internet affidabbli 
u sikur. Permezz tat-tfassil ta' dikjarazzjoni tad-drittijiet online, l-UE 
tista' tieħu passi biex iġġib l-alleati konformi u tibda l-ġlieda kontra 
l-gwerra ċibernetika, filwaqt li testendi dan għaċ-ċittadini biex 
jingħataw id-drittijiet meta jkunu online.

Prattikament din tista' tinkludi l-ħolqien ta' sistema ta' kondiviżjoni 
tal-informazzjoni li l-analisti indipendenti jistgħu jużaw biex 
jivvalutaw l-affidabbiltà tas-sorsi u għalhekk ikun aktar faċli li jiġi 
identifikat rapportar mhux preċiż jew ġenwinament falz.

L-internet huwa għodda qawwija, iżda waħda li għandha l-potenzjal 
li ġġib kemm effetti pożittivi kif ukoll negattivi għas-soċjetà. L-UE 
jeħtieġ li tipprova tiżgura li d-drittijiet individwali jiġu rrispettati.

 71. NOĦOLQU FOND GĦALL- 
         KANDIDATI ŻGĦAŻAGĦ 

Hannah 

L-UE jeħtieġ li tnaqqas l-ostakoli finanzjarji 
għall-parteċipazzjoni demokratika formali, li 
ħafna żgħażagħ jiffaċċjaw fil-karrieri politiċi 
bikrija. Jeħtieġ li jiġi stabbilit fond għall-
kandidati żgħażagħ biex jappoġġja lill-
kandidati żgħażagħ.

Hemm ftit wisq żgħażagħ li joħorġu għall-
elezzjonijiet lokali jew nazzjonali tagħhom. 
Għandna bżonn aktar mudelli li jieħdu 
pożizzjonijiet fil-livelli kollha ta' governanza, 
minn sfondi differenti, interessi, ħiliet u 
identitajiet differenti. Inkella, il-politika tidher li 
mhix aċċessibbli għas-soċjetà ġenerali. 

Hemm xi partiti fl-Ewropa li għandhom 
rappreżentanti fl-aħħar tal-għoxrinijiet u fil-
bidu tat-tletinijiet tagħhom; dawn jaraw il-
potenzjal fiż-żgħażagħ. Madankollu, hemm 
bosta Stati Membri fejn dan ma jseħħx u 
x-xenarju politiku huwa fformat minn irġiel 
aktar kbar. Il-partiti politiċi u l-UE jeħtiġilhom 
jirrikonoxxu l-appoġġ taż-żgħażagħ fi ħdan kull 
partit Ewropew, u jipprovdu appoġġ finanzjarju 
lil dawk ir-rappreżentanti żgħażagħ li jixtiequ 
joħorġu għall-Elezzjonijiet Ewropej.
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 73. TAĦRIĠ OBBLIGATORJU FL- 
         EWWEL GĦAJNUNA 

Christian 

Naħseb li l-UE jeħtieġ li tistabbilixxi kors 
obbligatorju fl-ewwel għajnuna standardizzat 
tal-UE, forsi bħala t-tieni fażi tal-liċenzja tas-
sewqan.

Fil-professjoni tiegħi bħala sewwieq tal-
ambulanza, nara ħafna każijiet fejn in-nies 
ikunu qegħdin madwar xi ħadd li jeħtieġ 
l-ewwel għajnuna, imma ma jistgħux jgħinu. 
Ir-raġunijiet huma diversi, iżda l-applikazzjoni 
tal-għarfien tal-assistenza inizjali sakemm jaslu 
l-professjonisti tista' tnaqqas l-emerġenza tal-
każ jew saħansitra ssalva l-ħajjiet. Jekk kulħadd 
ikun jista' jagħti l-ewwel għajnuna f'sitwazzjoni 
ta' aċċident, ikun hemm anqas vittmi fit-toroq 
jew fis-sitwazzjonijiet tal-ħajja tagħna ta' 
kuljum.

Dan jista' jinkiseb billi jinħoloq moviment 
pan-Ewropew biex jappoġġja t-tagħlim tal-
ewwel għajnuna fl-iskejjel. Il-PE jista' jsejjaħ lill-
mexxejja Ewropej biex jinkludu dan it-tagħlim 
fil-kurrikuli tagħhom, u jipproponu standard 
Ewropew għall-ewwel għajnuna.

 74. NIŻGURAW IT-TRASPARENZA  
         FL-ISPORT 

Idea li ssemmiet fil-workshop 

L-UE jeħtieġ li tfittex li żżid it-trasparenza fl-
isport biex tevita skandli. Tista' tagħmel dan 
billi tospita dibattiti dwar din il-kwistjoni u 
tappoġġja regolamenti aktar stretti biex jiġu 
ttestjati l-atleti, b'mod partikolari jekk ikunu 
qed jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet ibbażati 
fl-Ewropa.

L-isport essenzjalment jagħmilna kuntenti, 
jinkoraġġixxi l-ħbiberija, il-kompetittività u 
l-għaqda, u anke jgħallimna valuri u etika. 
Jeħtieġ li tiġi introdotta wkoll diskussjoni 
miftuħa biex tesponi l-implikazzjonijiet 
soċjetali tal-korruzzjoni fl-isport kif ukoll kif 
għandna nwieġbu għaliha. 

Jista' jiġi stabbilit sett ta' regoli Ewropej 
għall-klabbs sportivi kollha u pjattaforma li 
tagħti s-setgħa lill-partitarji biex jirrapportaw 
il-korruzzjoni, sabiex il-korpi uffiċjali jew il-
ġurnalisti jkunu jistgħu jinvestigaw aktar. 
L-UE jeħtieġ li tikkunsidra l-ħolqien ta' 
organizzazzjoni totalment indipendenti, li 
tikkonsisti minn avukati, uffiċjali tal-pulizija u 
esperti ċivili, li jispeċjalizzaw fil-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni fl-isport u jagħmlu l-isport aktar 
dinjituż u trasparenti mill-ġdid. 

SAFE AND DANGEROUS: Staying alive in turbulent times

INTERVISTA

Kemm hija importanti UE li tipprattika l-valuri tad-
demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem, u kemm 
hija importanti din fid-dinja inġenerali? Dan tista' 
tħossu f'xogħolok?

Naħseb li, illum fil-ħidma ta' kuljum tiegħi, nista' ngħid li għandna 
proġetti importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea. Nista' nagħtik żewġ 
eżempji. Qegħdin naħdmu mal-UE biex in-nisa u t-tfal jitilqu mill-
minjieri fejn jgħixu bħala skjavi tas-sess jew skjavi inġenerali. B'dan 
il-mod, qed naħdmu mal-UE biex nipproteġu lit-tfal u lin-nisa. Nistgħu 
nagħtu status ġdid lin-nisa, li jippermettilhom li jkunu jistgħu jerġgħu 
jintegraw fis-soċjetà u t-tfal ikunu jistgħu jmorru l-iskola jew ikollhom 
il-possibbiltà li jgawdu ikla normali. Illum, jien kuntent ħafna għaliex 
dawn it-tfal issa huma fost l-aħjar studenti fir-reġjun tagħhom. Rajna 
li dawn it-tfal ma kellhomx ħajja u l-UE għenithom biex jibnu ħajja 
ġdida. 

It-tieni proġett li qed naħdmu fuqu, f'kooperazzjoni mal-UE, huwa 
proġett li jikkonċerna l-vittmi tal-abbuż sesswali. L-għan ta' dan il-
proġett huwa li jenfasizza li l-abbuż sesswali jeħtieġ li ma jitqiesx 
biss bħala sofferenza fiżika iżda bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem. 
Irridu wkoll li dawk in-nisa li huma vittmi ta' abbuż sesswali jerġgħu 
jintegraw fis-soċjetà u jkunu produttivi u indipendenti. Irridu dan il-
proġett ġdid, mhux biss fiċ-ċentru mediku tagħna, iżda f'ċentri mediċi 
oħra fejn ikun meħtieġ li jiġi adottat ukoll. 

Dawn huma żewġ eżempji b'saħħithom ħafna li juru li l-UE tista' 
tibni l-bażi, b'mod prattiku, biex tiddefendi d-drittijiet tal-bniedem u 
d-drittijiet ta' dawk vulnerabbli.

L-Ewropa bħalissa qed tiffaċċja deċiżjonijiet dwar 
il-futur tagħha. X'se jkun il-messaġġ tiegħek għaż-
żgħażagħ li jgawdu minn demokrazija b'saħħitha, 
iżda xorta ma jivvutawx?

Jekk inħallu lil oħrajn isolvu l-problemi tagħna mingħajr il-
parteċipazzjoni, allura l-problema tal-populiżmu se tiżdied, minħabba 
li parti mill-popolazzjoni ma tistax tesprimi ruħha. 

Illum irridu nagħtu kas! Id-demokrazija trid tkun ħajja kuljum. Irridu 
nipproteġuha u nipprattikawha kuljum. Inkella tmut.

 
Denis Mukwege,  

rebbieħ tal-Premju Sakharov 2014 u fundatur tal-Panzi 
Foundation, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
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NITTRATTAW L-AVVANZI TEKNOLOĠIĊI

L-internet huwa bħal magna għat-tkabbir u r-rivoluzzjoni diġitali ġabet benefiċċju ekonomiku 
enormi għall-UE f'termini ta' żieda fil-produttività, l-innovazzjoni u t-twassil ta' servizzi 
elettroniċi u kummerċ elettroniku. Imma flimkien ma' dawn il-vantaġġi kollha ta' opportunità 
ekonomika, l-internet jinkludi wkoll theddid dejjem jikber għall-mod tal-ħajja tagħna.

Il-perikli li darba kienu meqjusa bħala fantaxjenza issa huma reali minkejja li tal-biża', iżda ħafna minn dawn il-perikli għadhom 
ibatu biex isibu l-ispazju fid-djalogu ċiviku. It-theddid ċibernetiku qed jirċievi rispons insuffiċjenti minn dawk li jfasslu l-politika, 
biex is-soċjetà tagħna issa tinsab f'pożizzjoni vulnerabbli. Matul l-EYE, kien ċar li ħafna żgħażagħ qed jitolbu aktar edukazzjoni 
f'dan il-qasam li permezz tagħha nħallu lis-soċjetà tieħu deċiżjonijiet infurmati dwar is-soluzzjonijiet għall-perikli li jirriżultaw 
mill-avvanzi teknoloġiċi.

Fehim tat-theddid online l-ġdid li qed niffaċċjaw huwa essenzjali biex niżviluppaw rispons għalih. L-UE trid tistabbilixxi fokus 
qawwi fuq il-litteriżmu tal-IT, filwaqt li timmappja u tiġbed l-attenzjoni għad-dipendenzi u l-vulnerabbiltajiet tal-infrastruttura 
tal-internet madwar l-UE. Iċ-ċibersigurtà jeħtieġ li tkun integrata, sabiex aħna nifhmu r-riskji ċibernetiċi usa' u sistemiċi, u nkunu 
nistgħu nidentifikaw is-servizzi, l-assi u l-infrastrutturi l-aktar kritiċi biex l-UE tipproteġihom. L-għan tagħna jeħtieġ li jkun li 
niżviluppaw strateġija effettiva ta' ġestjoni tar-riskju ċibernetiku u li naċċelleraw il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE biex jużaw 
il-kapaċitajiet konġunti u jistabbilixxu standards fl-iżvilupp teknoloġiku.

 75. NISSIMPLIFIKAW U NALLINJAW IĊ- 
         ĊIBERSIGURTÀ 

Francesca 

L-UE jeħtieġ li tallinja l-politiki taċ-ċibersigurtà mal-istrateġija tal-
esportazzjoni u l-politika barranija, ta' sigurtà u difiża (PESCO) 
tagħha, fuq livell simili għall-għanijiet tal-kummerċ u l-iżvilupp. Iċ-
ċibersigurtà, mela, mhijiex biss problema teknika, iżda pjuttost, l-UE 
tirrikonoxxi r-riskji sistemiċi u usa' għas-sikurezza tagħha. Approċċ 
wieħed biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni huwa li jiġu identifikati 
s-servizzi u l-assi l-aktar kritiċi li jitolbu għall-protezzjoni. Il-pass li 
jmiss jirrikjedi li l-pajjiżi tal-UE jaħdmu flimkien mill-qrib u joħolqu 
netwerk ta' kapaċitajiet konġunti. F'dan il-kuntest, l-istandards għall-
prodotti tal-IT jistgħu jiġu stabbiliti b'mod faċli u effiċjenti.

