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Noħolmu l-Ewropa ta’ għada

Il-filosfu Aristotile darba qal li ‘It-tama hija ħolma meta mqajmin’. L-Ewropa kienet mibnija fuq it-
tama, u għandha tkompli tivvinta lilha nnifisha mill-ġdid fuq dik il-premessa.

Matul il-mandat tiegħi, jien se nistinka biex nimmobilizza lis-soċjetà ċivili organizzata biex tieħu 
impenn ċiviku qawwi għall-futur Ewropew sostenibbli tagħna. M’għandniex ħin x’nitilfu: 
Għandna bżonn nerħu l-enerġija ta’ din il-ħolma komuni u nistinkaw għal Unjoni Ewropea bi spinta 
ġdida.

Mhux qed nippretendi li nipprovdi tweġiba eżawrjenti matul is-sentejn u nofs li ġejjin, iżda se naħdem 
bla heda biex insawwar l-unità, id-dinamiżmu u direzzjoni ġdida fl-UE.

Jien se niġġieled kontra l-polarizzazzjoni tas-soċjetajiet tagħna, kontra tendenzi nazzjonalisti u 
populisti li dejjem qed jiżdiedu u kontra spazju ċiviku li dejjem qed jiċkien, li qed jheddu l-valuri 
demokratiċi tagħna stess.

L-integrazzjoni Ewropea ilha tiġi implimentata b’suċċess mis-snin ħamsin. Wara sekli ta’ ostilità, gwerra 
u ċaqliq kontinwu tal-fruntieri u l-ispostament tal-popolazzjonijiet, il-proġett Ewropew għamilha 
possibbli li nibnu l-paċi, is-sigurtà, il-prosperità u s-solidarjetà, allavolja għad fadal ħafna xi jsir. 
Fi snin riċenti, intlaħaq kunsens dwar inizjattivi konġunti ewlenin bħall-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u l-Patt tal-Kooperazzjoni tad-Difiża tal-UE.

Dan ma jfissirx li għandna nkunu 
kompjaċenti. Hemm ħafna inċertezzi 
quddiemna, kemm ġewwa kif ukoll barra 
l-UE.
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L-UE bla dubju għaddejja
minn ħames bidliet fundamentali:

• L-ewwel nett, trasformazzjoni ekonomika: ir-raba’ rivoluzzjoni industrijali, li tqajjem kwistjonijiet 
etiċi importanti u sfidi ekonomiċi, soċjali u edukattivi kif ukoll opportunitajiet;

• It-tieni nett, trasformazzjoni tal-enerġija u ambjentali, lejn ekonomija ċirkolari b’livelli baxxi 
tal-karbonju li tħares ir-riżorsi limitati tal-pjaneta tagħna u tagħti rwol ċentrali liċ-ċittadini u 
l-komunitajiet lokali.

• It-tielet nett, trasformazzjoni soċjali profonda, b’suq tax-xogħol u stat soċjali li qed jinbidlu, rwol 
akbar għal atturi ġodda u innovazzjoni soċjali u ħtieġa kruċjali li jissaħħaħ il-mudell soċjali Ewropew 
għall-ġenerazzjonijiet kollha;

• Ir-raba’ nett, trasformazzjoni demokratika u parteċipattiva. Spazju ċiviku dejjem jiċkien, 
preġudizzju introdott permezz ta’ informazzjoni ħażina, forom ġodda ta’ illiberaliżmu u sfidi li qed 
jikbru għall-valuri tal-UE huma theddidiet ċari għad-demokraziji tagħna.

• Fl-aħħar nett, tranżizzjoni ġeopolitika fir-relazzjonijiet internazzjonali, li tista’ tiġi spjegata 
fil-qosor mill-bidla rapida minn kompetizzjoni kooperattiva għal konfrontazzjoni ta’ tfixkil, minn 
kummerċ għal sigurtà, minn tensjonijiet dejjem jiżdiedu għal gwerer reali fil-fruntieri tal-UE.

Minkejja dawn il-bidliet enormi, aħna m’għandniex inkunu spettaturi tal-bidla, iżda pjuttost insiru 
dawk li jsawwru dawn it-trasformazzjonijiet.

