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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER
Il-Vot 16 diskuss bejn iż-żgħażagħ u l-membri parlamentari fil-Parlament ta’ Malta
L-Ispeaker Anġlu Farrugia mexxa diskussjoni dwar l-għoti tad-dritt tal-vot lil persuni li jilħqu l-età
ta’ 16-il sena li se jidħol fis-seħħ permezz tal-Att li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta u Diversi
Liġijiet dwar l-Elezzjonijiet mgħoddi mill-Parlament fil-5 ta’ Marzu 2018.
L- Ispeaker iddeskriva din l-okkażjoni bħala ċelebrazzjoni ta’ pass storiku fl-iżvilupp tad-demokrazija
f’pajjiżna. L-emenda kostituzzjonali ġiet approvata mill-Parlament b’mod unanimu sabiex iżżgħażagħ li jkunu għalqu 16-il sena jivvutaw fl-elezzjonijiet ġenerali, fl-elezzjonijiet għall-Parlament
Ewropew u f’referenda. B’riżultat ta’ dan il-vot fil-Parlment, Malta ser tkun minn ta’ quddiem nett
fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja li tagħti dan id-dritt liż-żgħażagħ tagħha. Dan it-tibdil għandu jitqies
bħala parti minn proċess fejn fis-snin sebgħin, iż-żgħażagħ ta’ 18-il sena ivvutaw għall-ewwel darba
fl-elezzjoni ġenerali tal-1976, u li fl-2014, iż-żgħażagħ ta’ 16-il sena ngħataw id-dritt li jivvutaw
f’elezzjonijiet lokali.
L-Ispeaker tenna li kull dritt iġib miegħu responsabbiltà, f’dan il-każ li wieħed ser jieħu deċiżjonijiet
importanti li jaffetwaw il-ġejjieni ta’ Malta. Huwa saħaq fuq l-importanza li ż-żgħażagħ jagħmlu użu
minn dan id-dritt b’mod responsabbli u skont il-kunxjenza sabiex dan jissarraf f’futur aħjar għassoċjetà in ġenerali.
Permezz ta’ dan id-dritt, iż-żgħażagħ kisbu mezz biex isawru l-futur tal-Ewropa. Fil-preżent, lEwropa għandha quddiemha diversi sfidi, fosthom in-nuqqas ta’ xogħol għaż-żgħażagħ tagħha, limmigrazzjoni, u t-tibdil mgħaġġel fit-teknoloġija, fost affarijiet oħra. Fil-qasam politiku, jirriżulta
li partiti ewlenin qegħdin jaqgħu lura a skapitu ta’ partiti iżgħar jew saħansitra ġodda, li l-mandat
tagħhom huwa li jisfida l-politika tradizzjonali.
Iż-żgħażagħ issa għandhom ukoll, permezz tal-Vot 16, il-poter li jġibu tibdil f’kull qasam talħajja. L-Ispeaker saħaq li s-sistema edukattiva f’pajjiżna hija attrezzata sabiex tifforma ċittadini li
jaqdu d-doveri tagħhom sew, u li jkunu eletturi nfurmati u attivi kemm fil-volontarjat u filpolitika. Hu tenna l-importanza li ż-żgħażagħ isegwu dak li jkun għaddej madwarhom, mhux biss
f’Malta u fl-Ewropa, iżda wkoll fid-dinja, u li jiksbu għarfien ta’ diversi suġġetti li qed jolqtu lissoċjetà. Jeħtieġ ukoll jitgħallmu dwar l-istorja ta’ pajjiżna u japprezzaw is-sagrifiċċji li għamlu
missirijietna li għexu fi żminijiet diffiċli u li għelbu l-isfidi li kellhom sabiex illum aħna qed ingawdu
l-frott tal-ħidma tagħhom.
Huwa appella liż-żgħażagħ sabiex jagħmlu użu sew mid-dritt tal-vot f’elezzjonijiet ħielsa u
demokratiċi u jagħrfu jipproteġu din l-għodda tant prezzjuża.
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Matul din il-laqgħa saru interventi kemm miż-żgħażagħ, kif ukoll minn għadd ta’ parlamentari miżżewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati, u b’mod partikolari mill-Prim Ministru Joseph Muscat u millKap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia.
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