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“Brexit” u l-ġejjieni

Nixtieq naqsam magħkom xi wħud mir-riflessjonijiet tiegħi li wasalt 
għalihom waqt il-konferenza ewlenija li l-Kumitat organizza f’Ruma nhar 
it-13 ta’ Marzu, fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju mill-iffirmar tat-Trattati.

Il-proċedura issa bdiet u d-deċiżjoni tar-Renju Unit għandha tiġi rrispet-
tata. Ma tantx jidher li hemm x’tagħmel, iżda xorta rridu nikkunsidraw 
li l-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea ma kienx jimxi ’l quddiem kieku 
r-Renju Unit għażel li jibqa’ fl-Unjoni bil-kundizzjonijiet li s-Sur Cameron 
innegozja qabel ir-referendum. Huwa fatt: wara l-adeżjoni tar-Renju Unit 
fl-1973, b’mod ġenerali l-gvernijiet tar-Renju Unit m’għamlux ħlief li jxek-
klu kwalunkwe politika soċjali kif ukoll kwalunkwe miżura li kellha l-għan 
ta’ aktar integrazzjoni.

Issa ninsab konvint li l-uniku mod kif tinkiseb adeżjoni soda tal-popli għall-
proġett jikkonsisti f’li jiġi garantit, minn naħa, li l-integrazzjoni timxi ’l 
quddiem u li tagħti riżultati sinifikanti, u, min-naħa l-oħra, li t-tfittxija tal-
benesseri tal-popli, il-koeżjoni reġjonali u soċjali akbar kif ukoll l-armoniz-
zazzjoni “dejjem ’l fuq u qatt ’l isfel” ikunu jidhru b’mod ċar bħala l-għan 
ewlieni li għandu jinkiseb.

Fir-rigward tal-proċess “Brexit”, aħna ser nilqgħu lis-Sur Barnier fis-sessjoni 
plenarja u ser nagħmlu dak li hemm bżonn biex inkunu nistgħu nesprimu 
ruħna dwar in-negozjati u r-riżultati tagħhom.

Fir-rigward tal-ġejjieni tal-Unjoni, ninsab kuntent li l-Kummissjoni nediet 
dibattitu pubbliku dwar dan is-suġġett u ninsab partikolarment ferħan li 
l-President tagħha, is-Sur Juncker, bagħatli messaġġ fejn qal li l-KESE ser 
jiġi kkonsultat dwar dan. Ninsabu deċiżi biex niżguraw li s-soċjetà ċivili 
organizzata tal-pajjiżi tagħna tinstema’ dwar din il-kwistjoni fundamentali 
u beħsiebna nużaw il-mezzi kollha possibbli għal dan il-għan.

George Dassis
President tal-KESE
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31 ta’ Mejju- 1 ta’ Ġunju / 
KESE, Brussell 
sessjoni plenarja tal-KESE

Il-leġislazzjoni dwar l-insolvenza għandha 
tittratta l-intrapriżi bħala ass soċjali

Fit-30 ta’ Marzu, il-KESE adotta 
opinjoni dwar il-proposta tal-Kum-
missjoni għal Direttiva dwar l-insol-
venza tal-intrapriżi, maħsuba biex 
tarmonizza l-proċeduri ta’ ristrutturar 
preventiv madwar l-Ewropa. Filwaqt 
li jappoġġja ċ-ċaqliqa proposta tal-
Kummissjoni minn likwidazzjoni għal 
ristrutturar bikri biex tiġi indirizzata 
insolvenza kummerċjali, il-KESE qed 
jirrakkomanda sett ta’ miżuri li jgħinu 
jittaffa l-impatt soċjali ta’ insolvenza. 

B’mod partikolari, huwa jissuġġerixxi li 
jiġi introdott mekkaniżmu ta’ “twissija 
soċjali” biex iwissi lill-partijiet interes-
sati hekk kif jitfaċċaw il-problemi, li 
joħloq fondi speċjali biex ikun garantit 
li jitħallsu s-salarji u jagħmel l-aċċess 
għal ċans ieħor għall-intraprendituri li 
qed ifallu kondizzjonali fuq żvelar sħiħ 
ta’ informazzjoni finanzjarja.

Il-kumpaniji huma ass soċjali għall-
Ewropa u  għandhom jiġu ttrattati 

bħala tali. Ir-relatur Antonello 
Pezzini (Grupp ta’ Min Iħaddem  - 
IT) irrimarka: “Qegħdin nistinkaw biex 
nibdew proċess li għandu jwassal biex 
intrapriża tiġi rikonoxxuta għal dak 
li verament hi, beni fundamentali 
għas-soċjetà fejn kemm l-impjegaturi 
kif ukoll il-ħaddiema għandhom parti”. 
Trid tiġi żviluppata kultura ġenwina ta’ 
“tieni ċans” u jiġu appoġġjati l-istrut-
turi maħluqa biex jipprovdu assistenza 
lill-intraprendituri li n-negozji tagħhom 
ikunu għaddejjin minn ristrutturar. Il-
KESE jemmen li jista’ jgħin lill-Kummis-
sjoni fil-ħidma tagħha hawnhekk.

Il-korelatur Franca Salis-Madinier 
(Grupp tal-Ħaddiema  - FR) qalet 
dan dwar il-mekkaniżmu ta’ twissija 
soċjali: “Huwa importanti li l-impjegati 
u r-rappreżentanti tagħhom ikunu infor-
mati kompletament qabel ma jittieħdu 
d-deċiżjonijiet u kmieni kemm jista’ jkun: 
huwa biss billi jiġu antiċipati l-iżviluppi 
li l-problemi jistgħu jiġu ġestiti aħjar”. 
(dm)� l

EDITORJAL
Għeżież qarrejja,

Strumenti effiċjenti, kompatibbli mad-WTO 
u aġġornati għad-difiża tal-kummerċ huma kruċjali 
għall-kompetittività tal-industrija Ewropea
Il-KESE jistieden lill-
Kummissarju Malmström 
biex tiżgura li l-industrija 
u l-impjiegi jkunu protetti 
minn importazzjonijiet inġusti

L-ekwità hija prekundizzjoni għall-
kummerċ ħieles. Strumenti effiċjenti, 
kompatibbli mad-WTO u  aġġornati 
għad-difiża tal-kummerċ huma kruċjali 
għall-kompetittività tal-industrija Ewro-
pea. L-Opinjoni tal-KESE dwar Strumenti 
għad-difiża tal-kummerċ – metodoloġija, 
adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Marzu, 
tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni 
għal metodoloġija ġdida dwar l-anti-
dumping iżda titlob għal titjib.

Ir-relaturi, Christian Bäumler (Grupp 
tal-Ħaddiema – DE) u Andrés Barcelò 
Delgado (Grupp ta’ Min Iħaddem – ES), 
stiednu lill-Kummissarju Malmström 
biex tħaffef il-pass tar-riforma tal-
istrumenti għad-difiża tal-kummerċ: 
“Neħtieġu nissalvagwardjaw kundizz-
jonijiet ekwi għall-industrija tal-Ewropa 
u niżguraw li l-impjiegi u t-tkabbir ikunu 

sostnuti. Ma aħniex qed nitolbu għall-
protezzjoniżmu iżda għal kummerċ ġust”.

L-Opinjoni tappoġġja l-proposta biex 
jiġi kkalkolat il-marġni ta’ dump-
ing abbażi ta’ punti ta’ riferiment 
li jqisu l-ispejjeż tal-produzzjoni 
u  tal-bejgħ b’distorsjoni sinifikanti. 
“Aħna napprezzaw l-intenzjoni tal-KE 
li tuża metodoloġija speċifika għad-
determinazzjoni tal-marġni tad-
dumping għall-importazzjonijiet minn 
pajjiżi fejn hemm intervent sinifikanti 
mill-Istat, iżda rridu wkoll li titqies in-
nonkonformità mal-istandards tal-ILO 

u l-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali”, 
qal Bäumler.

Il-KESE jemmen ukoll li r-rapporti tal-
pajjiżi għandhom isiru obbligatorji għal 
pajjiżi b’għadd kbir ta’ każijiet ta’ anti-
dumping, li l-oneru tal-prova għandu jkun 
definit b’mod ċar u mhux jitpoġġa fuq 
l-industrija tal-UE, u li l-proċeduri għall-
ilmenti għandhom ikunu iktar aċċessibbli 
għall-kumpaniji u l-SMEs. (sma)� l
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Il-Kummissarju Crețu mħeġġa tirrikonoxxi l-isfidi 
uniċi tal-gżejjer tal-UE

Fil-gżejjer tal-Ewropa hemm residenti 21 
miljun persuna, li jgħoddu għal madwar 4 % tal-
popolazzjoni tal-UE. Minħabba li huma insulari 
u distakkati mill-kontinent, dawn it-territorji spiss 
jiffaċċjaw żvantaġġi strutturali serji. Waqt dibat-
titu mal-Kummissarju għall-Politika Reġjonali 
Corina Crețu, il-KESE appella sabiex jiġi adottat 
qafas integrat ta’ politika biex jiġu indirizzati 
l-isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-gżejjer.

“Il-ġżejjer tal-UE u l-Istati Membri gżejjer jiffaċċjaw 
ċirkustanzi partikolari ħafna u  l-UE għandha 

tirrikonoxxi dan. Din mhix biss kwistjoni ta’ finanzi, 
iżda wkoll ta’ flessibbiltà fil-politika. B’mod ċar, approċċ 
uniformi mhux jagħti r-riżultati mixtieqa,” stqarr is-
Sur Stefano Mallia (Grupp ta’ Min Iħaddem – MT), 
ir-relatur tal-KESE. “Aħna nappellaw lill-Kummissjoni 
biex tqis il-kundizzjoni tal-insularità waqt it-tfassil ta’ 
politiki ġodda u tiżgura livell ogħla ta’ flessibbiltà.