Huwa għalhekk li rridu nallinjaw l-aġenda ekonomika (l-Istrateġija 
tas-Suq Uniku tal-UE) mal-aġenda taċ-ċibersigurtà. Jeħtiġilna li ma 
nittrattawx iċ-ċibersigurtà bħala kwistjoni kompartimentalizzata. 
Minflok, il-pubbliku ġenerali jeħtieġlu jifhem li l-protezzjoni tal-
internet hija imperattiva tas-sigurtà kemm ekonomika kif ukoll 
nazzjonali. Huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu li r-riskji 
ċibernetiċi jaffettwaw l-industriji u s-setturi kollha: mill-kumpaniji 
tal-Fortune 500 u l-organizzazzjonijiet iżgħar b'riżorsi limitati sal-
gvernijiet tal-UE, sal-istituzzjonijiet internazzjonali u finalment, saċ-
ċittadini tal-UE.

 76. NAGĦMLU L-EDUKAZZJONI  
         DWAR IĊ-ĊIBERSIGURTÀ  
         PRATTIKA STANDARD 

Idea li ssemmiet fil-workshop  

L-Istati Membri tal-UE jeħtiġilhom ikunu 
mħeġġa biex iniedu programmi edukattivi 
dwar iċ-ċibersigurtà mill-iskola elementari 
sal-università, u jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp 
taċ-ċibersigurtà (lil hinn mill-Orizzont  2020). 
Huwa importanti li jiġi stabbilit vokabolarju 
komuni, mogħdijiet ta' progressjoni tal-karriera 
u appoġġ għaż-żgħażagħ li jidħlu f'dan il-
qasam. Barra minn hekk, it-tnedija ta' kampanja 
usa' ta' sensibilizzazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà 
għall-pubbliku, lil hinn mix-"Xahar ta' 
Sensibilizzazzjoni dwar iċ-Ċibersigurtà tal-UE" 
tagħmel dan programm attraenti u aċċessibbli 
għaċ-ċittadini Ewropej biex jimpenjaw ruħhom 
fih.

Hemm differenza dejjem akbar bejn id-
domanda għal talent fiċ-ċibersigurtà u 
l-provvista ta' forza tax-xogħol professjonali. 
Huwa stmat li sal-2020, se jkunu meħtieġa 
żewġ miljun impjieg aktar fiċ-ċibersigurtà 
madwar id-dinja. Biex tantiċipa dan, l-UE 
jeħtieġ li tippromwovi l-edukazzjoni u t-taħriġ 
fiċ-ċibersigurtà.

Barra minn hekk, aktar nisa u minoritajiet 
jeħtieġ li jiġu mħeġġa jsegwu karrieri fiċ-
ċibersigurtà, li hija daqstant importanti għall-
aċċessibbiltà.
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 77. NIPPROMWOVU KOOPERAZZJONI FL- 
         INTELLIGENCE TAL-UE 

Idea li ssemmiet fil-workshop

L-UE jeħtieġ li tikkunsidra li toħloq il-verżjoni tagħha stess tal-FBI biex 
ittejjeb l-organizzazzjoni eżistenti tal-EUROPOL, billi tuża l-istruttura 
eżistenti b'kapaċitajiet imtejba għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni. 
Dan ikun jinkludi politika ta' konformità.

Bħalissa, ħafna mill-kooperazzjoni fis-sigurtà tiddependi fuq li 
l-informazzjoni tinqasam bejn l-Istati Membri, u kif intwera b'mod 
traġiku, din l-informazzjoni jista' ma jkunx hemm azzjoni fuqha. Bil-
ħolqien ta' kooperazzjoni akbar fl-intelligence u korp Ewropew koeżiv, 
l-UE tista' tieħu passi konkreti biex tiġbor u tiżgura l-intelligence. Dan 
ikollu benefiċċji għaċ-ċittadini u joħloq ambjent ta' sigurtà akbar.

 79. NINVESTU FIT-TEKNOLOĠIJA TAL-EDITJAR  
        TAL-ĠENI 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Jekk tkun qabel il-kurva, tkun tista' ssawwar il-kurva. L-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ li tinvesti b'mod sinifikanti fit-teknoloġiji tal-editjar 
tal-ġeni sabiex tevita l-eżodu ta' mħuħ lejn pajjiżi oħra bħall-Istati 
Uniti jew iċ-Ċina.

L-Ewropa hija estremament tajba biex tifforma ċrieki ta' riċerka 
eċċellenti, ġeneralment permezz ta' istituzzjonijiet pubbliċi, li jitħallsu 
mill-Istati Membri. Barra minn hekk, jinħtieġu investimenti finanzjarji 
xierqa fir-riċerka u l-industrija sabiex tinżamm it-tmexxija f'dan il-
qasam li qed jevolvi b'rata mgħaġġla, u jippermettu lill-UE żżomm 
il-poter ta' negozjar tagħha meta tiddeċiedi kif din it-teknoloġija se 
tintuża u titwassal liċ-ċittadini.

L-UE jeħtieġ li tfittex li talloka fondi, u tappoġġja universitajiet li qed 
jirriċerkaw din it-teknoloġija u tappoġġja din it-tip ta' innovazzjoni 
fi ħdan l-UE.

 78. NIPPROMWOVU  
         L-EDUKAZZJONI DWAR  
         IL-BIJOLOĠIJA MOLEKULARI U  
         ĊELLULARI 

Idea li ssemmiet fil-workshop 

Sabiex titħejja għar-rivoluzzjoni tad-DNA bl-
aħjar mod, u jkollha dibattitu etiku raġonevoli, 
il-popolazzjoni jeħtieġ li tkun imħejjija. Peress 
li dan is-suġġett huwa sensittiv ħafna u qed 
tiċċirkola ħafna informazzjoni preġudikata, iċ-
ċittadini jeħtieġ li jirċievu edukazzjoni xierqa 
fil-bijoloġija molekulari u ċellulari kif ukoll 
fil-ġenetika matul it-taħriġ tagħhom fl-iskola 
medja jew sekondarja. Dawn ix-xjenzi kollha 
huma pjuttost ġodda u qed jevolvu malajr, u 
jeħtieġ li jiġu mgħallma f'kurrikuli aġġornati.

L-editjar tal-ġeni għandu possibbiltajiet 
inkredibbli għall-mediċina, l-agrikoltura u 
l-ambjent, iżda joħloq ukoll biżgħat dwar perikli 
potenzjali. Din it-teknoloġija ġdida jeħtieġ li 
titfassal f'diskussjoni formali u evalwazzjoni 
etika. Fl-Ewropa, l-editjar tal-ġeni huwa suġġett 
sensittiv ħafna u n-nies ta' spiss iħalltu diversi 
kunċetti, li jista' jkun ta' ħsara fit-tul.

F'konformità mal-idea preċedenti, ir-riċerkaturi 
jew l-istituzzjonijiet tar-riċerka jeħtieġ li 
jkunu obbligati jikkomunikaw fuq il-midja 
prinċipali biex jispjegaw x'qed jagħmlu u kif 
ix-xogħol tagħhom se jkollu impatt fuq ix-
xjenza moderna, sabiex tiġi evitata ċ-ċaħda 
mill-popolazzjoni. L-UE tista' tippromwovi 
l-importanza ta' dan is-suġġett fil-kurrikuli u 
toħloq inizjattivi biex jinfirex l-għarfien.

SAFE AND DANGEROUS: Staying alive in turbulent times
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 80. NOĦOLQU SOFTWARE TAL- 
         ANTI-VIRUS BLA ĦLAS GĦAĊ- 
         ĊITTADINI TAL-UE 

Nikolaos

L-UE jeħtieġ li tiffinanzja intrapriża pubblika li 
timpjega xjenzjati, programmaturi u disinjaturi 
tas-softwer biex joħolqu softwer tal-anti-virus 
bla ħlas u jqassmuh liċ-ċittadini tal-Ewropa, 
b'xejn. Il-prodotti b'sors miftuħ għandhom 
il-benefiċċji li jkunu kollaborattivi u jiżguraw 
li s-sistemi huma robusti u adattabbli għal 
theddid ġdid. Billi timpjega l-aqwa mill-aqwa, 
l-Ewropa tkun tista' tipprovdi servizz pubbliku 
importanti liċ-ċittadini tagħha. Barra minn 
hekk, ix-xiri tal-anti-virus jista' jkun għali, li 
jfisser li xi negozji u individwi jistgħu jagħżlu 
li jaħdmu u jgħixu mingħajr softwer tal-anti-
virus importanti u jħallu s-sistemi u l-persunal 
tagħhom vulnerabbli għal theddid ġdid.

Pass bażiku għall-maġġoranza tal-utenti 
tal-internet huwa t-tniżżil tas-softwer tal-
anti-virus fuq l-apparat tagħhom. Minħabba 
l-online-scams u n-nuqqas ta' informazzjoni, 
ħafna ċittadini jħossuhom imħawda meta jiġu 
biex jagħżlu softwer affidabbli u ta' kwalità li 
jipproteġihom.

Bl-appoġġ u l-ħolqien ta' organizzazzjoni 
pubblika, dan jiżgura sistema tal-anti-virus 
li tkun disponibbli b'mod demokratiku 
responsabbli u ffukata fuq iċ-ċittadini, li 
tipprovdi benefiċċji immedjati u tanġibbli 
għas-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej.European 
citizens.

INTERVISTA

X'tista' tagħmel eżattament l-UE biex tittratta 
l-abbuż online kontra n-nisa?

L-idea tiegħi tkun li l-abbuż online jiġi rikonoxxut formalment bħala 
forma ta' abbuż ta' vjolenza li jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet. Aħna 
għandna avvenimenti bħall-Jum għall-eliminazzjoni tal-vjolenza 
kontra n-nisa u Jum id-Drittijiet tal-Bniedem f'Diċembru. Ovvjament, 
il-vjolenza kollha kontra n-nisa hija ħażina iżda naħseb li jkun 
tajjeb ħafna jekk il-partiti politiċi kollha, l-Istati Membri kollha u 
l-istituzzjonijiet tal-UE jirrikonoxxu li l-abbuż online huwa forma ta' 
vjolenza kontra n-nisa u l-bniet. 
 
"Naħseb li t-tieni ħaġa li l-UE tista' tagħmel hija definittivament 
ċċentrata madwar is-sħubija transnazzjonali. Mill-esperjenza 
personali tiegħi bl-abbuż online, instab li ħafna minn dawk li abbużaw 
kienu fl-Amerika jew fl-Awstrija iżda ma kien hemm l-ebda riżorsi fi 
ħdan l-Interpol biex jaħdmu fuq dan u jien ċert li dawk l-Istati Membri 
għandhom informazzjoni dwar trolls fir-Renju Unit jew x'imkien ieħor 
allura kif qed naqsmu l-informazzjoni dwar il-kriminalità online.

Seyi Akiwowo,  
Glitch!UK
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KUMMENTARJU TAL-FORUM TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ  
 SIGURTÀ U PERIKLU

Is-sigurtà hija ta' tħassib ewlieni għal ħafna ċittadini. Kif nistgħu ndaħħlu mentalità pożittiva f'dawn id-
diskussjonijiet? Iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ huma rikonoxxuti globalment li qed 
jikkontribwixxu għal soċjetajiet aktar paċifiċi u reżiljenti. L-Ewropa, kontinent tal-paċi għal diversi għexieren ta' 
snin, tista' tpoġġi liż-żgħażagħ fil-qalba tas-soluzzjoni. Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ huwa għaż-żgħażagħ, 
għall-paċi u għas-sigurtà fl-Ewropa u fid-dinja.

Id-diskussjonijiet fil-YO!Fest u fl-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ 
2018 iffukati fuq kwistjonijiet relatati mal-Paċi u s-Sigurtà saru fil-
kuntest ta' kriżi politika dwar il-politiki esterni tal-Unjoni Ewropea 
(UE). 

