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Kemtejn minn qabel minn Anni 
Podimata u Othmar Karas
Viċi	Presidenti	tas-seba’	perijodu	leġiżlattiv	
tal-Parlament	Ewropew,	responsabbli	mill-
Komunikazzjoni

L-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE 2014) kien mingħajr preċedent. Għall-ewwel darba 
fl-istorja tiegħu, il-Parlament Ewropew (PE) fetaħ il-bibien għal eluf ta’ żgħażagħ mill-kontinent 
sħiħ u talabhom jippreżentaw l-ideat tagħhom dwar l-Ewropa u l-futur tagħha. B’mod uniku, matul 
l-EYE ir-rwoli inqalbu ta’ taħt fuq: l-MEPs jisimgħu u ż-żgħażagħ imexxu l-logħba. Ir-riżultat tal-av-
veniment fuq tlett ijiem kien varjetà kbira ta’ kontribuzzjonijiet stimolanti li fiċ-ċentru tagħhom 
għandhom ix-xewqa għall-bidla u l-innovazzjoni. Ninsabu ċerti li dawn l-ideat jistgħu jkunu sors 
ta’ ispirazzjoni għall-MEPs kollha kemm dawk ġodda kif ukoll dawk rieletti. Ninsabu ċerti li dan 
huwa biss il-bidu ta’ djalogu li jħalli l-frott u li dan kien biss l-ewwel EYE li l-Parlament Ewropew 
organizza – issa jmiss lill-MEPs tal-leġiżlatura l-ġdida biex jieħdu r-riedni u jkomplu d-djalogu maż-
żgħażagħ tal-Ewropa.

Kelmtejn minn qabel minn Klaus Welle
Is-Segretarju	Ġenerali	tal-Parlament	Ewropew

Il-EYE 2014 kien suċċess fenomenali. L-awturi ta’ dan ir-rapport, li ġejjin mill-European Youth Press, 
irnexxielhom b’mod impressjonanti jpoġġu fi ftit kliem il-firxa kbira ta’ ideat li ħarġu bihom matul 
il-weekend tal-EYE il-parteċipanti żgħażagħ mill-Ewropa kollha.

Is-suċċess tal-EYE huwa qabel xejn grazzi għat-tmexxija politika tal-Parlament li segwiet din l-iniz-
jattiva, is-servizzi tal-Parlament li żguraw li ssir realtà, l-imsieħba tagħna, in-numru kbir ta’ voluntiera 
u, fuq kollox, il-parteċipanti kollha li kkontribwew b’mod entużjast f’kull punt tal-EYE.

Numru impressjonanti ta’ parteċipanti, meta ġew mistoqsija direttament u online, qalu li jemmnu li 
l-EYE għandha ssir avveniment regolari. It-tmexxija tal-Parlament semgħet din is-seħja u ddeċidiet 
li tistabbilixxi l-EYE bħala komponent regolari ta’ komunikazzjoni miftuħa u kontinwa bejn l-MEPs 
u ż-żgħażagħ, kif ukoll bħala pjattaforma għaż-żgħażagħ Ewropej.

Kelmtejn qabel
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Ideat għal Ewropa aħjar – Ir-Rapport EYE2014

Ewropa	Aħjar?	Għaddew	kważi	70	sena	mit-tmiem	tat-Tieni	Gwerra	Dinjija,	u	l-pajjiżi	
Ewropej	illum	iġibu	ruħhom	mhux	biss	b'rispett	u	b'sens	ta'	paċi	bħala	ġirien,	imma	
bnew	sistema	politika	komuni	u	integrawha	fi	ħdan	is-soċjetajiet	tagħhom.	Imma	llum	
din	il-kisba	nagħmluha	fatta?	X'inhuma	l-ideat	tal-ġenerazzjoni	attwali	ta'	żgħażagħ	
Ewropej	dwar	il-passi	li	jmiss	fil-proġett	Ewropew?

L-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE), 
organizzat mill-Parlament Ewropew (PE) f'ko-
operazzjoni mill-qrib mal-Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ (YFJ) u disa' sħab oħra, sar fi 
Strasburgu mid-9 sal-11 ta' Mejju 2014. Dan 
laqqa' aktar minn 5 500 żagħżugħ(a) bejn is-16 
u t-30 sena mill-Istati Membri kollha tal-UE u lil 
hinn biex isibu tweġiba għal dawn il-mistoqsi-
jiet, jiskambjaw ideat u jiddiskutu l-viżjonijiet 
tagħhom għal Ewropa aħjar. L-avveniment 
offra aktar minn 200 attività f'diversi formati, 
u ppreżenta madwar 500 kelliem, moderatur 
u faċilitatur, inklużi Membri tal-Parlament 
Ewropew. L-attivitajiet ittrattaw ħames temi 
ewlenin; il-Qgħad taż-Żgħażagħ, ir-Rivoluzz-
joni Diġitali, il-Futur tal-Unjoni Ewropea, is-Sos-
tenibbiltà u l-Valuri Ewropej.

Id-diversità tal-formati ggarantiet li l-parteċi-
panti, il-kelliema u l-Membri tal-PE setgħu 
jaħdmu flimkien mingħajr tfixkil u b'mod siewi; 
kien hemm seduti ta' smigħ, dibattiti, sess-
jonijiet ta' mistoqsija u tweġiba, sessjonijiet ta' 
ħidma u diversi logħbiet ta' rwol li ppermettew 
lill-parteċipanti jkollhom esperjenza tal-modus 
operandi tal-UE billi ħadu r-rwol ta' Membru 
tal-Parlament Ewropew.

Matul Euroscola special, aktar minn 600 student 
tal-iskola Ewropea għaddew ġurnata bħala 
Membru tal-PE, qajmu mistoqsijiet marbuta 

mat-tħassib tagħhom għall-futur tal-Ewropa, 
ħadmu f'kumitati, ħarġu b'diversi proposti li 
jkopru għadd ta' suġġetti miċ-ċittadinanza 
attiva għall-enerġija rinnovabbli u l-qgħad taż-
żgħażagħ, u vvutaw mhux biss fuq kwistjoni-
jiet sensittivi li jvarjaw mil-lingwi li l-Parlament 
għandu juża għall-introduzzjoni tal-euro kif 
wkoll fuq proposti li ressqu huma stess.

Il-formati innovattivi bħal 'Ideas Checks' u 
'Ideas Labs' biddlu r-rwoli tradizzjonali li fihom 
il-politiċi jkellmu lill-udjenzi f'sitwazzjoni li fiha 
l-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet jisimgħu lil 
parteċipanti żgħażagħ fir-rwol ta' persuni li jip-
preżentaw l-ideat. B'hekk dawn kienu utli biex 
partikolarment jagħtu liż-żgħażagħ l-opportu-
nità li jikkontribwixxu b'mod effettiv bl-ideat 
tagħhom.

Introduzzjoni
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Miż-żgħażagħ	għaż-żgħażagħ

Bħala avveniment taż-żgħażagħ, kien ferm 
importanti li ż-żgħażagħ u l-organizzazzjoni-
jiet tagħhom ikunu fiċ-ċentru tal-ippjanar u 
l-eżekuzzjoni tal-EYE. Mill-bidu nett, il-Parla-
ment Ewropew issieħeb mal-Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ, il-pjattaforma għall-organizzazz-
jonijiet taż-żgħażagħ fl-Ewropa, sabiex jiżgura li 
ż-żgħażagħ ikunu fil-qalba tal-avveniment.

Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ ikkontrib-
wixxa biex ikun organizzat b'suċċess il-'YO!Fest' 
fl-EYE. YO!Fest, li tfisser l-Opinjoni taż-Żgħażagħ 
('Youth Opinjoni'), hu l-festival politiku annwali 
miftuħ tal-Forum taż-Żgħażagħ, li jiġbor 
flimkien dibattiti, sessjonijiet ta' ħidma u attivi-
tajiet b'kunċerti u attivitajiet kulturali u sportivi 
mingħajr ħlas.

Element integrali tal-EYE, il-YO!Village twaqqaf 
quddiem il-Parlament u wera li hu possibbli li 
jkun hemm approċċ differenti għall-impenn 
politiku. L-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 
mill-kontinent kollu, kif ukoll l-organizzazzjoni-
jiet tas-soċjetà ċivili u s-sħab ta' impriżi oħra, 
taw kontribut għall-YO!Fest billi organizzaw 
attivitajiet u stands interattivi, filwaqt li ħolqu 
atmosfera vibranti fil-YO!Village. Kien hemm 
mużika live, spettakli teatrali u taċ-ċirku flimkien 
ma' dibattiti ħajja fuq temi li jvarjaw minn kwist-
jonijiet dwar l-idea li titbaxxa għal 16-il sena 
l-età minima għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot 
għal temi dwar diskriminazzjoni multipla u 
l-impatt tax-xogħol taż-żgħażagħ u tal-ko-
operattivi taż-żgħażagħ. Ittellgħu attivitajiet 
edukattivi informali f'kull rokna tal-YO!Village u 
ħajru lil parteċipanti u viżitaturi jitgħallmu dwar 
il-proċessi u l-kampanji Ewropej u jinteraġixxu 
ma' 'l fuq minn 50 organizzazzjoni rappreżen-
tati fl-EYE.

Barra minn hekk, għadd ta' gruppi ta' żgħażagħ 
li kienu qed jipparteċipaw fl-EYE kellhom l-op-
portunità li jorganizzaw sessjoni ta' ħidma 

tagħhom jew saħansitra spettaklu artistiku 
matul l-avveniment. Dawn is-sessjonijiet ta' 
ħidma u spettakli artistiċi taż-żgħażagħ (żfin, 
kunċerti anki minn gruppi mużikali, reċti teatrali 
eċċ.) kif ukoll diversi programmi b'elementi 
aktar ferrieħa matul l-EYE 2014 (bħal attivitajiet 
ta' logħob diġitali iDance, jew logħob ieħor 
bħal Eurocracy u EuroCulture) ipprovdew inter-
azzjoni anqas formali u kreattiva bejn il-parteċi-
panti żgħażagħ matul l-EYE.

Avveniment	miftuħ	u	inklużiv

Għan importanti tal-EYE 2014 kien il-kuntatt 
lil hinn mill-parteċipanti uffiċjalment reġistrati 
tal-EYE, sabiex ikun hemm inklużjoni u 
parteċipazzjoni l-aktar diversa possibbli matul 
l-avveniment.

Permezz tal-kunċerti pubbliċi tal-YO!Fest 
fil-belt ta' Strasburgu u ta' Wacken, l-EYE 
laħaq ferm aktar minn 5 500 parteċipant, 
filwaqt li attira 4 500 persuna lejn il-Parlament 
Ewropew u l-Forum taż-Żgħażagħ. Il-kunċerti 
offrew attrazzjoni biex jintlaħqu n-nies lokali 
fi Strasburgu kif ukoll iż-żgħażagħ l-anqas 
impenjati, u biex ikunu motivati għadd ta' 
persuni jipparteċipaw f'attivatjiet oħra tal-
YO!Fest. Bl-istess mod, l-attivitajiet u l-ispettakli 
relatati tal-EYE li saru fil-belt ta' Strasburgu, 

Introduzzjoni

Interpretazzjoni bis-sinjali fil-EYE 2014
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sieħeb uffiċjali tal-EYE, għenu biex iressqu l-av-
veniment eqreb lejn il-popolazzjoni lokali.

Iż-żgħażagħ, li ma kellhomx l-opportunità li 
jattendu l-EYE 2014 huma stess, kellhom il-pos-
sibbiltà li jsegwu u jipparteċipaw fl-avveniment 
online. L-EYE kellu preżenza virtwali qawwija; 
ħafna mid-diskussjonijiet li saru permezz 
ta' esperti xxandru fuq l-internet, u dan 
assigura mezzi alternattivi għall-parteċipazz-
joni tal-udjenza u ppermetta lil dawk li kienu 
interessati imma mhux preżenti li jgħaddu mis-
toqsijiet kif ukoll l-opinjoni tagħhom. Il-mezzi 
attivi tal-midja soċjali kienu wkoll mod li bih 
id-diskussjonijiet komplew wara li ntemmu 
s-sessjonijiet u l-avveniment stess. Websajts u 
l-midja soċjali ntużaw qabel, matul u wara l-EYE 
bħala mezzi biex ikun ittrattat it-tħassib taż-
żgħażagħ kif ukoll l-impenn politiku tagħhom, 
filwaqt li assiguraw li jinstemgħu l-opinjonijiet 
tagħhom u tkun faċilitata l-interazzjoni, mhux 
biss bejn il-pari, imma wkoll mal-mexxejja 
Ewropej. Matul tlitt ijiem, il-hashtags #EYE2014 
u #YOFest iġġeneraw 12 000 tweet.

Iż-żgħażagħ	impenjati	fl-iżvilupp	ta'	
Ewropa	aktar	prospera

L-għan ewlieni tal-Avveniment Ewropew taż-
Żgħażagħ kellu juri li ż-żgħażagħ huma lesti 
li jimpenjaw lilhom infushom fl-iżvilupp ta' 
futur aħjar għal Unjoni Ewropea aktar sinjura, 
inklużiva, innovattiva u sostenibbli, u li huma 
għajn imprezzabbli għal ideat dwar kif dan 
jista' jintlaħaq. Kien hemm entużjażmu ġenwin 
biex ikunu kondiviżi l-ideat fl-EYE, u ħafna 
parteċipanti esprimew ix-xewqa li jkunu aktar 
involuti fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-UE. Kif Peter Matjašič, President tal-Forum 
taż-Żgħażagħ Ewropew, ikkummenta:

– Iż-żgħażagħ illum huma ta' spiss magħrufa 
għan-nuqqas ta' interess fil-politika u 

l-motivazzjoni għall-vot. Imma dan it-tmiem 
tal-ġimgħa wera żgħażagħ ta' twemmin 
politiku differenti jew mingħajr twemmin 
politiku partikolari jiltaqgħu flimkien mimlija 
interess, entużjażmu u ideat intelliġenti [...] 
It-tema komuni kienet ix-xewqa taż-żgħażagħ 
preżenti li jinstema' leħinhom b'mod ċar 
mill-mexxejja Ewropej.

Dan ir-rapport hu l-isforz konġunt tal-Euro-
pean Youth Press u tal-Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ biex jiġbru l-ideat taż-żgħażagħ 
u jiżguraw li dawn l-ideat ma jintilfux. 
Ir-rapport hu bbażat fuq kontributi mir-relaturi 
tal-EYE li koprew id-diversi attivitajiet matul 
l-avveniment.

Bżieżaq li juru l-wegħdiet tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 
lill-MEPs il-ġodda 
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Il-qgħad fost iż-
żgħażagħ

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ 
– Perspettivi ġodda għal ġenerazzjoni f'diffikultà

Dawn l-idejn, u l-istejjer warajhom, jirriflettu 
l-problema taħraq tal-qgħad taż-żgħażagħ 
fiż-żona tal-euro fejn, skont l-Eurostat, ir-rata 
tal-qgħad fost iż-żgħażagħ kienet ta' 22 % 
fi Frar 2014. Meta wieħed iħares lejn dawn 
iċ-ċifri, hu importanti li jifhem li d-differenzi 
fl-ammont u fir-raġunijiet li jwasslu għall-qgħad 
fost iż-żgħażagħ fl-Istati Membri huma tant 
differenti li hu ferm diffiċli li tinstab 'soluzzjoni 
Ewropea' - opinjoni kondiviża f'ħafna dibattiti 
fl-EYE. Bil-qgħad taż-żgħażagħ jilħaq is-56 % 
fil-Greċja, id-49 % fil-Kroazja, imma biss 7.8 % 
fil-Ġermanja (l-anqas rata fost l-istati tal-UE), 
l-għadd ta' persuni qiegħda mhijiex rappreżen-
tata b'mod ugwali fl-Ewropa kollha.

Il-qgħad	 fost	 iż-żgħażagħ	 fl-Unjoni	
Ewropea

Madankollu, l-impatt li l-qgħad taż-żgħażagħ 
għandu fil-pajjiżi kollha Ewropej hu sinifikanti, 
kif jista' jidher minn eżempji mill-Ġermanja u 
Spanja. Dan l-aħħar pajjiż, li s-sitwazzjoni kienet 
diskussa fit-tul fl-EYE, għaddej minn tibdil kbir 
fil-popolazzjoni, minħabba li ż-żgħażagħ qed 
isiefru sabiex ifittxu impjieg xi mkien ieħor. 
Eric Labuske, kelliem fost l-esperti u attivist ta' 

Juventud Sin Futuro, organizzazzjoni għall-iżvi-
lupp taż-żgħażagħ fi Spanja, ra l-impatt ta' din 
l-emigrazzjoni tal-massa:

– Kulħadd qed iħalli Spanja biex ifittex ħajja 
aħjar barra l-pajjiż.

Hu tkellem mill-esperjenza, minħabba li kien 
beda negozju tiegħu fi Franza mhux fi Spanja;

– Fi Franza l-ispejjeż huma relattivament baxxi, 
imma fi Spanja hu impossibbli għal żagħżugħ 
li jkun ħaddiem għal rasu jekk ma jkunx sinjur, 
qal.

Destinazzjoni popolari oħra għall-Ispanjoli 
żgħażagħ hi l-Ġermanja, il-pajjiż bl-iktar rata 
baxxa ta' qgħad, b'ekonomija li qed tikber u 
bit-tama ta' ħajja aħjar għal ħafna. Attwalment, 
madankollu, il-Ġermanja għalqet wieħed 
mill-programmi ta' impjieg tagħha li jgħinu 
persuni bħal Eric Labuske jsibu xogħol barra 
l-pajjiż. Mijiet, forsi eluf ta' żgħażagħ minn 
ekonomiji tal-UE li għaddejjin minn diffikultajiet 
sabu ruħhom maqbuda fil-Ġermanja minħabba 
li l-gvern mingħajr preavviż ma baqax jaċċetta 
applikazzjonijiet għal programm imsejjaħ 
'L-Impjieg ta' Ħajti', li suppost kellu jibqa' 

Fl-Avveniment	Ewropew	taż-Żgħażagħ,	ma	kienx	diffiċli	tidentifika	persuni	li	għadhom	
żgħar,	 kwalifikati	 u	mingħajr	 impjieg.	 "Kemm	 hemm	minnkom	 li	 attwalment	 huma	
qiegħda	 jew	 b'impjieg	 mhux	 soddisfaċenti?"	 staqsa	 Nazan	 Gödkemir	 minn	 ARTE,	
moderatur	tal-'Beat	Box	Europe	-	The	art	of	staying'.	Wara	ftit	sekondi	dehru	l-ewwel	
idejn	mgħollija	'l	fuq.	Ħafna	minn	dawk	preżenti	kisbu	lawrji	minn	universitajiet	tajbin,	
għaddew	semestri	barra	minn	pajjiżhom,	kellhom	taħriġ	intern,	ħaddmu	mingħajr	ħlas,	
jitkellmu	diversi	lingwi	u	huma	lesti	jaħdmu	f'pajjiż	li	mhuwiex	tagħhom.	Iżda,	madwar	
terz	tal-persuni	fil-kamra	għollew	 idhom,	 li	 jfisser	 li	 sabu	diffikultà	biex	 isibu	 impjieg	
fl-aħħar	sena	jew	li	attwalment	huma	qiegħda.
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għaddej sal-2018. Minħabba li spiċċaw il-fondi 
u minħabba għadd kbir ferm ta' applikazzjoni-
jiet mill-Ewropa kollha, din l-inizjattiva falliet u 
dan jindika li l-migrazzjoni mhijiex is-soluzzjoni 
reali għall-qgħad taż-żgħażagħ; pjuttost, dawn 
il-problemi jridu jkunu indirizzati minn kull Stat 
Membru.

Negħlbu	d-distakk	tal-ħiliet

Waħda mill-kwistjonijiet hi li s-sistemi ta' 
edukazzjoni nazzjonali sempliċement ma 
joffrux taħriġ fil-ħiliet li huma mitluba mis-suq 
tax-xogħol, u dan iwassal biex fuq il-konti-
nent eluf ta' postijiet ta' xogħol ma jimtlewx 
minħabba distakk kroniku ta' ħiliet. L-esperti 
preżenti fl-EYE wissew li l-'korrispondenza 
ħażina tal-ħiliet' li qed tikber taqta' liż-żgħażagħ 
mill-futur tagħhom. Anna Ludwinek, mill-Fon-
dazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjoni-
jiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofond), qalet li 
ż-żgħażagħ kienu nieqsa mill-gwida fir-rigward 
tal-ħiliet li jeħtieġu għas-suq tal-impjiegi:

– Iż-żgħażagħ u l-industrija attwalment 
jinsabu fl-istess fażi fl-enfasi dwar liema ħiliet 
huma meħtieġa, innutat.

– Imma s-sħab edukattivi huma l-uniċi li 
mhumiex qegħdin jirrealizzaw din il-problema.

Boryana Stancheva u Eva Parvanova, miċ-Ċentru 
Interuniversitarju Ewropew Bulgaru-Rumen 
(BRIE), indirizzaw din il-problema fis-sessjoni ta' 
ħidma tagħhom. Huma jridu li jkun żviluppat 
Qafas Ewropew ta' Referenza għall-Ħiliet 
Komuni ta' Impjegabbiltà - fil-qosor FORCES. 
Boryana Stancheva temmen li l-eżitu ta' dan 
il-qafas jista' jkun ta' benefiċċju għall-istudenti 
fl-Ewropa kollha:

– L-għan hu li jsir pjan dettaljat li jirregola 
l-ħiliet tal-impjegabbiltà; sabiex dan ma jibqax 
biss deskrizzjoni vaga, li tvarja għal kull min 
iħaddem, u b'hekk l-istudenti jkunu jafu fuqhiex 
iridu jaħdmu. F'dinja ideali, aħna nemmnu, 

dan għandu jkun inkluż ukoll fil-kurrikulum 
tal-universitajiet.

Oħrajn jemmnu li s-soluzzjoni għall-prob-
lema tal-ħiliet hi l-kondiviżjoni tal-objettivi 
edukattivi fl-UE kollha, idea li kienet ukoll 
appoġġata mill-Membru Soċjalista tal-PE 
Catherine Trautmann meta ddikjarat li:

– Dak li hu importanti hu li nagħtu prijorità 
lil għadd ta' objettivi edukattivi kondiviżi 
fl-Unjoni kollha, abbażi ta' dak li hu meħtieġ 
biex persuni jsibu impjieg.

