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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

Parlament taż-Żgħażagħ 2021 

 

L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia mexxa edizzjoni oħra  tal-Parlament taż-Żgħażagħ 

2021, organizzata flimkien mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ). 

 

Matul id-diskors tal-okkażjoni, l-Ispeaker tkellem dwar impenn soċjali fil-ħajja pubblika u kif il-

mexxejja politiċi Maltin, sa mill-1947 introduċew diversi riformi u programmi soċjali, programmi 

preventivi u terapewtiċi, programmi ta’ welfare soċjali inklużi edukazzjoni obbligatorja u b’xejn, u 

kura medika mill-aqwa lil kulħadd mingħajr ħlas, akkomodazzjoni soċjali, pensjonijiet u għadd ta’ 

għajnuniet oħra. Għal dawn is-servizzi soċjali, l-istat hu l-mezz ewlieni ta’ finanzjament. L-Istat Malti 

qiegħed ukoll jissieħeb u jiffinanzja programmi soċjali oħra ma’ entitajiet tal-Knisja Kattolika 

f’pajjiżna, fost dawn il-CARITAS, id-Dar tal-Providenza, Fondazzjoni Sebħ, OASI, Hospice 

Movement u organizzazzjonijiet mhux governattivi oħra. 

 

L-Ispeaker iqis dawn il-kisbiet bħala wirt u patrimonju tal-poplu Malti kemm tal-lum, iżda wkoll ta’ 

ġenerazzjonijiet ta’ Maltin fil-ġejjieni. Dan it-tajjeb kollu għandna nħarsuh, intejbuh u niżguraw li 

jkun tassew sostenibbli għal uliedna u wlied uliedna. 

 

Hu saħaq li dawk kollha li jixtiequ jidħlu fil-ħajja pubblika għandhom jimitaw it-tajjeb ta’ mexxejja 

politiċi kbar Maltin li taw is-sehem tagħhom fl-iżvilupp ekonomiku ta’ pajjiżna u wettqu ħidma favur 

iż-żgħar, il-fqar u l-imarġinati fis-soċjetà ħalli anke huma jqumu fuq riġlejhom u “lkoll ngħixu 

flimkien ħajja dinjituża”. 

 

Matul din l-edizzjoni tal-Parlament taż-Żgħażagħ, iż-żgħażagħ iddiskutew din l-aġenda: 

 

• Il-kaċċa sostenibbli u d-drittijiet tal-annimali; 

• L-ispażji pubbliċi għal użu rikreattiv; 

• L-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel; 

• Il-Knisja u l-Istat: Għandu jkun hemm reliġjon statali?; 

• Riforma Parlamentari: mill-elezzjoni sal-leġiżlatura. 

 

Ħadu sehem ukoll fid-diskussjoni, Prim Ministru ta’ Malta Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni 

Bernard Grech, id-Deputat Speaker Claudette Buttiġieġ, l-MP Robert Cutajar, l-MP Rosianne 

Cutajar, l-MP Karl Gouder, is-Segretaru Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet 

Volontarji Clifton Grima, u l-MP Jean Claude Micallef. 