Il-qafas politiku eżistenti bħall-Istrateġija Globali għall-Politika 
Barranija u ta' Sigurtà tal-UE qed isostni l-idea ta' reżiljenza soċjetali 
billi jkabbar ix-xogħol fuq l-edukazzjoni, il-kultura u ż-żgħażagħ 
biex irawwem il-pluraliżmu, il-koeżistenza u r-rispett imma mingħajr 
l-integrazzjoni taż-żgħażagħ bħala atturi u mhux biss riċevituri. 

Il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp qed jipprovdi qafas fejn iż-
żgħażagħ huma atturi tal-bidla u tal-iżvilupp, u bħala tali, huma 
kontributuri għall-Aġenda tal-2030, li qed tiċċaqlaq mid-diskorsi li 
juru liż-żgħażagħ bħala vittmi tal-kuntest. 

Filwaqt li l-aġitazzjoni politika dwar l-ażil u l-immaniġġjar tal-fruntieri 
esterni qed tkompli tbeżża' l-opinjoni pubblika, il-proposta reċenti 
tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li 
jmiss dwar kwistjonijiet esterni qiegħda tindirizza liż-żgħażagħ 
b'mod limitat u prinċipalment mil-lenti tal-Erasmus. Madankollu, 
l-aħħar żvilupp politiku fil-qasam tal-paċi u s-sigurtà taż-żgħażagħ 
huwa pożittiv, il-konklużjonijiet tal-Kunsill li jipprovdu gwida lill-Istati 
Membri biex jimplimentaw ir-riżoluzzjoni dwar il-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Żgħażagħ, Paċi u Sigurtà ġew adottati 
fl-2015 u jipprovdu liż-żgħażagħ bl-ispazju biex jikkontribwixxu 
għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti. Huwa essenzjali li 
l-Istati Membri li se jimplimentaw dawn il-konklużjonijiet jibnu 
soċjetà sigura, koeżiva u armonjuża, li tpoġġi liż-żgħażagħ fil-qalba 
ta' Ewropa paċifika.

Id-diskussjonijiet fil-YO!Fest u fl-EYE 2018 ipprovdew spazju sikur 
għaż-żgħażagħ biex jorganizzaw u jibnu fuq l-esperjenzi tagħhom 
dwar il-konsolidazzjoni tal-paċi u l-prevenzjoni tal-kunflitti. Iż-
żgħażagħ qajmu kwistjonijiet relatati mal-kriżijiet attwali hekk 
imsejħa l-"kriżi tal-migrazzjoni" flimkien mal-ostakoli li jipprevjenu 
l-inklużjoni sħiħa taż-żgħażagħ fis-soċjetajiet bħal kundizzjoni tax-
xogħol prekarja, inugwaljanzi soċjoekonomiċi, strutturi edukattivi 
u aċċess għad-drittijiet. Biex nibnu soċjetajiet aktar inklussivi fejn 
kulħadd huwa milqugħ, huwa kruċjali li nifirdu d-dibattitu dwar il-
migrazzjoni mit-tħassib dwar is-sigurtà. 

L-attivitajiet fil-YO!Fest u fl-EYE 2018 
ikkontestaw l-isterjotipi u ppromwovew id-
djalogu interkulturali, biex jenfasizzaw il-
ħtieġa li jinbnew soċjetajiet reżiljenti, fejn 
kull żagħżugħ u żagħżugħa jkunu jistgħu 
jissodisfaw il-potenzjal tagħhom u jgawdu 
d-drittijiet fundamentali tagħhom bl-aktar 
mod sħiħ, u l-ħtieġa li tiżdied l-ugwaljanza bejn 
is-sessi, u l-awtonomizzazzjoni taż-żgħażagħ 
u tan-nisa żgħażagħ, bil-għan li tintlaħaq id-
diversità tagħhom. 

Billi jibnu fuq l-ideat maqsuma fil-YO!Fest 
u fl-EYE 2018, l-istituzzjonijiet Ewropej u 
l-Istati Membri jeħtieġ li jaħdmu flimkien 
biex jiżviluppaw strateġiji nazzjonali biex 
jimplimentaw ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-NU dwar Żgħażagħ, Paċi u 
Sigurtà, b'mod parteċipattiv, fejn iż-żgħażagħ 
u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ikunu 
involuti fid-disinn, l-implimentazzjoni u 
l-evalwazzjoni tagħhom. 

Huwa essenzjali għall-istituzzjonijiet Ewropej 
li jiżguraw li ż-żgħażagħ minn sfondi differenti 
jiġu rikonoxxuti u jingħataw appoġġ adegwat 
biex jaħdmu fuq attivitajiet li jipprevjenu 
mġibiet u diskorsi vjolenti. Dan jeħtieġ li 
jkun parti mill-finanzjament ipprovdut mill-
programm Erasmus+ u s-suċċessur tiegħu.
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5. LOKALI U GLOBALI:   
 Nipproteġu l-pjaneta tagħna
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X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-pjaneta tagħna? 
Hemm urġenza biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima, iżda ħafna nies 
għadhom ma jarawhiex bħala prijorità. L-aħħar Ewrobarometru 
wera li, fl-opinjoni taċ-ċittadini tal-UE, it-tibdil fil-klima huwa 
biss is-seba' kwistjoni l-aktar importanti li bħalissa qed tiffaċċja 
l-UE, filwaqt li l-ambjent u l-provvista tal-enerġija kklassifikaw fl-
għaxar u fil-ħdax-il post rispettivament39. Madankollu, il-periklu 
huwa reali, u jeħtiġilna naġixxu issa jekk irridu nevitaw il-qerda 
tal-ekosistema tagħna u l-periklu tal-eżistenza tal-bniedem 
innifsu. Dan jinkludi mhux biss il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, 
iżda t-triq lejn stil ta' ħajja aktar sostenibbli, b'saħħtu u ġust għal 
kulħadd, f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU 
għall-2030.

L-aġenda tal-EYE 2018 stabbilixxiet viżjoni għal dawn l-għanijiet, minn 
globali għal lokali, mid-Dinja għall-ispazju u għal dak kollu bejniethom. 
Għamlitha ċara li biex jissolvew dawn il-problemi, l-inklużjoni u 
l-parteċipazzjoni tal-atturi kollha huma meħtieġa: organizzazzjonijiet 
globali, istituzzjonijiet Ewropej, stati nazzjon, reġjuni u muniċipalitajiet, 
kumpaniji, irziezet, istituti tar-riċerka, skejjel, NGOs u ċittadini privati. 
Il-parteċipanti żgħażagħ għandhom għal qalbhom it-tibdil fil-klima 
u l-ambjent; ħafna diġà adottaw stil ta' ħajja aktar sostenibbli mill-
ġenituri tagħhom jew huma lesti li jagħmlu l-bidla għalihom infushom 
u għall-ġenerazzjonijiet futuri tagħhom.
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politika

Id-diġitalizzazzjoni Il-libertà tal-midja/
sfidi

L-akkomodazzjoni Awtomatizzazjoni/
IA

TOTAL UE28

0

100

200

300

400

500

600

700

800

SIGURTÀ U PERIKLU - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA
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Id-drittijiet 
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It-terroriżmu Il-korruzzjoni Is-sikurezza 
fuq l-internet 
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TOTAL KOLLHA

L-immigrazzjoni Il-libertà 
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Iċ-ċittadinanza/
it-tjubija 

(eż. il-volontarjat, 
kampanji)

L-aħbarijiet 
foloz

L-ewroxettiċiżmu Il-baġit/finanzi e-parteċipazzjoni/ 
demokrazija diġitali

TOTAL UE28
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LOKALI U GLOBALI - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

It-tibdil 
fil-klima

Il-faqar 
globali

Il-ġestjoni 
tal-oċeani/
tal-iskart

Iż-żieda 
fil-popolazzjoni 

globali

Il-bliet 
sostenibbli

L-għajxien 
sostenibbli 

fl-ambjenti lokali

L-estinzjoni 
tal-annimali

Il-bijodiversità L-esplorazzjoni 
tal-ispazju

Il-biedja

TOTAL UE28
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SINJURI U FOQRA - L-AKTAR KWISTJONIJIET IMPORTANTI LI JIFFAĊĊJAW IŻ-ŻGĦAŻAGĦ EWROPEJ

TOTAL KOLLHA

L-inugwaljanza Il-kuntentizza Il-paga 
li tiggarantixxi 
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L-innovazzjoni 
(negozji ġodda, eċċ.)
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Il-kummer
ċ ġust
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globalizzat
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bejn urban/
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TOTAL UE28

39 Il-Kummissjoni Ewropea, "Standard Eurobarometer 89, March 2018” (Ewrobarometru Standard 89, Marzu 2018), http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/STANDARD/surveyKy/2180 (Aċċessat Ġunju 2018) 
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IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-BDIEWA  

Is-soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima huma differenti daqs l-isfidi nfushom. Is-sensibilizzazzjoni dwar 
il-problema hija l-ewwel pass, imma wara jeħtieġ li jittieħdu azzjonijiet konkreti. Kien jidher li wasal 
punt ta' bidla meta 195 pajjiż adottaw il-Ftehim ta' Pariġi fil-COP21 f'Pariġi, fit-12 ta' Diċembru 2015. 
Il-ftehim daħal fis-seħħ f'anqas minn sena wara. Il-pajjiżi li huma parti għall-ftehim impenjaw 
ruħhom li jillimitaw iż-żidiet fit-temperatura globali għal sew anqas minn żewġ gradi Celsius, u 
minħabba r-riskji serji, jistinkaw għal 1.5 gradi Celsius fil-futur qarib. Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima ssir saħansitra aktar urġenti fi żminijiet meta dawk li jiċħduha ma jibżgħux jitkellmu. L-EYE 
wriet li ż-żgħażagħ iridu jsemmgħu leħinhom: it-tibdil fil-klima hija sfida globali li ma tirrispettax 
il-fruntieri nazzjonali. L-emissjonijiet u konsegwenzi oħra jaffettwaw lin-nies kullimkien.

Il-pressjoni fuq l-istituzzjonijiet politiċi tiżdied ma' kull ċentimetru li nitilfu mill-formazzjoni tas-silġ polari. Din it-taqsima se tippreżenta 
20 idea li jinkludu lezzjonijiet mill-ispazju, azzjonijiet diplomatiċi ġodda, u l-impatt tan-nisa f'din il-battalja. Se tiddiskuti l-biedja 
fis-seklu 21 u liġijiet ġodda li jistgħu jgħinu jipprevjenu d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali f'pajjiżi mhux Ewropej. L-UE rnexxielha 
tnaqqas l-emissjonijiet ta' gass serra bi kważi kwart mill-1990.40 Minħabba l-innovazzjonijiet tekniċi reċenti, qed tiġi kkunsmata anqas 
enerġija u naqas l-użu ta' fjuwils b'intensità qawwija ta' karbonju. Imma għad baqa' aktar xi jsir. Iż-żgħażagħ jeħtieġ li jsemmgħu 
leħinhom, jitolbu azzjonijiet konkreti, u joħorġu b'approċċi kreattivi biex juru li jeħtiġilna naġixxu issa, qabel ma jkun tard wisq.

 81. NOĦOLQU PROGRAMM  
         EWROPEW GĦAL BJUT  
         EKOLOĠIĊI 

Idea li ssemmiet fil-panel 

L-idea tiegħi tkun li l-UE tniedi kampanja 
biex tippromwovi l-użu ekoloġiku tal-bjut fl-
ibliet. Dan jista' jinkludi t-trasformazzjoni tal-
bjut attwali f'ġonna pubbliċi, li jippermetti 
l-użu tagħhom għall-agrikoltura urbana, jew 
l-inkoraġġiment lill-iżviluppaturi biex joħolqu 
spazju fuq bini ġdid biex jimmassimizzaw 
l-ispazju tal-bejt.

L-Ewropa għandha bliet ta' daqsijiet varji, 
u ħafna mill-ispazju tal-bjut ma jintużax. 
Madankollu, ħafna minnu jista' jintuża tajjeb - 
studju f'Bolonja sab li l-ġonna tal-bjut jistgħu 
jipproduċu tliet kwarti tal-ħxejjex ikkunsmati 
fihom jekk l-ispazju kollu xieraq u ċatt tal-bejt 
kellu jintuża għall-agrikoltura urbana.41

Minbarra l-użi agrikoli, il-bjut jistgħu wkoll 
jipprovdu ġonna komunali għar-residenti u 
għall-ħaddiema tal-uffiċċju biex itejbu l-kwalità 
tal-ħajja. Dan jista' jinkiseb billi tiġi appoġġjata 
kampanja u regolament biex jiġi ddedikat aktar 
spazju tal-bjut fil-bini għal għanijiet ekoloġiċi.
kramanayake, Mibgħuta għaż-Żgħażagħ tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU: "Li kieku l-iskambji 
diplomatiċi kollha kellhom ukoll dik il-mira li 
jkunu aktar ekoloġiċi, immaġina l-impatt li dan 
ikollu fuq it-tibdil fil-klima."

