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Il-pubblikazzjoni tal-politika nazzjonali ġdida 
taż-żgħażagħ, Lejn 2030 - maż-Żgħażagħ u 
għaż-Żgħażagħ, hi f’waqtha u fil-mument 
opportun. Hi l-ewwel dokument mill-Ministeru 

l-ġdid għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja u 
hi evidenza tal-impenn tal-Gvern li jsaħħaħ 
l-inklużjoni, l-istabbilità soċjali u l-kwalità tal-
ħajja.

Lejn 2030 għandha l-għan li tibni fuq is-suċċess 
tal-politika nazzjonali ta’ qabel Lejn 2020 u 
d-dedikazzjoni u l-impenn ta’ dawk li ħadmu biex 
din tirnexxi.

F’dinja li kulma jmur, qed niltaqgħu ma’ sfidi 
ġodda, qed isir aktar importanti li nuru l-fiduċja 
tagħna fiż-żgħażagħ. L-għan ta’ Lejn 2030 hu 
propju dan; li jgħin liż-żgħażagħ jirbħu l-isfidi li 
jiltaqgħu magħhom u jaħtfu l-opportunitajiet li 
qed jiltaqgħu magħhom kemm issa, kif ukoll fis-
snin li ġejjin.

Jien grata lejn min ikkontribwixxa biex il-
politika nazzjonali ġdida għaż-żgħażagħ 
twessgħet u ssaħħet. Dan kollu sar bis-saħħa ta’ 
konsultazzjoni pubblika.

Jien konvinta li din il-politika se tilħaq l-għanijiet 
li aħna lkoll qed nistennew minnha.

L-implimentazzjoni b’mod effettiv ta’ dil-politika 
mis-snin 2021 sa 2030 se tkun ta’ prijorità mhux 
biss għall-Ministeru u għall-Gvern, imma għal 
dawk kollha li b’obbligu qed jilħqu u jaħdmu 
maż-żgħażagħ biex isawrulhom futur u ħajja 
aħjar.

L-Onor. Julia Farrugia Portelli
Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja

Jien grata lejn min 
ikkontribwixxa biex 
il-politika nazzjonali 
ġdida għaż-
żgħażagħ twessgħet 
u ssaħħet. Dan 
kollu sar bis-saħħa 
ta’ konsultazzjoni 
pubblika.

Messaġġ mill-Ministru għall-
Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja
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L ejn 2030 - Maż-Żgħażagħ u għaż-Żgħażagħ, 
se tkopri l-perjodu bejn l-2021 u l-2030 u se 
tiffoka fuq adolexxenti u żgħażagħ ta’ bejn 
it-13-il sena u t-30 sena. Hi politika bbażata 

fuq is-suċċess tal-aħħar ħames snin waqt li 
tiffoka fuq it-tibdiliet u l-opportunitajiet li hemm 
għalihom.

Din il-politika hi inkorporata ma’ strateġiji 
nazzjonali oħra kif ukoll ma’ politika 
internazzjonali u Ewropea għaż-żgħażagħ u 
l-adolexxenti. L-għan tagħha hu li tkun kemm 
jista’ jkun flessibli u innovattiva – li tvarja minn 
dak lokali għal dak li hu nazzjonali u minn dak 
nazzjonali għal dak Ewropea u globali. Qed 
nittamaw li biha ninkoraġġixxu lil żgħażagħ, 
kemm bħala individwi kif ukoll bħala ċittadini, 
fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet edukattivi, fil-
komunitajiet, fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fuq 
il-mezzi soċjali. Irridu nagħtu fiduċja liż-żgħażagħ 
bi prattika effettiva tax-xogħol relatat magħhom 
li jinkludi dak diġitali, reġjonali u lokali, 
programmi nazzjonali, proġetti u inizjattivi anke 
dawk b’mod volontarju, lil setturi statali kif ukoll 
dawk privati u naraw li jkun hemm koordinazzjoni 
u kooperazzjoni akbar ma’ stakeholders li huma 
ċentrali f’din il-viżjoni.

Lejn 2030 qed timmira li tilħaq tmien għanjiet u 
azzjonijiet assoċjati magħhom li għandhom jiġu 
implimentati fil-perjodu 2021-2030.

Din il-politika se tisħaq b’mod evidenti 
titjib fir-riżorsi u li ż-żgħażagħ jissaħħu fl-
abbilitajiet u l-kapaċitajiet tagħhom, se tisħaq 

Messaġġ mis-
Segretarju Parlamentari
ta’ l-Isport, Rekreazzjoni u 
l-Għaqdiet Volontarji
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ukoll fuq il-kontinwità ta’ kooperazzjoni 
Ewropea u dik internazzjonali, bit-twessigħ 
ta’ riċerka u informazzjoni, kif ukoll se tara li 
tinżamm sorveljanza fuq dan kollu u ssir ukoll 
evalwazzjoni.

Aħna kunfidenti li jekk naħdmu flimkien fi 
spirtu ta’ kooperazzjoni u nuru rispett lejn 
xulxin, l-adolexxenti u ż-żgħażagħ tagħna 
se jkunu kapaċi jaffaċċjaw l-isfidi u jaħtfu 
l-opportunitajiet tal-futur biex finalment ikunu 
kemm individwi kif ukoll ċittadini aħjar.

L-Onor. Dr. Clifton Grima
Segretarju Parlamentari ta’ l-Isport, Rekreazzjoni 
u l-Għaqdiet Volontarji

Il-kuntest tad-dinja li 
qed ngħixu fiha

Hi politika bbażata 
fuq is-suċċess 
tal-aħħar ħames 
snin waqt li tiffoka 
fuq it-tibdiliet u 
l-opportunitajiet li 
hemm għalihom.
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1. Ċirkostanzi li qed jinbidlu, l-isfidi fil-preżent u opportunitajiet 
ġodda – il-leħen u l-ħajja taż-żgħażagħ f’Malta

Id-differenzi kulturali, ġeografiċi u ekonomiċi li għal ħafna żmien ħallew il-marka 
tagħhom fid-dinja kontinwament qed jinbidlu u llum iż-żgħażagħ qed jgħixu 
f’realtajiet differenti u għandhom opportunitajiet u sfidi ġodda.