Għandna bżonn nimpenjaw ruħna u nibnu narrattiva pożittiva ġdida għall-Ewropa, u nerġgħu nagħtu 
l-ħajja lill-involviment ċiviku għal ħsad ta’ ġejjieni Ewropew sostenibbli.
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Iggwidati mill-umaniżmu,
ix-xjenza u progress      

Kif il-filosfu Immanuel Kant stqarr fis-seklu 18, irridu “nażżardaw li nifhmu”.

Fis-seklu 21, għandna bżonn “nazzardaw li nifhmu” mill-ġdid. Iggwidati mir-raġuni, l-umaniżmu, ix-
xjenza u l-progress. Mhux iggwidati mill-preġudizzju, il-biża’, in-nuqqas ta’ fiduċja jew il-mibegħda.

Din ir-razzjonalità ma tinnegax l-emozzjoni. It-tama, l-imħabba, il-frustrazzjoni, il-biża’, il-ferħ – dawn 
l-emozzjonijiet jorbtuna flimkien. L-emozzjonijiet imissu l-essenza ta’ xi jfisser li nkunu ‘ħajjin’. Li 
ninjoraw l-emozzjonijiet ifisser li ninjoraw l-umanità tagħna ninjoraw il-ħtieġa li nikkonnettjaw mill-
ġdid u... noħolmu.

Jiena dejjem aktar konvint li l-Ewropa tal-lum teħtieġ ‘Rinaxximent’ ġdid.
   

Ir-Rinaxximent kien rivoluzzjoni umanistika vasta u b’saħħitha, li stabbiliet mill-ġdid 
id-dimensjoni reali tal-kultura fir-relazzjoni konkreta tagħha max-xjenza, l-arti tal-
gvern u l-organizzazzjoni tal-ħajja ekonomika u soċjali u waqqfet it-trasformazzjoni 
moderna tal-Ewropa.

L-umaniżmu żviluppa bħala reazzjoni għat-tagħlim riġidu u dejjaq tal-Iskolastiċiżmu 
medjevali, li ppromova l-edukazzjoni ta’ porzjon żgħir tal-popolazzjoni biex 
tippreparahom biex jilħqu tobba, avukati, jew teologi.

Il-moviment umanist ħareġ bħala rotta alternattiva tal-edukazzjoni u l-impenn ċiviku. Huwa enfasizza 
l-benefiċċji tal-ħolqien ta’ ċittadinanza mgħammra bil-kapaċità li titkellem b’mod intelliġenti u 
tipparteċipa fil-ħajja ċivika biex tippromovi titjib tal-umanità.

Fl-2019, id-dinja se tonora lil Leonardo Da Vinci, 500 sena wara mewtu. Ħajjet u xogħol Leonardo 
rriflettew l-ideali umanista popolari li sawwru żmien ir-Rinaxximent. F’ħafna modi, huwa jirrifletti 
l-elementi fundamentali tar-Rinaxximent peress li l-interessi tiegħu koprew l-oqsma tal-arti, l-arkitettura, 
il-mużika, ix-xjenza, il-matematika, l-anatomija, il-ġeoloġija, u l-botanika.

Waħda mit-tpinġijiet famużi ta’ da Vinci, “ir-Raġel Vitruvjan”, tirrifletti l-interessi trasversali tiegħu fl-arti 
u x-xjenza.

“Homo faber ipsius fortunae” – il-Bniedem huwa l-artiġġjan ta’ xortih. Illum neħtieġu proċess simili.

Il-KESE jirrappreżenta l-elf deklinazzjoni ta’ din l-Ewropa attiva. Ejja nimmobilizzaw realment din il-forza 
u nsiru – flimkien – l-arkitetti tar-rEUnaissance il-ġdida.
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Tliet prijoritajiet għal aġenda unifikanti li 
tagħti ċans reali lill-Ewropa ta’ għada

u liż-Żgħażagħ tagħna

AZZARDA LI TIBNI EWROPA SOSTENIBBLI
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Żvilupp
Sostenibbli

Biex nagħtu ċans reali lil din ir-rEUnaissance, aħna rridu naqbdu r-ritmu tar-
riforma biex naqilbu għal Unjoni Ewropea ta’ żvilupp sostenibbli.

L-iżvilupp sostenibbli jista’ jipprovdi t-tweġibiet meħtieġa 
għall-ħames bidliet kollha stabbiliti hawn fuq.

