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Tema: "Isqra" u "ħamiem" – Il-kunflitt 
 
 
Biex nesploraw it-tema tal-kunflitt, ħloqna tliet taqsimiet tax-xogħol distinti. Kull taqsima tinvestiga 
aspett partikolari tat-tema, u dan joffri perspettivi u sfidi differenti. 
 
Taqsima 1 Kif jiżviluppaw il-kunflitti? 
Taqsima 2 Il-prezz uman tal-kunflitt 
Taqsima 3 X'hemm bżonn biex tirrenja l-paċi? 
 
Kull taqsima tikkonsisti f'dan li ġej: 

 Noti ta' gwida għall-għalliema (2-4 paġni) 

 Attivitajiet 

 Riżorsi ta' appoġġ viżivi u testwali 

 Riżorsi online suġġeriti  
 
 
Kull taqsima ppjanata b'tali mod li tieħu bejn wieħed u ieħor 60 minuta, iżda l-għalliema individwali 
jistgħu jiddeċiedu liema attivitajiet għall-klassi jew fi gruppi għandhom isiru. L-attivitajiet jistgħu 
jinkludu diskussjonijiet immexxija mill-għalliem, ħidma fi gruppi, tagħlim li l-persuna tagħżlu 
waħedha u l-użu ta' sorsi storiċi primarji u sekondarji.  
 
Deskrizzjoni ġenerali tat-tema 
 
Illum il-ġurnata, l-Ewropa hija fil-biċċa l-kbira r-riżultat kemm ta' storja ta' gwerra, okkupazzjoni u 
qerda, kif ukoll storja ta' solidarjetà, negozjar u rikonċiljazzjoni. Għalkemm illum il-biċċa l-kbira tal-
Ewropej jgħixu f'ambjent paċifiku u l-gwerra jassoċjawha ma' partijiet oħra tad-dinja jew ma' storja 
remota, id-dinamika tal-kunflitt u l-kooperazzjoni li sawret il-kontinent tagħna għadha tikkonċernana 
lkoll. Fil-fatt, din id-dinamika fil-biċċa l-kbira tiddependi mill-għażliet disponibbli għal individwi u 
gruppi ta' nies, id-deċiżjonijiet li jieħdu u l-konsegwenzi ta' dawn id-deċiżjonijiet.  
 
 
Din it-tema se teżamina r-rwol li jiżvolġu l-individwi u l-gruppi biex jixprunaw, jaggravaw, itaffu u 
jevitaw il-kunflitti, u b'hekk l-istudenti se jkollhom l-opportunità li jgħarblu kwistjonijiet morali bażiċi. 
Billi l-ġrajjiet storiċi jitqabblu bejniethom u jiġu konnessi ma' atti personali, l-attivitajiet u l-
mistoqsijiet issuġġeriti hawn se jinkoraġġixxu kemm l-investigazzjoni storika kif ukoll iċ-ċittadinanza 
attiva fost l-istudenti. 
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Definizzjonijiet 
L-istudenti jistgħu jużaw id-definizzjonijiet li ġejjin fi wħud mill-attivitajiet proposti: 
 
Kunflitt  
Ġejja mill-kelma Latina conflictus, li tfisser ħabta jew nuqqas ta' qbil. Dan it-terminu għandu 
jinftiehem bħala nuqqas ta' ftehim bejn żewġ partijiet jew aktar li jwassal sabiex il-partijiet involuti 
jipperċepixxu theddida għall-ħtiġijiet, l-interessi jew it-tħassib tagħhom. 
Sors: Għodda pedagoġika tal-Kunsill tal-Ewropa bit-titolu "Youth Transforming Conflict" (Iż-żgħażagħ 
jittrasformaw il-kunflitt), 2012 
 
Paċi 
Paċi negattiva: il-paċi hija sempliċement l-oppost tal-gwerra. L-għan xorta jibqa' li tiġi evitata l-
gwerra, u dan jintlaħaq bis-saħħa taż-żamma tal-bilanċ tal-poter u permezz tad-deterrenza, aktar 
milli permezz tal-kooperazzjoni. 
Paċi pożittiva: il-paċi bis-saħħa ta' mezzi paċifiċi; dan ifisser li l-metodi użati biex tinkiseb il-paċi 
jirrispettaw il-prinċipji tal-ġustizzja u d-drittijiet tal-bniedem. 
Sors: Għodda pedagoġika tal-Kunsill tal-Ewropa bit-titolu "Youth Transforming Conflict" (Iż-żgħażagħ 
jittrasformaw il-kunflitt), 2012  
 
Paċifiżmu 
L-approċċ li jopponi l-użu tal-vjolenza bħala mezz biex jiġu solvuti l-kunflitti. It-terminu jkopri varjetà 
ta' pożizzjonijiet differenti, miċ-ċaħda tal-forom kollha ta' vjolenza taħt kull ċirkostanza, inkluża l-
awtodifiża, sa appelli għat-tneħħija totali tal-istituzzjonijiet tal-militar u l-gwerra. Il-paċifisti jemmnu 
li t-tilwim internazzjonali jista' u għandu jiġi solvut b'mod paċifiku. 
Sors: Għodda pedagoġika tal-Kunsill tal-Ewropa bit-titolu "Youth Transforming Conflict" (Iż-żgħażagħ 
jittrasformaw il-kunflitt), 2012  
 
Vittmi 
Nies li jkunu ġew abbużati u/jew attakkati, verbalment u/jew fiżikament. 
Sors: Riżorsi pedagoġiċi maħsuba għall-għalliema, imfasslin mill-organizzazzjoni Facing History and 
Ourselves, unità "Decision-Making in Times of Injustice" (It-teħid ta' deċiżjonijiet fi żminijiet ta' 
inġustizzja) 
 
Spettaturi 
Persuna jew grupp ta' persuni li jaraw imġiba inaċċettabbli iżda ma jagħmlu xejn biex iwaqqfuha. 
Sors: bħal hawn fuq 
 
Awturi ta' reati 
Dawk li jikkommettu reati u atti oħra ta' inġustizzja jew vjolenza. 
Sors: bħal hawn fuq 
 
Aġenti tas-salvataġġ 
Nies li jippruvaw isalvaw vittmi tal-vjolenza. 
Sors: bħal hawn fuq 

 