Il-Kummissarju Crețu enfasizzat l-impenn 
tagħha li l-politika ta’ koeżjoni “tibqa’ l-istru-
ment ewlieni ta’ investiment tal-UE fir-reġjuni 
kollha. Tabilħaqq, il-gżejjer jiffaċċjaw żvantaġġi 

sostanzjali, iżda għandhom ukoll potenzjal f’termini 
ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija u bħala bażi għall-
ittestjar għat-teknoloġiji moderni, l-enerġija rinno-
vabbli, eċċ. Id-dover tagħna hu li nappoġġjawhom 
f’dan ir-rigward, billi ninkludu aktar dispożizzjonijiet 
flessibbli għall-gżejjer”.

Fl-Opinjoni tiegħu dwar Gżejjer fl-UE, il-KESE jenfa-
sizza l-bżonn li jiżdiedu l-isforzi sabiex jiġi rikonoxxut 
kemm huma uniċi l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-gżejjer, 
u jappella lill-UE sabiex tiddefinixxi qafas leġislattiv 
integrat sabiex dawn l-isfidi jingħelbu. (mq)� l

L-ispazju mhuwiex biss ix-xjenza 
tar-rokits, iżda joffri ħafna 
benefiċċji għall-Ewropej kollha

L-ispazju għandu potenzjal enormi għas-
soċjetà Ewropea. Id-data minn satelliti tista’ 
tintuża biex tipprovdi servizzi li jistgħu jtejbu 
ħafna l-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej. 
L-istrateġija spazjali l-ġdida tal-Kummissjoni 
Ewropea tgħin ħafna biex titwitta t-triq għall-użu 
ċivili tal-ispazju fl-Ewropa, qal il-KESE f’Opinjoni 
li ġiet adottata reċentement, iżda għandha tmur 
aktar lil hinn fl-isfruttar tal-vantaġġi kollha tal-
ispazju għas-soċjetà Ewropea.

Mis-sorveljanza tal-għelejjel għall-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali, mill-ġeopożizzjonar għall-
ġestjoni tal-flussi migratorji: dawn huma biss 
uħud mill-użi eżistenti u potenzjali li l-Ewropa 
tista’ tagħmel mid-data li jibagħtu lura lid-dinja 
s-satelliti tagħha. Sabiex isir l-aħjar użu ta’ din id-
data, madankollu, jeħtieġ li l-Kummissjoni tistab-
bilixxi ċentri kbar ta’ data li jistgħu jipproċessaw 

minn qabel din id-data u jagħmluha disponibbli 
għall-kumpaniji, l-SMEs u atturi oħra.

L-ispazju m’għadux il-monopolju ta’ korporazzjoni-
jiet kbar bħal Airbus. Hemm bosta opportunitajiet 
għall-SMEs biex jiżviluppaw materjali ġodda u tekniki 
ġodda. L-SMEs huma partikolarment tajba għall-
iżvilupp tal-applikazzjonijiet u s-servizzi kreattivi, qal 
ir-relatur tal-Opinjoni, Mindaugas Maciulevičius 
(Grupp ta’ Interessi Varji – LT). Wieħed diġà jista’ jara 
eżempji ta’ dan f’diversi Stati Membri.

Barra minn hekk, il-KESE jenfasizza l-bżonn li jiġi 
żgurat baġit adegwat li jista’ jikkompeti ma’ dak 
tal-atturi prinċipali fix-xena spazjali. Iżda attwal-
ment dan mhuwiex il-każ. Għalkemm il-baġit 
tal-Ewropa għall-attivitajiet spazjali huwa t-tieni 
l-akbar fid-dinja f’termini assoluti, huwa biss is-
sitt wieħed bħala perċentwal tal-PDG. Iċ-Ċina 

u  r-Russja jallokaw ukoll baġits enormi għall-
attivitajiet spazjali, iżda ċ-ċifri huma biss parzjal-
ment żvelati. Il-KESE jwissi wkoll li l-istrateġija 
spazjali tal-UE tista’ tkun ta’ suċċess biss jekk is-
settur privat jinvesti wkoll fl-ispazju.

Barra minn hekk, il-Kumitat jiffoka wkoll fuq 
l-edukazzjoni. L-attivitajiet spazjali jfissru impjiegi 

b’ħiliet għolja. L-Ewropa għandha tħarreġ/tħarreġ 
mill-ġdid lill-ħaddiema u liż-żgħażagħ biex tis-
sodisfa d-domanda tas-suq għall-ħiliet relatati 
mal-ispazju, b’mod partikolari fir-rigward tal-użu 
tad-data. Fl-istess ħin, teħtieġ tqajjem sensibiliz-
zazzjoni dwar il-potenzjal ta’ spazju għas-soċjetà 
inġenerali. (dm)� l
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Is-Suq Uniku Diġitali: 
il-protezzjoni tal-
konsumatur trid tkun 
l-ogħla prijorità

Id-diskussjonijiet intensivi u  interessanti li 
seħħew waqt l-avveniment li sar f’Malta fil-21 ta’ 
Marzu, Jum il-Konsumatur Ewropew 2017 tal-
KESE, urew l-importanza tal-Kontroll tal-Idoneità 
tal-Kummissjoni tas-Suq Uniku Diġitali. Ħafna 
mill-istandards eżistenti jiġu injorati meta l-kon-
sumaturi, in-negozjanti u l-fornituri jinteraġixxu fid-
dinja virtwali. Madankollu, il-kummerċ elettroniku 
mhuwiex l-unika kwistjoni li qed toħloq problemi 
għall-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi: il-karozzi 
awtonomi, l-imblukkar ġeografiku, il-protezzjoni 
tad-data, eċċ. ukoll jeħtieġu regolamentazzjoni 
aħjar. Id-diskussjonijiet urew li hemm spazju għal 
titjib rigward il-ħarsien tal-konsumatur u l-aċċess 
għad-dinja diġitali.

Il-Viċi President Gonçalo Lobo Xavier enfasizza 
r-rwol tal-KESE biex is-soċjetà ċivili tingħata forum 
biex tressaq it-tħassib tagħha, u qal: “Is-Suq Uniku 
Diġitali jista’ jaqdi rwol ewlieni fl-ekonomija kollabo-
rattiva, sakemm id-drittijiet tal-konsumatur ikunu 
mħarsa. Għandna bżonn regolamentazzjoni xierqa 
u  ninsab ottimist li nirnexxu”. Antonio Longo 
(Grupp ta’ Interessi Varji – IT), il-President tal-Grupp 
ta’ Studju tal-KESE dwar l-Aġenda Diġitali, qal li 
s-soċjetà diġitali għandha tgħaqqad u mhux taqsam, 
u enfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-litteriżmu diġitali.

L-avveniment, li laqqa’ flimkien esperti tal-IT, 
dawk li jfasslu l-politika, rappreżentanti mill-
qasam tan-negozju u  organizzazjonijiet tal-
konsumaturi u membri tal-KESE, iffoka fuq Is-Suq 
Uniku Diġitali: Kif jibbenefika l-konsumatur?

Martin Siecker (Grupp tal-Ħaddiema  – NL), 
President tas-Sezzjoni tal-KESE għas-Suq Uniku, 
ikkonkluda: “Għaċ-ċittadini, huwa importanti li 
jħossuhom sikuri meta ‘jaqbżu għal rashom’ fid-
dinja diġitali. L-isforz komuni tagħna għandu jkun 
li nipprovdu lill-Ewropa bir-regolamentazzjoni 
meħtieġa biex tiġi protetta l-aktar ħolqa dgħajfa 
fil-katina, jiġifieri l-konsumatur.” (sma)� l

Big data: kif għandna nżommu r-riskji għal minimu filwaqt li 
nimmassimizzaw il-benefiċċji għal kulħadd
Studju ppubblikat mill-KESE 
jeżamina l-etika tal-big data fir-
rigward tal-politika tal-UE

Il-KESE dan l-aħħar ippubblika studju dwar 
L-etika tal-big data mwettaq minn Evodevo, 
kumpanija Taljana li tispeċjalizza fil-big data, 
l-analiżi semantika u  l-intelliġenza minn sorsi 
miftuħa. L-istudju jiffoka fuq l-implikazzjoni-
jiet etiċi u soċjali tal-big data u  jeżamina 
5 miżuri maħsuba biex jiġi evitat żbilanċ bejn 
individwi li jużaw servizzi diġitali u dawk li jiġbru 
d-data li jieħdu proporzjon dejjem ikbar hekk kif 
ir-rivoluzzjoni diġitali tikseb momentum.

Il-miżuri proposti mill-istudju jinkludu:

1) Portal tal-Internet Ewropew fejn iċ-ċittadini 
jkollhom aċċess għal informazzjoni dwar 
data personali li huma taw bi skambju għal  
servizzi.

2) Sistema Ewropea ta’ ċertifikazzjoni – simili 
għall-ISO – li tgħin lill-utenti ta’ servizzi diġitali 

biex jidentifikaw kumpaniji li jużaw prattiki 
etiċi ta’ protezzjoni tad-data personali.

3) Id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni ta’ data li turi kif 
il-kumpaniji qed jilħqu l-istandards Ewropej 
dwar il-protezzjoni tad-data.

