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UNITÀ 10
MUDELL TA’ DJALOGU GĦALL-PREVENZJONI
U R-RIŻOLUZZJONI TAL-KUNFLITTI
Iċ-ċentri edukattivi għandhom ikunu spazji siguri għat-tfal kollha. Huma għandhom ikunu żoni fejn it-tfal jitgħallmu, jikbru u jirrelataw b’mod liberu ma’ xulxin
sabiex it-tagħlim ikun jista’ jintlaħaq minn kulħadd. Il-mudell ta’ djalogu għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, jippermetti koeżistenza aħjar kemm fiċ-ċentru
kif ukoll fil-komunità edukattiva kollha kemm hi. Huwa bbażat fuq id-djalogu
u l-kunsens bejn il-partijiet kollha involuti, b’mod partikolari l-korp studentesk,
fir-rigward tar-regoli ta’ koeżistenza.
F’din l-unità, l-ewwel jiġu ppreżentati u miġburin fil-qosor tliet mudelli li jittrattaw il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti: mudell ibbażat fuq id-dixxiplina,
mudell ibbażat fuq il-medjazzjoni u mudell ibbażat fuq id-djalogu. Wara, jingħataw aktar dettalji dwar kif jiġi organizzat il-mudell ta’ djalogu billi jintuża l-eżempju
tal-implimentazzjoni tal-kunsens dwar ir-regoli.
Għalkemm ħafna drabi huma diffiċli biex jiġu identifikati, il-biċċa l-kbira tal-problemi fiċ-ċentri jirriżultaw minn kwistjonijiet affettivi-sesswali. Għal
din ir-raġuni, it-tieni parti tal-unità tiffoka fuq il-prevenzjoni tas-soċjalizzazzjoni
tal-vjolenza sessista, fejn tiddeskrivi ċerti żbalji ewlenin li jistgħu jseħħu meta jiġu
ttrattati tali suġġetti.
Bħala konklużjoni, aħna nipprovdu gwida dwar azzjonijiet speċifiċi li, fuq il-bażi
ta’ evidenza xjentifika, huma implimentati fl-iskejjel bħala Komunitajiet tat-Tagħlim
biex jinvolvu lill-komunità sħiħa u jiġġeneraw spazji ħielsa mill-vjolenza.
10.1. Mill-mudell ibbażat fuq id-dixxiplina għall-mudell ta’ djalogu għall-prevenzjoni u
r-riżoluzzjoni tal-kunflitti
Mill-perjodu tas-soċjetà industrijali, l-aktar mudell komuni użat biex jiġi
indirizzat jew evitat l-inkwiet fiċ-ċentri edukattivi kien il-mudell ibbażat fuq
id-dixxiplina. Dan huwa bbażat fuq ġerarkiji stabbiliti u r-rwol ta’ awtorità
partikolari (il-persunal), li tqieset responsabbli għaż-żamma tal-koeżistenza.
Fil-mudell ibbażat fuq id-dixxiplina, ir-regoli u r-rwoli huma definiti u stabbiliti mill-figuri ta’ awtorità. Il-fakultà timponi regolamenti mingħajr input mill-
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korp studentesk. Ir-regolamenti mbagħad jiġu infurzati minn fuq għal isfel,
jiġifieri
F’soċjetà industrijali, il-mudell ibbażat fuq id-dixxiplina kien adattat għall-mod
kif kienu ġestiti l-gruppi u l-istituzzjonijiet. Pereżempju, il-kap ta’ familja (ir-raġel)
kellu l-awtorità u kien ifassal l-iskeda tat-tfal tiegħu u jiddeċiedi liema programmi kellhom jaraw fuq it-televiżjoni. L-awtorità tat-tabib ma kellhiex tiġi ddubitata lanqas. Fis-soċjetà tal-informazzjoni attwali, dawn il-ġerarkiji ma jgħibux,
iżda jitpoġġew f’diskussjoni u jiġu kkontestati b’mod kostanti. Jekk xi ħadd ma
jaqbilx ma’ tabib, huwa jista’ jitlob it-tieni opinjoni. L-adolexxenti jistgħu jiddiskutu l-pjanijiet u l-iskeda tagħhom u l-familji, fil-forom kollha tagħhom, ma
għandhomx għalfejn joqogħdu quddiem sett tat-TV jistennew biex jiskopru dak
li l-kap tal-familja jiddeċiedi li jagħmel bil-remote control. Għalhekk, il-persuni
jinteraġixxu, jipparteċipaw u jiddjalogaw dwar l-attivitajiet, il-pjanijiet u l-imġiba
tal-familja u jistaqsu jew ifittxu t-tieni opinjoni fil-mediċina.
Għal din ir-raġuni, il-mudell ibbażat fuq id-dixxiplina ma jistax jaħdem b’mod
sodisfaċenti fis-soċjetà attwali. Għalkemm huwa pjuttost komuni li l-awtoritajiet
tal-iskejjel jitolbu u jisimgħu s-suġġerimenti, huwa ċar li dan mhuwiex biżżejjed
biex jitnaqqsu l-kunflitti u biex tiġi garantita l-koeżistenza fiċ-ċentri.
Sabiex jiġi żgurat li r-regoli jkunu osservati, il-mudell ibbażat fuq id-dixxiplina
japplika sanzjonijiet kontra dawk li jiksruhom jew iġibu ruħhom b’mod ħażin. Fost
ħafna oħrajn, il-kastigi jistgħu jinkludu l-projbizzjoni tat-trasgressur mill-klassi għal
ftit jiem, li jintbagħtu fi programmi alternattivi jew li jiġu esklużi miċ-ċentru.

