


  



 
KONTENUT   
 

1.     L-EŻEKUTTIV........................5 

2.     INTRODUZZJONI .................7 

3.     AMMINISTRAZZJONI...........9 

4.     FINANZI..............................11 

5.     LAQGĦAT...........................13 

6.     AFFARIJIET INTERNI............16 

7.     RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI...17 

8.     POLITIKA ............................21 

9.     AVUKATURA .......................25 

10. INTERNAZZJONALI .............27 

11. NAZZJONALI....................... 35 

  

   



 

  
 
  



KAY DIMECH 
UFFIĊJAL FINANZJARJU 

ROBERTA DEBONO 
UFFIĊJAL TAR - 
RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI 

 

  

CHIARA VASSALLO 

PRESIDENT 

 

ADRIAN DOMINIC ELLUL 

VIĊI PRESIDENT 

SANDRINE BORG  

SEGRETARJU ĠENERALI 

BEPPE GALEA  
DEPUTAT SEGRETARJU 
ĠENERALI 

5



KRISTINA FILLETTI 
UFFIĊJAL NAZZJONALI 

 

GABRIELLA SUTTON 
UFFIĊJAL TA 'SDG 

GIANLUCA VELLA 
KUMMISSARJU TAL-POLITIKA 
U DRITTIJIET TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

LIAM AXISA  
UFFIĊJAL TAL-AVUKATURA 

CÉLINE TALBOT 

KUMMISSARJU TAS-SERVIZZI 
GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

NIGEL CARUANA  

UFFIĊJAL 
INTERNAZZJONALI 

MATTIA SCICLUNA  

UFFIĊJAL TAL-BRANDING ANTHEA FENECH  

UFFIĊJAL TA' 

APPOĠĠ GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

  6



  

INTRODUZZJONI 
L-aħħar AĠM ħallietna b'uċuħ ġodda, ideat u tama għas-sena li ġejja. 

It-tim kien qed imexxi inizjattivi li kienu diġà ppjanati u jkomplu fuq ix-

xogħol mill-ewwel sena tal-mandat. Ħadd ma seta’ jassumi li filwaqt li 

qed noħolqu pjan ta' ħidma li jikkumplimenta x-xogħol attiv u 

impenjattiv mis-sena ta 'qabel, kelna niltaqgħu mal-ostaklu li kienet il-

pandemija. Filwaqt li tliet Membri Eżekuttivi kienu fuq vjaġġ 

jirrappreżentaw liż-Żgħażagħ Maltin f'Konferenza taż-Żgħażagħ fl-

Ewropa, il-fruntieri għalqu. Għalhekk, il-ħidma  biex inġibu l-kollegi 

tagħna lura Malta kienet inizjazzjoni xierqa ħafna għal kif l-Eżekuttiv 

tal-KNŻ, bħal ħafna organizzazzjonijiet oħra, kellu jadatta għaċ-

ċirkostanzi. 

Ridna nkunu proattivi f'dawn iż-żminijiet diffiċli u ma nwaqqfux ix-

xogħol tagħna li konna ħerqana li nwettqu. Għalkemm komuni ħafna 

issa, fil-bidu tal-pandemija, il-pjattaformi kienu għadhom ma kinux 

saturati b'webinars jew avvenimenti onlajn. Għalhekk l-ewwel 

tentattiv li nċaqilqu avveniment onlajn kien ta’ suċċess kbir u ta tama 

lill-Kunsill. Ħafna laqgħat ta’ ppjanar wara, ħafna mill-pjan tax-xogħol 

tagħna sar adattabbli, għax għalkemm il-biċċa l-kbira kienu bit-tama li 

n-normalità kienet fuq l-orizzont; ma stajniex man kunux ippreparati 

għal sitwazzjoni agħar. Dan ma jfissirx li ma ġiex bl-ostakli, iżda b'xi 

mod l-eżekuttiv tal-KNZ irnexxielu jkollu sena ta'suċċess. 

Bix-xogħol internazzjonali kollu li għaddej bħalissa, l-akbar biża’ tagħna 

kienet li dan ix-xogħol jieqaf. Sorprendentement, l-Uffiċċju 

Internazzjonali kellu wieħed mill-aktar uffiċċji ta’ suċċess. Ladarba sirna 

nafu li l-konnessjoni ma’ sħabna tista' sseħħ daqshekk malajr online, 

sirna niltaqgħu u niddiskutu aktar milli normalment nagħmlu fil-vjaġġi 

tagħna ta’ jumejn. Il-bqija tad-dokument se juri li għal darb’oħra l-KNŻ 

irnexxielu jkollu sena ta’ suċċess. 
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Madankollu, ix-xogħol tal-membri tagħna joħroġ f'kull diskussjoni. 

Għalkemm konna nafu li organizzazzjonijiet bir- riżorsi kienu qed jadattaw bl-

istess mod, aħna konxji li din mhix in-norma. F'daqqa waħda l-viżjoni tagħna 

għas-sena ħadet forma sew meta rrealizzajna r-rwol tagħna f'din il-

pandemija. Biex nqajmu kuxjenza u nibqaw naħdmu biex nħeġġu lil oħrajn 

biex jagħmlu l-istess. Il-pandemija ġegħlitna nissagrifikaw ħafna affarijiet; 

madankollu, il-vuċi taż-żgħażagħ Maltin u Ghawdxin hija waħda li ma 

nistgħux inħalluha tintilef. 
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AMMINISTRAZZJONI  
RIŻORSI  

Rinnovazzjonijiet tal-Uffiċċju  

Il-Kunsill applika għall-iskema A4U, fond amministrat mill-Aġenzija 
Żgħazagħ, biex jirranġa l-uffiċini tiegħu fil-Furjana. L-għan ewlieni ta 
'dawn ir-rinnovazzjonijiet kien li jagħmlu l-uffiċċji komdi għaż-żgħażagħ 
biex jaħdmu fihom. Pereżempju, żidna bieb biex noffru aktar privatezza 
bejn il-kamra tal-laqgħat.  

Faċilitajiet tal-Uffiċċju u Zoom għall-Membri 

 Kien imperattiv għall-eżekuttiv 
li jiftaħ il-bibien tiegħu biex l-
Organizzazzjonijiet ikunu jistgħu 
jkollhom laqgħat u avvenimenti 
f'ambjent sabiħ. Kif imsemmi 
hawn fuq, ġie żgurat li r-
rinnovazzjoni tal-uffiċċju kienet 
tinkludi faċilitajiet li jistgħu 
jagħmluha aktar faċli għall-
organizzazzjonijiet biex jużaw l-
uffiċċju. Bil-pandemija COVID-19 li tipprevjeni liż-żgħażagħ milli 
jaħdmu, l-eżekuttiv ħaseb li kien essenzjali li jipprovdi kont ta’ Zoom 
premium għall-organizzazzjonijiet. Il-Membri jistgħu jibbukkjaw kemm 
l-uffiċċju kif ukoll Zoom billi ikelmu l-membri tal-Eżekuttivi jew mil-
websajt tal-KNŻ. 

‘Student Placement Program’ 2020 

Għal darb’oħra il-KNŻ għażel Studenti minn Programm li jipprovdi 
esperjenza ta’ xogħol għal ċerti studenti. Din is-sena, il-KNŻ impenja 
ruħu ma’ tliet studenti, li tnejn minnhom kienu mill-MCAST u waħda 
mill-Università. Żewġ studenti kienu impjegati biex jgħinu fil-ħolqien 
tal-websajt u branding, filwaqt li l-oħra organizzat n-newsletter u 
għenet fix-xogħol amministrattiv. 
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DIKJARAZZJONIJIET 
Pjan ta’ Ħidma   
Kif isir kull sena u huwa kopert mill-Istatut, il-KNŻ ħareġ il-pjan ta’ ħidma 
tiegħu għall-2020/2021. Dan il-pjan jista’ jiġi aċċessat permezz tal-Websajt 
tal-KNŻ. 

COVID-19 

Din is-sena ġabet ħafna inċertezza, 
sentiment li diversi żgħażagħ ħassew. 
L-Eżekuttiv ħass li kienet ir-
responsabbiltà tiegħu li joħroġ 
dikjarazzjonijiet biex jilħaq l-
awtoritajiet rilevanti. Il-KNŻ kien iddedikat biex jinforma liż-żgħażagħ dwar il-
perikli tal-pandemija u jħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jibqgħu ġewwa kemm jista’ 
jkun. Inċertezza oħra kbira matul il-bidu tal-pandemija għaż-żgħażagħ kienet 
l-edukazzjoni tagħhom, il-KNŻ saħansitra appella għas-sospensjoni tal-
lezzjonijiet f'Malta u Għawdex. Il-KNŻ ħareġ dikjarazzjoni dwar l-Eżamijiet tal-
MATSEC Matul il-pandemija ta’ Covid-19, wara konsultazzjoni ma’ bosta 
Kunsilli ta’ studenti, kemm f’livell terzjarju kif ukoll post-sekondarju, u 
feedback mill-membri tal-KNŻ Meta tħabbar il-baġit ta’ rispons COVID-19 il-
KNŻ laqa’ l-għajnuna mogħtija għaż-żgħażagħ u baqa’ jinsisti fuq aktar 
aċċessibilità għas-servizzi tas-saħħa mentali, din kienet qed issir kwistjoni 
apparenti fost iż-żgħażagħ. 