4) Bażi tad-data Ewropea tas-saħħa elettronika.

5) L-edukazzjoni diġitali dwar il-big data.

Pierre-Jean Coulon (Grupp tal-Ħaddiema – 
FR), President tas-Sezzjoni TEN, qal: “Is-servizzi 
diġitali tant saru komuni li ħafna minna issa ma 
nimmaġinawx ħajjitna mingħajrhom. Għalhekk 
huwa essenzjali li ċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu 
jagħmlu l-aħjar użu minnhom mingħajr ma jċedu 
d-drittijiet u  l-protezzjoni li huma kienu jgawdu 
f’oqsma aktar tradizzjonali. Il-KESE beħsiebu jaqdi 
rwol attiv fil-ħolqien tal-kondizzjonijiet biex dan 
iseħħ. (dm)� l
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Stqarrija mill-President tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju 
tal-iffirmar tat-Trattati ta’ Ruma

Huwa preċiżament sittin sena ilu llum li t-Trat-
tati ta’ Ruma ġew iffirmati. Dawn la kienu l-ewwel 
u  lanqas l-aħħar darba li l-pajjiżi Ewropej qablu 
bejniethom, iżda huma mmarkaw stadju kruċjali 
fil-proċess informat, nobbli u kuraġġuż li nisa u irġiel 
kapaċi nedew bħala konsegwenza għall-gwerra ter-
ribbli li rat l-aktar reati kriminali atroċi.

Dan il-proċess kien eżattament l-oppost ta’ dak 
li kienet għadha kif għaddiet minnu l-Ewropa 
u d-dinja. Minkejja dak kollu li kien ġab id-distruzz-
joni, minkejja l-vjolenza, il-mibegħda, ir-razziżmu, 
in-nazzjonaliżmu egoist, id-dittatorjat, in-nuqqas ta’ 
intelliġenza u l-vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem – 
minkejja dan kollu huwa ġab miegħu dak li kien ser 
jinbena: il-paċi, id-demokrazija, il-ġustizzja, il-libertà, 
l-ekwità, il-kollaborazzjoni, id-djalogu, is-solidarjetà 
u r-rispett għall-oħrajn.

Li nħolqot dakinhar hija komunità “ekonomika”, 
iżda l-preambolu ma ħalla ebda dubju dwar dak li 
kienet timplika din l-inizjattiva: il-firmatarji affer-
maw “bħala l-objettiv essenzjali tal-isforzi tagħhom 
it-titjib kostanti tal-kundizzjonijiet ta’ għajxien 
u tax-xogħol tal-popli tagħhom”. Huma ddikjaraw 
lilhom innifishom “riżoluti li jsaħħu il-ħarsien tal-paċi 
u l-libertà u ma kinux beżgħana li jsejħu “lill-popli 

l-oħra tal-Ewropa li jaqsmu l-ideal tagħhom sabiex 
jingħaqdu fl-isforzi tagħhom”, filwaqt li ddikjaraw 
li huma kienu anzjużi biex inaqqsu “d-disparità bejn 
ir-reġjuni differenti u r-ritard ta’ dawk inqas favoriti”. 
B’mod ċar, l-għan aħħari tal-komunità ekonomika 
kien il-popli, l-individwi, iċ-ċittadini u ħajjithom.

Għad hemm ħafna minna li jafu kif kienet l-Ewropa 
fl-1957, minħabba li esperjenzajniha. U kif din kom-
pliet tkun, sfortunatament, għal ħafna minna f’xi 
snin diffiċli  – minħabba li s-sitt pajjiżi firmatarji 
kienu għadhom biss sitta. Il-Komunità li kienet qed 
tifforma, minkejja l-kritika kollha li saret kontriha, 
kienet vantaġġ kbir għall-popli li bbenefikaw minnha. 
U kienet mudell u sors ta’ tama għal dawk li jaspiraw 
li jissieħbu, jekk biss bħala mezz ta’ ħelsien mit-tbatija 
u d-dittatorjat. Naf bi żmien meta ħadd fil-Komunità 
nnifisha ma kien serjament jiddubita mill-prinċipju 
warajha – kien pjuttost il-pass bil-mod tal-progress li 
kien jiġi kkritikat – u fejn virtwalment kull min ma kienx 
parti minnha kien iħares lejn l-adeżjoni bħala l-ideal.

Li wieħed jaqra mill-ġdid dawn id-dokumenti u stejjer 
antiki u jieqaf ftit biex jaħseb dwar l-istorja tagħna mhu-
wiex eżerċizzju ta’ riċerka teoretika jew forma ta’ nostalġja. 
Hija verament xi ħaġa tal-mument: għandna d-dmir li 
nħallu lill-uliedna dinja fi stat tajjeb, preferibbilment dinja 

“sostenibbli” f’kull rispett, anke jekk qatt ma jinkiseb xejn 
u rridu dejjem ninvestu sabiex nimxu ‘l quddiem.

Huwa t-Trattat li stabbilixxa l-Komunità Ewropea 
li ħoloq il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, li 
ddeskrivieh bħala li jikkonsisti f’”rappreżentanti tad-
diversi komponenti ekonomiċi u soċjali tas-soċjetà 
ċivili organizzata, u b’mod patikolari rappreżentanti ta’ 
produtturi, ta› bdiewa, ta› trasportaturi, ta› ħaddiema 
ta› negozjanti, ta› nies tas-snajja, ta› professjonisti, ta› 
konsumaturi u tal-interess ġenerali”. Kienet deċiżjoni 
intelliġenti għal żewġ raġunijiet: l-ewwel nett, għax 
kienet tippermetti lill-istituzzjonijiet jisimgħu l-fehmiet 
tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili – anki jekk dan 
it-terminu kien għadu ma ġiex użat fl-1957 – u, t-tieni, 
għaliex mhux biss ippermettiet li dawn l-organizzazz-
jonijiet jesprimu l-opinjonijiet tagħhom, iżda – u fuq 
kollox – poġġithom madwar mejda fi Brussell u assen-
jatilhom il-kompitu li jsiru jafu lil xulxin, jirrispettaw 

lil xulxin, jitkellmu flimkien, jabbozzaw l-opinjonijiet 
flimkien u jkunu parti mill-proċess.

Hemm għadd ta’ affarijiet fit-Trattat  – prinċipji 
ġenerali – li kienu ġusti u “politikament intelliġenti” 
u li, fid-dawl tal-istorja, baqgħu hekk.

Hija r-responsabbiltà tagħna li npoġġuhom fiċ-ċentru 
tal-attenzjoni, għax dan huwa dak li jgħodd. Aħna 
għandna d-dmir li ngħidu x’inhi l-Unjoni Ewropea, 
għaliex qiegħda hemm hu x’inhu l-iskop tagħha.

Hija r-responsabbiltà tagħna li niżguraw li, sabiex 
nibqgħu fl-ispirtu li kien imexxi fil-bidu tal-Komunità, 
l-UE tkun magħquda, demokratika, ibbażata fuq 
is-solidarjetà, paċifika, prospera u twieġeb għall-
ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħha.

Brussell, 25 ta’ Marzu 2017� l

“Projbizzjoni tal-glifosat” – 
kwistjoni li qed taqsam l-Ewropa

Il-KESE jistieden għal diskussjoni dawk 
favur u dawk kontra l-proposta ta’ 
projbizzjoni tal-ECI

Fil-5 ta’ April, is-Sezzjoni NAT stiednet dawk li 
jappoġġjaw u dawk li huma kontra l-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) li qed issejjaħ għal pro-
jbizzjoni ta’ glifosat, li diġà ġabret 640 000 firma.

L-ECI qed tagħmel tliet talbiet: projbizzjoni 
tal-glifosat, riforma tal-proċedura għall-
approvazzjoni tal-pestiċidi u  proposta 
għal miri obbligatorji fil-livell tal-UE għat-
tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi.

Id-diskussjoni wriet li hemm fehmiet opposti 
fost il-kelliema. B’referenza għall-valutazzjonijiet 

tal-IARC u  d-WHO li l-glifosat kien “x’aktarx 
karċinoġenu”, Franziska Achterberg (Green-
peace) appellat għal projbizzjoni mill-UE.

Graeme Taylor (ECPA) huwa tal-fehma li l-glifosat 
kien vitali għall-agrikoltura, fejn l-isfida hija biex 
nitimgħu disa’ biljun ruħ sal-2050, b’40 % tar-
rendimenti tal-għelejjel globali mitlufa minħabba 
insetti qerrieda u mard kull sena.

“M’hemm l-ebda alternattiva għal glifosat”, qalet 
Oana Neagu (Copa Cogeca). Projbizzjoni jista’ 
jkollha impatt negattiv fuq l-għelejjel, billi jkunu 
meħtieġa 20-30 litru iżjed ta’ karburant għal kull 
ettaru u l-ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa jiżdied bejn 
50 u 80 siegħa.

Oliver Moore (ARC 2020) qal li l-problema 
ewlenija kienet li l-glifosat joqtol il-pjanti kollha 
b’mod indiskriminat u l-fatt li dan kien “antimik-
robiku” (joqtol ukoll il-batterji, l-alka u l-fungi), 
u minflok ippropona l-agroekoloġija.

Michael Flueh (Kummissjoni) qal li l-liġi tal-UE 
kienet fost l-aktar stretti fid-dinja u nnota li l-EFSA 
u l-ECHA kienu involuti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet, 
u t-tnejn li huma kienu kkonkludew li l-glifosat 
x’aktarx ma kienx ġenotossiku jew karċinoġeniku.