 82. NUŻAW ID-DIPLOMAZIJA EKOLOĠIKA BIEX  
         NINNEGOZJAW BIL-KLIMA F'MOĦĦNA 

Idea li ssemmiet fil-panel  

Idea oħra tkun li tiġi promossa d-diplomazija dwar il-klima. Din hija forma 
ta' politika barranija mmirata, biex jiġu impenjati l-gvernijiet ta' pajjiżi terzi 
u atturi mhux governattivi globalment, f'rieda kollettiva li nipproduċu 
anqas emissjonijiet u nappoġġjaw l-iżvilupp li jirrispetta l-klima - biex 
b'hekk tissaħħaħ il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dan l-approċċ ifittex 
li jarmonizza l-interessi tal-Istati filwaqt li jenfasizza l-importanza tal-
benesseri tal-bniedem, l-istat tal-ambjent u l-preservazzjoni tal-pjaneta 
tagħna. Id-diplomazija fil-klima jeħtieġ li tkun inkluża fl-Aġenda 
Sostenibbli, sabiex titqajjem kuxjenza fil-livell politiku u tiġi enfasizzata 
l-ħtieġa li jirreaġixxu għat-tibdil fil-klima fuq kull pjattaforma possibbli42.

Meta naħsbu dwar is-soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima, għandna 
t-tendenza li nillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni għall-ħidma tal-NGOs 
u tal-attivisti. Madankollu, il-Ftehim ta' Pariġi huwa eżempju ċar fejn 
il-politiċi jistgħu jieħdu passi importanti lejn sfera politika konxja mill-
ambjent. Minkejja dan, iż-żgħażagħ xorta għadhom jaħsbu li għad 
hemm aktar xi jsir. Min- naħa, qed nitolbu aktar minn dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet tagħna, u min-naħa l-oħra, qed nitolbu aktar żgħażagħ 
biex jinvolvu ruħhom aktar u jibdew iqajmu kuxjenza fost il-komunitajiet 
u l-gruppi ta' attivisti.

Kif qalet Jayathma Vickramanayake, Mibgħuta għaż-Żgħażagħ tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU: "Li kieku l-iskambji diplomatiċi kollha 
kellhom ukoll dik il-mira li jkunu aktar ekoloġiċi, immaġina l-impatt li dan 
ikollu fuq it-tibdil fil-klima."

40 Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, "EU reports lowest greenhouse gas emissions on record” (L-UE tirrapporta l-aktar emissjonijiet baxxi ta' gassijiet serra li qatt 
ġew irreġistrati), https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/greenhouse-gas-inventory-report-press-release (Aċċessat Ġunju 2018)
41 Il-Kummissjoni Ewropea, "Rooftop gardens could grow three quarters of city’s vegetables” (Il-ġonna fuq il-bjut jistgħu jkabbru sa tliet kwarti tal-ħxejjex tal-belt), 
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf 
(Aċċessat Lulju 2018)
42 Laqgħa konġunta tal-Kumitati AFET/ENVI - Diplomazija dwar il-Klima http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html (Aċċessat Ġunju 2018)
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 83. IL-FEMMINIŻMU FIL-ĠLIEDA KONTRA T-TIBDIL  
         FIL-KLIMA 

Kristy 

L-UE jeħtieġ li tippromwovi miżuri kemm esternament kif ukoll 
internament li jagħtu lin-nisa aktar setgħa meta jinqalgħu kriżijiet 
ambjentali - bħal pereżempju l-għajnuna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
fejn l-agrikoltura hija predominanti biex isiru anqas dipendenti fuq il-
ħaddiema nisa.43 Internament, l-UE tista' tiżgura wkoll li n-nisa huma 
rrappreżentati b'mod adegwat u li jingħataw l-istess attenzjoni f'dan 
il-qasam - pereżempju billi tiżgura li 50 % tal-kandidati ewlenin tal-
partiti politiċi Ewropej ikunu nisa.

Wara rapport li sar min-NU, nafu li t-tibdil fil-klima mhuwiex biss 
kriżi tal-ambjent; ikompli jenfasizza l-inugwaljanzi. Iż-żgħażagħ 
jipperċepixxu l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima bħala waħda li 
tinkludi l-femminiżmu, u mhux mingħajr raġuni: hemm evidenza li 
tissuġġerixxi li n-nisa huma aktar probabbli li jiġu affettwati mit-tibdil 
fil-klima. Studji min-NU wrew li madwar 80 % tal-individwi spostati 
mit-tibdil fil-klima huma nisa44. Dan il-fenomenu qed iseħħ fuq skala 
globali u l-konsegwenza finalment tagħmilha aktar diffiċli għan-nisa 
li jirkupraw minn katastrofi li jeqirdu l-infrastruttura, l-ispazji tal-ħajja 
u tax-xogħol.

Qed naraw ukoll approċċ interġenerazzjonali; in-nisa jieħdu ħsieb 
it-tfal tagħhom, tal-ġenituri, ta' persuni anzjani, u dan huwa rifless 
fl-infiq tagħhom. Jekk niffokaw fuq ir-rabtiet bejn il-ġustizzja dwar 
il-klima u l-ġustizzja bejn is-sessi, dan jista' jkun wieħed mill-ewwel 
approċċi effettivi biex tinstab soluzzjoni sostenibbli u dejjiema li 
tagħti lin-nisa l-istess saħħa ekonomika bħall-irġiel. Bħala istituzzjoni 
politika globali, l-UE hija b'saħħitha biżżejjed biex taġixxi fuq dan u 
tagħmel ġustizzja globali.

Il-femminiżmu huwa bla dubju għodda importanti fl-indirizzar tal-
inugwaljanza globali u jeħtieġ li jintuża biex jittaffew l-effetti tat-
tibdil fil-klima. 

 

 84. APPOĠĠ LILL-BDIEWA  
         ŻGĦAŻAGĦ U TEKNOLOĠIJI  
         ĠODDA 

Idea li ssemmiet fil-panel 

Biex tindirizza l-kwistjoni tal-iskarsezza tal-ikel, 
l-UE tista' tieħu azzjoni bi tliet passi. 

L-ewwel nett, l-irziezet jeħtieġ li jiġu pprovduti 
bl-infrastruttura biex jużaw teknoloġiji ġodda, 
sabiex ikunu jistgħu jipproduċu biżżejjed ikel 
għall-Ewropa. Fiż-żoni rurali jeħtieġ li jiġu 
installati mezzi bażiċi, bħall-broadband u l-GPS 
għat-tħawwil, it-tkabbir u l-ħsad tal-għelejjel. 

It-tieni nett, l-Unjoni Ewropea tista' tipprovdi 
inċentivi liċ-ċittadini biex isiru bdiewa, 
pereżempju, permezz ta' fondi tal-bidu jew 
ħlas lill-bdiewa żgħażagħ li jixtiequ jibdew 
in-negozju agrikolu tagħhom stess. Dan jgħin 
biex it-teknoloġiji ġodda jkunu finanzjarjament 
fattibbli kemm għall-irziezet kbar u żgħar. 

It-tielet nett, it-teknoloġiji ġodda jeħtieġ li jiġu 
inkorporati fil-kurrikuli tal-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni agrikola. Dan jgħin biex titqajjem 
kuxjenza dwar alternattivi effiċjenti u jipprovdi 
lill-bdiewa żgħażagħ bl-għarfien meħtieġ biex 
jużaw l-aktar teknoloġija xierqa. 

B'mod ġenerali, il-mudell Ewropew għall-biedja 
u l-agrikoltura huwa effiċjenti ħafna u divers. 
L-Ewropa tista' tipproduċi ammont kbir ta' ikel 
f'żona komparattivament żgħira. Minħabba 
dan, l-Ewropa tista' tkun eżempju għal reġjuni 
oħra fid-dinja. Barra minn hekk, iż-żgħażagħ 
għandhom it-tendenza li jaħsbu li r-razzett 
tal-futur huwa wieħed teknoloġiku, iżda 
wkoll varjat ħafna, meta jitqiesu l-produzzjoni 
organika, is-sostenibbiltà u l-benesseri tal-
annimali.

43 L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Bdiewa, "The Role of Rural Women in Agriculture” (Ir-Rwol tan-Nisa Rurali fl-Agrikoltura), http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-of-rural-
women-in-agriculture.html (Aċċessat Lulju 2018)
44 BBC, "Climate change impacts women more than men” (It-tibdil fil-klima jħalli impatt akbar in-nisa milli fuq l-irġiel), https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221 (Aċċessat 
Lulju 2018); NU, "Women, Gender Equality and Climate Change” (In-Nisa, l-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel, u t-Tibdil fil-Klima), http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/
downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf (Ġunju 2018)
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INTERVISTA

X'inhuma l-kwistjonijiet ambjentali 
li rajt fuq il-missjonijiet tiegħek 
biex iżżur il-proġetti tal-UE?
Rajt ħafna bdiewa. Fiż-Żimbabwe, pereżempju, 
l-ekonomija hija bbażata fuq l-agrikoltura u 
t-tibdil fil-klima qed jeqred l-għelejjel. Il-bdiewa 
jiġu mgħallma metodi agrikoli ġodda minħabba 
li jsegwu metodi tradizzjonali u ma jafux kif 
iħawlu, jagħmlu dan kif ġie ġie. It-tibdil fil-klima 
qed jaffettwa lill-bdiewa minħabba li ma jistgħux 
jaffordjaw li jbigħu l-għelejjel, ir-rendiment 
tagħhom huwa biss biżżejjed għalihom u 
għall-familji tagħhom. Jekk l-għelejjel jinqerdu 
kompletament taħt il-kundizzjonijiet klimatiċi, 
ma jkunx hemm ikel għalihom. Ħafna proġetti 
tal-UE qed jippruvaw jgħallmuhom kif jevitaw 
każijiet bħal dawn jew jaġġustaw skont it-temp. 
Fil-Mauritius, rajt ukoll proġett imsejjaħ "Eko-
skola", fejn taw is-setgħa lit-tfal żgħar biex jevitaw 
il-plastik u jieħdu ħsieb l-ambjent.  Jekk it-tfal ma 
jibdewx jieħdu ħsieb issa, aħna lkoll se nkunu 
miksija bil-plastik fl-għaxar snin li ġejjin!

Ellie Tomassi,  
Blogger ta' Faces2Hearts fl-Afrika tal-Lvant u 

tan-Nofsinhar

 85. ANQAS SUSSIDJI GĦAL-LAĦAM 
Noémie u Emily 

L-Ewropa jeħtieġ li tkun minn ta' quddiem fil-promozzjoni ta' dieti 
bbażati fuq il-pjanti, billi tibdel is-sussidji agrikoli lil hinn mit-trobbija 
intensiva tal-bhejjem, għall-produzzjoni tal-frott u/jew tal-ħxejjex. 
Dan il-pass jista' jkun appoġġjat billi jiżdiedu l-fondi tal-UE għar-
riċerka dwar il-produzzjoni ekoloġika ta' għażliet rikki fil-pjanti u billi 
jiġu imposti limiti aktar stretti fuq it-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-
ilma, il-benesseri tal-annimali u fuq l-użu tal-antibijotiċi.