L-ambjent u l-post fejn jgħixu, l-etniċità, is-sess, ir-realtajiet soċjoekonomiċi, 
it-twemmin reliġjuż, il-kuntest kuturali u l-orjentazzjoni sesswali kollha huma 
karatteristiċi li joħorġu d-differenza bejn iż-żgħażagħ. B’riżultat ta’ dan, iż-żgħażagħ 
u l-adoloxxenti għandhom bżonn l-għajnuna u riżorsi differenti li jkunu bbażati fuq 
il-karatteristiċi, l-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet differenti tagħhom.

Illum iż-żgħażagħ qed jaffaċċjaw ruħhom ma’ avvanzi ġodda fil-mod kif isir it-tagħlim; 
tibdil ekonomiku, żviluppi u rigress soċjali fejn xi drabi l-qasma soċjali tkun enormi, 
ambjenti ġodda żbilanċjati ta’ aktar urbanizzazzjoni u nuqqas mill-ambjent rurali, kif 
ukoll l-effetti tat-tibdil fil-klima u t-theddida tal-qerda ambjentali.

Il-bidu ta’ dak li hu deskritt bħala r-Raba’ Rivoluzzjoni Industrijali1 qed iġibna aktar 
konxji ta’ x’inhuma l-isfidi u l-opportunitajiet li qed jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ. 
Il-pass mgħaġġel tal-bidla u l-innovazzjoni qed ibiddel sistemi ta’ produzzjoni, 
immaniġġjar u governanza li jistgħu jirriżultaw f’aktar inugwaljanza, struttura ħażina 
tas-suq tax-xogħol u nuqqas ta’ mpjiegi minħabba li aktar makkinarji qed jieħdu 
post il-ħaddiem. Madanakollu qed jitfaċċaw opportunitajiet ġodda ta’ xogħol minn 
intraprenditorji, servizzi u pjattaformi ġodda tan-negozju. Filwaqt li l-użu globali tal-
mezzi soċjali jistgħu jippromwovu tagħlim, tqassim ta’ informazzjoni u ftehim aħjar 
ta’ kulturi differenti, jistgħu wkoll joħolqu tamiet mhux realistiċi kif ukoll ixerrdu 
ideoloġiji estremi.

L-impatt tal-pandemja COVID-19 inħass kullimkien madwar id-dinja. Għall-
ġenerazzjoni żagħżugħa kif ukoll għal kulħadd, dan wassal għal ħajja aktar ristrettiva, 
aċċess limitat ta’ edukazzjoni, xogħol u servizzi; iżolament u distanzi soċjali.

Imma l-COVID-19 tista’ tkun indikazzjoni barra sintomu ta’ problemi iktar fondi. 
Madwar id-dinja, id-demokrazija qed tkun taħt theddida, l-inugwaljanza dejjem 
tiżdied, istituzzjonijiet internazzjonali dejjem jiddgħajfu u r-relazzjonijiet bejn il-
popli u l-gvernijiet tagħhom sejrin għall-agħar. Fuq kollox hemm il-problemi tat-
tibdil fil-klima, inċertezzi internazzjonali dwar is-saħħa, iż-żieda eċċessiva ta’ armi 
nukleari, kif ukoll ir-rivoluzzjoni fit-teknoloġija.

1 Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to respond. 
World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-
revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
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F’dinja mimlija sfidi u qtigħ ta’ qalb, li nagħtu fiduċja lill-adolexxenti u ż-żgħażagħ 
huwa kruċjali jekk iridu li tabilħaqq jegħlbu l-isfidi u jieħdu kemm jistgħu mill-
benefiċċji tal-opportunitajiet li jiltaqgħu magħhom.

Il-fiduċja u l-ispirazzjoni li nagħtu liż-żgħażagħ għandha tkun ibbażata fuq 
l-individwalità u d-dinjità, irrispettivament mit-twemmin, mill-etniċità, il-kapaċitajiet, 
l-orjentazzjoni sesswali, is-sess u mill-ambjent soċjoekonomiku.

Dan iwassal għas-sostenn tad-drittijiet umani u żieda fir-responsabbilità fost il-
ġenerazzjoni żagħżugħa. Iwassal ukoll biex nippromwovu ugwaljanza bejn is-sessi, 
trattament ugwali u solidarjetà soċjali, volontarjat u aktar impenn ċiviku li jippromwovi 
governanza tajba u responsabbli filwaqt li jsaħħaħ il-proċess demokratiku. Jagħraf 
ukoll il-bżonnijiet partikolari u l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ.

Dan kollu għandu jibda billi l-ewwel nisimgħu liż-żgħażagħ. Fl-2012, Aġenzija Żgħażagħ 
ippubblikat l-ewwel studju li jifhem l-attitudnijiet, l-imġiba u l-mod kif iż-żgħażagħ 
iħarsu lejhom infushom2.

Dan l-istudju wera li l-biċċa l-kbira taż-żgħażagħ jimxu mar-regoli u l-liġijiet u 
għandhom relazzjonijiet tajba mal-ġenituri u l-familji tagħhom. Fil-maġġoranza 
kienu kuntenti, fi stat ta’ saħħa tajba, edukati, juru rispett u tolleranti, reliġjużi 
u anke spiritwali. L-istudju wera wkoll kemm kienu pożittivi u ottimisti għall-
futur tagħhom. Rigward kundizzjonijiet materjali, ħareġ li ħafna miż-żgħażagħ li 
għadhom jgħixu d-dar, għandhom kompjuter jew laptop, mowbajl u aċċess għall-
internet. L-iktar aspett li taw importanza kien il-fatt li r-relazzjonijiet mal-ġenituri 
se jinbidlu għax dalwaqt se jkunu huma li jieħdu d-deċiżjonijiet importanti b’mod 
indipendenti. Ħareġ ukoll, li filwaqt li jagħtu kas ir-reliġjon u xi ftit inqas il-politika, 
ftit li xejn jiġbidhom ir-reliġjon u l-politika b’mod istituzzjonalizzat. L-istudju wera, 
li minkejja li ħafna kisbu suċċess fit-tagħlim tagħhom u kellhom attitudni pożittiva 
lejn l-edukazzjoni, għad hemm minorità li jaraw li s-sistema edukattiva bħala xi ħaġa 
li mhix qed tagħmel biżżejjed biex tipprepara liż-żgħażagħ għad-dinja tax-xogħol.

