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Uża din il-folja tat-tagħlim biex tgħallem lill-istudenti 
dwar l-esperjenzi tar-refuġjati u ta’ dawk li jkunu qed 
ifittxu l-ażil.

Din il-lezzjoni hija adattata għall-istudenti ta’ 12-il 
sena jew aktar.

L-objettivi tat-tagħlim

1) Biex nifhmu għaliex ir-refuġjati jaħarbu minn 
pajjiżhom u l-isfidi li jistgħu jħabbtu wiċċhom 
magħhom meta jaħarbu lejn pajjiż ieħor billi nħarsu 
lejn storja tal-ħajja reali ta’ tifla refuġjata mill-Mali.

2) Biex nifhmu min qed jipprovdi għajnuna lir-
refuġjati, u b’liema mod.

 

Durata

bejn 20 u 30 minuta.

Materjali meħtieġa

Karti stampati tal-istorja ta’ Arahmatt, kopja waħda 
għal kull student fil-klassi jew fil-grupp kif meħtieġ.

Flipchart jew blackboard biex jiktbu l-ideat, il-kliem 
ewlieni u t-temi matul id-diskussjoni fil-klassi. 

Kompjuter b’konnessjoni tal-internet u projettur biex 
jaraw vidjos u materjali online oħrajn marbuta mal-
pakkett edukattiv.

Innota li tista’ tuża dan l-istudju tal-każ għal sessjoni 
tal-klassi jew fi grupp iżgħar.
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STRUZZJONIJIET
1) Ipprintja l-istorja ta’ Arahmatt u kun ċert(a) li kull 

student fil-klassi/grupp ikollu kopja.

2) Itlob lill-istudenti biex jaqraw bir-reqqa l-istorja 
ta’ Arahmatt kif ukoll l-informazzjoni dwar is-
sitwazzjoni fil-Mali. Huma jistgħu jieħdu n-noti jekk 
ikunu jridu.

3) Ħalli l-klassi/grupp jiddiskuti l-mistoqsijiet fil-qiegħ 
ta’ dan l-istudju tal-każ. Hemm tweġibiet issuġġeriti 
għall-mistoqsijiet f’dan id-dokument u suġġerimenti 
għal links u vidjos biex jiġu esplorati fl-aħħar.

4)  Itlob lill-grupp jiddiskuti dan li ġej: Immaġina li 
qed taħdem għall-UE u trid taħseb dwar modi ta’ 
appoġġ għan-nies li jkunu ħarbu minn djarhom, lil 
liema tip ta’ appoġġ tagħti prijorità?

5) Poġġi mappa jew globu quddiem l-istudenti/grupp. 
Sir af minn fejn ġejja Arahmatt u itlob lill-istudenti 
jsibu l-Burkina Faso fuq il-mappa. 

6) Staqsi lil individwu jew lill-grupp biex jippreżenta 
l-istudju tal-każ lill-bqija tal-klassi, inkluż dak li 
tgħallmu minnu u l-prijoritajiet tagħhom għan-nies 
li jkunu qed jiċċaqilqu.
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Jisimni Arahmatt u għandi għaxar snin. Il-familja 
tiegħi hija mill-Mali. Aħna tlaqna minn pajjiżna fl-2012 
minħabba l-kunflitt. Wasalna fil-Burkina Faso meta 
kelli biss erba’ snin. Attendejt l-ispazji adattati għat-
tfal fil-kamp tar-refuġjati sal-2014. Meta lħaqt l-età 
ta’ 7 snin, fl-2015, missieri kitibni fl-iskola elementari 
fil-klassi tal-ewwel sena tal-Cours Préparatoire (CPI).

Sa Marzu 2020, għext fil-kamp tar-refuġjati ma’ 
missieri, ma’ ommi u mat-tliet ħuti. Fil-kamp, kellna 
aċċess għal diversi servizzi soċjali bażiċi. Meta wieħed 
minna kien ikun marid, konna mmorru fiċ-ċentru tas-
saħħa tar-refuġjati u konna ningħataw kura tas-saħħa 
bla ħlas bl-għajnuna tal-UE u tal-UNHCR. Kellna wkoll 
aċċess bla ħlas għall-ilma tax-xorb grazzi għal spieri u 
għal sistemi tal-ippumpjar solari installati mill-UNHCR. 
Aħna bbenefikajna wkoll mid-distribuzzjonijiet tal-ikel. 
Il-ġenituri tiegħi bnew kenn b’materjali pprovduti mill-
UE, mill-UNHCR u mis-sħab tagħha. 