Kriżi tal-Migrazzjoni 

Fost pandemija, Malta għal darb'oħra 
ffaċċjat Kriżi tal-Migrazzjoni. Il-KNŻ 
għamilha ċara b’mod notevoli li t-
tħassib tal-COVID-19 ma jiġġustifikawx 
injorament għall-obbligi umanitarji u 
internazzjonali tagħna. Filwaqt li l-
pandemija kienet qed tħalli impatt fuq 
ħafna affarijiet, l-umanità tagħna 
m'għandhiex tkun waħda minnhom. Din l-istqarrija u bosta oħrajn bħalha 
ntlaqgħu b’mewġiet ta ’diskors ta’ mibegħda lejn migranti, refuġjati u kull 
min jiddefendihom. Il-KNŻ għamilha ċara li diskors ta’ mibegħda bħal dan 
m’għandux ikun ittollerat.  
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FINANZI  
Ftuħ ta’ kont tal-Bank ġdid 

Kont bankarju ġdid infetaħ biex jiffaċilita l-ipproċessar ta’ pagamenti 
online b’mod aktar effiċjenti u sabiex il-membri tal-bord eżekuttiv ma 
kellhomx jużaw il-kont tagħhom stess. L-idea wara din is-sistema hija li 
ladarba l-ispejjeż jiġu approvati, isir trasferiment mill-kont bankarju 
ewlieni tal-Kunsill għal dan it-tieni kont bankarju li għandu miegħu 
karta ta’ debitu. B’dan il-mod l-uffiċjal Finanzjarju jista’ mbagħad jimxi 
‘l quddiem u jipproċessa l-ħlas bl-użu tal-karta bankarja tal-Kunsill, 
filwaqt li xorta jikseb approvazzjoni doppja billi, biex jittrasferixxi flus 
bejn kontijiet bankarji, għad hemm bżonn ta’ żewġ awtorizzazzjonijiet. 
B’dan il-mod, aħna rrispettajna l-Istatut, madankollu ħloqna sistema 
aktar trasparenti ta’ pproċessar ta’ pagamenti, peress li issa hemm 
rekord permanenti tal-pagamenti kollha pproċessati permezz tal-kont 
bankarju tal-Kunsill. Dan il-metodu tabilħaqq għamel l-ispejjeż tal-ħlas 
aktar faċli, speċjalment bl-abbonamenti. Peress li l-abbonamenti huma 
approvati darba, kull xahar somma flus tiġi trasferita fil-kont bankarju 
u l-ħlas jista’ jiġi pproċessat awtomatikament, mingħajr il-ħtieġa li 
jitħallsu lura membri eżekuttivi differenti. 

Baġit għall-komunikazzjoni 

Il-bord eżekuttiv ħa d-deċiżjoni li kien meħtieġ baġit għall-
kummerċjalizzazzjoni. Is-sena l-oħra, fil-bidu tal-pandemija COVID-19, 
kienet importanti b’mod speċjali peress li l-avvenimenti kollha ppjanati 
nbidlu online, u l-avvenimenti l-ġodda kollha jkunu online ukoll. Dan 
uriena l-ħtieġa li jkollna baġit tal-midja soċjali biex inkunu nistgħu 
nilħqu udjenza usa’ u nkabbru l-udjenza li diġà kellna. Raġuni oħra biex 
nallokaw fondi għal dan kienet peress li konna se jkollna inqas spejjeż 
tas-soltu assoċjati ma’ avvenimenti peress li ma kienu qed iseħħu l-
ebda avvenimenti fiżiċi. Għalhekk, ammont ġie allokat kull xahar biex 
jonfoq għall-isforzi tal-komunikazzjoni u jekk xi fondi ma ntużawx, 
dawn jistgħu jmorru lura għax-xahar li jmiss. Dan għen ukoll fl-ippjanar 
aħjar tal-postijiet tal-midja soċjali u l-promozzjonijiet. B'dan, rajna firxa 
akbar kemm fuq Facebook kif ukoll fuq Instagram kif ukoll ksibna aktar 
segwaċi. 
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Protokoll finanzjarju 

Inżamm il-Protokoll Finanzjarju mfassal is-sena li għaddiet, li jiċċara r-rwoli, 
l-awtorità, u r-responsabbiltajiet għal attivitajiet u deċiżjonijiet essenzjali ta 
’ġestjoni finanzjarja. Dan jagħti dettalji dwar il-proċeduri tal-ħlasijiet, kif jiġu 
ttrattati t-talbiet finanzjarji, jinkludi approvazzjoni tal-finanzi u politika ta’ 
rimborż u kif jinżammu r-rekords finanzjarji. L-Internet banking inżamm ukoll 
din is-sena b'żewġ awtorizzaturi għal meta jsiru xi pagamenti. Punti ta’ 
kjarifika ġew miżjuda ma’ dan il-protokoll għal ċarezza. Ir-responsabbiltajiet 
finanzjarji tal-Uffiċjal tal-Finanzi ġew miżjuda wkoll sabiex kompiti speċifiċi 
jkunu enfasizzati u dokumentati b'mod ċar.  
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LAQGĦAT 
MAL-GĦAQDIET MEMBRI 
Kif stipulat fl-Artikolu 9 tal-istatut tal-KNŻ, il-Kunsill sejjaħ diversi 
Kumitat tal-Għaqdiet biex jiddiskutu kwistjonijiet u attivitajiet relatati 
maż-żgħażagħ li l-Kunsill kien qed jaħdem fuqhom u ddiskuta diversi 
temi mal-Organizzazzjonijiet. Dawn il-laqgħat servew l-iskop li kemm 
jiddiskutu kwistjonijiet ad hoc li jinqalgħu fil-pajjiż, iżda wkoll biex 
nifhmu aħjar il-kwistjonijiet li l-membri kienu qed jiffaċċjaw, 
partikolarment fi żmien il-pandemija.  

 

MAL-PARTIJIET INTERESSATI 
Membri Parlamentari għaż-Żgħażagħ 
Billi huwa organizzazzjoni Politika, il-Kunsill assigura li jiltaqa’ 
perjodikament kemm mas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, 
Sport u Organizzazzjonijiet Volontarji, Clifton Grima kif ukoll ix-Shadow 
Minister għaż-Żgħażagħ, Robert Cutajar, sabiex il-pożizzjonijiet u l-
opinjonijiet tal-Kunsill ikunu preżenti waqt diskussjonijiet 
parlamentari. 

Laqgħa dwar ir-Riċerka fuq il-Kannabis mal-
Onor. Rosianne Cutajar 

 Il-KNŻ iltaqa’ mas-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-
Riformi fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-
Governanza l-Onor. Rosianne Cutajar. Matul il-laqgħa, il-Kunsill 
ippreżenta s-sejbiet tar-riċerka tiegħu dwar l-opinjonijiet taż-żgħażagħ 
dwar l-użu tal-Kannabis, magħmul b’kollaborazzjoni ma ’Aġenzija 
Żgħażagħ. 
Għalkemm l-Onor. 
Cutajar saħqet li s-
sejbiet tar-riċerka 
ma jurux 
pożizzjoni ċara li 
qed jieħdu ż- 
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żgħażagħ Maltin lejn is-suġġett. Il-mistoqsijiet li saru wrew ħtieġa qawwija 
għal regolamentazzjoni jekk dan ikun legalizzat, u dawn huma l-proposti 
mressqa mill-Kunsill fid-dawl ta 'dan. 

Bħala segwitu għax-xogħol li sar fl-istħarriġ, il-KNŻ ipparteċipa f'laqgħa 
organizzata mill-FŻL - Forum Żgħażagħ Laburisti biex jiddiskutu l-perspettiva 
taż-żgħażagħ biex imexxu 'l quddiem id-diskussjoni dwar il-legalizzazzjoni tal-
kannabis. Il-KNŻ ta parir għal approċċ kawt, li jirrifletti r-riżultati tal-istħarriġ 
tiegħu fejn l-opinjoni taż-żgħażagħ hija maqsuma f'nofs, madankollu 
ppreżentat il-kunsens milħuq li l-edukazzjoni hija kruċjali b'xi mod 'il 
quddiem. 