Aġenzija Żgħażagħ ippubblikat studju simili fl-2019 fuq il-perċezzjoni taż-żgħażagħ, 
l-esperjenzi tagħhom u l-edukazzjoni, ix-xogħol u l-istil tal-ħajja tagħhom3. 
B’mod ġenerali, iż-żgħżagħ esprimew sodisfazzjon bl-edukazzjoni li ħadu, kif ukoll 
b’xogħolhom. Huma wkoll urew li għandhom imġiba u attitudni soċjali pożittiva u 
kostruttiva. Żewġ terzi minn dawk li għadhom qed jitgħallmu, qablu li l-edukazzjoni li 
qed jieħdu qed tippreparahom tajjeb għad-dinja tax-xogħol. Urew ukoll sodisfazzjon 
bil-kwalità ta’ ħajja u dehru kuntenti bil-bidliet soċjali li qed iseħħu. L-istudju wera 

li ż-żgħażagħ għandhom identità Maltija u Ewropea b’saħħitha waqt li ħafna ħassew 
l-importanza li jkunu ċittadini attivi. Żewġ terzi qalu wkoll li għandhom ħin liberu 
biżżejjed u li jistgħu iqattgħuh kif iridu.

Matul dal-aħħar deċenju, fil-maġġoranza tagħhom, iż-żgħażagħ urew li huma pożittivi, 
ottimisti u kunfidenti. Minkejja l-inċertezzi globali li qed naffaċċjaw, il-bidu tar-
Raba’ Rivoluzzjoni Industrijali u l-impatt tal-pandemija COVID-19, għandna fiduċja 
li ż-żgħażagħ jistgħu jirnexxu u jagħmlu suċċess jekk ninkoraġġuwhom biżżejjed, 
nappoġjawhom u naraw li għandhom il-valuri neċessarji.

1.2 Nibnu fuq il-politika bażika u s-suċċessi f’Malta u l-Ewropa

Minn mindu bdiet tiffunzjona, Aġenzija Żgħażagħ (2011) żviluppat 
strutturi amministrattivi u proċeduri li jiffunzjonaw għall-promozzjoni u 
l-implimentazzjoni ta’ servizzi għaż-żgħażagħ u xogħol relatat. Fil-propjetà u 

l-uffiċċji li hemm f’Santa Venera li bdew jintużaw kmieni fl-2015, hemm il-maġġoranza 
tat-tim u wieħed jista’ wkoll juża s-servizzi li jiġu offruti. Hemmhekk wieħed isib 
ukoll il-Youth Village li jipprovdi spazji, faċilitajiet u s-sapport liż-żgħażagħ u 
l-organizzazzjonijiet volontarji biex ikunu jistgħu jorganizzaw avvenimenti u 
attivitajiet.

Meta l-politika nazzjonali Lejn 2020 – Viżjoni komuni għall-futur taż-żgħażagħ, tnediet 
fl-2015, Aġenzija Żgħażagħ kienet f’qagħda tajba, u ppreparata biex timplimenta din 
l-istrateġija.

Mill-2015 ’l hawn Aġenzija Żgħażagħ addottat strateġija proattiva u produttiva biex 
implimentat politika nazzjonali għaż-żgħażagħ li nkludiet:

• Twaqqif ta’ servizz informattiv u komprensiv għaż-żgħażagħ u servizzi assoċjati 
miegħu bħal eżempju: Eurodesk u European Youth Card.

• Sapport lill-organizzazzjonijiet volontarji taż-żgħażagħ.
• Żieda fiċ-ċentri t’attività.
• Twaqqif ta’ Youth Cafès u hubs għaż-żgħażagħ f’Malta.
• Twaqqif ta’ xogħol detached għaż-żgħażagħ u servizzi li wieħed jista’ jtejjeb 

ir-relazzjoni fil-komunità.
• Programmi ta’ riorjentament minn Youth Inc. lil żgħażagħ li huma vulnerabbli.
• Implimentazzjoni ta’ programmi, proġetti u inizjattivi fil-letteratura, mużika, arti, 

film u inizjattivi għall-ingaġġ taż-żgħażagħ fil-politika u fil-ħajja ċivika.
• Programmi ta’ żvilupp tar-riċerka u ħiliet liż-żgħażagħ.
• Parteċipazzjoni fi programmi ffinanzjati tal-Unjoni Ewropea.
• Kooperazzjoni kontinwa u kordinazzjoni ma’ ministeri u aġenziji statali biex 

jimplimentaw sapport minn settur għall-ieħor għaż-żgħażagħ.
• Twaqqif ta’ sapport espert liż-żgħażagħ fuq suġġetti li huma relatati ma’ oqsma 

strateġiċi.

2 Aġenzija Żgħażagħ (2012), Mirrors and Windows: Maltese young people's perceptions of 
themselves, their families, communities and society.

3 Aġenzija Żgħażagħ (2019), Mirrors and Windows 2: Maltese young people's perceptions, 
experiences and expectations of Education, Employment and lifestyles.
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It-twaqqif tal-Bord Professjonali tax-Xogħol 
tal-Ħaddiema maż-Żgħażagħ u ttnaqqis tal-
età ta’ meta persuna tista’ tivvota minn 18-il 
sena għal 16-il sena kien ukoll miksub f’dan 
il-perjodu. L-edukazzjoni formali u t-taħriġ ta’ 
youth workers fuq livell ta’ Baċellerat u Masters 
ilhom jiġu pprovduti mill-Università ta’ Malta 
mid-disgħinijiet.

L-implimentazzjoni ta’ Lejn 2020, kienet 
ukoll issapportjat strateġiji u inizjattivi tal-
Gvern immirati biex iwasslu servizzi effettivi 
u jiżguraw riżultati ta’ kwalità lil żgħażagħ li 
kienu jinkludu dawn l-istrateġiji: Framework 
for the Education Strategy (2014-2024), Strategic 
Plan for the Prevention of Early School Leaving, 
National Employment Policy u National Literacy 
Strategy.

Din il-politika nazzjonali ħadet ħsieb ukoll li 
taddotta attitudni proattiva fuq suġġetti, Ewropej, 
internazzjonali u dawk tal-Commonwealth.

Il-presidenza tal-Kunsill tal-UE fl-2017 rat numru 
ta’ żviluppi importanti biex ninkoraġġixxu aktar 
liż-żgħażagħ jibnu aktar kunfidenza u juru aktar 
solidarjetà ma’ xulxin. Dan kien jinkludi:

• l-implementazzjoni wara l- addozzjoni 
tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar id-
Djalogu Strutturat u l-iżvilupp futur 
tad-djalogu maż-żgħażagħ fil-kuntest 
tal-politiki għall-kooperazzjoni Ewropea 
fil-qasam taż-żgħażagħ, wara l-2018,

• il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol 
tal-ħidma fost iż-żgħażagħ għall-appoġġ 
liż-żgħażagħ fl-iżvilupp ta’ ħiliet essenzjali 
għall-ħajja li jiffaċilitaw it-transizzjoni 
b’suċċess tagħhom għall-ħajja adulta, iċ-
ċittadinanza attiva u l-ħajja tax-xogħol u

• il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 
perspettivi strateġiċi għall-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ wara 
l-2018.