Problema kbira hija l-konsum żejjed tal-laħam, li mhuwiex sostenibbli 
f'ħafna modi. L-agrikoltura tikkawża 10 % tal-emissjonijiet totali ta' 
gass serra tal-UE u ħafna mill-isforzi tagħna jmorru fil-produzzjoni 
tal-laħam45. L-art qed tintuża dejjem aktar biex tipproduċi pjanti 
għall-għalf tal-annimali aktar milli ħxejjex għall-bnedmin biex 
jieklu. Il-konsum tal-għelejjel direttament minflok ma jintużaw 
biex jitimgħu l-annimali jnaqqas l-ammont ta' emissjonijiet ta' gass 
serra fl-atmosfera u jħalli l-art libera għal skopijiet oħra. Minbarra 
l-gassijiet li joħorġu fl-arja fl-irziezet industrijali, l-iskart tal-annimali 
qed isir wisq biex l-art tassorbih minħabba l-kwantità kbira tiegħu, li 
tikkawża ħsara irriversibbli għall-ħamrija. It-tnaqqis tal-konsum tal-
laħam huwa soluzzjoni waħda biex jitnaqqas l-impatt tat-trobbija tal-
bhejjem fuq l-ambjent tagħna u biex nipproduċu aktar ikel, filwaqt li 
tiġi żgurata sistema ekoloġika aktar diversifikata.

Din it-tendenza mhix preżenti biss fl-Ewropa, iżda wkoll barra mill-
fruntieri tagħha. Il-foresti pluvjali u ekosistemi oħra tal-bijodiversità 
qed jiġu mhedda mill-konsegwenzi tad-dieti li jinkludu l-laħam, 
il-ħalib u s-sojja, li jitimgħu lill-bhejjem tagħna. Ħafna mid-
deforestazzjoni għall-benefiċċju taż-żamma tal-bhejjem isseħħ 
f'reġjuni tropikali. Pereżempju, fl-Amażonja, 80 % tal-art deforestata 
ġiet ikkonvertita f'mergħat għal annimali li jirgħu.46 M'hemmx 
għalfejn ngħidu li l-foresta tropikali, waħda mill-aktar ekosistemi 
importanti fuq din il-pjaneta, il-pulmun aħdar tagħna li jrid jiġi 
protett, qed tiġi meqruda.

 86. NIPPROMWOVU L-BIJODIVERSITÀ U  
         STANDARDS OGĦLA GĦALL-ANNIMALI TAR- 
         RAZZETT  

Marlene

L-UE jeħtieġ li tistabbilixxi regoli għal bijodiversità ogħla u b'hekk 
tiskoraġġixxi lill-bdiewa milli joħolqu monokulturi. 

L-istruttura attwali tal-kampanja tagħna tippreżenta problema 
serja. Monokulturi enormi joffru ftit ħabitats għall-ħajja selvaġġa 
u jipperikolaw il-bijodiversità. Id-diversifikazzjoni fil-kampanja 
għandha ħafna benefiċċji: tipproteġi l-art tagħna mill-erożjoni, iġġib 
lura l-bijodiversità u tiżgura s-sostenibbiltà tagħha biex insemmu ftit.

L-UE jeħtieġ li tippromwovi kooperazzjoni aktar b'saħħitha mal-
konservazzjonisti lokali u biedja aktar organika biex toħloq ambjent 
u mod ta' għajxien aktar sostenibbli. Tali rziezet jeħtieġ ukoll li 
jiggarantixxu standards ogħla ta' benesseri tal-annimali, eż. żoni ta' 
barra għall-annimali.

Dan ikun pass importanti lejn l-agrikoltura sostenibbli kif ukoll 
il-protezzjoni tal-benesseri tal-annimali, il-bijodiversità u l-ħajja 
selvaġġa.

45 Eurostat, "Agriculture - greenhouse gas emission statistics” (L-Agrikoltura - statistika dwar l-emissjonijiet ta' 
gass serra), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_-_greenhouse_
gas_emission_statistics&oldid=367927 (Aċċessat Lulju 2018)
46 Yale, "Cattle Ranching in the Amazon Region” (Trobbija tal-Bhejjem fir-Reġjun tal-Amażonja), https://
globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/cattle-ranching (Aċċessat Lulju 2018)
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ENERĠIJI RINNOVABBLI, BLIET INTELLIĠENTI U INTRAPRENDITORIJA SOSTENIBBLI

L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li ssir superpotenza ta' enerġija ħadra? L-ispejjeż tal-enerġija 
jħallu l-effett tagħhom fuq l-industrija u fuq l-unitajiet domestiċi Ewropej. Allura kif nistgħu 
noħolqu tranżizzjoni sostenibbli fis-settur tal-enerġija? Għandna bżonn inwaqqfu l-konsum 
ta' fjuwils fossili u gassijiet serra li jniġġsu u nfittxu li niżviluppaw enerġiji rinnovabbli nodfa. 

L-UE trid li 32  % tal-konsum tal-enerġija tagħha jkun ġej minn sorsi rinnovabbli sal-2030, mira ġdida inkluża fid-direttiva dwar 
l-enerġija rinnovabbli, bħala parti mill-pakkett tagħha dwar l-enerġija nadifa47. Tranżizzjoni tajba jeħtieġ ukoll li toħloq impjiegi 
ġodda, biex tpatti għal dawk mitlufa f'industriji li qed imajnaw. Il-problema hija li l-enerġiji rinnovabbli għadhom għaljin u 
t-teknoloġiji attwali għadhom ma jiggarantixxux il-kopertura sħiħa tal-ħtiġijiet dinjija tal-enerġija. Xi bliet intelliġenti u żoni 
urbani li jużaw id-data biex ittejjeb l-effiċjenza u l-immaniġġjar tar-riżorsi, madankollu, diġà qed imexxu bl-eżempju, u jgħinuna 
nimmaġinaw ħajja differenti. Għal din ir-raġuni, mill-2010, il-Kummissjoni Ewropea tat lil xi bliet it-titlu ta' "Kapitali Ekoloġiċi tal-
Ewropa".

Madankollu, fl-EYE 2018, instab li ċ-ċavetta għas-suċċess hija li t-teknoloġiji "ħodor" isiru profittabbli għall-industriji. Għandna 
nevitaw kunflitt bejn l-ambjent u l-industrija. Is-sejba ta' soluzzjonijiet eko-sostenibbli ma tfissirx li teqred l-industrija, iżda minflok, 
tibni industrija sostenibbli. Iż-żgħażagħ huma kapaċi u jridu jmexxu l-bidla, iżda jeħtieġ li jkollhom is-setgħa biex jagħmlu dan.

47 Il-Kummissjoni Ewropea, "Europe leads the global clean energy transition” (L-Ewropa tmexxi t-tranżizzjoni globali għall-enerġija nadifa) http://europa.eu/rapid/press-release_
STATEMENT-18-4155_en.htm (Aċċessat Ġunju 2018)



Rapport EYE2018           72

 87. NAPPOĠĠJAW L-UNITAJIET DOMESTIĊI  
         SOSTENIBBLI BIEX IBIGĦU L-ENERĠIJA LURA  
         LILL-GRILJA 

Claire u heard on panel

L-UE jeħtieġ li tappoġġja l-enerġija nadifa, bħas-sorsi tar-riħ u s-solari 
jew l-użu ta' karozzi elettriċi. Il-pannelli solari, pereżempju, jeħtieġ 
li jsiru aktar komuni fid-djar Ewropej. Kulħadd jista' jipproduċi 
l-enerġija għad-dar tiegħu stess u jekk ikun hemm eċċess, jista' 
jinbiegħ lura lill-kumpaniji tal-enerġija. Din il-prattika diġà sseħħ f'xi 
Stati Membri tal-UE bħall-Ġermanja, Franza u l-Italja. 

L-UE tista' talloka sussidji għal prattiki simili fil-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss jew alternattivament tassazzjoni aktar baxxa 
biex tippremja l-użu tal-pannelli solari. Jista' jkun hemm sussidji 
għall-karozzi elettriċi, li jeħtieġ li jkunu aktar mifruxa fis-suq u aktar 
finanzjarjament fattibbli milli huma issa.

 89. NIPPROMWOVU KOMUNITÀ U SUQ EWROPEJ  
         TAL-ENERĠIJA 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Ladarba l-enerġija nadifa tiġi prodotta fi kwantitajiet suffiċjenti, 
jeħtieġ li tkun tista' tiċċirkola bejn l-Istati Membri. L-UE jeħtieġ li 
tippromwovi aktar konnessjonijiet bejn l-Istati Membri fil-forma ta' 
grilja ta' enerġija nadifa. L-eċċess tal-enerġija nadifa prodotta fi Stat 
Membru, bħall-enerġija mir-riħ jew solari, jista' jiġi esportat lejn Stat 
Membru ieħor, f'suq tal-enerġija verament Ewropew. 

Dan jeħtieġ aktar koeżjoni u unjoni aktar magħquda, biex tinkludi 
s-settur tal-enerġija. Il-vantaġġi jkunu l-ħolqien ta' suq tal-enerġija 
aktar effiċjenti fil-livell Ewropew u tnaqqis fl-ispejjeż tal-enerġija 
għan-negozji u għad-djar taċ-ċittadini tal-UE. Jeħtieġ li jinkludi 
l-kapaċità li l-enerġija tinħażen b'mod effiċjenti.

Il-grilji huma mod importanti biex jipprovdu enerġija sigura lin-nies 
u joffru wkoll qafas li fih tiġi segwita l-enerġija aktar sostenibbli u 
titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili.

 88. NISTABBILIXXU SKEDA TA'  
         ŻMIEN BIEX JINTEMM L-UŻU  
         TAL-FJUWILS FOSSILI U  
         NILLIMITAW IT-TELF TAL- 
         IMPJIEGI 

Idea li ssemmiet fil-workshop 

L-UE jeħtieġ li tħejji pjan b'dati fissi biex jintemm 
l-użu tal-fjuwils fossili u t-tħaffir għall-faħam. 
Xi azzjonijiet, pereżempju, jinkludu t-tmiem 
progressiv tal-użu tal-fjuwils fossili; sanzjonijiet 
fuq kumpaniji li ma jirrispettawx ir-regoli; taxxa 
fuq il-karbonju (kif diġà hemm f'xi pajjiżi); u taxxa 
fuq ix-xiri ta' karozzi tad-diżil. 

Huwa meħtieġ li nibdlu d-drawwiet tagħna 
dwar il-konsum tal-enerġija: minflok il-konsum 
tal-fjuwils fossili, jeħtieġ li nużaw l-enerġija 
rinnovabbli. Id-dipendenza tal-UE fuq il-gass 
u fuq il-fjuwils fossili mhix sostenibbli fit-tul. Il-
mistoqsija mhix jekk it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
ta' gass serra huwiex il-pass 'il quddiem, iżda meta 
se jiġri. Din il-bidla strutturali tista' twassalna għal 
rivoluzzjoni industrijali ġdida. 

L-UE jeħtieġ li tgħin ukoll fil-ħolqien ta' impjiegi 
ġodda. Fit-tranżizzjoni 'l bogħod mill-industrija 
tal-faħam, ħafna drabi dawk li jitilfu l-impjieg 
tagħhom mhumiex neċessarjament jerġgħu 
jiġu impjegati f'impjiegi ħodor ġodda. Hemm 
dmir soċjali fuq l-UE u fuq l-Istati Membri biex 
jagħmlu din it-tranżizzjoni possibbli u fl-istess 
ħin jipproteġu lill-ħaddiema; skeda ta' żmien 
għal dan tiffaċilita bidla organizzata u strutturata.

 90. NAGĦTU S-SETGĦA LILL- 
         INFRASTRUTTURI FUQ SKALA  
         EWROPEA U POLITIKA KOMUNI  
         GĦAT-TRASPORT 

Idea li ssemmiet fil-panel 

Sors kbir ta' tniġġis tat-traffiku huwa l-użu kbir 
ta' mezzi ta' trasport privati u titjiriet qosra48. 
Mod wieħed biex titnaqqas il-problema huwa 
li l-infrastrutturi Ewropej jingħataw is-setgħa, 
pereżempju, ferroviji b'veloċità għolja bħala 
sostituti affordabbli jew trasport tal-merkanzija 
privat ikkoordinat aħjar madwar l-Ewropa.

F'dan is-sens, huwa meħtieġ li jiġi rregolat u 
kkoordinat it-traffiku bl-ajru, bil-ferrovija jew 
fit-triq. Din l-armonizzazzjoni tikkontribwixxi 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu 
tal-karbonju. Tista' tinkoraġġixxi, pereżempju, 
il-koordinazzjoni bejn il-kumpaniji tat-trasport 
biex jużaw il-volum fit-trakkijiet b'mod ottimali 
sabiex jiffrankaw il-fjuwil. Tipprovdi wkoll 
standards komuni Ewropej għas-sikurezza.