Laqgħat ta 'Konsultazzjoni dwar it-Tibdil fil-Klima 

Wara li kien fuq quddiem nett tal-moviment li rriżulta fid-dikjarazzjoni tal-
Emerġenza Klimatika s-sena ta’ qabel, il-KNŻ ġie mistieden parti interessata 
biex tiddiskuti l-Istrateġija ta’ Mitigazzjoni tat-Tibdil fil-Klima mill-Ministeru 
għall-Ambjent. Qabel dan il-KNŻ kien iltaqa’ wkoll mal-Onor. Aaron Farrugia 
l-Ministru għall-Ambjent u l-Onor. David Thake, ir-rappreżentant tal-
oppożizzjoni għall-ambjent ta’ dak iż-żmien biex jiddiskuti l-proposti ta’ 
politika li l-KNŻ kien ħadem fuqhom is-sena ta’ qabel. Il-KNŻ iltaqa’ wkoll mal-
Bord għall-Azzjoni dwar il-Klima biex ikompli jxerred il-politika ambjentali 
tiegħu. 
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Laqgħa Parlamentari dwar is-Saħħa 
F’sena fejn is-saħħa kienet ta’ importanza kruċjali, il-KNŻ kien preżenti 
fil-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa jiddiskuti s-suġġett Issib normal 
aħjar ġdid għall-benesseri tagħna fejn punti ta’ azzjoni li kellhom 
jittieħdu fid-dawl tal-pandemija ġew diskussi ma ’ fehma partikolari 
dwar is-saħħa mentali. 

Laqgħa mal-Grupp tal-Politika tal-Partit 
Laburista  
Peress li hi organizzazzjoni tal-politika, il-KNŻ dejjem aċċerta ruħu li 
jiddiskuti l-politiki tiegħu ma’ entitajiet li jaħdmu direttament fuq is-
suġġett partikolari tal-politika iżda fittxew ukoll pjattaformi ta' politika 
biex jaraw fejn tista 'sseħħ il-kollaborazzjoni. Il-KNŻ iltaqa’ mal-Grupp 
tal-Politika Tal- Partit Laburista biex jiddiskuti l-politiki varji li ħadem 
fuqu u beħsiebu jkompli jaħdem. 

Laqgħa mal-Kunsilli tal-Istudenti 

Laqgħa ma’ diversi Kunsilli tal-istudenti Maltin (KSU, KSJC, Giovanni 
Curmi Higher Secondary Student Council, De La Salle College Sixth 
Form Council, St. Aloysius College Sixth Form Council, Institute of 
Tourism Studies Council, bil-KSM jagħti l-kontribut tagħhom permezz 
tal-email) kienet issettjat biex joħloq sett ta’ rakkomandazzjonijiet 
għall-Ministeru ta' l-Edukazzjoni u x-Xogħol u l-Bord tal-MATSEC fid-
dawl ta 'l-eżamijiet O'level u A'level' il quddiem matul il-Covid-19 
Pandemic. Il-Kunsilli kollha taw il-kontribut tagħhom fuq numru ta’ 
rakkomandazzjonijiet, bil-partijiet kollha jaqblu b’mod unanimu dwar 
ittra mibgħuta lill-
Onor. Dr Owen 
Bonnici. Uħud minn 
dawn il-Kunsilli 
flimkien mal-KNŻ 
kienu mbagħad 
mistiedna jiltaqgħu 
u jiddiskutu dawn l-
istess kwistjonijiet 
mal-Ministru nnifsu. 
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AFFARIJIET INTERNI 

BIDLIET FIR-RWOLI 

 Matul is-sena li għaddiet il-KNŻ kellu żewġ riżenji. Wieħed kien mill-eks 
Segretarju Ġenerali Eman Borg li ġie sostitwit minn Sandrine Borg 
permezz ta’ elezzjoni interna. Riżenja oħra ġiet mill-uffiċjal 
Internazzjonali ta’ dak iż-żmien Chiara Zappalla. B'żewġ rwoli mhux 
okkupati l-KNŻ fetaħ nominazzjonijiet li għalihom applikaw żewġ 
persuni u ngħataw vot ta’ fiduċja mill-Membri matul l-AGA 2020. 
Gianluca Vella u Nigel Caruana bħalissa jokkupaw l-uffiċċju tal-
Kummissarju għall-Politika u d-Dritt taż-Żgħażagħ u l-uffiċċju 
Internazzjonali, rispettivament, wara vot intern fi ħdan l-eżekuttiv. L-
Uffiċċju tal-‘Loġistika’inbidel fl-uffiċċju għal ‘Avukatura’ wara li ġie deċiż 
li kien se jaqdi aktar il-pjan tax-xogħol previst tas-sena.   
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 RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI 
SIT ELETTRONIKU U NEWSLETTER 
 Biex il-membri tiegħu u ż-żgħażagħ in ġenerali membri jintlaħqu aħjar, 
il-KNŻ investa l-ħin tiegħu fil-ħolqien ta’ sit elettroniku ġdid bir-riżorsi, 
l-informazzjoni u l-aħbarijiet kollha meħtieġa mill-Kunsill. Is-sit ġie 
ddisinjat biex tkun editjata u aġġornata faċilment biex tkun tista' 
taqsam kontinwament l-aħħar aħbarijiet mill-Kunsill u kwalunkwe 
organizzazzjoni li tixtieq tuża l-
pjattaforma. Is-sit fih wkoll il-
politiki kollha tal-passat tal-
Kunsilli, ir-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Nazzjonali taż-
Żgħażagħ kif ukoll servizzi li ż-
żgħażagħ jista’ jkollhom bżonn. 
Fih ukoll formoli biex tkun tista’ 
tikkuntattja direttament lill-
Kunsill u tagħti l-kontribut tiegħek dwar kwistjonijiet taż-żgħażagħ. 

.  

 

 

 

 
INTERVISTI MAL-MIDJA 
Intervisti fuq Dikjarazzjoni 

Wara dikjarazzjonijiet maħruġa mill-KNŻ, membri tal-Kunsill kienu ta’ 
spiss jiġu mistiedna minn diversi entitajiet tal-midja għal intervisti biex 
jispjegaw aktar il-pożizzjoni tal-Kunsill. Tali każijiet jinkludu l-Miżuri tal-
Baġit fi front il-COVID-19, il-Baġit tal-Gvern u l-Kwoti tal-Ġeneri. 

 

17



Intervista fuq NET FM u Campus FM fuq il-
Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ 

Il-Kunsill ġie mistieden fuq NET FM 
biex jiddiskuti x-xogħol tal-KNŻ u ffoka 
fuq il-Parlament Nazzjonali taż-
Żgħażagħ u r-riżultati tiegħu. Il-KNŻ ġie 
mistieden fuq Campus FM jiddiskuti t-
temi tan-NYP ta ’din is-sena ma’ wħud 
mill-parteċipanti. Din id-diskussjoni 
saret ma ’Eman Borg u preżenti kien 
hemm rappreżentanti minn kull tema, 
flimkien mal-Uffiċjal Nazzjonali. Matul 
l-intervista, il-parteċipanti enfasizzaw 
il-punti ewlenin tagħhom mir-
riżoluzzjonijiet tagħhom u ddiskutew l-
attiviżmu tagħhom bħala Żgħażagħ u 
studenti.  

Intervista ma’ Studio 18 

Studio 18 hija komunità ta' kreattivi li l-President, is-Segretarju Ġenerali u l-
uffiċċju tal-Finanzi kellhom l-opportunità li jiġu intervistati minn wieħed mill-
membri tagħhom biex jiddiskutu l-importanza tal-attiviżmu taż-żgħażagħ. 
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KONFERENZI STAMPA 
Tnedija tal-Pjan ta’ Ħidma 

As part of the promotion of the KNŻ Workplan recently approved by 
the member organisations, KNŻ launched the workplan publicly with 
Aġenzija taż-Żgħażagħ and the Parliamentary Secretary for Youth, 
Sport and Voluntary 
Organisations, Clifton 
Grima. As the Council 
works closely with both 
entities, this was an 
opportunity to properly 
explain the plans for the 
upcoming year. 

 

MIDJA  

 Il-KNŻ jifhem l-
importanza li titqajjem 
kuxjenza dwar 
kwistjonijiet relatati 
maż-żgħażagħ. Il-
Kunsill għalhekk 
assigura li jikkuntattja 
lill-mezzi tax-xandir 
differenti f'Malta biex 
jippromwovi x-xogħol 
tiegħu u l-pożizzjonijiet 
meħuda dwar diversi 
kwistjonijiet permezz 
ta’ diversi artikli, 
stqarrijiet għall-
istampa, laqgħat u 
dikjarazzjonijiet. 
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POLITIKA  
DJALOGU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ  

Dokument ta' Politika u Workshops dwar l-
Intelliġenza Artifiċjali 
Dan il-proġett kien iċċentrat fuq 
l-Intelliġenza Artifiċjali mill-
perspettiva taż-Żgħagħżagħ. 
Sottokumitat permanenti kien 
magħmul min-numru ta’ 
studenti li applikaw biex 
jiffurmaw parti minnu. 
Imbagħad, matul is-sena, ġew 
ospitati tliet attivitajiet pubbliċi, 
li flimkien ikkontribwixxew għad-
dokument finali permezz ta’ 
bosta ideat, li, wara li l-politika 
tkun imnegħdija, ser jiġu 
promossi fuq livell nazzjonali. 