Malta ħadet taħt idejha r-rwol tal-Kumitat għaż-
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Żgħażagħ tal-Kunsill tal-Ewropa fl-2018 u ħadet ħsieb ukoll il-Forum taż-Żgħażagħ fi 
ħdan il-Commonwealth kif ukoll numru ta’ seminars Ewropej u internazzjonali fuq 
suġġetti relatati maż-żgħażagħ stess.

Iż-żmien li fih qed tiġi implimentata l-politika Lejn 2030 - Maż-Żgħażagħ u għaż-
Żgħażagħ jikkorespondi ma’ numru ta’ inizjattivi importanti fuq livell Ewropew u 
internazzjonali:

• L-istrateġija għaż-żgħażagħ tal-Ġnus Magħquda, Youth 2030 Working with and 
for young people – tnediet f’Settembru 2018.

• L-istrateġija għaż-Żgħażagħ tal-UE li tkopri l-perjodu bejn l-2019 u l-2027 u 
tipprovdi sapport lil organizzazzjonijiet għaż-żgħażagħ, proġetti u attivitajiet 
minn Erasmus+ u mill-Korpi Ewropej tas-Solidarjetà; jgħaqqad liż-żgħażagħ u 
organizzazzjonijiet tagħhom ma’ dawk li qed jieħdu ħsieb dawn il-policies taħt 
EU Youth Dialogue; u jimplimentaw Youth Work Agenda kif ukoll jiddeċiedu 
dwar European Youth Goals.

• L-istrateġija għaż-żgħażagħ 2030 tal-Kunsill Ewropew, tiffoka u tħeġġeġ liż-
żgħażagħ jgħinu biex tinbena demokrazija fuq il-pluraliżmu, id-drittijiet taż-
żgħażagħ, u soċjetajiet aktar inklussivi u paċifisti.

• Il-Programm tal-Commonwealth għaż-żgħażagħ li jissapportja l-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ u l-professjonalizzazzjoni tax-xogħol taż-żgħażagħ.

• L-istrateġija tal-Unjoni Mediterranja għaż-żgħażagħ, 2030.

Fl-Ewropa, hemm żieda qawwija fl-enfasi għall-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ xogħol maż-
żgħżagħ li jkun ta’ kwalità. L-EU Youth Strategy timmira biex “tiżviluppa u timplimenta 
Aġenda ġdida għaż-żgħażagħ Ewropej, li hi nnovattiva u li turi apprezzament lejn ix-
xogħol taż-żgħażagħ,” kif ukoll jgħin fl-iżvilupp ta’ xogħol għaż-żgħażagħ fuq livell 
lokali, nazzjonali u Ewropew. Ir-rakkomandazzjoni fuq ix-xogħol maż-żgħażagħ tal-
Kunsill tal-Ewropa tisħaq li “x-xogħol maż-żgħżagħ jagħti kontribuzzjoni biex ikollna 
ċittadini attivi u jipprovdi opportunitajiet biex wieħed ikun jista’ jikseb tagħrif, ħiliet 
u attitudnijiet aktar pożittivi għal impenn ċiviku u soċjali.” Il-konvenzjonijiet dwar ix-
xogħol maż-żgħażagħ ukoll jixdhu dan.

L-implimentazzjoni Lejn 2020 kienet waħda li kisbet suċċess u l-kontribuzzjoni 
pożittiva li tat Malta lejn l-istrateġija Ewropea, l-aktar matul il-Presidenza tal-Kunsill, 
ippreparatna biex ikollna bażi soda għal Lejn 2030, strateġija nazzjonali għaż-
żgħażagħ li tindirizza l-isfidi li huma se jiffaċċjaw iktar ’il quddiem.

Il-viżjoni, il-valuri u 
l-prinċipji tagħna
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2.1 Il-Viżjoni

Iż-żgħażagħ għandhom ikunu rrispettati, apprezzati u mifhuma, issapportjati u 
inkoraġġiti kemm biex ikollhom relazzjonijiet personali u soċjali aħjar, kif ukoll biex 
jiżviluppaw abbilitajiet b’mod naturali t-talenti għall-benefiċċju tagħhom infushom 

u tal-komunitajiet, biex ikollhom il-kuraġġ jieħdu azzjoni f’waqtha fuq suġġetti 
globali.

2.2 Il-Valuri

Biex titwettaq din il-viżjoni għall-futur aħjar taż-żgħażagħ, għandna nagħrfu u 
nimplimentaw dawn il-valuri li ġejjin fl-istrateġija għaż-żgħażagħ.

• Ir-Rispett lejn l-individwu, il-kwalitajiet u d-dinjità taż-żgħażagħ kollha lil 
hinn mit-twemmin, etniċità, kapaċitajiet mentali, il-kuntest soċjoekonomiku, 
sess u l-orjentazzjoni sesswali; huwa d-dritt li jsemmgħu leħinhom u li 
jiġu informati fuq kull materja li tikkonċernahom, kif ukoll għax hu d-dritt 
tagħhom li jiddeterminaw il-futur tagħhom u l-kuntentizza.

• L-Għarfien tat-twemmin, kulturi u esperjenzi komuni tal-Maltin, id-drittijiet 
u l-prinċipji li nsibu fil-Kostituzzjoni ta’ Malta u l-Konvenzjonijiet Ewropej 
u internazzjonali li jaffettwaw id-drittijiet u l-leġislazzjoni taż-żgħażagħ kif 
insibu f’dawn l-atti: L-Att dwar l-Ugwaljanza u l-Att dwar il-Protezzjoni Minuri 
(Ħarsien Alternattiv).

• Sapport kontinwu liż-żgħażagħ biex jiżviluppaw ħiliet fiżiċi, intelletwali u 
emozzjonali, talenti, abbilitajiet, u biex nippromwovu stat aħjar ta’ spiritwalità 
sabiex jilħqu l-potenzjal u l-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tagħhom. 

