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2015/2139(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0373/2015 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-rwol tad-djalogu interkulturali, id-

diversità kulturali u l-edukazzjoni fil-promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-UE 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 4(1) u (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 

l- Artikolu 6 tiegħu, li l-edukazzjoni u l-kultura huma żewġ oqsma fejn l-Unjoni 

m'għandha l-ebda setgħa u ma tistax tinterferixxi fl-eżerċizzju ta' dawn il-kompetenzi 

rriżervati għall-Istati Membri, 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
1
, u b'mod 

partikolari l-Artikoli 10, 11 u 12, kif ukoll il-Preambolu tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod 

partikolari l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 1 tagħha, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-

20 ta' Diċembru 2010 bit-titolu "Il-Kultura u l-Iżvilupp", 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 dwar il-protezzjoni u l-

promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948, b'mod 

partikolari l-Artikolu 16 tagħha, u d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti  dwar l-

eliminazzjoni tal-forom kollha ta' intolleranza u diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon jew 

it-twemmin,  

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar il-promozzjoni taċ-ċittadinanza u tal-

valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni, 

adottata fil-laqgħa informali tal-ministri tal-edukazzjoni tal-Unjoni  fis-17 ta' Marzu 2015 
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f'Pariġi (8496/15), 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet konġunti finali tat-Triju ta' Presidenzi tal-

Konferenza Ewropea dwar iż-Żgħażagħ fl-2015 fil-Lussemburgu, li ħadu 

inkonsiderazzjoni l-konsultazzjonijiet taħt forma ta' djalogu strutturat bil-għan li tagħmel 

iż-żgħażagħ aktar responsabbli għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-politika fil-ħajja 

demokratika tal-Ewropa u li stiednu lill-Parlament Ewropew biex jippromwovi 

edukazzjoni bbażata fuq il-valuri u edukazzjoni għal ċittadinanza attiva, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0373/2015), 

A. billi l-Istati Membru u l-Unjoni jirrappreżentaw rikkezza immensa ta' diversità kulturali, 

soċjali u lingwistika; billi f'dan il-kuntest, huwa kruċjali li jiġu rispettati dawn id-

differenzi billi tiġi evitata kull proċedura ta' standardizzazzjoni sfurzata li tikkostitwixxi 

vjolenza reali kontra l-popli Ewropej; 

B. billi jfakkar li d-djalogu interkulturali mhuwiex kunċett ġuridiku, mhuwiex regolat mid-

dritt nazzjonali, la tal-Unjoni u lanqas internazzjonali, iżda jaqa' taħt teorija ta' rapporti 

soċjali; 

C. billi huwa importanti li jingħata widen għall-aspetti speċifiċi nazzjonali sabiex jissaħħaħ 

ir-rispett tad-diversità kulturali u biex jiġu indirizzati r-realtajiet kumplessi tas-soċjetajiet 

tagħna; 

D. billi l-kisba ta' dan l-objettiv mhijiex biss kompitu tal-awtoritajiet pubbliċi u dawk li 

jieħdu d-deċiżjonijiet, iżda hija responsabilità maqsuma tas-soċjetà kollha kemm hi, li 

jinkludi firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati bħal familji, il-midja, l-edukaturi, l-intrapriżi 

u l-mexxejja komunitarji u reliġjużi; billi, barra mill-atturi politiċi, huwa importanti li jiġi 

enfasizzat ir-rwol tal-atturi kollha l-oħra involuti fir-rigward tad-diversità kulturali 

madwar l-Ewropa; 

E. billi r-rispett tad-diversità kulturali u d-djalogu paċifiku jeħtieġu rispett ġenwin tal-kulturi 

tradizzjonali fl-Ewropa, b'mod partikolari permezz tar-rikonoxximent tal-istorja u tal-

identità ta' kull Stat Membru; ifakkar li dak li jista' jġib flimkien il-popli huwa 

preċiżament ir-rikonoxximent ta' sett komuni ta' valuri u ta' tradizzjonijiet, li attwalment 

qed jiġi attakkat minn diversi tentattivi totalitarji llum madwar id-dinja; 

F. billi r-rispett tal-kulturi tradizzjonali huwa integrali għall-iżvilupp u li kull tentattiv 

kontra dawn il-kulturi jista' jrawwem tensjonijiet min-naħa tal-popli kkonċernati u 

għalhekk ikollu effett oppost għall-objettiv imfittex; 

G. billi l-Ewropa u d-dinja ikollhom jiffaċċjaw bosta sfidi marbuta mal-globalizzazzjoni, l-

immigrazzjoni, il-kunflitti reliġjużi u interreliġjużi u l-qawmien tar-radikaliżmu; 

1. Jargumenta li strateġija Ewropea għandha tfittex li tagħti valur lill-kulturi nazzjonali 

differenti sabiex jiġi rispettat bis-sħiħ il-prinċipju ta' diversità kulturali; 
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2. Jemmen li r-rikonoxximent tal-falliment tal-multikulturaliżmu minn bosta mexxejja tal-