L-attivitajiet imsemmija ttrattaw l-
ideat prinċipali tal-politika; L-Irwol 
tal-Intelliġenza Artifiċjali fil-futur tax-
xogħol u l-ħiliet, il-potenzjal tal-
Intelliġenza Artifiċjali bħala Katalista 
fil-Modernizzazzjoni, u r-realtajiet 
ġejjinija ta’ dik li sejjaħna l-
Glasshouse Generation. 
Naturalment, dawn ma kienux ideat li 
ġew magħżula mix-xejn – apparti 
diskussjonijiet li saru fi ħdan is-
sottokumitat, ġiet magħmula riċerka 
permezz tal-pjattaforma Opin.me, 
fejn aħna staqsejna liż-żgħażagħ 
Maltin dwar x’jaħsbu li huma l-iżjed 
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problemi li għandhom jiġu indirizzati. Dawn l-opinjonijiet ġew adottati fl-
intier tagħhom. 

Ovvjament, il-pandemija fissret li l-attivitajiet li kienu pjanati ma setgħux jiġu 
magħmula kif mixtieq, u għal din ir-raġuni, politika li diġa kienet limitata fl-
ammont ta’ individwi li kapaċi tilħaq minħabba n-natura tas-suġġett tagħha, 
issa setgħet tilħaq inqas nies. Madankollu, ix-xogħol tkompla, u politika ġiet 
iffurmata b’kemm jista’ jkun ideat li ġew imsemmija miż-żgħażagħ matul il-
proċess kollu. Id-dokument kien pjanat li jiġu mniegħdi fil-bidu ta’ din is-sena, 
pero’ meta kkunsidrajna li bosta studenti kellhom l-eżamijiet tagħhom fuq 
xahrejn din id-darba, 
flimkien ma’ 
sitwazzjonijiet 
kumplikati oħrajn, kien 
deċiż li, għal benefiċċju 
tal-kunsill u l-membri 
tas-sottokumitat, il-
politika għandha tiġi 
mniegħdija mil-bord 
eżekuttiv ġejjieni.  

RIĊERKA U DEJTA 

Politika dwar il-Propjetà taż-Żgħażagħ 

Għal darb'oħra, il-KNŻ ikkollabora ma’ Aġenzija Żgħażagħ, b'mod simili għal 
dak li sar is-sena ta' qabel bir-'Recreational Cannabis Survey'. Din id-darba l-
enfasi kienet fuq l-akkomodazzjoni għaż-Żgħażagħ, aktar speċifikament 
immirata għal żgħażagħ li għandhom iktar minn tmintax-il sena li jinsabu 
f'perjodu tranżitorju f'ħajjithom u qed ifittxu li joħorġu mid-dar familjari 
tagħhom u jgħixu b'mod aktar indipendenti. Għalkemm din tista’ tidher bħala 
tranżizzjoni normali għal xi wħud, tista' tkun privileġġ għal oħrajn. 
Storikament Żgħażagħ Maltin joħorġu mid-djar familjari tagħhom fi stadju 
aktar tard f'ħajjithom meta mqabbla ma’ pajjiżi oħra fl-Ewropa. Il-KNŻ ried 
jinvestiga jekk dan kienx b’għażla jew jekk iż-Żgħażagħ Maltin humiex qed 
jiffaċċjaw piżijiet speċifiċi. Ħloqna l-istħarriġ billi kkonsultajna ma 
'organizzazzjonijiet u nies li qabel kienu għamlu riċerka simili dwar is-suġġett. 
Ir-riżultati tal-istħarriġ, kif miġbur mill-MISCO ġew ippreżentati mill- 
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Kummissarju għas-Servizzi taż-Żgħażagħ waqt il-'360 Conference', 
organizzata minn Willingess u Betapsi.National Youth Policy  

 

Strateġija Nazzjonali taż-Żgħażagħ 

Il-KNŻ ġie avviċinat mill-Aġenzija Żgħażagħ biex jipparteċipa fl-abbozzar 
tal-Politika Nazzjonali taż-
Żgħażagħ tas-Segretarjat 
Parlamentari għaż-
żgħażagħ, l-isport u ’l-
organizzazzjonijiet 
volontarji, f’Lulju 2020. 
Matul ix-xhur ta’ Lulju - 
Settembru, l-uffiċċji tal-
Policy u l-Advocacy żiedu 
elementi mal-abbozz 
eżistenti bbażati fuq 
kontribut minn 
deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-
passat, proposti tal-NYP u 
politiki Ewropej eżistenti oħra.  
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Fl-aħħar tal-istadju tal-abbozzar, l-Uffiċjal tal-Advocacy Liam Axisa kien 
preżenti mal-Onor. Clifton Grima u l-Kap Eżekuttiv ta’ Aġenzija Żgħażagħ 
Miriam Theuma biex iniedu l-politika għal konsultazzjoni pubblika. Flimkien 
ma’ Aġenzija Żgħażagħ, il-KNŻ mexxa focus group u waqqaf portal OPIN biex 
jippermetti sottomissjonijiet pubbliċi għall-abbozz. 
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AVUKATURA 
INVESTIMENT  
Proposti tal-Baġit għal Covid-19 
Bħala kontribut għal baġit tal-covid-19, f'Ġunju 2020 il-KNŻ 
issottometta proposti għal-baġit immirati biex jgħinu liż-żgħażagħ 
milquta ħażin mill-pandemija; li jiffoka fuq it-temi tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u s-saħħa mentali. Uħud minn dawn kienu; l-estensjoni 
tas-suppliment tal-paga għal studenti full-time u kampanja aggressiva 
biex tenfasizza s-servizzi disponibbli relatati mas-saħħa mentali. 

 

Proposti ta' Qabel il-Baġit 2021 

 Matul l-istadji tal-abbozzar tal-Baġit 2021, l-Uffiċċju tal-Avukatrua 
preżenta numru ta’ proposti tal-KNŻ biex jiġu ppreżentati lill-Ministru 
tal-Finanzi taħt l-intestaturi ta’; Saħħa (Mentali u Sesswali), 
Edukazzjoni, Impjiegi, 
Akkomodazzjoni, Ambjent, 
Infrastruttura, Għawdex, is-
Settur Volontarju, Libertajiet 
Ċivili u Inklużjoni. Il-proposti 
kienu taħlita ta; politiki li l-
Kunsill kien ilu jiġġieled 
għalihom, proposti tal-NYP u 
sottomissjonijiet tal-
Organizzazzjoni Membru. 
Qabel ma jintbagħtu l-
proposti lill-Onor. Ministru, l-
abbozz tad-dokument ġie 
approvat mill- Membri tal-
KNŻ. 
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EDUKAZZJONI 

Endors ta 'Think Tank 'għal Proposti dwar l-
Edukazzjoni 

F'Mejju tal-2020, il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar l-għan li jniedu 'Think 
Tank' tal-Edukazzjoni mmirat biex jirrevedi s-sistema preżenti. Wara 
reazzjoni mill-partijiet interessati esklużi minn 'Think tank' bħal dan, il-
Ministru talab lil diversi partijiet interessati rilevanti, inklużi l-KNŻ, biex 
jipparteċipaw fil-proċess. Matul ix-xahar ta’ Diċembru sar il-Grupp dwar il-
Kompass tal-Edukazzjoni tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, fejn il-KNŻ kien 
membru attiv fil-Partijiet Interessati u l-Forums Tekniċi. Permezz ta’dawn id-
diskussjonijiet, il-KNŻ imbotta l-importanza tal-edukazzjoni ċivika fil-kisba ta’ 
sillabi olistiċi obbligatorji. 

L-AMBJENT 
Approvazzjoni ta’ Spazzji Miftuħa 

F’April tal-2020, Spazji Miftuħa ġie ffurmat bi tweġiba għal proposta mill-
FKNK lill-Gvern Malti biex jirrestrinġi l-aċċess għaż-żewġ żoni tal-imsaġar tal-
L-Aħrax u l-Miżieb. Peress li l-grupp kien iffurmat minn koalizzjoni ta’ NGOs, 
u wara diskussjoni f’Laqgħa Eżekuttiva, il-KNŻ iddeċieda li japprova 
formalment lil Spazji Miftuħa. Mill-bidu tagħha, il-kampanja għandha l-għan 
li tippreserva l-aċċess pubbliku u l-kwalità tal-ispazji miftuħa tagħna. Fl-
ispirtu tat-trasparenza, il-koalizzjoni qed tfittex ukoll li tippubblika, fid-
dominju pubbliku, il-ftehimiet simili kollha bejn il-gvern u l-entitajiet kollha 
involuti fil-ġestjoni fi spazji miftuħa f’Malta u Għawdex. 