• Solidarjetà liż-żgħażagħ, familji u komunitajiet biex jiżguraw parteċipazzjoni 
attiva, sens ta’ responsabbilità u l-kapaċità li jsaħħu r-relazzjonijiet mal-
ġenituri, mal-aħwa, mal-qrabat, mal-ħbieb u l-anzjani anke dawk li jkunu 
fil-homes, fl-iskola, fuq il-post tax-xogħol u fil-komunità.

2.3 Il-Prinċipji

Dawn il-valuri bażiċi se jkunu msaħħin b’dawn il-prinċipji li ġejjin:

• Rispons: Il-Gvern, is-soċjetajiet ċivili, il-Knisja, denominazzjonijiet reliġjużi 
u s-settur pubbliku u privat, kif inhu xieraq, iridu jwieġbu għall-bżonnijiet u 
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l-interessi taż-żgħażagħ u jaġixxu fl-aħjar interessi bl-għan li jimmassimizzaw 
il-potenzjal tagħhom.

• Aċċess: Iż-żgħażagħ għandu jkollhom aċċess aktar userfriendly għal servizzi ta’ 
kwalità u ugwaljanza bl-għan li jiżguraw parteċipazzjoni attiva fl-ekonomija u 
s-soċjetà.

• Parteċipazzjoni: Iż-żgħażagħ iridu jiġi kkonsultati u jiġu involuti fl-ippjanar 
u tteħid ta’ deċiżjonijiet biex huma stess ikunu aktar parteċipi fl-iżvilupp 
tagħhom u ta’ soċjetà aktar miftuħa.

• Inklużjoni: Għandhom jitneħħew l-ostakli li jnaqqsu l-parteċipazzjoni attiva 
f’oqsma politiċi, ekonomiċi, soċjali u edukattivi u barra minn hekk iż-żgħażagħ 
għandhom jiġi megħjuna biex ikunu involuti.

• Integrazzjoni: Il-Gvern, is-soċjetajiet ċivili, il-Knisja, denominazzjonijiet 
reliġjużi u s-settur privat u pubbliku jridu jikkordinaw l-isforzi u l-ħidma 
tagħhom b’mod aktar dixxiplinat biex jiżguraw impatt akbar sabiex b’hekk 
jgħinu liż-żgħażagħ jilħqu l-potenzjal tagħhom.

 
• Diversità: Id-diversità kulturali u l-ambjent li trabbew fih u r-rwol pożittiv li 

għandhom iż-żgħażagħ fl-iżvilupp emozzjonali, intelletwali, soċjali, kulturali u 
spiritwali għandhom ikunu mifhuma u r-rispettati.

• Inkoraġġiment: Iż-żagħżagħ għandhom jiġu megħjuna biex jieħdu kontroll ta’ 
ħajjithom u jkunu responabbli għad-deċiżjonijiet li bihom ikunu jistgħu jibnu 
l-futur tagħhom.

• Ugwaljanza: Iż-żagħażagħ kollha għandhom ikunu ndaqs u għandu jkollhom 
l-istess rispett u opportunitajiet irrispettivament mill-età, sess, abbiltajiet 
fiżiċi u intelletwali, kuntesti soċjo ekonomiċi, twemmin u orjentazzjoni 
sesswali.

L-Għanijiet
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L-għanijiet primarji ta’ din il-politika għandhom 
ikunu: 

• biex nissapportjaw u ninkoraġġixxu 
żgħażagħ u adolexxenti biex jilħqu 
l-potenzjal u l-aspirazzjonijiet waqt li 
nindirizzaw il-bżonnijiet u dak li qed 
jinkwetahom u 

• biex b’mod effettiv nissapportjaw liż-
żgħażagħ ikunu ċittadini responsabbli li 
jipparteċipaw u jagħtu kontribut fil-ħajja 
politika, ekonomika, soċjali u kulturali tan-
nazzjon u tal-Ewropa biex jiġu indirizzati 
suġġetti globali.

Dawn l-għanijiet li ġejjin isegwu ’l dawk ta’ 
qabilhom: 

Nilħqu lil, inżommu kuntatt ma’ u nisimgħu il-
vuċijiet taż-żgħażagħ:

• fil-komunità 
• fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet edukattivi
• fuq il-post tax-xogħol
• bil-mezzi soċjali 

Nagħmlu l-kuraġġ liż-żgħażagħ billi 
nippreparawhom b’mod effettiv f’:

• ċentri reġjonali u lokali
• programmi nazzjonali, proġetti u inizjattivi
• organizzazzjonijiet immexxija miż-żgħażagħ
• inizjattivi minn settur għall-ieħor ma’ 

għaqdiet volontarji, entitajiet privati u 
• programmi Ewropej.

Lejn 2030 se jiffoka fuq adolexxenti u żgħażagħ ta’ 
bejn it-13-il sena u t-30 sena, jikkunsidra l-bidliet 
li qed iseħħu f’ħajjithom u l-bżonn li jiġu attwati 
strateġiji effettivi biex jissapportjawhom.
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Lgħanjiet strateġiċi 
u l-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu
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Il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ tinkludi tmien għanijiet strateġiċi u azzjonijiet ta' 
akkumpanjament kif ġej:

L-Ewwel għan strateġiku

Li nisimgħu u nappoġġjaw liż-żgħażagħ u nqajmu kuxjenza fosthom dwar suġġetti li 
qed iħallu impatt f’ħajjithom.

Azzjonijiet
• Nissapportjaw u nippromwovu l-vuċi taż-żgħażagħ u ntuhom l-opportunitajiet 

kollha biex jesprimu l-ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħhom fuq bażi lokali u 
Ewropej b’inizjattivi bħad-Djalogu taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea.

• Nippromwovu l-involviment taż-żgħażagħ, inkluż dawk li mhux fl-għaqdiet 
jew dawk vulnerabbli biex ikunu kapaċi jħarsu ’l quddiem meta jiġu għall-
pjanijiet, programmi u strateġiji nazzjonali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet. 

• Ninvolvu lill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ biex jaħdem u jikkonsulta mal-
Aġenzija Żgħażagħ biex jissapportjaw l-għanijiet u l-implimentazzjoni ta’ din 
l-istrateġija.

• Nippromwovu u nibdew kampanji biex inqajmu kuxjenza dwar materji u kawżi 
importanti.

• Niżviluppaw aktar u naraw li nkomplu nagħtu informazzjoni u servizz ta’ kwalità 
permezz tal-mezzi soċjali bis-saħħa ta’ Youth Information One-Stop-Shop (YIOSS).