UNITÀ 10

Is-sanzjonijiet u l-miżuri ta’ skwalifika sikwit iwasslu għat-tikkettar ta’ studenti
speċifiċi li diġà jsofru minn stigmatizzazzjoni. Dawk li spiss isofru mill-istigmatizzazzjoni jinkludu studenti minn gruppi Rom u gruppi etniċi minoritarji oħra
u studenti minn żoni ekonomikament żvantaġġati u jistgħu jiġu ttimbrati bħala
ribelli, aggressivi jew maledukati. Dawn il-preġudizzji jiġu internalizzati mill-istudenti u jservu biss biex isaħħu kwalunkwe aspettattiva ħażina li jista’ jkollhom
tagħhom infushom. Barra minn hekk, il-kastigi tal-iskejjel, sew jekk temporanji
kif ukoll jekk permanenti, iżidu l-ħin li l-istudenti jqattgħu barra mill-gruppi tattagħlim tagħhom u b’hekk iżidu b’mod inkrementali d-distakk fit-tagħlim bejnhom
u sħabhom tal-klassi. It-tneħħija mill-klassijiet jew saħansitra miċ-ċentri ma ssolvix
imma żżid il-problemi u ma tipprovdix spazju għall-opportunitajiet ta’ riflessjoni
kollaborattiva dwar id-diffikultajiet li jipprovokaw li dawn l-istudenti jaġixxu l-istess
fil-ġejjieni.
Il-mudell ibbażat fuq il-medjazzjoni jirrappreżenta titjib fuq is-sistema bbażata
fuq id-dixxiplina billi jinkludi lill-partijiet kollha involuti f’sitwazzjoni problematika partikolari u fil-proċess sussegwenti ta’ riżoluzzjoni, u b’hekk ipoġġi l-enfasi
mill-ġdid fuq il-koeżistenza. Dan il-mudell huwa kkaratterizzat mill-involviment
ta’ “espert” li jagħmilha ta’ medjatur bejn il-partijiet u joffri risposti skont regoli
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stabbiliti. Dan il-mudell juża soluzzjonijiet reattivi, jiġifieri soluzzjonijiet li jirriżultaw
mir-risposti għal kunflitt li jkun diġà tfaċċa, pjuttost milli miżuri ta’ prevenzjoni.
Għalkemm ġeneralment jiġi definit qafas ta’ regoli minn “espert” (l-awtorità),
l-infurzar mhuwiex proċess minn fuq għal isfel, iżda djalogu bejn il-pari li għandhom għan komuni. Minflok enfasi fuq l-assenjazzjoni tat-tort u r-risposta bil-kastig,
hemm promozzjoni tal-appoġġ bejn il-parteċipanti.
L-iżvantaġġi fil-mudell ibbażat fuq il-medjazzjoni jinsabu fil-limitazzjoni tar-responsabbiltà għall-koeżistenza għal persuni speċifiċi ħafna. Barra minn hekk,
l-“espert” irid ikun imparzjali u jżomm id-distanza personali u għal din ir-raġuni
juża forma speċifika ta’ lingwaġġ u tekniki partikolari ta’ komunikazzjoni. Din
il-professjonalizzazzjoni jew speċjalizzazzjoni tal-kompiti ta’ medjazzjoni tista’
tiġġenera risposti mhux sodisfaċenti. Pereżempju, li l-partijiet involuti fil-kunflitt
jaċċettaw ir-riżoluzzjoni proposta mill-medjatur mingħajr ma jkollhom idea ċara
ta’ x’kien il-proċess li wassal għaliha jew jippretendu li jaċċettaw ir-riżoluzzjoni
proposta minħabba l-biża’ mill-konsegwenzi jekk ma jaċċettawhiex, fost affarijiet oħra. Dawn it-tipi ta’ reazzjonijiet jistgħu ma jsolvux is-sitwazzjoni ta’ kunflitt,
minħabba li kemm l-istudenti kif ukoll il-membri tal-familja ma jkollhomx l-istess perċezzjoni tal-problema bħall-espert li jkun serva ta’ medjatur biex tinstab
is-soluzzjoni.
Il-mudell ta’ djalogu, madankollu, jinvolvi l-komunità kollha permezz ta’ djalogu li jippermetti li “jiġu skoperti l-kawżi u l-oriġini tal-kunflitti biex jiġu solvuti
mill-komunità nnfisha ħafna qabel ma jitfaċċaw” (Flecha & García, 2007). Għalhekk, dan l-approċċ jiffoka fuq il-prevenzjoni tal-kunflitt, billi joħloq atmosfera
ta’ kollaborazzjoni fejn il-membri jipparteċipaw fil-ħolqien flimkien tar-regoli,
fit-tmexxija taċ-ċentru, fil-mod kif jiġi solvut il-kunflitt u fejn ikun hemm fehim u
tifsira akbar minn dawk kollha involuti.
F’dan il-mudell, jiġu pprovduti l-ispazji u l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex
il-persuni kollha jkollhom l-istess opportunitajiet li jesprimu l-vuċi tagħhom u
jsibu soluzzjonijiet konġunti. Biex dan id-djalogu jkun possibbli, huwa meqjus
li kulħadd, irrispettivament mil-livell ta’ kultura jew edukazzjoni tiegħu u l-bqija, ikollu l-opportunità li jintervjeni, jagħti l-opinjonijiet u jipparteċipa fit-tfittxija għal soluzzjoni maqbula li tgħin fil-prevenzjoni tal-kunflitt. Ir-responsabbiltà u
l-kapaċità għall-immaniġġjar tal-koeżistenza mhijiex biss ta’ xi ħadd bl-awtorità
jew ta’ espert, iżda tal-istudenti, il-persunal u l-persuni kollha fil-komunità. L-objettiv hawnhekk huwa li jingħelbu l-pretensjonijiet tal-poter li huma daqstant preżenti
fil-mudell ibbażat fuq id-dixxiplina u li jkunu jistgħu jinżammu pretensjonijiet validi
u relazzjonijiet ugwalitarji.
Id-djalogu huwa preżenti matul il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni sħiħa tal-kunflitti, kemm fil-kompilazzjoni tar-regoli kif ukoll fl-implimentazzjoni sussegwenti
tagħhom u fir-risposta għall-etika proċedurali u għad-demokrazija deliberattiva
fl-approċċi (Elster, 1998). L-etika proċedurali tistabbilixxi li l-valur tad-deċiżjoniji© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)
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et jew tal-ftehimiet ma jiddependix biss fuq il-kontenut tagħhom iżda wkoll fuq
il-proċeduri li jkunu ġew segwiti meta ntlaħaq qbil dwar ir-regola, il-kunsens.
Akbar ma jkun l-għadd ta’ persuni u akbar ma tkun id-diversità tal-imsemmija
persuni, aktar tkun siewja r-regola minħabba ż-żieda fil-perspettivi u l-argumenti.
Min-naħa tagħha, id-demokrazija deliberattiva hija bbażata fuq l-idea li d-djalogu
u l-kunsens huma preferibbli għall-vot dwar għażliet opposti (meta jittieħdu deċiżjonijiet demokratiċi. F’votazzjoni, jiġu ppreżentati żewġ opzjonijiet jew aktar u ssir
votazzjoni dwarhom sabiex il-vot ta’ maġġoranza jintuża biex tittieħed deċiżjoni.
Madankollu, fi proċess demokratiku deliberattiv, l-opinjonijiet inizjali ta’ dawk
involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet jistgħu jinbidlu bid-diskussjoni u l-argumenti u
jistgħu joħorġu opzjonijiet alternattivi, u b’hekk ikun jista’ jintlaħaq kunsens aktar
inklużiv.
Il-ġenerazzjoni ta’ spazji ta’ djalogu tipprevjeni l-kunflitti. Huwa neċessarju l-involviment tal-komunità kollha, sabiex l-opinjonijiet kollha dwar il-kawżi u l-oriġini
tal-kunflitt u s-soluzzjonijiet tiegħu jinstemgħu u jiġu kkunsidrati waqt li l-kunflitt
ikun għadu latenti.
Il-mudell ta’ djalogu jfisser pass ulterjuri biex jiġu evitati problemi fil-koeżistenza. Huwa mhux neċessarjament jieħu post kompletament il-mudelli l-oħra deskritti
hawn fuq, iżda dawn fihom infushom ma jistgħux jeqirdu l-okkorrenza tal-problemi. Meta l-korp studentesk, il-qraba tagħhom u l-persunal ikollhom l-opportunità li jipparteċipaw fil-ġestjoni taċ-ċentru tagħhom kif ukoll fil-ħolqien tar-regoli u
fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti, il-kwalità tal-koeżistenza titjieb kemm fiċ-ċentru kif ukoll
fil-komunità edukattiva kollha kemm hi. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni komunitarja ma tikkuntrastax mat-tagħlim tal-istudenti iżda tikkumplimentah b’mod sħiħ
u tippromwovi t-tagħlim strumentali.
Iċ-ċart li ġejja tiġbor fil-qosor il-mudelli msemmija hawn fuq u l-kunċetti tagħhom:

