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Editorjal
“ L-Ewropa li tqanqal l-entużjażmu ”
Għeżież qarrejja,
Fuq jumejn, mill-21 sat-22 ta’ Marzu, 102 student ta’ bejn is-16 u t-18-il sena minn 28
Stat Membru u 5 pajjiżi kandidati tal-UE mlew il-kurituri u l-kmamar tal-bini Jacques
Delors bid-daħk u t-tbissim tagħhom. Xi drabi intimidati iżda speċjalment kurjużi, iżżgħażagħ staqsew il-mistoqsijiet: “X’inhu l-għan ta’ dan il-vjaġġ?”, “Se nkun kapaċi
nirrispondi għall-mistoqsijiet li lanqas l-adulti ma jirnexxilhom jirrispondu, bħal “Kif
inħeġġu liċ-ċittadini biex imorru jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej?” ”.
Dawn iż-żgħażagħ mill-ewwel fehmu li r-risposti tagħhom se jikkontribwixxu għaddibattitu dwar il-futur tal-Ewropa f’mument kruċjali, ftit ġimgħat biss mill-elezzjonijiet
Ewropej tas-26 ta’ Mejju li ġej.
Qattajt sigħat magħhom, u bqajt mistagħġeb b’dak li kellhom xi jgħidu. “Jekk irridu
nbiddlu d-dinja, jeħtieġ li qabel kollox nistaqsu x’mhux qed jaħdem”. U għandhom appelli x’jagħmlu: l-ewwel nett li jkunu
infurmati, u mbagħad li jifhmu, jemmnu fil-proġett, jidentifikaw lilhom infushom miegħu biex imbagħad jimpenjaw ruħhom,
jippromovuh u jsiru l-messaġġiera tiegħu.
Iżda hemm bżonn ta’ xi ħaġa iżjed. U huwa ż-żgħażugħ Pollakk Mateusz Tyszka li jissuġġerixxilna dan. Jitkellem dwar il-passjoni
u jistieden liż-żgħażagħ biex “qatt ma jirrinunzjaw għall-ħolm tagħhom”. Barra minn hekk, irridu ningħaqdu u nażżardaw li
jkollna viżjoni. Dan huwa l-mod kif l-istudenti jkollhom rwol ta’ viżjonarji.
Il-proġett tagħna, “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” jagħtihom l-opportunità li jiskopru t-tagħlim dwar id-demokrazija parteċipattiva,
li hija tant għażiża għall-KESE, li jitgħallmu dwar id-djalogu, kif jisimgħu u x’inhu l-kompromess.
“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” ilha teżisti 10 snin. Kienet l-idea meraviljuża ta’ Irini Pari, Viċi President għall-Komunikazzjoni fl2009, li ġġib lil dawn iż-żgħażagħ fil-KESE, idea li l-Unità “Żjarat u Pubblikazzjonijiet” kompliet taħdem fuqha. Jekk irridu nibnu lEwropa maż-żgħażagħ, irridu nduru lejhom, inħalluhom jitkellmu u nisimgħuhom. Kull sena tiġi proposta tema ġdida: il-kultura,
il-paċi, id-demokrazija (2018), is-60 anniversarju tat-Trattat ta’ Ruma (2017), il-migrazzjoni (2016).
Għal liema konklużjonijiet waslu ż-żgħażagħ fl-2019? Fost l-għaxar rakkomandazzjonijiet proposti u vvutati mill-għexieren ta’
żgħażagħ parteċipanti, intgħażlu erbgħa (li tnejn minnhom kienu ex-aequo) u waħda minnhom ħadet l-ewwel post: “Il-futur
huwa issa: programm għall-iskejjel”
Jien stess għalliema u nifhem ir-rwol li l-iskola taqdi fil-ħajja taż-żgħażagħ. U iva, nappoġġja bis-sħiħ l-idea ta’ programm taliskola obbligatorju biex l-istudenti jitgħallmu jagħrfu l-Ewropa u s-60 sena ta’ storja tal-proġett Ewropew.