Imma dawk li jfasslu l-politika u l-attivisti 
żgħażagħ jaħsbuha b'mod differenti dwar kif 
l-aħjar jingħalaq id-distakk, u x-xettiċi jwissu 
kontra t-tqegħid ta' aspettattivi għolja fuq l-UE 
f'termini ta' edukazzjoni u politiki ta' taħriġ. 
Mikkel Barslund, riċerkatur fiċ-Ċentru għall-Is-
tudji Politiċi Ewropej (CEPS), qal li ftit kien 
hemm ħajra li tkun kondiviża s-setgħa dwar 
il-politika tal-edukazzjoni ma' Brussell:

– Naħseb li n-nies għandhom wisq fiduċja 
f 'dak li tagħmel l-UE f 'dan il-qasam. Ma nħossx 
li hemm wisq xewqa fl-Istati Membri li jkun 
hemm ħidma flimkien biex tkun iffurmata 
l-politika dwar l-edukazzjoni.

Programmi	li	joffru	aktar	esperjenza

Iż-żgħażagħ li jsibu lilhom infushom f'sitwa-
zzjoni fejn l-UE għandha ftit li xejn impatt fuq 
l-edukazzjoni u l-Istati Membri mhumiex tant 

Il-qgħad fost iż-
żgħażagħ

Ġurnalisti żgħażagħ tal-EYMD isegwu diskussjoni
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lesti li jbiddlu, qed ikunu aktar proattivi u jfittxu 
soluzzjonijiet għalihom infushom.

Il-Grupp taż-Żgħażagħ Agros minn Ċipru, li 
ffaċilita sessjoni ta' ħidma interattiva bħala parti 
mill-EYE, identifika tliet oqsma ewlenin li fihom 
iż-żgħażagħ jistgħu jinvolvu lilhom infushom u 
b'hekk iżidu l-possibbiltà li jsibu impjieg: il-pro-
grammi Ewropej, il-volontarjat, u t-tagħlim tul 
il-ħajja.

– L-edukazzjoni hi ferm effikaċi, imma mhux 
dejjem jinstab impjieg wara li persuna tkun 
spiċċat l-edukazzjoni universitarja. Illum 
kulħadd qed jagħmel kors l-università, 
għalhekk hawn aktar kompetizzjoni. Minflok, 
ikun aħjar jekk wieħed jagħmel riċerka dwar 
qasam li jħobb, iżda m'aħniex ippreparati 
biżżejjed biex nagħmlu dan, biex nakkwistaw 
impjieg, qalet Alexis Oria mir-Renju Unit.

Ħafna sessjonijiet ta' ħidma u laboratorji ta' 
ideat fl-EYE iffavorixxew approċċ minn isfel għal 
fuq, fejn iż-żgħażagħ setgħu jesprimu lilhom 
infushom fuq it-tfassil u l-kontenut tal-pro-
grammi edukattivi u tax-xogħol. Sebastian 
Rood, rappreżentant tan-Nationale Jeugdraad, 
jemmen li hu biss l-impenn taż-żgħażagħ li 
jista' jsolvi l-problema.

– Waħda mill-affarijiet kruċjali hi li mhux biss 
inkellmuhom, imma li ż-żgħażagħ ikunu fuq 
bords ta' istituti edukattivi, minħabba li f 'dan 
il-mument huma ma jistgħux jinfluwenzaw 
ir-ristrutturar tal-programmi.

Inklużjoni:	 parti	 importanti	 tal-pro-
grammi	tal-UE

Filwaqt li hu ċertament minnu li dawn 
il-proposti jistgħu jwasslu għas-suċċess, 
wieħed irid iżomm quddiem għajnejh li dawn 
il-politiki, f'ħafna każijiet, iwasslu wkoll għall-is-
tratifikazzjoni soċjali. Anke jekk il-volontar-
jat jgħin fl-iżvilupp personali u jippermetti 
n-netwerking, ħafna żgħażagħ sempliċe-
ment ma jistgħux, f'termini ta' ħin u riżorżi, 
jagħmlu tali investiment. L-istess jingħad 

għall-opportunitajiet ta' Erasmus+, minħabba 
li l-għotja ma tkoprix l-ispejjeż kollha relatati 
mal-istudju u l-volontarjat barra l-pajjiż; bħala 
tali, il-parteċipanti spiss ikollhom jiddependu 
fuq ir-riżorsi tal-familja tagħhom. L-edukazzjoni 
dejjem kienet marbuta ma' spejjeż u issa, fi 
żmien ta' rata għolja ta' qgħad u ta' tnaqqis ta' 
pagi, ħafna familji jsibuha diffiċli jsostnu l-edu-
kazzjoni ta' wliedhom. Skont Jana Sikorska, 
membru tat-taskforce OBESSU mis-Slovakkja, 
l-ispejjeż tal-ġiti tal-iskola, ta' proġetti u ta' 
materjal didattiku spiss jistgħu jitilgħu aktar 
minn 1 000 euro fis-sena. Kif Radka Pudilova 
rrimarkat:

– Hu vitali li naraw kif nistgħu niżguraw 
li l-programmi u l-opportunitajiet offruti 
fl-Unjoni Ewropea jkunu inklużivi kemm jista' 
jkun; inkella, iż-żgħażagħ sempliċement 
ikollhom iserrħu fuq ix-xorti tajba u l-konness-
joni tajba biex jiksbu impjieg.

Iż-żieda fid-diġitalizzazzjoni fis-setturi profess-
jonali kollha twassal għal mistoqsija oħra dwar 
il-kompetenza: X'għandna nagħmlu b'persuni 
li mhumiex kapaċi jiksbu l-ħiliet kollha 
msemmija hawn fuq, li ma jistgħux iżommu 
lilhom infushom aġġornati ma' dan l-ambjent 
tax-xogħol aktar veloċi u aktar kumpless? 
Il-Kummissjoni Ewropea bassret li se jkun 
hemm kważi miljun impjieg ġdid fl-Ewropa 
sal-2015, hekk kif min iħaddem qed ibati biex 
isib persunal b'ħiliet diġitali. Skont l-iskeda ta' 
valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali l-għadd ta' 
impjiegi 'diġitali' qed jikber b' aktar minn 100 
000 fis-sena imma l-għadd ta' gradwati tal-IT 
u ta' ħaddiema b'ħiliet fl-IT mhux qed iżomm 
il-pass. Iż-żagħżugħ mingħajr impjieg u b'aktar 
kwalifiki milli għandu bżonn hu aspett wieħed 
ta' dan il-fatt u jista' wkoll ikun fenomenu 
temporanju li jispiċċa maż-żmien. L-isfida li ġiet 
traskurata u potenzjalment aktar perikoluża 
hi ħaddiema manwali b'ħiliet medji; persuni li 
għalihom l-ebda suq tax-xogħol fl-Ewropa ma 
għadu joffri żbokk.
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L-importanza	li	nifhmu	l-inugwaljanzi	
soċjali

Matul l-EYE, diversi Membri tal-Parlament 
Ewropew ippridkaw bla heda dwar il-perikli 
ta' partiti estremisti u l-importanza tal-vot, 
filwaqt li nsew li l-parti l-kbira tal-grupp li 
kienu qed jindirizzaw kienu l-persuni żbaljati. 
Il-parteċipanti li attendew dawn l-avveni-
menti ġeneralment kienu diġà aktar interessati 
fil-politika miċ-ċittadin medju Ewropew. Ħafna 
parteċipanti esprimew frustrazzjoni dwar 
is-sitwazzjoni bla tama tagħhom u Mercedesz 
Oszlanczi, parteċipanta mill-Ungerija, qalet li:

– Anke jekk għandna xi soluzzjonijiet, 
bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ u servizzi 
universitarji għall-istudenti, sempliċement 
m'iniex qed nara s-soluzzjoni; minkejja dan, 
madankollu, il-parteċipanti tal-EYE għadhom 
persuni privileġġati.

Filwaqt li l-Unjoni Ewropea toffri għadd 
ta' programmi għal studenti, ħaddiema u 
imprendituri żgħażagħ, hu importanti li ma 
ninsewx lil dawk li faċilment ikunu influwen-
zati mis-slogans offruti minn partiti estremisti 
hekk kif għadha għaddejja l-kriżi ekonomika. 
Għalhekk, il-ġlieda kontra l-qgħad fost 
iż-żgħażagħ titlob fehim tal-inugwaljanzi soċjali 
li qed jikbru fl-Istati Membri u bejniethom, 
aktar milli attenzjoni dwar xi nuqqas ta' ħiliet 
min-naħa ta' individwi.

Għalkemm iż-żieda fil-qgħad waslet l-aktar 
minħabba r-reċessjoni tal-2008, din kompliet 
tikber anke wara li naqas it-taqlib ekonomiku. 
Sabiex mhux biss jinstabu soluzzjonijiet, 
imma wkoll biex ikun evitat aktar qgħad fost 
iż-żgħażagħ, jeħtieġ ikun hemm aktar fehim 
tal-kwistjoni.

Agne Paksyle mil-Litwanja temmen li l-akbar 
problema hi n-nuqqas ta' kollaborazzjoni bejn 
il-gvernijiet, is-sistemi edukattivi, min iħaddem 
u ż-żgħażagħ.

– Hemm distakk kbir bejn l-edukaturi u min 
iħaddem li joħloq diskrepanza bejn il-ħiliet 
li ż-żgħażagħ għandhom u l-abbiltajiet li 
min iħaddem jitlob li jkollhom. L-iskejjel u 
l-universitajiet jipprovdu studenti b'għarfien 
akkademiku u jeskludu l-esperjenza fuq 
il-post. Nissuġġerixxi l-ħolqien ta' sistema ta' 
informazzjoni komprensiva li tkun faċilment 
aċċessibbli u li tinftiehem biex iż-żgħażagħ 
ikollhom l-informazzjoni kollha meħtieġa: 
dwar il-prospetti tal-karriera, il-previżjonijiet 
tal-impjieg, id-domanda tas-suq tax-xogħol, 
dwar x'jissodisfa lil min iħaddem fi gradwati 
minn programmi differenti, qalet.

Il-qgħad fost iż-
żgħażagħ

Prestazzoni taċ-ċirku mill-Federazzjoni Ewropea tal-Iskejjel 
taċ-Ċirku professjonali (FEDEC)
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Ideat alternattivi – Il-qgħad fost iż-żgħażagħ
Xi eżempji tal-ideat preżentati u diskussi mill-parteċipanti żgħażagħ matul il-EYE

Pjan Marshall ġdid 

għall-Ewropa

Pjan ta' rkupru sa 2 % 

tal-PDG tal-UE indirizzat 

biex isostni ż-żgħażagħ 

u l-ħolqien ta' impjiegi 

ġodda.

Għotjiet għall-edukazzjoni:Aċċess għal edukazzjoni formali u mhux formali mingħajr ħlas u ta' kwalità għal kulħadd; għotjiet għall-edukazzjoni komprensivi, speċjalment għal tfal minn familji b'introjtu baxx.

Investimenti pubbliċi: 
Sostenn tal-UE għar-
riċerka u l-ħolqien 

tal-impjiegi fil-qasam 
tal-ekonomija 

ekoloġika.

Introjtu bażiku:Introjtu bażiku inkondizz-jonat mit-twelid sal-mewt. Introduzzjoni ta' pagi minini kumparabbli fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Sistemi edukattivi: 
Armonizzazzjoni tal-kurrikula tal-edukazzjoni fl-Ewropa kollha, żvilupp tal-objettivi edukattivi armonizzati fl-UE u tħaddim ta' sistemi edukattivi paralleli fl-Ewropa kollha li joħolqu rabtiet aktar effettivi bejn l-edukazzjoni u s-swieq tal-impjiegi.

Mobbiltà:

Żieda fil-mobbiltà għall-ġener-

azzjoni żagħżugħa permezz ta' 

aktar edukazzjoni u edukazzjoni 

aħjar, ta' sena skambju obbliga-

torju għal kull ċittadin Ewropew 

fi skola sekondarja għolja, ta' 

fondi estensivi għal skambji ta' 

studenti, ta' rikonoxximent ta' 

diplomi u ċertifikati u l-inkoraġġi-

ment ta' skambji bejn il-kumpaniji 

fl-Unjoni Ewropea kollha biex 

iż-żgħażagħ Ewropej ikunu jistgħu 

jingħataw ħiliet interkulturali u 

lingwistiċi li għandhom bżonn 

biex jikkompetu f'ekonomija 

globalizzata.

Investimenti pubbliċi:Sostenn aħjar għall-im-prendituri żgħażagħ u l-kooperattivi ġodda, pereżempju bit-tnaqqis tat-taxxi jew b'konsulenza strateġika.

Inċentivi finanzjarji:

 Benefiċċji finanzjarji favur 

kumpaniji li jimpjegaw 

persuni taħt il-25 sena, 

tnaqqis ta' taxxi għal 

kumpaniji żgħar u medji.

Ugwaljanza:

 Penalizzazzjoni ta' kull 

forma ta' diskriminazzjoni 

(razza, ġeneru, età eċċ) li 

ssir minn dawk li jħaddmu

Ġabradati dwar 

l-apprendistati:

Ġabradati Ewropea ċentral-

izzata għall-apprendistati 

(b'feedback u funzjoni ta' 

klassifikazzjoni biex ikunu 

komunikati u mqabbla 

l-kwalità tal-opportunitajiet 

tal-apprendistati).
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Il-qgħad fost iż-
żgħażagħ

Impjiegi ta' kwalità għal kulħadd:  
osservazzjonijiet	tal-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ

Fi Frar 2014, fl-UE kien hemm madwar 5.4 
miljun żagħżugħ(a) taħt il-25 sena qiegħda, 
li jfisser madwar 22.9 % taż-żgħażagħ1. Il-kriżi 
tal-qgħad fost iż-żgħażagħ kellha effett enormi 
fuq iż-żgħażagħ u s-soċjetajiet li fihom jgħixu. 
Iż-żgħażagħ qed isibu lilhom infushom f'livelli 
akbar ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali u hemm 
probabbiltà dejjem akbar li jkunu f'impjiegi ta' 
kwalità baxxa jew prekarji. 42 % tal-ħaddiema 
żgħażagħ fl-Ewropa għandhom impjieg 
temporanju, meta mqabbla ma' 11 % tal-
ħaddiema adulti2. Barra minn hekk, iż-żgħażagħ 
ta' spiss jisfaw vittmi ta' preġudizzju u diskrim-
inazzjoni fis-suq tax-xogħol. Fi wħud mill-Istati 
Membri tal-UE ż-żgħażagħ ma għandhomx 
l-istess dritt għal paga minima u għall-protez-
zjoni soċjali bħall-popolazzjoni adulta.

Is-soluzzjonijiet għall-kriżi tal-qgħad fost 
iż-żgħażagħ m'għandhiex tkun ibbażata fuq 
l-approċċ ta' 'kwalunkwe impjieg huwa tajjeb'. 
Id-dritt għal xogħol deċenti u għall-protezzjoni 
kontra l-qgħad huma drittijiet fundamentali 
tal-bniedem u hu essenzjali li ż-żgħażagħ 
ikunu f'sitwazzjoni li jsibu impjieg ta' kwalità 
biex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod 
sħiħ fis-soċjetà u tkun żgurata l-awtonomija 
tagħhom.

Il-qgħad	fost	iż-żgħażagħ	indirizzat	fl-EYE

Il-Qgħad fost iż-Żgħażagħ kien bla dubju 
l-kwistjoni l-aktar prominenti fl-EYE. Ir-realtà 
li qed iħabbtu wiċċhom magħha ż-żgħażagħ 
meta jidħlu fis-suq tal-impjiegi mhi pjaċevoli 
xejn. Iż-żgħażagħ ressqu għadd ta' ideat 
matul l-EYE biex jindirizzaw il-kriżi tal-qgħad 

fost iż-żgħażagħ. L-ideat ivarjaw minn 'Pjan 
Marshall Ġdid għall-Ewropa' biex jinħolqu sitt 
miljun impjieg għaż-żgħażagħ, għal rikonoxx-
iment uffiċjali tal-edukazzjoni mhux formali u 
protezzjoni soċjali garantita għall-imprendituri. 
L-għodod diġitali kienu wkoll enfasizzati bħala 
mezz li żżid il-mobbiltà flimkien ma' servizz 
għall-indukrar tat-tfal aċċessibbli li jiggaran-
tixxu opportunitajiet indaqs għal kulħadd.

Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ	u	l-qgħad	
fost	iż-żgħażagħ

Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jirrakko-
manda li l-UE tieħu azzjoni fuq il-punti li ġejjin 
biex tipprova treġġa' lura t-tendenza tal-qgħad 
fosti ż-żgħażagħ.

• Investiment fil-ħolqien tal-impjieg

Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jappoġġa 
ideat li jreġġgħu lura t-tendenza favur 
l-awsterità lejn miżuri, fil-livell Ewropew 
u nazzjonali, li jistimolaw tkabbir li joħloq 
l-impjiegi, abbażi ta' standards soċjali u 
ambjentali. Il-miżuri ta' awsterità reċenti mhux 
biss naqsu milli jsolvu l-kwistjoni tal-qgħad fost 
iż-żgħażagħ imma studji wrew li dawn il-miżuri 
pjuttost għarrqu s-sitwazzjoni u poġġew 
il-futur ta' ġenerazzjoni sħiħa f'riskju.

• Impjiegi ta' kwalità

Iż-żgħażagħ fl-Ewropa għandhom id-dritt għal 
impjieg ta' kwalità u stabbli. Impjieg ta' kwalità 
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jesiġi d-dritt għall-protezzjoni soċjali, il-protez-
zjoni tal-impjieg, paga minima mhux diskrimi-
natorja u kundizzjonijiet ta' xogħol tajba u sikuri. 
L-ewwel pass għal impjiegi ta' kwalità jista' jkun 
apprendistati ta' kwalità: f'dan ir-rigward l-Istati 
Membri qed jonqsu liż-żgħażagħ, minħabba 
li qablu fuq rakkomandazzjoni insuffiċjenti u 
hekk ħallew spazju għall-abbuż fis-sistema 
tal-apprendistati.

• Garanzija għaż-żgħażagħ

Il-Forum taż-Żgħażagħ jirrikonoxxi li l-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ tista' tipprovdi opportunità 
importanti għall-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ, għas-sħab soċjali, għall-organiz-
zazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u għal dawk li 
jfasslu l-politika fil-livell Ewropew, nazzjonali u 
reġjonali biex iressqu strateġija komprensiva li 
tindirizza l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Madankollu, 
biex dan ikun kompletament implimentat, 
jinħtieġu investimenti sinifikanti u s-6 biljun 
euro ppjanati mhumiex biżżejjed3.

• Imprenditorija taż-żgħażagħ

Il-Forum taż-Żgħażagħ jafferma li ż-żgħażagħ 
jixirqilhom li jkollhom l-opportunità li jħallu 
impatt pożittiv fuq is-soċjetà, kif ukoll li joħolqu 
futur stabbli għalihom infushom permezz 
tal-imprenditorija. Madankollu, iż-żgħażagħ 
ta' spiss isibu lilhom infushom żvantaġġati 
u ma jistgħux iserrħu fuq sigħat ta' xogħol 
irregolari u remunerazzjoni baxxa fl-ewwel 
stadji biex ikunu jistgħu jistabbilixxu mikroim-
priża. Jeħtieġ li jkun hemm riżorsi u appoġġ 
disponibbli għall-imprendituri żgħażagħ.

• Rikonoxximent ta' edukazzjoni mhux 
formali

Finalment, skont il-Forum taż-Żgħażagħ, l-edu-
kazzjoni mhux formali (NFE) għandha wkoll 

rwol vitali fit-tħejjija taż-żgħażagħ għas-suq 
tax-xogħol. Il-parteċipazzjoni f'organizzazz-
jonijiet taż-żgħażagħ hi partikolarment ta' ġid 
fl-iżvilupp tal-kapital soċjali u fil-ħolqien ta' linji 
professjonali ġodda, speċjalment għan-NEETs 
(persuni barra mill-edukazzjoni, impjieg jew 
taħriġ), għal dawk li jitilqu l-iskola kmieni u 
l-migranti żgħażagħ4. L-esperjenza fl-organiz-
zazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-ħiliet żviluppati 
permezz tal-NFE għandhom ikunu aktar 
rikonoxxuti minn min iħaddem u mill-fornituri 
tal-edukazzjoni formali.
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2L-Istitut tat-Trade Union Ewropew, Benchmarking Working Europe 2012, ETUI, Brussell
3ILO (2012), Eurozone job crisis : Trends and Policy responses, Istitut Internazzjonali għall-Istudji dwar 
ix-Xogħol, Ġinevra
4Studju Kummisjonat mill-Forum taż-Żgħażagħ dwar l-Impatt tal-Edukazzjoni mhux Formali 
fl-Organizzazzjonijiet taż-Żgħażagħ fuq l-impjegabbiltà taż-Żgħażagħ: http://issuu.com/yomag/
docs/reportnfe_print
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Sessjoni ta’ fotografija fis-Social Media Lab tal-EYE
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Rivoluzzjoni diġitali

Rivoluzzjoni Diġitali 
– Il-Futur tal-Internet

Is-seklu	 21	 ġab	miegħu	 dominanza	 dejjem	 akbar	 fl-użu	 tat-teknoloġiji	 diġitali	 f'kull	
aspett	tal-ħajja	tagħna;	fil-livell	personali,	dan	japplika	għall-istudju,	 l-attivitajiet	pro-
fessjonali	u	l-ħin	ta'	rikreazzjoni,	imma	dan	japplika	wkoll	għall-istati,	l-organizzazzjoni-
jiet	internazzjonali	u	l-istituzzjonijiet.	It-teknoloġija	infiltrat	il-ħsibijiet,	l-istili	ta'	ħajja	u	
l-kultura	tagħna	b'tali	mod,	madankollu,	li	wasslet	biex	uħud	jirriflettu	dwar	ir-relazz-
joni	tagħna	magħha.

It-teknoloġija qiegħda tikkontrollana? Aħna 
qegħdin inkunu kkontrollati minn persuni 
oħra minħabba t-teknoloġija li qed nużaw? 
X'jiġri mid-data li l-apparat jiġbor dwarna? 
It-teknoloġija l-ġdida hi meqjusa li għandha 
tbiddel ħajjietna b'diversi modi, bħalma kien 
il-każ tal-mediċina, it-trasport u l-komunika-
zzjoni matul is-seklu 20. Fil-każ tal-komunika-
zzjoni, naturalment il-forma mitkuba ilha eluf 
ta' snin teżisti; imma l-ġibda ta' dawn l-inno-
vazzjonijiet, bħall-midja soċjali, u l-ħeffa li 
biha kkontrollaw il-ħajjiet tan-nies wasslu biex 
tingħata tifsira ġdida lit-terminu 'rivoluzzjoni'.

Kemm saret parti mis-soċjetà din ir-rivoluzz-
joni diġitali? Jekk irridu nħarsu lejha minn 
perspettiva pożittivistika, tista' din tmexxi 
'l quddiem l-ideali famużi tar-rivoluzzjoni 
Franċiża tal-1789? Liberté, egalité, fraternité - 
libertà, ugwaljanza u fratellanza?