Il-KESE għandu l-għan li jipprovdi pjattaforma ta’ dis-
kussjoni għall-proposti rilevanti kollha tal-ECI. (sma)�l

IS-SUQ TAX-XOGĦOL GĦADU QED JINJORA LILL-PERSUNI BL-AWTIŻMU

Bejn 10 % u 24 % biss tal-adulti bl-awtiżmu għandhom xogħol, 
żvela dibattitu li sar fit-3 ta’ April mis-Sezzjoni Speċjalizzata tal-
KESE għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza (SOC).

Il-Kumitat organizza dibattitu, li ffoka fuq l-impjegar ta’ persuni 
bl-awtiżmu, biex jitfakkar il-Jum Dinji għas-Sensibilizzazzjoni tal-
Awtiżmu (2 ta’ April) u biex tiġi appoġġjata kampanja mnedija 
mill-assoċjazzjoni Autism Europe sabiex is-soċjetà tkun aktar 
aċċessibbli għall-persuni bil-kundizzjoni.

Il-kelliema fid-dibattitu qalu li l-persuni bl-awtiżmu jiffaċċjaw 
il-preġudizzju u l-ostakoli meta jfittxu impjieg jew biex iżommu l-impjieg, 
iżda b’appoġġ u fehim xieraq jistgħu jsiru membri produttivi tas-soċjetà.

“Il-parti l-kbira tan-nies bl-awtiżmu mhumiex attivi,” qalet Donata Pagetti Vivanti, Viċi President 
tal-EDF u eks president ta’ Autism Europe, filwaqt li żiedet tgħid li inqas minn 10 % ta’ persuni 
bl-awtiżmu għandhom impjieg. Autism Europe tistma li l-għadd tagħhom huwa bejn l-10 % u l-24 %.

Is-Sinjura Pagetti Vivanti taħseb li l-programmi ta’ taħriġ tul il-ħajja u tqabbil aħjar tal-impjiegi 
huma kruċjali għall-inklużjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

Eżempju ta’ prattika tajba ġie pprovdut minn Dirk Rombaut tal-kumpanija bbażata f’Antwerp, 
Passwerk, li timpjega b’suċċess lil inġiniera tas-softwer b’Disturb Ġeneralizzat tal-Awtiżmu (ASD). 
Dawn jgħaddu minn valutazzjoni u taħriġ imfassal apposta u mbagħad jingħataw ħarrieġa li jig-
gwidawhom fl-impjieg, biex jgħinuhom jadattaw għax-xogħol.

Is-Sur Rombaut qal li l-istruzzjoni u t-taħriġ tal-ħaddiema bl-ASD kienu qed juru li huma investi-
ment li jipproduċi redditu inkredibbli.

“Hija sempliċement assurdità li ninjoraw lill-persuni bl-awtiżmu,” huwa qal.

Biex jiżdied l-għarfien dwar l-awtiżmu, il-KESE u Autism Europe organizzaw ukoll wirja ta’ ritratti b’xogħlijiet 
minn tliet fotografi bħala parti mill-kampanja intitolata “Break barriers together for autism – Let’s Build an 
Accessible Society” (Neliminaw l-ostakli flimkien għall-awtiżmu – Ejjew Nibnu Soċjetà Aċċessibbli). (ll)�l

Seduta tal-KESE – 
regoli skaduti tal-UE 
jostakolaw il-ġlieda 
kontra l-prodotti 
ffalsifikati u piratati

L-industrija tal-prodotti ffalsifikati tpoġġi 
f’periklu l-impjiegi u t-tkabbir fl-Ewropa u tiċħad 
lill-gvernijiet minn biljuni fi dħul mit-taxxa. Iżda 
fl-aħħar għaxar snin, l-importazzjonijiet ta’ oġġetti 
foloz irdoppjaw minħabba l-kummerċ diġitali. 
Wasal iż-żmien li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jaġġornaw il-qafas legali tal-Ewropa u jadattaw 
għas-seklu 21, waqt li jiġu stabbiliti l-kontrolli 
u s-sorveljanza tas-suq neċessarji. Il-konsumaturi 
jeħtieġu li jkunu informati aħjar – fil-fatt, id-dritt 
tagħhom għall-informazzjoni huwa mnaqqax 
fl-Artikolu 16 tat-TFUE. Is-settur privat u  dak 
pubbliku jeħtieġu jikkooperaw fil-ġlieda kontra 
l-piraterija tal-prodotti.

Dan kien il-qofol tas-seduta tal-KESE, li saret fis-6 
ta’ April, dwar L-industrija tal-prodotti ffal-
sifikati u piratati, li laqqgħet flimkien esperti 
prominenti mill-industrija, mill-assoċjazzjonijiet 
tan-negozji u l-ħaddiema, mill-pjattaformi rile-
vanti u mill-Kummissjoni.

“Il-Kummissjoni naqset milli tipproponi qafas 
legali b’saħħtu”, qal Antonio Pezzini, relatur 
għall-opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-KESE 
dwar dan is-suġġett. Waqt li semma l-esper-
jenza tiegħu u l-ġlieda li ma tispiċċa qatt kontra 

l-falsifikazzjoni fis-settur tat-tessuti Taljan u fl-
industriji tat-teknoloġija avvanzata, huwa indika 
li l-Ewropa ma tistax tibqa’ tuża għodod ta’ qabel 
l-2000 għal dan il-qasam.

L - a v v e n i m e n t  a t t e n d e w  g ħ a l i h  u k o l l 
rappreżentanti minn xi wħud mill-industriji li 
huma l-aktar milquta – inklużi s-setturi tal-ġlud, 
tal-farmaċewtiċi, tal-ġugarelli, tal-kostruzzjoni 
u tal-prodotti lussużi – li tkellmu dwar l-isfidi li 
ffaċċjaw bil-falsifikazzjoni u x’qegħdin jagħmlu 
biex jindirizzaw il-problema. (sma)� l
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Kif l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili jassistu lir-
refuġjati u lill-migranti fl-UE:

esperjenzi ta’ suċċess u  prattiki 
promettenti mill-Premju tal-KESE 
għas-Soċjetà Ċivili tal-2016

Il-284 inizjattiva li daħlu għall-Premju 
għas-Soċjetà Ċivili tal-2016 jipprovdu 
sett ispiranti ta’ esperjenzi u prattiki ta’ 
suċċess, li jenfasizzaw ir-rwol li taqdi 
s-soċjetà ċivili biex tipprovdi assistenza 
umanitarja u solidarjetà soċjali u biex 
t ikkontr ibwixxi  għal l - inklużjoni 
soċjoekonomika tal-migranti, ta’ dawk 
li jfittxu l-asil u tar-refuġjati fl-UE.

Din il-pubblikazzjoni tipprovdi ħarsa 
ġenerali lejn il-Premju għas-Soċjetà 
Ċivili u tippreżenta l-ħames proġetti 
rebbieħa kif ukoll għażla ta’ inizjat-
tivi li tressqu mill-kandidati l-oħra. 
L-inizjattivi ġew iggruppati taħt 
tmien temi u  oqsma ta’ intervent. 
Il-fuljett jipprovdi titwila aġġornata 

tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
li jaħdmu f’dan il-qasam.

Il-fuljett huwa disponibbli onlajn kif 
ukoll f’format stampat bl-EN, il-FR 
u l-DE f’: How Civil Society Organisa-
tions Assist Refugees and Migrants in 
the EU | European Economic and Social 
Committee. (fgr)� l

Is-60 anniversarju tal-UE f’Pariġi

Fl-24 ta’ Marzu, il-membru tal-
KESE Thierry Libaert (FR  – Grupp 
ta’ Interessi Varji) tkellem f’isem il-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

f’avveniment ta’ livell għoli li ġie organ-
izzat f’Pariġi għas-60 anniversarju tal-UE. 
Il-membri Franċiżi tal-KESE, Christophe 
Lefevre  (Grupp tal-Ħaddiema), 
Laure Batut (Grupp tal-Ħaddiema) 
u  Emmanuelle Butaud (Grupp ta’ 
Min Iħaddem), attendew l-avveniment 
ukoll, li ġie ospitat mis-sindku ta’ Pariġi 
u ġie sponsorjat mir-Rappreżentanza 
tal-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċju ta’ 
Informazzjoni tal-Parlament Ewropew 
f’Pariġi, il-parti Franċiża tal-Moviment 
Ewropew kif ukoll mill-KESE stess. Kull 
kelliem intalab jenfasizza żewġ kisbiet 
tal-UE li għamlu differenza u żewġ sfidi 
ewlenin li qed tiffaċċja l-UE. (dm)� l

Il-passaport Ewropew għal ċittadinanza attiva issa jinsab onlajn

Il-Passaport Ewropew għal 
Ċittadinanza Attiva, li s’issa huwa dis-
ponibbli f’format stampat fit-23 lingwa 
uffiċjali tal-UE, kien wieħed mill-pubb-
likazzjonijiet tal-KESE li kellhom suċċess. 
Ninsabu ferħanin inħabbru t-tnedija tal-
verżjoni elettronika, li toffri interfaċċja 
dinamika b’fatti u funzjonalitajiet addiz-
jonali kif ukoll links ta’ malajr, kwiżżijiet 
u  infografiċi sabiex jagħtu titwila lejn 
l-informazzjoni u d-drittijiet taċ-ċittadini.