Wieħed mill-parteċipanti tar-Renju Unit qalilna li ftit wara r-referendum dwar il-Brexit, ċittadini minn pajjiżu daħlu f’Google biex
fl-aħħar jiskopru x’kienet l-Unjoni Ewropea. Ħasra, qalet, li kellha tkun dik il-votazzjoni biex ... jiskopru dwar l-Ewropa”
Il-proġett kiber. Sena wara sena, dan ilaqqa’ flimkien liż-żgħażagħ biex ngħaddulhom il-passjoni tal-Ewropa. Dawn iż-żgħażagħ
jistgħu b’hekk mhux biss ikunu sostenituri passjonali iżda wkoll u fuq kollox jiddeterminaw il-prijoritajiet tagħhom stess għall-UE
u jinkludu l-futur tagħhom f'dan il-proġett uniku.
Għeżież ħbieb, appuntament għas-sena d-dieħla għall-edizzjoni tal-2020 ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” u għal avventuri
ġodda!
Isabel Caño
Viċi President għall-Komunikazzjoni

Fil-qosor
L-involviment tal-Membri
Ringrazzjament speċjali jmur għall-membri kollha li żaru l-iskejjel għall-impenn tagħhom fittħejjija tal-istudenti għad-dibattitu tagħhom fi Brussell: Martina Širhalová, Dimitar Manolov,
Baiba Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost, Pirkko Raunemaa,
Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Pocivavsek Jakob Kristof, Arno Metzler, Bo Jansson,
Roman Haken, Lidija Pavic-Rogosic, Marie Zvolska, Gonçalo Lobo Xavier, Cristian Pîvulescu,
Andreas Pavlikkas, Piroska Kallay, Ronny Lannoo, Josiane Willems, Brian Curtis, Ionut Sibian,
Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Seamus Boland, Daiva
Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! fil-mezzi tax-xandir
L-Awstrija –ORF.at: Studenti jfasslu politika fl-UE
Il-Kroazja – Jutarnji List: ŻGĦAŻAGĦ MINN ŻAGREB FI BRUSSELL: Lara, Nikola u Patrick
indirizzaw it-tema tal-elezzjonijiet Ewropej u kif iż-żgħażagħ għandhom jiġu mħeġġa
jipparteċipaw
Il-Finlandja – HAAPAVESI LEHTI: Studenti jippreżentaw lill-Finlandja fi Brussell
Franza – Ouest France: Saint-Brieuc. Għal dawn l-istudenti minn Saint-Charles, «aħna lfutur tal-Ewropa»
L-Italja – Servizio Informazione Religiosa: Żgħażagħ: Brussell, 102 studenti minn
madwar l-UE se jipparteċipaw fl-edizzjoni tal-2019 ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!"
Malta – Malta Today: Se tiġi ppreżentata lil MEPs proposta minn teenagers Maltin biex ikun obbligatorju kurrikulu għal Studji dwar lUE
Il-Montenegro – Grad Kulture: "L-EWROPA TIEGĦEK, IL-FEHMA TIEGĦEK": Studenti mill-iskola għolja ta’ Niksic rappreżentaw
b’suċċess il-Montenegro fil-konferenza L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! fi Brussell
Il-Portugall – ROSTOS: Tliet studenti mill-Kulleġġ ta’ Minerva do Barreiro jinsabu Brussell: qed jirrappreżentaw lill-Portugall fil-forum
«L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!
Ir-Rumanija – Cuvantul Libertatii: Tliet studenti u għalliem minn Bailesti jirrappreżentaw ir-Rumanija fi Brussell
Ir-Renju Unit – Government Europa: Avveniment politiku għaż-żgħażagħ jesplora l-politika u l-edukazzjoni

Pubblikazzjonijiet Ġodda
L-istorja diġitali ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”
L-istorja diġitali ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!
L-avveniment ewlieniEESC's taż-żgħażagħ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! saret l-ewwel darba
fil-15-17 ta’ April 2010. Issa, pubblikazzjoni diġitali qed tagħti ħarsa lura lejn għaxar snin ta’
impenn ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! favur l-involviment taż-żgħażagħ madwar l-Ewropa
fit-tfassil tal-politika tal-UE, filwaqt li jiġu enfasizzati l-kwistjonijiet li huma jindirizzaw, ilproposti li ħarġu mid-dibattiti tagħhom u l-eżiti sussegwenti, kollha bil-ħsieb li jintwera lvalur tal-kontribut taż-żgħażagħ fit-tiswir tal-Ewropa.