Liberté	(libertà)

L-individwu kontra s-sistema, it-teknoloġija 
kontra l-kontenut; dawn id-dibattiti seħħew 
online u offline, għaliex l-internet m'għadux 
aktar spazju passiv. Illum, l-utenti jaġixxu kemm 
bħala konsumaturi kif ukoll bħala kontributuri, 
filwaqt li jgħaddu informazzjoni lil udjenza 
fid-dinja kollha. L-internet joffri possibbiltajiet 

demokratiċi bla tmiem għal komunikazzjoni li 
mhijiex definita minn fruntieri fiżiċi, imma minn 
interessi kondiviżi. Din il-libertà hi kkontestata 
minn atturi li għandhom l-għan li jużaw l-in-
formazzjoni tal-utenti miġbura mill-pjatta-
formi tal-midja soċjali, minn kontijiet tal-posta 
elettronika u minn bloggs personali.

Skont id-dizzjunarju Oxford, 'libertà' għandha 
ħafna definizzjonijiet: tfisser "is-setgħa jew 
id-dritt li taġixxi, titkellem jew taħseb kif 
tixtieq" u "l-istat li fih ma tkunx ristrett u li tkun 
tista' timmanuvra faċilment". Filwaqt li wieħed 
iżomm dan f'moħħu, kien hemm enfasi fuq 
it-temi li ġejjin fl-EYE b'referenza għal-libertà 
diġitali tal-individwi, kemm online kif ukoll 
offline.

Sorveljanza fuq dawk fis-setgħa

Ma hemm l-ebda dubju li l-internet fetaħ spazju 
għal ġurnaliżmu taċ-ċittadin indipendenti, li 
huwa forma ta' rapportar li ħafna drabi jsir minn 
membri ordinarji tas-soċjetà ċivili. Eżempju li 
jissemma ta' sikwit huwa l-użu tal-midja soċjali 
matul ir-Rebbiegħa Għarbija tal-2010; f'dan 
il-każ, intweriet l-importanza tal-pjattaformi 
tal-midja soċjali għad-distribuzzjoni tal-aħbari-
jiet u biex jissemma leħen il-poplu, f'diversi 
pajjiżi. B'riżultat ta' dan, il-midja soċjali ta' sikwit 
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titqies bħala faċilitatur tal-libertà tal-espress-
joni f'pajjiżi mhux demokratiċi u, għaldaqstant, 
hija komunament appoġġata mis-soċjetajiet 
demokratiċi.

L-NSA u l-protezzjoni tad-data

L-iktar dibattitu intens dwar il-libertà personali 
tal-utenti tal-internet beda s-sena li għaddiet, 
meta l-informatur Edward Snowden wassal 
għall-iskandlu tal-programm ta' sorveljanza 
tal-NSA; minn dak iż-żmien 'l hawn, il-kwist-
joni tal-protezzjoni tad-data ġiet diskussa 
b'mod wiesa' f'livelli varji. Tressqu bosta 
proposti lill-Kummissjoni Ewropea b'tentattiv 
biex titnieda riforma tal-protezzjoni tad-data 
sal-aħħar tal-2014, fejn intalab id-dritt taċ-ċit-
tadini li jesiġu li titħassar id-data tagħhom 
u sabiex ikollhom aċċess ikbar għad-data 
tagħhom stess.

L-iskandlu tal-NSA wera li din hija kwistjoni 
politikament sensittiva. Filwaqt li xi mexxejja 
Ewropej s'issa kienu qed jirsistu favur reazzjoni 
politika b'saħħitha u unita għall-Istati Uniti, 
l-iżviluppi fil-livelli kemm nazzjonali kif ukoll 
internazzjonali jirriflettu tendenzi pjuttost 
differenti. Pereżempju, minkejja r-retorika 
tal-UE (li prinċipalment tappoġġa d-drittijiet 
ta' privatezza taċ-ċittadini Ewropej), Franza, 
il-Ġermanja, ir-Renju Unit u bosta pajjiżi 
Ewropej oħrajn iwettqu huma stess programmi 
ta' sorveljanza tal-massa.

Fit-12 ta' Marzu 2014, il-PE vvota fuq il-proposta 
tal-Kummissjoni Ewropea għal Regolament 
dwar il-Protezzjoni tad-Data, b'621 membru 
favur u 10 kontra. Madankollu, il-mistoqsija - 
"Kif se nżommu l-privatezza filwaqt li fl-istess 
ħin inħallu lill-awtoritajiet jaqdu dmirhom?" - 
għadha ma tweġbitx. Il-kameras ta' sorveljanza 
u l-monitoraġġ jikkontribwixxu għall-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u r-reati serji, kif kien il-każ 
bl-attakki riċenti f'Boston; madankollu, studju 
fir-Renju Unit wera li tali kameras ftit li xejn 

għandhom impatt fuq ir-rata ta' kriminalità 
kumplessiva.

Is-suġġett ġie diskuss fit-tul waqt diskussjoni 
ta' panel intitolata "Eagle Eye - Big Data Under 
Control?" fl-EYE. Konklużjoni ewlenija tad-disk-
ussjoni kienet li l-big data hija tip ta' munita 
ġdida li n-nies jużaw biex iħallsu għas-servizzi; 
jużaw e-mail jew servizz tal-midja soċjali b'xejn, 
iżda ta' dan jagħtu d-data personali tagħhom. 
Kif iddikjaraw Carl Fridh Kleberg, ġurnalist inter-
nazzjonali għall-aġenzija tal-aħbarijiet Svediża 
TT, u wieħed mill-kelliema fil-panel:

– Fuq l-Internet ma tħallasx għall-affarijiet 
għax m'intix klijent, iżda l-prodott.

Dawk li pparteċipaw fl-EYE kellhom opinjoni-
jiet b'saħħithom dwar l-importanza tal-pro-
tezzjoni tad-data. Waqt il-Logħob ta' Rwol fejn 
ġiet simulata sessjoni plenarja tal-Parlament 
bl-isem "Digital duel", ġiet deskritta ripetut-
ament minn dawk li attendew bħala wieħed 
mid-drittijiet l-iktar importanti taċ-ċittadini 
tal-UE.

– Il-protezzjoni tad-data hija fundamentali; hija 
prerekwiżit għas-sigurtà taċ-ċittadini tagħna 
kif ukoll għad-dritt għall-privatezza tagħhom. 
Protezzjoni tad-data aħjar ittejjeb il-fiduċja 
taċ-ċittadini fis-suq diġitali, u dan jirriżulta 
fi spinta għall-ekonomija tagħna, spjegat 
Constance, parteċipanta li fis-simulazzjoni 

Rivoluzzjoni diġitali

Intervent matul sessjoni
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kellha r-rwol ta' rappreżentant tal-Alleanza 
tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa.

Teknoloġija versus kontenut

Waqt l-Ideas Lab "Brave New World", grupp 
diversifikat ta' studenti qasmu l-fehmiet 
tagħhom dwar is-suġġett tar-"rivoluzzjoni 
diġitali". Ħafna mill-kritika tagħhom kienet 
diretta lejn organizzazzjonijiet internazzjonali 
u n-nuqqas ta' politiki mhux ambigwi dwar 
il-privatezza tagħhom.

Skont l-istudenti, ir-"rivoluzzjoni diġitali" 
għandha tkun definita b'rabta kemm ma' 
fejn ninsabu bħalissa, kif ukoll ma' x'jistgħu 
jkunu l-konsegwenzi tal-iżviluppi sussegwenti 
għall-futur. Pereżempju, xi ħadd li juża 
t-Twitter m'għandux jiffoka fuq il-veloċità li 
biha jivvjaġġaw il-messaġġi tiegħu madwar 
il-komunità globalizzata tagħna; iżda, għandu 
jiffoka fuq l-użu tat-Twitter għal diskussjonijiet 
politiċi, u kif dan se jbiddel il-kunċetti tagħna 
ta' "dibattitu" fil-futur. Il-ġenerazzjoni li jmiss 
mhux se tassoċja dibattitu ma' konverżazz-
joni ta' tliet sigħat. Allura għandna nżommu 
lill-innovaturi responsabbli għall-użu "tajjeb" 
jew "ħażin" tal-applikazzjonijiet tagħhom? 
It-teknoloġiji tagħhom ma jiġux bl-istruzzjoni-
jiet għall-użu, u hekk għandu jkun; il-protez-
zjoni tal-libertà ta' espressjoni hija kruċjali għal 
soċjetà demokratika.

Il-bini ta' bliet intelliġenti

Aspett tal-libertà huwa dak tal-''bliet 
intelliġenti'', kunċett li ftit nies huma familjari 
miegħu. It-terminu "belt intelliġenti" jintuża 
għad-definizzjoni tar-rabta tas-servizzi 
pubbliċi sabiex tiżdied l-effiċjenza u jissaħħew 
l-ekonomiji. Tabilħaqq, din il-kwistjoni 
tikkonċerna lil kull abitant ta' belt pereżempju 
permezz tat-trasport, l-amministrazzjoni, jew 
l-użu tal-ilma jew l-elettriku. Pass wara pass, 
il-bliet qed isiru "bliet intelliġenti", u qed jużaw 
it-tekonoloġija diġitali sabiex jagħmlu dan. 
Kif qalet Ska Keller, Membru tal-Parlament 
Ewropew mill-Verts/ALE:

– Ċertament il-bliet intelliġenti mhumiex 
perikolużi; pjuttost joħolqu ħafna opportunita-
jiet u possibbiltajiet ġodda. Hija iktar kwistjoni 
li tinżamm il-protezzjoni tad-data fejn ikun 
importanti.

Il-proċess għall-ħolqien tal-bliet intelliġenti 
jidher attraenti u adattat għas-soċjetajiet 
moderni tagħna, iżda ma hemm l-ebda dubju, 
minħabba l-periklu inerenti ta' telf jew serq ta' 
data, li tali żvilupp għandu jiġi kkontrollat.

Egalité	(ugwaljanza)

Ir-rivoluzzjoni diġitali toffri wkoll il-possib-
biltà ta' ugwaljanza ikbar f'termini ta' oppor-
tunitajiet u komunikazzjoni. Il-pjattaformi 
diġitali b'xejn jistgħu jiffaċilitaw il-parteċipazz-
joni demokratika u jħeġġu liċ-ċittadini biex 
jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar suġġetti 
differenti. Soluzzjoni tista' tkun l-introduzzjoni 
ta' sistemi ta' votazzjoni elettronika.

– Xi kultant in-nies ikunu għażżenin wisq 
biex imorru fil-postijiet tal-votazzjoni, jew 
sempliċement jaħdmu l-ġurnata kollha u 
ma jistgħux jivvotaw, anki meta jkunu jridu. 
Illum, huwa possibbli li jsiru ħafna affarijiet 
f 'ambjent sikur online, bħal pereżempju oper-
azzjonijiet bankarji, u għaldaqstant il-pajjiżi 

MEPs żgħażagħ jiddiskutu mal-parteċipanti s-“smart cities” 
tal-ħolm tagħhom
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Ewropej għandhom jagħmluha possibbli li 
ssir votazzjoni online jew permezz tal-ismart-
phones, anki meta int tkun tinsab f 'pajjiż ieħor, 
qal Jean-François Gerard, minn ARTE, fiċ-ċeri-
monja tal-għeluq.

Madankollu, sabiex jiġri dan, għandhom jiġu 
indirizzati kwistjonijiet ta' edukazzjoni u aċċess 
ugwali. Barra minn hekk, il-kwistjoni tal-ġbir 
tad-data taffettwa mhux biss il-kwistjoni 
tal-libertà iżda anki l-ugwaljanza tad-drittijiet.

Id-diskrepanza fil-kompetenza diġitali

Sfida li qed jiffaċċjaw l-edukaturi u l-gvernijiet 
tal-lum hija d-diskrepanza dejjem ikbar fil-kom-
petenza diġitali, fis-sens li nies minn ċerti ġen-
erazzjonijiet jew gruppi soċjali qed jitħallew 
barra mill-edukazzjoni dwar in-navigazzjoni 
fl-internet u l-użu ta' sistemi diġitali. Stephen 
Clark, Direttur għar-Relazzjonjiet maċ-Ċittadini 
fid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni 
tal-Parlament Ewropew, iħoss li hemm qasma 
ġenerazzjonali ċara fost dawk li jikbru mingħajr 
it-teknoloġija, iżda fl-istess waqt jinnota wkoll 
li dan id-distakk kulturali mhux neċessarjament 
ifisser li tali nies mhumiex kapaċi jitgħallmu u 
jadattaw ruħhom.

B'rabta mill-qrib mal-kompetenza diġitali nsibu 
l-idea li l-aċċess għall-internet huwa wieħed 
mid-drittijiet tal-bniedem, minħabba li dawk li 

huma ta' din il-fehma jgħidu li huwa essenzjali 
sabiex in-nies ikunu jistgħu jgawdu l-libertà ta' 
espressjoni; fl-2010, il-Finlandja kienet l-ewwel 
pajjiż fid-dinja li għamlet il-broadband dritt 
legali ta' kull ċittadin.

L-edukazzjoni: Il-futur huwa online?

Bħal ħafna funzjonijiet oħra tal-istituzzjoni-
jiet pubbliċi, l-edukazzjoni qed tiġi dejjem 
iktar trasferita lejn id-dinja online. Il-kunċett 
ta' korsijiet online b'aċċess miftuħ jippermetti 
lill-istudenti minn madwar id-dinja jieħdu 
deċiżjonijiet dwar il-korsijiet u l-ħinijiet, 
jivvalutaw ir-relevanza tal-flessibbiltà tal-kon-
tenut, u jaċċessaw repetutament il-materjal 
mingħajr ħlas.

Reċentement, ir-riżorsi edukattivi miftuħa 
u l-korsijiet online miftuħa massivi bdew 
jissemmew bħala xejra ġdida li se tagħmel 
l-edukazzjoni iktar aċċessibbli għal kulħadd, u 
l-parteċipanti tal-EYE ltaqgħu sabiex jiddiskutu 
l-possibbiltajiet għal tali korsijiet. Filwaqt li 
n-numru ta' studenti fl-edukazzjoni għolja 
laħaq il-200 miljun, u huwa maħsub li sal-2030 
fl-Ewropa se jiżdied għal 400 miljun, il-ħolqien 
ta' opportunitajiet għal żvilupp ulterjuri jidher li 
se jkun l-għan għas-snin li ġejjin.

Il-maġġoranza tal-parteċipanti primarjament 
kienu kkonċernati dwar jekk l-aċċess għal 
korsijiet ta' edukazzjoni għolja jistgħux iżidu 
l-prospetti ta' xogħol tagħhom, u jekk tali 
korsijiet jistgħux jipprovdu edukazzjoni ta' 
kwalità. L-eżitu tad-diskussjoni ma wassalx għal 
tweġibiet definittivi rigward dan it-tħassib, iżda 
n-nuqqas ta' kompetenza diġitali, in-nuqqas 
ta' tagħmir u l-orjentazzjoni fir-rigward tal-ICT 
fis-sistemi edukattivi tal-istati membri ġew 
indikati mill-parteċipanti bħala l-isfidi primarji 
għall-iżvilupp ta' korsijiet online miftuħa 
fl-Ewropa.

Rivoluzzjoni diġitali

Parteċipanti jesperjenzaw kif it-teknoloġija u l-eżercizzju fiziku 
jistgħu jingħaqdu flimkien permezz tal-magna iDance
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Ġlieda kontra l-kriminalità permezz tal-ġbir ta' 
data personali?

Ma hemm l-ebda dubju li ċ-ċiberkriminalità 
biddlet il-liġi; mhux biss fil-livell ta' stati nazz-
jonijiet, iżda wkoll f'termini tal-Ewropa nnifisha. 
Konsegwentement, mhijiex sorpriża li nsibu 
interess kbir fil-każijiet problematiċi li ġew 
indirizzati mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea. Fi ftit kliem; kull darba li tinġabar 
id-data ta' ċittadin u tintuża mill-forzi tal-
pulizija, jitfaċċa kunflitt bejn id-dritt għall-pri-
vatezza personali u l-ħtieġa ta' sigurtà pubblika.

Xi wħud jgħidu li jekk m'għandekx x'taħbi, 
m'għandekx minn xiex tibża'. Iżda hemm 
bżonn li l-informazzjoni personali tagħna 
tkun aċċessibbli għal kulħadd? L-Unjoni 
Ewropea, s'issa, ppreferiet li tibbaża ruħha 
fuq kompromessi bejn il-libertà u s-sigurtà, 
minflok ma indirizzat il-problemi direttament. 
Anki jekk ninjoraw l-għadd kbir ta' tħassib, 
mistoqsijiet u ansjetajiet dwar l-użu ħażin u 
illegali ta' data personali, xorta hemm fattur 
kruċjali li huwa evidenti; minkejja l-fatt li 
l-Unjoni Ewropea għadha tipprova tiċċara 
l-limiti legali u tippromwovi sensibilizzazzjoni 
dwar l-aġir fid-dinja online, b'xi mod jew ieħor 

ma rnexxilhiex toħroġ b'soluzzjonijiet prattiċi. 
Il-kwistjoni tal-anonimità tqajmet f'ħafna 
mill-attivitajiet fl-EYE.

– Għal ħafna nies huwa kruċjali li l-anonimità 
tagħhom tiġi protetta online, li għandhom 
id-dritt li jibqgħu anonimi, qal Gregor 
Schamschula, wieħed mill-parteċipanti.

Fraternité	(fratellanza)

Iż-żieda fl-opportunitajiet għall-parteċipazz-
joni twassal ukoll għal koeżjoni ikbar fis-
soċjetà? Il-bżonn li wieħed iħossu aċċettat 
huwa komuni għall-bnedmin kollha, u qed jiġi 
kkontestat iktar minn qatt qabel min-natura bla 
konfini tal-isfera online. Madankollu, istituzz-
jonijiet bħalma hi l-Unjoni Ewropea ppruvaw 
jappellaw liċ-ċittadini madwar il-kontinent u 
joħolqu sens ta' "fraternità", fejn iż-żgħażagħ 
jipparteċipaw fi programmi ta' skambju ta' 
edukazzjoni għolja u l-politiċi jingħaqdu 
flimkien kontra l-kriżi finanzjarja.

L-industrija tal-logħob tispera li tħalli 
impatt fuq is-soċjetà

Prospettiva pjuttost sorprendenti tfaċċat 
f'bosta dibattiti u sessjonijiet ta' ħidma fl-Av-
veniment Ewropew taż-Żgħażagħ b'rabta 

Il-word cloud #EYE2014
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Privatezza u protezzjoni 

tad-data:

Ħolqien ta' AĠENZIJA EWROPEA 

GĦALL-PROTEZZJONI TAĊ-

ĊITTADINI responsabbli biex 

tiżgura d-drittijiet taċ-ċittadini 

tal-UE fir-rigward tas-sikurezza 

u l-privatezza online! L-Ewropa 

għandha tkun mexxej fil-kamp 

diġitali, b'enfasi fuq is-sigurtà 

u l-protezzjoni tal-privatezza u 

kompetenza f'dawn l-oqsma, 

filwaqt li tiddefinixxi standards ta' 

sigurtà għall-produtturi tas-soft-

ware u l-hardware.

mal-ipprogrammar, il-logħob edukattiv, u 
l-industrija tal-logħob inġenerali. Filwaqt li taf 
tidher stramba li dawn is-suġġetti jiġu assoċjati 
mal-kunċett ta' identità Ewropea unifikata, jekk 
wieħed jixtrarr sew jista' jieħu idea:

– Għal għexieren ta' snin, l-iżviluppaturi 
tal-logħob u l-utenti tal-logħob ħarsu lejn 
il-logħob vidjo bħala mezz ta' divertiment. 
Inevitabbilment, dawk xettiċi insistew li 
l-logħob vidjo kien qed jipproduċi ġenerazzjoni 
ta' żgħażagħ imgerrxa, antisoċjali u aggressivi, 
qal Konstantin Mitgutsch konsulent dwar 
it-tfassil tal-logħob.

– Illum, qed nimxu lejn l-iżvilupp ta' logħob 
vidjo edukattiv li jġagħlek tiċċaqlaq, iġagħlek 
taħseb u jġagħlek tevita l-kunflitt. Qal ukoll li 
qed niżviluppaw logħob vidjo li mhuwiex sem-
pliċement maħsub għad-divertiment biss, iżda 
li jista' jwassal għal rivoluzzjoni maġġuri fl-edu-
kazzjoni u jħalli impatt pożittiv fuq is-soċjetà.

Djalogu reali bejn il-politiki u ċ-ċittadini?

Is-soluzzjonijiet diġitali verament jistgħu 
jwasslu biex iġibu flimkien gruppi differenti 
ta' nies u għaldaqstant jiffaċilitaw il-koeżjoni 
soċjetali? L-Unjoni tinħass astratta u l-bogħod 
għal ħafna ċittadini tal-UE, u ma jarawx l-impatt 
tagħha fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom.

– Il-pjattaformi diġitali attwali jikkonċernaw 
it-twassil ta' messaġġ, u mhux il-konverżazz-
joni. GovFaces juża s-saħħa tal-midja soċjali 
biex jikkollega ċ-ċittadini u l-politiċi. Il-politiċi 
għandhom profili fuq Facebook u Twitter 

fejn jitkellmu u jtellgħu r-ritratti, iżda ma jin-
teraġixxux. Fuq GovFaces, madankollu, ma 
jistgħux ixandru, iżda jinteraġixxu biss, qal 
Connor Sattely, Uffiċjal Kap Operattiv ta' 
GovFaces.com,

Hawn, il-politiku għandu profil, u ċ-ċittadini 
jdaħħlu mistoqsijiet, ideat jew proposti, li 
jistgħu jiġu vvotati pożittivament jew negat-
tivament. Imbagħad il-politiċi jistgħu jwieġbu 
l-mistoqsijiet bil-miktub jew permezz ta' 
messaġġ vidjo. Attwalment hemm 45 politiku 
li qed jużaw il-pjattaforma biex jinteraġixxu 
maċ-ċittadini.

F'komunità globali li qed tinbidel b'rapidità, 
fejn kulħadd mgħaddas fid-data, fejn l-in-
formazzjoni ddur madwar id-dinja f'temp 
ta' sekondi, u nies minn kontinenti differenti 
jistgħu jaqbdu ma' xulxin sempliċement billi 
jikklikkjaw il-maws, l-impatt potenzjali tal-inter-
net fuq il-futur tad-dinja tagħna jinsab fuq nett 
fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea.

