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L-objettivi tat-tagħlim

Il-fehim tat-termini refuġjati, migrazzjoni u ażil jibda bil-fehim ta’ ftit elementi bażiċi. 

Il-kelma refuġjat spiss tintuża bħala terminu ġenerali għal persuni spostati minħabba gwerra, vjolenza jew 
persekuzzjoni. 

Iżda hemm kategoriji differenti ta’ persuni spostati, kull waħda bi ħtiġijiet speċifiċi. L-għarfien ta’ xi jfissru 
eżattament dawn il-kategoriji huwa importanti u se jikkontribwixxi għal fehim aħjar ta’ dan is-suġġett kumpless. 

Aqra d-definizzjonijiet ta’ hawn taħt, f’ordni dixxendenti minn fuq għal isfel, u użahom kull darba li 
tiddiskutihom meta tgħallem dwar is-suġġett tar-refuġjati, l-ażil u l-migrazzjoni.

Refuġjati

Ir-refuġjati huma persuni li jkunu ħarbu minn gwerra, minn vjolenza, 
minn kunflitt jew minn persekuzzjoni u jkunu qasmu mill-inqas fruntiera 
internazzjonali waħda biex isibu sikurezza f’pajjiż ieħor. Ir-refuġjati 
jerġgħu jħabbtu wiċċhom mar-riskji jekk jirritornaw id-dar lejn pajjiżhom.
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Migranti

Bħar-refuġjati, il-migranti huma persuni li ċċaqilqu lejn pajjiż ieħor. 
Madankollu, ir-raġuni għaliex iċċaqilqu hija differenti. Il-migranti jiċċaqilqu 
f’pajjiż ieħor għal raġunijiet oħra għajr il-gwerra, il-vjolenza, il-kunflitt jew 
il-persekuzzjoni. Migrant jista’ jirritorna lejn pajjiżu mingħajr ma jħabbat 
wiċċu ma’ periklu immedjat.

Persuna li jfittxu l-ażil

Persuni li jfittxu l-ażil huma persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali 
minn kunflitt u persekuzzjoni. Bħar-refuġjati, huma jkunu jinsabu f’pajjiż 
ieħor iżda xorta jridu jagħtu prova li għandhom raġunijiet validi biex 
jaħarbu minn pajjiżhom. Matul din il-proċedura, l-uffiċjali mill-pajjiż 
ospitanti jivvalutaw jekk it-talba tal-persuna li tkun qed tfittex l-ażil 
hijiex kredibbli u jekk humiex se jiġu rikonoxxuti bħala refuġjati mill-pajjiż 
ospitanti, jew mogħtija status ieħor ta’ protezzjoni. 

Persuni Spostati Internament (IDPs)

Bħar-refuġjati, il-persuni spostati internament huma persuni li jkunu 
ħarbu minn gwerra, mill-vjolenza, minn kunflitt jew minn persekuzzjoni. 
Madankollu, il-persuni spostati internament ma jkunu qasmu l-ebda 
fruntiera internazzjonali biex isibu s-sikurezza. Huma jkunu għadhom 
f’pajjiżhom stess, iżda jkunu ċċaqilqu lejn żona oħra. Bħar-refuġjati, huma 
jistgħu jkunu f’riskju jekk jirritornaw lejn djarhom.

Persuni mingħajr Stat

Il-persuni mingħajr stat ma għandhom in-nazzjonalità ta’ ebda pajjiż.

Persuni rimpatrijati 

Il-persuni rimpatrijati huma persuni li rritornaw lura d-dar wara li jkunu 
ġew spostati
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Dan il-pakkett ta’ materjal pedagoġiku kien koprodott minn:

Tfal mhux akkumpanjati (UAC)

It-tfal li huma separati miż-żewġ ġenituri jew li ma jkunx hemm adult 
jieħu ħsiebhom li, skont il-liġi jew skont id-drawwa, huwa responsabbli 
biex jagħmel dan.

Il-UNHCR

L-UNHCR, l-Aġenzija tan-NU għar-Refuġjati, tipproteġi lin-nies imġiegħla 
jaħarbu minn djarhom minħabba kunflitt u persekuzzjoni. L-UNHCR 
taħdem f’aktar minn 130 pajjiż, tipproteġi miljuni ta’ nies billi tirrispondi 
b’appoġġ li jsalva l-ħajjiet, tħares id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u 
tgħinhom jibnu futur aħjar.

L-UNICEF

Hija l-abbrevjazzjoni għall-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal. L-ewwel 
isem tal-organizzazzjoni kien in-“Nazzjonijiet Uniti, il-Fond Internazzjonali 
ta’ Emerġenza”, u l-abbrevjazzjoni ġejja minn dan l-isem. L-UNICEF 
jippromwovi d-dritt u l-benesseri ta’ kull tifel u tifla. Flimkien mas-sħab 
tagħna, aħna naħdmu f’190 pajjiż u territorju biex insarrfu l-impenn għad-
dritt tat-tfal f’azzjoni prattika, bi sforz addizzjonali biex jintlaħqu l-aktar 
tfal vulnerabbli u esklużi.

L-Unjoni Ewropea

L-UE hija sħubija bejn 27 pajjiż Ewropew, magħrufa bħala Stati Membri, 
li ddeċidew li jgħaqqdu l-forzi tagħhom flimkien biex jibnu futur aħjar 
flimkien. Il-pajjiżi tal-UE jaħdmu flimkien mill-qrib biex jagħmlu l-ħajja 
aħjar għan-nies kollha tagħhom filwaqt li jirrispettaw il-kultura u 
t-tradizzjonijiet uniċi ta’ kull pajjiż. L-UE għandha aktar minn 446 miljun 
persuna, li jikkorrispondu għal madwar 6 % tal-popolazzjoni tad-dinja. Iċ-
ċittadini tal-Istati Membri tal-UE huma wkoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea. 
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