Il-pubblikazzjoni toffri firxa wiesgħa ta’ kontenut multimedjali, b’mod partikolari filmati, u hija
maħsuba kemm għall-pubbliku ġenerali kif ukoll partijiet interessati speċifiċi, bħal
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, skejjel, assoċjazzjonijiet tal-għalliema u tal-ġenituri, ilmidja, eċċ. Għandha l-għan ukoll li tħeġġeġ sens ta’ komunità fost l-alumni ta’ L-Ewropa
Tiegħek, Leħnek! u tgħin biex dak li ħallew warajhom ma jintesiex.
Immirata li tinqara fuq tagħmir mobbli (tablets u smartphones), se tkun disponibbli fil-lingwi
kollha fuq is-sit tal-Internet tal-Kumitat. (ks)

Aħbarijiet tal-KESE
Iż-żgħażagħ Ewropej iridu li l-edukazzjoni u l-midja soċjali jagħtu spinta liddemokrazija u lill-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-UE

Sillabu mandatorju dwar il-politika Ewropea sabiex jiżdied l-għarfien taċ-ċittadini
dwar l-UE qabel ma jitfgħu l-vot tagħhom kienet l-aktar proposta vvotata talavveniment L-Ewropa Tiegħek, Leħnek (YEYS) ta’ din is-sena, l-avveniment għażżgħażagħ organizzat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) bejn il-21
u t-22 ta’ Marzu 2019. Din u tliet proposti oħra li jiffukaw fuq l-użu ta’ teknoloġiji
ġodda u l-midja soċjali biex tingħata spinta lill-attendenza fl-elezzjonijiet ser
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew biex jiġu kkunsidrati.
Wara jumejn diskussjonijiet u dibattiti vivaċi, id-99 student postsekondarju ta’ bejn is-16 u s17-il sena magħżula għall-avveniment “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2019” ippreżentaw 10
rakkomandazzjonijiet matul sessjoni plenarja finali. L-edukazzjoni u l-midja soċjali kienu fiċċentru tal-attenzjoni, u numru ta’ proġetti għaqqdu flimkien pjattaformi onlajn u laqgħat filħajja reali, biex jgħaqqdu lis-soċjetà ċivili ma’ dawk li jfasslu l-politika. L-4 proposti l-aktar ivvutati kienu:
1. #Future is now (Il-futur hu issa), proġett ta’ sillabu obbligatorju għall-iskejjel fl-Ewropa kollha bi 3 taqsimiet: prattika, bi żjarat lejn
l-istituzzjonijiet tal-UE; teorija, b’testijiet u preżentazzjonijiet; u pjattaforma interattiva bi kwiżżijiet u filmati.
2.EU&U.EU, sit web li jiġbor fil-qosor l-informazzjoni dwar l-UE u l-elezzjonijiet tal-UE sabiex tiżdied it-trasparenza u l-għarfien b’użu
intensiv tal-midja soċjali u l-kontenut multimedjali.
3. (ex-aequo) Europe E-VOTE (Votazzjoni elettronika għall-Ewropa), proposta biex jum l-elezzjoni jsir vaganza nazzjonali u biex tiġi
promossa l-votazzjoni elettronika u From You to EU (Mingħandek għal għand l-UE), inizjattiva li tikkonnektja l-movimenti soċjali malpolitiċi u li tippermettilhom jaħdmu flimkien biex isibu soluzzjonijiet.
Il-proposti l-oħra ppreżentati mill-istudenti kienu:
#Insta (nt) vote (votazzjoni #Insta (ntanja): titjieb il-prestazzjoni tal-kontijiet tal-midja soċjali tal-UE billi jiġi inkluż kontenut ta’
kwalità għolja speċifikament indirizzat liż-żgħażagħ, bħal filmati qosra u kummenti mill-influwenzaturi bħala mod kif tiżdied issensibilizzazzjoni u l-parteċipazzjoni.