Nemmen li permezz tal-ispazji virtwali, 
iż-żgħażagħ Ewropej jistgħu jikkomunikaw 
l-ideat tagħhom liberament, indipendentement 
minn fejn jgħixu, qalet Benedicte King tal-Iniz-
jattiva Ludwigsbourg. Skontha, is-sistema ta' 
komunikazzjoni online li qed issir dejjem iżjed 
b'saħħitha tista' sservi ta' pont bejn kulturi, 
ideat u nies differenti minn madwar l-Ewropa 
kollha, u tista' ssawwar il-futur tal-Ewropa b'kol-
laborazzjoni maż-żgħażagħ li f'temp ta' ftit snin 
oħra se jkunu responsabbli għaliha.

Rivoluzzjoni diġitali

Parteċipant fil-EYE jesponi l-ideat tieghu
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Ideat alternattivi – Rivoluzzjoni Diġitali
Xi eżempji tal-ideat preżentati u diskussi mill-parteċipanti żgħażagħ matul il-EYE

Drittijiet diġitali: Id-drittijiet 

tal-utenti tal-internet 

għandhom ikunu globali u 

ugwali, u kemm l-ugwaljanza 

tal-informazzjoni kif ukoll 

id-dritt għall-protezzjoni 

tad-data u l-privatezza 

għandhom ikunu drittijiet 

tal-bniedem.

Edukazzjoni diġitali:Tagħlim ta' ħiliet diġitali kif 
ukoll sensibilizzazzjoni dwar 
id-drittijiet diġitali u l-pri-

vatezza tad-data fl-iskejjel 
sabiex titrawwem ġenerazz-

joni ta' esperti diġitali olistiċi.

Żoni ħielsa mill-midja:
Ħolqien ta' Żoni Ħielsa 

mill-Midja sabiex wieħed 
ikun jista' jinqata' mit-te-

knoloġija tal-IT.

Aċċess miftuħ:
Aċċess miftuħ għal pubblika-zzjonijiet ta' riċerka u għarfien, u promozzjoni ta' software b'sors miftuħ u kultura b'xejn (films, mużika, logħob).

Privatezza u protezzjoni 

tad-data:

Ħolqien ta' AĠENZIJA EWROPEA 

GĦALL-PROTEZZJONI TAĊ-

ĊITTADINI responsabbli biex 

tiżgura d-drittijiet taċ-ċittadini 

tal-UE fir-rigward tas-sikurezza 

u l-privatezza online! L-Ewropa 

għandha tkun mexxej fil-kamp 

diġitali, b'enfasi fuq is-sigurtà 

u l-protezzjoni tal-privatezza u 

kompetenza f'dawn l-oqsma, 

filwaqt li tiddefinixxi standards ta' 

sigurtà għall-produtturi tas-soft-

ware u l-hardware.

Wi-Fi għal kulħadd:

Internet u Wi-Fi b'xejn 

u miftuħin kullimkien u 

għal kulħadd.

Innovazzjoni teknika:
Iktar innovazzjoni u kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà tal-internet u l-cloud computing; Appoġġ biex jinħoloq indikatur ta' riskju ta' piraterija kif ukoll programm antivirus Ewropew li għandu jkun finanzjarjament aċċessibbli jekk mhux b'xejn.

Kostituzzjoni diġitali:

 Neħtieġu konvenzjoni Ewropea 

għall-futur diġitali, magħmula minn 

ċittadini u rappreżentanti tal-isferi 

kollha tas-soċjetà mill-pajjiżi kollha 

tal-UE sabiex tinħoloq kostituzzjoni 

diġitali. Din il-kostituzzjoni għandha 

tistipula d-drittijiet infurzabbli 

li l-individwi għandu jkollhom 

fir-rigward tal-komunikazzjoni diġitali, 

jiġifieri d-dritt ta' aċċess, id-dritt 

għan-negozju iżda anki d-dritt 

għall-protezzjoni tad-data u l-pri-

vatezza. Barra minn hekk, għandha 

tistipula l-prinċipji ta' infrastruttura 

Ewropea tal-IT ġenwina.

Investimenti:
Iktar investiment f'teknoloġiji diġitali ġodda Ewropej kif ukoll finanzjament tal-UE għall-NGOs li jaħdmu fuq it-titjib fil-protezzjoni tad-data

Trasparenza:

Ħolqien ta' mezz 

tal-midja indipendenti 

tal-UE għal aktar 

trasparenza.
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Rivoluzzjoni diġitali

Tiswir tal-futur tal-internet: 
Osservazzjonijiet	mill-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ

Iċ-ċittadini żgħażagħ Ewropej huma fost dawk 
l-utenti l-aktar konnessi u kompetenti tal-inter-
net u ta' midja ġdida fid-dinja. F'iktar minn 25 
pajjiż l-użu tal-internet fost iż-żgħażagħ jaqbeż 
il-95 %, filwaqt li madwar 63 % ta' dawk bl-età 
ta' bejn is-16 u l-24 sena diġà jużaw l-internet 
mobbli5. Iż-żgħażagħ saru l-grupp fil-mira 
l-iktar relevanti għall-fornituri ta' kontenut u 
internet u wieħed mill-gruppi l-iktar attivi li 
jipproduċu u jxerrdu l-informazzjoni permezz 
ta' midja ġdida. L-iżgurar ta' aċċess affidabbli u 
rapidu għall-internet, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-data u l-privatezza, il-libertà tal-espressjoni 
u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadin huma wħud 
mit-tħassib ewlieni muri miż-żgħażagħ u l-or-
ganizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fl-Ewropa tul 
dawn l-aħħar ftit snin.

L-EYE kien opportunità biex tiġi indirizzata 
l-hekk imsejħa "Rivoluzzjoni Diġitali" u biex 
din l-okkażjoni tintuża bħala momentum 
biex jinfetħu l-proċessi ta' teħid ta' deċiżjoni-
jiet rigward il-futur tal-internet għaċ-ċitta-
dini żgħażagħ Ewropej. Mal-5,500 żagħżugħ 
preżenti fi Strasburgu ngħaqdu mijiet ta' 
Ewropej konnessi.

Avveniment	diġitali	taż-żgħażagħ	
mill-bidu	sal-aħħar

L-Avveniment Ewropew taż-żgħażagħ kien 
maħsub b'format ta' parteċipazzjoni diġitali 
mill-bidu sal-aħħar. Qabel, matul u wara l-av-
veniment il-parteċipanti setgħu jinteraġixxu u 
jipprovdu ideat permezz ta' għodda diġitali. 
Barra minn hekk il-profili tal-midja soċjali 

tal-Parlament Ewropew u tal-Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ iffaċilitaw konverżazzjoni f'ħin 
reali matul l-avveniment sabiex jiftħuh għaż-
żgħażagħ li ma setgħux ikunu fi Strasburgu.

Iż-żgħażagħ kellhom l-opportunità li jaqsmu 
l-fehmiet tagħhom dwar ir-rivoluzzjoni diġitali 
matul it-tlett ijiem tal-EYE. Il-parteċipanti 
daħlu f'diskussjonijiet dwar is-saħħa li għandha 
l-midja soċjali biex jinfetħu proċessi politiċi u 
tiżdied il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini kif ukoll 
dwar il-kwistjonijiet kumplessi ta' big data 
bħala munita moderna u l-impatt fuq id-dritti-
jiet tal-utenti tal-internet.

Il-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ	u	
r-Rivoluzzjoni	Diġitali

Li wieħed isib triqtu fl-ambjent tant kumpless 
u dejjem jiżviluppa tar-rivoluzzjoni diġitali hija 
sfida enormi iżda hija sfida li l-Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ impenja ruħu li jindirizza. Jeħtieġ 
li l-Unjoni Ewropea tieħu approċċ proattiv 
fir-rigward tal-komunikazzjonijiet, filwaqt li 
tiżgura li d-drittijiet taċ-ċittadini tagħha jkunu 
protetti u li l-politika tibqa' relevanti u attwali. 
B'mod partikolari, il-Forum taż-Żgħażagħ 
enfasizza dan li ġej:

• Approċċ ibbażat fuq id-drittijiet

L-iżvilupp ta' politika dwar midja ġdida u l-gov-
ernanza tal-internet għandu jkun proċess 
iffukat fuq l-utent, filwaqt li jibqa' jkun hemm 
enfasi fuq il-valuri demokratiċi, il-libertà u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll jingħataw 
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opportunitajiet ugwali għal kulħadd fuq 
l-internet.

• Perspettiva trasversali u komprensiva

Ir-Rivoluzzjoni Diġitali m'għandhiex tiffoka 
biss fuq il-fatt li kull Ewropew ikun familjari 
mal-ambjent diġitali, iżda anki fuq il-ħolqien ta' 
ekosistemi innovattivi biex ikun hemm soluzz-
jonijiet fit-tul għall-problemi l-iktar urġenti 
li qed jiffaċċjaw iż-żgħażagħ. L-iżvilupp ta' 
politika tal-internet affidabbli fil-Livell Ewropew 
huwa l-ewwel pass biex jitrawwem il-ħolqien 
ta' għodda li tippermetti liż-żgħażagħ u lill-or-
ganizzazzjonijiet taż-żgħażagħ sabiex b'koop-
erazzjoni joħolqu proġetti sinifikanti.

• Involviment tal-Organizzazjonijiet 
taż-Żgħażagħ

Iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet tagħhom 
għandhom rwol fil-promozzjoni tad-drittijiet 
taż-żgħażagħ online u offline u għaldaqstant 
għandhom ikunu rikonoxxuti bħala parti 
kkonċernata importanti fil-proċess ta' 
diskussjoni dwar ir-regoli tal-politika tal-inter-
net u l-midja ġdida. L-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ jagħtu vuċi speċifika u essenzjali 
ħafna taż-żgħażagħ għad-dibatti li għaddejjin.

• Soluzzjonijiet diġitali għal kwistjonijiet 
urġenti li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ

Il-ħtieġa ta' impjiegi ta' kwalità, edukazzjoni 
ta' kwalità u, b'mod ġenerali, awtonomija u 
inklużjoni iktar b'saħħithom fis-soċjetà għandha 
tidderieġi l-prijoritajiet tal-Aġenda Diġitali 
fil-livell Ewropew u dak Nazzjonali. F'termini 
ta' impjieg, it-teknoloġija tal-informazzjoni u 

l-midja ġodda huma kruċjali fit-trawwim tal-in-
novazzjoni u l-intraprenditorija taż-żgħażagħ. 
L-edukazzjoni ġiet rikonoxxuta wkoll bħala 
fattur kruċjali għall-integrazzjoni ta' midja 
ġdida u l-internet f'ħajjitna.

• Midja ġdida u edukazzjoni mhux formali

L-edukazzjoni qed tiġi rikonoxxuta dejjem iżjed 
bħala l-fattur kruċjali għall-integrazzjoni ta' 
midja ġdida u l-internet f'ħajjitna. Minkejja dan, 
l-aċċess għall-internet f'ħafna skejjel pubbliċi 
madwar l-Ewropa ma jeżistix jew huwa insuf-
fiċjenti. Il-Forum taż-Żgħażagħ iħares lejn 
ir-riformi, f'termini ta' tagħlim elettroniku, 
aċċess diġitali fl-iskejjel, kotba elettroniċi u 
materjal elettroniku kif ukoll l-integrazzjoni ta' 
midja ġdida fil-kurrikuli, bħala essenzjali biex jiġi 
żgurat li l-ġenerazzjonijiet attwali u futuri jkunu 
mgħammra sabiex jiffaċċjaw l-isfid tas-soċjetà 
li jgħixu fiha. B'mod partikolari l-organizzazz-
jonijiet taż-żgħażagħ għandhom jippromwovu 
l-litteriżmu medjatiku għaż-żgħażagħ permezz 
ta' edukazzjoni mhux formali.
5Tabella ta' Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Diskussjoni fil-YO!Globe



2828



29Ideat għal Ewropa aħjar – Ir-Rapport EYE2014

Il-futur tal-Unjoni 
Ewropea

Il-Futur tal-Unjoni Ewropea – Il-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa 
tista' ttejbu?

Meta fl-1952 twaqqaf il-proġett Ewropew, 
kienet il-ħolma ta' Robert Schuman li eventwal-
ment jevolvi f'unjoni profondament integrata; 
kien – u għadu – madankollu, impossibbli li 
jiġu previsti l-isfidi kollha li dan jinvolvi. Waqt 
sessjoni ta' "ideas check" immirata lejn is-sen-
sibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar il-ħtieġa ta' 
bilanċ bejn id-demokrazija u l-effiċjenza, kon-
tributuri żgħażagħ tal-ideat u dawk responsab-
bli mit-tfassil tal-poltika ltaqgħu sabiex 
jiddiskutu riformi potenzjali fil-kuntest tal-in-
tegrazzjoni Ewropea. Waħda mill-kwistjoni-
jiet l-iktar prominenti fuq l-aġenda kienet kif 
iż-żgħażagħ u l-membri ta' gruppi marġinaliz-
zati jistgħu jiġu inklużi fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea.

Il-politika	Ewropea	hija	waħda	elitista?

Monika Kalinowska, parteċipanta żagħżugħa 
mill-Polonja, ġibdet l-attenzjoni lejn il-kwist-
joni tal-professjonaliżmu tal-politika u s-sup-
pożizzjoni komuni ħafna li, fi kliemha, il-politika 
Ewropea hija għas-"sinjuri":

– Id-dehra elitista tal-politika Ewropea toħloq 
ferm iktar kontroversja minn kwalunkwe 
nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-Kunsill 
Ewropew. Filwaqt li kwalunkwe rakkoman-
dazzjoni biex il-politika tal-UE ssir iktar 
inklużiva u inqas elitista tista' tiżgura faċilment 
livelli ogħla ta' appoġġ pubbliku għal ċerti 

atturi politiċi, dan ma jirriflettix il-kumplessità 
tal-politika inġenerali.

Filwaqt li l-ħsieb kien li l-kontributuri u dawk 
li jfasslu l-politika jkollhom il-possibbiltà li 
jagħmlu intervent b'mod ugwali, Anna Burek 
innutat li dawk li jfasslu l-politika kellhom 
tendenza li jagħtu inqas attenzjoni li dawk li 
kienu qed jippruvaw joffru soluzzjonijiet;

– L-ideat mogħtija mill-kontributuri ftit li xejn 
ġew diskussi – ġew ivvotati bħala tajbin jew 
ħżiena, u mhux wisq iktar, kompliet tgħid.

Soetkin Verhaegen, mill-Belġju, qablet magħha:

– Irridu nkunu konxji li dawk il-laqgħat prinċi-
palment kienu jinvolvu kliem u wegħdiet 
fiergħa; fl-istess ħin, madankollu, il-fatt li 
jeżistu jfisser li qed nimxu fid-direzzjoni t-tajba.

Is-suġġerimenti minn dawk li kienu qed jip-
parteċipaw fl-avveniment kienu jinkludu l-pro-
mozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, Ewropa 
magħquda f'termini kemm ta' politika kif ukoll 
ta' ekonomija, u l-mobbiltà taż-żgħażagħ. 

L-Unjoni	Ewropea	qed	tiżviluppa	kontinwament,	hekk	kif	għamlet	minn	meta	nħolqot.	
Il-parteċipanti	tal-EYE	ġew	mistiedna	jidħlu	f'diskussjonijiet,	panels,	logħob	ta'	rwol,	u	
ħafna	attivitajiet	oħra,	bl-għan	li	jikkunsidraw	x'qed	jistenna	lill-UE	fil-futur.
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Ħafna mill-parteċipanti ħasbu li l-kondiviżjoni 
tal-interessi ekonomiċi u politiċi hija wieħed 
mill-benefiċċji l-iktar importanti li toffri l-UE.

Unjoni	għal	min?

Il-parteċipanti, f'ħafna mill-attivitajiet semmew 
bosta fatturi li jheddu l-eżistenza tal-Unjoni; 
l-agħar fosthom kienu l-marġinalizzazzjoni 
tal-pajjiżi ż-żgħar, iż-żieda fin-nazzjonaliżmu, u 
l-Ewroxettiċiżmu. Meta ġew diskussi d-dgħu-
fijiet tal-UE, is-sensazzjoni ġenerali kienet li 
hemm nuqqas ta' "kburija" Ewropea u nuqqas 
ta' azzjoni esterna komuni minflok unità.

– Huwa ta' importanza kruċjali li ż-żgħażagħ 
jibdew jaħsbu dwar id-dgħufijiet u t-theddid 
għall-Unjoni Ewropea, ħalli mbagħad ikunu 
jistgħu jgħelbuhom. Importanti wkoll li 
ż-żgħażagħ jisimgħu u jifhmu l-argumenti 
kemm tal-Ewroxettiċi kif ukoll tal-pro-Ewropej, 
qal Federico Guerrieri, is-Segretarju Ġenerali 
tal-Federalisti Ewropej Żgħażagħ (JEF), waqt 
waħda mis-sessjonijiet.

Waqt sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet 
rapidi, kull membru tal-panel seta' jitkellem 
għal żewġ minuti; tmien kelliema minn oqsma 
varji, fosthom Membri tal-Parlament Ewropew, 
attivisti żgħażagħ, u ġurnalisti, ikkummentaw 
dwar firxa wiesgħa ta' suġġetti, li fost l-oħrajn 
kienu jkopru l-migrazzjoni, l-elezzjonijiet, 
il-kwota tan-nisa, l-edukazzjoni u l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ. Wieħed mis-suġġetti li ġew 
diskussi kien ir-rwol taż-żgħażagħ fl-Unjoni 
Ewropea, li qajjem diskussjoni kbira fil-kamra 
tal-Parlament Ewropew:

– Meta xi ħadd jgħid li ż-żgħażagħ huma 
l-futur ħafna drabi jkun mod biex ifisser "intom 
id-deċiżjonijiet tkunu tistgħu tiħduhom fil-futur", 
qalet Emma Mustala, mill-Kunsill Nazzjonali 
taż-żgħażagħ tal-Finlandja.

Peter Oomsels, il-Viċi President ta' JEF Europe 
mill-Belġju, issuġġerixxa l-idea ta' gvern ċentrali 
ġdid għall-pajjiżi taż-żona tal-euro:

– Ma nistgħux niġġestixxu l-munita ta' 18-il 
pajjiż filwaqt li nieħdu deċiżjonijiet għal 28 
pajjiż.

Ġew diskussi xi suġġetti mal-udjenza, li kellha 
l-opportunità tistaqsi u tivvota dwar proposti 
mill-kontributuri tal-ideat. Filwaqt li l-proposta 
biex titjieb is-sensibilizzazzjoni tad-dritt 
għall-privatezza online ġiet approvata minn 
83.7 % ta' dawk li vvotaw, il-votazzjoni dwar 
it-tneħħija tal-kwota tas-sessi kellha riżultat 
iktar qrib – kważi nofs il-votanti qablu mat-
tneħħija, 35 % kienu kontra, u 17 % astjenew.

– Jekk nakkwista impjieg, nibda nistaqsi lili 
nnifsi jekk dan ħadtux għax kien hemm bżonn 
li timtela' l-kwota jew grazzi għall-kwalifiki 
tiegħi, skont M. Mehmood, membru tal-panel 
mid-Danimarka, dwar l-idea tal-introduzzjoni 
ta' kwota għan-nisa fl-impjieg.

L-edukazzjoni	fuq	l-aġenda

"'What Education for Europe?", li kien is-suġġett 
ta' diskussjoni ta' qabel ħin l-ikel fil-YO!Globe 
fid-9 ta' Mejju, seta' jinqara bħala mistoqsija 
jew, inkella, bħala appell eżasperat, skont 
il-pajjiż, l-età u l-filosofija ekonomika tiegħek. 
L-udjenza ta' 60 ruħ, prinċipalment magħmula 
minn studenti attwali jew futuri tal-università, 

Il-futur tal-Unjoni 
Ewropea

Wiċċ ikkulurit għal weekend ikkulurita
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setgħet tesprimi l-approvazzjoni jew in-nuqqas 
ta' approvazzjoni tagħha, permezz ta' stampi, 
li ironikament, użaw kunċett meħud mill-
websajt li sservi ta' theddida għal kwalunkwe 
tip ta' studju jew konċentrazzjoni - il-"likes" 
tal-Facebook.

Matul l-avveniment organizzat minn ESU 
u OBESSU, żewġ organizzazzjonijiet li jirra-
ppreżentaw l-istudenti fl-iskejjel u l-universi-
tajiet madwar l-Ewropa, xi kultant ir-riħ beda 
jċaqlaq bis-saħħa t-tinda bajda tal-YO!Globe, u 
dawk kollha preżenti ħadu idea ċara ta' kif tkun 
il-ħajja ġewwa ballun tal-golf.

Inevitabbilment, is-suġġett tal-flus, u l-kwistjoni 
ta' min iħallas għall-edukazzjoni, iddominaw 
il-konverżazzjoni.

– L-edukazzjoni mhijiex b'xejn, xi ħadd irid 
iħallas għaliha - bħalma l-ġenituri tagħkom 
ħallsu għaliha bit-taxxi tagħhom, qal 
Federico Potocnik, li huwa favur forma ta' ħlas 
pospost għall-università, kumment li wassal 
biex immedjatament membru tal-udjenza 
ikkontesta b'vuċi għolja li tali pass jikkostitwixxi 
tassazzjoni progressiva.

– Iktar ma tħalli responsabbiltà f 'idejn l-istat, 
inqas ikollok responsabbiltà int, u tisfa pedina 
f 'idejn il-politika, kompla jgħid Federico 
Potocnik.

Thomas Maes, Segretarju Ġenerali tas-Soċjal-
isti Ewropej Żgħażagħ, semma serje ta' punti 
sabiex jenfasizza l-perikli inerenti jekk l-eduka-
zzjoni titqies bħala fabbrika għax-xogħol:

– Huwa qal li l-edukazzjoni għandha twassal 
għar-realizzazzjoni personali, u meta din tkun 
bi ħlas ikun qed jiġi żgurat li l-inugwaljanza 
tkompli tippersisti fiż-żminijiet.

Il-folla għolliet biżibilju "likes" u d-dibattitu, 
minkejja li xi kultant kien wieħed tekniku, 
saħħaħ it-tħassib ċentrali tal-istudenti madwar 

l-Ewropa; jiġifieri li fis-seklu wieħed u għoxrin 
l-edukazzjoni hija inevitabbilment marbuta 
sew mal-biżgħat dwar kif se titħallas.