Il-passaport jorbot liċ-ċittadini individ-
wali, lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u lill-ideat tagħhom mal-istituzz-
jonijiet tal-UE u l-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet madwar il-kontinet kollu. 
Huwa mfassal sabiex jassisti u jig-
gwida liċ-ċittadini jsemmgħu 
leħinhom billi jħeġġiġhom isaqsu 

mistoqsijiet bażiċi dwar il-mument 
f’waqtu (meta għandek tieħu azzjoni?), 
il-kooperazzjoni (ma’ min għandek 
tingħaqad?), u  l-għodod (liema stru-
ment parteċipattiv disponibbli għandek 
tuża?) flimkien ma’ ċittadinanza attiva 
u demokrazija parteċipattiva fl-UE.

Il-verżjoni elettronika hija disponibbli 
bl-EN/FR/DE. (fgr)� l

 PUBBLIKAZZJONIJIET ĠODDARound Table tal-Impjegaturi  
tal-Balkani – Sfidi Attwali  
u Prospettivi Futuri
Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem 
tal-KESE

L-importanza tad-djalogu soċjali, 
ir-rwol tal-organizzazzjonijiet ta’ min 
iħaddem, il-qagħda ekonomika fil-
pajjiżi tal-Balkani, il-progress fil-proċess 
ta’ adeżjoni u l-isfidi politiċi attwali: dawn 
kienu t-temi ewlenin tad-diskussjonijiet li 
saru waqt ir-Roundtable tal-Impjegaturi 
tal-Balkani, li saret f’Ljubljana, is-Slovenja, 
fit-22 ta’ Marzu 2017. L-avveniment laqqa’ 
flimkien rappreżentanti ta’ organizzazz-
jonijiet ta’ min iħaddem mis-Slovenja, il-
Kroazja, is-Serbja, il-Bożnija-Ħerzegovina, 

il-Montenegro u l-Eks Repubblika Jugo-
slava tal-Maċedonja.

Ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
ta’ min iħaddem li attendew il-laqgħa 
infurmaw lil xulxin dwar l-iżviluppi 
politiċi u  ekonomiċi attwali fil-pajjiżi 
rispettivi tagħhom. L-impjegaturi minn 
pajjiżi li jixtiequ jissieħbu fl-UE identifi-
kaw għadd ta’ sfidi li l-pajjiż tagħhom 
qed jiffaċċja, bħad-distakk fil-kompetit-
tività u  n-negozjati li jimxu bil-mod. 
Il-parteċipanti qablu li t-tisħiħ tal-koo-
perazzjoni reġjonali jkun ta’ għajnuna 
fit-tħejjija tal-pajjiżi għal sħubija fl-UE.

Waqt li kien qed jagħlaq il-konferenza, 
Jacek Krawczyk, President tal-Grupp ta’ 
Min Iħaddem, enfasizza li l-grupp kien 
impenjat li jsegwi l-kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 
u man-negozji mill-Balkani.

Il-konferenza kienet organizzata b’mod 
konġunt mill-Grupp ta’ Min Iħaddem 
u l-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem tas-
Slovenja (ZDS). (lj)� l

Il-Grupp tal-Ħaddiema ser jiddiskuti l-programm  
tal-Presidenza Maltija u l-politika kummerċjali tal-UE
mill-Grupp tal-Ħaddiema 
tal-KESE

Il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE ser 
ikollu laqgħa straordinarja f’Malta fil-11-
12 ta’ Mejju fl-okkażjoni tal-Presidenza 
Maltija.

L-ewwel ġurnata ser tkun iddedikata 
għas-sitwazzjoni ekonomika u  soċjali 
tal-pajjiż ospitanti u l-prijoritajiet u l-pro-
gramm tal-Presidenza Maltija. Diskors 
ta’ merħba mill-President tal-Grupp tal-
Ħaddiema Gabriele Bischoff ser jiftaħ 
diskussjoni importanti bejn il-membri 
tal-panel. Il-Prim Ministru Joseph Mus-
cat ser jagħmel diskors dwar l-isfidi 
għall-Presidenza Maltija u  r-riżultati. 

Mal-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà 
Soċjali, Michael Farrugia, il-Ministru 
tal-Finanzi, Edward Scicluna, il-Min-
istru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol, Evar-
ist Bartolo, u  l-Ministru tat-Turiżmu, 
Edward Zammit Lewis, ser nindirizzaw 
il-koeżjoni soċjali u ekonomika, is-sitwa-
zzjoni tas-suq tax-xogħol u r-relazzjoni-
jiet industrijali f’Malta u fl-UE.

Id-diskussjonijiet ser jiffokaw fuq il-ħtieġa 
urġenti biex jitnieda mill-ġdid il-proġett 
Ewropew permezz ta’ firxa ta’ politiki 
li jwasslu għal konverġenza ’l fuq bejn 
u  fi ħdan il-pajjiżi tal-UE f’termini ta’ 
kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol. 
Il-ħaddiema u  ċ-ċittadini ser jerġgħu 
jiksbu l-fiduċja fl-UE biss jekk issib 

u tipprovdi soluzzjonijiet konkreti għall-
problemi tagħhom, billi tipprovdi impjiegi 
ta’ kwalità u impjieg sħiħ, opportunitajiet 
ekonomiċi u soċjali indaqs, protezzjoni 
soċjali u s-sigurtà personali u l-benesseri.

It-tieni ġurnata ser tittratta kif għandha 
tinkiseb politika kummerċjali tal-UE 
aktar ġusta u aktar trasparenti u li tkun 
verament ta’ benefiċċju għall-ħaddiema 
u ċ-ċittadini mingħajr ma jiġu pperiko-
lati l-istandards soċjali jew il-libertà 
tat-trejdjunjins. Kontribuzzjonijiet 
importanti huma mistennija mill-pro-
fessur tal-liġi tax-xogħol, Reingard 
Zimmer, u  minn rappreżentant tal-
Gvern tal-Wallonja, Thierry Delaval, 
dwar is-CETA. (mg)� l

Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli: fruntiera 
ġdida għad-drittijiet u l-progress fl-UE,  
22-23 ta’ Mejju 2017, Brussell
mill-Grupp ta’ Interessi Varji

Li naqbdu “vjaġġ kollettiv... biex 
ir-razza umana tinħeles mill-madmad 
tal-faqar...” u  “nwettqu Aġenda uni-
versali ġdida... li tistabbilixxi drittijiet 
tal-bniedem għal kulħadd” huma 
objettivi ambizzjużi ħafna. Madankollu, 
mid-dikjarazzjonijiet għall-azzjoni 
tanġibbli hija sfida saħansitra ikbar, 
u għaldaqstant il-governanza effettiva 
tal-Aġenda 2030 hija ta’ importanza 
kbira. Bla dubju, l-aġenda ser issir realtà 
biss jekk iċ-ċittadini jappoġġjaw b’mod 
attiv it-tranżizzjonijiet neċessarji u jekk 
is-soċjetà ċivili tkun involuta diretta-
ment matul il-proċess kollu.

F’dan il-kuntest, il-konferenza 
organizzata mill-Grupp ta’ Inter-
essi Varji ser issegwi approċċ fuq 
erba’ livelli:

�l L-ewwel nett, hija għandha l-għan 
li tafferma mill-ġdid li l-Aġenda 
2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli hija 
magħmula minn tliet dimensjonijiet 
indaqs (ekonomika, soċjali u amb-
jentali), li huma intrinsikament mar-
butin, isaħħu lil xulxin, u indiviżibbli. 
Il-progress fl-implimentazzjoni tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli 
(SDGs) ser jiddependi minn kemm 
id-deċiżjonijiet politiċi u  tekniċi 
jirriflettu din l-interkonnettività. 
Għaldaqstant, hemm il-ħtieġa li 
t-tkabbir jitkejjel “lil hinn mill-PDG” 
u  li mill-indikaturi ngħaddu għat-
tfassil tal-politika.

�l It-tieni, l-avveniment ser jippreżenta 
l-opportunitajiet li l-Aġenda 2030 
toffri biex tiġi żviluppata n-narrattiva 
pożittiva li tant hi meħtieġa dwar id-
demokrazija u t-tkabbir sostenibbli 
fl-Ewropa. Mingħajr dubju, l-Aġenda 

2030 hija l-aktar qafas adatt biex 
tiggwida l-istrateġiji Ewropej u naz-
zjonali attwali biex jindirizzaw 
il-bidliet soċjetali attwali u  futuri. 
Il-lingwa tad-drittijiet (universali kif 
ukoll komunitarji) tipprovdi l-qafas 
ta’ gwida ġenerali għal approċċ bħal 
dan.

�l It-tielet objettiv ser ikun li tittejjeb 
il-komunikazzjoni dwar il-benefiċċji 
mill-implimentazzjoni tal-SDGs, 
kemm għall-individwi kif ukoll għall-
komunitajiet. Għal dan il-għan, ser 
jiġu ppreżentati għadd ta’ studji ta’ 
każijiet dwar inizjattivi lokali bażiċi.

�l Fl-aħħar nett, ir-raba’ objettiv 
ser ikun li jiġi mistħarreġ l-aktar 
rwol effettiv għas-soċjetà ċivili fil-
governanza u fl-implimentazzjoni 
tal-SDGs fil-livell nazzjonali u dak 
Ewropew, bil-ħsieb li l-Aġenda 2030 
titwettaq b’mod konġunt. (cl)� l
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Iż-żgħażagħ tagħna jemmnu 
fl-Ewropa – ma nistgħux 
niddiżappuntawhom!

Għeżież qarrejja,

Nixtieq niftaħ din l-edizzjoni 
speċjali tal-bullettin tagħna 
billi nirrifletti fuq il-lezzjonijiet 
l i  nistgħu nitgħallmu mit-8 
“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!” li saret 
fl-aħħar ta’ Marzu, u billi naqsam 
magħkom xi ideat, tamiet u tħassib 
li żgħażagħ Ewropej li ħadu sehem 
fl-avveniment talbuna biex inwas-
slu lill-mexxejja tal-UE.

