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Ċarter rigward l-Informazzjoni għaż-Żgħażagħ

Preambolu

Qegħdin ngħixu f’soċjetajiet kumplessi, diġitalizzati u f’dinja interkonnessa li toffri bosta sfidi u opportunitajiet. L-aċċess għall-in-
formazzjoni u l-kapaċità li l-informazzjoni tiġi analizzata u użata saret iktar importanti għaż-żgħażagħ fl-Ewropa u lil hinn. Il-qasam 
ta’ Informazzjoni għaż-Żgħażagħ jgħinhom jiksbu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jippromwovi l-parteċipazzjoni tagħhom bħala mem-
bri attivi tas-soċjetà. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta b’diversi modi sabiex tkabbar l-għażliet disponibbli għaż-żgħażagħ,  
u tippromwovi l-awtonomija u l-għoti tas-setgħa tagħhom.

Ir-rispett għad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali jimplika d-dritt li ż-żgħażagħ kollha jkollhom aċċess 
għal informazzjoni komprensiva, oġġettiva, li tinftiehem, filwaqt li tkun affidabbli, dwar il-mistoqsijiet u l-ħtiġijiet kollha tagħhom. 
Dan id-dritt għall-informazzjoni ġie rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, fil-Konvenzjoni dwar id-Dritti-
jiet tat-Tfal, fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u fir-Rakkomandazz-
jonijiet numru (90) 7, CM/REC (2010)8 U CM/REC(2016)7 tal-Kunsill tal-Ewropa rigward informazzjoni u pariri għaż-Żgħażagħ u l-aċċess 
taż-żgħażagħ għad-drittijiet. Dan id-dritt huwa wkoll il-bażi għall-attivitajiet ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ imwettqa mill-Unjoni 
Ewropea.

Il-Professjoni rigward l-informazzjoni għaż-Żgħażagħ tirrelata u tinkludi l-interessi taż-Żgħażagħ f’diversi oqsma bħal: informazzjoni,  
konsulenza, appoġġ, taħriġ, netwerking, u riferiment għal servizzi speċjalizzati bl-għan li joffru involviment u jagħtu s-setgħa  
liż-żgħażagħ. Dawn l-attivitajiet jistgħu jitwasslu minn ċentri ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ jew permezz ta’ servizzi ta’ informazzjoni 
għaż-żgħażagħ fi strutturi u f’ambjenti oħra. Il-prinċipji ta’ dan iċ-ċarter huma maħsuba biex japplikaw għall-forom kollha ta’ profess-
jonijiet relatati mal-informazzjoni għaż-Żgħażagħ. Dawn jikkostitwixxu bażi għal standards minimi u miżuri ta’ kwalità li għandhom  
jiġu stabbiliti f’kull pajjiż bħala elementi ta’ ħidma komprensiva, effiċjenti, koerenti u koordinata għal xogħol ta’ informazzjoni  
taż-żgħażagħ, li huwa parti integrali mill-politika nazzjonali taż-żgħażagħ.

Ċarter rigward l-Informazzjoni għaż-Żgħażagħ
Adottata f’Cascais (Portugall) fis-27 t’April 2018 waqt id-29 Assemblea Ġenerali ta’ ERYICA, 
l-Aġenzija Ewropea tal-Informazzjoni u Pariri dwar iż-żgħażagħ (ERYICA)
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Prinċipji
1. INDIPENDENTI
1.1 L-informazzjoni offruta hija komprensiva, tipprovdi ħarsa ġenerali tal-għażliet differenti disponibbli u hija bbażata fuq sorsi pluralistiċi u 

verifikati.
1.2 L-informazzjoni offruta hija indipendenti minn kull influwenza reliġjuża, politika, ideoloġika jew kummerċjali.
1.3 Is-sorsi ta’ finanzjament għall-informazzjoni dwar iż-żgħażagħ ma jikkompromettux l-applikazzjoni ta’ xi wieħed mill-prinċipji li jinsabu 

f’dan iċ-ċarter.

2. AĊĊESSIBBILTÀ
2.1 Is-servizzi ta’ informazzjoni għaż-żgħażagħ jiggarantixxu aċċess ugwali.
2.2 Iċ-ċentri u s-servizzi tal-informazzjoni taż-żgħażagħ huma faċilment aċċessibbli, attraenti u viżibbli għaż-żgħażagħ.
2.3 L-informazzjoni għaż-żgħażagħ trid tkun tinftiehem maż-żgħażagħ.

3. INKLUSSIVITÀ
3.1 Is-servizzi ta’ informazzjoni għaż-żgħażagħ huma miftuħa għaż-żgħażagħ kollha mingħajr l-ebda forma ta’ diskriminazzjoni.
3.2 Is-servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ huma bla ħlas għaż-żgħażagħ kollha. 
3.3 Iċ-ċentri u s-servizzi tal-informazzjoni taż-żgħażagħ jistinkaw biex jilħqu b’modi effettivi u xierqa l-gruppi taż-żgħażagħ kollha u l-bżon-

nijiet differenti li għandhom iż-żgħażagħ. 

