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Tema: Fruntieri u pontijiet – Il-migrazzjoni 
 
 

Taqsima 1: Il-migrazzjoni għalfejn hi suġġett tant jaħraq għas-seklu 21? 

 
Il-migrazzjoni hi suġġett jaħraq għall-Ewropa u l-bqija tad-dinja fis-seklu 21. X'inhuma r-raġunijiet 
għal dan? L-imgħoddi kif jista' jgħinna nifhmu u nivvalutaw aħjar is-sitwazzjoni tal-lum? 
 
Attenzjoni: Din l-unità fiha links għal siti tal-internet bħal YouTube. Il-kontenut ta' siti esterni hu 
suġġett għal tibdil u għandu jkun sorveljat biex jiġi żgurat li jkun adatt għall-istudenti. 
 
 
Riżultati tat-tagħlim f'din it-taqsima 
 
L-istudenti tiegħek se jkunu jistgħu: 

 Jindunaw li l-migrazzjoni tiġri fl-Ewropa u barra minnha  

 Jifhmu li l-persuni jemigraw għal diversi raġunijiet 

 Jifhmu li l-migrazzjoni mhix fenomenu ġdid iżda għandha storja twila 

 Jifhmu aħjar it-termini "migrant", "migrazzjoni", "rifuġjat" u "persuna li tfittex asil" 
 
Riżorsi pprovduti 
 
Riżorsa 1 Kwotazzjonijiet  
Riżorsa 2 Dokument tal-organizzazzjoni Amnesty International – "Il-Prezz Uman tal-Fortizza 
Ewropa" 
Riżorsa 3 Ritratti 1-5 
Riżorsa 4 Oġġetti personali 
Riżorsa 5 Id-Direttiva Bolkestein 
 
 
Attività għall-klassi nru 1: In-nies għalfejn qed jagħmlu minn kollox biex jiġu fl-Ewropa?  
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Eluf ta’ migranti jitilfu ħajjithom kull sena fit-tentattiv biex jaslu l-Ewropa. Minħabba din is-
sitwazzjoni traġika, issa din il-kwistjoni saret waħda mill-aktar temi urġenti għall-kontinent. Ara l-
filmati mal-istudenti u itlobhom jiktbu xi tweġibiet għall-mistoqsijiet li ġejjin. Imbagħad qabbel u 
kkuntrasta t-tweġibiet f'diskussjoni fil-klassi: 

 X'inhuma r-raġunijiet li jagħtu n-nies għalfejn jitilqu minn pajjiżhom? 

 Għaliex jixtiequ jivvjaġġaw lejn l-Ewropa? 

 X'diffikultajiet iħabbtu wiċċhom magħhom matul il-vjaġġ? 
 

 
Filmat: Migranti Afrikani għaddejjin mill-Balkani 
https://www.youtube.com/watch?v=aBoc_8mCwv0  
Sors: The Associated Press 
 
 

 
Filmat: Rifuġjati Sirjani fil-Ġermanja 
https://www.youtube.com/watch?v=DIkQWmE2Og8  
Sors: VOANews 
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Attività għall-klassi nru 2: L-Ewropej qed jiċċaqilqu  
 

 
Sors: David Pearson, Alamy Stock Photo © David Pearson / Alamy 
 
Mhumiex biss persuni minn barra l-Ewropa li joħolmu li jibnu ħajja aħjar għalihom infushom fil-
kontinent. Ġewwa l-Ewropa nnifisha, miljuni ta' nies qed jaqsmu l-fruntieri. Dan it-tip ta' ċaqliq 
wassal biex żdiedet il-biża' f'xi pajjiżi li s-servizzi pubbliċi tagħhom ma jistgħux isostnu 
popolazzjonijiet ġodda. Aktar diversifikazzjoni fil-komunitajiet madwar l-Ewropa min-naħa tagħha 
wasslet għal żieda fis-sentiment razzist f'xi postijiet. 
 
Ara l-filmati li ġejjin mal-istudenti u itlobhom jiktbu xi tweġibiet għall-mistoqsijiet li ġejjin. Imbagħad 
qabbel u kkuntrasta t-tweġibiet f'diskussjoni fil-klassi: 

 Għaliex qed ikun hemm migrazzjoni fuq skala kbira fl-Ewropa? 

 X'tipi ta' xogħlijiet qed jagħmlu l-migranti? 

 X'effetti qed ikollha din il-migrazzjoni fuq il-pajjiżi ta' oriġini tal-migranti? 
 
 

 
Filmat: Ħaddiema Litwani fl-Irlanda 
https://www.youtube.com/watch?v=gI7V_MT1YgE  
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Filmat: Ħaddiema Pollakki fir-Renju Unit (ara minn 0:00-1:15) 
https://www.youtube.com/watch?v=UfNTs-mzqU4 
 
Attività għall-klassi nru 3: L-attitudnijiet lejn il-migranti u l-migrazzjoni  
 
Qassam ir-Riżorsa 1 lill-klassi u aqralhom il-kummenti. Itlob lill-istudenti jwieġbu billi ssaqsihom 
dawn il-mistoqsijiet li ġejjin: 

 Liema huma t-tipi ta' attitudni espressi fil-kummenti rigward il-migranti? 