• Nimplimentaw servizz online animat/iddisinjat għall-organizzazzjonijiet biex 
ikunu jistgħu jiżviluppaw il-portals tal-mezzi soċjali tagħhom u nippromwovu 
informazzjoni għaż-żgħażagħ ta’ kwalità.

• Nippromwovu l-prinċipji, l-istandards u kwalità pprovduti fil-European Youth 
Information Charter.

• Inqajmu kuxjenza fost iż-żgħażagħ dwar opportunitajiet flessibli ta’ tagħlim 
bis-saħħa ta’ internships, volontarjat u studju li jkunu ssaportjati minn Eurodesk.

• Nippromwovu u nwessgħu l-użu ta’ Karta Żgħażagħ (EYCA).
• Niżguraw li s-servizzi tal-informazzjoni jkunu aċċessibli għal kulħadd inkluż 

żgħażagħ li jkollhom diżabilità.

It-Tieni għan strateġiku

Li norganizzaw riċerka fuq il-ħajja ta’ żgħażagħ biex niżguraw stil ta’ strateġija 
ibbażata fuq l-għarfien.

Azzjonijiet
• Jiġu kkomisjonati riċerki, surveys u studji – l-aktar permezz tar-rapport Mirrors 

and Windows – fuq il-ħajja ta’ żgħażagħ u jinġabar rapport dwar il-qagħda taż-
żgħażagħ kull ħames snin.

• Tinġabar informazzjoni fuq żgħażagħ relatati ma’ rapporti internazzjonali u 
Ewropej – bħal rapporti li jiġabru mill-Youth Wiki u European Youth Knowledge 
Centre for Youth Policy.

• Tiġi żvilupata sistema biex r-riċerka titqassam lil min tikkonċerna.
• Tiġi żgurata li tinġabar u klassifikata riċerka, inkluż dik dwar is-sess u l-età. 
• Isir koordinament ma’ organizzazzjonijiet u servizzi biex tiġi mifhuma riċerka 

relevanti sabiex ngħinu kemm nistgħu żgħażagħ vulnerabbli.

It-Tielet għan strateġiku

Li niffaċilitaw it-tranżizzjoni miż-żgħożija għad-dinja adulta.

Azzjonijiet 
• Jiġu żviluppati u jissaħħu proġetti u inizjattivi li jissapportjaw it-tranżizzjoni ta’ 

adolexxenti u żgħażagħ fis-sistema ta’ edukazzjoni obbligatorja biex ikollhom 
aktar aċċess.

• Jiġu żviluppati u jissaħħu proġetti u inizjattivi li jissapportjaw kultura ta’ 
tagħlim għall-ħajja u jiżdiedu l-prospetti ta’ mobilitajiet fuq ix-xogħol.

• Jiġu żviluppati u jissaħħu proġetti u inizjattivi li jissapportjaw it-tranżizzjoni 
taż-żgħażagħ mill-ħajja mal-familja għal waħda indipendenti.

• Jissaħħu proġetti u inizjattivi li jissapportjaw l-għarfien taż-żgħażagħ ta’ xi 
tfisser ċittadinanza b’enfasi fuq id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom 
fil-komunità.

• Jiġu żviluppati u inkoraġġiti programmi ta’ ħiliet marbutin mal-ħajja lil 
żgħażagħ b’inqas opportunitajiet bħal żgħażagħ b’diżabiltà, refuġjati u 
immigranti, dawk li jinsabu fiċ-ċentru korrettiv jew f’postijiet residenzjali, 
żgħażagħ bi problemi mentali, jew dawk li għandhom bżonn xi għajnuniet 
inkluż dawk ta' bla xogħol, edukazzjoni u taħriġ.

Ir-Raba' għan strateġiku

Li nipprovdu servizzi ta’ sapport reġjonali, lokali u fl-iskejjel li jippermetti liż-
żgħażagħ biex jitgħallmu, jaħdmu u jikkontribwixxu fil-komunitajiet tagħhom u 
f’soċjetajiet aktar miftuħa u joħolqu ambjent li jippromwovi ugwaljanza, inklużjoni, 
opportunitajiet edukattivi u ekonomiċi u parteċipazzjoni u trasparenza b’mod 
demokratiku.

Azzjonijiet
• Tiġi żviluppata infrastruttura għas-servizz ta’ komunità għaż-żgħażagħ fin-

naħiet ta’ fuq, ċentrali u tan-nofsinhar ta’ Malta kif ukoll f’Għawdex.
• Jiġu msaħħa servizzi ta’ komunità għaż-żgħażagħ biex ikunu jistgħu 

jipprovdu: 
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• Spazji aħjar fejn isiru attivitajiet għaż-żgħażagħ fiċ-ċentri ta’ Marsaxlokk u 
Ħad-Dingli, ċentru ġdid f’Santa Venera u kafeteriji u hubs għaż-żgħażagħ. 

• Servizzi bbażati fl-iskejjel, l-aktar biex nippromwovu edukazzjoni ċivika, iċ-
ċittadinazza attiva, il-kunsilli tal-istudenti u demokrazija lokali.

• Servizzi detached għaż-żgħażagħ.
• Programmi, servizzi u inizjattivi addattati apposta għaż-żgħażagħ f’Għawdex. 
• Jiżdied l-involviment taż-żgħażagħ mal-Kunsilli Lokali.
• Servizzi addizzjonali u aktar spazji għal dawk li għadhom kemm saru adulti 

(18+) l-aktar għal dawk li huma żvantaġġjati.
• Servizzi u sapport għall-komunità LGBTIQ+.
• Servizzi u sapport għal immigranti żgħażagħ, refuġjati u adolexxenti li 

jinsabu weħidhom.
• Programmi u inizjattivi li huma marbutin mal-ħiliet tal-ħajja fuq bażi ta’ 

komunità lokali biex niżguraw qagħda aħjar u prospetti ta’ xogħol għaż-
żgħażagħ.

• Inizjattivi li jippromwovu s-saħħa fiżika, mentali, sesswali u emozzjonali 
għaż-żgħażagħ.

• Servizzi u prattiċi diġitalizzati u inizjattivi li jipprovdu servizzi online għaż-
żgħażagħ.

• Sapport u servizz ikkoordinat u ppjanat fuq bażi ta’ komunità lokali.