Soċjetà Ugwali, Soċjetà Sħiħa 

Il-Kunsill ġie mistieden biex 

jipparteċipa f’panel imsejjaħ fil-

kommemorazzjoni tal-Jum 

Internazzjonali tan-Nisa, fejn il-

President Chiara Vassallo enfasizzat l-

importanza li tiffoka fuq l-

intersezzjonalità meta tiddiskuti l-

ugwaljanza bejn is-sessi minn 

perspettiva taż-żgħażagħ.  
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INTERNAZZJONALI  
Xoggħol mill-Uffiċċju Internazzjonali 
Q&A ma’ Chargé d'Affaires tal-Istati Uniti Mark 
Schapiro. 
 L-Ambaxxata tal-Istati Uniti b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali 
taż-Żgħażagħ (KNŻ), il-Kunsill Studenti Universitarji (KSU), u l-Malta 
Model United Nations Society (MaltMUN) ospita Q&A LIVE, imxandra 
permezz ta’ Facebook Live, ma’ Chargé d’Affaires ta’ l-Istati Uniti Mark 
Schapiro. Huwa wieġeb mistoqsijiet ikkunsidra ħajtu bħala diplomatiku 
tal-Istati Uniti, it-tliet snin tiegħu f’Malta, ir-relazzjoni bilaterali bejn l-
Istati Uniti u Malta, il-
politika barranija tal-Istati 
Uniti, u aktar. Il-Kunsill 
iltaqa ’wkoll 
separatament kemm mas-
Sur Schapiro fi tmiem il-
mandat tiegħu biex 
jirringrazzjah tal-għajnuna 
li rċieva mingħandu, kif 
ukoll mas-Sinjura 
Gwendolyn Green biex 
tintroduċiha għall-ħidma 
tal-Kunsill u tħejjija t-triq 
għal kollaborazzjonijiet 
future. 

Intervista ma’ Dr Jefferson-Jenkins wara l-
Elezzjoni tal-Istati Uniti 

Jumejn wara l-elezzjoni tant mistennija tal-Istati Uniti, il-KNŻ Malta 
ssieħeb mal-Ambaxxata Amerikana Valletta, Malta u l-Malta United 
Nations Society, biex jiddiskutu l-moviment globali tad-drittijiet ċivili u 
l-impatt taż-żgħażagħ fuq l-elezzjoni u l-politika. Dan sar fi Q&A virtwali 
mal-avukata stmata u attivista għad-drittijiet ċivili, il-ġustizzja soċjali, l-
eċċellenza edukattiva, u parteċipazzjoni aktar b'saħħitha taċ-ċittadin, 
Dr Jefferson-Jenkins. 
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Dr. Jefferson-Jenkins għamlet preżentazzjoni qasira dwar l-elezzjonijiet 
tal-Istati Uniti li tiffoka l-aktar fuq il-qasam ta’ kompetenza tagħha li 
jinkludi nisa fil-politika, 
drittijiet ċivili, ġustizzja 
soċjali, parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini, 
parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ, politika 
b’sistema ta’ żewġ 
partiti, u fondi tal-
kampanja. Diversi 
organizzazzjonijiet 
segwew il-mistoqsijiet 
tagħhom stess. 

Proġett NAYORA tal-Ażerbajġan 

 Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ tal-Ażerbajġan qed jorganizza proġett KA1 
u stieden lill-KNŻ biex japplika u jikkollabora. Dan il-proġett huwa 
opportunità internazzjonali għal ħaddiema żgħażagħ. Il-kollaboraturi 
jinkludu Kunsilli li jiffurmaw parti mill-Kunsilli taż-Żgħażagħ tan-Nofsinhar 
flimkien mal-Ażerbajġan. Se jkun hemm laqgħa preliminari qabel l-
avveniment proprju jiġri qrib l-aħħar ta’ Ottubru u dan imbagħad ikun segwit 
miż-żewġ vjaġġi li saru f'Novembru u Diċembru, rispettivament. Ladarba l-
parteċipanti jmorru għall-vjaġġ biex jiddiskutu x-xogħol taż-żgħażagħ u 
kwistjonijiet ta 'impenn, huma jkollhom iwasslu proġett ta' tixrid. Il-KNŻ se 
jissorvelja l-għażla ta ’tliet parteċipanti Maltin u jgħin lill-parteċipanti fit-
twassil tal-proġett finali. 
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‘Imagine Europe’  

L -uffiċjal Internazzjonali tal-KNŻ ġie mistieden għal diskussjoni 
organizzata minn Europe House għall-proġett tagħhom Imagine 
Europe. Il-Kunsill intalab jaqsam mistoqsija u jiġbor tweġibiet dwar jekk 
iż-żgħażagħ għandhomx xi suġġerimenti dwar x'għandhom jibdlu u 
x'għandhom iżommu mill-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija ġiet maqsuma 
kemm fuq in-Newsletter kif ukoll fuq Facebook. Nigel Caruana 
rrappreżenta lil 
KNŻ fuq dan il-
bord u ġabar 
fil-qosor it-
tweġibiet li 
nġabru. Huwa 
ngħaqad mal-
Panel minn JEF, 
ESO u ż-żewġ 
MPE, Miriam 
Dalli u Josianne 
Cutajar. 

Webinar f’Jum l-Ewropa 

Webinar fuq Facebook Live ġie mxandar fuq il-paġna tal-KNŻ biex 
jiddiskuti l-futur taż-żgħażagħ fl-Ewropa f'dinja post-pandemika. Dan 
sar b’kollaborazzjoni mal-ESN - Erasmus Student Network Malta, 
European Youth Forum u Dar l-Ewropa.  

Id-Diversità taż-Żgħażagħ fl-Ewropa 

Il-KNŻ ġie avviċinat mill-Kunsill taż-Żgħażagħ Ungeriżi peress li waqt l-
avveniment EYE ma ġiet offruta l-ebda traduzzjoni lil dawk li attendew. 
KNŻ milli pparteċipa f’filmat fejn Kunsilli nazzjonali taż-żgħażagħ 
multipli qajmu kuxjenza dwar l-importanza li tuża l-lingwa materna 
f’avvenimenti taż-żgħażagħ Ewropej. 

Kulħadd esprima ruħu bil-lingwa tiegħu stess. "Ejjew nuru d-diversità 
tal-Ewropa u l-identità nazzjonali tagħna stess." 
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Konsultazzjoni dwar il-Patt Ewropew dwar il-Klima 

Is-Segretarju Ġenerali attendiet diversi laqgħat ta’ konsultazzjoni dwar il-Patt 
Ewropew tal-Klima u għamel parti minn diversi focus groups biex 
jikkomunikaw il-prijoritajiet tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ta’ Malta 
abbażi tal-politika ambjentali preċedenti li saret. Is-Segretarju Ġenerali 
ntgħażlet ukoll biex ikun Ambaxxatur tal-Patt dwar il-Klima bħala 
rappreżentant tal-KNŻ. Hija ġiet mistiedna bħala waħda mill-ħames membri 
tal-bord flimkien mad-Deputat Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea 
għall-Azzjoni Klimatika, Clara de la Torre, biex tiddiskuti n-nisa fit-Tmexxija 
għall-Klima. 
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‘Train: Tracing Integration Policies through 
Structured Dialogue’ 

Train kien proġett tal-Programm Erasmus+, biex jiġu żviluppati politiki 
marbuta mal-migrazzjoni u l-integrazzjoni billi jingħaqdu flimkien 
migranti żgħażagħ u dawk li jfasslu l-politika. Għalkemm il-pandemija 
evitat l-aħħar ftit attivitajiet Internazzjonali tal-proġett, inħareġ 
stħarriġ biex jiġbor l-opinjonijiet taż-żgħażagħ dwar l-integrazzjoni, li 
ġew ippubblikati fuq il-kanali ta’ komunikazzjoni tal-proġett. 