Istati Membri għandu jwassal lil dawn tal-aħħar jerġgħu jikkunsidraw l-istrateġija ta' 

integrazzjoni tagħhom, partikolarment fil-qasam tal-edukazzjoni; 

3. Huwa tal-fehma li l-inklużjoni tal-qasam tal-kultura fir-relazzjonijiet esterni, bilaterali 

jew multilaterali, tal-Istati Membri u fil-politika ta' żvilupp tagħhom tipprovdi għodda 

għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti, iż-żamma tal-paċi u l-prevenzjoni tal-kriżijiet; 

4. Iqis li d-djalogu u d-diversità kulturali għandhom jibqgħu għodod għas-servizz tal-Istati 

sovrani fir-relazzjonijiet bilaterali jew multilaterali tagħhom, fosthom jew mal-pajjiżi 

terzi; 

5. Jitlob li d-djalogu bejn ir-reliġjonijiet jiġi kkunsidrat bħala komponenti ta' prekundizzjoni 

għall-paċi u għodda essenzjali tal-ġestjoni tal-kunflitti, filwaqt li tiġi enfasizzata d-dinjità 

tal-individwu u kif ukoll il-ħtieġa li jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem madwar id-

dinja, b'referenza partikolari għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon u d-dritt tal-

protezzjoni tal-minoranzi reliġjużi, b'mod partikolari l-Insara tal-Lvant; 

6. Jissottolinja l-fatt li djalogu ġenwin bejn il-Kulturi jippromwovi l-interazzjonijiet 

pożittivi u l-kooperazzjoni, jiffavorixxi l-fehim u r-rispett bejn il-kulturi, ikabbar id-

diversità u r-rispett tad-demokrazija u l-libertà; ifakkar li dan id-djalogu huwa biss 

possibbli sakemm kull ċittadin jintegra u jirrispetta l-kultura dominanti tal-pajjiż fejn 

jgħix; 

7. Jinkoraġġixxi f'dan is-sens lill-Istati Membri biex isaħħu t-taħriġ u t-tagħlim tal-

edukazzjoni ċivika, li jippermetti lill-edukaturi jirriflettu aħjar id-diversità ta' fehmiet 

filwaqt li jiżguraw ir-rispett minn kulħadd tal-kuntest kulturali komuni ta' kull Stat 

Membru; 

8. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinħolqu ambjenti tat-tagħlim għal studenti bbażati fuq id-drittijiet 

iżda wkoll id-dmirijiet, bħar-rispett tal-awtorità tal-għalliema, filwaqt li  jitqies li l-

edukazzjoni ma tistax tipprovdi qafas stabbli jekk ma tikkunsidrax dawn iż-żewġ 

dimensjonijiet; jenfasizza, barra minn hekk, li jekk it-tagħlim ta' valuri huwa importanti, 

it-tagħlim ta' ħiliet bażiċi bħall-qari u l-kitba jibqa' essenzjali għall-iżvilupp ta' kull 

individwu; 

9. Jirrikonoxxi l-bżonn li jiġi pprovdut appoġġ sostenibbli għall-istrutturi edukattivi 

pubbliċi u privati, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-istituzzjonijiet ta' taħriġ, 

sakemm ikunu konformi mal-prinċipji ta' libertà u l-valuri fundamentali ta' kull Stat 

Membru, sabiex jiġġieldu kontra l-aspetti multipli tal-prekarjat li jolqtu attwalment lill-

ġenerazzjonijiet żgħażagħ; 

10. Jinkoraġġixxi attivitajiet ta' tagħlim u ta' taħriġ inklużivi fil-qasam tal-arti u l-isport għall-

etajiet kollha, kif ukoll il-volontarjat, sabiex jissaħħu l-proċessi ta' soċjalizzazzjoni u 

assimilazzjoni tal-kultura nazzjonali ta' kull Stat Membru; 

11. Iħeġġeġ lill-stituzzjonijiet tal-Unjoni jkomplu l-analiżi tagħhom tar-radikalizzazzjoni, 

jadottaw pożizzjoni kuraġġuża u realistika fid-diskussjonijiet tagħhom mal-Istati Membri 

sovrani sabiex jifhmu bis-sħiħ il-proċess tal-vjolenza politika u minnu jiġbdu l-
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konklużjonijiet kollha rilevanti; jilqa', minn dan il-lat, il-kelliema preżenti fis-seduta ta' 

smigħ pubblika tal-Ħamis, 15 ta' Ottubru 2015, organizzata mill-Kumitat għall-Kultura 

dwar il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni, għall-kwalità tal-interventi tagħhom u l-linji 

tal-ħsieb li qasmu bħala informaturi reali; 