IBBAŻAT FUQ

ID-DIXXIPLINA

IL-MEDJAZZJONI

It-tneħħija ta’ sitwazzjoni ta’
kunflitt permezz ta’ azzjonijiet punittivi

Ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjoni
ta’ kunflitt ladarba titfaċċa

Il-prevenzjoni ta’ sitwazzjoni
ta’ kunflitt

Awtorità

Medjatur

Komunità

Djalogu għall-implimentazzjoni tar-regoli

Djalogu matul il-proċess
ta’ tfassil tar-regoli (etika
proċedurali u demokrazija
deliberattiva)

Regoli minn fuq għal isfel

UNITÀ 10

MUDELL

DMUDELL IBBAŻAT
FUQ

MUDELL
KOMUNITARJU

Enfasi fuq l-appoġġ bejn
Enfasi fuq is-sanzjonijiet, l-esEnfasi fuq il-parteċipazzjoni;
il-pari pjuttost milli fuq l-asklużjonijiet, eċċ.
rabta ċara mat-tagħlim
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Fil-Komunitajiet tat-Tagħlim, il-parteċipazzjoni tal-komunità fil-prevenzjoni
tal-kunflitti tiġi inkoraġġita f’bosta oqsma tal-ħajja ta’ kuljum. Pereżempju, fil-Kumitati Mħallta, fil-laqgħat, fl-edukazzjoni tal-familja, fil-klassi u fil-librerija, kull
persuna fil-komunità tingħaqad ma’ xulxin u tistabbilixxi relazzjonijiet ibbażati
fuq il-fiduċja li tippermettilhom jaħdmu flimkien b’modi li jevitaw il-kunflitt jew
eskalazzjoni tal-kunflitt qabel ma dan iseħħ.
Ċentru edukattiv miftuħ għall-familji jinkoraġġixxi relazzjonijiet miftuħa sabiex
il-komunikazzjoni ma tibqax ipprattikata biss meta jinqalgħu l-problemi. Barra
minn hekk, meta jkun hemm sinjali ta’ kunflitt, is-sitwazzjoni tkun tista’ tiġi indirizzata aktar malajr. Meta l-familji u aġenti edukattivi oħra jkunu fil-klassijiet, huma
jgħinu biex inaqqsu l-kunflitti u jiksbu riżultati li l-fakultà nnifisha ma tistax.
Xi Komunitajiet tat-Tagħlim għandhom Kumitat Imħallat li r-rwol tiegħu
huwa li jiffoka fuq il-koeżistenza. F’dan il-Kumitat, il-korp studentesk, il-qraba
tagħhom, il-fakultà u professjonisti oħra jissorveljaw sitwazzjonijiet potenzjali ta’
kunflitt. Pereżempju, f’Komunità tat-Tagħlim partikolari, Kumitat Imħallat minn
dawn semma li fit-tielet sena tal-iskola primarja kien hemm tifel partikolari li kien
qiegħed jiddomina lil xi wħud minn sħabu tal-klassi u jġib ruħu daqs li kieku ma
kinux jogħġbuh u ma kinux aċċettati. Xi wħud mit-tfal l-oħra appoġġaw l-azzjonijiet tiegħu, parzjalment sabiex jevitaw li jsiru vittmi huma nfushom u oħrajn
kienu rrabjati dwar il-problema. Il-Kumitat għall-Koeżistenza ddecieda li jkellem
lill-ġenituri tat-tielet sena u, b’mod partikolari, lil omm it-tifel mexxej. Omm it-tifel
li kienet imdorrija għall-approċċ ta’ djalogu tal-komunità skolastika, ammettiet
li t-tifel tagħha kien iġib ruħu b’dan il-mod. Il-ġenituri ta’ dik is-sena skolastika
flimkien iddeċidew li pjuttost milli jikkastigaw lit-tifel dominanti jew saħansitra
jimplimentaw il-medjazzjoni, jidħlu fil-klassi biex ikellmu lit-tfal u jipparteċipaw
f’diversi sessjonijiet ta’ Gruppi Interattivi li ppromovew bidliet fid-diversi relazzjonijiet tal-grupp.
Fil-mudell ta’ djalogu, tista’ tintuża proċedura partikolari biex jintlaħaq kunsens
dwar ir-regoli fi ħdan komunità kif spjegat hawn taħt.
Il-proċedura ta’ kunsens biex jiġu stabbiliti r-regoli:
Il-proċedura ta’ kunsens biex jiġu stabbiliti r-regoli tikkonsisti f’deliberazzjoni
mill-komunità edukattiva kollha u tibda b’waħda li kulħadd jista’ jimpenja ruħu li
jilħaq.
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Sors: Escuela La Paz, Albacete.

Karatteristiċi tar-regola li għandu jintlaħaq qbil dwarha:
Hemm diversi eżempji tal-implimentazzjoni ta’ regoli li l-Komunitajiet ta’ Tagħlim
qablu dwarhom. L-għażla ta’ regola xierqa skont l-inklużjoni tal-perspettivi kollha
ssir billi jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. Hawnhekk, dawn il-kundizzjonijiet
huma murija bl-eżempju li ġej ta’ regola adottata minn Komunità tat-Tagħlim
partikolari: L-ebda tifel/tifla ma jista’/tista’ jiġi/tiġi insulentat/a għall-mod kif jilbes/tilbes.
1. Ir-regola tista’ tiġi maqbula b’mod ċar minn kulħadd irrispettivament
mill-fehma jew l-età tagħhom: Anki jekk xi ħadd ma jaqbilx li jintlibes tip
ta’ lbies partikolari, pereżempju dublett qasir, velu, jew kappell, huma
jaqblu li din mhijiex raġuni biex tiġi insultata jew attakkata persuna.

