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Tema: Fruntieri u pontijiet – Il-migrazzjoni 
 
 
 
Biex nesploraw it-tema tal-migrazzjoni, ħloqna tliet taqsimiet ta' ħidma distinti.  
Kull taqsima tinvestiga aspett partikolari tat-tema, u toffri perspettivi u sfidi differenti.  
L-attivitajiet għall-klassi u fi gruppi huma ispirati mill-wirja permanenti f'Dar l-Istorja Ewropea. 
 
 
 
Taqsima 1 Il-migrazzjoni għalfejn hi suġġett tant jaħraq għas-seklu 21? 
Taqsima 2 L-esperjenza tal-migrazzjoni – fil-qalba ta' kull storja hemm persuna 
Taqsima 3 Ir-rapporti fil-midja dwar il-migranti u l-migrazzjoni 
 
 
Kull taqsima tikkonsisti f'dan li ġej: 
 

 Noti ta' gwida għall-għalliema 

 Attivitajiet 

 Riżorsi viżivi u testwali ta' sfond 

 Riżorsi online suġġeriti 

 
L-attivitajiet jistgħu jinkludu diskussjonijiet immexxija mill-għalliem, ħidma fi gruppi, studju minn 
student għal rasu u l-użu ta' sorsi storiċi primarji u sekondarji. L-għalliema jistgħu jagħżlu huma l-
attivitajiet li jixtiequ jagħmlu fil-klassi u fi gruppi. 
 
 
Deskrizzjoni ġenerali tat-tema 
 
Il-bnedmin bħala speċi dejjem iċċaqalqu, dejjem emigraw minn post għal ieħor. Iżda għalfejn 
jagħmlu dan? X'tinvolvi l-migrazzjoni? Jagħmluha minħabba xogħol, divertiment jew għal xi raġuni 
oħra? Il-vjaġġi tal-migranti huma twal jew qosra? Jiċċaqalqu għax ikunu jridu jew għax jiġu mġiegħla 
jagħmlu dan minħabba ċirkostanzi li ma jkollhomx kontroll fuqhom? X'jiġrilhom meta jaslu fid-
destinazzjonijiet ġodda tagħhom? Kif jintlaqgħu minn dawk li diġà jgħixu hemmhekk? Dawn huma 
biss uħud mill-mistoqsijiet li jeħtieġ li nistaqsu lilna nfusna meta nittrattaw il-kwistjoni tal-
migrazzjoni. Il-mistoqsijiet ta' dan it-tip huma importanti għax jistgħu jgħallmuna dwar il-bosta tipi 
ta' esperjenza ta' migrazzjoni li jista' jkollhom in-nies. Analiżi tal-eżempji mill-imgħoddi tista' tgħinna 
wkoll biex nifhmu l-avvenimenti li qed iseħħu llum. Nistgħu nqabbluhom u nikkuntrastawhom u 
nivvalutaw jekk għadx hemm rabtiet bejn avvenimenti storiċi u dak li naraw iseħħ madwarna fid-
dinja kontemporanja tagħna. Il-migrazzjoni hi proċess antik u l-eku ta' dan il-proċess għadu jidwi sal-
lum.  
 
 
Definizzjonijiet 
 
Migrazzjoni 
Iċ-ċaqliq ta' persuna jew grupp ta' persuni, li jaqsmu fruntiera internazzjonali jew jiċċaqalqu ġol-
istess Stat. Huwa ċaqliq ta' popolazzjoni, li jinkludi kull tip ta' ċaqliq ta' nies, ikun xi jkun it-tul tiegħu,  
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il-kompożizzjoni u l-kawżi tiegħu; jinkludi l-migrazzjoni ta' rifuġjati, persuni spostati, migranti 
ekonomiċi u persuni li jiċċaqalqu għal skopijiet oħra, inkluż għar-rijunifikazzjoni ta' familja. 
Sors: Definizzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni, 2015 
 
Migrant 
Fil-livell internazzjonali ma teżistix definizzjoni aċċettata b'mod universali ta' "migrant". It-terminu 
migrant ġeneralment jiftiehem li jkopri l-każijiet kollha fejn il-persuna konċernata tkun iddeċidiet 
liberament li temigra għal raġunijiet ta' "konvenjenza personali" u mingħajr l-intervent ta' fattur 
estern li jġegħilha tagħmel dan; għalhekk jiġi applikat għall-persuni, u għal qraba, li jiċċaqalqu lejn 
pajjiż jew reġjun ieħor biex itejbu l-kundizzjonijiet materjali jew soċjali tagħhom u l-prospettivi 
għalihom jew għal familthom. In-Nazzjonijiet Uniti tiddefinixxi migrant bħala individwu li jkun 
residenti f'pajjiż barrani għal aktar minn sena indipendentement mill-kawżi, volontarji jew 
involontarji, u l-mezzi, regolari jew irregolari, użati għall-migrazzjoni. Skont din id-definizzjoni, dawk 
li jivvjaġġaw għal perjodi iqsar fuq turiżmu jew negozju ma jitqisux bħala migranti. Madankollu, l-użu 
komuni jinkludi ċerti tipi ta' migranti fuq żmien iqsar, bħall-ħaddiema staġunali tas-settur agrikolu li 
jivvjaġġaw għal perjodi qosra biex jaħdmu fiż-żrigħ jew il-ħsad ta' prodotti agrikoli. 
Sors: Definizzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni, 2015 
 
Rifuġjat 
Persuna li, "minħabba biża' ġġustifikata ta' persekuzzjoni għal raġunijiet ta' razza, reliġjon, 
nazzjonalità, sħubija fi grupp soċjali partikolari jew opinjonijiet politiċi, tinsab barra mill-pajjiż ta' 
ċittadinanza tagħha u ma tistax, jew, minħabba din il-biża', ma tridx, tgawdi mill-protezzjoni ta' dak 
il-pajjiż" (Artikolu 1(A)(2) tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati, 1951, kif modifikata mill-
Protokoll tal-1967). Apparti d-definizzjoni ta' rifuġjat fl-Artikolu 1(2) tal-Konvenzjoni tar-Rifuġjati tal-
1951, il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Unità Afrikana tal-1969 tiddefinixxi rifuġjat bħala 
kwalunkwe persuna mġiegħla titlaq minn pajjiżha "minħabba aggressjoni esterna, okkupazzjoni, 
ħakma barranija jew avveniment li jiddisturbaw b'mod serju l-ordni pubbliku f'parti mill-pajjiż ta' 
oriġini jew ta' ċittadinanza tagħha jew fil-pajjiż kollu kemm hu." Bl-istess mod, fid-Dikjarazzjoni ta' 
Cartagena tal-1984 hemm li r-rifuġjati jinkludu wkoll persuni li jaħarbu minn pajjiżhom "għax 
ħajjithom, is-sigurtà jew il-libertà tagħhom ġew mhedda minħabba vjolenza ġeneralizzata, 
aggressjoni barranija, kunflitti interni, ksur massiv tad-drittijiet tal-bniedem jew ċirkostanzi oħra li 
ddisturbaw b’mod serju l-ordni pubbliku." 
Sors: Definizzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni, 2015 
 
Fatturi ta' Spinta 
Ir-raġunijiet għalfejn in-nies jaf ikunu jixtiequ jħallu l-post fejn ikunu qed jgħixu. 
 
Fatturi Attraenti 
Ir-raġunijiet li jattiraw lin-nies lejn post ġdid. 
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