Ugwaljanza

Parti importanti tad-diskussjonijiet tal-EYE 
kienet il-kwistjoni tal-inklużjoni, u kif jistgħu 
jiġu żgurati drittijiet ugwali u protezzjoni-
jiet għal kulħadd, indipendentement mill-
ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, l-etniċità, jew 
ir-reliġjon. Skont Alva Dahn mill-Isvezja:

– Il-problemi kollha li għandna bid-diskrim-
inazzjoni, naħseb li nistgħu insolvuhom 
permezz tal-edukazzjoni; kollox idur madwar 
li jkollok għarfien suffiċjenti. Irridu nedukaw 
in-nies sabiex jifhmu x'jagħmel eżattament 
immigrant, u ma jaqgħux għall-propaganda 
li - l-immigrazzjoni hija biss dwar jekk aħna 
nagħmlux qligħ jew nitilfu l-flus - għax tinvolvi 
ħafna u ħafna iżjed minn dan. L-immigrazzjoni 
tinvolvi wkoll il-gwadann jew it-telf kulturali - 
prinċipalment il-gwadann.

Żewġ artisti żgħażagħ waqt prestazzjoni fl-ispettaklu taċ-ċirku
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Konnessjoni	transatlantika

L-iskop ta' "Strasbourg Calling", vidjokonferenza 
mmexxija minn Andreas Galanakis, Direttur 
tal-Politika fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ 
Amerikana fl-Unjoni Ewropea, kien dak li 
tinvestiga u tiddiskuti r-relazzjonijiet bejn l-UE 
u l-Istati Uniti. Min-naħa Ewropea kien hemm 
parteċipanti mill-EYE, filwaqt li l-istudenti 
Amerikani rrappreżentaw l-Istati Uniti tal-
Amerika. Flimkien iddiskutew il-kwistjoni 
tas-sorveljanza, fid-dawl tar-rivelazzjonijiet 
tal-NSA, liema miżuri għandhom jittieħdu 
biex jintemm il-faqar, kif jingħaqdu l-forzi 
biex jiġi miġġieled it-terroriżmu u l-mod kif 
inwieġbu għat-theddid mir-Russja. Filwaqt li 
kien hemm qbil li l-affari tal-NSA sar, sostan-
zjalment, kummiedja medjatika, il-kwistjoni 
tat-tmiem tal-faqar qanqlet dibattitu animat 
fiż-żewġ naħat tal-Atlantiku; fl-aħħar mill-aħħar, 
il-kunsens li ntlaħaq għaraf li l-akkomunament 
tar-riżorsi mal-Istati Uniti kien fundamentali 
biex jinstab tarf il-faqar fid-dinja.

Ewroxettiċiżmu:	kif	għandna	naffrontawh

Hekk kif inħawi kbar tal-Ewropa qegħdin 
jissieltu ma' qgħad fost iż-żgħażagħ dejjem 
ikbar – li laħaq sa 60 % f'ċerti reġjuni – teżisti 
biża' li d-diżillużjoni politika li qiegħda tikber 
fost iż-żgħażagħ, flimkien mal-proliferazzjoni 
tal-ewroxettiċiżmu, tista' sservi biex jiġi mminat 
il-futur tal-integrazzjoni Ewropea. Hawn min, 
madankollu, jagħmlu dmir tiegħu li jinvolvi 
liż-żgħażagħ fl-attivitajiet tal-UE u jistinka biex 
irażżan il-mewġa tal-apatija politika. Alesandra 
Kluczka, koordinatriċi tal-kampanja "Y Vote 
2014", hija waħda minnhom:

– Fl-elezzjonijiet Ewropej tal-2009, 29 % taż-
żgħażagħ biss ħarġu jivvotaw. Il-problema 
prinċipali hija n-nuqqas ta' informazzjoni 
– huma ma jħossuhomx rappreżentati, ma 
jħossux li qegħdin jiġu mifhuma. Sessjonijiet 
ta' ħidma bħal tagħna jinformaw liż-żgħażagħ 

dwar il-mod kif taħdem l-UE, fatt li jħeġġiġhom 
jipparteċipaw direttament. Barra minn hekk, 
jekk tibda tivvota meta tkun għadek żgħir, 
x'aktarx tkompli tagħmel hekk meta tikber, 
affermat.

Alesandra Kluczka għadha kawtament 
ottimista dwar il-futur tal-UE:

– Hemm theddid ta' nazzjonaliżmu, ewroxet-
tiċiżmu u movimenti radikali; imma meta nara 
liż-żgħażagħ f 'pajjiżi bħal tiegħi, il-Polonja, 
ninduna li l-ġenerazzjoni tagħna għandha 
l-opportunitajiet li l-ġenituri tagħna ma 
kellhomx. Issa għandna sistema mingħajr 
fruntieri u qegħdin ingawdu minn perjodu 
itwal ta' paċi meta mqabbel ma' kwalunkwe 
kontinent ieħor. Ma għandniex inkunu 
pessimisti; l-Ewropa rnexxielha tagħmel ħafna.

Naħdmu	 flimkien	 għar-riżoluzzjoni	
tal-qgħad	fost	iż-żgħażagħ

Minħabba l-kriżi ekonomika u soċjetali attwali, 
il-bżonn ta' kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini 
donnu huwa aktar kruċjali minn qatt qabel. 
F'dan il-kuntest, l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippruvaw iħawlu atteġġja-
menti proattivi fost iż-żgħażagħ jiżvolġu 

Il-futur tal-Unjoni 
Ewropea

Parteċipanti żgħażagħ jieħdu post l-MEPs fis-sala tal-plenarja
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rwol kruċjali fis-soċjetà Ewropea. Youthnet 
Hellas, pereżempju, li ngħatat il-Premju 
Ewropew għaċ-Ċittadini fl-2013, tinkoraġġixxi 
liż-żgħażagħ fil-Greċja jkunu aktar proattivi 
fit-tiftix tal-opportunitajiet ta' xogħol. Billi 
l-livell ta' qgħad fost iż-żgħażagħ javviċina s-60 
%, tnejn huma l-għażliet għall-pajjiż: jintervjeni 
jew jinfena fl-istatus quo. F'dan is-sens, il-volon-
tarjat jidher bħala triq biex jingħelbu l-ostakli 
li jipprevjenu parteċipazzjoni attiva fil-ħajja 
tal-komunità. Il-volontarjat mhux neċessarja-
ment ifisser xogħol bla ma titħallas; pjuttost, 
huwa kwistjoni ta' adozzjoni ta' atteġġament 
pożittiv fil-konfront tas-soċjetà.

Manos Pavlakis ta' Youthnet Hellas indika li 
ż-żgħażagħ jistgħu jtejbu l-qagħda tagħhom 
billi jaqbdu wieħed minn dawn il-perkorsi: 
l-edukazzjoni, l-impjieg u l-volontarjat. Biex 
issib tarf din il-problema, Youthnet Hellas 
ħadet parti attiva f'172 proġett matul dawn 
l-aħħar ħames snin:

– Huwa importanti li ż-żgħażagħ jifhmu li 
quddiemhom għandhom bosta għażliet jekk 
jinvolvu ruħhom f'attivitajiet, qal Manos 
Pavlakis, u ssokta jgħid li ż-żgħażagħ fl-Ewropa 

jikkondividu bżonnijiet, interessi u tħassib 
komuni.

Logħob	biex	jgħinek	tifhem	l-UE

Ir-rikors għal-logħob biex titgħallem dwar 
l-Unjoni Ewropea u d-diversità tal-Istati Membri 
kien karatteristika prominenti tal-EYE. Il-logħba 
Eurocracy, żviluppata minn Jaap Hoeksma, 
timmira li tispjega t-Trattat ta' Lisbona:

– L-UE hija demokrazija li tikkonsisti minn 
28 demokrazija iżgħar; hija forma ġdida, u 
kkumplikata, u għaldaqstant tista' tiġi spjegata 
bl-aħjar mod bis-saħħa ta' logħba, jafferma.

Hans Christian John, kofundatur ta' Move On 
Europe, pjattaforma online li tippromwovi 
kooperazzjoni u integrazzjoni akbar fl-Ewropa, 
mexxa d-diskussjoni "More Democracy Please!". 
F'din il-logħba, kull parteċipant qal kelma jew 
frażi li tirrappreżenta xi tfisser l-Ewropa għalih; 
familja, libertà, opportunità u multikultural-
iżmu ssemmew kollha, u hekk kif Hans Christian 
John niżżel notament tal-kliem, osserva li:

– Ħadd ma jaf x'inhi l-Ewropa - hija taħwida, 
imma sabiħa!

Parteċipanti isegwu b’interess l-ispettaklu fil-bar tal-fjuri
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Abbażi tad-diskussjoni inizjali dwar dak li 
l-UE tirrappreżenta, il-parteċipanti għaddew 
għad-diskussjoni tas-sisien demokratiċi 
tal-Unjoni, il-proċeduri leġiżlattivi u l-leġitti-
mità demokratika tal-istituzzjonijiet Ewropej. 
Il-parteċipanti pproponew il-bżonn ta' 
konvenzjoni dwar id-drittijiet ċivili u ssuġġerew 
li l-kwistjonijiet Ewropej għandhom ikunu 
diskussi fuq livell nazzjonali f'kull Stat Membru. 
Il-parteċipanti staqsew ukoll jekk il-fatt li l-Kum-
missjoni mhijiex direttament eletta joħloqx 
"defiċit" demokratiku u ġie propost li l-Membri 
tal-Parlament imisshom jgħidu fil-pubbliku 
lil min bisħiebhom jivvotaw bħala president 
tal-Parlament qabel l-elezzjonijiet. Mat-tmiem 
tas-sessjoni ta' ħidma, Hans Christian John qal li 
se jittrasmetti l-ideat:

– Jeħtieġ li ninformaw lill-Membri tal-Parla-
ment il-ġodda bl-ideat tagħkom; imma ma 
nafx x'użu se jagħmlu minnhom.

Il-futur tal-Unjoni 
Ewropea

Intervent mill-udjenza
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Vuċi waħda: 

L-Unjoni Ewropea għandha 

titkellem b'vuċi waħda dwar 

il-migrazzjoni, il-politika 

ekonomika u barranija kif 

ukoll l-affarijiet internazz-

jonali. Għandha titnaqqas 

il-kompetizzjoni bejn l-Istati 

Membri u minflok tiżdied 

is-solidarjetà.
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Ideat alternattivi – Il-Futur tal-Unjoni Ewropea
Xi eżempji tal-ideat preżentati u diskussi mill-parteċipanti żgħażagħ matul il-EYE

Parteċipazzjoni: 

Hemm bżonn ta' aktar żgħażagħ 

fil-politika biex jesprimu u 

jindirizzaw l-interessi u l-isfidi 

tal-ġenerazzjoni iżgħar. Żieda 

fir-rappreżentanza taż-żgħażagħ 

fi ħdan il-Parlament Ewropew – 

introduzzjoni ta' kwoti għaż-

żgħażagħ taħt l-età ta' 30 sena. 

Jittellgħu avvenimenti regolari 

bħall-EYE 2014 biex il-ġenerazz-

joni iżgħar issemma' leħinha. 

Estensjoni tal-vot liż-żgħażagħ 

kollha ta' 16 u 17-il sena 

fl-Ewropa kollha.

Mobilità Ewropea:  Għall-ġenerazzjoni żagħżugħa hemm bżonn ta' Karta Ewropea tat-Trasport għall-Istudenti (Interrail Card), li tintegra l-programmi ta' mobilità nazzjonali u internazzjonali.

Sistema elettorali waħda 
fl-UE: 

Sistemi elettorali ugwali 
fil-pajjiżi kollha tal-UE. 

Possibbiltà ta' vot online. 
Listi transnazzjonali 

għall-elezzjonijiet par-
lamentari (speċjalment 

għall-kandidati ewlenin).

Ewropa soċjali: L-Ewropa ssir mudel globali fid-difiża u fil-garanzija tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u tiżvolġi rwol profond u attiv fil-promozzjoni tal-politiki soċjali progressivi. Internament, l-UE tiżgura l-ugwaljanza fil-kwalità tal-ħajja għal kull ċittadin Ewropew billi tintroduċi introjtu bażiku inkondizzjonat u pagi minimi komuni jew tal-anqas kumparabbli.

Edukazzjoni:  L-edukazzjoni politika u ċivika ssir objettiv primarju fl-iskola sekondarja, li tinkludi moduli obbligatorji dwar il-valuri, l-istorja, il-funzjonament kif ukoll id-dmirijiet u r-responsab-biltajiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha, prefer-ibbilment online u interattivi biex ilaqqgħu l-istudenti mill-Ewropa kollha.

Identità Ewropea: 

Tinħoloq Unjoni demokratika 

billi tissaħħaħ id-demokrazija 

rappreżentattiva, parteċipattiva u 

diretta. Jiżdiedu l-programmi ta' 

skambju bejn iż-żgħażagħ Ewropej 

bil-għan li jiżdied il-fehim reċiproku 

u titrawwem identità Ewropea 

komuni, jew tiġi introdotta sena 

ta' vjaġġi fl-Ewropa li matulha kull 

persuna li lestiet l-edukazzjoni 

tagħha ċċertifikata bi kwalifika 

(taħriġ professjonali, lawrja) 

tibbenefika minn għotja biex 

tivvjaġġa fl-Ewropa għal 12-il xahar 

dment li tkun disposta tipparteċipa 

fil-volontarjat għal tal-anqas 7 xhur 

tat-tali vjaġġ. Tinħoloq ġabradati 

tal-opportunitajiet ta' volontarjat.

Investmenti: Aktar investimenti fil-ko-munikazzjoni tal-kisbiet u tal-objettivi kif ukoll tar-re-sponsabbiltajiet tal-Unjoni 
Ewropea.

Stati Uniti tal-Ewropa: 

Jeħtieġ li l-Ewropa tvinċi 

l-kunċett tal-fruntieri nazzjonali 

u ssir stat awtonomu bid-drittijiet 

pertinenti kollha. Il-poplu jeleġġi 

direttament gvern Ewropew 

ċentrali u president Ewropew. 

Tinħoloq nazzjonalità Ewropea 

(passaport, valuri komuni, 

għarfien dwar pajjiżi oħra, 

mobilità, eċċ.). Tiġi introdotta 

festa nazzjonali Ewropea li tiġi 

ċċelebrata kull sena fl-Ewropa 

kollha.

Trasparenza: 

Adozzjoni ta' regoli aktar 

rigorużi għal-lobbies biex 

l-influwenza tagħhom 

tiġi limitata u tiżdied 

it-trasparenza tal-proċess 

tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

politiċi.
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Il-futur tal-Unjoni 
Ewropea

Unjoni aktar b'saħħitha u aktar demokratika:  
osservazzjonijiet	tal-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ

L-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ 
enfasizza li l-Unjoni Ewropea hija importanti 
għaż-żgħażagħ. Madankollu, iż-żgħażagħ ma 
jridux Unjoni Ewropea tkun xi tkun, iżda waħda 
li toffri viżjoni kif ukoll risposti għall-aspettattivi 
tagħhom.

L-UE tinsab f'mument kritiku minħabba l-kriżi 
finanzjarja u monetarja attwali bħalissa. Diġà 
llum iż-żgħażagħ qegħdin iħabbtu wiċċhom 
mal-konsegwenzi tal-kriżi u tal-awsterità 
billi huma dejjem aktar esposti għall-qgħad, 
għall-faqar u għall-esklużjoni soċjali. Barra minn 
hekk, id-dinamika interġenerazzjonali attwali 
qiegħda testernalizza l-problemi ta' ġener-
azzjoni waħda lil dik li jmiss, kif juru l-kriżijiet 
attwali u l-problemi ekoloġiċi mhux solvuti. 
Għalhekk, huwa importanti li ż-żgħażagħ 
jitpoġġew fil-qalba tal-aġenda tal-UE u tinbeda 
riflessjoni dwar post iż-żgħżagħ fis-soċjetà jekk 
irridu nkunu nistgħu negħlbu l-isfidi li l-Unjoni 
Ewropea qiegħda u se tibqa' taffronta fis-snin 
li ġejjin.

Il-futur	tal-Ewropa	fl-EYE

Il-parteċipanti żgħażagħ fl-EYE ddiskutew 
il-futur tal-Ewropa f'għadd kbir ta' attivi-
tajiet. Saħqu fuq il-bżonn li l-istituzzjoni-
jiet tal-UE jkunu aktar aċċessibbli, aktar 
trasparenti u eqreb lejn iċ-ċittadini (żgħażagħ), 
inkwantu jipprevedu rwol ikbar għall-Parla-
ment Ewropew. Enfasizzaw ir-rwol tal-midja, 
tal-midja soċjali u tal-edukazzjoni ċivika biex 
jispjegaw aħjar x'tagħmel l-UE, kif ukoll il-bżonn 
ta' żieda proattiva tal-piż taż-żgħażagħ fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet. L-impjiegi ta' kwalità kienu 
wkoll fuq quddiem tal-lista ta' preokkupazz-
jonijiet imqajma mill-parteċipanti żgħażagħ u 

fissru li l-miżuri ta' awsterità attwali jagħmlu 
ħsara lill-politika soċjali, f'mument meta 
żagħżugħ minn kull erbgħa qiegħed jgħix 
fil-faqar.

Il-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ	u	l-futur	
tal-Ewropa

Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ huwa kburi 
b'dak li wrew iż-żgħażagħ f'dawn id-dibat-
titi: l-impenn, il-viżjoni iżda wkoll ir-realiżmu 
u l-kapaċità tagħhom li jipproponu miżuri 
konkreti lill-UE. Sodisfatt ukoll li bosta 
mit-talbiet tagħna għall-mandat li jmiss 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni 
Ewropea, kif espressi fil-kampanja tagħna 
LoveYouthFuture, ġew imtennija bil-qawwa fi 
Strasburgu.

Tassew ninsabu konvinti li biex l-UE ttejjeb 
is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fl-Ewropa, 
għandha bżonn tintervjeni b'urġenza f'dawn 
il-ħames temi li ġejjin:

• Unjoni aktar demokratika

L-Unjoni Ewropea teħtieġ issaħħaħ 
id-demokrazija tagħha, billi trawwem l-użu 
tal-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u billi timxi 
lejn il-ħolqien ta' listi elettorali transnazzjonali 
għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
l-elezzjoni diretta tal-President tal-Kummis-
sjoni Ewropea. Bil-għan li jiġi żgurat li leħen 
iż-żgħażagħ jinstema', huwa fundamentali li 
l-partiti Ewropej u nazzjonali jinkludu aktar 
żgħażagħ bħala kandidati għall-pożizzjoni-
jiet elettivi, u li l-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea jbaxxu għal 16-il sena l-età minima 
għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet 
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tal-Parlament Ewropew kif ukoll fl-elezzjonijiet 
tagħhom.

• Tkabbir sostenibbli ġdid

Il-ħruġ mill-kriżi u, f'kuntest usa', il-futur tal-UE 
jinsab ukoll fil-ħolqien ta' tip ġdid ta' tkabbir, 
skont mudell ta' żvilupp aktar sostenibbli 
f'termini soċjali u ambjentali. L-imprenditorija 
u l-ekonomija ekoloġika għalhekk għandhom 
importanza enormi fl-awtonomija taż-
żgħażagħ, bħala impriżi stabbiliti miż-żgħażagħ 
jew bħala għajn ta' impjiegi għaż-żgħażagħ. 
Nagħmlu appell lill-UE biex tikkumbatti 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ u ssostni ekonomija 
aktar sostenibbli. L-UE jmissha timbotta 
lill-Istati Membri lejn mudelli ta' ekonomija 
aktar sostenibbli. Parallelament, imissha tiżgura 
li l-kwalità tal-impjiegi maħluqa jkun jikkorris-
pondi għal standards minimi. Prinċipalment, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti sistemi ta' pagi minimi, 
kif ukoll status Ewropew għall-apprendisti.

• Unjoni aktar b'saħħitha

Biex l-aspettattivi taż-żgħażagħ jiġu ssodisfati, 
huwa wkoll kruċjali li l-Unjoni Ewropea 
tagħmel qabża 'l quddiem. Ħafna mill-bid-
liet m'għadx jistgħu jkunu ġestiti mill-Istati 
Membri waħedhom, partikolarment f'termini 
ta' politika ekonomika, fiskali, ambjentali, soċjali 
u tal-impjiegi. L-UE jmissha tisfrutta bis-sħiħ 
il-kompetenzi li diġà għandha biex issib bilanċ 
ġdid u aktar ġust bejn il-miżuri ta' awsterità u 
l-politiki soċjali. Analogament, nistennew li l-UE 
tagħmel użu għaqli mid-dispożizzjoni li tinsab 
fl-Artikolu 165 tat-TFUE biex tinkoraġġixxi 
l-"parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja 

demokratika tal-Ewropa" u ssaħħaħ l-ispazju 
għaż-żgħażagħ fid-demokrazija Ewropea.

• Riżorsi ġodda għal investiment ġdid

L-Unjoni Ewropea se jkollha l-bżonn ukoll 
tal-mezzi biex tintervjeni f'temi tant kruċjali u 
dan ifisser riżorsi ġodda għal investiment ġdid. 
L-Unjoni Ewropea għandha tingħata l-kapaċità 
li tiġbor ir-riżorsi proprji tagħha permezz 
tat-tassazzjoni diretta fuq l-impatt ambjentali u 
permezz ta' taxxa Ewropea fuq it-transazzjoni-
jiet finanzjarji.

• Ewropa soċjali

Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea stabbiliet 
standards għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem 
u bniet fuq il-valuri tad-demokrazija u tal-istat 
tad-dritt, u b'hekk tat lok sabiex il-ġenerazz-
jonijiet jegħlbu l-antagoniżmi antiki u jgħixu 
fil-paċi. Parallelament, żviluppat mudell soċjali 
Ewropew li jkopri l-promozzjoni ta' livell għoli 
ta' impjieg, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali 
adegwata, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u 
livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni 
tas-saħħa, biex b'hekk iċ-ċittadini tagħha jgħixu 
f'dinjità. Huwa essenzjali li l-ġenerazzjoni-
jiet il-ġodda jibbenefikaw min dan l-acquis u 
għaldaqstant huwa kruċjali li l-Unjoni Ewropea 
żżomm dawn il-valuri u tiżgura li r-riformi 
soċjali ma jsirux askapitu taż-żgħażagħ.
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Sostenibbiltà

Sostenibbiltà 
– Negozju u stil ta’ ħajja sostenibbli

Is-sostenibbiltà	hija	tema	wiesgħa	li	tirrigwarda	sensiela	vasta	ta'	kwistjonijiet	li	jmorru	
mill-mod	kif	niżguraw	ir-riżorsi	enerġetiċi	għas-soluzzjonijiet	possibbli	għall-problema	
tas-sajd	eċċessiv,	għan-nefqa	pubblika,	għall-kontroll	tas-swieq	finanzjarji	u	għall-kum-
merċ	dinji.	 Il-parteċipanti	fl-EYE	affrontaw	it-tema	b'entużjażmu,	billi	kkontribwixxew	
fid-dibattiti	 u	 fil-laboratorji	 ta'	 ideat	 u	 siltu	 l-ispirazzjoni	mill-kondiviżjoni	 tal-prattiki	
tajba	fost	il-pari.	L-attenzjoni	tagħhom	ikkonċentrat	ruħha	fuq	kif	tiġi	integrata	l-idea	
tas-sostenibbiltà	fl-ekonomija,	fl-ambjent	u	fis-soċjetà,	b'hekk	tinħoloq	Ewropa	aħjar.

