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Malta se tissokta bl-isforzi tagħha biex jiġu
indirizzati l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni:
12-il proġett fl-Afrika, fl-Asja, u fl-Amerika t’Isfel
għal din is-sena bis-saħħa ta’ sħubija bejn ilGvern u l-ONG

“Se nissuktaw bl-isforzi
tagħna biex jiġu
indirizzati l-kawżi
fundamentali talmigrazzjoni u biex
niffukaw aktar fuq irrabtiet bejn ilmigrazzjoni u l-iżvilupp
permezz ta’ miżuri
konkreti.”

“F’dawn l-aħħar sitt xhur, il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea kellha l-opportunità li timbotta l-prijoritajiet tagħha ’l quddiem,
proprju fil-qalba tal-Ewropa. Il-Presidenza tagħna kisbet progress reali
fuq firxa ta’ kwistjonijiet li jolqtu lil kulħadd, bħall-migrazzjoni, ilkoperazzjoni għall-iżvilupp, u l-għajnuna umanitarja,” qal il-Ministru
għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela. “Se
nissuktaw bl-isforzi tagħna biex jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali talmigrazzjoni u biex niffukaw aktar fuq ir-rabtiet bejn il-migrazzjoni u liżvilupp permezz ta’ miżuri konkreti.”
Il-Ministru Abela kien qed jindirizza konferenza dwar il-proġett ‘E4C Educating for Change’, li kellu l-għan li jpoġġi d-drittijiet tal-bniedem u
l-ġustizzja soċjali fuq l-aġenda tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni
Ewropea. Il-konferenza ġiet organizzata t-Tnejn, is-26 ta’ Ġunju 2017
f’San Ġiljan minn SKOP, il-pjattaforma mazzjonali ta’ organizzazzjonijiet
nongovernattivi (ONG) Maltin li jaħdmu fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli
u l-ġustizzja soċjali globali. F’Ottubru li għadda, il-Ministeru għallAffarijiet Barranin qabel li jgħin fil-finanzjament ta’ dan il-proġett bħala
wieħed mill-impenji tiegħu għall-Presidenza Maltija fil-qasam talgħajnuna internazzjonali għall-iżvilupp. Il-biċċa l-kbira tal-finanzjament,
80 fil-mija, ħarġitu l-Kummissjoni Ewropea. Il-proġett jiġi fi tmiemu
f’Ottubru li ġej.
Il-Ministru Abela rrimarka li, minbarra fil-livell Ewropew bħala lPresidenza tal-UE, Malta kienet qed twettaq l-impenn tagħha favur lgħajnuna għall-iżvilupp anki fil-livell nazzjonali. Fil-fatt, il-Ministeru
għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ għen filfinanzjament ta’ total ta’ 12-il proġett fl-Afrika, fl-Asja, u fl-Amerika
t’Isfel għall-2017 li saru u qed isiru minn ONG differenti bbażati f’Malta.
Il-proġetti jiffukaw fuq aspetti differenti tal-iżvilupp, bħall-aċċess għallilma tajjeb għax-xorb, l-edukazzjoni u s-servizzi tas-saħħa, it-tnaqqis
tal-malnutrizzjoni, u l-ħolqien ta’ opportunitajiet biex in-nies jaqilgħu lgħajxien tagħhom.
Il-Ministru qal li s-sħubija bejn is-soċjetà ċivili u l-Gvern tibqa’ kruċjali
biex jitwettqu b’suċċess is-17-il Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda
2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, li ġiet adottata mill-mexxejja dinjin
waqt laqgħa għolja storika tan-Nazzjonijiet Uniti li saret f’Settembru tal2015. Huwa żied jgħid li l-proġett E4C wera tabilħaqq kemm sħubija
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bħal din tista’ taħdem fil-prattika, u li l-ħidma biex in-nies ikunu jafu aktar dwar ilkoperazzjoni favur l-iżvilupp hija parti integrali mill-ħidma biex jinqered il-faqar.
“Is-settur tal-ONG dejjem kien, u għadu, id-drigħ it-twil tal-Gvern biex jitħejja tajjeb għallimplimentazzjoni tal-Aġenda 2030,” qal il-Ministru Abela. “Napprezzaw, u għandna l-ħsieb li
nibqgħu nappoġġjaw, il-ħidma importanti li l-ONG jwettqu f’diversi komunitajiet madwar iddinja bħala parti mill-isforzi tagħhom biex jinqered il-faqar.”
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https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/35566278635/in/album-72157675458927640/
https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/35179272140/in/album-72157675458927640/
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