12. Jistieden lill-Istati Membri u l-popli tagħhom jiddeċiedu huma stess dwar il-mod kif 

iħarsu lejn iċ-ċittadinanza, il-ħajja flimkien u l-proċessi ta' integrazzjoni kif ukoll ta' 

assimilazzjoni tal-barranin fil-pajjiżi tagħhom; ifakkar, f'dan ir-rigward, li kull persuna li 

tasal ġdida, irrispettivament mill-kundizzjonijiet tal-wasla tagħha, għandha tirrispetta l-

kultura u t-tradizzjonijiet tal-pajjiż li jilqagħha, kundizzjonijiet sine qua non sabiex 

tinkiseb ċittadinanza ġdida u b'hekk tiġi żgurata l-koeżjoni nazzjonali; 

13. Ifakkar li, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, l-Istati Membri jżommu l-kompetenza fir-rigward tal-kultura u li l-

Unjoni f'dan il-qasam għandha biss kompetenza msejħa "ta' appoġġ"; jirrikonoxxi, 

madankollu, li l-kultura hija għodda indispensabbli tad-diplomazija, iżda għandu dubji 

dwar kemm huwa utli li din l-għodda tiġi istituzzjonalizzata ftit aktar, bir-riskju li jiġi 

kompromess il-prinċipju ta' sussidjarjetà; 

14. Jappoġġja lill-Istati Membri fl-azzjonijiet li jqisu neċessarji biex jipprevjenu l-

estremiżmu u l-marġinalizzazzjoni permezz ta' miżuri li l-gvern tagħhom iqis xierqa 

għas-sitwazzjoni speċifika tal-pajjiż tagħhom (rabtiet storiċi ma' ċerti komunitajiet, 

ftehimiet bilaterali, eċċ.), bl-inklużjoni ta' firxa wiesgħa ta' atturi bil-għan li jiġu 

miġġielda t-terroriżmu u l-istabilità ta' kull Stat; 

15. Jinnota d-defiċit demokratiku li minnu jsofru bosta Stati Membri, kif juru regolarment ir-

rati ta' parteċipazzjoni, partikolarment taż-żgħażagħ, fl-elezzjonijiet, iżda wkoll l-istħarriġ 

differenti li jenfasizza l-pessimiżmu tal-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ lejn il-gvernijiet 

tagħhom; jinsab konvint li dawn l-elementi huma biss sintomi ta' kriżi ta' fiduċja aktar 

profonda li għandha tiġi rrimedjata, partikolarment bl-għjnuna ta' għodod bħall-

edukazzjoni u l-kultura; jinsisti li r-rivalutazzjoni tal-korsijiet tal-istorja pereżempju, iżda 

wkoll it-tagħlim tal-istudji umanistiċi bħall-Grieg u l-Latin, jippermettu liż-żgħażagħ li 

jiskopru mill-ġdid ir-rabta mal-għeruq tagħhom u, b'hekk, jiffaċċjaw il-futur biċ-ċertezza 

li jkunu jafu minn fejn ġejjin; b'hekk jistieden lill-Istati Membri jqisu din ir-rivalutazzjoni 

tal-għarfien fundamentali bħala mezz biex jissawru ċittadinanza attiva u żgħażagħ lesti li 

joffru ruħhom għas-servizz tal-pajjiżi tagħhom; 

16. Jinnota r-rwol essenzjali li jiżvolġu l-għalliema u l-edukaturi biex itejbu – f'kooperazzjoni 

mal-familji – rabtiet soċjali, fil-kompitu tagħhom li jipproduċu rabta ta' appartenenza u ta' 

għajnuna għaż-żgħażagħ biex jiżviluppaw valuri ċiviċi u etiċi; 

17. Ifakkar li kull Stat Membru għandu jkun liberu li jagħżel il-proċessi ta' integrazzjoni u ta' 

ħajja flimkien tiegħu; jinsab konvint li l-impożizzjoni ta' tali miżura "minn fuq għal isfel" 

mhux se tippermetti li jiġu sodisfatti l-isfidi ta' integrazzjoni, li jvarjaw ħafna minn Stat 

għal ieħor skont l-elementi speċifiċi nazzjonali, partikolarment dawk storiċi; jirrikonoxxi 

li l-problema ta' akkoljenza tal-migranti llum hija ta' dimensjoni Ewropea, iżda li ntwera 

fil-passat li mudell ta' integrazzjoni li jista' jiffunzjona perfettament f'pajjiż wieħed kien 

falliment miżerabbli fi Stat Membru ieħor u li, minflok ma tkun soluzzjoni, l-

istandardizzazzjoni sfurzata tista' hija stess toħloq problemi ġodda; 
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18. Ifakkar lill-gvernijiet tal-Istati Membri li dawn ġew eletti b'mod demokratiku u li, 

minħabba dan, l-investimenti u l-infiq finanzjarji tagħhom għandhom jissodisfaw biss 

rekwiżiti mitluba mill-ġid komuni fil-pajjiż tagħhom kif ukoll minn dawk magħmula 

mill-popli tagħhom; jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex responsabbli li 

jħeġġu nazzjonijiet sovrani jippromwovu tali programmi jew inizjattivi fil-qasam tal-

kultura u l-edukazzjoni għad-detriment tal-libertà tagħhom; 

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 

għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni 

għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Istati Membri. 

Or. fr 

 

 