Naturalment, dan ikun jirrikjedi finanzjament u 
koeżjoni politika, iżda jipprovdi liċ-ċittadini tal-
UE bi trasport aktar nadif u aktar effiċjenti.

48  The European Union Explained: Transport (L-Unjoni Ewropea Spjegata: It-Trasport), pubblikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, 2014: "It-triq, bħala l-akbar forma 
waħdanija ta' trasport, hija responsabbli għall-akbar sehem tat-tniġġis: madwar 71 % tal-emissjonijiet globali tas-CO2 tat-trasport, skont l-aħħar data (u l-karozzi tal-
passiġġieri jikkawżaw madwar żewġ terzi minn dak). Iżda setturi oħra jniġġsu ferm anqas. L-avjazzjoni tammonta għal 13 %. Il-ferrovija hija l-anqas mezz ta' trasport 
li jniġġes, b'anqas minn 1 %"
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INTERVISTA

X'jistgħu jagħmlu ż-żgħażagħ biex jipproteġu 
l-ambjent u jiġġieldu t-tibdil fil-klima?
Nara tliet kategoriji ta' azzjonijiet klimatiċi: l-ewwel nett, nemmen li 
r-risposta għat-tibdil fil-klima għandha tiġi, minn naħa waħda, mit-
tfassil ta' politika ġenerali; min-naħa l-oħra, mill-imġiba tal-persuni 
li qed ibiddlu l-istil tal-ħajja tagħhom, b'mod sostenibbli u favur 
l-ambjent. Sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-miri 
tal-Ftehim ta' Pariġi, in-NU ssostni kampanja msejħa "Little x Little"50, 
li se tgħin biex tippreserva d-dinja tagħna mit-tibdil fil-klima. Din hija 
dwar l-użu ta' anqas plastik, it-teħid ta' doċċi iqsar, u l-użu ta' rota biex 
tmur ix-xogħol minflok ta' karozza. 

It-tieni tip ta' azzjoni hija kif aħna, bħala żgħażagħ, nistgħu ningħaqdu 
flimkien u noħolqu pjattaformi li jqajmu kuxjenza fost il-pari tagħna, 
il-mexxejja tal-pajjiżi, il-muniċipalitajiet, is-sindki, u n-nies fil-
komunitajiet tagħna. Fl-aħħar nett, it-tielet azzjoni hija li l-gvernijiet u 
l-korporazzjonijiet il-kbar jinżammu responsabbli. Pereżempju, jeħtieġ 
li niktbu aktar petizzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima. Forsi nistgħu 
noħolqu moviment, li jimmobilizza lin-nies madwar id-dinja.

 

Jayathma Vickramanayake, 
Mibgħuta għaż-Żgħażagħ tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet 

Uniti

Kelliema fil-panel "Naħdmu għal dinja aħjar: Iż-żgħażagħ u 
l-iżvilupp sostenibbli"

 91. BLIET INTELLIĠENTI U  
         TRASPORT PUBBLIKU 

Idea li ssemmiet fil-workshop

Sabiex jinħolqu bliet verament sostenibbli, 
l-UE jeħtieġ li tappoġġja lill-muniċipalitajiet 
biex jiżviluppaw tip ġdid ta' approċċ li 
jissodisfa l-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet kollha, 
minn tfal u adolexxenti, għal adulti u anzjani, 
billi juża trasport pubbliku intelliġenti u 
effiċjenti, ibbażat fuq soluzzjonijiet ħielsa 
mill-emissjonijiet, u fuq il-qsim bħal bicycles-
sharing u car-sharing. 

Barra minn hekk, il-benefiċċji jew is-sussidji 
jistgħu jintużaw biex jinħolqu żoni pedonali 
kbar u aktar korsiji tar-roti, inkluża infrastruttura 
aħjar biex tipparkja r-roti mingħajr periklu, u 
l-ħolqien ta' aktar żoni ħielsa mit-traffiku. It-
tielet nett, il-prezz tat-trasport pubbliku jeħtieġ 
li jkun affordabbli għal kulħadd. Pereżempju, 
l-UE tista' tappoġġja sistema unifikata ta' biljetti 
għat-trasport pubbliku fi bliet kbar, b'apps li 
jipprovdu skedi f'ħin reali u rotot flessibbli fuq 
talba.

Illum, aktar minn żewġ terzi tal-Ewropej jgħixu 
fil-bliet, skont il-Kummissjoni Ewropea49. Il-
problemi f'dawn il-bliet jikkonċernaw spazju 
limitat, traffiku, tniġġis u nuqqas ta' żoni ħodor. 
Il-proposti t'hawn fuq għandhom l-għan li 
jagħmlu t-trasport pubbliku aktar attraenti.

LOKALI U GLOBALI: Nipproteġu l-pjaneta tagħna

49 Il-Kummissjoni Ewropea, "Urban development" (Żvilupp urban), http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/ (Aċċessat Lulju 2018)
50 NU, "Little x Little" - il-kampanja mmexxija minn Gen Z bħala appoġġ għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-
campaign-support-sustainable-development-goals/ (Aċċessat Lulju 2018)
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 92. INSOSTNU L-INTRAPRENDITORIJA U  
         L-PROĠETTI EKOLOĠIĊI 

Henriette  

L-idea tiegħi timpenja lill-UE biex talloka aktar fondi għal 
intraprenditorija favur l-ambjent. Dawn l-għażliet ta' finanzjament 
jeħtieġ ukoll li jkunu reklamati b'mod aktar ċar. Jista' jkun aktar 
effettiv li jingħataw ammonti iżgħar ta' fondi tal-UE lil ħafna minflok 
ammont kbir lil anqas, sabiex tinfirex kultura ġdida favur l-ambjent 
madwar l-Ewropa.

Huwa magħruf sew li għal negozju, il-fażi tal-bidu dejjem teħtieġ 
l-aktar appoġġ. Fil-każ ta' negozju favur l-ambjent, il-kumpaniji 
jissieltu biex ikollhom fergħa barra mill-mudelli tradizzjonali tal-
intraprenditorija. L-UE tista' tappoġġja n-negozji ġodda ħodor bis-
sussidji.

Programmi għal assoċjazzjonijiet, NGOs jew sempliċement gruppi 
ta' nies li huma ddedikati għal kwistjonijiet ambjentali jeħtieġ li 
jiġu ffinanzjati wkoll. Sabiex tinġibed l-attenzjoni, il-proċess tal-
applikazzjoni għall-iffinanzjar jeħtieġ li jkun ċar u faċli biex jitlesta, 
peress li verżjonijiet aktar ikkumplikati diġà jeżistu.

Din l-idea tagħti s-setgħa lill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, kemm 
bħala intraprendituri kif ukoll bħala attivisti, sabiex ikollhom 
l-għodod li għandhom bżonn biex jagħmlu impatt fil-komunitajiet 
tagħhom stess.

Fl-aħħar nett, dawn il-programmi tal-UE jistgħu jinkludu xi element 
ta' bini ta' kapaċità u konsulenza, sabiex jaqsmu pariri dwar l-aħjar 
prattika man-negozji ġodda li jaspiraw. 

 93. NIPPROMWOVU R-RIĊIKLAĠĠ  
         TA' APPARAT ELETTRONIKU 

Frauke

L-UE tista' tgħin biex tiffranka r-riżorsi naturali 
billi ġġiegħel lill-kumpaniji jiddisinjaw 
l-apparat elettroniku tagħhom u l-aġġeġġi 
tad-dar b'mod modulari. B'dan il-mod, jekk 
xi ħaġa tinkiser, il-modulu speċjali biss ikun 
jeħtieġ li jinbidel u l-affarijiet isiru aktar faċli 
biex jissewwew. 

Pereżempju, fil-każ tat-telefowns, l-UE tista' 
tressaq att legali biex tagħmilha obbligatorja 
għall-kumpaniji l-kbar li jissostitwixxu l-part li 
tkun waqfet taħdem, minflok ma jkollu jinxtara 
telefon kompletament ġdid. Dan l-approċċ 
ikun soluzzjoni aktar sostenibbli għall-iskart 
elettroniku.

Dan jista' jinkiseb permezz ta' sforz politiku 
miftiehem biex jappoġġja r-regolamentazzjoni 
li twassal għal approċċ aktar sostenibbli u etiku 
għall-iskart elettroniku.
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SKART TAL-IKEL, LE GĦALL-PLASTIK, ILMA NADIF U SANITAZZJONI: NIBDLU D-DRAWWIET 
TAL-KONSUMATUR

Kważi terz tal-ikel kollu prodott jintilef jew jinħela kull sena, skont l-Organizzazzjoni tal-Ikel 
u l-Agrikoltura (FAO)51. Madwar 88 miljun tunnellata ta' ikel jinħela kull sena fl-UE, b'kostijiet 
assoċjati stmati għal EUR 143 biljun52.  Fl-UE, id-djar huma l-produtturi numru wieħed tal-
iskart tal-ikel, filwaqt li l-agrikoltura hija t-tieni. Minbarra li mhuwiex etiku, l-iskart tal-ikel 
għandu impatt negattiv fuq l-ambjent u fuq l-ekonomija minħabba li l-ilma u l-enerġija diġà 
jkunu ġew moħlija biex jipproduċu l-ikel li mbagħad jintrema. Il-maġġoranza tal-iskart tal-
ikel mhuwiex meħtieġ u kkawżat minn metodi ħżiena ta' ħżin, aggravati minn nuqqas ta' 
edukazzjoni ta' kwalità dwar l-iskart tal-ikel. 

Fl-istess ħin, l-Ewropej jipproduċu 25 miljun tunnellata ta' skart tal-plastik kull sena53. Il-plastik qed iniġġes ix-xmajjar, l-oċeani u 
l-ħamrija tagħna. In-NU qed tmexxi kampanja għal ibħra nodfa u l-Unjoni Ewropea din is-sena nediet Strateġija Ewropea għall-
Plastik f'Ekonomija Ċirkolari, bil-għan li tittrasforma l-mod kif il-prodotti tal-plastik jiġu prodotti, użati u riċiklati, u li telimina 
s-sorsi ewlenin ta' skart fil-baħar. Barra minn hekk, l-aċċess għall-ilma nadif u s-sanitazzjoni huwa dritt tal-bniedem u r-riskji 
marbuta man-nuqqas tagħhom ivarjaw minn espansjoni tad-deżerti, għal mard fatali u kunflitti. 

Iż-żgħażagħ qed jitolbu bidla fil-mentalità, billi jibdew minn edukazzjoni speċifika dwar is-sostenibbiltà fl-iskejjel u regoli ġodda 
biex jifformaw l-istil tal-ħajja tagħna u jsalvaw l-ambjent.

 94. NIPPROMWOVU APPROĊĊ MINGĦAJR PLASTIK 

Idea li ssemmiet fil-panel

L-UE jeħtieġ li tfittex li tiffinanzja r-riċerka dwar materjali alternattivi 
biex tagħmel il-plastik. Pereżempju, hemm tip ta' plastik magħmul 
mill-faqqiegħ, filwaqt li l-bambù jista' jintuża wkoll biex jinħolqu 
l-għodod li jistgħu jerġgħu jintużaw, u dan jgħin biex ma jinċentivax 
l-użu attwali u mifrux tal-plastik.

Fil-qalba tagħha, il-kwistjoni tal-eliminazzjoni tat-tniġġis tal-plastik 
tinkludi l-produzzjoni u l-użu ta' anqas plastik sal-punt li jintlaħaq 
stil ta' ħajja mingħajr plastik. Filwaqt li l-eliminazzjoni kompleta 
u immedjata tal-plastik tista' tidher impossibbli, huwa possibbli li 
jitnaqqas l-użu tagħna, li nirriċiklaw u li nsibu sorsi alternattivi favur 
l-ambjent biex nipproduċuh. 

Barra minn hekk, l-UE tista' tagħmilha obbligatorja li jiġu ttikkettjati 
l-prodotti biex jispeċifikaw jekk il-prodott ikunx fih plastik, f'liema 
kwantità u liema tip ta' plastik - pereżempju jekk il-plastik hux qed 
jerġa' jintuża jew jekk ikunx ġie prodott minn sorsi li jniġġsu anqas. 
Mod ieħor biex nippromwovu prodotti mingħajr plastik huwa li 
l-ħwienet jingħataw aġġeġġi mingħajr plastik biex iqassmuhom 
b'xejn, għall-ħajja ta' kuljum.