Network of Young Europeans (Netwerk ta’ Żgħażagħ Ewropej), proġett li għandu l-għan li jinforma dwar l-azzjoni u l-limiti tal-UE,
jikkonnektja persuni differenti madwar l-Ewropa kollha u jispira d-dibattitu permezz ta’ pjattaforma tal-Internet biex jiġu organizzati
proġetti u jiġi ppubblikat ir-riżultat tagħhom.
Find(ing) your voice (Sib leħnek), proġett li jinvolvi summit li jsir tliet darbiet fis-sena bi djalogu wiċċ imb’wiċċ u attivitajiet li
jinvolvu lill-Ewropej żgħażagħ u lill-politiċi kif ukoll sit web b’kontenut u informazzjoni interattivi.
Shape your future – express yourself (Sawwar futurek – esprimi ruħek), li jikkonsisti f’sit web li jkun jista’ jippermetti li jinkitbu
opinjonijiet dwar diversi suġġetti li għandhom fil-mira żgħażagħ taħt is-26 sena. L-opinjonijiet ikunu jistgħu jintgħoġbu jew ma
jintgħoġbux mill-utenti u dawk l-aktar popolari jiġu ppreżentati fil-Parlament Ewropew.
SharEU,app li tista’ tintuża il-movimenti soċjali jiġu kkonnektjati mal-istituzzjonijiet tal-UE, b’moderaturi speċjalizzati li kull xahar
iressqu rapport dwar l-inizjattivi mtellgħin lill-Parlament Ewropew, u b’hekk tinħoloq rabta aktar mill-qrib mal-poplu.
Voices worth being heard (Fehmiet ta’ min jismagħhom), pjattaforma fejn jistgħu jiġu promossi inizjattivi u diskorsi biex il-votanti
jitħeġġu jinvolvu ruħhom u jiġġieldu għall-ideat tagħhom stess. L-udjenza tagħżel l-inizjattivi li għandhom jiġu ppreżentati lillParlament Ewropew.
L-istudenti ntlaqgħu minn Luca Jahier, il-President tal-KESE, li qal: " Irridu nsegwu l-eżempju ta’ Greta Thunberg, li kienet kapaċi
timmobbilizza numru kbir ta’ nies f’qasir żmien bl-użu ta’ lingwaġġ dirett. Jekk jogħġobkom ingħaqdu f’din il-ġlieda, kunu provokattivi,
intom qed tiġġieldu mhux biss għall-futur tagħkom stess, iżda wkoll għall-futur tagħna". Isabel Caño, il-Viċi President tal-KESE għallKomunikazzjoni, għalqet l-avveniment b’dan il-kummenti:" Kburin naqsmu l-ideat tagħkom, il-ħolm tagħkom, l-entużjażmu tagħkom u
s-soluzzjonijiet tagħhom f’istituzzjoni bħall-KESE, fejn ilkoll nitgħallmu ninnegozjaw bħala mod kif nilħqu kunsens". (dgf)

Wara għaxar snin, L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! huwa iktar rilevanti minn qatt
qabel, qal wieħed mill-fundaturi
Hekk kif L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! wasal fl-għaxar tiegħu din is-sena, KESE Info
ltaqa’ mal-viċi president preċedenti, Irini Pari, li kienet l-ewwel persuna li ħarġet
bl-idea għal dan l-avveniment fl-2010, sabiex nagħtu ħarsu lura lejn il-bidu ta’ LEwropa Tiegħek, Leħnek! u nħarsu ’l quddiem lejn il-futur tal-Ewropa.
KESE Info: Sinjura Pari, tista’ tgħidilna kif twieldet din l-inizjattiva? X’kienet lispirazzjoni warajha?
Irini Pari: Bħala Viċi President għall-Komunikazzjoni, xtaqt nilħaq liż-żgħażagħ Ewropej.
Xtaqt nagħti lil dawn is-“suspettati mhux tas-soltu” l-opportunità li jgħixu, jifhmu u
jikkondividu l-Ewropa b’mod dirett, ’il bogħod mill-isterjotipi, u nħeġġiġhom ikunu involuti u
attivi fis-soċjetà. Ridt nara l-istilel tal-Ewropa jleqqu f’għajnejn dawk iż-żgħażagħ u rnexxieli!
