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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER
It-tfal ta’ Skola Sajf 2018 fil-Parlament
L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia ltaqgħa mat-tfal taċ-ċentri Skola Sajf ta’ Qormi (San
Bastjan), Mosta u Wied il-Għajn, flimkien mal-ġenituri u l-għalliema tagħhom.
Għal din il-laqgħa attendew il-Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo, il-Ministru għallAffarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela, il- Ministru għall-Intern u Sigurtà
Nazzjonali Michael Farrugia, is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes
u l-Membri Parlamentari Alex Muscat, David Agius, Robert Cutajar, Claudio Grech, Clyde Puli u Kristy
Debono.
Fid-diskors tiegħu, l-Ispeaker tkellem dwar il-ħidma tal-Parlamentari fid-deċiżjonijiet importanti fittmexxija ta’ pajjiżna. Hu saħaq li l-Parlament għandu jibda’ jitqies bħala d-dar tal-poplu Malti fejn kemm
persuni individwi, kif ukoll, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jressqu l-opinjonijiet tagħhom, ilmenti u
proposti lill-parlamentari Maltin. Dan għandu jsir fi spirtu altruwista, fejn min iħoss tassew li jista’ jagħti
l-kontribut għal ġid tal-poplu Malti u Għawdxi, dan għandu jagħmlu b’mod liberu u kif preskritt flordnijiet tal-Kamra tad-Deputati. Huwa ħeġġeġ parteċipazzjoni attiva miċ-ċittadini f’ħidma politika
sabiex tissaħħaħ id-demokrazija f’Malta u b’hekk jiżdied is-sehem ta’ individwi u ta’ assoċjazzjonijiet
fid-deċiżjonijiet importanti li jolqtu l-iżvilupp ta’ pajjiżna.
L-Ispeaker Anġlu Farrugia tenna li huwa fiduċjuż fis-sehem lit-tfal jistgħu jagħtu fl-iżvilupp tas-soċjetà
f’pajjiżna. F’dan ir-rigward, huwa kompla jgħid illi ta’ kull sena, tfal tal-iskejjel primarji, sekondarji, tassixth form u żgħażagħ ikunu mistiedna jieħdu sehem f’laqgħat informali. Fil-Mini European Assembly,
iż-żgħażagħ Maltin jikbru fl-għarfien dwar l-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-Parlament taż-Żgħażagħ, iżżgħażagħ isemmu l-vuċi tagħhom dwar temi li jolqtuhom. Hekk ukoll jagħmlu n-nanniet fis-seduti talParlament tan-Nanniet. L-EkoSkola fil-Parlament, it-tfal jitgħallmu jitkellmu fil-pubbliku dwar il-ħtieġa
sabiex il-poplu Malti u Għawdxi japprezza mhux biss is-sbuħija naturali, iżda li jgħix f’ambjent nadif u
safi.
L-Ispeaker kompla billi informa li l-Parlament qed jagħti wkoll fomm lil dawk milquta u mġarrba. F’dan
il-kuntest, għamel referenza kif matul din is-sena fil-Parlament saret konferenza nazzjonali kontra l-abbuż
mid-droga u konferenza nazzjonali dwar il-qagħda ta’ persuni milquta mill-fibromyalgia.
Diversi kienu l-kittieba Maltin li kellhom l-opportunità sabiex jagħmlu t-tnedija tal-kotba tagħhom millParlament ta’ Malta. Tispikka fost il-kittieba Maltin l-imħabba lejn l-ilsien Malti u lejn pajjiżhom. LIspeaker fl-għeluq tad-diskors ħeġġeġ lit-tfal sabiex jaqraw kemm kotba bil-Malti u kif ukoll f’lingwi
oħra. Huwa saħaq dwar l-importanza tal-lingwi bħala mezz ewlieni ta’ kommunikazzjoni, utli ħafna firrabtiet importanti ma’ ġnus u pajjiżi ħbieb tagħna.
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