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Dikjarazzjoni bil-miktub, skont l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-ħolqien 
ta' Ġurnata Ewropea kontra l-ibbuljar u l-vjolenza fl-iskejjel1

1. Il-vjolenza hija waħda mill-iktar ksur komuni tad-drittijiet fundamentali, minħabba li 
tikkonsisti f’theddida serja għall-iżvilupp u għas-saħħa fiżika u mentali tal-vittmi u 
ċċaħħadhom mill-aċċess ugwali għal ħtiġijiet bażiċi; 

2. It-tfal huma l-aktar grupp vulnerabbli tas-soċjetà, u l-iskejjel għandhom ikunu ambjent 
sikur, u jiffukaw fuq l-aħjar interessi tat-tfal; 

3. Il-vjolenza fiżika, verbali, sesswali u psikoloġika, inkluż it-theddid u l-kastiġi fiżiku, 
huma ksur flagranti tad-drittijiet għall-ħajja, għas-sikurezza u u għad-dinjità li għandhom 
it-tfal.

4. Il-Kummissjoni hija msejħa tappoġġa l-istabbiliment ta' Ġurnata Ewropea kontra l-Ibbuljar 
u l-Vjolenza fl-Iskejjel, biex b'hekk titqajjem kuxjenza dwar l-effetti serji ta' dan il-
fenomenu; 

5. L-Istati Membri, bħala Stati Partijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tat-Tfal, huma inkoraġġiti biex jieħdu miżuri adegwati sabiex it-tfal jitħarsu mill-
forom kollha ta’ vjolenza fiżika jew psikoloġika, inkluż l-ibbuljar onlajn u sabiex iż-
żgħażagħ, il-ġenituri, l-għalliema, dawk li jieħdu ħsiebhom u s-soċjetà inġenerali jkollhom 
kull lok biex jevitaw u jiġġieldu l-ibbuljar; 

6. L-Istati Membri huma mħegga jappoġġaw it-taħriġ tul il-ħajja ta' professjonisti li jaħdmu 
mat-tfal u jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ – inter alia permezz ta' 
teknoloġiji ġodda – fil-prattika tar-riżoluzzjoni paċifika ta' tilwim;

7. Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, hija mgħoddija lill-Kummissjoni, 
lill-Kunsill u lill-Parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.

1 F'konformita' mal-Artikolu 123(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, meta d-
dikjarazzjoni hija ffirmata minn maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament, għandha 
tiġi ppubblikata fil-minuti flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji u tiġi mgħoddija lill-indirizzati, 
mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.