UNITÀ 10

2. Ir-regola hija marbuta direttament ma’ qasam tal-ħajja tat-tfal: Regola
trid tkun marbuta direttament mal-ħajja tat-tfal u tkun parti mis-soluzzjoni ta’ problemi reali ta’ koeżistenza. Il-biċċa l-kbira tar-regoli proposti
jiffukaw fuq ħtiġijiet li huma kkunsidrati bħala importanti mill-persunal u
adulti oħra, pereżempju l-puntwalità u t-trattament tal-materjali tal-iskola
b’rispett. Minkejja l-importanza ta’ kwistjonijiet bħal dawn, fil-bidu dawn
jista’ jkun li ma jkollhomx impatt ċar fuq it-tfal infushom filwaqt li, li wieħed
jiġi insultat jew attakkat minħabba l-ilbies, jew anki jara kif jiġu attakkati tfal
oħra, jikkawża dannu emozzjonali ċar u għandu konsegwenzi fuq l-imġiba,
is-sikurezza u l-libertà f’diversi kuntesti mhux biss fl-iskola.
3. 
Ir-regola għandha appoġġ verbali ċar mis-soċjetà mhux biss fil-klassi u
ċ-ċentru: Il-komunità aktar ġenerali hija lesta li tappoġġa u ssostni r-regola
esternament bil-mod kif hija tinteraġixxi u tikkomunika mal-oħrajn anki
meta l-opinjonijiet jistgħu jkunu differenti. Eż. Is-soċjetà hija kontra l-aggressjoni fir-rigward tal-mod kif wieħed jilbes (għalkemm jista’ jkun hemm
kontroversji dwar il-kodiċijiet tal-ilbies).
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4. K
 sur ripetut tal-ftehim: Minkejja l-appoġġ verbali, hemm regoli li jinkisru
ripetutament. Sfortunatament hemm bosta każijiet fiċ-ċentri skolastiċi ta’
subien jgħollu d-dbielet tat-tfajliet. Barra minn hekk, xi wħud jiġu insultati
għax jilbsu l-velu jew minħabba l-istil jew il-kwalità tal-ħwejjeġ tagħhom..
5. Ir-regola trid tirrispondi għal imġiba li tista’ tiġi eliminata: Ir-regola trid
tkun suffiċjentement limitata biex tipprovdi ċarezza fl-osservanza tagħha.
Għalhekk hija trid tispeċifika mġiba partikolari waħda rikonoxxibbli b’mod
ċar li tista’ tiġi modifikata. Huwa aktar diffiċli li jiġu eliminati sentimenti,
attitudnijiet jew imġibiet ġenerali ħafna bħal fil-każ ta’ “kwalunkwe forma
ta’ abbuż verbali”, pereżempju.
6. 
Li bl-osservanza tan-norma, l-iskola ssir eżempju għas-soċjetà, il-familji u
l-istudenti: Billi jintlaħaq qbil dwar regola, ma tiġix solvuta biss problema
speċifika, iżda l-komunità titgħallem ukoll li hija kapaċi ssolvi sitwazzjonijiet
futuri ta’ kunflitt. Dan iservi bħala bażi u motivazzjoni eċċellenti biex jinħolqu
aktar regoli u biex wieħed isir konxju li huwa possibbli l-fehim reċiproku.
Passi biex jiġu żgurati l-parteċipazzjoni u d-djalogu bejn il-komunità kollha
Sabiex tiġi deċiża regola u tiġi rrispettata, qed jiġi propost proċess ta’ djalogu
li jista’ jseħħ fuq perjodu ta’ ftit ġimgħat. Dan il-proċess huwa bbażat fuq seba’
passi u jinvolvi l-parteċipazzjoni tal-komunità kollha kif ġej:
1. Kumitat Imħallat tal-għalliema, il-familji u l-istudenti jiddibatti u jipproponi
regola għall-konsiderazzjoni tal-komunità kollha.
2. Ir-regola tiġi kkunsidrata u diskussa mill-persunal u minn assemblea tal-komunità bil-parteċipazzjoni massima possibbli.
3. Il-membri tal-Kumitat Imħallat jiddisseminaw ir-regola proposta lill-klassijiet
kollha li minnhom ir-rappreżentanti tal-klassijiet jiġbru riflessjonijiet, kummenti u suġġerimenti għall-bidla jew ideat sabiex tinkiseb il-konformità
mar-regola.
4. Id-delegati mill-korp studentesk jiddibattu l-istabbiliment finali tar-regola
bl-appoġġ tal-membri tal-Kumitat Imħallat.
5. Rappreżentanti mill-korp studentesk isejħu laqgħa biex jispjegaw ir-riżultati
tad-deliberazzjonijiet tagħhom lill-istaff, lill-qraba tagħhom u lill-komunità.
Huma jiġbru wkoll ir-reazzjonijiet ta’ dawn l-aġenti u jmorru lura fil-klassijiet rispettivi tagħhom akkumpanjati minn għalliem jew tutur flimkien ma’
rappreżentant mill-Kumitat Imħallat.
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6. Il-komunità kollha tosserva l-implimentazzjoni tar-regola u tiżgura r-rieżami
kontinwu tagħha, m’hemmx delega tagħha. Il-proċess globali jiġi sorveljat
mid-delegati tal-klassijiet u mill-Kumitat Imħallat.
7. Il-proċess jaħdem flimkien ma’ taħriġ fil-forma ta’ Laqgħat ta’ Djalogu,
diskussjoni ta’ testi, vidjo-fora u attivitajiet oħra kif ikun meqjus neċessarju.
Eżempju tal-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ konflitt:
Eżempju tal-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ kunflitt f’CEP San Antonio huwa
deskritt hawnhekk mill-koordinaturi tal-proġett taċ-ċentru, Carmen Vega Lorente
u Marta Sánchez-Beascohea Gómez:
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/CEP_San_Antonio_
prevencion_de_conflictos.pdf
(Iċċekkjata fi Frar 2019).
Melgar, P., Pulido, M.A. & Valverde, B. (2016). Modelo dialógico de resolución
de conflictos. Revista Padres y Maestros, 367 http://revistas.upcomillas.es/index.
php/padresymaestros/article/view/7120/6953
(Iċċekkjata fi Frar 2019).

10.2.

Is-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza sessista

Il-vjolenza hija realtà devastanti li taffettwa lill-iskejjel madwar id-dinja kollha.
Il-UNICEF (2017) jindika li 130 miljun student bejn l-etajiet ta’ 13 u 15-il sena jsofru
vjolenza fl-ambjent tal-iskola; li 1 minn kull 3 studenti Ewropej f’dan il-grupp ta’
età jesperjenzaw bullying fuq bażi regolari u li madwar 1 minn kull 10 jammettu li
intimidaw tfal oħra tal-klassi. Barra minn hekk, forom ġodda ta’ fastidju bħall-bullying ċibernetiku qegħdin jespandu l-firxa u l-intensità tal-problema.