Ewropa	-	ekokompatibbli	u	sostenibbli?

F'waħda mis-sessjonijiet, kważi 60 parteċipant 
minn pajjiżi differenti kellhom il-possibbiltà 
li jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar Ewropa 
aktar sostenibbli u ekokompatibbli. Skont 
Philippe, li għandu 18-il sena, mill-Isvizzera, 
jeħtieġ li nieqfu nitkellmu u minflok nibagħtu 
messaġġ ċar, u Imogen, mir-Renju Unit, żiedet 
tgħid li bħala ċittadina żagħżugħa tal-Unjoni 
Ewropea tixtieq taħseb li tista' tagħmel impatt 
fuq il-politiki tal-UE dwar is-sostenibbiltà.

Fi tmiem is-sessjoni, il-parteċipanti ħarġu 
b'ħames viżjonijiet dwar it-tema tas-sostenib-
biltà Ewropea. Fosthom insibu l-kunċett ta' 
soċjetà bi "skart żero", impernjat fuq ir-realiz-
zazzjoni ta' prodotti totalment riċiklabbli, modi 
ġodda ta' produzzjoni tal-enerġija, enfasi fuq 
il-produzzjoni ta' ikel fuq livell lokali u ħolqien 
ta' sistema ta' trasport sostenibbli fuq livell 
Ewropew. Uħud mill-aspetti l-aktar enfasizzati 
kienu l-bżonn ta' titjib tal-fehim u tal-edukazz-
joni dwar l-ambjent u s-sostenibbiltà, il-kwist-
joni tal-aċċess għall-ilma nadif u l-fatt li biex 
insibu tarf il-kwistjoni jeħtieġ li nirrikorru għal 
azzjoni kollettiva fuq livell Ewropew, pjuttost 
milli fuq livell nazzjonali.

Teatru	u	logħob	ta'	rwol	dwar	is-
sostenibbiltà

Kontribut prezzjuż lill-EYE kien ix-xogħol 
teatrali politiku "We've got a Crisis" ta' Wolfgang 
Wiegard, President tal-Kunsill Ġermaniż 
tal-Esperti fl-Ekonomija. Bil-kontribut tat-tliet 
atturi, l-ispettaklu ttratta b'mod eċċentriku u 
umoristiku temi kumplessi bħall-konverżjoni ta' 
self immobiljari improduttiv, l-effett negattiv 
tas-sistemi b'effett ta' valanga u l-kwistjoni tal-
eżistenza ulterjuri tal-euro. Il-kważi 110 parteċi-
panti kellhom l-opportunità li jgawdu mużika 
live u filmati, filwaqt li ngħaqdu fil-kant b'mod 
spontanju.

F'attività ta' logħba ta' rwol impernjata 
fuq l-ambjent, il-klima u s-sostenibbiltà 
fl-Unjoni Ewropea, il-parteċipanti tal-EYE 
kienu mistiedna jirreċtaw il-parti ta' Membri 
tal-Parlament Ewropew. Maqsuma fis-seba' 
gruppi politiċi tal-Unjoni Ewropea, il-parteċi-
panti ddiskutew il-qafas tal-2030 għall-politiki 
fil-qasam tal-klima u tal-enerġija, abbażi ta' 
leġiżlazzjoni reali. Waħda mill-parteċipanti, 
Hanan Kostet, mill-Belġju, kienet tal-fehma li 
l-UE jmissha tikkonċentra aktar fuq l-għoti ta' 
benefiċċji lil inizjattivi li jsostnu u li jimmiraw 
lejn soluzzjonijiet ekoloġiċi, u mhux fuq 
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Sostenibbiltà

il-penalizzazzjoni ta' dawk li jaħdmu kontra 
s-sostenibbiltà.

– Dan l-aspett jista' jkun influwenzat mill-UE 
permezz ta' bidla fil-mentalità tal-konsuma-
turi, billi timbotta r-riċerka u l-iżvilupp lejn 
soluzzjonijiet aktar ekoloġiċi u billi taħseb 
fil-bogħod. Neħtieġu bidla kbira, inkella s-sit-
wazzjoni mhijiex se titjieb, qalet.

Il-"Membri tal-PE għal ġurnata" adottaw tliet 
objettivi ambizzjużi għall-2030: tnaqqis ta' 
55 % tal-gassijiet b'effett ta' serra, użu tal-en-
erġija rinnovabbli ta' 45 % u ffrankar enerġetiku 
kumplessiv ta' 40 %. Biex dawn l-objettivi 
jiġu ffinanzjati rrikorrew għar-responsabbiltà 
tal-Istat Membru biex ikopri l-kostijiet addizz-
jonali, issuġġerew ukoll riforma tal-iskema tal-UE 
għan-negozjar ta' emissjonijiet billi introduċew 
prezz minimu u massimu għall-emissjonijiet 
tal-karbonju. It-tema tal-bijofjuwil, li qanqlet 
dibattitu jaħraq, ġiet konkluża b'votazzjoni 
biex jinżammu l-inċentivi favur, pereżempju, 
soluzzjonijiet li jikkontribwixxu biex itaffu 
l-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Barra minn 
hekk, l-awtorizzazzjoni tal-estrazzjoni tal-gass 
tax-shale ġiet delegata għal-livell Komunitarju.

Kummerċ	ġust

Billi fl-10 ta' Mejju ġie mfakkar, bħal kull sena, 
il-Jum Dinji tal-Kummerċ Ġust, bix-xieraq 
l-Uffiċċju għall-Promozzjoni tal-Kummerċ Ġust 

organizza dibattitu biex jiddiskuti r-relazzjoni 
bejn il-kummerċ ġust u l-UE. Fl-osservazzjonijiet 
introduttivi tiegħu, Alexander Flores, membru 
tal-organizzazzjoni tal-produtturi għall-kum-
merċ ġust "Aprainores", li tinsab f'El Salvador, 
tkellem dwar l-importanza tal-kummerċ ġust 
għall-komunitajiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
billi afferma li ħlas ekwu huwa fundamentali 
kemm f'livell soċjali kif ukoll f'livell individwali.

– Barra minn dan tingħata għajnuna biex it-tfal 
ta' dawn il-familji jmorru l-iskola, qal.

Dwar il-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles, Alexander 
Flores saħaq fuq kemm hu importanti li tieħu 
kont tad-drittijiet tal-bniedem bażiċi, tigga-
rantixxi kundizzjonijiet ta' xogħol deċenti u 
tipprojbixxi t-tħaddim tat-tfal fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. L-għajnuna internazzjonali jmissha 
tikkonċentra aktar fuq it-trasferiment tal-
għarfien u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi aktar 
milli fuq il-flus.

Tibdil	fil-klima

Fost il-kwistjonijiet importanti ttrattati 
fil-perjodu ta' jumejn kemm dam l-EYE, hemm 
il-klima u x'għandhom jagħmlu ċ-ċittadini 
Ewropej biex inaqqsu l-impatt tagħhom fuq 
l-ambjent. Il-Young Friends of the Earth Europe 
organizzaw sessjoni ta' ħidma interattiva li 
fiha l-parteċipanti, maqsumin fi gruppi li jir-
rappreżentaw il-kontinenti, kienu mistiedna 
jiddiskutu dwar ir-responsabbiltajiet tal-Ewropa 
f'termini ta' tibdil fil-klima:

– Anki jekk il-problema mhijiex qiegħda tolqot 
lilna għalissa, fil-ġejjieni se tolqot bosta nies, 
qal Cahner Max minn Spanja.

Filwaqt li Joost de Moor, mill-Pajjiżi l-Baxxi, qal 
li:

– Il-gvernijiet għandhom jimbuttaw biex 
ibiddlu l-aġir tan-nies ħalli ċ-ċittadini jibdew 
jieħdu aktar responsabbiltà.
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Appell	għall-inċentivi	u	għas-sostenn	
favur	is-sajjieda

F'dibattitu bejn esperti dwar il-futur tas-sajd 
sostenibbli, il-parteċipanti ħadu nota 
tal-kisbiet reċenti tal-UE fir-rigward tal-modi-
fiki leġiżlattivi, iżda anki tal-isfidi l-kbar involuti 
għall-implimentazzjoni u l-ksib ta' strateġija 
komuni tal-UE, minkejja l-fatt li ċerti pajjiżi 
jintlaqtu aktar minn oħrajn. Il-parteċipanti 
kkritikaw l-attività qawwija ta' lobbying li dan 
l-aħħar wasslet għar-rifjut, minn maġġoranza 
modesta fi ħdan il-Parlament, tal-eliminaz-
zjoni gradwali tas-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ 
distruttiv fil-baħar fond, barra minn hekk 
inħass il-bżonn li l-kwistjoni titpoġġa mill-ġdid 
fl-aġenda. Bosta parteċipanti, partikolarment 
tal-Ewropa tan-Nofsinhar, appellaw ukoll 
għal aktar inċentivi u sostenn favur is-sajjieda 
ta' pajjiżhom, sabiex ikunu jistgħu, ngħidu 
aħna, jaqalgħu l-għajxien tagħhom bl-attività 
tat-turiżmu tas-sajd. Skonthom il-kwoti u 
r-regolamentazzjoni eċċessiva tal-UE jin-
fluwenzaw negattivament il-komunitajiet 
tagħhom. Kemm l-esperti kif ukoll il-parteċi-
panti ssuġġerew flessibbiltà akbar fir-rigward 
tal-kwoti biex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta' ħut li 

jintefa' lura l-baħar u inċentivi għad-diversifika-
zzjoni tad-dieta Ewropea lejn speċijiet ta' ħut 
oħrajn.

Difiża	tal-ambjent

Sigurtà enerġetika, tranżizzjoni lejn l-enerġiji 
rinnovabbli, titjib fl-effiċjenza enerġetika u 
l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima kienu fil-qalba 
ta' diskussjoni oħra bejn esperti bl-isem ta' 
"We've got the power...". Waħda mill-kwistjoni-
jiet ewlenin diskussi mill-parteċipanti u mill-es-
perti kkonċernat l-isfida biex tinkiseb sigurtà 
enerġetika filwaqt li jiġu rispettati l-aspetti 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali rilevanti tas-sos-
tenibbiltà. Bil-kriżi diplomatika attwali bejn 
l-UE u r-Russja, tqajmet il-kwistjoni tat-tnaqqis 
tad-dipendenza Ewropea mill-gass u miż-żejt 
Russi. Waħda mis-soluzzjonijiet suġġeriti kienet 
dik li ndawru ħarsitna lejn il-Kanada u r-riżorsi 
vasti ta' żejt u gass tiegħu; iżda hemmhekk 
jiġi sfruttat ir-ramel bituminuż, u l-impatti 
soċjali u ambjentali qawwijin tal-proċess diffiċli 
ta' estrazzjoni huma aċċettabbli għall-UE, li 
timmira li jkollha rwol ta' mexxej dinji tas-sos-
tenibbiltà? Kait Bolongaro, li tgħix Pariġi, Franza, 
ma taħsibhiex hekk:

– Jekk l-Unjoni Ewropea ma tiddefendix 
l-ambjent, min se jagħmel dan? It-tirtib reċenti 
tal-opinjoni dwar il-proposta għal Direttiva 
dwar il-Kwalità tal-Fjuwils, li sejra tawtorizza 
r-ramel bituminuż fl-UE, imissha tiġi revokata.

Fuq l-importanza li jitrawmu l-enerġiji 
rinnovabbli u tiżdied l-effiċjenza enerġetika 

Mument ieħor mill-ispettaklu taċ-ċirku fil-bar tal-fjuri

Tliet voluntiera tal-EYE f’waħda mill-ħafna punti ta’ 
informazzjoni mqassmin mal-Parlament
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Sostenibbiltà

ntlaħaq kunsens usa'; anki l-esperti talbu aktar 
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ dwar dawn 
it-temi.

Organizzazzjoni	b'mod	sostenibbli

L-organizzazzjoni ta' avveniment kbir daqs 
l-EYE teħtieġ impenn enormi f'termini ta' 
loġistika u ta' ppjanar ħalli tkun kemm jista' 
jkun sostenibbli. Ewa Iwaszuk, volontiera ma' 
International Young Nature Friends, qasmet ftit 
ideat biex l-EYE isir aktar ekoloġiku:

– Il-mistoqsija prinċipali hija kif tlaqqa' 5 500 
ruħ għal avveniment li jdum biss jumejn. 
Kulħadd jaqbad l-ajruplan, iżda l-organizzaturi 
għandhom jaħsbu dwar l-impronta tal-kar-
bonju u jħeġġu n-nies jaqbdu l-ferrovija. Naf li 
ftit huma n-nies li ħadu biljett Eurorail.

Anki jekk fl-avveniment kien hemm offerta 
kbira ta' ikel, Ewa Iwaszyk xtaqet kieku tara 
aktar għażla għall-veġetarjani u għall-vegani:

– Naħseb li l-maġġor parti tal-ikel mibjugħ 
matul l-avveniment ġie prodott lokalment, li 
huwa pożittiv, iżda għall-vegani u għall-veġe-
tarjani għandu jkun hemm għażla akbar.

– Fix-xena politika globali l-Unjoni Ewropea 
qiegħda tipprova tkun ta' eżempju f 'termini ta' 
kwistjonijiet klimatiċi; ikun stupend kieku dan 
l-għarfien kien rifless f 'avvenimenti bħal dan. 
L-organizzazzjoni ta' avveniment daqstant 
kbir, indirizzat lejn iż-żgħażagħ, tista' tkun 
għajn ta' ispirazzjoni u jista' jkun possibbli 
li tali avveniment jiġi organizzat bħala 
wieħed mingħajr emissjonijiet tal-karbonju, 
ikkonkludiet.
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Ideat alternattivi – Sostenibbiltà
Xi eżempji tal-ideat preżentati u diskussi mill-parteċipanti żgħażagħ matul il-EYE

Tnaqqis tal-iskart u tal-emissjonijiet:

Tintlaħaq soċjetà bi "skart żero" sal-2030, 
bi standards ta' prodotti 100 % riċiklati, 

ċikli ta' ħajja tal-prodotti itwal u żvilupp 
ta' metodi ġodda ta' riċiklaġġ. Jitnaqqsu 
l-emissjonijiet billi jitnaqqsu l-imballaġġi 

u t-trasport. It-tniġġis superfluwu jiġi 
miġġieled effettivament, eż. permezz 

tal-edukazzjoni. Projbizzjoni tal-basktijiet 
tal-plastik fil-ħwienet.

Ewropa soċjali: L-Ewropa għandha tgħin lil 
dawk l-Istati li ntlaqtu l-aktar 
miż-żieda fil-livell tal-baħar 

inkwantu għandha responsab-
biltà storika fil-proċess tat-tisħin globali.

Beni komuni: 
Ilma nadif disponibbli 

b'xejn għal kulħadd. Bħala 
riżorsa naturali u bħala dritt 
tal-bniedem ma għandux 

jitħalla f'idejn is-suq privat.

Trasport:
 Għandu jkun hemm netwerk ferrovjarju Ewropew b'veloċità għolja li jingħata sussidji bil-għan li jkun iktar konvenjenti u sinifikattiva-ment orħos minn titjira bl-ajruplan. Dan in-netwerk se jirrigwarda mhux biss iċ-ċentru tal-Ewropa iżda għandu jilħaq ukoll il-periferija biex jiġi promoss it-trasport sostenibbli kullimkien.

Inċentivi:
Tingħata preferenza lill-inizjattivi li jsostnu u jippromwovu s-soluzz-jonijiet ekoloġiċi, pjuttost milli jiġu penalizzati dawk kontra s-sos-tenibbiltà. Jingħataw, pereżempju, inċentivi finanzjarji għall-konsum sostenibbli, permezz ngħidu aħna tat-tnaqqis tat-taxxa meta dak li jkun jiddeċiedi li jsegwi dieta bbażata fuq prodotti organiċi.

Ikel sostenibbli: 
Enfasi fuq l-idea ta' produzzjoni 

alimentari reġjonali, staġjonali u organika 
(mingħajr OĠM), żvilupp ta' sistema 

ta' "kilometri alimentari" (id-distanza 
fiżika bejn il-produzzjoni u l-konsum) (= 
il-kost tal-ikel jinkludi kostijiet moħbija, 

pereżempju t-trattament xieraq 
tal-annimali), adozzjoni ta' strateġija 

unifikata dwar l-iskart għall-industrija 
tal-ikel, edukazzjoni għall-persuni dwar 

il-produzzjoni alimentari u l-ħela tal-ikel, 
kif ukoll inċentivi favur id-diversifikazzjoni 

tad-dieta Ewropea.

Impronta ekoloġika u soċjali:Għandna bżonn sistema trasparenti għall-kumpaniji attivi fl-ambitu tas-sostenibbiltà u tad-drittijiet tal-bniedem. Din is-sistema tkejjel l-impronta ekoloġika u soċjali tal-kumpaniji.

Enerġija rinnovabbli:

Sostenn għall-enerġija rinnovabbli bi 

prezzijiet aċċessibbli u projbizzjoni 

totali tal-enerġija nukleari. Jitfassal pjan 

biex sal-2040 il-provvista enerġetika 

tkun "ħadra" u mingħajr karbonju, 

jekk trid tibqa' sostenitur affidabbli 

tat-tnaqqis tas-CO2. Investiment 

fl-iżvilupp sostenibbili, pereżempju 

fir-riċerka impernjata fuq modi ġodda 

ta' produzzjoni tal-enerġija "ħadra", 

permezz ta' pjanijiet vinkolanti 

f'kuntest internazzjonali.

Miżuri ekonomiċi:
Abolizzjoni tal-eżenzjonijiet kollha favur l-industriji enerġetika-ment intensivi – dawk l-aktar responsabbli għat-tibdil fil-klima 

għandhom iħallsu.

Edukazzjoni:

Fehim u edukazzjoni aħjar dwar 

l-ambjent u s-sostenibbiltà. 

Is-sostenibbiltà se tkun studjata 

fl-iskejjel primarji. Aktar tagħrif 

fil-midja pubblika fil-qasam tas-sos-

tenibbiltà u tranżizzjoni ekoloġika 

fl-UE.
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Sostenibbiltà

Iż-żgħażagħ għandhom iċ-ċavetta għal futur sostenibbli 
-	Osservazzjonijiet	tal-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ

Iċ-ċifra allarmanti li skontha, fl-UE, 29.7 % taż-
żgħażagħ bejn il-15 u l-24 sena jinsabu f'riskju 
ta' faqar jew esklużjoni soċjali, tpoġġi l-aġenda 
tal-iżvilupp globali f'kuntest iebes. In-nuqqas 
min-naħa tal-gvernijiet li jilħqu l-Għanijiet ta' 
Żvilupp tal-Millennju jew li jaqblu fuq impenn 
reali u vinkolanti fil-qasam tat-tibdil fil-klima 
ma jikkostitwixxux "kwistjonijiet tan-Nofsin-
har", iżda sfidi ferm reali li magħhom iħabbtu 
wiċċhom anki l-ġenerazzjonijiet attwali u futuri 
fl-Ewropa. Il-fatt li fl-okkażjoni tal-konferenza 
ta' Rio +20 ġew rikonoxxuti s-sinerġiji bejn 
is-sostenibbiltà u l-aġenda tal-iżvilupp globali 
rrappreżenta pass 'il quddiem importanti, li 
kkonsolida l-interdipendenzi bejn il-persuni u 
l-ambjent. L-"Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli" 
l-ġodda se jkunu jistgħu, ladarba jiġu definiti, 
isawru ħajjet iż-żgħażagħ fl-Ewropa u fid-dinja li 
jimmiraw li jaffrontaw, fost affarijiet oħra, l-isfidi 
fil-qasam tal-faqar, tal-edukazzjoni, tal-as-
sistenza sanitarja, tal-impjiegi u tal-ambjent.

Id-dibattitu attwali dwar l-Aġenda Globali 
huwa għalhekk ċentrali għaż-żgħażagħ. 
Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jimmira li 
jiggarantixxi li ż-żgħażagħ u l-organizzazzjoni-
jiet taż-żgħażagħ jitqiesu atturi indispensabbli 
kemm fl-iżvilupp kif ukoll fl-implimentazz-
joni ta' aġenda globali kapaċi tikseb riżultati 
fit-titjib tas-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fl-Ewropa 
u fid-dinja, filwaqt li jitqiesu wkoll drittijiethom 
b'mod ċar.

Is-sostennibbiltà	fl-Avveniment	Ewropew	
taż-Żgħażagħ.

L-EYE pprovda l-ispazju liż-żgħażagħ biex 
jiddiskutu u jaqsmu l-viżjonijiet tagħhom dwar 

l-iżvilupp sostenibbli. Id-dibattiti analizzaw 
kwistjonijiet kumplessi bħall-produzzjoni u 
l-użu tal-enerġija, l-evażjoni tat-taxxa u l-instab-
biltà tas-swieq finanzjarji, filwaqt li esploraw 
ukoll strateġiji alternattivi bħal pereżempju 
l-kooperattivi. Iż-żgħażagħ identifikaw is-sos-
tenibbiltà bħala waħda mill-aktar kwistjoni-
jiet importanti li qed taffettwa liż-żgħażagħ 
madwar id-dinja u ħeġġew lil dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet jadottaw passi proattivi u 
urġenti sabiex tittaffa l-katastrofi klimatika u 
umanitarja.

Il-Forum	 Ewropew	 taż-Żgħażagħ	 u	
l-aġenda	globali	l-ġdida.

Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ iqis li dawn 
l-elementi li ġejjin huma essenzjali għal 
aġenda effettiva ta' żvilupp sostenibbli għal 
wara l-2015:

• Impenn globali ġdid u ambizzjuż għal 
żvilupp sostenibbli.