L-Ewropa trid tkun sostenibbli – jew inkella ma 
tkun xejn affattu. L-aġenda 2030 hija strateġija 
komprensiva fejn jirbaħ kulħadd, għal min iħaddem, 
għall-ħaddiema u għall-pjaneta kollha. Hija proġett 
politiku reali li huwa tajjeb għat-tkabbir ekonomiku u 
l-kompetittività, tajjeb għall-ġustizzja soċjali u t-tibdil fil-
klima u, naturalment, għall-iżvilupp sostenibbli.

Il-KESE diġà kiteb ħafna opinjonijiet innovattivi 
f’dan il-qasam. Issa, għandna bżonn naħdmu lejn 
l-implimentazzjoni tagħhom: l-Aġenda tirrappreżenta 
opportunitajiet enormi għall-investiment, fuq skala ta’ 
triljuni ta’ dollari, u madankollu, minkejja l-momentum 
dejjem jikber għal investiment fl-iżvilupp sostenibbli, 
għad hemm diskrepanza sinifikanti fil-finanzjament.

Fil-KESE ninsabu fuq quddiem ta’ din l-istrateġija, u aħna 
qed nikkooperaw mill-qrib ħafna mal-Kummissjoni 
Ewropea. Fir-rigward tal-ekonomija ċirkolari, l-għarfien u 
l-impenn tal-KESE huma indisputibbli.

Biex nissodisfaw il-ħtiġijiet tal-preżent, m’għandniex 
nikkompromettu l-kapaċità tal-ġenerazzjonijiet futuri 
li jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom stess, u m’għandniex 
nittraskuraw il-ħtieġa li nirrispettaw il-pjaneta u niżguraw 
li ħadd ma jitħalla lura.

Issa wasal iż-żmien li nibdlu l-mudelli ta’ tkabbir 
tagħna u noħolqu bilanċ bejn il-prosperità ekonomika u 
s-sostenibilità ambjentali, l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni, 

l-impjiegi ta’ kwalità u l-parteċipazzjoni demokratika. 
L-UE għandha tkompli żżomm il-momentum tagħha, u 
tilqa’ l-bidla.

Ħaġa waħda hija ċerta: din it-trasformazzjoni tista’ 
tinkiseb biss permezz ta’ inizjattivi minn isfel għal fuq 
mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, fejn is-soċjetà ċivili u 
ċ-ċittadini ikollhom rwol importanti.

In-negozju għandu rwol ċentrali f’din l-aġenda għall-
bidla. Iżda mingħajr l-involviment qawwi tat-trejdjunjins 
tagħna u tal-organizzazzjonijiet l-oħra kollha tas-soċjetà 
ċivili, ma nkunux kapaċi nindirizzaw l-inugwaljanzi u 
nwettqu dak li nikkunsidra bħala l-Kuntratt Soċjali u 
Ekonomiku l-ġdid għas-Seklu 21!

Azzjonijiet strateġiċi:
• Jiġi popolarizzat l-iżvilupp sostenibbli: Niżguraw li 

s-soċjetà ċivili tifhem l-urġenza tal-implimentazzjoni 
tal-Aġenda 2030

• Niġġieldu biex nintegraw l-iżvilupp sostenibbli fl-
oqsma kollha tal-politika

• Nibdlu lill-KESE f’punt fokali għal informazzjoni u 
azzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli fl-UE

• Inxerrdu l-kelma dwar approċċi innovattivi tal-KESE li 
jinvolvu l-ikkomplementar tal-indikaturi kwantitattivi 
pprovduti mill-Kummissjoni Ewropea b’indikaturi 
kwalitattivi żviluppati mis-soċjetà ċivili

• Inżommu l-iżvilupp sostenibbli bħala prijorità għolja 
fuq l-aġenda politika matul il-kampanja tal-elezzjoni 
Ewropea u fiċ-ċiklu leġislattiv li jmiss.
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Paċi
Hekk kif qed nikkommemoraw il-100 anniversarju ta’ tmiem l-Ewwel Gwerra 
Dinjija, m’għandniex nieħdu l-paċi bħala xi ħaġa garantita.

Ir-rikonċiljazzjoni u l-paċi huma l-akbar kisbiet tal-Un-
joni Ewropea. Billi ħloqna konnessjoni bejn l-ekonomiji 
tagħna u n-nies, u billi ġiet ipperfezzjonata l-arti tal-kom-
promess, ħloqna l-aktar sistema affidabbli għall-paċi fit-
tul fid-dinja.

