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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

EkoSkola 2019 fil-Parlament ta’ Malta 

 

L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia mexxa l-erbatax-il edizzjoni ta’ EkoSkola fil-

Parlament ta’ Malta.   

 

Din is-sena diversi skejjel pubbliċi, tal-Knisja u indipendenti ħadu sehem fl-attivitajiet ta’ dan il-

programm organizzat minn Nature Trust (Malta) u mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Fl-

2014 il-UNESCO, l-Organizzazzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar l-Edukazzjoni, Xjenza u l-Kultura, 

għarfet din l-inizjattiva bħala ħidma li tiġbor flimkien l-ikbar għadd ta’ studenti madwar id-dinja li 

qed jistudjaw u jistħarrġu l-kunċett importanti tal-iżvilupp sostenibbli. 

 

Fid-diskors tal-ftuħ l-Ispeaker fisser ir-relevanza bejn id-dritt li kull persuna tgħix ħajja dinjituża u d-

dritt li kull persuna tgħix f’ambjent nadif. Dan wassal biex matul is-snin il-komunità internazzjonali 

tiżviluppa kunċetti legali ta’ drittijiet u ta’ ġustizzja ambjentali. Illum il-komunità internazzjonali 

tagħraf id-dritt li kull persuna għandu jkollha (a) aċċess ħieles għall-ilma, l-għajn ewlieni tal-ħajja 

umana; (b) għajxien dinjituż u sostenibbli; (ċ) ambjent nadif u b’saħħtu u (d) ikel tajjeb u nadif li hu 

dritt essenzjali tal-ħajja umana. Tkellem dwar il-ħarsien tal-ambjent għax kull tniġġis ambjentali qed 

jipperikola l-għajxien, il-ħajja u l-eżistenża tal-bniedem. 

 

F’din l-edizzjoni ta’ EkoSkola fil-Parlament ta’ Malta t-tfal u ż-żgħażagħ flimkien ma’ membri tal-

Parlament iddiskutew temi ta’ importanza ambjentali: 

 

• Id-dmir tal-awtoritajiet li jagħtu widen għax-xewqat tat-tfal rigward l-ambjent ta’ pajjiżna. L-

awtoritajiet għandhom ukoll jirrikonoxxu d-drittijiet tat-tfal tagħna u tal-ġenerazzjonijiet tal-

futur 

• It-tniġġis mis-sewqan u mit-traffiku 

• Il-ħmieġ fl-ibħra madwar il-gżejjer Maltin 

• Il-ħtieġa ta’ spazji miftuħa li jħaddru fil-kuntest urban ta’ pajjiżna 

• L-importanza tas-siġar fil-qalba tal-ibliet u tal-irħula f’Malta għax is-siġar għandhom jitqiesu 

bħala l-pulmun taċ-ċentri urbani f’pajjiżna 

• Il-ħela tal-ikel u fl-użu ta’ riżorsi għandu jitqies ħażin għax qed narmu opportunitajiet ta’ 

żvilupp uman b’dannu għaż-żgħar u għall-foqra tas-soċjetà tagħna 

• L-użu responsabbli tal-vot liż-żgħażagħ ta’ sittax-il sena 

 

Din l-edizzjoni ta’ EkoSkola fil-Parlament kienet indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat, 

mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia u minn membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. 