4. BŻONNIJIET U INTERESSI 
4.1 Is-servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ huma bbażati fuq il-bżonnijiet taż-żgħażagħ.
4.2 L-informazzjoni disponibbli tkopri s-suġġetti kollha li huma t’importanza għaż-żgħażagħ.
4.3 Iż-żgħażagħ kollha huma rrispettati bħala individwi u r-risposta għal kull mistoqsija hija personalizzata bl-għan li tkun effettiva u xierqa.
4.4 L-istrutturi tal-informazzjoni taż-żgħażagħ għandhom ikollhom biżżejjed riżorsi umani sabiex jiggarantixxu appoġġ u servizzi personal-

izzati. 

5. ŻVILUPP
5.1 Servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ għandhom l-għan li jsaħħu liż-żgħażagħ u jrawmu l-awtonomija fihom. 
5.2 Is-servizzi ta’ informazzjoni għaż-żgħażagħ jipprovdu liż-żgħażagħ b’ħiliet fil-litteriżmu tal-midja u l-informazzjoni sabiex jaġixxu b’mod 

sigur u responsabbli.
5.3 Is-servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ jippromwovu ċittadinanza attiva u parteċipazzjoni. 

6. PARTEĊIPATTIV
6.1 Iż-żgħażagħ għandhom jipparteċipaw fil-produzzjoni, fit-tixrid u fl-evalwazzjoni tal-informazzjoni relatata maż-żgħażagħ, f’livelli u f’fo-

rom differenti.
6.2 Is-servizzi ta’ informazzjoni għaż-żgħażagħ joffru pjattaformi għal attivitajiet miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ.
6.3 Iż-żgħażagħ huma mħeġġa jagħtu feedback bħala parti integrali mill-iżvilupp kontinwu tas-servizzi tal-informazzjoni taż-żgħażagħ.

7. ETIKU
7.1 Servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ jirrispettaw id-dritt taż-żgħażagħ għall-privatezza, il-kunfidenzjalità u l-anonimità. Is-servizzi ta’ 

informazzjoni taż-żgħażagħ jipprovdu ambjent sigur għaż-żgħażagħ.
7.2 Il-kriterji għall-għażla tal-informazzjoni għandhom isiru pubbliċi u jkunu jinftiehmu. L-awtur u l-iskop tal-informazzjoni għandhom 

ikunu ċari u viżibbli. 
7.3 L-informazzjoni kollha porovduta jew imxerrda għandha tkun preċiża, kompluta, aġġornata u vverifikata.

8. PROFESSJONALITÀ
8.1 Is-servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ huma pprovduti b’mod professjonali minn professjonisti mħarrġin. 
8.2 L-uffiċjali tal-informazzjoni fir-rigward taż-żgħażagħ għandhom ikollhom l-aħjar ħiliet fil-qasam tal-midja, kif ukoll fl-informazzjoni. 
8.3 Is-servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ għandhom jikkoperaw ma’ partijiet interessati relevanti bl-għan li jidentifikaw il-ħtiġijiet, ifit-

txu sinerġiji, jaqsmu l-għarfien u jagħmlu viżibbli l-informazzjoni dwar iż-żgħażagħ.
8.4 L-uffiċjali tal-informazzjoni fir-rigward taż-żgħażagħ għandhom  jikkoperaw fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew u internazz-

jonali, u jaqsmu l-prattiċi tajba u l-għarfien taghħom. 
8.5 L-uffiċjali tal-informazzjoni fir-rigward taż-żgħażagħ għandhom jiżguraw li ż-żgħażagħ ikollhom għarfien u ħiliet biex jużaw is-servizzi 

diġitali mmirati lejhom.

9. PROATTIVITÀ
9.1 Is-servizzi ta’ informazzjoni taż-żgħażagħ huma innovattivi fl-għażliet strateġiċi tagħhom u fil-metodi u l-għodod li jużaw sabiex jilħqu 

liż-żgħażagħ.
9.2 L-uffiċjali tal-informazzjoni fir-rigward taż-żgħażagħ huma konxji ta’ żviluppi ġodda, liġijiet relevanti u għandhom iżommu lilhom infush-

om aġġornati dwar tendenzi fost iż-żgħażagħ.
9.3 L-uffiċjali tal-informazzjoni fir-rigward taż-żgħażagħ għandhom ikunu proattivi, kemm fil-qasam tal-midja, kif ukoll li jassiguraw li l-infor-

mazzjoni għaż-żgħażagħ għandha tkun ta’ kwalità, u aċċessibbli. 
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