UNITÀ 10

Il-konsegwenzi tal-vjolenza u tal-bullying ġew studjati fil-fond (Farrington,
Loeber, Stallings & Ttofi, 2011). Issa nafu li l-istudenti li jsofru vjolenza fil-kuntest
tal-iskola huma aktar probabbli li jesperjenzaw tluq bikri mill-iskola u falliment
fl-iskola. Barra minn hekk, ġew enfasizzati r-riperkussjonijiet serji li din għandha
fuq l-iżvilupp fiżiku u psikoloġiku tal-istudenti, inklużi disturbi bħad-depressjoni,
l-ansjetà u l-ħsibijiet ta’ suwiċidju. Sfortunatament, f’dawn l-aħħar snin ġew identifikati bosta każijiet fil-livell internazzjonali ta’ żgħażagħ li temmew ħajjithom bħala
riżultat ta’ sitwazzjonijiet fit-tul ta’ bullying u bullying ċibernetiku (Smith et al 2008,
Whittaker & Kowalski, 2015).
Din is-sitwazzjoni tikkuntrasta mar-realtà perċepita minn bosta għalliema u
membri tal-komunità edukattiva billi l-istudji jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-eżistenza u l-konsegwenzi tal-vjolenza fl-iskola ħafna drabi jiġu trivjalizzati. Pereżemp© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)
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ju, Goldman (2007) issostni li l-għalliema jqattgħu aktar ħin mal-istudenti, iżda
jidentifikaw u jirrappurtaw anqas sitwazzjonijiet ta’ vjolenza. Barra minn hekk,
f’ħafna każijiet l-għalliem jimprovizza biex jirrispondi għal sitwazzjonijiet ta’ vjolenza fl-iskola u f’diversi okkażjonijiet, meta jkun f’dubju dwar x’għandu jagħmel,
huwa joqgħod lura milli jintervjeni. F’okkażjonijiet oħra, l-aggressjoni tiġi ġustifikata billi titnaqqas l-importanza jew tiġi naturalizzata, billi jingħad li “huma
affarijiet tat-tfal” jew “hija parti mit-tagħlim”. Ta’ spiss, l-għalliem iġib fit-tmiem
is-sitwazzjoni ta’ kunflitt billi jistieden lill-aggressur u lill-vittma biex jgħannqu lil
xulxin, jagħtu bewsa lil xulxin jew jiftakru fl-importanza li jkunu ħbieb. X’messaġġ
qegħdin noffru lit-tfal meta ninkoraġġuhom sabiex jistabbilixxu affezzjoni ma’ xi
ħadd li attakkahom jew keċċiehom? Għandna nkunu ħbieb ma’ dawk in-nies li
jittrattawna ħażin? Jew għandna nitgħallmu nwarrbuhom u nagħżlu dawk li jittrattawna tajjeb?
It-teħid ta’ pożizzjoni kontra l-vjolenza u l-abbilità li nagħżlu persuni mhux
vjolenti li magħhom nistabbilixxu relazzjonijiet jeħtieġu l-involviment tal-komunità edukattiva sħiħa. Barra minn hekk, jekk is-soċjalizzazzjoni tibda mat-twelid,
l-interventi preventivi kontra l-vjolenza jridu jibdew minn età żgħira. Kif sostnut
minn Oliver (2014) “irridu nuru tolleranza 0 għall-vjolenza minn 0 snin”. Biex
nifhmu kif nistgħu noffru din it-tip ta’ soċjalizzazzjoni, huwa neċessarju li nidentifikaw l-eżistenza ta’ soċjalizzazzjoni maġġuri (għalkemm mhux unika jew esklussiva) li tippromwovi rabta bejn l-attrazzjoni u l-vjolenza. Barra minn hekk, se jkun
neċessarju li jiġu adottati approċċi preventivi. Dawn l-elementi huma żviluppati
fit-taqsima li ġejja.

Għal aktar tagħrif:
Gwida għall-Komunità Edukattiva dwar il-prevenzjoni u l-appoġġ lill-vittmi
tal-bullying ċibernetiku fil-kuntest skolastiku:
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
(Iċċekkjata fi Frar 2019).
Artikoli:
Martín, N., & Tellado, I. (2012), Violencia de género y resolución comunitaria de
conflictos en los centros educativos. Multidisciplinary Journal of Gender Studies, 1
(3), 300-319. doi: 10.4471/generos.2012.14.
Oliver, E. (2014) Zero Violence since Early Childhood. The Dialogic Recreation
of Knowledge, Qualitative Inquiry, 20(7), p. 902-908
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X’inhi s-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza sessista?
Diversi studji jindikaw li l-maġġoranza kbira tal-problemi ta’ koeżistenza li
jseħħu fl-iskejjel għandhom l-oriġini tagħhom fir-relazzjonijiet affettivi u/jew
sesswali bejn l-istudenti, għalkemm f’ħafna każijiet l-għalliema u s-soċjetà
b’mod ġenerali (l-edukaturi, il-membri tal-familja, eċċ.) jarawha bħala tip ieħor
ta’ problema (Puigvert, 2014).
Ejja nieħdu eżempju frekwenti. Marta, tfajla ta’ 13-il sena li kellha relazzjoni
qasira ma’ Toni, wieħed mill-aktar subien popolari fil-klassi tagħha, li fil-passat
kien joħroġ ma’ tfajla oħra fil-grupp. Għall-ewwel hija tħossha kburija bil-konkwista tagħha, dik li toħroġ ma’ ġuvni daqstant mixtieq fil-klassi tagħha. Anki meta
Toni jitlef l-interess f’Marta, hija tħoss li daħlet fid-dinja tat-tfajliet ta’ suċċess
minħabba li hemm ukoll subien oħra li issa huma interessati fiha. Issa hija tisma’
minn dak li jgħidulha xi wħud mill-ħbieb tagħha u tiddeċiedi li tagħmel affarijiet
li qabel qatt ma kienet toħlom li tagħmel. Hija toħroġ ma’ diversi ġuvintur tal-età
tagħha jew saħansitra akbar u taqbel li tieħu ritratti awdaċi għalihom. Xi żmien
wara, madankollu, is-sentimenti ta’ suċċess ta’ Marta jinbidlu f’imrar u dwejjaq
hekk kif subien u bniet oħra jibdew jgħidu affarijiet xejn sbieħ dwarha. Huma
jiktbu messaġġi offensivi fuq il-ħitan dwarha u jibagħtulha messaġġi oxxeni.
Huma jaqsmu r-ritratti li ħadet u jgħidu ċajt vulgari dwarha fuq Facebook u fuq
apps bħal Gossip. Meta Toni jibda joħroġ ma’ tfajla oħra, is-sitwazzjoni tkompli
tmur għall-agħar għal Marta li issa tħoss li, li tmur l-iskola, hija ħolma kerha.
Jum minnhom waqt ir-rikreazzjoni, hija tiġi insulentata fil-pubbliku u Marta tipprova tiddefendi ruħha billi twerżaq lura lejn it-tfajliet li, fil-passat, kienu l-ħbieb
tagħha.

UNITÀ 10

Il-persunal jaħseb li dan l-argument huwa biss kunflitt bejn grupp ta’ tfajliet u
l-attitudni ta’ Marta tiġi interpretata bħala nuqqas ta’ interess fl-iskola u mġiba
ħażina. Huma ma jafux li l-ġlieda hija biss il-biċċa żgħira li tidher ta’ problemi
oħra. Forsi l-persunal jiddeċiedi li jikkastiga lit-tfajliet kollha jew sempliċement
iħallihom jagħmlu paċi bejniethom. Billi mhuwiex konxju tal-problemi sottostanti, il-persunal ftit jista’ jagħmel biex jindirizza s-sentimenti reali involuti jew
jgħin biex jiġi solvut il-kunflitt.
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Ü

In-nuqqas frekwenti tal-għarfien fost il-membri tal-persunal dwar il-proċessi
ta’ soċjalizzazzjoni involuti fir-relazzjonijiet affettivi-sesswali fil-korp studentesk
jimpedixxi kemm is-sejbien u l-identifikazzjoni ta’ problemi ta’ kuljum fil-klassijiet
kif ukoll li jiġi offrut rispons xieraq għalihom. Fl-istess ħin, dan jagħmilha diffiċli
għat-tfajliet u l-ġuvintur li jkollhom l-opportunità li jgħixu f’relazzjonijiet ħielsa
mill-vjolenza, bir-rilevanza li dan għandu għat-tagħlim tagħhom u għall-bqija ta’
ħajjithom. Kif qal Jesús Gómez:
“It-tfal kollha għandhom id-dritt għal edukazzjoni li tippermettilhom li jiżviluppaw relazzjonijiet affettivi-sesswali sodisfaċenti li ma jikkundannawhomx għal
relazzjoni problematika li mbagħad taġixxi bħala prekursur għal ħajja mhux sodisfaċenti”. (2015:114)

Sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jirċievu edukazzjoni bħal din, huwa neċessarju li jiġu kkunsidrati l-kontribuzzjonijiet mir-riċerka attwali u l-femminiżmu internazzjonali dwar ir-relazzjonijiet affettivi-sesswali fiż-żgħażagħ sabiex jiġu evitati
l-iżbalji u l-inċidenti frekwenti u koroh li altrimenti jseħħu f’din il-kwistjoni.
B’mod ġenerali, hemm konfużjoni serja fl-iskejjel meta jippromwovu programmi ta’ koeżistenza u programmi għall-prevenzjoni tal-vjolenza sessista għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ minħabba li r-relazzjonijiet affettivi-sesswali fil-bażi tal-biċċa
l-kbira tal-kunflitti ma jiġux magħrufa u l-impatt tagħhom fuq il-ħajja ma jiġix
rikonoxxut. Tali inkomprensjonijiet saħansitra jibdew fil-livell tad-definizzjoni
amministrattiva uffiċjali. Minkejja li hija eżempju ta’ progress kbir, anki l-Liġi kontra l-Vjolenza Sessista tal-2004 fi Spanja qieset il-vjolenza sessista f’relazzjonijiet
stabbli passati jew attwali kif ġej:
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Artikolu 1. Għan tal-Liġi
1. L-għan ta’ din il-Liġi huwa li taġixxi kontra l-vjolenza li, bħala manifestazzjoni ta’ diskriminazzjoni, is-sitwazzjoni ta’ inugwaljanza u r-relazzjonijiet ta’
poter tal-irġiel fuq in-nisa jiġu eżerċitati fuqhom minn dawk li huma jew
kienu l-konjuġi tagħhom jew li huma jew kienu marbuta magħhom b’relazzjonijiet simili ta’ affettività, anki mingħajr ma jgħixu flimkien.
Il-komunità xjentifika internazzjonali ma tqisx il-vjolenza sessista neċessarjament bħala r-riżultat ta’ relazzjonijiet emozzjonali (affettivi) stabbli, iżda bħala
konsegwenza ta’ kull tip ta’ relazzjoni kemm stabbli kif ukoll każwali. Barra minn
hekk, il-vjolenza sessista ħafna drabi tiġi mitgħallma u żviluppata matul inkontri
(dates) sporadiċi jew relazzjonijiet qosra.
Kieku ġiet ikkonsultata l-evidenza xjentifika disponibbli meta ġiet ikkompilata
l-liġi (minn diversi partiti politiċi), bla dubju ta’ xejn kienet tinkludi r-relazzjonijiet qosra/każwali fid-definizzjoni tagħha ta’ vjolenza sessista. Fil-fatt, minn dak
iż-żmien ’l hawn, il-liġijiet awtonomi sussegwenti inkludew din il-forma ta’ vjolenza
sessista (Valls, Puigvert, Melgar, García-Yeste, 2016).
Il-persunal irid ikun konxju tal-fatt li l-evidenza xjentifika turi li l-vjolenza sessista hija komuni fost it-tfal żgħar/l-adolexxenti, u spiss isseħħ f’relazzjonijiet qosra u
każwali (Aubert, Melgar, Valls, 2011; Oliver & Valls, 2004). Minbarra l-impatt serju
tal-abbuż u tal-attakki nfushom, din il-vjolenza sessista għandha wkoll influwenza kbira fuq ir-relazzjonijiet suċċessivi taż-żgħażagħ. Għalhekk bosta riċerkaturi
kkonkludew li dawk li sofrew vjolenza matul l-adolexxenza huma aktar probabbli
li jerġgħu jsofru vjolenza fiż-żgħożija tagħhom u meta jkunu adulti. Xi riċerkaturi
jqisu wkoll li l-possibbiltà li wieħed isir vittma ta’ vjolenza sessista bħala żagħżugħ
hija korrelatata b’mod aktar b’saħħtu mal-esperjenzi emozzjonali inizjali milli
mal-abbuż possibbli tat-tfal (Oliver & Valls, 2004; Smith, White, & Holland, 2003).