L-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol ewlieni 
fl-ilħuq ta' ftehim globali estensiv li jenfasizza 
r-responsabbiltà tal-gvernijiet u jinkludi 
mekkaniżmi effettivi ta' infurzar. Sabiex l-isfidi 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali kumplessi u 
interrelatati li qed tħabbat wiċċhom magħha 
d-dinja llum il-ġurnata jiġu indirizzati b'suċċess 
u tinkiseb l-ambizzjoni li l-faqar jinqered 
permezz ta' żvilupp sostenibbli, l-idea li 
''nibqgħu għaddejjin qisu ma ġara xejn'' ma 
tistax titqies bħala possibilità. Jeħtieġ li jkun 
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hemm bidla radikali fl-approċċ tal-mexxejja 
dinjija lejn l-isfidi globali, bil-ħsieb li tissawwar 
aġenda trasformativa għaż-żgħażagħ li tgħin 
biex tinħoloq l-Ewropa u d-dinja li jixtiequ. 
L-aġenda l-ġdida jrid ikollha għanijiet ċari u 
li jistgħu jitkejlu li jikkwantifikaw il-progress 
lejn il-qerda tal-faqar u l-ilħuq ta' żvilupp 
sostenibbli sal-2030. L-iżvilupp ta' aġenda bħal 
din għandha tkun ibbażata fuq id-drittijiet, 
mhux rigressiva u tkun aċċettata u applikata 
universalment.

• Investiment komprensiv fiż-żgħażagħ 
bħala atturi ewlenin fl-iżgurar ta' żvilupp 
sostenibbli.

Iż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena jikkostit-
wixxu madwar 18 % tal-popolazzjoni dinjija. 
Huwa essenzjali li jkun hemm investiment 
reali fiż-żgħażagħ bil-ħsieb li dawn ikun jista' 
jkollhom rwol deċiżiv fl-aġenda għal wara 
l-2015. L-investiment f'Edukazzjoni ta' Kwalità 
huwa kruċjali. Sal-2030 għandu jkun garantit 
aċċess universali u liberu għal edukazzjoni 
formali u mhux formali ta' kwalità fil-livelli kollha. 
Edukazzjoni ta' Kwalità tiffoka fuq l-istudent, 
hija inklużiva u kritika fil-konfront tan-normi, 
u b'hekk tippermetti liż-żgħażagħ ikunu 
ċittadini globali attivi. Bl-istess mod, l-investi-
ment f'Impjiegi ta' Kwalità huwa prerekwiżit 
għal żvilupp sostenibbli. Sal-2030 irid ikun 
garantit xogħol deċenti għaż-żgħażagħ kollha 
inklużi paga ġusta u deċenti, kundizzjonijiet 
tax-xogħol sikuri, rappreżentazzjoni u ħarsien 
soċjali.

• Impenn favur iż-żgħażagħ u l-organizzazz-
jonijiet taż-żgħażagħ.

Huwa fundamentali li tiġi assigurata parteċi-
pazzjoni taż-żgħażagħ ta' kwalità bil-ħsieb li 
titrawwem kultura ta' ċittadinanza responsab-
bli, proattiva u demokratika. Iż-żgħażagħ iridu 
jingħataw is-setgħa u jiġu inklużi fit-teħid 
ta' deċiżjonijiet soċjali, politiċi u ekonomiċi. 
Dan ifisser ukoll il-parteċipazzjoni sinifikanti 
tagħhom fil-formulazzjoni u l-implimentazz-
joni ta' politiki u azzjonijiet relatati mal-iżvi-
lupp. L-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 
huma s-sħab essenzjali fl-iżvilupp ta' proċessi 
sostenibbli ta' parteċipazzjoni taż-żgħażagħ. 
Dawn iridu jiġu rikonoxxuti għar-rwol tagħhom 
fl-għoti tas-setgħa liż-żgħażagħ permezz 
ta' edukazzjoni mhux formali, u għandhom 
jitqiesu bħala sħab kostanti fil-proċessi tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet.

It-tined tal-YO!Village quddiem il-Parlament
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• Bidla sinifikanti fil-mudelli ta' investiment 
u tal-kummerċ dinji.

Progress reali fl-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ 
bidla radikali fil-mod li bih jiġu ġestiti l-inves-
timenti u l-kummerċ dinji. L-għoti ta' rendikont 
u r-responsabbiltà għandhom ikunu fil-qalba 
ta' kull mudell adottat u l-komunità dinjija 
għandha titmexxa mill-prinċipju tas-solidar-
jetà internazzjonali. Għandu jsir sforz komuni 
li jkun jinvolvi lill-atturi ewlenin bħall-ILO u 
d-WTO biex jiġu indirizzati sussidji li joħolqu 
distorsjoni u inġusti u jiġi promoss il-Kummerċ 
Ġust. Fl-istess waqt, għandha tingħata prijorità 
lir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni mtejba 
tas-settur finanzjarju u għandhom jiġu stabbiliti 
sistemi ta' tassazzjoni ġusti.

• Xejriet tal-konsum u l-produzzjoni li qed 
jinbidlu.

Jeħtieġ li x-xejriet mhux sostenibbli tal-konsum 
u l-produzzjoni jiġu indirizzati b'urġenza. Billi 
l-UE hija responsabbli għal livell sproporzjonat 
ta' konsum fil-livell dinji, din għandha dmir 
partikolari li tieħu azzjoni. Teżisti ħtieġa urġenti 
għal edukazzjoni tal-konsumatur. Jeħtieġ li 
ċ-ċittadini jsiru aktar konxji tar-responsabbil-
tajiet tagħhom u tal-konsegwenzi ta' konsum 
żejjed ta' enerġija u riżorsi. B'mod parallel, 
għandha tingħata prijorità lill-promozzjoni 
ta' alternattivi li jiżguraw aktar effiċjenza 
u distribuzzjoni aktar ekwa tal-konsum. 
L-Organizzazzjonijiet taż-Żgħażagħ huma riżors 
ewlieni f'dan, billi dawn jirrikorru għall-eduka-
zzjoni mhux formali bħala għodda effikaċi u 
ppruvata li twassal għall-bidla soċjali.

Il-Mera Maġika pprovdiet spazju għal dibattiti imqanqla  
fil-YO!Village
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant

It seems that a lot of young 
people at #EYE2014 are in 

favour of a more integrated 
Europe. A lot of hope for 

the future!

Clément Arbib @clearbib

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Proper-

ty for the future of our  
technologies

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch

«Feel Europe, live Europe, 
love Europe.» Happy 

Europe’s Day to all of you. 
#EYE2014 #YOFest  

@AnniPodimata

Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved 
& actively participating. 

#EYE2014

michael mayer @mayer_michl

Please stop promoting Eras-
mus, mobility and interns as a 
solution for youth unemploy-

ment-it’s not! Jobs are! #yftt 

#eyestream

European Youth Press  
@youthpress

I am still alive and full of  
energy - that is not a matter  

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25

We have to build a strong 
European civil society 
aimed to defend EU’s  

values and goals
#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92

Great experience, 
great days, great 

nights! Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing!

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan

We are very excited to participate 
#EYE2014 in discussions and hear 

ideas for a better Europe!
@EP_YouthEvent @Europarl_EN @coe David Clark @david_byc

Excellent weekend at @EP_
YouthEvent / YO!Fest thanks to 

everyone who organised it
@Youth_Forum #EYE2014  

from @bycLIVE
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Valuri Ewropej

Valuri Ewropej

Attur Globali – Attur Ġust?

L-ugwaljanza	tal-ġeneru	u	s-solidarjetà	
interġenerazzjonali.

Il-ġeneru bħala problema soċjoloġika kien 
fattur enfasizzat matul id-diskussjoni mmexxija 
mill-Membru tal-PE Doris Pack - diskussjoni li 
kienet tiffoka dwar kif eżattament il-ġenerazz-
joni aktar żagħżugħa tista' ssolvi l-problema 
tal-ġeneru fil-futur. Is-sessjoni ssemmiet 
'Parteċipazzjoni ta' 50/50 fil-ġenerazzjoni 
tagħna'; madankollu, kif kien mistenni, il-panel 
kien jikkonsisti minn tliet nisa, u l-proporzjon 
ta' bejn in-nisa u l-irġiel fl-udjenza kien bejn 
wieħed u ieħor ta' 4:1.

– Paula Nehrer mill-Assoċjazzjoni Dinjija 
tal-Girl Guides u l-Girl Scouts u li kienet tagħmel 
parti mill-panel, qalet li f 'din il-ġlieda rridu 
ninvolvu lill-irġiel.

Meta wieħed iħares mill-qrib lejn il-kom-
pożizzjoni tal-500 kelliem f'dan l-avveniment, 
bi proporzjon ta' 2:1 bejn l-irġiel u n-nisa, 
wieħed jista' madankollu jisħaq li l-irġiel kienu 
rappreżentati adegwatament, u li jista' jkun 
aktar relevanti li jkun żgurat li n-nisa jitħallew 
jieħdu t-titlu ta' 'espert' f'avveniment Ewropew 
uffiċjali bħall-EYE.

Filwaqt li titqies il-popolazzjoni li qed tixjieħ 
fl-Ewropa u età medja attwali ta' 55 sena 

għall-Membri tal-PE, il-parteċipanti u l-organ-
izzaturi qablu dwar l-importanza li jitrawwem 
djalogu interġenerazzjonali - partikolarment 
fir-rigward ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet.

– Ma rridx niffoka fuq marġni ta' età partikolari. 
Din hija kollha parti minn opinjoni personali u 
kulturali, qalet Sofia Valenti mill-Italja, matul 
sessjoni ta' ħidma li kienet tiffoka fuq l-elimi-
nazzjoni tal-preġudizzji kontra ġenerazzjoni-
jiet oħrajn.

Skont Hu Hao li twieled iċ-Ċina iżda jgħix u 
jistudja Franza, il-ġenituri Ċiniżi qed jirrinunz-
jaw għal kollox biex irabbu lill-uliedhom.

– Huwa qal li, madankollu, iż-żgħażagħ ma 
tantx japprezzaw dan.

Min-naħa l-oħra l-istudent Franċiż Benjamin 
Ahamada, imwieled il-Kamerun, pjuttost kellu 
esperjenza differenti:

– M'għandniex l-istess relazzjoni mal-anzjani 
bħalma għandhom iż-żgħażagħ fi Franza. 
M'għandniex sterjotipi u qatt ma nuru nuqqas 
ta' rispett fil-konfront tal-anzjani.

Satira	politika.

– Dan huwa pjuttost spettaklu mhux tas-soltu 
- jekk nista' nsejjaħlu spettaklu. Normalment 
ma jkunx hemm nies jieħdu noti ta' dak li 

Filwaqt	li	l-livell	ta'	diversità	fost	il-kelliema	waqt	l-EYE	kien	pjuttost	diżappuntanti,	dak	
tal-attivitajiet	fil-programm	kien	ħafna	aktar	sodisfaċenti;	minn	dibattiti	dwar	il-pożizz-
joni	tal-Ewropa	bħala	ġara	tajba	u	kontributriċi	importanti	fid-dinja,	b'enfasi	partikolari	
fuq	l-Ukraina,	għal	Laboratorji	tal-Ideat	ikkonċentrati	fuq	il-valuri	Ewropej	tas-seklu	21,	
b'diskussjonijiet	dwar	bosta	ideat	importanti.
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qiegħed ngħid. Barra minn hekk, il-11.30 ta' 
filgħodu normalment mhuwiex ħin iċ-ċajt, qal 
Andy Zaltzman, waqt li kien qed jikkummenta 
dwar id-diskors tiegħu 'Can we laugh about 
everything?' matul l-EYE.

Ċertament dan ma kienx xi ħaġa tas-soltu; 
esperjenza totalment interessanti għall-ud-
jenza ta' madwar 100 żgħażugħ Ewropew 
li semgħu u daħku matul id-90 minuta ta' 
diskussjoni dwar il-finijiet u l-limiti tas-satira.

– Is-satira ma fihiex skop; m'għandhiex l-in-
tenzjoni li toffendi, imma biss li tkun tad-daħk. 
Iżda jekk fil-fatt hijiex verament offensiva jew 
le huwa f'idejn l-osservatur, spjega s-satiriku 
Britanniku, li jiddeskrivi lilu nnifsu bħala 
pessimist.

Id-diskors, li ġie tradott b'mod simultanju 
f'bosta lingwi, ġibed l-udjenza u ddeverta 
lill-interpreti, iżda qajjem ukoll mistoqsijiet 
serji dwar l-umoriżmu. Jeżistu limiti għas-
satira? Is-satira tista' fil-fatt tkun ta' dannu 
meta tindirizza l-problemi tas-soċjetà? Il-grupp 
qabel li t-traġedji u s-sofferenzi tal-bniedem 
b'rabta ma' gwerer attwali u tal-passat, 
mhumiex suġġetti ta' min wieħed jiċċajta 
fuqhom. Il-kwistjonijiet relatati madankollu, 
bħall-avvenimenti politiċi, jistgħu u tabilħaqq 
għandhom jiġu indirizzati mis-satiriċi li, skont 
Zaltzman għandhom element ta' responsab-
biltà f'xogħolhom. Huwa qal li hu stess jistab-
bilixxi l-limiti personali tiegħu billi jistaqsi lilu 
nnifsu jekk kieku kienx lest jippreżenta l-esi-
bizzjoni tiegħu lill-ommu.

B'mod ġenerali, l-udjenza dehret li apprezzat 
is-satira politika:

– Kienet tajba ħafna; kienet taħlita ta' ċajt u 
punti verament tajbin dwar is-satira. Kien tajjeb 
il-fatt li kien hemm ħafna daħk. Allegratni, u 
nistenna bil-ħerqa li nitkellem ma' nies oħra 

dwar is-satira u l-punt safejn wieħed jista' jasal 
biha, qal Daryl Chou mill-Awstrija.

Lura	għar-realtà:	nifhmu	s-sitwazzjoni	ta'	
ħaddieħor.

Matul it-tieni jum tal-EYE kien hemm rexta 
bl-isem 'European values: reality check’ 
fil-YO!Village, fejn 30 parteċipant tal-EYE ġew 
mistiedna jaraw u jsiru 'spett-atturi'- membri 
tal-udjenza li jirrextaw ukoll, u li jkollhom 
is-setgħa jibdlu d-direzzjoni tan-narrattiva.

Din bdiet b'esibizzjoni mill-atturi, li kienet turi 
orkestra waqt prova u d-diffikultajiet ta' komu-
nikazzjoni li nqalgħu bejn il-mużiċisti li ma 
kinux sodisfatti b'wieħed minnhom. Vasya, tifel 
mistħi u timidu mill-Bjelorussja, safa vittma 
tal-bullying u ngħata fastidju mill-oħrajn 
minħabba n-nazzjonalità tiegħu, u ntwera 
l-mod kif dawn injoraw ix-xewqa tiegħu li 
juri t-talent li għandu. Aktar tard il-persuni 
fl-udjenza tħeġġew jibdlu d-destin tal-pro-
tagonist u jimmaġinaw il-mod li bih kienu 
jipproteġu lilhom infushom mill-intimidazzjoni 
kieku kienu minflok Vasya. Intweriet l-istess 
esibizzjoni, iżda did-darba l-ispettaturi setgħu 

Valuri Ewropej

Il-kummidjant politiku, Andy Zaltzmann
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jwaqqfuha f'kull ħin, jieħdu post Vasya u 
jirrextaw minfloku. Kien hemm tal-anqas ħames 
parteċipanti li għamluha tal-protagonist, u l-is-
trateġiji li użaw biex jaġixxu kontra l-bullying 
kienu jvarjaw minn ċajt għal tifħir mhux sinċier 
lil min kien qed jagħmel il-bullying. Uħud 
mill-parteċipanti tal-EYE rrimarkaw li huma 
sfaw vittmi tad-diskriminazzjoni fil-passat, u 
din ir-rexta wriethom modi alternattivi ta' kif 
għandhom jirreaġixxu, flok attakki verbali.

Id-drittijiet	tal-bniedem,	il-libertà	tal-
espressjoni	u	r-reati	ta'	mibegħda.

Minkejja l-fatt li, sa ċertu punt, kien jikkoinċidi 
ma' temi oħra, il-kunċett ta' 'Valuri Ewropej' 
elenka kwistjonijiet bħad-diskors ta' mibegħda 
u l-bullying fuq l-internet, u b'hekk il-parteċi-
panti kellhom iċ-ċans jiddiskutu r-regolamenti 
u l-politiki li stabbiliet l-UE għal dak li jirrigwarda 
l-internet, kif ukoll il-mod kif nistgħu nqajmu 
kuxjenza permezz ta' inizjattivi bħall-kam-
panja tal-Kunsill tal-Ewropa 'Le għad-Diskors 
ta' Mibegħda'.

Il-Parlament Ewropew stabbilixxa għalih 
innifsu l-għan li jippromwovi l-kawżi tad-drit-
tijiet tal-bniedem madwar id-dinja, jipproteġi 
l-minoranzi u jippromwovi l-valuri demokratiċi 

(mhux l-anqas għal dak li jirrigwarda l-libertà 
tal-informazzjoni u tal-istampa). Għal dik li 
hija r-rivoluzzjoni tal-midja diġitali, is-sitwazz-
joni bħalissa hija dejjem aktar instabbli; qed 
jiġu żviluppati metodi ġodda biex tiġi ristretta 
l-libertà tal-ħsieb, kif ukoll modi ġodda kif 
wieħed jaħrab dawn ir-restrizzjonijiet.

Fl-UE nnifisha jeżistu bosta forom ta' leġiżlazz-
joni li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni; f'ċerti 
pajjiżi, il-libertà tal-istampa hija limitata ħafna 
u l-ġurnalisti jridu jiċċensuraw xogħolhom, 
filwaqt li s-sitwazzjoni hija ħafna iżjed agħar 
barra mill-UE.

Olivier Basille ta' Reporters Without Borders 
tkellem fuq l-importanza tal-mezzi ġodda 
tal-midja u tal-midja soċjali fir-rappurtar dwar 
il-kunflitti, bi spunt mill-istatistika tal-Indiċi 
tal-Libertà tal-Istampa ta' Reporters Without 
Borders tal-2014 li turi li mill-bidu tas-sena 
'l hawn inqatlu 17-il ġurnalist u 10 netizens; 
apparti dawn, 174 ġurnalist u 166 netizen 
intbagħtu l-ħabs. L-indiċi, li jiġi ppubblikat kull 
sena, ikejjel il-livell ta' libertà tal-informazzjoni 
f'180 pajjiż. Jirrifletti wkoll il-livell ta' libertà 
li għandhom il-ġurnalisti, l-organizzazzjoni-
jiet tal-aħbarijiet u n-netizens f'kull pajjiż, u 
l-isforzi li jsiru mill-awtoritajiet biex ikun żgurat 
ir-rispett ta' din il-libertà.

Filwaqt li dawn l-inċidenti kollha seħħew 
barra mill-Unjoni Ewropea, Basille enfasizza 
li mhux dejjem ikun jeħtieġ li wieħed iħares 
barra mill-Ewropa biex isib ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem fir-rigward tal-libertà tal-istampa; 
għal kuntrarju, aktar min-nofs il-pajjiżi tal-UE 
jinsabu f'nofs l-indiċi.

Ir-Russja	u	l-Unjoni	Ewropea.

Tema rikorrenti fid-diskussjonijiet b'rabta 
mal-libertà tal-espressjoni u s-sigurtà tal-in-
ternet kienet il-ħarsien tal-informaturi. Kif qal 
Olivier Basille:

Nitkellmu dwar l-esperjenzi ta’ diskriminazzjoni – il-librerija 
ħajja organizzata mill-Kunsill tal-Ewropa
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– Fl-Ewropa u fil-politika Ewropea definitti-
vament jeżisti nuqqas ta' kuraġġ ċivili. F'dan 
il-każ, il-kuraġġ deher min-naħa tar-Russja - 
ma rnexxilniex nagħtu kenn lil raġel li żvela li 
konna qed niġu spijati.

L-udjenza, li kienet magħmula minn bosta 
mijiet ta' żgħażagħ, urew l-approvazzjoni 
tagħhom b'ċapċipa twila.

Fir-Russja, is-sitwazzjoni tal-midja hija par-
tikolarment ħażina. Kirill Koroteev, membru 
tal-organizzazzjoni Russa 'Memorial', li ingħata 
l-Premju Sakharov fl-2009, spjega kif, minħabba 
l-iżvilupp rapidu tal-internet, sar dejjem iżjed 
diffiċli għall-gvern Russu sabiex jibblokka 
l-kontenut; għalhekk, dawn sempliċement 
ibiddlu l-istruttura tal-istituzzjonijiet tal-midja. 
Kif qalet mara żagħżugħa li kienet fl-udjenza, 
is-sitwazzjoni tal-omosesswali fir-Russja hija 
kritika bħalissa. Saħansitra lanqas il-pulizija ma 
jipproteġuhom mill-persekuzzjoni.

– L-impunità tal-pulizija probabbilment hija 
waħda mill-akbar problemi li r-Russja qed 
taffronta llum il-ġurnata, qal Kirill Koroteev.

Il-multikulturaliżmu	u	t-tendenzi	tal-
populiżmu.

Flimkien mal-immigrazzjoni ġiet diskussa 
wkoll il-kwistjoni tal-'lat negattiv tal-globaliz-
zazzjoni', b'enfasi partikolari fuq it-traffikar tal-
bnedmin. F'wieħed mil-Laboratorji tal-Ideat, 
l-40 parteċipant ġew mistiedna jippreżentaw 
ideat u soluzzjonijiet innovattivi għall-ħol-
qien ta' Ewropa aħjar. Waħda mill-ideat kienet 
tinvolvi l-ħolqien ta' punti Ewropej fejn wieħed 
jista' jiltaqa', mhux biss għaċ-ċittadini żgħażagħ 
u dawk mobbli li jistgħu jiċċaqilqu madwar 
l-Ewropa, iżda wkoll għall-anzjani u l-gruppi 
soċjalment esklużi fl-isfera pubblika Ewropea. 

L-aktar proposta popolari kienet l-introduzz-
joni ta' paga minima fil-pajjiżi kollha tal-UE 
u edukazzjoni b'xejn għal kulħadd. Fi tmiem 
is-sessjoni kien hemm opinjonijiet differenti:

Robin van Leijen ta' 28 sena mill-Pajjiżi l-Baxxi 
qal li skontu, fil-futur l-enfasi għandha tkun fuq 
il-multikulturaliżmu:

– Dan għandu jitqies bħala opportunità, mhux 
theddida.

B'rabta mal-multikulturaliżmu u x-xejriet 
tal-populiżmu li qed iħufu fl-Ewropa, uħud 
mill-parteċipanti tal-EYE ddiskutew ukoll is-sit-
wazzjoni attwali għall-immigranti fl-UE, kemm 
għal dak li jirrigwarda t-traffikar tal-bnedmin u 
kemm fir-rigward tal-persuni li jaħarbu minn 
djarhom biex ifittxu ħajja aħjar fl-Ewropa.

– Ħassejt li d-dibattitu kien interessanti; billi 
jiena Taljana u ngħix qrib Lampedusa, ninsab 
konxja ħafna ta' dan u narah jiġri ta' kuljum, 
qalet Sofia Valenti, filwaqt li kompliet li:

– Stati Membri Individwali ma jistgħux isolvu 
s-sitwazzjoni waħedhom. L-Ewropa trid tieħu 
azzjoni flimkien bħala ħaġa waħda, u l-UE trid 
tinvesti ħafna aktar fl-assistenza umanitarja.