Wara dan l-avveniment ta’ jumejn, 
nista’ ngħid b’mod kunfidenti li 
ninsab ferm pożittiv dwar il-ġejjieni 
tal-Ewropa. Dawn iż-żgħażagħ 
huma l-prova li ż-żgħażagħ tagħna 
jinsabu fit-triq it-tajba. Huma wrew 
li huma intelliġenti, li jagħtu kas 
ukoll lil sħabhom Ewropej u l-amb-

jent li lkoll kemm aħna ngħixu fih. Huma ħerqana li jikkontribwixxu għal futur ġust, 
mimli riżq u paċi. Fl-aħħar u mhux l-inqas, huma jemmnu fl-Ewropa. Huma jemmnu 
fis-setgħa tal-unità, il-koeżjoni u s-solidarjetà.

Jiena nserraħ fuq iż-żgħażagħ Ewropej biex ikunu l-preżent u l-futur tagħna, kif 
fakkarna b’mod artikolat impressjonanti ħafna l-kittieba Ċiprijotta ta’ 17-il sena 
waqt is-sessjoni tal-ftuħ, u jiena nħeġġiġhom jużaw il-mezzi u l-għodod kollha li 
għandhom disponibbli biex isemmgħu leħinhom.

Nappella lill-gvernijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet tal-UE biex jagħtu spinta lill-
investiment fi programmi bħal Erasmus (jien kburi li nista’ ngħid li jien “prodott ta’ 
Erasmus”), u nħeġġeġ iktar teenagers biex jiksbu parti mill-edukazzjoni jew it-taħriġ 
vokazzjonali tagħhm fi Stati Membri oħra. Dan huwa importanti mhux biss biex jiżdied 
il-fehim reċiproku, iżda wkoll biex jimmotivaw liż-żgħażagħ biex itejbu l-għarfien ta’ 
lingwi barranin. Kif nafu lkoll, lingwi barranin jiftħu l-bibien u jibnu pontijiet.

Għalija, ma kienx sorprendenti li tnejn mit-tliet proposti l-aktar popolari enfasizzaw 
il-ħtieġa li tinbena narrattiva komuni Ewropea, kemm jekk permezz ta’ kontenut 
awdjoviżiv u tal-midja soċjali divertenti iżda informattiv, kif ukoll permezz tal-
kotba tal-istorja fl-iskejjel.

Il-parteċipanti żgħażagħ stiednu lill-mexxejja biex jistimulaw l-interess fil-politika 
billi jiffokaw fuq “kontenut attraenti” dwar l-Unjoni Ewropea. Inżid ngħid li l-partijiet 
interessati Ewropej kollha – il-mexxejja politiċi u membri parlamentari, iżda wkoll 
aħna bħala s-soċjetà ċivili organizzata – jeħtieġ li jirrakkuntaw l-istorja tal-Ewropa, 
jieħdu s-sjieda tal-proġett u juru l-progress enormi li kisbet f’60 sena – ekonomika-
ment, soċjalment u f’termini ta’ kemm is-soċjetà Ewropea waslet biex tivvalorizza 
u tkun mudell globali tal-ambjent. Lanqas m’għandna ninsew li rnexxielha tintegra 
13-il pajjiż li sa ftit żmien ilu kienu sseparati mill-bqija minna. Dan huwa wieħed 
mill-aktar kisbiet importanti fl-istorja fis-seklu 20.

Għaż-żgħażagħ Ewropej tagħna huwa importanti wkoll li jkollhom fehim komuni 
tal-istorja Ewropea – mil-Lvant għall-Punent u mit-Tramuntana għan-Nofsinhar. 
Huwa importanti li l-iskejjel jgħallmu, minn perspettiva Ewropea – li tiffoka fuq 
il-fatti, mingħajr ħtija jew mistħija – dwar iż-żewġ gwerer tas-seklu għoxrin li qerdu 
t-tamiet u l-ħajja ta’ miljuni ta’ nies, u nħarsu iktar fil-fond lejn il-kawżi: għalfejn 
tant skuntentizza u mibegħda nferxu madwar il-kontinent bħal marda li tittieħed? 
Kif irnexxielhom xi mexxejja awtoritarji terribbli jieħdu tant poter f’idejhom? X’ġara 
biex tqum mill-ġdid fil-Balkani lejn tmiem is-seklu? – L-aktar importanti, hemm 
bżonn li nitgħallmu minn din l-istorja – l-ewwel u qabel kollox, li ikunu x’ikunu 
l-problemi li nħabbtu wiċċna magħhom fl-Ewropa, qatt m’għandna 
nagħtu ċans lin-nazzjonaliżmu jifridna. Nafu dan kollu liż-żgħażagħ 
Ewropej tagħna. U lill-Ewropa.

Gonçalo Lobo Xavier
Viċi President tal-KESE

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! 2017 Il-KESE 
jistaqsi liż-żgħażagħ Ewropej: EU@60: 
Fejn sejrin minn hawn?

“Intom il-preżent u  l-futur 
tagħna, u  l-Ewropa għandha 
bżonnkom”: b’dan il-kliem, il-Viċi 
President tal-KESE, Gonçalo Lobo 
Xavier, ta merħba lil 99 żagħżugħ 
u  żagħżugħa għall-avveniment 
annwali L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! 
Organizzat mill-Kumitat Ekono-
miku u  Soċjali Ewropew (KESE). 
Il-Viċi President ħeġġiġhom 
sabiex jużaw din l-opportunità 
unika biex jitħalltu ma’ sħabhom 
Ewropej, japplikaw il-kompe-
tenzi tagħhom f’lingwi barranin, 
jitgħallmu dwar xulxin u jagħmlu 
ħbieb ġodda li jistgħu jibdlu 
ħajjithom u l-perċezzjonijiet dwar 
dan il-proġett manjifiku li jissejjaħ 
l-Unjoni Ewropea.

Fit-30 u l-31 ta’ Marzu, il-KESE organ-
izza l-avveniment annwali tiegħu 
għaż-żgħażagħ – L-Ewropa Tiegħek, 
Leħnek!. Peress li dan kien qed iseħħ 
wara s-60 anniversarju tal-proġett 
Ewropew u  tal-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew innifsu, il-KESE staqsa 
lill-parteċipanti żgħażagħ: EU@60: 
Fejn sejrin minn hawn?. Minn aktar 
minn 680 applikazzjoni, 33 skola kienu 
ntgħażlu f’Diċembru, u kollha bagħtu 
tliet studenti u  għalliem fi Brussell 
biex jiddiskutu l-futur tal-Ewropa, 
u  tabilħaqq il-ġejjieni tagħhom stes, 
mill-perspettiva ta’ adoloxxenti.

Il-President Georges Dassis qal fid-diskors 
ta’ ftuħ tiegħu li mill-kriżi finanzjarja ’l 
hawn – “li lanqas biss oriġinat fl-Ewropa, 
iżda fl-Istati Uniti”  – l-immaġni tal-
proġett tal-UE kienet kemxejn mittiefsa. 
“L-Ewropa m’għadhiex tleqq daqs kemm 
kienet. Waħda mir-raġunijiet hija li n-nies 
xi kultant ikollhom l-impressjoni li din 
l-Ewropa tappartjeni biss għall-industriji 
l-kbar u  l-banek, iżda l-Ewropa l-ewwel 

u qabel kollox hija taċ-ċittadini Ewropej.” 
Huwa u jiftakar fiż-żogħżija tiegħu u kif 
kellu jmur jaħdem ta’ 12-il sena  – kif 
ħafna mill-ġenerazzjoni tiegħu kellhom 
jagħmlu  – fakkar ukoll liż-żgħażagħ 
biex jassumu r-responsabbiltà: “Mis-snin 
sebgħin ’l hawn esperjenzajna prosperità li 
dejjem qed tiżdied. Iżda l-affarijiet li intom 
tieħdu bħala fatt illum il-ġurnata ma 
waqgħux mis-sema. Il-ġenerazzjonijiet ta’ 
qabel – il-ġenituri u n-nanniet tagħkom – 
bnew il-prosperità tal-Ewropa, spiss 
aspejjeż ta’ sagrifiċċji kbar. Issa huwa 
l-kompitu tagħkom li tiżguraw li l-Ewropa 
tibqa’ kontinent ta’ benessri u paċi u huwa 
wkoll il-kompitu tagħkom li tirreaġixxu 
u  tiġġieldu kontra l-populisti li jixtiequ 
jkissru l-Ewropa tagħna.”

Huwa u  jagħti merħba liż-żgħażagħ, 
il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewro-
pea, Jyrki Katainen, irrefera għad-
deċiżjoni finali dil-ġimgħa dwar Brexit: 
“Huwa mument ta’ diqa meta membru 
wieħed ta’ komunità jitlaq, iżda rridu 
naraw dan ukoll bħala opportunità biex 
noħolqu UE ġdida b’27 pajjiż u possibili-
ment pajjiżi oħrajn li jissieħbu magħna 
fil-ġejjieni.” Huwa u  jirriferi għad-
diskussjonijiet fil-qafas ta’ L-Ewropa 
Tiegħek, Leħnek!, huwa ħeġġeġ liż-
żgħażagħ biex jitkellmu dwar l-Ewropa 
li jridu u  biex iżommu f’moħħhom li 
“il-loġika wara l-UE hija li ħafna sfidi glo-
bali, bħas-sigurtà, it-tibdil fil-klima jew il-
migrazzjoni, ma jistgħux jiġu indirizzati 

minn stat membru wieħed waħdu imma 
jeħtieġu l-isforzi kkombinati ta’ 27 stat.”