Iżda t-theddida ta’ kunflitt globali qed terġa’ tfeġġ fid-
dawl tal-bidliet ġeopolitiċi reċenti.

Għall-ewwel darba mill-ħolqien tagħha, l-UE qed tiġi 
sfidata mit-tluq ta’ wieħed mill-Istati Membri tagħha 
mill-Unjoni (Brexit) u mit-tensjonijiet dejjem jiżdiedu 
fil-viċinat tagħha – il-Balkani, in-Nofsinhar tal-Mediterran 
u l-fruntieri tal-Lvant.

Fi djarhom, xi wħud qed jonqsu milli jirrispettaw id-drit-
tijiet fundamentali u l-valuri tal-libertà, is-solidar-
jetà, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Aħna mkissra 
minħabba ż-żieda tal-antisemitiżmu, ir-razziżmu, it-terro-
riżmu u l-protezzjoniżmu. Il-ksur tad-drittijiet tas-soċjetà 
ċivili biex jiltaqgħu u jorganizzaw lilhom infushom waqaf 
milli jkun politikament inkorrett.

Hekk kif qed jintefa’ dubju fuq il-valuri fundamentali 
tagħna, għandna nqumu fuq saqajna flimkien biex nik-
konservaw is-soċjetajiet miftuħa tagħna, għaliex dawn 
jiddefinixxu min aħna u min nixtiequ nsiru fil-ġejjieni.

Jeħtieġ li nuru li aħna kapaċi nirreżistu t-tentazzjoni ter-
ribbli offruta mis-“soveranisti”, li joffru tweġibiet dgħajfa 
u perikolużi għal mistoqsijiet kruċjali magħmula minn 
sħabna ċ-ċittadini, il-ħaddiema, l-intrapriżi u l-komuni-
tajiet.

Irridu nsaħħu mill-ġdid Unjoni ta’ Valuri: id-demo-
krazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali, 
id-dinjità umana u l-libertà mhumiex negozjabbli.

B’mod inkwetanti, id-dinja u l-Ewropa mhumiex ippre-
parati. Iżda mingħajr paċi u tolleranza ma jkun hemm 
l-ebda tkabbir, l-ebda impjiegi deċenti, u l-ebda koeżjoni. 
Mingħajr paċi ma hemmx Ewropa sostenibbli.

Azzjonijiet strateġiċi:
• Ngħinu biex nixprunaw inizjattivi fl-Afrika u fil-viċinat 

Mediterran tagħna biex nikkonsolidaw id-demokra-
zija, nerġgħu nimpenjaw u nistabbilizzaw il-proċessi 
ta’ paċi u nappoġġjaw is-soċjetà ċivili f’pajjiżi li qed 
jitħabtu biex ilaħħqu mal-flussi migratorji.

• Insaħħu l-forzi biex nistinkaw għar-rikonċiljazzjoni 
fil-Balkani tal-Punent.

• Niddefendu u nippromovu l-acquis tal-UE fil-qasam 
tal-ftehimiet kummerċjali u swieq miftuħa bbażati fuq 
regoli multilaterali maqbula li jibqgħu s-sors ewlieni 
tal-progress u r-relazzjonijiet paċifiċi.
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Kultura
It-tielet prijorità tiegħi hija li jissaħħaħ ir-rwol tal-kultura fi ħdan id-diskors 
politiku Ewropew.

L-Ewropa hija post ta’ rikkezza u vivaċità kulturali 
u artistika straordinarja, kif ukoll wirt kulturali u 
diversità lingwistika u kulturali bla qies. Madankollu, 
sorprendentement, il-kultura s’issa kienet nieqsa mid-
diskors politiku dominanti.

Ħafna mill-isfidi li qed inħabbtu wiċċna magħhom illum 
– inklużi bidliet ambjentali kkawżati mill-bniedem, 
tensjonijiet soċjali fil-komunitajiet lokali tagħna u sal-
livell tar-relazzjonijiet internazzjonali, u n-nuqqas ta’ 
kapaċità min-naħa tagħna sabiex nadattaw is-sistemi 
politiċi tagħna b’mod etiku u proattiv għall-bidliet 
dejjem iktar rapidi li ġġib magħha r-rivoluzzjoni 
diġitali internazzjonali – jistgħu biss jiġu kkonfrontati 
b’mod kostruttiv jekk niddeċiedu li naħdmu bil-kultura 
f ’moħħna.