Il-Ħames għan strateġiku

Li nissapporjaw programmi varji nazzjonali, proġetti u inizjattivi minn setturi 
differenti għal żgħażagħ li jieħdu ħsieb u jippromwovu l-istat ta’ saħħa tajba, 
kreattività, espressjoni artistika u kulturali, u innovazzjoni u involviment biex jiġu 
indirizzati suġġetti globali għal żvilupp sostenibbli.

Azzjonijiet
• Nippromwovu u nissapportjaw l-iżvilupp t’abbilitajiet taż-żgħażagħ fil-qasam 

mużikali, parteċipazzjoni fi gruppi mużikali, programmi u avvenimenti u 
apprezzament għal kull tip ta’ mużika.

• Nipprovdu sapport lil żgħażagħ li huma kreattivi u promettenti billi 
ngħinuhom jidħlu f’esebizzjonijiet, avvenimenti, pubblikazzjonijiet u proġetti 
oħra.

• Nissapportjaw u ninkoraġġixxu żgħażagħ li għandhom talenti u abbilitajiet 
eċċezzjonali.

• Jiġu implimentati proġetti u inizjattivi biex inżidu kuxjenza interkulturali, 
 u djalogu interġenerazzjonali biex ukoll negħlbu problemi bħar-razziżmu, 
 hate speech, ideat sterotipi marbutin mas-sess tal-persuna u preġudizzju.
• Nipprovdu opportunitajiet għal żgħażagħ li jiffaċilitaw innovazzjoni u prattiċi 

innovattivi l-aktar biex noħolqu impjiegi f’dinja diġitali u fil-mezzi soċjali.
• Ninkoraġġixxu inizjattivi li jqajmu kuxjenza u jiġu adottati metodi prattiċi 
 biex jgħinu fil-miri tal-Ġnus Magħquda: UN's Sustainable Development Goals.
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Is-Sitt għan strateġiku

Li nippromwovu u niffaċilitaw inizjattivi ta’ kooperazzjoni bejn is-setturi statali, 
privati u dawk tal-volontarjat li jaddottaw attitudni pożittiva u inklussiva biex jilħqu 
l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ.

Azzjonjiet
• Nestendu u niżviluppaw kooperazzjoni u sapport ma’ għaqdiet tal-volontarjat 

taż-żgħażagħ.
• Niżviluppaw u nippromwovu Quality Youth Label biex jiġu rikonoxxuti servizzi 

għaż-żgħażagħ mis-settur privat, pubbliku u dak tal-volontarjat.
• Naħdmu ma’ setturi privati u kumpaniji biex niżviluppaw u nimplimentaw 

inizjattivi li jiffaċilitaw edukazzjoni u taħriġ, intraprenditorji, tmexxija, qabżiet 
fl-abbilitajiet u opportunitajiet ta’ xogħol għaż-żgħażagħ.

• Ninkoraġġixxu żgħażagħ biex jiżviluppaw b’mod awtonomu u noffrulhom 
opportunitajiet biex jagħtu lura lis-soċjetà ta’ madwarhom u jikkontribwixxu 
aktar.

• Niżviluppaw u nsaħħu sistemi li jsostnu kollaborazzjoni u struttura bejn 
l-imsieħba soċjali li qed jaħdmu maż-żgħażagħ.

• Niżviluppaw u nimplimentaw strateġiji kemm ta’ ugwaljanza kif ukoll biex 
inwaqqfu fastidji sesswali għal min jipprovdi xogħol maż-żgħażagħ.

Is-Seba' għan strateġiku

Li niżviluppaw u ntejbu prattiċi effettivi ta’ xogħol maż-żgħażagħ.

Azzjonijiet
• Ninvolvu u naħdmu mal-Bord Professjonali tax-Xogħol tal-Ħaddiema maż-

Żgħażagħ u s-settur taż-żgħażagħ tal-volontarjat biex niffaċilitaw xogħol 
effettiv u professjonali għaż-żgħażagħ.

• Jiġi implimentat programm ta’ riflessjoni u superviżjoni prattika bl-għan li 
jippromwovi organizzazzjonijiet ta’ tagħlim u ntjebu l-prattika tax-xogħol maż-
żgħażagħ.

• Tiġi żviluppata u implimentata sistema ta’ data biex tosserva n-natura u 
l-kwantità ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-servizzi, programmi u inizjattivi 
pprovduti kemm minn Aġenzija Żgħażagħ u anke mill-oganizzazzjonijiet 
volontarji taż-żgħażagħ.

• Jiġu ppjanati sistemi tajba biex jiġi rikonoxxut ix-xogħol maż-żgħażagħ u 
t-tagħlim mhux formali.

• Il-“Youth Village” jiġi żviluppat bħala nkubatur ta’ idejat biex jkun jista’ jiġi 
organizzat xogħol ta’ kwalità li jkun jista’ jħejji għal aktar taħriġ għal youth 
workers u għal mexxejja żgħażagħ u dawk imsejħa youth leaders.

It-Tmien għan strateġiku

Li jiżgura koordinament effettiv u rabta fl-implimentazzjoni ta’ strateġija għaż-
żgħażagħ li tkun tista’ timmassimizza l-potenzjal kollu biex tissapportja ż-żgħażagħ.

Azzjonijiet
• Aġenzija Żgħażagħ, għandha tgħaqqad u tinvolvi dawn l-entitajiet li ġejjin 

b’mod regolari biex issaħħaħ il-kooperazzjoni u tkun tista’ timplimenta 
l-politika nazzjonali tażżgħażagħ: 
• L-Aġenzija tal-Programmi ta’ l-Unjoni Ewropeja (EUPA)
• Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC)
• Il-Kumissarju ta’ l-Għaqdiet Volontarji
• Sports Malta
• L-Universita’ ta’ Malta
• Id-Direttorati ta’ l-Edukazzjoni
• Il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST)
• Fondazzjoni tal-Ħarsien u Servizzi Soċjali
• Aġenzija Sapport
• Jobs+
• Il-Kumissarju tal-Għaqdiet tal-Volontarjat
• Il-Kumissarju tad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabiltà
• Il-Kumissarju tat-Tfal 
• Il-Kumissarju tas-Saħħa Mentali, u 
• Il-Bord Professjonali tax-Xogħol tal-Ħaddiema maż-Żgħażagħ
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• B’koordinament ma’ dawn l-entitajiet, Aġenzija Żgħażagħ se jimplimentaw 
dawn il-metodi u miżuri bżonjużi bl-għan li:
• jimmassimizzaw il-potenzjal mill-fondi Ewropej fil-qasam taż-żgħażagħ 

inkluż dak tal-Garanzija taż-żgħażagħ;
• josservaw u jiżguraw li x-xogħol u servizzi għaż-żgħażagħ huma ta’ kwalità;
• jinkoraġġixxu standards għolja għal taħriġ u xogħol relatat maż-żgħażagħ;
• jiżviluppaw u jimplimentaw inizjattivi flimkien ma’ entitajiet oħra bl-għan li 

jintlaħqu l-għanjiet ta’ din l-istrateġija nazzjonali u 
• jadottaw strateġiji u metodi organizzati biex jindirizzaw il-bżonnijiet u 

l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ.