Matul dan l-avveniment ta’ ġurnata 
u nofs, il-parteċipanti żgħażagħ ħadmu 
flimkien fi gruppi separati u fis-sessjoni-
jiet plenarji sabiex jiġi traċċat il-perkors 
tagħhom għall-futur tal-Ewropa u jfasslu 
proposti dwar kif se jilħqu l-miri tagħhom. 
Fl-aħħar, ivvutaw u għażlu tliet proposti. 
Dawn issa se jintbagħtu lill-Kummissjoni, 
li, enfasizza s-Sur Katainen, hija ħerqana li 
tisma’ l-kontribut tagħhom dwar il-ħames 
xenarji għall-ġejjieni tal-Ewropa stabbiliti 
fil-White Paper tal-President tal-Kummis-
sjoni Ewropea Juncker.

It-33 għalliema kellhom ukoll sehem 
attiv ħafna fis-suċċess ta’ “L-Ewropa 
Tiegħek, Leħnek” permezz ta’ tħejjija 
ta’ studenti u billi akkumpanjawhom 
waqt il-mawra tagħhom fi Brus-
sell. Huma ħadu sehem f’sessjoni 
ta’ netwerk parallel u  żjara speċjali 
fiċ-ċentru tal-viżitaturi tal-Parlament 
Ewropew (Parlamentarium), u  kell-
hom l-okkażjoni jaqsmu l-aħjar prattiki 
u jitgħallmu iżjed dwar ir-rwol tal-KESE. 
“Isimgħu mill-għalliema tagħkom,” qal 
Lobo Xavier, “huma jagħmlu biċċa 
xogħol tajba ħafna biex isostnukom 
u jikkondividu l-valur magħkom”.

Din kienet it-tmien darba konsekuttiva 
li l-KESE organizza L-Ewropa Tiegħek, 
Leħnek! u l-għadd dejjem jikber ta’ app-
likazzjonijiet kif ukoll il-parteċipazzjoni 
entużjasta taż-żgħażagħ ikkonfermaw 
li hemm ħtieġa għal avvenimenti bħal 
L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!, sabiex 
iż-żgħażagħ jingħataw pjattaforma fejn 
jistgħu jsemmgħu leħinhom. (sma)� l
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L-involviment tal-membri
Ringrazzjament speċjali lill-membri 

kollha li żaru l-iskejjel għall-impenn 
tagħhom biex iħejju l-istudenti għad-
dibattitu tagħhom fi Brussell:Martina 
Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pav-
likkas, Gunta Anca, Lidija Pavić-Rogošić, 
Marie Zvolská, Roman Haken, Cristian 
Pirvulescu, Séamus Boland, Dimitar 

Manolov, Alfred Gajdosik, Irini Ivoni Pari, 
Emilio Fatovic, Primož Šporar, Renate 
Heinisch, Kinga Jóo, Reine-Claude Mader, 
Arno Metzler, Raunemaa Pirkko, Charles 
Vella, Meelis Joost, Pater Krzysztof, Ginta-
ras Morkis, Miguel Cabra de Luna, Brenda 
King, Yves Somville, Mário Soares, Josiane 
Willems, Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.� l

Liema huma l-prijoritajiet 
l-oħrajn li għandu jkollha 
l-UE?

L-istudenti ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” ressqu u vvotaw fuq 10 proposti. 
Dawn huma s-sebgħa l-oħra, flimkien man-numru ta’ voti li huma rċevew:
�l Il-ħolqien ta’ organizzazzjoni tal-UE li tgħin lir-rifuġjati jintegraw fil-pajjiżi 

tal-UE – l-integrazzjoni permezz tal-edukazzjoni (36 vot)
�l Sistema skolastika ideali li twassal għal impjiegi għaż-żgħażagħ (35 vot)
�l Standards ambjentali komuni fi ħdan il-fruntieri tal-UE (30 vot)
�l Enfasi fuq kawżi iktar profondi tat-terroriżmu (+ ir-rwol tal-midja) (26 vot)
�l Titħeġġeġ l-intraprenditorija lokali permezz ta’ programmi ta’ appoġġ (20 vot)
�l L-ugwaljanza bejn is-sessi (18-il vot)
�l Il-ħolqien ta’ korpi nazzjonali li jgħinu lin-nies jikkomunikaw mal-istituzz-

jonijiet tal-UE direttament mingħajr ma jistrieħu fuq il-gvernijiet nazzjonali 
(15-il vot)
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Iż-żgħażagħ Ewropej jappellaw lill-UE 
biex tindirizza l-ħela tal-ikel u l-faqar

Monitoraġġ u ġestjoni aħjar tal-ħela 
tal-ikel, kurrikulu tal-istorja Ewropea 
biex jiġi miġġieled in-nazzjonaliżmu, 
u jum Ewropew għall-iskejjel biex ite-
jbu l-fehim taż-żgħażagħ tal-UE: dawn 
kienu r-rakkomandazzjonijiet ewlenin 
li saru lil dawk li jfasslu l-politika mill-
istudenti li ħadu sehem fl-avveniment 
L-Ewropa Tiegħek, Leħnek bil-għan li 
jiġu indirizzati l-isfidi li tiffaċja l-UE.

Waqt l-attività taż-żgħażagħ organiz-
zata mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew (KESE), grupp ta’ 100 student 
brillanti mill-iskejjel sekondarji minn 
33 skola fit-28 Stat Membru tal-UE 
u l-ħames pajjiżi kandidati nġabru biex 
jaqsmu l-ideat ġodda tagħhom dwar 
id-direzzjoni li għandha tieħu l-UE fis-
snin li ġejjin.

“Ħafna nies jemmnu li l-ġenerazzjoni 
żagħżugħa mhi xejn ħlief futur li qed 
jissawwar”, qalet Andri Pandoura, 
ir-rebbieħa ta’ 17-il sena tal-edizzjoni 
tal-2016 tal-Youth Essay Competition. 
“Iżda m’aħniex. Aħna l-preżent, preżent 
li jimpurtah min-nies u għandu l-poten-
zjal, jekk mhux biex jibdel id-dinja, biex 
għall-inqas jipprova. Dan huwa r-raġuni 
għaliex għandna bżonn aktar investiment 
fit-taħriġ, programmi u konferenzi għaż-
żgħażagħ, u, l-aktar importanti, aktar 
fiduċja fil-ġenerazzjoni żagħżugħa”.

Il-grupp iddiskuta l-kwistjonijiet 
jaħarqu attwali, inklużi l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, l-integrazzjoni 
tal-migranti, l-inugwaljanzi soċjali 
u  tal-ġeneru, l-ambjent, l-irkupru 
ekonomiku, it-terroriżmu u  s-sig-
urtà. Huma mbagħad ressqu għaxar 
proposti speċifiċi quddiem dawk li 
jfasslu l-politika.

Wara dibattitu animat u intensiv dwar 
il-proposti differenti, l-istudenti qablu 
fuq tliet prijoritajiet biex jittejjeb 
il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea:

1. li titnaqqas il-ħela tal-ikel sabiex jiġu 
megħjuna dawk li jgħixu fil-faqar 
u tiġi promossa s-sostenibbiltà;

2. li jiġi miġġieled in-nazzjonaliżmu 
permezz tal-edukazzjoni interat-
tiva u kurrikulu maqbul tal-istorja;

3. li jiżdied l-interess politiku fl-
Ewropa billi jiġi sfruttat il-potenzjal 
tal-midja soċjali u l-edukazzjoni, bl-
introduzzjoni ta’ kontenut attraenti 
u jum Ewropew għall-iskejjel.

Il-membri tal-KESE u  dawk li jfasslu 
l-politika kienu milquta mill-kapaċità 
tal-istudenti biex jaħsbu b’mod kreattiv 
u jirriflettu dwar il-kwistjonijiet ewlenin 
li qed jolqtu lis-soċjetajiet Ewropej 
attwalment.

“Intom il-preżent u  l-futur tagħna. 
L-Ewropa għandha bżonnkom “, qal 
il-Viċi President tal-KESE Gonçalo Lobo 
Xavier, fid-diskors inawgurali tiegħu. 
“Se jkollkom l-opportunità li tinstemgħu 
huma x’inhuma t-twemmin, ir-razza jew 
il-kulur tagħkom, u  dak huwa imprez-
zabbli. L-akbar premju huwa li tiltaqgħu 
ma’ nies minn kullimkien u tiddikjaraw 
il-pożizzjoni tagħkom dwar il-futur 
tal-Ewropa”.

Il-prijoritajiet taż-żgħażagħ 
tagħna
L-istudenti wrew it-tħassib tagħhom 
dwar kwistjonijiet ambjentali u l-faqar billi 
vvutaw favur il-proposta biex titnaqqas 
il-ħela tal-ikel u  jiġu megħjuna 
l-persuni li jgħixu fil-faqar. Student 
minnhom li ressaq l-argumenti favur 
il-proposta rebbieħa qal: “Hemm bżonn 
urġenti ta’ monitoraġġ aħjar tal-proċessi 
agrikoli sabiex jiġi divrenzjat l-ikel sigur 
minn dak mhux sigur. L-UE ma ħadmitx 
biżżejjed biex titnaqqas il-ħela u tħeġġeġ 
id-donazzjoni tal-ikel lill-postijiet ta’ kenn 
għall-persuni li jbatu l-ġuħ”.

