2. INDUKRAR TAT-TFAL TA’
KWALITÀ GĦAL KULĦADD.

Ser jgħixu f’Unjoni miftuħa u li qed
tirnexxi, b’opportunitajiet għal
kulħadd?

1. IMPJIEGI U TAĦRIĠ GĦAŻŻGĦAŻAGĦ.

X’tip ta’ Ewropa ser jgħixu ﬁha
l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ Ewropej?

Jew ser ikunu magħluqa f’Ewropa
maqsuma b’ħitan, restrizzjonijiet u
differenzi?
Il-futur tal-Ewropa qiegħed f’idejn
il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ Ewropej, iżda
bħalissa dik il-ġenerazzjoni qed
tiffaċċja inċertezza enormi. L-Ewropa
qed tiffaċċja l-inċertezza.
Aħna, is-Soċjalisti u d-Demokratiċi
Ewropej, irridu li l-Unjoni Ewropea
toffri liż-żgħażagħ futur aktar ċar u
aħjar billi tippromwovi:

3. KULTURA AĊĊESSIBBLI GĦAL
KULĦADD.
4. PROGRAMMI TA’ SKAMBJU
INTERNAZZJONALI GĦAL AKTAR
STUDENTI EWROPEJ.

Hawn taħt tista’ taqra aktar dwar l-4
pilastri tal-PJAN EWROPEW GĦAŻŻGĦAŻAGĦ tagħna.
Ser tappoġġjana?
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1. IMPJIEGI U TAĦRIĠ TA’ KWALITÀ GĦAŻŻGĦAŻAGĦ!

2. INDUKRAR TAT-TFAL TA’ KWALITÀ GĦAL
KULĦADD!

KIF? Billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ issir permanenti. – Dan
il-programm Ewropew jiggarantixxi liż-żgħażagħ impjieg,
apprendistat, traineeship jew opportunità xierqa għallkontinwazzjoni tal-edukazzjoni ﬁ żmien erba’ xhur minn
meta jtemmu l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom jew minn
meta jitilqu mill-impjieg preċedenti tagħhom. Irridu li dan
isir permanenti, il-ﬁnanzjament tiegħu jiżdied għal € 20
biljun, u l-limitu tal-età jogħla għal 30 sena.

META? Issa stess, billi t-tfal tal-lum ser ikunu ċ-ċittadini
tal-UE ta’ għada. Il-kriżi ekonomika kurrenti bħalissa qed
thedded xi wħud mill-ħtiġijiet bażiċi ta’ kull tifel u tiﬂa ﬂ-UE.
Irridu politiċi Ewropej u nazzjonali biex jindirizzaw dawn
il-ħtiġijiet u ﬁnanzjament biex jiggarantixxi li t-tfal kollha
jkollhom aċċess għal kontrolli tas-saħħa bla ħlas, post
raġonevoli f’indukrar tat-tfal ta’ kwalità u ikla sana ﬂ-iskola
b’garanzija għat-tfal.
It-tfal huma l-ġejjieni tagħna.

3. KULTURA AĊĊESSIBBLI GĦAL KULĦADD!

4. ERASMUS GĦAL KULĦADD!

FEJN? Iż-żgħażagħ għandu jkollhom aċċess għall-wirt
kulturali tal-pajjiżi kollha tagħna mal-Ewropa kollha. Ser
nintroduċu Ċekkijiet Ewropej għaż-Żgħażagħ għallattivitajiet kulturali – aċċess bla ħlas għaż-żgħażagħ kollha
ﬂ-UE għal avvenimenti u postijiet kulturali.

GĦALIEX? Billi l-Ewropa qed tinbidel. Ħafna u ħafna aktar
żgħażagħ qed jistudjaw f’pajjiżi differenti u qed jiggradwaw
b’aktar għarﬁen, esperjenza, u jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ
tagħhom. Il-programmi ta’ Erasmus u Erasmus+ għenu ħafna
f’dan.

Kollha kemm aħna neħtieġu aċċess għall-kultura, billi l-arti
tista’ tbiddel in-nies għall-aħjar.

Issa rridu li nestendu l-programm ta’ skambju internazzjonali
għall-iskejjel sekondarji u t-taħriġ vokazzjonali. Iż-żgħażagħ
kollha għandu jkollhom l-opportunità li jesperjenzaw l-istudju
f’pajjiż ieħor.

