
 

Mozzjoni dwar l-EkoSkola mressqa lill-Kamra tad-Deputati fit-2 ta’ Ġunju 2016 

Sur President, 

F’isem sħabi nixtieq ngħidlek grazzi talli erġajt ilqajtna għal sessjoni oħra tal-Parlament ta’ EkoSkola. 

Din hi okkażjoni li nkunu qed nistennew minn sena għal oħra għax fiha jkollna ċans nitkellmu dwar dak 

li qed nagħmlu biex intejbu l-ambjent ta’ madwarna. Nirringrazzjawk talli tistmana ta’ ċittadini li 

għandna x’noffru illum u mhux biss meta nikbru. Sfortunatament mhux kulħadd jistmana bħalek Sur 

President. Għalkemm bil-programm EkoSkola l-iskejjel tagħna jagħtu ħafna kas ta’ dak li ngħidu, mhux 

dejjem ikollna l-istess suċċess ma’ ħaddieħor – speċjalment f’din il-Kamra. 

Min ippjana u bena il-bini ta’ dan il-parlament qagħad attent li jagħmel din il-binja b’mod li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent. B’hekk din il-binja tħares il-kwalità tal-ħajja ta’ dawk li jaħdmu fiha, kif ukoll 

ta’ dawk ta’ madwarhom. Dak li jsir f’dan il-bini wkoll għandu jkun immirat sabiex jagħmel il-kwalità 

tal-ħajja tagħna ċ-ċittadini aħjar. U aħna għalhekk erġajna ġejna, sabiex bħalma għamilna fi tliet seduti 

oħra (tal-2008, tal-2010 u tal-2011), nitkellmu magħkom dwar it-Tibdil fil-Klima.  

Kif tafu, f’Novembru tas-sena l-oħra kien hemm il-laqgħa tal-COP21 dwar it-Tibdil fil-Klima. F’din il-

laqgħa l-pajjiżi ntrabbtu li jagħmlu xi ħaġa bis-sens biex itaffu din il-problema. U f’April ta’ din is-sena il-

Prim Ministru iffirma din il-wegħda. Għalhekk din is-sena, għażilna li fis-summit li nagħmlu bħala 

preparazzjoni għall-parlament, niddiskutu suġġerimenti li nistgħu ngħaddu lilkom membri ta’ din il-

Kamra sabiex pajjiżna jagħti sehemu fit-tnaqqis tal-problema tat-Tibdil fil-Klima. Dawn is-suġġerimenti 

mhumiex dawk li kull wieħed għandu jagħmel fil-ħajja tiegħu, imma huma suġġerimenti għalikom biex 

tinkluduhom fil-liġijiet li tagħmlu. 

Kull meta ġejna fil-parlament dejjem smajna kliem sabiħ ta’ inkoraġġiment għal dak li qed nagħmlu 

f’EkoSkola. Imma ftit kienu d-drabi meta fittixtu l-opinjoni tagħna dwar deċiżjonijiet li ħadtu dwar il-

futur tagħna. Intom ir-rappresentanti tal-poplu Malti u aħna b’kollox nagħmlu madwar kwart ta’ dan il-

poplu. Nitolbukom sabiex tieħdu dak li ngħidu bis-serjetà u mhux tisimgħuna biss. Permezz t’EkoSkola 

aħna qed nagħmlu dak li nistgħu fl-iskejjel u l-komunitajiet tagħna. Għinuna nagħmlu iżjed. Fl-aħħar 

nett, nixtieq nitlob il-permess tiegħek, Sur President, sabiex f’isem sħabi npoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra 

ġabra ta’ dak kollu li sa ngħidu llum sabiex, meta tridu, tkunu tistgħu terġgħu tarawhom bil-kwiet. 