VJAĠĠI INTERNAZZJONALI 
KONFERENZA TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ TAL-UNJONI 
EWROPEA F'ŻAGREB 

 L-għan tal-vjaġġ kien li biex il-Kunsill jipparteċipa fil-Konferenza taż-
Żgħażagħ tal-UE li saret f'Żagreb ospitata mill-Presidenza Kroata tal-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Konferenza taż-Żgħażagħ hija 
avveniment ewlieni ta' kull presidenza ta' l-UE. Huwa jiġbor flimkien 
dawk li jfasslu l-politika, iż-żgħażagħ u l-partijiet interessati rilevanti 
biex jikkunsidraw u 
jiddiskutu l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politika 
taż-żgħażagħ. Jagħti wkoll 
liż-żgħażagħ l-opportunità li 
jinfurmaw u jinfluwenzaw lil 
dawk li jfasslu l-politika dwar 
il-kwistjonijiet li qed iħallu 
impatt fuq ħajjithom. Id-
Djalogu Strutturat bejn iż-
żgħażagħ u dawk li jfasslu l-
politika huwa fattur ċentrali 
ta' kull Konferenza taż-
Żgħażagħ. Aħna ffokajna fuq 
tliet Għanijiet taż-Żgħażagħ: 

• Impjieg ta 'Kwalità għal Kulħadd 

• Ħidma ta’ Żgħażagħ ta’ Kwalità għal Kulħadd 

• Noħolqu Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ Rurali 
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 F’din il-konferenza ddiskutejna r-riżultati ġenerali tas-7 ċiklu tad-Djalogu taż-
Żgħażagħ tal-UE u l-implimentazzjoni tagħhom 

Konferenza taż-Żgħażagħ tal-Presidenza Ġermaniża 

L-ewwel konferenza diġitali taż-żgħażagħ organizzata mill-presidenza ta’ 
Berlin introduċiet it-8 ċiklu tad-Djalogu taż-Żgħażagħ tal-UE. L-enfasi kienet 
fuq il-Mira taż-Żgħażagħ #9: Spazju u Parteċipazzjoni għal kulħadd. Suġġett 
fundamentali għaż-żgħażagħ, il-parteċipanti ddiskutew l-għan ma ’membri 
tal-Kunsilli taż-żgħażagħ u NGOs Internazzjonali taż-Żgħażagħ madwar l-UE u 
esploraw modi biex jiżviluppaw u jtejbu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fi 
spazji ċiviċi, speċjalment f’dinja diġitali. 

FORUM EWROPEW TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ (YFJ) 
Akkademja tal-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej: 
Tmexxija   
Is-Segretarju Ġenerali attenda l-Akkademja YFJ li hija parti essenzjali u 
apprezzata ħafna mill-appoġġ u s-servizzi tal-Forum Żgħażagħ Ewropej għall-
Organizzazzjonijiet Membri. Bħala avveniment ta’ bini ta’ kapaċità bi-annwali 
jappoġġja s-sħubija tal-Forum taż-Żgħażagħ biex isaħħaħ il-pedamenti 
tiegħu, u jirrifletti l-ħtiġijiet li qed jevolvu tagħhom. Ir-riżorsi u l-għarfien 
miġbur mill-akkademja huma adattati biex jaqblu mal-ħtiġijiet tal-kunsill u 
jtejbu l-immaniġġjar tiegħu. 

Grupp ta’ Dsperti dwar id-Drittijiet taż-Żgħażagħ 
għall-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 
Wara l-Elezzjonijiet tal-Bord tal-YFJ żewġ spazji fuq il-Grupp ta' Esperti dwar 
id-Drittijiet taż-Żgħażagħ għall-Forum kienu vakanti. L-uffiċċju tal-Politika tal-
YFJ stieden lis-Segretarju Ġenerali tal-KNŻ biex ikun parti minn dan il-Grupp 
ta ’Esperti minħabba l-involviment tagħha ma’ Gruppi ta ’ħidma tal-politika 
tal-YFJ u Ċertifikazzjoni mill-Kunsill tal-Ewropa u d-Dipartiment taż-Żgħażagħ 
u l-Isport tal-kampjonat tal-Istati Għarab dwar l-Edukazzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ. għad-Djalogu Ewro-Għarbi fejn hi 
rrappreżentat il-Kunsill. 

COMEM 

COMEM hija l-Laqgħa bi-annwali tal-Membri tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, żgħażagħ mill-Ewropa kollha ngħaqdu flimkien biex jiddibattu u 
jressqu l-ideat tagħhom għall-ħidma futura tal-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej.  
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COMMONWEALTH  
TASK FORCE TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ TAL-
COMMONWEALTH 

 Il-Commonwealth Youth Working Group tnieda bħala inizjattiva mill-
Ambaxxatur taż-Żgħażagħ tal-Commonwealth biex iservi ta’ pont bejn 
il-Commonwealth, iż-Żgħażagħ Maltin 
u l-perspettivi Ewropej. L-Ambaxxatur 
taż-Żgħażagħ daħal f’diversi 
konversazzjonijiet internazzjonali qabel 
il-pandemija COVID-19, bi vjaġġ lejn 
Londra f’Jannar 2020, fejn flimkien ma’ 
uffiċjali għolja tal-Gvern ta’ Malta, il-
Kanada, Ċipru u r-Renju Unit saret 
konferenza ta ’jumejn dwar il-bżonn li 
tressaq temi Ewropej fuq quddiem taċ-
CHOGM li jmiss. 

Il-Commonwealth Youth Working Group tnieda f’Marzu bi tħejjija 
għaċ-CHOGM 2020 fir-
Rwanda li wara ġiet 
posposta għal Ġunju 
2021. Matul is-sena, 
għaxar żgħażagħ Maltin 
minn oqsma differenti 
tal-ħajja ltaqgħu biex 
jiktbu l-ewwel 
dikjarazzjoni Ċentrika 
Maltija li se tkun 
imressaq bħala parti mill-
Commonwealth Youth 

Forum (CHOGM 2021). Din id-dikjarazzjoni tkopri t-temi tal-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, edukazzjoni ta 'kwalità, saħħa, u żvilupp sostenibbli. 

Saru diversi laqgħat bi tħejjija għal din id-dikjarazzjoni. F'Ottubru 
2020, il-Grupp ta 'Ħidma ltaqa' ma 'l-Onor Evarist Bartolo, Ministru 
għall-Affarijiet Barranin u ddiskuta din id-dikjarazzjoni proposta. 
F’Jannar 2021, il-grupp ta ’ħidma kellu  
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diversi konversazzjonijiet mal-Aġenzija Nazzjonali taż-Żgħażagħ ta’ Malta. 
Konsultazzjoni ma 'żgħażagħ oħra madwar il-Commonwealth saret 
perjodikament. 

Barra minn hekk, qegħdin jiġu proposti workshops biex jinfurmaw u jedukaw 
liż-żgħażagħ dwar il-Commonwealth u għandhom isiru f'Marzu 2021. Dawn 
għandhom isiru fl-iskejjel kollha tas-six form f'Malta u Għawdex - bħala parti 
mill-programm ta 'sensibilizzazzjoni tal-grupp ta' ħidma. 

ĠNUS MAGĦQUDA 

‘UN Youth Delegate’  

Wara snin ta’ xoghol għal dan ir-rwol, il-KNŻ kburi li 
qed jissieħeb mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 
Ewropej, il-Missjoni Permanenti ta’ Malta fil- UN f’New 
York u l-MaltMUN biex jistabbilixxi dan il-programm. 

Iż-żgħażagħ Maltin huma diġà rrappreżentati tajjeb fi ħdan l-UE bis-sħubija 
tagħna fil-Forum Żgħażagħ Ewropej, fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa mal-Kunsill 
Konsultattiv dwar iż-Żgħażagħ u issa wkoll fi ħdan il-Commonwealth bl-
ambaxxatur assenjat reċentement tal-Commonwealth Youth. Dan il-
programm huwa l-intenzjoni tagħna li nirrappreżentaw liż-żgħażagħ Maltin 
fl-isfera UN. 

F’Awwissu l-KNŻ iltaqa’ mal-Missjoni Permanenti ta’ Malta għal UN l-
Ambaxxatriċi ta’ New York Vanessa Frazier u d-Direttur Ġenerali Darren 
Camilleri bl-intenzjoni li tibni relazzjoni dejjiema u tagħti bidu għall-
programm UNYD. Wara diskussjonijiet ħerqana miż-żewġ naħat, iż-żewġ 
partijiet waslu għal ftehim u ġie ffurmat grupp ta’ ħidma. 