UNITÀ 10

Kif nistgħu nevitaw li “Marta” oħrajn jiġu “maqbuda” minn dawk li aktar tard
jinsultawhom? Kif jista’ jiġi evitat li wieħed ikollu l-ewwel esperjenzi frustranti
u umiljanti? Kif nistgħu neliminaw miċ-ċentri edukattivi tagħna l-imġiba sessista u l-aggressjonijiet kontra l-libertà tat-tfajliet u l-adolexxenti? Is-sitwazzjonijiet
imbagħad jistgħu jispiċċaw b’mod traġiku jew ifixklu l-kuntentizza tal-istudenti
attwali tagħna.
Argument fil-bitħa fil-ħin tar-rikreazzjoni huwa biss il-biċċa żgħira li tidher, ta’
xi ħaġa li l-adulti ma jarawhiex sakemm ikun hemm turija tal-inkwiet fil-pubbliku. Wara każijiet magħrufa u terribbilment ta’ niket bħall-qtil ta’ tfajla ta’ 17-il
sena (Marta del Castillo) mill-eks-sieħeb tagħha fl-2009 jew il-każ l-ieħor ta’ mara
żagħżugħa oħra maqtula waqt inkontru f’lejla sajfija, hemm sitwazzjonijiet li ħafna
drabi jkunu inviżibbli. Barra minn hekk, il-fatt li xi drabi l-qattiela ta’ dawn in-nisa
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żgħażagħ, bħall-persuna li qatlet lil Marta del Castillo, saħansitra jkollhom gruppi
ta’ ammiraturi, juri li għad fadal ħafna xogħol xi jsir.
Fortunatament, ix-xjenzi soċjali u l-femminiżmu jipprovdulna opzjonijiet għall-intervent. Għal bosta għexieren ta’ snin, ix-xjenzi soċjali pproduċew studji dwar l-aspetti soċjali tal-emozzjoni “imħabba”. Dan ifisser li, aħna nsiru nħobbu lil xi persuni,
iżda mhux oħrajn, mhux permezz ta’ determiniżmu bijoloġiku iżda abbażi ta’ interazzjonijiet kulturali u soċjali, li minnhom nitgħallmu s-soċjalizzazzjoni tagħna.
Ir-riċerka pijuniera ta’ Jesús Gómez (2015) dwar is-soċjalizzazzjoni fl-imħabba u
l-attrazzjoni, speċjalment fost l-adolexxenti, għall-ewwel darba tippreżenta l-kunċett
ta’ attrazzjoni bħala r-riżultat tal-interazzjonijiet soċjali. Hija turi l-eżistenza ta’ proċess
ta’ soċjalizzazzjoni primarju (għalkemm mhux uniku jew esklussiv) li ħafna drabi jrawwem konnessjoni bejn l-attrazzjoni u l-vjolenza. Bosta aġenti tas-soċjalizzazzjoni,
inklużi l-films, il-mużika u r-reklamar fil-midja tal-massa jipproduċu mudelli ta’ relazzjonijiet fejn jiġi trażmess li r-relazzjonijiet vjolenti jew potenzjalment vjolenti huma
ta’ ħsara iżda eċċitanti, jittrażmettu eċċitament. Il-mudelli ta’ relazzjoni ugwalitarja
huma konvenjenti u siguri, iżda tedjanti. Bħala punt ta’ referenza, bosta sensiliet
televiżivi effettivament ibigħu lit-telespettaturi mudell tal-maskulinità bħala l-karattru
ewlieni. Madankollu, kemm-il darba huwa l-aktar karattru premuruż li huwa miftuħ
għad-diskussjoni jew kemm-il darba huwa magħluq u konfliġġenti jew aggressiv?
Il-films u r-rumanzi li jinkludu relazzjonijiet intensi jew passjonanti ħafna drabi juru
l-kunflitt u saħansitra l-vjolenza bħala parti mill-interazzjonijiet tagħhom. Huwa
anqas komuni li tara djalogu u relazzjonijiet ibbażati fuq ir-rispett ippreżentati bħala
passjonanti u eċċitanti. Il-midja tal-massa hija eżempju ċar, iżda fuq kollox tirrifletti din is-soċjalizzazzjoni tal-maġġoranza li fiha l-interazzjonijiet kollha għandhom
l-influwenza tagħhom, il-familja wkoll, iċ-ċentru edukattiv u prinċipalment il-grupp
ta’ pari u dawk ir-relazzjonijiet sesswali u emozzjonali li qed jiġu stabbiliti min-nies
(Flocha, Pulido, Christou, 2011).
Madankollu, billi l-imħabba u l-attrazzjoni huma r-riżultat ta’ interazzjonijiet
soċjali, dan ifisser li l-proċessi komuni ta’ soċjalizzazzjoni li jgħaqqdu l-attrazzjoni
u l-vjolenza jistgħu jinbidlu. Bħala alternattiva għas-soċjalizzazzjoni fil-vjolenza
sessista, Gómez (2015) ippropona l-mudell ta’ fużjoni tal-ħbiberija u l-affezzjoni
mal-eċċitament u x-xewqa fir-relazzjonijiet, irrispettivament mit-tul ta’ żmien.
Gómez jikkjarifika kif ġej: “In-nuqqas ta’ sodisfazzjon f’relazzjonijiet ibbażati jew
fuq “flirting” (passjoni mingħajr imħabba) jew fuq l-istabilità (imħabba mingħajr
passjoni) jista’ jingħeleb biss billi jingħaqdu flimkien l-affezzjoni u l-eċċitament,
il-ħbiberija u l-passjoni u l-istabbiltà u l-ġenn fl-istess persuna.” (Gómez, 2015,
p. 77)
Is-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza sessista tikkonsisti fil-ħolqien ta’ interazzjonijiet soċjali li jippromwovu l-attrazzjoni lejn mudelli ugwalitarji u r-rifjut ta’
mudelli aggressivi (Gómez, 2015; Puigvert, 2014). Naturalment għandu jingħad
li mhux kulħadd huwa soċjalizzat b’attrazzjoni għall-vjolenza għalkemm hemm
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tendenza ġenerali lejha. Għalhekk dan huwa dwar il-promozzjoni ta’ din is-soċjalizzazzjoni li tittrażmetti l-ugwaljanza bħala eċċitanti u elettrizzanti. Barra minn
hekk, is-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza sessista mbagħad tista’ tinfluwenza
u timmodifika l-preferenzi ta’ persuni li diġà jkunu soċjalizzati biex isibu l-vjolenza attraenti. Barra minn hekk, jekk l-imħabba u l-attrazzjoni huma fil-fatt soċjali,
id-djalogu jippermetti t-trasformazzjoni ta’ attrazzjoni għall-vjolenza fi preferenza
għal mudelli aktar ugwalitarji.
Il-lingwaġġ tal-etika u tax-xewqa
Madankollu, is-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza sessista ma tistax tinkiseb biss bl-użu tal-lingwaġġ tal-etika. Żball ieħor tal-programmi edukattivi
fil-koedukazzjoni u l-prevenzjoni tal-vjolenza huwa dak li jippruvaw irawmu relazzjonijiet ugwalitarji u ġuvintur ugwalitarji billi jużaw biss il-lingwaġġ tal-etika li
huwa dak ta’ valuri u kunċetti ta’ “tajjeb” u “ħażin”. Filwaqt li fil-lingwaġġ tal-etika
l-enfasi hija, pereżempju, fuq li wieħed ma jkunx sessist, li wieħed jirrispetta jew
forsi jqassam ix-xogħol tad-dar b’mod ugwali bejn is-subien u l-bniet u affarijiet
oħra bħal dawn, li mhuwiex lingwaġġ li jappella, mhuwiex il-lingwaġġ tax-xewqa li jużaw l-adolexxenti. Barra minn hekk, fl-istess waqt li qed jiġu żviluppati
dawn il-programmi, il-maġġoranza tas-soċjalizzazzjoni (il-midja tal-massa, il-films,
in-nets, il-konverżazzjonijiet amikevoli) tirrinforza l-attrazzjoni lejn il-vjolenza u
l-irġiel aggressivi. Kif intqal qabel, il-konnessjoni bejn l-attrazzjoni u l-vjolenza
hija promossa, sa ċertu punt, mis-separazzjoni distinta bejn dak li huwa sigur,
u tedjanti u dak li huwa insigur iżda eċċitanti. Jekk jintuża l-lingwaġġ tal-etika li