 X'raġunijiet qed jingħataw mill-kummentaturi għaliex iqisu kif iqisu lill-migranti u l-
migrazzjoni? 

 Kieku kont migrant, kif kienu jġiegħluk tħossok kummenti u attitudnijiet ta' dan it-tip? 
 
Attività fi gruppi nru 1: Dibattitu dwar il-"Fortizza Ewropa"  
 
Aqsam il-klassi f'erba' gruppi ta' bejn wieħed u ieħor l-istess daqs. Qabbad persuna minn kull grupp 
biex tieħu nota tal-opinjonijiet tal-grupp u tagħti feedback fi tmiem l-attività. Allokaw waħda minn 
dawn il-mistoqsijiet li ġejjin lil kull grupp, li t-tweġibiet għalihom iridu jinstabu fir-Riżorsa 2: "Il-Prezz 
Uman tal-Fortizza Ewropa". Itlob lill-gruppi jirrappurtaw is-sejbiet tagħhom lill-klassi kollha u jagħtu 
l-opinjonijiet tagħhom dwar il-"Fortizza Ewropa". 

 Skont ir-rapport, x'inhuma r-raġunijiet għat-tentattivi tal-migranti biex jiġu l-Ewropa? 

 Amnesty International tissuġġerixxi li l-UE u l-Istati Membri tagħha żviluppaw modi kif 
iżommu lill-migranti irregolari barra mill-Ewropa. X'inhuma dawn il-miżuri? 

 X’inhi d-differenza bejn rifuġjati u persuna li tkun qed tfittex asil? 

 Wara li qrajt ir-rapport, x'inhuma l-karatteristiċi partikolari li jissemmew li joħolqu l-"Fortizza 
Ewropa"? 

 
 
Attività fi gruppi nru 2: Naraw l-affarijiet mill-perspettiva tal-istorja  
 
Huwa importanti li l-istudenti jindunaw li l-Ewropej għandhom storja twila ta' migrazzjoni għal 
diversi raġunijiet u għadhom migranti sal-ġurnata tal-lum. Fil-gruppi tagħhom, itlob lill-istudenti 
jagħtu ħarsa lejn ir-ritratti fir-Riżorsa 3. Itlobhom jagħżlu ritratt u joħolqu storja fittizja dwar 
persunaġġ mir-ritratt. Jista' jkun li jkollhom bżonn jagħmlu xi riċerka fuq l-internet jew kotba dwar ix-
xenarju rappreżentat fir-ritratt. Meta joħolqu l-istorja tal-persunaġġ, l-istudenti għandhom jinkludu 
dan li ġej: 

 L-isem u l-pajjiż ta' oriġini tal-persunaġġ 

 Għaliex qed jemigra l-persunaġġ tagħhom? 
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 Liema żewġ oġġetti essenzjali qed jieħu miegħu għall-vjaġġ, u għaliex? 

 X'se jiddispjaċih li ħalla warajh? 
 
Ladarba jkunu lesti l-istejjer tal-persunaġġi, itlob lil student minn kull grupp jirreċta r-rwol ta' dak il-
persunaġġ, u jirrakkonta l-istorja tiegħu/tagħha lill-bqija tal-klassi. 
 
 
Attività fi gruppi nru 3: Kemm hu importanti isem? Id-differenzi bejn migranti u rifuġjati  
 
Eżamina mal-istudenti d-definizzjonijiet tat-termini "migrant" u "rifuġjat" fit-taqsima ta' 
introduzzjoni ta' din l-attività. Issa qassam ir-Riżorsa 4, li tinkludi ritratti ta' oġġetti għall-wiri f'Dar l-
Istorja Ewropea. Jistgħu l-istudenti jiddeċiedu taħt liema miż-żewġ kategoriji jaqgħu dawn l-oġġetti? 
Se jkollhom bżonn jaqraw b'attenzjoni kif il-kundizzjonijiet tal-persuni fi tranżitu huma deskritti fid-
definizzjonijiet sabiex jaslu għal konklużjoni. 
 
 
Attività fi gruppi nru 4: Il-kontroversja tal-plamer Pollakk!  
 
Fil-gruppi tagħhom, itlob lill-istudenti jagħtu ħarsa lejn it-test u l-poster fir-Riżorsa 5. Itlob lill-gruppi 
kollha jaqraw it-test li jispjega x'inhi d-Direttiva Bolkestein. Imbagħad alloka waħda minn dawn il-
mistoqsijiet li ġejjin lil kull grupp sabiex fi tmiem l-attività jingħaqdu flimkien biex jikxfu dwar xiex 
kienet il-kontroversja. 
 

 Għaliex kien hemm dimostrazzjonijiet fl-Ewropa tal-Punent kontra d-Direttiva? 

 X'kien l-iskambju bejn il-Kummissarju tal-UE Bolkestein u s-Sindku Pauvros? 

 X'kien ir-rispons tal-Bord Turistiku Pollakk għar-reazzjonijiet Franċiżi? 

 X'kienet ir-reazzjoni pubblika fi Franza għall-kampanja turistika Pollakka? 