Inti sodisfatta bil-mod kif L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! żviluppa tul iż-żmien?
Iva! Hija barka li tara xi ħaġa li ħloqt tiżviluppa u tikber. Huwa premju kbir ħafna li tkun taf li missejt qalb elf żagħżugħ minn madwar
l-Ewropa kollha. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja mill-qalb il-viċi presidenti għall-komunikazzjoni kollha li żammew mixgħula lfjamma, speċjalment Isabel, u t-tim kollu ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek, talli laqgħu dan l-avveniment b’tant entużjażmu u passjoni u
komplew bil-ħidma tajba matul is-snin.
Kif tara r-rwol taż-żgħażagħ fil-bini tal-Ewropa issa u fil-futur? Nemmen bis-sħiħ fiż-żgħażagħ u d-dinamiżmu tagħhom.
Iż-żgħażagħ illum qed jikbru fi żminijiet diffiċli u ta’ sfida, iżda kull sfida hija wkoll opportunità eċċellenti! Jekk naraw
il-millenials, diġà qed jagħtu tweġibiet, qed jesploraw toroq ġodda permezz tal-ekonomija kollaborattiva u pjattaformi,
l-iżvilupp tal-intraprenditorija, l-għoti ta’ sens u valuri għall-ħajja tax-xogħol tagħhom, u b’dan il-mod qed jiġu
prijoritizzati aspetti bħal li jingħata kontribut lis-soċjetà u li jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima. Bl-azzjoni vigoruża dwar ilklima taż-żgħażagħ li qed naraw reċentement, jidher ċar li L-Ewropa Tiegħek, Leħnek hija dejjem aktar rilevanti minn
qatt qabel – iż-żgħażagħ qed jitolbu li jitkellmu u nagħtuhom il-kelma b’mod proattiv!

Kif tevalwa L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2019?
Bħal kull sena, ninsab impressjonata bir-riżultati! Din is-sena teenagers minn madwar l-Ewropa ddiskutew is-suġġett
Ivvota għall-futur. Huma talbu għal aktar edukazzjoni, aktar informazzjoni u aktar trasparenza bl-użu tal-mezzi kollha
disponibbli – siti web interattivi, lezzjonijiet, kuntatti, attivitajiet, laqgħat – u li kulħadd ikun involvut – anzjani,
żgħażagħ, politiċi, movimenti soċjali, esperti u l-midja.
Xi tfisser Ewropa ideali għalik?
Jiena noħlom f’Ewropa demokratika b’mod profond fejn jiġu rispettati l-elezzjonijiet, id-diviżjoni tas-setgħat, id-drittijiet fundamentali u
l-istat tad-dritt. Ewropa fejn hemm demokrazija b’saħħitha, dinamika, indipendenti u parteċipattiva bbażata fuq id-djalogu. Nafu sew
li ma teżistix biss verità waħda fil-ħajja! Huwa importanti li nifhmu perspettivi oħra, nibnu pontijiet, insibu sens ta’ skop u npoġġu linteressi individwali wara l-ġid komuni. Ninsab kburija li jiena membru ta’ dan il-Kumitat għaliex huwa eżattament dak li nagħmlu
hawnhekk. Iva, l-Ewropa hija tabilħaqq sfida. Iva, l-Ewropa hija kkumplikata. Iva, l-Ewropa mhijiex perfetta, iżda din hija s-sbuħija
tagħha. Il-bini tal-Ewropa huwa triq twila u diffiċli, iżda jaqblilna neħduha, u li neħduha flimkien!

“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” mill-perspettiva ta’ parteċipanti preċedenti:
esperjenza li tibdlek
L-ewwel edizzjoni ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” saret fl-2010, meta l-kriżi finanzjarja
devastanti kienet għadha kif bdiet, l-istituzzjonijiet kollha tal-UE kellhom presidenti differenti
u l-kelma Brexit ma kenitx magħrufa. Instagram ma kienx jeżisti, WhatsApp kien għadu kif
inħoloq u Twitter kellu biss 100 miljun utent, li mhu xejn meta mqabbel mal-1.5 biljun utent
irreġistrati fl-2019. Ħafna affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien ’l hawn, iżda l-entużjażmu u lenerġija taż-żgħażagħ għadhom l-istess, u għal dan l-10 anniversarju ta’ “L-Ewropa Tiegħek,
Leħnek”, il-KESE stieden tliet parteċipanti preċedenti biex jieħdu sehem fid-dibattiti u
jaqsmu l-esperjenzi tagħhom.