Missieri jrabbi n-nagħaġ u l-mogħoż. Għandu għaxar 
annimali. Ommi għandha negozju żgħir biex tgħin lil 
missieri jipprovdi għall-familja tagħna. Din is-sena 

missieri rċieva għajnuna finanzjarja biex jixtri l-ikel 
għall-bhejjem tiegħu u ġie veterinarju tal-viċinat 
biex jikkura l-annimali morda tagħna bla ħlas. Meta 
l-annimali jkunu f’saħħithom u mitmugħa sew, dawn 
jagħtu aktar ikel lill-familja, jirriproduċu u jkunu jistgħu 
jinbiegħu.

Fl-2012, faqqa’ kunflitt fit-Tramuntana tal-Mali. 
L-attakki fuq bosta villaġġi, il-biża’ li jweġġgħu jew li 
jitilfu ħajjithom matul il-kunflitt, ir-reklutaġġ furzat u 
l-istupru ġiegħlu lil eluf mill-Mali jaħarbu lejn pajjiżi 
ġirien bħall-Burkina Faso, in-Niġer u l-Mauritania.

Hemmhekk huma sabu rifuġju fil-kampijiet tar-
refuġjati jew billi ssetiljaw f’komunitajiet fil-bliet u fl-
irħula. Sal-lum, diversi gruppi armati għadhom joperaw 
fit-Tramuntana tal-Mali, u l-kunflitt inxtered f’reġjuni 
oħrajn tal-Mali u fiż-żoni tal-fruntiera tal-Burkina Faso 
u tan-Niġer. Bosta refuġjati mill-Mali għadhom jibżgħu 
minn nuqqas ta’ sigurtà fil-pajjiżi tal-ażil tagħhom. 
Bħalissa aktar minn 45,000 refuġjat mill-Mali jgħixu 
fil-pajjiżi ġirien.
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TEMI
1) X’diffikultajiet jistgħu jiltaqgħu magħhom ir-

refuġjati fit-tkomplija tal-edukazzjoni tagħhom? 
(Lingwa tat-tagħlim, differenzi fil-kurrikulu bejn il-
pajjiż ta’ oriġini tagħhom u l-pajjiż ta’ ażil tagħhom, 
telf ta’ informazzjoni...)

2) Meta tħares lejn ir-ritratt ta’ Arahmatt u taqra 
t-testimonjanza tagħha, x’differenzi tinnota bejn 
l-akkomodazzjoni tar-refuġjati f’pajjiżek u f’pajjiżi 
oħra tal-ażil? (Kampijiet VS akkomodazzjoni fi 
ħdan il-popolazzjonijiet ospitanti, kampijiet VS 
appartamenti,)

3) X’servizzi bażiċi oħra huma importanti għal 
Arahmatt u għall-familja tagħha? (Is-saħħa, 
l-aċċess għall-ilma - f’ħafna pajjiżi bħall-Burkina 
Faso, mhuwiex faċli li jkun hemm ilma fid-dar u 
l-familji jmorru jġibu l-ilma mill-ispieri - appoġġ 
biex jinstabu attivitajiet biex jaqilgħu l-flus: it-
trobbija tal-annimali, negozju żgħir - fil-każ tal-
ġenituri ta’ Arahmatt).

4) Il-biċċa l-kbira tar-refuġjati jaħarbu lejn pajjiż ġar 
tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, kif għamlet Arahmatt 
u l-familja tagħha. Għaliex taħseb li xi wħud jagħżlu 
li jmorru lil hinn? (Kundizzjonijiet tal-għajxien diffiċli 
f’kampijiet qrib il-pajjiż tal-oriġini, assistenza u 
possibbiltajiet limitati ħafna għall-integrazzjoni 
ekonomika, nuqqas ta’ sigurtà - ara l-eżempju ta’ 
Arahmatt).
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TWEĠIBIET U INFORMAZZJONI

Uri l-informazzjoni li ġejja fil-klassi tiegħek billi tuża projettur. Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt biex tmur għar-
riżorsi rispettivi.

Ara l-vidjo tal-istorja ta’ Omar - xi sfidi kellu jiffaċċja qabel ma mar l-iskola?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Ara l-animazzjoni Where do refugees go’ - where are most of the world’s refugees? (Fejn imorru r-refuġjati - fejn 
jinsabu l-biċċa l-kbira tar-refuġjati tad-dinja?) https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Nota: Jekk ma għandekx konnessjoni tal-internet jew apparat ta’ projezzjoni, ipprintja informazzjoni oħra li tista’ 
ssib fuq il-paġna edukattiva tal-UNHCR u agħmel folder żgħir għall-istudenti tiegħek.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