• Tiġi implimentata sistema ta’ youth proofing li tgħin biex tiżgura li waqt li qed 
jiġu ppjanati strateġiji u leġislazzjionijiet għaż-żgħażagħ, l-interessi tagħhom 
ikunu żgurati u rikonoxxuti.

Possibilment, l-azzjonijiet ippjanati msemmija jiġu elaborati aktar u modifikati anke 
f’każ fejn niltaqgħu ma’ ċirkostanzi mhux mistennija bejn l-2021 u l-2030.

Nimplimentaw il-
Politika Nazzjonali 
taż-Żgħażagħ
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Ir-responsabbilità prinċipali ta’ din 
l-istrateġija se taqa’ taħt il-Ministeru għall-
Inklużjoni u l-Ħarsien u l-Kwalità tal-Ħajja 

(jew dak il-ministeru li jkun deċiż mill-Gvern li 
jkollu r-responsabbilta’ taż-żgħażagħ), filwaqt 
li Aġenzija Żgħażagħ se tkun responsabbli 
mill-ippjanar strateġiku, l-implimentazzjoni u 
mill-funzjonijiet regolari tagħha. Il-Ministeri 
u l-entitajiet l-oħra, flimkien mal-għaqdiet 
volontarji u s-setturi privati se jissapportjaw 
l-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali 
taż-żgħażagħ skont kif jaffettwaw l-oqsma 
tagħhom.

Din l-istrateġija se tiġi implimentata b’mod 
proporzjonat f’Malta u Għawdex, b’mod li 
tikkonsidra n-numru ta’ żgħażagħ residenti 
fiż-żewġ gżejjer u r-riżorsi li jkun hemm għad-
diżpożizzjoni fil-lokal. Is-servizzi għaż-żgħażagħ 
se jkunu koordinati bejn erba’ servizzi reġjonali 
bbażati fil-parti ċentrali ta’ Malta, in-naħa ta’ 
fuq, in-naħa t’isfel u f’Għawdex.

Attenzjoni speċifika se tingħata lill-karattru u 
t-tradizzjoni ta’ kull post u lokalità. Il-politika 
nazzjonali se taspira li ssaħħaħ il-komunitajiet 
billi tara li l-infrastruttura fejn iż-żgħażagħ 
jiltaqgħu, u jissoċjalizzaw biex jiżviluppaw il-
ħiliet tagħhom, hi waħda tajba.

Biex tiġi implimentat din l-istrateġija se jkunu 
offruti riżorsi addizzjonali fil-perjodi 2021-
2030 u se jittieħdu miżuri f’waqthom biex issir 
evalwazzjoni u monitoraġġ.

5.1 Riżorsi u bini ta’ kapaċità

Riżorsi umani, fiżiċi u finanzjajri se jkunu 
elaborati u mwessgħa bejn l-2021 u l-2030 

bl-għanijiet primarji jkunu li l-bini u r-riżosi 
ta’ Aġenzija Żgħażagħ u tal-għaqdiet volontarji 
jipprovdulhom ħiliet neċesssarji u abbilitajiet 
li jissapportjaw l-iżvilupp tal-adolexxenti u 
ż-żgħażagħ.
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5.2 Monitoraġġ u evalwazzjoni

L-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali għaż-żgħażagħ bejn l-2020 u l-2030 se tkun 
taħt skrutinju kontinwu. Aġenzija Żgħażagħ se tuża r-rapporti annwali biex ikollha 

evidenza tal-progress ta’ din l-istrateġija u l-kisbiet tagħha. Ir-rapporti annwali se 
jinkludu wkoll data fuq il-kwalità, il-limitazzjoni u l-livell tal-parteċipazzjoni tax-
xogħol u s-servizzi maż-żgħażagħ.

Fis-snin 2025/26 se ssir evalwazzjoni ta’ din il-politika nazzjonali biex tiżgura li tibqa’ 
relevanti għall-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ u b’hekk iseħħ it-tibdil li 
hemm bżonn.

Fl-aħħar tal-perjodu 2021-2030, se ssir evalwazzjoni indipendenti fuq l-impatt ta’ din 
l-istrateġija u l-benefiċċji li gawdew minnha ż-żgħażagħ.

Dimensjoni Ewropea 
u Internazzjonali
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Il-politika nazzjonali għaż-żgħażagħ se tiġi 
implimentata flimkien mal-politika Ewropea 
għaż-żgħażagħ u se tkun ta’ sapport ukoll għal 

dik internazzjonali.

L-Istrateġija għaż-Żgħażagħ tal-UE li tkopri l-perjodu 
mill-2019 sal-2027 u l-Istrateġija tal-Kunsill Ewropew 
2030 se jkunu qed jipprovdu opportunitajiet 
għall-kooperazzjoni reċiproka, koordinazzjoni 
u tagħlim. Aġenzija Żgħażagħ se tara li tkompli 
x-xogħol kontinwu tagħha b’kooperazzjoni mal-
Ġnus Magħquda, il-Commonwealth u l-Unjoni tal-
Mediterran u tara wkoll li tilħaq l-imigranti Maltin 
ukoll.

Malta se tkompli tagħti s-sehemha b’mod proattiv 
u pożittiv fil-qasam tal-politika Ewropea taż-
żgħażagħ, bil-parteċipazzjoni u billi tikkontribwixxi 
għall-Youth Working Party, Youth Ministers’ 
Councils u EU Youth Conferences. Se tissaħħaħ ukoll 
il-kontribuzzjoni ma’ entitajiet Ewropej bħalma 
huma: European Commission, Council of Europe 
Steering Committee on Youth, Youth Partnership, 
European Youth Information u l-Counselling Agency 
(ERYICA), European Youth Card Association (EYCA) u 
European Youth Knowledge Centre (EKCYP).