Carlos Aceituno, minn Spanja, kien wieħed mill-parteċipanti fl-ewwel edizzjoni ta’ “LEwropa Tiegħek, Leħnek” fl-2010. Dik is-sena, l-iżbruffar ta’ vulkan fl-Iżlanda mblukka ttraffiku tal-ajru fl-Ewropa, għalhekk diversi delegazzjonijiet ma setgħux jiġu Brussell u lgħalliema Spanjoli u Portugiżi kellhom isuqu l-istudenti tagħhom lura lejn darhom f’vann tal-kiri kondiviż. Iżda Carlos jiftakar linizjattiva għal ħafna iżjed raġunijiet: “Kienet opportunità tajba biex nitgħallem dwar il-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE u biex noħloq
rabta personali mal-proġett tal-UE.” Carlos, li llum għandu 25 sena, jgħallem il-matematika lill-adoloxxenti, iżda jinteressa ruħu wkoll
fil-politika: “Nixtieq nikseb esperjenza fit-tagħlim u mbagħad, fil-futur, ninvolvi ruħi f’inizjattiva ta’ edukazzjoni għall-persuni
b’diżabbiltà jew anke noħloq il-kumpanija ta’ konsulenza tiegħi f’dan il-qasam”. Carlos għandu viżjoni ċara ħafna tal-influwenza talinizjattiva “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” fuq id-direzzjoni professjonali tiegħu: “Mhux se ngħid li l-parteċipazzjoni tiegħi fl-inizjattiva
ddeterminat l-għażliet tiegħi, għaliex dik il-ħabta diġà kont naf li ridt insir għalliem, iżda żgur li għenitni nifhem ir-rabta bejn ledukazzjoni u l-azzjoni politika.”
Fl-2012, seba’ snin ilu biss, Evita Nedzvecka ġiet mil-Latvja biex tieħu sehem fit-tielet edizzjoni ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”.
Illum il-ġurnata hija l-iżgħar diplomat f’pajjiżha u taħdem għall-ambaxxata Latvjana f’Oslo. Karriera brillanti li tista’ tkun marbuta wkoll
mal-esperjenza tagħha f’“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”:“Naf biċ-ċert li l-esperjenza tiegħi f’“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” wasslitni għaddeċiżjoni li nistudja l-affarijiet internazzjonali, u li mbagħad wittiet it-triq biex insir diplomat. L-esperjenza għenitni wkoll nifhem kif iddeċiżjonijiet jittieħdu mill-istituzzjonijiet u kif in-nies jistgħu jinfluwenzawhom.” Iżda l-esperjenza kienet pożittiva wkoll mil-lat
personali, peress li xi parteċipanti għadhom f’kuntatt permezz tal-midja soċjali u, kif tgħid Evita, “għenitni wkoll nikseb esperjenza u
nsir kunfidenti. Wara kont naf li nista’ nagħmel kulma rrid.”
Giovanni Arcari,mill-Italja, għex l-esperjenza ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” fl-2014, u jaqbel mal-biċċa l-kbira tal-fehmiet taż-żewġ
parteċipanti preċedenti l-oħra: “Minn dejjem kont interessat fil-politika, iżda mhux fil-partiti politiċi, u bis-saħħa ta’ “L-Ewropa
Tiegħek, Leħnek” skoprejt ir-rwol tal-KESE u tas-soċjetà ċivili. Personalment, se nkompli nxandar x’inhu l-KESE u x’jagħmel u
x’esperjenza kbira hija li tipparteċipa f’“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek””. Giovanni, li llum għandu 22 sena, qed jistudja l-inġinerija
mekkanika fil-Ġermanja. Huwa jenfasizza wkoll il-benefiċċji ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” mil-lat tal-awtostima: “Kienet l-ewwel
darba li kelli nitkellem fil-pubbliku, u kelli nitkelem bl-Ingliż. Verament għenitni negħleb ċerti ostakli mentali u skoprejt li stajt
nikkomunika ma’ nies minn pajjiżi oħra u minn sfondi differenti.”