Il-kultura, l-arti u l-industriji kreattivi huma magħrufa 
li jikkostitwixxu assi ekonomiku enormi. Attwalment 
dawn jirrappreżentaw 4,2 % tal-PDG Ewropew, u joffru 
impjieg lil 8,4 miljun ruħ madwar l-Ewropa. L-iżvilupp 
kontinwu ta’ dan is-settur huwa ċertament mod 
wieħed kif jiġi żgurat tkabbir ekonomiku sostenibbli 
għall-UE. Li ninvestu fl-infrastruttura kulturali għandu 
impatt pożittiv impressjonanti f ’dawk l-oqsma li 
jiċċirkondawha, u jmexxi t-tkabbir f ’setturi biswit ukoll.

L-esperti wrew li l-kultura u l-prattiki kulturali 
għandhom korrelazzjoni pożittiva mad-demokrazija, 
jippermettu bidla fil-perspettiva, impenn attiv u għoti 
tas-setgħa.

Movimenti iżolamentisti u nazzjonalisti ta’ spiss 
jabbużaw il-kunċetti ta’ kultura u identità, u jużawhom 
f’sens dejjaq u statiku, u jagħmlu użu mill-qawwa 
emozzjonali tagħhom.

Jeħtieġ li niżguraw li dawn it-tendenzi antidemokratiċi 
ma javvanzawx. Il-kultura hija dik li tagħmilna 
bnedmin: din issawwar il-fehim tagħna ta’ kontinwità 

maċ-ċiviltajiet li ġew qabilna u mal-wirt kulturali tagħna, 
u b’hekk issaħħaħ is-sentiment tagħna ta’ appartenenza. 
Li nimpenjaw ruħna mal-arti tippermettilna li nieħdu 
pass lura mir-ritmu frenetiku u l-obbligi tal-ħajja tagħna, 
biex b’hekk inkunu nistgħu ninteraġixxu liberament 
u nipperċepixxu tifsira f ’ħajjitna lil hinn mill-ħtieġa li 
sempliċiment nibqgħu ħajjin.

Il-miġja ta’ revoluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda ġegħlitna 
nirrealizzaw li għandna bżonn inqiegħdu lin-nies b’mod 
sod fil-qalba tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi 
– u b’hekk tas-soċjetajiet tagħna. It-tkabbir ekonomiku 
mhuwiex biżżejjed. Il-ħolqa nieqsa, il-katalizzatur għal 
din il-bidla, huma l-kultura.

Il-kultura tifforma kif ninteraġixxu, nikkomunikaw, 
nemmnu u noħolmu dwar il-preżent u l-futur 
tagħna. Il-kultura għandha potenzjal enormi 
mhux sfruttat biex issir forza ta’ konsolidazzjoni 
u mmobilizzazzjoni għall-Ewropa u tixpruna 
narrattiva Ewropea ġdida.

Azzjonijiet strateġiċi:
• Nippromovu l-kultura bħala r-4 pilastru tal-iżvilupp 

sostenibbli

• Nuru l-potenzjal tal-kultura bħala mutur għat-
tkabbir, l-impjiegi deċenti u l-ġid fil-bliet u t-territorji 
tal-Ewropa

• Niżguraw li l-kultura hija perċepita bħala l-mezz 
ewlieni biex noħolqu narrattiva pożittiva għall-
Ewropa

• Nippożizzjonaw il-kultura bħala għodda biex 
tippromovi soċjetajiet inklużivi u tolleranti

• Nuru l-valur tal-użu tal-kultura bħala strument ta’ 
‘setgħa ta’ persważjoni’ fir-relazzjonijiet esterni tal-UE
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Ir-rwol tal-KESE f ’din
ir-rEUnaissance pożittiva

Iċ-ċentralizzazzjoni tal-poter fl-eżekuttiv, il-politiċizzazzjoni tal-ġudikatura, l-attakki fuq l-indipen-
denza tal-mezzi tax-xandir u n-nuqqas ta’ fiduċja fil-partiti politiċi tradizzjonali huma biss uħud 
mis-sintomi tal-kriżi attwali mifruxa tad-demokrazija.