L-edukazzjoni ġiet identifikata bħala 
waħda mill-aktar għodod impor-
tanti biex tgħin jiġu indirizzati l-isfidi 
u  t-theddid attwali. “Il-problema li 
għandna hija li n-nies tilfu l-fiduċja 
fl-UE”, qal parteċipant ieħor, li 
ssuġġerixxa li jiġi introdott jum 
Ewropew fl-iskejjel biex jiżdied 
l-għarfien ġenerali dwar l-UE u  jiġi 
stimulat id-dibattitu.

Iż-żieda tas-sentiment nazzjonal-
ist f’ħafna Stati Membri, minħabba 
l-biża’ tal-migrazzjoni, il-qgħad jew 
it-terroriżmu, ukoll kienet fil-qalba 
tad-diskussjonijiet. Biex jiġġieldu dan, 
id-delegati żgħażagħ irrakkomandaw 
l-allokazzjoni ta’ fondi tal-UE għall-
ħolqien ta’ kurrikulu tal-istorja Ewro-
pea biex jgħallmu liż-żgħażagħ dwar 
l-istorja komuni u  l-valuri kondiviżi 
tagħna.

Grupp wieħed ippropona l-istabbiliment 
ta’ skemi nazzjonali biex jgħinu 
lir-refuġjati jintegraw, bl-appoġġ 
finanzjarju u prattiku tal-UE: “Neħtieġu 
programm edukattiv biex ngħallmu 
lir-refuġjati dwar il-kultura tagħna, 
iżda għandna nitgħallmu wkoll dwar 
tagħhom, għaliex jekk ikunu jafu dwarna 
iżda aħna mhux dwarhom ser nibqgħu 
nibżgħu minnhom u l-multikulturaliżmu 
mhu se jaħdem qatt”.

Il-parteċipanti qajmu wkoll il-ħtieġa li 
tiġi stimolata l-intraprenditorija 
fost iż-żgħażagħ permezz ta’ kor-
sijiet ta’ taħriġ u  opportunitajiet ta’ 
apprendistat, u  saħqu li “huwa biss 
billi l-intraprenditorija tiġi appoġġjata 
li l-pajjiżi tagħna jkunu jistgħu jsolvu 
l-qgħad u  jgħollu l-istandards ta’ 
għajxien”.

L-ilħna taż-żgħażagħ se 
jkollhom impatt
Il-KESE se jiżgura li dawn il-proposti 
taż-żgħażagħ għat-titjib tal-pros-
petti futuri tal-UE jinstemgħu minn 
leġislaturi billi jintroduċu l-ideat fl-
opinjonijiet tal-Kumitat u jiġu komu-
nikati l-iżjed tliet rakkomandazzjonijiet 
popolari lill-Kummissjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, delegazzjoni ta’ 
studenti minn “L-Ewropa Tiegħek, 
Leħnek” se tippreżenta l-proposti 
rebbieħa fil-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 
tal-KESE fis-26 u s-27 ta’ Ġunju.

Fid-diskors tal-għeluq tagħha, il-mem-
bru tal-KESE Evangelia Kekeleki 
(Grupp ta’ Interessi Varji  – EL) 
qalet: “Huwa affaxinanti li nitkellmu 
magħkom, il-ġenerazzjoni żagħżugħa, 
u nisimgħu l-ideat tagħkom. Illum nin-
sab assolutament konvinta li intom 
werrieta tajbin ħafna għall-ġenerazzjoni 
tiegħi. Tistgħu tibnu Ewropa oħra, 
Ewropa ta’ valuri u solidarjetà, Ewropa 
li taħdem għaċ-ċittadini tagħha u mhux 
biss għall-flus. F’idejkom biex toħolqu 
l-Ewropa li jistħoqqilkom”. (mq)� l

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


L-ambjent

“Ir-riċiklaġġ huwa problema globali u għandna lkoll nieħdu 
sehem. In-nies li ma jirriċiklawx għandhom jaqilgħu multa jew 
iħallsu taxxa ogħla”“Huwa importanti li nkattru s-sensibilizzazzjoni dwar 
il-problemi relatati mal-ambjent: jenħtieġ li nkunu ċittadini 
tal-UE edukati”

L-edukazzjoni

“L-iskejjel huma l-bażi tas-soċjetà, u qed toħloq robots, 
mhux esseri umani. Huwa proċess li jagħti valur lil gradi iktar 
mit-tagħlim.”“Għandna nħallu liż-żgħażagħ jidentifikaw dak li jixtiequ 
jbiddlu fis-sistema edukattiva tagħhom”“Għandha nippromovu l-proċess fejn wieħed jitgħallem 
b’azzjonijiet fil-prattika u għandna nħallu lill-istudenti u lill-
għalliema jkollhom influwenza fuq xiex qed jitgħallmu 
u jgħallmu fl-iskola.”
Is-sehem taż-żgħażagħ

“L-UE għandha ġġib is-setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
aktar qrib in-nies permezz tal-midja soċjali, it-televiżjoni 
u permezz tal-ħolqien ta’ forum istituzzjonali għal żgħażagħ 
mill-Istati Membri kollha sabiex iż-żgħażagħ jistgħu jħossu li 
leħinhom qed jinstema’.”“Il-politiċi għandhom jikkonsultaw liċ-ċittadini 
aktar spiss”

Il-migrazzjoni u r-refuġjati

“L-integrazzjoni tar-refuġjati għandha tmur fiż-żewġ 
direzzjonijiet. Jeħtieġ li huma jifhmu l-kultura tal-pajjiż ospitanti, 
iżda l-persuni mill-pajjiż ospitanti għandhom ukoll jippruvaw 
jifhmu l-kultura tagħhom.”
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L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!  
fi kliem l-istudenti

In-nazzjonaliżmu

“In-nazzjonaliżmu qed jeqred in-nisġa li żżomm l-Ewropa 
magħquda”“Id-differenza bejn “aħna” u “huma” hija l-bażi 
tan-nazzjonaliżmu”“Meta nitkellmu aktar minn lingwa waħda nkissru l-ħitan tal-
isterjotipi u niġġieldu kontra n-nazzjonaliżmu”“Rigward in-nazzjonaliżmu, dan jeħodna lura għas-
sistema edukattiva – jekk l-istudenti jkollhom aċċess għal aktar 
programmi ta’ skambju, dan jista’ joffri perspettivi differenti 
għaż-żgħażagħ u jkunu jistgħu jikkontestaw dak li jkunu qed jiġu 
mgħallma fil-klassi, għaliex il-professuri ta’ politika jista’ jkollhom 
l-aġenda tagħhom stess”
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It-terroriżmu u s-sigurtà

“Bħalissa qed nindirizzaw it-terroriżmu billi nippruvaw 
inrażżnuh b’azzjonijiet fiżiċi u militari, iżda jekk wieħed iħares 
lejn il-kawżi aktar profondi, jidher ċar li dawn huma nies 
marġinalizzati li jemmnu li l-unika riżorsa tagħhom hija li 
joħolqu t-terrur sabiex l-aġendi tagħhom jiġu ppreżentati fuq 
it-televiżjoni u fil-midja tal-massa.”“Billi tagħti inqas importanza lil attakki terroristiċi fil-midja 
u l-midja soċjali, neqirdu l-iskop tat-terroriżmu.”“In-nies ma jaħsbux dwar it-terroriżmu lil hinn mill-isterjotip 
dannuż tal-Iżlam estremista, iżda gruppi oħrajn bħal tal-lemin 
estrem ukoll qed iwettqu atti ta’ terrur.”
L-integrazzjoni Ewropea

“Naħseb li l-paċi hi importanti peress li hija l-bażi tal-UE 
u dak kollu li tirrappreżenta”“L-Euro – tgħaqqadna lkoll, li jkollna valuta komuni tagħmel 
kollox eħfef”“L-UE m’għandhiex bżonn armata: li tinħoloq kultura militari 
tkun ħaġa kerha ħafna, hemm valuri ogħla UE fuq xiex l-UE trid 
tiffoka”“Naħseb li l-Ewropa hija pajjiż wieħed u lkoll kemm aħna 
aħwa b’aċċenti differenti”

L-isfida demografika

“Ħafna pajjiżi għandhom rata tat-twelid qed tonqos 
fl-Ewropa u f’10-15-il sena din tista’ tkun kwistjoni serja. 
In-nuqqas ta’ żgħażagħ li jaħdmu u li jpoġġu l-flus fl-ekonomija 
jagħmluha diffiċli li jsir żvilupp”
L-ugwaljanza bejn is-sessi

“Huwa s-seklu 21! Għandu jkun totalment normali li persuna 
ssegwi karriera u l-ħolma tagħha, tkun liema sess tkun.”“Il-problema fis-soċjetà tagħna hija li ngħallmu ’l-bniet 
kif jieħdu ħsieb lilhom infushom iżda ma ngħallmux lill-irġiel 
kif għandhom iġibu ruħhom. L-ewwel pass biex tintlaħaq 
l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa l-edukazzjoni fi djarna 
u l-iskola”
“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”

“L-aktar ħaġa interessanti dwar “L-Ewropa Tiegħek, 
Leħnek” hija li dawn dejjem iridu jisimgħu l-proposti tagħna, 
l-opinjonijiet tagħna dwar suġġetti differenti li qed jolqtu 
l-Ewropa llum il-ġurnata u dejjem qed jistaqsu. Iħalluna nitkellmu, 
nipparteċipaw.”“L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! huwa inkredibbli, imissu jiġi 
istituzzjonalizzat!”