Ir-rwol ta’ dawn il-“veterani” kien li jieħdu sehem fid-dibattiti u jagħmlu użu mill-esperjenza tagħhom biex jgħinu lill-parteċipanti ta’
din is-sena biex jiddefinixxu aħjar il-proposti tagħhom. It-tlieta li huma nnutaw l-enerġija u l-entużjażmu tal-istudenti u kienu
impressjonati bl-għarfien sod tagħhom, li nkiseb l-aktar permezz ta’ użu intensiv tal-midja soċjali u riżorsi onlajn. Qablu wkoll li lmetodoloġija ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” tjiebet bil-bosta: “Naħseb li l-format il-ġdid huwa aktar kreattiv, jippermetti lillparteċipanti jesprimu ruħhom b’mod liberu”, jgħid Carlos. Giovanni jaqbel ma’ din l-idea, iżda jissuġġerixxi li d-dibattiti għandhom
ikunu “ftit aktar strutturati” biex tiġi evitata d-distrazzjoni. Evita kkonkludiet id-diskussjoni b’verità sempliċi: “It-talent huwa talent, ma
tagħmilx differenza minn fejn ġej jew x’metodoloġija qed tuża”, u dan huwa l-essenza ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”. (dgf)

Il-komunikazzjoni hija l-isfida, u l-midja soċjali huma t-tweġiba
Veru li l-parteċipanti fl-avveniment marbuta mal-inizjattiva L-Ewropa Tiegħek, Leħnek huma
żgħażagħ, iżda l-fehma tagħhom dwar l-affarijiet tal-UE ma tantx hija differenti minn dik taladulti: jimpurtahom daqs il-ġenituri tagħhom dwar iż-żieda fil-populiżmu, it-theddid għaddemokrazija u l-iżviluppi reċenti li potenzjalment jipperikolaw il-proġett tal-UE, bħall-Brexit.
Huma fehmu wkoll li l-UE għandha trodd lura l-fiduċja fost iċ-ċittadini billi tikkomunika aħjar,
u sabu wkoll soluzzjoni potenzjali fil-midja soċjali bħala għodda ewlenija għat-tisħiħ tattrasparenza, is-sensibilizzazzjoni u l-parteċipazzjoni fl-affarijiet tal-UE.

“F’pajjiżi hemm nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin. Personalment,
ma kont naf xejn qabel ġejt Brussell,” qal student Awstrijak, li żied jgħid li: “Meta l-politiċi
jkunu qed jiddibattu, jużaw lingwaġġ li ż-żgħażagħ ma jifhmux.” Dil-kwistjoni talkomunikazzjoni tqajmet ukoll minn parteċipanti oħra, li ddependew bil-bosta mill-midja
soċjali biex jilħqu lill-votanti żgħażagħ: “Qajla hemm komunikazzjomi bejn il-midja soċjali tal-UE u dawk li jsegwuhom; fil-fatt, ilkontenut huwa verament sikkanti!” qal student Ġermaniż.

Fid-dibattiti, tqajjem ukoll ir-riskju li dan in-nuqqas ta’ informazzjoni jista’ jwassal għal żieda fil-populiżmu ta’ tipi differenti u jhedded
id-demokrazija u l-valuri tal-UE: “Dawk li jorqdu f’demokrazija jistgħu jqumu f’dittatorjat xi darba,” qalet parteċipanta f’wieħed milllgruppi. Bosta parteċipanti oħra semmew il-valuri tal-UE bħala r-rabta ewlenija kondiviża miż-żgħażagħ mill-Istati Membri kollha:
“Aħna ġejjin minn pajjiżi differenti, iżda lkoll qed nissieltu flimkien għall-istess valuri,” qalet tfajla żagħżugħa, li mill-ewwel kellha lappoġġ ta’ parteċipanta li ddikjarat li: “L-Ewropa hija dwar li nkunu magħquda fid-diversità u li nippruvaw nippreservaw il-paċi u ddemokrazija.”