Valuri Ewropej
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Ideat alternattivi – Valuri Ewropej
Xi eżempji tal-ideat preżentati u diskussi mill-parteċipanti żgħażagħ matul il-EYE

Parteċipazzjoni: Jitrawwem djalogu interġenerazz-jonali li jinvolvi liż-żgħażagħ – par-tikolarment fir-rigward ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, pereżempju billi jkollna avvenimenti fuq bażi regolari bħall-EYE 2014, anke fuq livell reġjonali

Ewropa għan-nies: Aħna rridu UE li fiha n-nies huma aktar importanti mill-banek u interessi oħra.

Kontra l-mibegħda: 
Sabiex il-mibegħda kontra 

l-minoranzi titnaqqas 
b'mod effettiv, irid jiġi indirizzat l-għerq tal-prob-lema fir-rigward tar-reati ta' mibegħda kontra individwi 

LGBT.

 Le għal Ewropa Fortizza! L-Ewropa għandha tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem meta twettaq kontrolli tal-fruntiera. Għandhom jissaħħu aktar il-prinċipji tas-solidarjetà, l-etika u r-responsabbiltà kondiviża għall-ilqugħ tar-refuġjati.

Niklassifikaw id-demokrazija: 
Ta' kull sena l-Parlament Ewropew għandu jippubblika klassifika tad-demokrazija għall-istati Ewropej, fejn dawk l-istati li jaqgħu taħt ċerta linja għandu jkollhom jispjegaw il-politiki tagħhom quddiem il-Parlament Ewropew. Jekk ma jirnexxilhomx jikkonvinċu lill-Parlament, it-trasferimenti finanzjarji għandhom jiġu bblokkati. Il-Parlament Ewropew għandu jikseb id-dritt li jissospendi s-sħubija mal-UE jekk pajjiż jikser il-valuri Ewropej ewlenin.

Skambju u esperjenza:

Xi ideat: 1) Ikliet fil-fruntiera sponsorjati 

mill-UE: Ċittadini minn żewġ pajjiżi 

jittieħdu lejn fruntiera reċiproka fejn dawn 

jiltaqgħu u jaqsmu ikel magħmul id-dar 

u xorb lokali filwaqt li jsiru jafu lil xulxin; 

2) Skambji obbligatorji taż-żgħażagħ 

Ewropej biex ikun hemm esperjenza ta' 

parti differenti tal-Ewropa u fuq perjodu 

ta' żmien itwal jinħolqu ħbiberiji madwar 

l-Ewropa kollha; 3) Il-ħolqien ta' punti 

Ewropej fejn wieħed jista' jiltaqa', mhux biss 

għaċ-ċittadini żgħażagħ u dawk mobbli li 

jistgħu jiċċaqilqu madwar l-Ewropa, iżda 

wkoll għall-anzjani u l-gruppi soċjalment 

esklużi fl-isfera pubblika Ewropea

Ugwaljanza:
Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru fil-livelli kollha tas-soċjetà, aċċess ugwali għall-eduka-zzjoni u l-impjiegi irrispettivament mis-sess, il-ġeneru u l-isfond 

reliġjuż jew etniku.

Edukazzjoni:

Edukazzjoni b'xejn għal kulħadd, 

inklużi l-universitajiet. Jiġi introdott 

suġġett skolastiku 'L-Ewropa llum' 

dwar l-istorja, il-valuri, id-drittijiet 

tal-bniedem u l-lingwi Ewropej 

sabiex titqajjem kuxjenza komuni 

dwar il-valuri kondiviżi tagħna 

u tinħoloq identità Ewropea. 

L-UE għandha tisponsorja wkoll 

edukazzjoni online dwar aspetti 

politiċi u ċiviċi, li tkun aċċessibbli 

għall-iskejjel u l-universitajiet kollha.

Tassazzjoni responsabbli:

 Għandhom jiġu infurzati 

taxxi għoljin għal prodotti li 

ma jirris
pettawx id-drittijiet 

tal-ħaddiema jew ir-re
goli 

ambjentali

Il-ħarsien tal-valuri:

L-Ewropa teħtieġ kodiċi ta' mġiba 

b'saħħtu għal dak li jirrigwarda 

n-negozju ma' pajjiżi terzi, 

speċjalment dawk b'reputazzjoni 

disputabbli fil-qasam tal-governanza 

tajba u d-drittijiet tal-bniedem. Dan 

għandu japplika partikolarment 

għall-esportazzjoni ta' armamenti. 

Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet 

tal-UE għandhom jibblokkaw il-ko-

operazzjoni ma' dittatorjati (jiġifieri 

ftehimiet kummerċjali), anke jekk 

huma sħab ekonomiċi strateġiċi.
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Valuri Ewropej

Parteċipazzjoni, inklużjoni u drittijiet taż-żgħażagħ: 
osservazzjonijiet	tal-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ.

Huwa fi żmien ta' kriżi li l-valuri tal-UE l-aktar 
li jiġu ddubitati - x'għandha tagħmel l-UE 
u x'tevita li tagħmel u b'liema mod? L-UE 
għandha tiffoka fuq dak li tradizzjonalment 
għamlet l-aħjar jew għandha tagħmel dak li 
jkun l-aktar ta' benefiċċju għall-maġġorparti 
tal-persuni? L-UE kif tista' tiżgura li l-azzjoni-
jiet tagħha ma jkollhomx effetti ħżiena mhux 
previsti fuq iċ-ċittadini tagħha, speċjalment fuq 
il-ġenerazzjoni li jmiss - iċ-ċittadini żgħażagħ 
tagħha?

Il-Forum taż-Żgħażagħ jemmen li, fl-għaġla 
sabiex toħroġ mill-kriżi, l-UE ħalliet liċ-ċittadini 
żgħażagħ tagħha warajha, bir-riżultat li d-drit-
tijiet tagħhom qed jiġu mkasbra. Liż-żgħażagħ 
qegħdin jgħidulhom li r-responsabbiltà sabiex 
jintrefgħu mill-kriżi hija tagħhom, pereżempju 
permezz ta' apprendistati mingħajr ħlas u 
taħriġ jew edukazzjoni li jiswew ħafna flus. 
Il-konsegwenza ta' dan mhijiex biss ir-riskju 
li tintilef ġenerazzjoni ta' żgħażagħ, iżda li 
din il-ġenerazzjoni taqta' qalbha mill-futur 
u fil-maġġorparti tkompli tisfa' żvantaġġata 
ekonomikament u soċjalment, bir-riżultat li 
d-distakk eżistenti jkompli jikber.

Madankollu huwa ċar li l-problemi fl-Ewropa 
kollha, bħas-sigurtà tal-impjiegi u l-qgħad, 
jeħtieġu soluzzjoni għall-Ewropa kollha. 
Bħalissa, id-drittijiet taż-żgħażagħ Ewropej 
jistgħu jitħarsu l-aħjar permezz ta' azzjoni 
fil-livell Ewropew.

Il-Valuri	Ewropej	matul	l-EYE.
Sabiex ikun żgurat li ma tintilifx ġenerazzjoni 
fil-futur u li l-Ewropa tibqa' fidila lejn il-valuri 

tagħha, il-Forum taż-Żgħażagħ jemmen li l-UE 
jeħtiġilha tagħmel pass pożittiv biex tiżgura 
li jkunu rispettati d-drittijiet taċ-ċittadini 
żgħażagħ tagħha. Dan ġie rifless fid-diskuss-
jonijiet matul l-EYE - pereżempju diskussjoni 
tal-Kunsill taż-Żgħażagħ Ċek dwar l-aspetti 
differenti tal-parteċipazzjoni u dibattitu dwar 
l-implimentazzjoni tal-kwoti taż-żgħażagħ 
fl-UE. Il-Forum taż-Żgħażagħ iffoka wkoll 
fuq id-diskriminazzjoni multipla li jħabbtu 
wiċċhom magħha ż-żgħażagħ - kemm jekk 
omosesswali, b'diżabilità, bi żvantaġġ soċjoe-
konomiku eċċ.

Il-Forum	Ewropew	taż-Żgħażagħ	u	
l-Valuri	Ewropej.
Mhux se jkun faċli li jkun żgurat li UE ġdida 
tibqa' fidila lejn il-valuri tagħha u tiżgura 
r-rispett tad-drittijiet tal-ġenerazzjoni li jmiss. 
Dan se jitlob bidla fil-mod li bih taġixxi l-UE u 
riflessjoni dwar il-konsegwenzi li se jkollhom tali 
azzjonijiet tul il-ġenerazzjonijiet. Pereżempju 
l-UE se jeħtiġilha tiżgura li jinstemgħu l-ilħna 
taċ-ċittadini żgħażagħ tagħha fit-tfassil 
tal-politika u l-leġiżlazzjoni li taffetwahom. Dan 
se jfisser anqas teħid tad-deċiżjonijiet minn 
fuq għal isfel u aktar demokrazija diretta. Dan 
se jfisser aktar investiment fil-preżent ta' dawn 
iż-żgħażagħ biex ikun żgurat futur li fih kulħadd 
ikollu ċans jilħaq il-potenzjal tiegħu:

• Investiment fiż-żgħażagħ

Il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jemmen 
li l-UE għandha tiffoka r-riżorsi tagħha fuq 
l-appoġġ ta' tkabbir ekonomiku ambjental-
ment sostenibbli u koeżjoni soċjali li tqiegħed 
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lill-persuni u lill-bżonnijiet tagħhom fil-qalba 
tad-deċiżjonijiet li jagħtu attenzjoni speċjali 
liż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet tagħhom. 
L-UE l-ġdida għandha tiffoka fuq l-innovazz-
joni, il-koeżjoni u ż-żgħażagħ. Din għandha 
tinvesti speċifikament f'edukazzjoni ta' kwalità, 
tiġġieled kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
torjenta liż-żgħażagħ lejn impjiegi ekoloġiċi u 
tappoġġa lill-imprendituri żgħażagħ.

• Baġit bilanċjat iffukat fuq it-tkabbir

L-Istati Membri għandhom iħabirku għal baġits 
pożittivi bilanċjati fuq perjodu ta' żmien medju 
u fit-tul mingħajr ma jgħarrqu l-istat assisten-
zjali, u b'hekk jevitaw li l-ġenerazzjoni taż-
żgħażagħ tal-lum titgħabba bil-piż li tħallas 
għada għad-dejn li qed isir illum.

• Sehem iż-żgħażagħ

L-UE tista' tiggarantixxi d-drittijiet taż-żgħażagħ 
bl-aħjar mod billi tiżgura li ż-żgħażagħ jip-
parteċipaw bis-sħiħ fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
dwar politiki li jaffettwawhom - ma jsir xejn 
dwarna mingħajrna. Ilu li wasal iż-żmien li fih 
l-UE tieħu passi konkreti biex timplementa 
l-obbligu li għandha mit-Trattat ta' Lisbona li 
tħeġġeġ liż-żgħażagħ jieħdu sehem fil-ħajja 
demokratika Ewropea. Fost oħrajn, nappellaw 
lill-Istati Membri tal-UE jniżżlu l-età tal-votazz-
joni għal 16-il sena għall-elezzjonijiet kollha, 
inklużi l-Elezzjonijiet Ewropej. Il-partiti politiċi 
għandhom jitħeġġew ukoll ikollhom kandidati 
aktar żgħażagħ fl-elezzjonijiet.

• Ir-rikonoxximent ta' Forum Ewropew 
taż-Żgħażagħ

Bħala l-pjattaforma tal-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ fl-Ewropa, il-Forum Ewropew 

taż-Żgħażagħ huwa u saħansitra għandu 
jkun rikonoxxut b'mod aktar sostnut mill-Is-
tituzzjonijiet kollha tal-UE (inkluż il-Parlament) 
bħala sieħeb ewlieni u jżomm djalogu miftuħ, 
trasparenti u regolari magħhom dwar il-politiki 
u l-miżuri kollha li jaffettwaw liż-żgħażagħ.

• Iżjed demokrazija diretta

Biex tkun żgurata parteċipazzjoni aktar diretta 
miċ-ċittadini Ewropej, il-Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ jappoġġa l-ħolqien ta' listi elettorali 
transnazzjonali għall-elezzjonijiet tal-Parla-
ment Ewropew.

Il-Forum taż-Żgħażagħ u l-membri tiegħu, 
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ mill-Ewropa 
kollha, mhumiex l-uniċi li jemmnu dan. 
240 kandidat mill-Parlament Ewropew u 85 
Membru tal-PE eletti minn fost il-gruppi politiċi 
u l-pajjiżi wrew li jaqblu ma' bosta minn dawn 
l-ideat permezz tal-kampanja LoveYouthFuture.

Abendkonzert auf dem Kleberplatz
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250 voluntier minn Strasburgu għenu matul il-EYE

56



57Ideat għal Ewropa aħjar – Ir-Rapport EYE2014

L-ideat tal-lum huma l-azzjonijiet ta' għada:  
Żgħażagħ għal Ewropa aħjar.

Hekk	kif	beda	joqrob	it-tmiem	tal-Avveniment	Ewropew	taż-Żgħażagħ,	l-ideat	li	nġabru	
għal	 Ewropa	 aħjar	 ġew	 ippreżentati	mir-rapporteurs	matul	 is-sessjoni	 tal-għeluq	 fil-
kamra	 tal-plenarja	 tal-Parlament	 Ewropew	u	ngħataw	 lill-Membru	 tal-PE	Doris	 Pack,	
President	 tal-Kumitat	 għall-Kultura	 u	 l-Edukazzjoni	 u	 rappreżentanta	 tal-Parlament	
Ewropew.	

Saħansitra anke wara dan it-tmiem il-ġimgħa 
intens, mimli kif kien b'diskussjonijiet u dibattiti, 
logħob ta' rwol, wirjiet kulturali u sportivi 
diretti, biex ma nsemmux l-iljieli b'kunċerti u 
festini, is-sala l-Ħadd filgħodu kienet mimlija 
b'parteċipanti li kienu ħerqana biex jisimgħu 
u jikkummentaw dwar l-ideat li ġew proposti 
u l-konklużjonijiet li kienu nsiltu matul l-aħħar 
jumejn. Għalhekk, l-'għeluq uffiċjali' tal-avven-
iment sar dibattitu ieħor, li offra ħafna materjal 
dwar xiex wieħed jista' jaħseb u ta lok għal 
aktar diskussjonijiet.

Għaxar rapporteurs ippreżentaw l-ideat 
ewlenin mill-ħames temi tal-EYE, u l-udjenza 
ngħatat iċ-ċans tippreżenta ħsibijietha u 
s-suġġerimenti tagħha.

Johanna Nyman, mill-Forum Ewropew taż-
Żgħażagħ, ippreżentat l-ideat għal Ewropa 
aħjar għal dak li jirrigwarda l-Qgħad fost 
iż-Żgħażagħ, filwaqt li enfasizzat ir-re-
sponsabbiltà li għandha l-UE biex taġixxi f'din 
il-kwistjoni:

– Il-politika fl-UE għandha tiffoka fuq il-ħolqien 
ta' impjiegi ta' kwalità għaż-żgħażagħ. 
Għandna bżonn ta' 'Ftehim Ġdid' (New Deal) 
fl-Ewropa, għandna bżonn ninvestu fiż-
żgħażagħ u noħolqu kuntratt soċjali ġdid. 
Il-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ tista' 
tkun soluzzjoni għall-qgħad fost iż-żgħażagħ, 

iżda jeħtieġ li jiġu investiti aktar riżorsi; hemm 
bżonn li ż-żgħażagħ ikunu involuti fl-ippjanar, 
l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni. L-aktar 
messaġġ b'saħħtu li nixtiequ ngħaddu huwa 
li l-qgħad fost iż-żgħażagħ ma jistax jitqies li 
huwa problema taż-żgħażagħ, iżda kwistjoni 
ta' tħassib għas-soċjetà kollha kemm hi. 
Għandna bżonn naraw l-azzjonijiet issa, qalet.

Jean-Francois Gerard minn ARTE, offra xi ideat 
b'rabta mar-Rivoluzzjoni Diġitali, u semma 
li l-parteċipanti tal-EYE esprimew interess 
qawwi f'opportunitajiet diġitali akbar. L-ewwel 
idea kienet li jinħoloq indikatur tal-piraterija; 
window żgħira tal-komjuter li tinnotifika 
lill-utent waqt l-uploading jew id-down-
loading ta' fajl, li hemm riskju ta' ksur tal-liġi 
tad-drittijiet tal-awtur. It-tieni idea kienet li 
jinħoloq antivirus Ewropew: il-pajjiżi jkunu 
jaqsmu bejniethom it-teknoloġija u l-għarfien 
bil-ħsieb li joħolqu programm tal-antivirus 
uniku u aċċessibbli mil-lat finanzjarju, biex 
b'hekk iċ-ċittadini Ewropej jitħarsu mill-vi-
ruses u l-ispyware. It-tielet idea kienet li tiġi 
żviluppata demokrazija diġitali sabiex iċ-ċitta-
dini jitħallew jivvutaw online.

Ada Reichhart tat ftit ideat dwar is-sostenibbiltà 
tal-UE, filwaqt li ħadet spunt mill-esperjenza ta' 
xogħol li kellha fil-Belt ta' Strasburgu. L-enfasi 
kienet fuq il-fatt li l-kriżi ambjentali attwali hija 

Konklużjoni
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problema soċjali u m'għandhiex issir waħda 
ekonomika wkoll.

– Għal Ewropa aħjar, għandna nibdlu 
l-imġiba tagħna ta' kuljum; għandna 
nnaqqsu d-domanda għall-enerġija, nikkun-
sidraw mill-ġdid is-sistema tal-produzzjoni u 
tal-konsum li għandna, ninvestu f 'riċerka dwar 
l-enerġija rinnovabbli, u b'hekk nimpenjaw 
ruħna favur it-tranżizzjoni tal-enerġija.

Rigward il-futur tal-Ewropa Paul Girard, rap-
preżentant mill-Institut d’études politiques de 
Strasbourg et de l’École nationale d’administra-
tion (IEP/ENA), innota li huwa kruċjali li nqajmu 
kuxjenza fost iċ-ċittadini Ewropej tal-etajiet 
kollha dwar ir-riskji li wieħed jagħti d-data 
personali online. Appella wkoll għal sistema 
tal-elezzjonijiet Ewropej standardizzata u 
l-istabbiliment ta' suq komuni tal-enerġija biex 
tiġi evitata d-dipendenza fuq pajjiżi mhux 
tal-UE bħar-Russja, fatt li jista' jpoġġi lill-Istati 
Membri tal-UE taħt pressjoni.

László Földi mill-Kunsill tal-Ewropa, qasam ir-ri-
flessjonijiet u l-ideat tiegħu għal Ewropa aħjar 
taħt it-tema ġenerali ta' Valuri Ewropej billi ffoka 
fuq il-kwistjonijiet li ġejjin: l-identità Ewropea, 
l-Ewropa fid-dinja, l-isfidi għall-Ewropa, id-drit-
tijiet tal-bniedem, il-libertà tal-espressjoni, 
id-diskors ta' mibegħda, il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ u l-opportunitajiet taż-żgħażagħ.

– L-Ewropej iridu jikkunsidraw mill-ġdid xi 
tfisser li tkun Ewropew fis-seklu 21; l-Unjoni hija 
fortizza għad-drittijiet tal-bniedem u l-valuri 
demokratiċi, u hija destinazzjoni għall-mi-
granti, ir-refuġjati u għall-persuni li qed ifittxu 
asil. Hija wkoll il-post fejn bħalissa, in-nazz-
jonaliżmu, l-estremiżmu u l-intolleranza qed 
jerġgħu jqumu.

Iż-żewġ moderaturi, Katarzyna Mortoń 
mill-European Youth Press u Peter Matjašič 
mill-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, stiednu 

lill-parteċipanti jiktbu l-ideat tagħhom għal 
Ewropa aħjar u jpoġġuhom fil-kaxxa tal-ideat 
imqiegħda barra mill-YO!Village. Dawn l-ideat 
se jitpoġġew għall-wiri f'wirja temporanja 
fid-Dar tal-Istorja Ewropea.

Kmieni wara nofsinhar, hekk kif il-parteċipanti 
bdew triqithom lejn id-dar, kienu għadhom 
jberrnu bosta mistoqsijiet: Għalfejn numru 
daqstant kbir ta' Membri tal-Parlament 
ikkanċellaw l-attendenza tagħhom fil-panels? 
Fejn kien il-President tal-Parlament Ewropew 
Martin Schulz? Fejn kienet id-diversità 
tal-Unjoni Ewropea - kunċett li kien jirrigwarda 
bosta mill-attivitajiet, iżda li mhux dejjem kien 
rifless mill-kelliema? Wara tlitt ijiem ta' diskus-
sjonijiet imqanqla, kien jidher ċar li l-parteċi-
panti żgħażagħ xtaqu jinvolvu rwieħhom 
fil-politika Ewropea, u filwaqt li l-kważi 5 500 
parteċipant ipproponew ħafna ideat tajbin 
għal Ewropa aħjar matul dan l-avveniment, issa 
jmiss lill-Membri eletti tal-Parlament li jieħdu 
azzjoni fuqhom.

Fazit

Il-kaxxa tal-ideat timtela bi proposti għal Ewropa aħjar
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In-numru totali ta’ parteċipanti fil-EYE (kollha fl-età bejn 16 u 30 sena): 5380

Parteċipanti mill-UE: 5135

Parteċipanti minn pajjiżi kandidati: 92

Parteċipanti minn pajjiżi mhux tal-UE: 153

Numru ta' parteċipanti f'Euroscola: 600

Numru ta' parteċipanti fl-attivitatjiet tal-YO!Fest: 10,000

Kelliema, moderaturi u faċilitaturi: ± 500

Voluntiera: 250

Aktar minn 200 attività f'formati differenti

14,000 tweet b’#EYE2014 mibgħuta fit-3 ijiem

In-nazzjonalitajiet tal-parteċipanti L-età tal-parteċipanti

Fatti u ċifri

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

L-età 
tal-parteċipanti

Parteċipanti	16-17
Mexxejja	tal-gruppi	18+
Parteċipanti	18-30



Il-websajt tal-EYE:
http://www.eye2014.eu
L-EYE fuq facebook:
http://epfacebook.eu/eye2014

L-EYE fuq twitter:
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

a l-attivitajiet fuq l-internet permezz ta' video on demand: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Grazzi lill-imsieħba uffiċjali tal-EYE 2014!

Rapport imħejji mill-European Youth Press b'osservazzjonijiet 
tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, Ġunju 2014
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