
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskors ta’ Introduzzjoni 

 
 
L-ewwel nett grazzi li lqajtu l-istedina tagħna llum biex tingħaqdu magħna, kemm dawk 
li qegħdin hawn magħna fiżikament u dawk li ngħaqdu magħna b’mod virtwali.  Nilqa’ 
b’mod speċjali lil Dr Elena Grech, il-Kap tar-Rappreżentanza tal-Unjoni Ewropeja hawn 
Malta li ngħaqdet magħna virtwalment, u lil Dr Mario Sammut, il-Kap tal-European 
Parliament Liaison Office hawn Malta, li se jkollna pjaċir nisimgħuhom jitkelmu warajja. 
 
Il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex ilha li bdiet din l-avventura mill-2013.  Matul dawn 
is-snin kbirna fl-esperjenza tagħna bħala Kamra, u minn hawn nirringrazzja lil Marlene 
Muscat li ilha maniger tal-uffiċċju tal-Europe Direct sa mill-2014.  Nixtieq insellem ukoll 
il-memorja ta’ Joe Grech, li kien Kap Eżekuttiv tal-Kamra sal-2018, u li taħtu bdiet din 
il-ħidma. 
 
Bħal kull esperjenza din talbet li aħna, bħal kull entita oħra li qed taffaċċja esperjenza 
ġdida, nitgħalmu kif nimmaniġjaw b’mod tajjeb dan l-uffiċċju.  Nista’ ngħid ukoll 
b’sodisfazzjon li bi żmien sibna wkoll integrazzjoni aħjar bejn il-ħidma tal-Kamra tan-
Negozju għal Għawdex u l-ħidma ta’ dan l-uffiċċju, u llum qegħdin f’sitwazzjoni fejn 
organizzajna u se nkomplu norganizzaw bejn iż-żewġ uffiċċji attivitajiet li 
jikkumplimentaw il-ħidma ta’ xulxin.  Żewġ setturi fejn ħdimna ma’ xulxin huma il-
qasam tad-diġitalizzazjoni u l-intrapriża, fejn ħdimna wkoll ma’ entitajiet oħra bħal 
Microsoft.  Avveniment importanti fil-qasam tas-sostenibilta kien il-Youth 4 
Entrepreneurship Gozo, li s-sena l-oħra speċifikament iffoka fuq il-qasam tas-
sostenibilta’, li hu wieħed mill-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropeja għaż-żmien li ġej. 
 
X’nista’ ngħid?  Il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex dejjem kienet kommessa għad-
dimensjoni Ewropeja.  Dan jixhdu l-involviment tagħna fl-INSULEUR (l-għaqda li tiġbor 
fiha il-Kmamar tan-Negozji tal-gżejjer Ewropej).  Nista’ bi pjaċir ngħid li mill-2018 
għandna wkoll il-presidenza tagħha.  Qatt ma bsarna li kellna naffaċċjaw dan iż-żmien 
ta’ pandemija.  U bħala President tal-INSULEUR illum nista’ nisħaq dejjem iktar kemm 
hu mportanti li anke entitajiet żgħar bħalna jifhmu l-importanza li jsemmgħu leħinhom 
fuq livell Ewropew.  Bħala INSULEUR nista’ ngħid li f’dan iż-żmien per eżempju iktar 
minn qatt qabel semmajna leħinna fost l-istituzzjonijiet Ewropej biex id-drittijiet tal-
gżejjer jiġu salvagwardati. 
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U għalhekk meta dħalna għal din il-biċċa xogħol fl-2013, ma kinetx xi ħaġa ‘il barra 
minna, imma parti sħiħa mill-ħidma tagħna.  Ir-rwol prinċipali tal-Europe Direct hu li 
jwassal il-messaġġ tal-Unjoni Ewropeja u li jħeġġeġ iktar liċ-ċittadini biex jieħdu sehem 
attiv fil-ħidma tal-Unjoni Ewropeja.  U għalhekk nistgħu ngħidu li s-solidarjeta u s-
sussidjarjeta huma riflessi ċari f’din il-ħidma.   
 
U hawnhekk nixtieq ngħaddi għall-punt ieħor.  Għalkemm il-Gozo Business Chamber 
hija għaqda li tiġbor fiha n-negozji, hija wkoll għaqda li taħdem bis-sħiħ fil-komunita’. 
Il-membri tagħha huma kollha nvoluti fi ħdan il-komunita’ jew organizzazjonijiet 
komunitarji.  U hawnhekk nista’ ngħid li l-Uffiċċju tal-Europe Direct, li tagħha din hija t-
tielet ġenerazzjoni, huwa servizz ieħor li l-Kamra tħoss li qed tagħti lill-komunita’ 
Għawdxija. 
 
Għalkemm illum jien qiegħed hawn inwasslilkom dan il-messaġġ għat-tnedija ta’ dan 
l-uffiċċju, kien hemm ħidma sħiħa biex il-Kamra terġa’ tiġi awarded dan l-uffiċċju.  
F’Awissu li għadda it-tim tagħna fi ħdan il-Kamra: il-Kap Eżekuttiv Daniel Borg, u l-
Maniġer tal-Europe Direct, Marlene Muscat, ħadmu bis-sħiħ biex jerġgħu jissottomettu 
l-applikazzjoni biex il-Kamra tista’ terġa’ tkun il-host structure ta’ dan l-uffiċċju.  F’din l-
applikazzjoni l-Kamra riedet turi l-għarfien tagħha tat-tessut soċjo ekonomiku Għawdxi 
u anke l-kapaċita tagħha li tidħol fi djalogu mal-istakeholders l-oħrajn kollha.  U 
għalhekk anke l-iskop ta’ din l-inizjattiva llum. 
 
Filwaqt li nawguralkhom li lkoll kemm intom issaħħu l-għarfien tagħkhom ta’ x’jista’ 
joffri l-uffiċċju tagħna, nħares bil-quddiem għal dawn is-snin li ġejjin ta’ ħidma.  Grazzi. 
 

 