 95. NIFFINANZJAW IT-TNEĦĦIJA  
         TAL-PLASTIK MILL-OĊEANI 

Idea li ssemmiet fid-dibattitu  

L-ammont ta' plastik fl-oċean tad-dinja huwa 
stmat għal 150  miljun tunnellata. Dan huwa 
bejn wieħed u ieħor 20  % tal-piż tal-ħut 
kollu fl-oċeani tagħna54. Imma kif nistgħu 
nnaddfu xi ħaġa daqshekk kbira bħall-oċean? 
Meta tkellem lil Marcella Hansch, l-arkitett u 
l-fundatur tal-Pacific Garbage Screening, l-idea 
hija li tiġi żviluppata pjattaforma li ma tniġġisx 
li tista' tiġi installata fix-xmajjar u fl-oċeani biex 
tiffiltra l-plastik. 

Fl-oċeani, din il-pjattaforma tnaqqas il-kurrenti 
li jgħaddu minn sistema ta' kanali u bħala 
riżultat, l-oġġetti tal-plastik, li huma eħfef, bil-
mod jogħlew sal-wiċċ.  Ma jkun hemm l-ebda 
użu ta' xbieki, għalhekk il-ħut jista' jgħaddi mill-
pjattaforma mingħajr periklu. 

L-UE jeħtieġ li tiffinanzja timijiet u proġetti 
konġunti ta' inġiniera, periti u xjenzjati biex 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ġodda biex inaddfu 
l-ibħra tagħna u jieħdu l-ispirazzjoni minn 
proġetti bħal dawn.

51 L-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-NU, "Key facts on food loss and waste you should know!" (Fatti ewlenin dwar it-telf u l-iskart tal-ikel li jeħtieġ li tkun taf!), http://www.fao.org/save-
food/resources/keyfindings/en/ (Aċċessat Ġunju 2018)
52 Il-Kummissjoni Ewropea, "Food Waste" (L-Iskart tal-Ikel), https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en (Aċċessat Lulju 2018)
53 Il-Kummissjoni Ewropea, "Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries" (L-Iskart tal-Plastik: Strateġija Ewropea biex tipproteġi 
l-pjaneta, tiddefendi ċ-ċittadini tagħna u tagħti setgħa lill-industriji tagħna), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm (Aċċessat Lulju 2018)
54 Pacific Garbage Screening, "Plastic in the oceans" (Il-plastik fl-oċeani), https://pacific-garbage-screening.de/en/problem/ (Aċċessat Ġunju 2018)
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55 The Guardian, "French law forbids food waste by supermarkets" (Liġi Franċiża tipprojbixxi l-iskart tal-ikel mis-supermarkits), https://www.theguardian.com/
world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets (Aċċessat Lulju 2018)

 96. KULTURA ĠDIDA GĦALL-ĦWIENET TAL-IKEL U  
         T-TASSAZZJONI 

Valeria 

L-UE jeħtieġ li tinċentivizza ħwienet ħielsa mill-plastik, fejn l-oġġetti 
kollha mibjugħa mhumiex tal-plastik, filwaqt li tieħu passi biex 
tappoġġja ħwienet li jimplimentaw politiki biex jintuża anqas plastik. 
Pereżempju, l-UE tista' titlob lis-supermarkits biex joħolqu xkafef sħaħ 
ta' prodotti ħielsa mill-plastik u jipprojbixxu l-basktijiet tal-plastik, u 
minflok jipprovdu biss boroż tal-qoton jew tal-karti għall-klijenti. Tista' 
mbagħad tagħmel il-plastik aktar għali. Pereżempju, tista' tinkoraġġixxi 
lis-supermarkits biex jagħtu flus lura lill-klijenti li jġibu lura l-plastik fil-
ħanut biex jiġi rriċiklat jew użat mill-ġdid. Din il-politika diġà tinsab 
fis-seħħ f'partijiet mill-Iskandinavja, fejn flixkun huwa essenzjalment 
"mikri" bid-depożitu jitħallas lura meta jiġi rritornat il-flixkun tal-plastik 
vojt.  

Il-ħwienet tal-ikel u s-supermarkits huma essenzjali fit-tfassil tad-
drawwiet tal-konsumaturi. Barra minn hekk, ħafna mill-prodotti li 
nixtru fis-supermarkit, inklużi l-ħxejjex u l-frott, huma ppakkjati fil-
plastik. F'xi każijiet, il-basktijiet tal-plastik għadhom disponibbli biex 
jintużaw darba biss. 

Idea oħra ewlenija tikkonċerna t-tassazzjoni: it-taxxi jeħtieġ li jkunu 
ogħla għas-supermarkits u għall-kumpaniji li jużaw aktar plastik, 
u anqas jekk inaqqsu l-plastik. Barra minn hekk, dawk il-kumpaniji 
li għadhom jużaw il-plastik, jew li jarawh bħala parti kruċjali mill-
mudell tan-negozju tagħhom, jistgħu jiġu inċentivati biex jappoġġjaw 
proġetti li jippruvaw inaddfu l-oċeani. 

Għal dawk li qed imexxu bl-eżempju, jista' jkun hemm tip ieħor ta' 
premju offrut, bħal ċertifikat ta' kwalità jew sistema ta' klassifikazzjoni 
bl-istilel għal negozji sostenibbli, flimkien ma' taħriġ b'xejn għall-
persunal dwar kif jistgħu saħansitra jkunu aktar ekoloġiċi. B'dan il-mod 
il-ħwienet tal-ikel, is-supermarkits u l-kumpaniji jsiru mudelli, jieħdu 
s-sehem tagħhom mir-responsabbiltà u jgħinu biex jedukaw lin-nies.

 

 97. NAGĦMLU T-TNAQQIS  
         TAL-ISKART TAL-IKEL LEGALI U  
         OBBLIGATORJU 

Idea li ssemmiet fil-panel  

L-UE jeħtieġ li tagħmilha legali u obbligatorja 
għas-supermarkits biex isibu modi biex 
jiżguraw li l-iskart tal-ikel jitnaqqas.

L-ikel viċin id-data ta' skadenza spiss jintrema 
mis-supermarkits. Madankollu, f'ħafna każijiet 
id-data ta' skadenza ma tikkorrispondix mad-
data attwali meta l-ikel ma jibqax tajjeb biex 
jittiekel. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni fl-Istati 
Membri tal-UE hija differenti; l-UE jeħtieġ li 
tarmonizza dawn ir-regoli. 

Il-leġiżlazzjoni jeħtieġ ukoll li tfittex li tiżgura li 
l-ikel qrib l-iskadenza jitqiegħed b'mod viżibbli 
fuq l-ixkafef, biex jittieħed bi prezz skontat jew, 
jekk ikun skada, jingħata b'xejn. Pereżempju, 
fi Franza diġà hemm liġi li timponi regoli fuq 
ħwienet kbar biex jagħtu l-ikel mhux mibjugħ 
li jkun qed joqrob lejn id-data tal-aħjar qabel 
tiegħu lill-karitajiet u l-banek tal-ikel.55 Is-
sitwazzjoni ideali hija li jiġi evitat l-iskart tal-ikel 
kompletament u li l-ikel skadut ikun disponibbli 
bla ħlas għan-nies, u għall-karitajiet. B'dan il-
mod, huwa possibbli li jiġi miġġieled mhux biss 
l-iskart tal-ikel, iżda wkoll il-ġuħ u l-faqar.
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 98. NISSIMPLIFIKAW IL-PROĊESS GĦAD- 
         DONAZZJONIJIET TAL-IKEL 

Idea li ssemmiet fil-panel 

L-UE tista' tħeġġeġ modi ġodda biex jitqassam l-ikel. Hekk kif il-
kunċett tal-"ekonomija kollaborattiva" isir aktar mifrux, huwa evidenti 
li l-benefiċċji finanzjarji ta' dan il-fenomenu huma ġeneralment 
limitati għal dawk li għandhom proprjetajiet jew karozzi. Sabiex 
tinħoloq ekonomija verament "kollaborattiva", l-UE jeħtieġ li tfittex li 
tagħmel oġġetti ta' kuljum "li jistgħu jinqasmu".

Pereżempju, hemm app imsejħa Too Good to Go li issa hija attiva fi 
tmien pajjiżi, li tirkupra l-ikel li jibqa' billi toffri pjattaforma bejn dawk 
li għandhom ikel żejjed u dawk li qed ifittxu ikel tajjeb għal prezz 
tajjeb. 

L-UE jeħtieġ li tappoġġja dawn l-inizjattivi minn barra u toħloq suq 
diġitali għall-iskart tal-ikel, li jgħaqqad bdiewa, ristoranti, ħwienet 
tal-ikel u konsumaturi, fejn kull min għandu ikel żejjed jista' jirreġistra 
biex l-"iskart" tiegħu jkun ta' benefiċċju għal xi ħadd li għandu 
bżonnu.

 99. EDUKAZZJONI SOSTENIBBLI  
         FL-ISKOLA 

Dina u Giusy 

Is-sostenibbiltà hija kunċett importanti għall-
futur, u l-edukazzjoni hija kruċjali minħabba 
li huwa aktar faċli li jiġu internalizzati prattiki 
tajba f'età iżgħar. Dan jgħodd ukoll għall-
edukazzjoni dwar kif tevita l-iskart tal-ikel u 
l-plastik. L-UE tista' tgħin biex tiżgura li suġġetti 
bħal dawn jiġu diskussi fl-iskola. L-iskejjel 
jistgħu joffru lezzjonijiet fejn it-tfal isajru u 
jnaddfu flimkien, jitgħallmu dwar il-valur tal-
ikel, il-konsegwenzi negattivi li ma jħarsux 
l-ambjent, iħaddnu stili ta' ħajja tajbin għas-
saħħa, u jtejbu l-ħiliet tal-ġestjoni tal-ikel.

L-isponsors jistgħu jkunu involuti biex 
jappoġġjaw inizjattivi edukattivi bħal dawn, 
pereżempju, jistgħu jipprovdu fliexken li jistgħu 
jerġgħu jintużaw fl-iskejjel. Bħala parti minn din 
l-edukazzjoni, l-UE tista' tippromwovi sinerġiji 
bejn l-iskejjel u l-parks nazzjonali, fil-forma ta' 
kampijiet tas-sajf biex jiskopru l-ambjent. 

Inizjattivi bħal dawn jistgħu naturalment 
irawmu fit-tfal ir-rispett għan-natura u 
l-protezzjoni tal-annimali li huma jġorru 
magħhom meta jikbru u jsiru adulti.

LOKALI U GLOBALI: Nipproteġu l-pjaneta tagħna
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 100. NIŻVILUPPAW SISTEMA  
            GĦALL-UŻU TAL-ILMA TAX- 
            XITA GĦALL-PLUMBING 

Idea li ssemmiet fil-panel  

L-UE tista' tappoġġja skema għall-ġbir tal-ilma 
tax-xita biex jintuża fit-tojlits jew għat-tisqija 
tal-pjanti tal-ġonna f'livell domestiku. Dan jista' 
jinkludi inċentivi lin-nies biex jużaw tankijiet 
tal-ilma li jiġbru l-ilma tax-xita biex jużawh fid-
djar tagħhom.

L-ilma jeħtieġ li jkun ġid komuni li jkun faċilment 
aċċessibbli għal kulħadd, f'kundizzjonijiet 
ġusti. Fil-fatt, fl-2010, l-Assemblea Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti rrikonoxxiet b'mod espliċitu 
d-dritt tal-bniedem għall-ilma u s-sanitazzjoni 
u rrikonoxxiet li l-ilma tax-xorb nadif u 
s-sanitazzjoni huma essenzjali għat-twettiq 
tad-drittijiet kollha tal-bniedem. Bħalissa, is-
sorsi tal-ilma qed jonqsu, u l-prezzijiet tal-ilma 
jistgħu jkunu għaljin. Din l-idea tgħin biex 
titnaqqas il-ħela mhux neċessarja tal-ilma tax-
xorb nadif.