Mhijiex sottovalutazzjoni li jingħad li d-demokrazija Ewropea qed tesperjenza l-akbar intopp sa 
mit-tletinijiet u li l-mudelli tradizzjonali ta’ parteċipazzjoni jidhru mgħammra xejn sew biex ilaħħqu 
mal-aċċellerazzjoni tal-bidla.

Tradizzjonalment meqjusin bħala s-sinsla tad-demokrazija parteċipattiva, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili qegħdin ukoll jinbidlu u jeħtieġu li jsibu modi innovattivi biex itejbu d-djalogu ċivili 
sabiex jiġi żgurat li jkun aktar adatt għall-kundizzjonijiet tas-seklu 21. Dan huwa essenzjali jekk huma 
jixtiequ jkomplu jinfluwenzaw il-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod li jagħmel sens, kemm fil-li-
vell nazzjonali u dak Ewropew.

Il-Kumitat tagħna dan l-aħħar iċċelebra s-60 anniversarju 
tiegħu. Il-kisbiet tagħna matul l-aħħar 60 snin huma s-sisien 
għall-futur ta’ KESE b’saħħtu – u b’hekk ta’ UE b’saħħitha.

M’għandniex inserrħu fuq is-suċċessi tagħna. Nistgħu biss in-
kunu sinċieri magħna nfusna jekk nagħmlu l-almu tagħna 
biex inwettqu d-dmir li writna mingħand il-fundaturi tagħna: 
inkunu leħen is-soċjetà ċivili organizzata u nassistu lill-istituzz-
jonijiet tal-UE fil-ħidma kruċjali tagħhom biex noħolqu Ewropa 
sostenibbli. 

Se nkunu kapaċi nwettqu r-responsabbiltajiet tagħna jekk nik-
kooperaw u nibqgħu b’saħħitna u magħqudin: il-Gruppi, is-Sez-
zjonijiet u l-Amministrazzjoni tal-KESE flimkien.

Irridu ntejbu l-mezzi ta’ komunikazzjoni u nsaħħu ‘il-kompetizzjoni’ fis-sens oriġinali tal-kelma – pe-
tere cum – inkunu aktar iffukati u nwettqu azzjonijiet strateġiċi, dejjem nadattaw il-metodi u l-istru-
menti interni tagħna kif xieraq.

L-azzjonijiet tagħna għandhom ikunu deċiżivi u viżjonarji. Ejjew inkunu ispirati mill-ispirtu tat-
’58, u noħolqu narrattiva ġdida ta’ tama. Ejjew inwettqu t-tieni rinaxximent Ewropew flimkien, fejn 
għal darb’ oħra ikollna fiduċja li aħna tabilħaqq il-protagonisti tal-preżent u l-futur tagħna.

Għandna l-opportunità li nagħtu spinta ġdida għall-involviment tas-soċjetà ċivili Ewropea. Ej-
jew nagħmlu dan flimkien!
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Jingħad li “Il-loġika twasslek minn A sa B; l-immaġinazzjoni tieħdok kullimkien. 
L-immaġinazzjoni biss għandha s-setgħa li tagħmel din il-qabża lejn paradigma ġdida, 
qabża tant meħtieġa għat-tiswir tal-futur”.

Għall-Ewropa ta’ għada, għandu jkollna l-kuraġġ – irridu nażżardaw – li nimmaġinaw 
dinja ġdida għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, filwaqt li nagħtuhom vuċi reali f’dan 
l-isforz.

M’hemmx ħin x’jinħela, peress li ħafna telfiet fl-istorja jistgħu jitqassru f’kelmtejn: 
tard wisq.

Irid ikollna l-ambizzjoni li nqiegħdu l-opportunitajiet u l-għanijiet qabel il-
problemi.

Għandu jkollna kreattività u determinazzjoni biex nittrasformaw il-viżjoni 
f’narrattiva Ewropea pożittiva. Narrattiva profondament umana. Il-kuntatt bil-mod, 
l-ekoloġija umana, il-kelma minsija tar-rivoluzzjoni Franċiża: il-fraternità.
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Il-ħolma tiegħi hi ta’ Ewropa li tieħu pass 
lura mill-firda u l-konfrontazzjoni bla sens 
u jkollha l-kuraġġ li tisfrutta r-rikkezzi u 
d-diversità enormi tagħha, biex toħloq għaqda 
ikbar, iktar inklużjoni, tkabbir sostenibbli u 
ftuħ ġenwin għall-bqija tad-dinja.
Luca Jahier
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