Dawn il-preokkupazzjonijiet kollha kienu riflessi fl-għaxar proposti li abbozzaw l-istudenti, li lkoll kienu jinkludu l-ħtieġa għaċ-ċarezza u
t-trasparenza fil-politika tal-UE dwar il-komunikazzjoni. Fil-fehma ta’ dawn iż-żgħażagħ, ir-risposta tinsab litteralment f’idejna fil-forma
tal-mowbajls: il-midja soċjali huma t-tweġiba, peress li jagħmlu possibbli rabta diretta bejn il-politiċi u ċ-ċittadini. Kif qalet waħda millistudenti: “Il-politiċi jaħsbu li ż-żgħażagħ ma jagħtux kas il-politika, imma dan mhux minnu. Iżda jekk iridu li ż-żgħażagħ
jipparteċipaw, jeħtieġ li jitgħallmu kif jużaw il-midja soċjali kif imiss!” (dgf)

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek – Fatti u ċifri
Wasal ammont rekord ta’ 1,039 applikazzjoni għall-10 edizzjoni ta’ L-Ewropa
Tiegħek, Leħnek! – 972 minn pajjiżi tal-UE u 67 mill-ħames pajjiżi kandidati – blogħla numru ġejjin mir-Rumanija (221) u l-inqas minn Malta u l-Montenegro (4 kull
wieħed).
33 skola sekondarja kienu magħżula biex jipparteċipaw – waħda minn kull wieħed mit-28
Stat Membru tal-UE u mill-ħames pajjiżi kandidati (l-Albanija, il-Maċedonja ta’ Fuq, ilMontenegro, Serbja u t-Turkija) – permezz tal-użu ta’ apparat elettroniku li jagħżel l-ismijiet.
Għall-ewwel darba fl-istorja ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!, ħadet sehem fid-dibattitu waħda
mill-iskejjel Ewropej fi Brussell, li jedukaw it-tfal tal-uffiċjali tal-UE prinċipalment bil-lingwa
tal-pajjiżi tal-oriġini tal-ġenituri u b’hekk għandhom popolazzjoni tant multilingwistika u
multikulturali li tistudja flimkien u taqsam xi klassijiet komuni.
Fl-20 u l-21 ta’ Marzu 2019, 102 student – tlieta minn kull skola parteċipanti – żaru Brussell biex jieħdu sehem fid-dibattitu l-kbir. Liżgħar fosthom kellhom 15-il sena u l-ikbar 20, bil-maġġoranza tagħhom bejn 16 u 18. B’differenza minn assemblej li ilhom iżjed
żmien attivi, in-nisa huma fil-maġġoranza (60 mara u 42 raġel).
Qabel l-avvenimenti, il-parteċipanti ppreparaw għad-dibattitu taħt il-gwida ta’ għalliem li akkumpanjahom. Attenda wkoll membru talKESE li għen biex jitqanqal id-dibattitu b’enfasi fuq sett ta’ mistoqsijiet ewlenin:
Kif nistgħu nsaħħu d-demokrazija rappreżentattiva fil-futur?
X’tip ta’ impenn politiku jeżisti lil hinn mill-elezzjonijiet Ewropej, u b'liema mod tieħu sehem fih?
X’inhi l-fehma tiegħek dwar x’għandu jsir biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-votanti fl-elezzjonijiet tal-PE?
Matul l-avveniment l-istudenti ħadmu taħt il-gwida ta’ moderaturi esperti sabiex iħejju 10 rakkomandazzjonijiet biex
jippreżentawhom lil dawk li jfasslu l-politika fl-UE. Wara, jiġu magħżula t-tliet proposti l-iżjed attraenti permezz ta’ votazzjoni.

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! hija organizzata mill-KESE, il-leħen tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew, u hija l-avveniment ewlieni għażżgħażagħ tal-KtR. Permezz ta’ din l-inizjattiva, il-KESE għandu l-għan li jiżgura li l-fehmiet, l-esperjenzi u l-ideat tal-ġenerazzjoni
żagħżugħa jiġu kkunsidrati fit-tfassil tal-politika tal-UE.
Aktar dettalji dwar L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! 2019 huma disponibbli fuq il-paġna uffiċjali tal-avveniment. (dm & ks)
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