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L-ADOLOXXENTI U Ż-ŻGĦAŻAGĦ FL-ISTAĠUN TAS-SAJF 

 

Fil-bidu tas-sajf, il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (KDŻ) flimkien mal-Kummissjoni 

Ġustizzja u Paċi, il-Kummissjoni Pastorali fid-Dinja tax-Xogħol u l-Kunsill Nazzjonali taż-

Żgħażagħ (KNŻ) jixtiequ jgħaddu xi rakkomandazzjonijiet favur l-adolexxenti u                          

ż-żgħażagħ matul dan l-istaġun. Dawn il-ħsibijiet huma indirizzati liż-żgħażagħ                             

u l-adolexxenti kif ukoll lil dawk b’responsabbiltà diretta lejhom: ġenituri, youth leaders, u  

entitajiet privati u statali. 

F’Malta, is-sajf jagħti aktar libertà liż-żgħażagħ sabiex jiżviluppaw il-personalitajiet tagħhom. 

Dan l-istaġun joffri opportunità lill-adolexxenti u liż-żgħażagħ biex ikomplu jiskopru l-ħajja 

permezz tad-divertiment, tar-relazzjonijiet, tal-kreattività, tal-fidi/spiritwalità, tax-

xogħol/volontarjat u tal-familja. Filwaqt li dawn kollha joffru spazju importanti biex huma 

jkomplu jikbru, daqstant ieħor jitolbu responsabbiltà; kemm minn naħa tal-adolexxenti u                               

ż-żgħażagħ nfushom, kif ukoll minn naħa tal-ġenituri tagħhom, ta’ min iħaddimhom u ta’ min 

jinfluwenzahom. 

B’dan f’moħħna, nixtiequ niġbdu l-attenzjoni għal dawn il-punti: 

- Impjieg staġonali: Numru ta’ żgħażagħ (Maltin u barranin) jagħmlu l-ewwel 

esperjenzi fid-dinja tax-xogħol matul is-sajf. Għalhekk importanti li f’din l-ewwel 

tranżizzjoni mill-edukazzjoni għall-ħajja tax-xogħol jiġu trattati b’dinjità: billi jingħataw 

paga xierqa, ikollhom kundizzjonijiet rispettużi, u jiġu ntegrati b’mod sħiħ sa mill-bidu 

nett. Il-ħidma ta’ tfal taħt l-età ma tagħtix ġieh lil din l-fażi tal-ħajja. 

- Ħin ta’ kwalità: L-adolexxenza u ż-żgħożija jgħaddu lill-familja sħiħa minn fażi 

sabiħa, anki jekk mimlija sfidi tal-ħajja. Is-sajf jagħti iktar ħin għall-esperjenzi flimkien 

bħala familja. It-teżor tal-ħin flimkien għandu jingħata prijorità kemm mill-adolexxenti 

u ż-żgħażagħ, kif ukoll mill-ġenituri. 

- L-istaġun tad-divertiment: Id-dinja tad-divertiment tippermetti liż-żgħażagħ jieħdu                  

l-mistrieħ xieraq tagħhom u jiskopru s-sabiħ li tgħix ma’ żgħażagħ oħra b’mod san. 

Għaldaqstant nappellaw kontra l-isfruttament taż-żgħażagħ, b’mod partikolari fil-

konsum tal-alkoħol u d-droga, f’ambjenti li mhumiex xierqa għall-adolexxenti u                   

ż-żgħażagħ. 

 



 

 

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed nagħmluhom f’isem iż-żgħażagħ stess, bix-xewqa li                   

ż-żgħażagħ jieħdu l-aħjar miż-żmien tas-sajf. Inħeġġu u nawguraw lill-adolexxenti u                   

ż-żgħażagħ kollha sabiex tul dan l-istaġun ifittxu opportunitajiet ta’ volontarjat, sport, arti, 

divertiment, gruppi li jilqgħuhom bl-aħjar mod, u xogħol dinjituż li jagħtihom esperjenzi li 

jiswuhom kemm fil-preżent kif ukoll fil-ġejjieni. 

 