L-għan primarju tad-Delegat taż-Żgħażagħ huwa li jaġixxi bħala l-pont bejn iż-
żgħażagħ Maltin u UN. Billi jaħdem mill-qrib mal-KNŻ u l-MaltMUN id-delegat 
se jimpenja ruħu maż-żgħażagħ f’Malta u ma’ Delegati oħra taż-Żgħażagħ 
barra minn Malta fuq perjodu ta’ sentejn. Il-qofol ta’ dan il-proġett huwa 
meta d-delegat se jattendi l-Assemblea Ġenerali fi New York għal erba’ 
ġimgħat u jaħdem flimkien mad-diplomatiċi Maltin u jattendi laqgħat 
flimkien ma’ UNYDs oħra. Id-delegat taż-żgħażagħ tal-UN se jgħin biex 
jistabbilixxi l-KNŻ u Malta bħala protagonisti attivi fl-isfera internazzjonali. 
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NAZZJONALI 
PARLAMENT NAZZJONALI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 
2020 
L-Avveniment  

 Ta’ kull sena, il-Kunsill 
Nazzjonali taż-Żgħażagħ 
jorganizza l-Parlament 
Nazzjonali taż-Żgħażagħ 
(NYP). Din hija inizjattiva li 
ilha tiġi organizzata għal 
dawn l-aħħar 18=il sena, u 
hija waħda mill-
avvenimenti li magħha l-
kunsill huwa l-iżjed 
sinonimu. Naturalment, 
għal din l-aħħar sezzzjoni 
l-affarijiet kienu kemxejn 
differenti. Mal-miġja tal-
pandemija, il-kunsill kellu 
jiba jaħseb u jippjana 
metodi ta’ kif kollox seta’ jseħħ. L-ewwel, bħalma jiġri s-soltu, ġew 
magħzula t-temi – iżda b’differenza għal li jiġri s-soltu, din id-darba l-
għażla ġiet magħmula mil-parteċipanti li imbagħad ħadmu fuq l-istess 
riżoluzzjonijiet. Dan fisser illi issa ż-żgħażagħ mhux biss kienu qegħdin 
jiddiskutu fil-parlament, imma kienu qed jiddiskutu problemi li 
għalihom huma l-iktar importanti. Fuq dan l-att, it-temi li intagħżlu 
kienu dawn; 

- L-Attiviżmu Żgħażażugħ fil-Politika 
- L-Immigrazzjoni Irregolari 
- Il-Konsegwenzi Ekonomiċi tal-COVID-19 
- L-Opportunitajiet Sportivi w Artistiċi f’Malta 
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Normalment, il-parteċipanti kienu jkunu mqassma f’żewġ gruppi, wieħed 
b’individiwi ta’ bejn 13 u 18-il sena, u ieħor b’individwi ta’ bejn 19 u 35 sena. 
F’din l-edizzjoni, iż-żgħażagħ kollha ġew impoġġija fl-istess grupp, li minflok 
iddiskuta sitt temi, ħadem fuq erbgħa. Dan ġie magħmlu sabiex il-proċess 
kollu jiġi inqas kumplikat, u biex kull grupp ikollu iżjed nies li kapaċi jaħdmu 
u jikkontribwixxu għas-soluzzjonijiet. Sadattant, il-fatt li individwi żgħar 
kellhom l-opportunita’ jaħdmu id f’id ma nies kemxejn ikbar fl-eta’, dejjem 
bil-gwida u l-għajnuna ta’ membri tal-kunsill, fisser illi l-parteċipanti setgħu 
jitgħallmu iżjed minn xulxin, u flimkien joħorġu b’soluzzjonijiet aħjar. 

Fit-18 ta’ Ġunju, wara li ġew magħżula t-temi, il-KNŻ ospita konferenza tal-
aħbarijiet, indirizzata mil-President, is-Segretarju Ġenerali, l-Uffiċjal 
Nazzjonali u rappreżentanti oħrajn tal-kunsill, flimkien mal-Onor Clifton 
Grima u Clyde Puli, quddiem il-parlament ta’ Malta, sabiex iħabbar din l-
attivita’ annwali., flimkien mat-temi tagħha. L-applikazzjonijiet għal 
parteċipanti nfetħet għal pubbliku f’dan l-istadju. Madankollu, minħabba l-
inċertezza li ċċirkondat is-sitwazzjoni tal-pandemija dak iż-żmien, ma kienx 
magħruf kif infatti se ssir il-plenarja. Is-saħħa u l-prekawzjonijiet dejjem 
ingħataw l-ewwel prijorita’. 
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Fl-ewwel laqgħa, il-parteċipanti ġew introdotti għal kif se jkun qed 
jitmexxa l-proċess kollu, li inkluda informazzjoni dwar il-kitba tar-
riżoluzzjonijiet, is-sistema tal-gwida minn membri tal-eżekuttiv, u kif 
ukoll is-sezzjoni parlamentari. Din kienet ukoll l-ewwel opportunita’ li 
l-parteċipanti kellhom biex jiltaqgħu mal-membri sħabhom u jibdew 
jiffurmaw l-ideat konċeputtivi tagħħhom. Tajjeb jingħad li bħalha 
gruppi, hekk imsejjħa partiti, dawn ġew mogħtija l-liberta’ li jipproċedu 
kif kien l-aħjar għalihom – kemm jekk huma laqgħat interni, u kif ukoll 
inizzjattivi bħal stħarriġ u laqgħat esterni. Apparti minn dan, fis-7 ta’ 
Novembru, ġie magħmul taħriġ diġitali fit-taħdit pubbliku, taħriġ li ġie 
mogħti minn Pia Zammit. 

Il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ imbagħad, ġie mtella’ fuq 
pjattaforma msejjħa ClickMeeting. Din kienet pjattaforma li ġiet 
provduta mil-Forum Żgħażagħ Ewropej – pjattaforma li ppermettiet li 
jkun hemm voti virtwali. Il-plenarja ġiet imtella’ fl-14 ta’ Novembru, 
2020. Matul dan kollu, kien hemm kollaborazzjoni kontinwa bejn il-
Kunsill u l-Parlament Malti – fuq dan l-att, apparti l-presidenza tal-
ispeaker tal-kamra, attendew ukoll ċerti membri parlamentari, li lkoll 
taw il-kontribut tagħhom fuq it-temi diversi li ġew diskussi. 
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Wara l-avveniment innifsu, kien hemm bosta laqgħat ma’ partijiet interessati 
u l-mexxejja tal-pajjiż, speċifikament mal-Aġenzija Żgħażagħ, il-Kap tal-
Oppożizzjoni, u l-Prim Ministru ta’ Malta. Dawn ilkoll taw il-kontribuzzjonijiet 
tagħhom permezz ta’ ideat u konsultazzjoni, wara liema konsultazzjoni ġew 
imqassma ċ-ċertifikati ta’ parteċipazzjoni lil kull min ha sehem. 

Il-Kunsill jixtieq jirringrazzja lil kull min b’xi mod ikkontribwixxa għal din l-
eddizzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. 
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 Sottokumitat tal-Parlament Nazzjonali taż-
Żgħażagħ 

 Il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ jibqa’ wieħed mill-ikbar 
attivitajiet tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Fit-tkomplija tal-
emfasizzar tal-importanza tax-xogħol li jsir fi ħdan din-inizzjattiva, l-
uffiċju nazzjonali organizza sottokumitat, li fi ħdanu, parteċipanti li 
ħadu sehem tal-inqas darbtejn fil-parlament nazzjonali taż-żgħażagħ, 
studjaw riżoluzzjonijiet li saru mill-2015 sal-2019, sabiex janalizzaw 
liema proposti ġew riflessi fuq skala nazzjonali. Għal dawk li ma 
deherux f’ambiti oħrajn fl-aħħar snin, saret riċerka fuq il-kwalita’ u l-
metodi ta’ kif it-tali proposti jistgħu jiġu mmexxija ‘l quddiem, jekk dan 
huwa favorevoli. Is-sottokumitat kien magħmul minn sitt parteċipanti, 
li, flimkien mal-hekk imsejjħa SDG Champion responsabbli għal 
Prosperita, li flimkien ikkontribwixxew għal kumpilazzjoni ta’ 
dokument li fih ġiet murija l-informazzjoni u x-xogħol kollu magħmul 
matul is-sena. 

Ir-riċerkaturi ġew magħżula fuq bażi ta’ intervista mal-persuni kollha li 
applikaw. Wara s-selezzjoni, il-grupp magħżul bdew ifittxu dwar il-
proposti u anke jikkategorizzawhom skont il-kompetenzi rispettivi. Din 
kienet imsejjħa l-ewwel fażi tal-proġett. It-tieni fażi tal-proġett 
imbagħad iddiskutiet il-modi msemmija ta’ kif ċerti proposti jistgħu jiġu 
mħaddna. Minn dawn il-proposti, ġiet kreata sezzjoni oħra li kkunsidrat 
l-implimentazzjoni ta’ dawn il-proposti fl-ambitu tal-Għanijiet għall-
Iżvilupp Sostenibbli. 