INTERVISTA

Kif tista' r-riċerka mill-ispazju tgħinna biex 
nipproteġu l-pjaneta tagħna?
Ir-riċerka mill-ispazju tista' tgħinna nifhmu aħjar il-pjaneta tagħna 
u kif għandna nħarsuha. Barra minn hekk, ma tarax fruntieri mill-
ispazju. Tara entità sħiħa, l-ebda nazzjon. Tara pjaneta f'ekwilibriju, 
protetta biss mil-linja ċkejkna tal-atmosfera. Tara d-devastazzjoni li 
qed nipproduċu fid-dinja tagħna, ukoll. Imma d-dinja mhix se tmut, 
se jirnexxielha. Huma aħna li se nisparixxu jekk nibqgħu għaddejjin kif 
aħna.

Paolo Nespoli, 
Astronawt, Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u NASA

Kelliem fuq il-panel "A spacewalker's life"
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KUMMENTARJU TAL-FORUM TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 
 LOKALI U GLOBALI

Ilkoll nafu li m'hemm l-ebda pjaneta B. Iżda dan ma jistax ikun limitat għal dak li l-pjaneta tagħna tista' tlaħħaq 
miegħu fiżikament, jeħtieġ li nħarsu lejn l-istampa l-kbira u nibdlu l-ħajja tagħna ta' kuljum u l-azzjonijiet tagħna 
lejn żvilupp sostenibbli. M'hemm l-ebda pjaneta B b'qgħad għoli fost iż-żgħażagħ, b'inugwaljanzi dejjem jiżdiedu, 
bl-esklużjoni taż-żgħażagħ mit-teħid tad-deċiżjonijiet. L-Ewropa għandha tieħu l-inizjattiva biex tibdel il-prattiki 
u s-sitwazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-inugwaljanzi u li jpoġġu l-pjaneta tagħna fil-periklu. Il-Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ irid jittrasforma l-pjaneta A u jċaqlaq is-sistemi tagħna lejn żvilupp sostenibbli.

"M'hemmx impjiegi fuq pjaneta mejta." Dan kien is-slogan tal-
Konfederazzjoni tat-Trade Unions Internazzjonali (ITUC) għas-
Summit ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima f'Diċembru 2015. Għall-ITUC 
dan is-slogan juri l-urġenza li biha jrid jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima 
u li biha rridu naħdmu fuq kwistjonijiet ta' sostenibbiltà ambjentali. 
Għall-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, din il-ħtieġa li nipproteġu 
l-pjaneta tirriżulta mhux biss minn mistoqsijiet mill-qgħad fost iż-
żgħażagħ, iżda minn tħassib dwar id-drittijiet u l-benesseri ta' din 
il-ġenerazzjoni u ta' dawk futuri taż-żgħażagħ. Ma hemm l-ebda 
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, l-ebda demokrazija u l-ebda Ewropa 
fuq pjaneta mejta lanqas. 

Fil-YO!Fest u fl-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ 2018, kien hemm 
rikonoxximent li l-ħarsien tal-pjaneta tagħna huwa ħtieġa urġenti u 
vitali biex nipproteġu l-futur tagħna u dak tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. 
L-iżvilupp sostenibbli jirrikjedi evalwazzjoni mill-ġdid tar-relazzjoni 
tagħna man-natura. Id-diskussjonijiet kienu ffukati fuq l-indirizzar 
tat-tibdil fil-klima, it-telfien tal-bijodiversità, it-tniġġis, il-konsum 
mhux sostenibbli u l-użu żejjed tar-riżorsi naturali. Id-diskussjonijiet 
irrikonoxxew ukoll li l-indirizzar ta' kwistjonijiet ambjentali ma jistax 
isir b'mod iżolat mill-politiki ekonomiċi u soċjali. Minn naħa waħda, 
tranżizzjoni ġusta għal ekonomija li mhix iċċentrata madwar il-fjuwils 
fossili tirrikjedi li kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi jiġu kkunsidrati 
flimkien mat-tħassib ambjentali, biex jiġi żgurat li l-opportunitajiet 
tan-nies għax-xogħol u l-benesseri jkunu protetti; min-naħa l-oħra, 
l-impatt ambjentali tal-politiki ekonomiċi u soċjali ma jridx jiġi 
esternalizzat jew imħolli għall-ġenerazzjonijiet futuri biex jieħdu 
ħsiebu, biex jiġi żgurat li l-pjaneta ma tkunx vittma tat-tfittxija tagħna 
għall-progress u l-opportunità. Diversi avvenimenti u sessjonijiet 
f'din it-tema ffokaw fuq l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli miftiehma 
internazzjonalment, filwaqt li jirrikonoxxu li l-ħarsien tal-pjaneta 
tagħna huwa parti integrali minn moviment usa' biex id-dinja taqbad 
triq aktar sostenibbli u biex tikseb il-paċi, il-prosperità u l-benesseri 
għal kulħadd. 

L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tkun ambizzjuża fejn tidħol iż-żieda fl-
azzjoni biex tipproteġi l-pjaneta tagħna bħala parti mill-isforzi biex 
taħdem lejn żvilupp verament sostenibbli. Għal dan, l-UE jeħtiġilha 
tiffoka fuq dan li ġej:

L-UE kellha rwol ewlieni fin-negozjati għall-Aġenda universali 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tagħha, adottati fl-2015. Minn dak iż-żmien, naqset milli jkollha 
rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-aġenda fi ħdan l-UE b'mod 

komprensiv u ambizzjuż. It-tmexxija 'l quddiem 
tal-Aġenda  2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli fil-
livell Ewropew tipprovdi lill-UE l-opportunità 
li tindirizza l-isfidi li l-Ewropa qed tiffaċċja 
b'mod integrat. Huwa meħtieġ approċċ ta' 
ħsieb dwar is-sistemi, biex jinkoraġġixxi lil 
dawk li jfasslu l-politika biex iħarsu lejn il-
mudelli sottostanti u jindirizzaw il-kawżi 
bażiċi tal-problemi. L-interkonnessjonijiet bejn 
oqsma ta' politika differenti u d-dimensjonijiet 
soċjali, ambjentali u ekonomiċi tal-iżvilupp 
sostenibbli jridu jiġu adottati mill-UE biex il-
benesseri tan-nies u tal-pjaneta jkunu l-għan 
aħħari tas-sistemi ekonomiċi u soċjali. L-UE 
jeħtiġilha timplimenta strateġija komprensiva 
u ambizzjuża ta' żvilupp sostenibbli biex tikseb 
dan. Ir-rikonoxximent tal-interkonnessjonijiet 
huwa wkoll meħtieġ sabiex jiġu ttrattati forom 
ta' diskriminazzjoni multipli u interkonnessi, 
pereżempju billi jingħarfu r-rabtiet bejn 
l-impatt tat-tibdil fil-klima u d-drittijiet tan-
nisa. L-iżvilupp sostenibbli jista' jinkiseb biss 
permezz ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u 
billi jiġi żgurat li l-għanijiet kollha ta' żvilupp 
sostenibbli jintlaħqu għall-gruppi kollha fis-
soċjetà.

Nitbiegħdu mill-prattiki mhux 
sostenibbli

Il-ġenerazzjonijiet attwali u ta' qabel poġġew il-
futur taż-żgħażagħ f'riskju permezz ta' prattiki 
ekonomiċi u finanzjarji mhux sostenibbli li ftit 
jikkunsidraw il-konsegwenzi futuri. Il-konsum, 
il-produzzjoni, il-kummerċ u l-mudelli ta' 
investiment mhux sostenibbli qed jipperikolaw 
il-futur tan-nies u tal-pjaneta. Fil-kultura 
konsumeristika attwali tagħna, mhux faċli li 
kulħadd jgħix stil ta' ħajja sostenibbli. L-UE 
għandha dmir partikolari li tittratta dan u li tieħu 
azzjoni urġenti biex timxi lejn l-ugwaljanza 
fl-aċċess għal u fil-konsum tar-riżorsi, fi ħdan 
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il-kapaċità ta' kemm tiflah il-pjaneta. Id-diskussjonijiet fil-YO!Fest u fl-
EYE ffukaw fuq l-indirizzar tal-iskart tal-ikel u l-konsum tal-ikel mhux 
sostenibbli, l-iskart tal-plastik, anqas sussidji għal-laħam u skeda fissa 
biex tintemm l-estrazzjoni tal-fjuwils fossili.

Nippromwovu u nipprijoritizzaw prattiki aktar sostenibbli

Filwaqt li jiġu stabbiliti miżuri biex jitneħħew il-prattiki mhux 
sostenibbli fl-estrazzjoni, fil-produzzjoni u fil-konsum, l-UE jeħtieġ 
ukoll li tipprijoritizza l-promozzjoni u l-appoġġ għal prattiki aktar 
sostenibbli. Iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet tagħhom għandhom 
rwol qawwi x'jaqdu fit-twaqqif u fil-promozzjoni ta' prattiki aktar 
sostenibbli u favur l-ambjent, inkluż permezz tal-komunikazzjoni 
dwar il-valur intrinsiku tan-natura u l-benefiċċji ta' biżżejjed. Hija 
meħtieġa wkoll azzjoni qawwija mill-UE u mill-gvernijiet Ewropej. 
L-UE jeħtieġ li tappoġġja l-edukazzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli 
fl-edukazzjoni formali u mhux formali, filwaqt li tirrikonoxxi 
x-xogħol li l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ diġà qed jagħmlu 
biex jippromwovu stili ta' ħajja aktar sostenibbli. L-istituzzjonijiet 
u l-gvernijiet jeħtieġ li jiżguraw ukoll li kulħadd ikollu aċċess għal 
prattiki sostenibbli bħat-trasport li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent, 
billi pereżempju jappoġġjaw u jippromwovu sistemi tat-trasport 
pubbliku sostenibbli u affordabbli.

Nippromwovu tweġibiet lokali u globali

L-iżvilupp sostenibbli jirrikjedi azzjoni fil-livelli 
kollha, minn lokali għal globali, kif ukoll ir-
rikonoxximent li l-azzjonijiet f'livell wieħed 
se jkollhom impatt fuq l-azzjonijiet f'livelli 
oħra. Fil-livell lokali, iż-żgħażagħ ta' sikwit qed 
imexxu l-bidliet li jgħinu biex id-dinja taqbad 
triq aktar sostenibbli. L-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ qed iwasslu aktar il-vuċijiet taż-
żgħażagħ biex b'mod kollettiv jirsistu għall-
iżvilupp sostenibbli fil-livell lokali, nazzjonali, 
reġjonali u globali. L-appoġġ għal dawn il-
bidliet u l-ispazju biex dawn l-ilħna jinstemgħu 
huma kruċjali fit-triq lejn l-iżvilupp sostenibbli. 

Huwa ċar li s-sistema ekonomika, soċjali u 
politika tal-lum ma taħdimx għall-pjaneta 
tagħna jew għan-nies, b'mod partikolari għaż-
żgħażagħ. Il-ħidma lejn bidla trasformattiva, 
lejn sistema li tpoġġi l-ħtiġijiet tal-pjaneta 
u d-drittijiet tan-nies, aktar milli l-interessi 
purament ekonomiċi, fil-qalba tagħha qatt ma 
kienet aktar meħtieġa.
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Il-European Youth Press (EYP), organizazzjoni b’ 60, 000 membru 
li taqqgħad ġurnalisti u persuni mill-ambitu tal-kommunikazzjoni 
minn madwar l-Ewropa, torganizza ħafna attivitajiet għall-ġurnalisti 
żgħażagħ, tippromwovi r-rwol tal-istampa żgħażugħa u l-libertà tal-
istampa fl-Ewropa u tieħu parti f’diskussjonijiet dwar l-istandards tal-
edukazzjoni ġurnalistika u politiki dwar l-istampa madwar l-Unjoni 
Ewropea. Il-EYP għaqdet tijm ta’ għaxar ġurnalisti tal-EYE sabiex ifasslu 
rapport komprensiv dwar il-EYE.

Taħt it-tmexxija ta’ żewġ kapi edituri, tijm ta’ tmien ġurnalisti ġeneralisti 
u speċjalizzati minn madwar l-Ewropa inġabru flimkien sabiex jiġbru, 
jelaboraw u jiddeskrivu il-ħsibijiet u idejat prinċipali mill-EYE. Dan 
ir-rapport jinkludi l-100 idejat l-aktar kostruttivi. Il-Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ ikkontribwixxa kummentarju ta’ żewġ paġni dwar kull 
waħda mill-ħames temi.  
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