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DRAMMI GĦALL-KURRIKULU  

 

ID-DIVERSITÀ FL-EWROPA 

 

AWDJO: MUŻIKA FUNERARJA GĦALL-FTUĦ. JIDĦOL RAĠEL LIEBES 

B’MOD SOLENNI. KURUNA TAL-MEJTIN F’IDU. 

NARRATUR: Hawn sieħeb. Għal min hi dik il-kuruna? 

RAĠEL: Għal dawk li għerqu fil-baħar jikkumbattu jew dawk li nixfu 

jaqsmu d-deżert. 

NARRATUR: Ħbieb tiegħi. Żgur li f’dawn l-aħħar xhur, fuq it-televiżjoni u 

l-media soċjali rajtu xeni ta’ kaos u rajtu xeni ta’ swied 

il-qalb? 

KOR: Imma għax ħarbu dawk ir-refuġjati?  

FUQ L-ISKRIN: FOLOL TA’ REFUĠJATI 

Għax pajjiżhom tħarbat bil-gwerra. Il-gwerra ma bdewhiex 

huma. Bdewha l-qawwiet potenti u batew huma 

l-konsegwenzi. 

SKRIN: XENI TA’ GWERRA U TIFRIK 

NARRATUR:  Araw x’ħerba dik. Araw it-tifrik! 

 Għalhekk qed jaħarbu! 

 Għalhekk dat-tħarrik! 

KOR: Għexieren t’eluf b’ta’ fuqhom senduqhom. 

 Għexieren t’eluf m’għandhom xejn. 

NARRATUR: Imma għaliex, tgħiduli, 

qed jaqsmu lejn l-Ewropa? 

Ringiela wara ringiela 
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Jalla r-risq u jalla l-ħniena. 

Ommijiet jerfgħu t-trabi 

u oħrajn imdendlin ma’ djulhom. 

 

TINĦOLOQ KONFUŻJONI TA’ FFULLAR, TWERŻIQ, EĊĊ 

 

REFUĠJAT: Ħniena, ħniena, għax ninsabu wisq għajjiena. 

   Tlett ijiem ilna biex naqsmu 

   u issa qed twaqqfuna. 

 

JIDĦLU 3 / 4 SULDATI 

 

SULDAT:  Issa daqshekk! 

   M’hemmx post aktar. 

   Il-pajjiż ma jiflaħx! 

 

IL-FOLLA: Qatra ilma jaħasra! 

   Kisra ħobż għal uliedna 

   għax inkella se jitriegħdu s-smewwiet. 

X’għamilna jaħasra, 

biex ġew fuqna das-saħtiet? 
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INTERVENTI TA’ STUDENTI 

Eż:  

1. Ir-refuġjati jaħsbu li fl-Ewropa jkollhom stabbiltà? 

2. Jistgħu jerġgħu jibdew jibnu ħajjithom? 

3. Jaħsbu li l-Ewropa ħanina? 

4. Għaliex l-Ewropa qed ittella’ l-fruntieri? 

 

JIDĦOL IL-BUFFU BIL-BANDIERA TAL-UE 

 

IL- BUFFU:  Tgħiduli xejn! 

    Il-pajjiżi tal-UE tellgħu l-barrieri 

    Għalqulhom il-fruntieri bil-bibien tal-ħadid  

u bil-barbed wire. 

 

IL-KOR:   Imma l-Ewropa suppost trid is-solidarjetà. 

    Suppost temmen fid-diversità. 

 

IL- BUFFU:  Kollox paroli! Kollox kliem sabiħ 

li mbagħad itir mar-riħ! 

 

STUDENT/ A:  U iva, imma lanqas trid timtela bil-barranin! 

STUDENT/A B:  Inkella l-Ewropa se timtela bl-Afrikani u l-Iżlamiċi. 

STUDENT/A Ċ:  Qed tgħid sew. Naqbel miegħek. 

STUDENT/A D:  Jien ma naqbilx. 
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XI FTIT TAL-KONFUŻJONI HEKK KIF L-ISTUDENTI JITKELLMU FUQ 

XULXIN. 

 

IL- BUFFU: Iva mhux hekk, ħbieb! Qiskom dawk ir-refuġjati 

jippruvaw jitilgħu t-tren mit-tieqa! Aħna Ewropej 

ċivilizzati. Għandna kultura Ewropea. Nieklu 

mal-mejda u mhux b’idejna! Lin-nisa tagħna 

nħalluhom isuqu u joħorġu waħedhom! Imma 

ddiskutu ftit bil-galbu… Jaqbel li fl-Ewropa jkollna 

d-diversità? Jaqbel jitħallew jidħlu aktar Afrikani u 

Musulmani? 

IL- BUFFU: Nippreżentaw dibattitu intelliġenti minn student 

intelliġenti 

 

FUQ L-ISKRIN  

 

1.  Int taqbel mal-immigrazzjoni?  

2. Taqbel li l-Ewropa għandha tiftaħ il-bibien? 

 

Tibda diskussjoni li tkun mistennija fl-ambigwità kollha tagħha għax ikun 

hemm studenti favur l-immigranti u oħrajn imgerrxin minnhom. 

 

TMIEM 

 

 

 