L-għan ta’ dan id-
dokument dejjem kien 
biex jiġi muri x-xogħol li 
fuqu ħadmu ż-żgħażagħ 
Maltin fi ħdan il-parlament 
nazzjonali taż-żgħażagħ, u 
biex nassiguraw li proposti 
u ideat validi, anke jekk 
dawn saru fil-passat, ma 
jiġux minsija.  
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KAMPANJI 
Inspire Empower  

Inspire Empower 1: Covid-19 u s-saħħa mentali 

 L-ewwel edizzjoni tal-kampanja 
Inspire Empower saret bejn it-30 ta’ 
Marzu 2020 u 13 t’April 2020. Iċ-
ċirkustanzi tal-Covid-19 ħolqu diversi 
sfidi relatati mas-saħħa mentali, u 
sabiex nassistu ż-żgħażagħ tul il-
pandemija, nedejna proġett online, li 
ffoka fuq erba’ aspetti partikolari. Fl-
ewwel post emfasizzajna li normali li 
tħossok kemmxejn anzjuż u ma tafx 
x’se taqbad tagħmel fi żminijiet bħal 
dawn. Konsegwentament, tkellimna fuq l-importanza li wieħed jieħu ħsieb 
tiegħu innifsu, u qsamna diversi ideat prattiċi li wieħed jista’ jagħmel. Kien 
imiss imbgħad li nħeġġu liż-żgħazagħ ikunu ta’ wens għal sħabhom u l-
membri tal-familja, u għalhekk, qsamna xi punti prattiċi biex jintlaħaq dan, 
għal żminijiet fejn id-distanza soċjali kienet kruċjali. Ma nqasniex milli 
nsemmu numru ta’ servizzi relatati mas-saħħa mentali, biex dawk li jħossu l-
bżonn li jitkellmu ma’ professjonisti, ikunu jafu fejn għandhom jirrikorru. Tul 
dan il-proġett ikkorrispondejna ma’ diversi skejjel sekondarji biex din l-
informazzjoni tkun tista’ tilħaq firxa iktar wiesgħa ta’ nies.. 
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Inspire Empower 2: ‘The Subtle art of Overthinking' 

 It-tieni proġett fi ħdan din il-kampanja seħħ bejn l-14 u t-30 ta’ Mejju 
2020, u kienet f’kollaborazzjoni mal-Willingness Team. Din id-darba 
ffukajna fuq il-fenomenu msejjaħ overthinking. Bdejna billi spjegajna t-
terminu b’mod sempliċi, u b’hekk neliminaw kunċetti żbaljati. Nifhmu 
li ħafna żgħażagħ iħossu li ċertu ħsibijiet repettitivi jikkunsmaw ħafna 
enerġija, u għalhekk qsamna numru ta’ mezzi prattiċi li wieħed jista’ 
jirreferi għalihom biex jieħu kontroll ta’ ħsibijietu. B’intenzjoni li 
nwieġbu diversi mistoqsijiet li ġbarna mingħand għexieren ta’ 
żgħażagħ dwar overthinking, organizzajna webinar ma’ żewġ 
professjonisti tal-Willingness Team, fejn iddiskutejna dan il-kunċett u 
kif wieħed jista’ jkampa ma’ din iċ-ċirkustanza mentali, b’mod iktar 
prattiku. Permezz ta’ dan il-webinar ilħaqna numru kbir ta’ żgħażagħ u 
kellna rispons tajjeb ħafna. Finalment, ma nqasniex milli ħloqna lista 
ta’ servizzi li jikkonċernaw is-saħħa mentali, li ż-żgħażagħ jistgħu 
jirrikorru ghalihom.  
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Inspire Empower 3: Midja soċjali 

 F'din il-parti tal-kampanja Inspire Empower gie diskuss l-uzu tal-mezzi 
socjali minn tliet perspettivi: il-mezzi socjali 
bhala spazju fejn wiehed jista' jiddiskuti u 
jsemma' l-opinjoni tieghu, l-importanza li 
wiehed jikkontrolla u jaghzel dak li jsegwi, u 
l-konnessjoni mas-sahha mentali, b'mod 
specjali mal-body image, il-percezzjoni tar-
realta u l-anzjeta. Sabiex niddiskutu is-
suggett u nifhmu kif nistghu nuzaw il-mezzi 
socjali iktar bi hsieb, ittella' webinar ma' 
esperti minn Willingness fejn giet diskussa 
perspettiva professjonali. bhala parti minn 
din il-kampanja wkoll, giet ippublikata lista 
ta' servizzi ta' ghajnuna relatati mal-uzu tal-
mezzi socjali, bhal cybercrime u hatespeech. 
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 AVVENIMENTI 
Tool4Teen  
Bħala rappreżentant taż-żgħażagħ, il-Kunsill ġie mistieden minn 
Willingness biex jipparteċipa fil-proġett Tool4Teen u jikkontribwixxi fl-
iżvilupp ta' riżorsa prattika  għaż-żgħażagħ li huma ġenituri. l-għan ta' 
din ir-riżorsa huwa li jipprovdi informazzjoni utli bħal lista ta' servizzi 
offruti u mezzi ta' sapport, kif ukoll ħiliet prattiċi li tajjeb li wieħed ikun 
jaf meta jsir ġenitur. Din ir-riżorsa se tkun aċċessibli wkoll mill-
edukaturi u ħaddiema li fil-professjoni tagħhomli jiltaqgħu ma' 
żgħażagħ li se jsiru jew huma ġenituri. 

Clean-up 

 Tul it-term, il-Kunsill dejjem taha prijorita' lill-ambjent u ħa inizjattiva 
biex isaħħaħ il-kuxjenza qalb iż-żgħażagħ. Sabiex jinsisti fuq dan b'mod 
prattiku, filwaqt li 
jgħin lill-ambjent, 
ġiet organizzata 
clean-up Qalet 
Marku, fejn 
inġabru 20 borża 
taż-żibel f'madwar 
sagħtejn. L-iskart 
umbagħad ġie 
dispost kif 

suppost.Services for Youth  

Il-Volontarjat fi zmien il-pandemija 

Il-pandemija tal-Covid19 ħolqot sitwazzjonijiet diffiċli għal ħafna nies. 
Kien ukoll żmien fejn wieħed kellu juri solidarjeta' ma' dawk li sofrew 
iktar miċ-ċirkustanzi. Għalhekk, il-Kunsill ġabar lista ta' opportunitajiet  
ta' volontarjat li jsegwu miżuri tas-saħħa u nkoraġixxa liż-żgħażagħ 
jassistu lil dawk ta' madwarhom b'liema mod setgħu. 

 

 

43



 

 Toolkit għall-Għaqdiet 
Volontarji 
Biċċa xogħol li l-għaqdiet volontarji 
għandhom jagħmlu kull sena huwa li 
jissottomettu d-dokumenti neċessarji 
biex iġeddu l-VO status. Din is-sena l-
proċess ġie rivedut permezz ta' 
emendi fil-liġi. Sabiex l-għaqdiet 
ikollhom gwida ċara ta' x'għandhom 
jagħmlu, ġie ppublikat toolkit li jservi 
ta' linji gwida, kemm għal dawk l-
għaqdiet li se japplikaw għall-ewwel 
darba, kif ukoll għal dawk li ta' kull 
sena jġeddu l-istatus. 

Servizzi relatati mas-Saħħa Sesswali 

Daqskemm huwa importanti li wieħed jieħu ħsieb is-saħħa sesswali, daqstant 
ieħor huwa importanti li jkun jaf fejn jfittex u lil min għandu jsaqsi biex 
jinqeda, b'mod speċjali peress li dan huwa suġġett pjuttost personali. 
Għaldaqstant, il-Kunsill ġabar lista ta' servizzi, kemm mediċi kif ukoll ta' 
counselling speċjalizzat u għajnuna psikoloġika għal dak kollu li għandu 
x'jaqsam mas-saħħa sesswali. 
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Spazji inklussivi – Toolkit 

 L-ghan ta' dan id-dokument huwa li jiggwidaa lilll-NGOs u l-ghaqdiet 
dwar x'jista' jsir sabiex dak kollu li jorganizzaw ikun inklussiv tal-
bzonnijiet ta' kulhadd. FI kwalunkwe avveniment, kampanja jew 
inizjattiva, kull 
partecipant ghandu 
jhossu liberu li 
jikkontribwixxi u jaqsam 
l-ideat tieghu, izda 
kultant ikun hemm xi 
ostakli li jwaqfu dan il-
process. Ghalhekk, fit-
toolkit wiehed isib 
diversi mezzi u prattici li 
jistghu jigu integrati fil-
pjanijiet u l-prassi tal-
ghaqda sabiex kulhadd 
ihossu komdu 
jippartecipa. 
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GĦANIJIET TA’ ŻVILUPP SOSTENIBBLI 

Dibattitu u Konferenza dwar Żgħażagħ u Żvilupp 
Sostenibbli 

 

Il-Ministeru fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru (Responsabbli għall-Iżvilupp 
Sostenibbli, Djalogu Soċjali u l-Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali) 
flimkien mal-KNŻ u l-Aġenzija Żgħażagħ organizzaw il-konferenza ‘Żgħażagħ 
u Żvilupp Sostenibbli’. L-għan tal-konferenza kien li jinkoraġġixxi l-impenn 
ulterjuri taż-żgħażagħ fl-iżvilupp tal-Istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli ta’ 
Malta għall-2050. Ir-
riżultati ta’ din il-
konferenza ġew 
irrappurtati u ġie 
fformulat dokument 
bi proposti. Dawn il-
proposti mbagħad 
ġew maqsuma mal-
Membri 
Parlamentari waqt 
id-Dibattitu taż-
Żgħażagħ fuq l-SDG. 
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