għandu t-tendenza li jittrażmetti l-“konvenjenti” jew il-“mhux konvenjenti”, qatt
ma tiġi sfidata l-kawża fundamentali tal-problema, jiġifieri dik tar-relazzjonijiet
ibbażati fuq l-aggressjoni sessista bħala eċċitanti u għalhekk attraenti. (Castro &
Mara, 2014; Duque, 2015).
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Id-dikjarazzjoni li ġejja mir-riċerka msemmija qabel minn Gómez (2015), tirrifletti d-dikotomija bejn il-lingwaġġ tal-etika u tax-xewqa u hija pprovduta
minn tfajla adolexxenti f’Ragazza, rivista tan-nisa: “Il-ġenituri tiegħi jgħiduli biex
niżżewweġ raġel tajjeb u jiena nagħti kas x’inhuma jgħidu; Sakemm niġi biex
niżżewweġ, nieħu gost ma’ subien ħżiena.”
Dan l-eżempju jesprimi l-morali doppja li sseħħ ripetutament: minn naħa,
hemm il-lingwaġġ tal-etika ta’ dak li jirrappreżenta dak li huwa “tajjeb” li jgħidu l-missier u l-omm, u min-naħa l-oħra, dak li f’dan il-każ tixtieq it-tfajla u kif
se taġixxi skont dan. Il-lingwaġġ tax-xewqa jirreferi għal dak li huwa mixtieq
u attraenti. Dan huwa trażmess fil-films, fir-reklamar, fil-kanzunetti u l-bqija u
permezz ta’ bosta interazzjonijiet soċjali wkoll. Din hija r-raġuni għaliex huwa
neċessarju li wieħed jaħdem bil-lingwa tax-xewqa biex jagħmel kemm il-vjolenza mhux attraenti kif ukoll biex jagħmel il-mudelli ugwalitarji alternattivi aktar
attraenti. L-idea mhijiex li l-persuni jrażżnu x-xewqat tagħhom billi jaċċettaw
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dak li huwa “sigur” jew “konvenjenti” iżda mhux attraenti. L-isfida hija li jiġu
ġġenerati l-attrazzjoni u x-xewqa għal dawn il-mudelli “aktar siguri” u li titwassal l-idea li dak li huwa “tajjeb” huwa wkoll “eċċitanti”. Madankollu, dan
il-lingwaġġ tax-xewqa normalment ma jinbidilx mill-għalliema, mill-familji jew
mill-esperti fi programmi ta’ taħriġ, iżda l-lingwaġġ u x-xewqat jistgħu jinbidlu
miż-żgħażagħ infushom permezz tal-interazzjonijiet tagħhom ma’ pari, ħbieb,
aħwa u voluntiera ta’ età simili. Għal din ir-raġuni, għall-iżvilupp ta’ soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza fir-relazzjonijiet, huwa enfasizzat il-mudell ta’ djalogu li fih l-ispazji għal suġġetti relatati mal-ħajja tat-tfal jistgħu jiġu kkunsidrati
flimkien mal-parteċipazzjoni u d-djalogu tal-aġenti edukattivi kollha ta’ età
simili fi ħdan il-komunità tagħhom. Id-djalogu trasformattiv iseħħ meta jieħdu
sehem varjetà ta’ nisa (Aubert, Melgar, Valls, 2011; Oliver, Soler, & Flecha, 2009;
Padrós, 2014), sabiex mhux biss jiġi introdott il-lingwaġġ tal-valuri (neċessarju)
iżda wkoll il-lingwaġġ tax-xewqa. Dan id-djalogu ma’ diversi parteċipanti huwa
l-aktar opzjoni effettiva biex wieħed jitgħallem dwar l-iżvilupp tal-emozzjonijiet
u s-sentimenti, anki jekk jikkontradixxi approċċi oħra li qed jintużaw bħalissa
fl-edukazzjoni emozzjonali.
Mudelli ta’ maskulinità u r-relazzjoni tagħha MAL-PREVENZJONI TAL-VJOLENZA SESSISTA
Il-prevenzjoni tal-vjolenza sessista trid tikkunsidra wkoll il-perċezzjonijiet
tal-maskulinità f’termini tar-rifjut ta’ mudelli maskili vjolenti u tal-inkoraġġiment ta’
mudelli ħielsa mill-vjolenza. Għal darba oħra, dan is-suġġett sikwit ġie żviluppat
bil-lingwaġġ tal-etika li huwa anqas attraenti għal ħafna żgħażagħ u ineffiċjenti
biex tingħeleb il-vjolenza sessista.
Jekk wieħed jibda mill-kunċett tal-eżistenza ta’ forma ta’ soċjalizzazzjoni
li tippromwovi l-appell għal mudelli maskili vjolenti, jekk il-programmi li jippromwovu l-maskulinità ugwalitarja jiġu implimentati mil-“lingwaġġ etiku”,
iżda tiġi injorata l-eżistenza tal-mudell attraenti msemmi hawn fuq, ir-riżultat
ikun diżastruż. Dawn il-programmi jippromwovu rwoli maskili b’imġiba ugwalitarja bħad-distribuzzjoni tal-kompiti u interazzjonijiet mhux vjolenti (etikament
meħtieġa) li jirriżultaw f’mudelli li la huma attraenti u lanqas eċċitanti. Għalhekk bil-lingwaġġ tal-etika huwa għal darba oħra trażmess li raġel “xieraq”
huwa wieħed ugwalitarju iżda mhux eċċitanti. Minħabba f’hekk, bosta rġiel
żgħażagħ ma jixtiqux isiru l-ugwalitarju li jiġi injorat mis-sess oppost, imma
li jkunu l-“mhux ugwalitarju” li jkun meqjus soċjalment bħala aktar attraenti.
Adolexxenti qal dan li ġej wara workshop dwar il-maskulinità fejn huwa ġie
edukat biex ma jkunx vjolenti, biex iwettaq ix-xogħol tad-dar u biex jieħu ħsieb
in-nisa: “Dan kollu jogħġobni ħafna, fil-fatt nagħmlu, iżda l-mistoqsija tiegħi
hi, għaliex ma niġbed lil ħadd?”
Biex il-maskulinità tiġi kkunsidrata mill-perspettiva tas-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza sessista, l-ewwel nett huwa neċessarju li wieħed jibda b’xi
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prinċipji bażiċi. Fir-relazzjonijiet eterosesswali hemm tliet mudelli ċari: il-maskulinità dominanti tradizzjonali, il-maskulinità mrażżna tradizzjonali u l-maskulinitajiet alternattivi ġodda (Castro Sandúa & Mara, 2014; Duque, 2015;
Flecha, Puigvert, & Ríos, 2013).
Il-maskulinità dominanti tradizzjonali hija bbażata fuq il-poter u d-disprezz
lejn in-nisa. Din hija l-forma ta’ maskulinità li toħloq il-vjolenza sessista u standards doppji. Ir-rabta bejn dan il-mudell u l-attrazzjoni tiġġenera relazzjonijiet
li huma msejsa fuq il-vjolenza sessista. Il-maskulinità mrażżna tradizzjonali tiddeskrivi rġiel li għandhom relazzjonijiet ugwalitarji man-nisa li ma jinkludu l-ebda eċċitament. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dawn l-irġiel jitqiesu bħala “tajbin
u ugwalitarji” iżda mhumiex attraenti għall-biċċa l-kbira tan-nisa. It-teoriji u
l-azzjonijiet li huma bbażati biss fuq il-lingwaġġ tal-etika u jinjoraw il-lingwaġġ
tax-xewqa jippromwovu din it-tip ta’ maskulinità. Dawn iż-żewġ maskulinitajiet
tradizzjonali (dominanti u mrażżna) minn dejjem kienu jeżistu. Xi drabi, il-maskulinità mrażżna mhux vjolenti ġiet identifikata b’mod żbaljat bħala maskulinità ġdida, meta fil-fatt din mhijiex ġdida u minn dejjem eżistiet. Lanqas ma
hija maskulinità alternattiva għaliex fil-fatt hija n-naħa l-oħra tal-istess munita
tal-maskulinità dominanti. Il-maskulinità mrażżna mhijiex il-kawża tal-vjolenza
sessista u ma tistax tingħata l-ħtija, l-istess bħalma l-vittmi tal-vjolenza sessista
ma jistgħux jingħataw il-ħtija. Madankollu, il-pożizzjoni mrażżna tagħha tfisser li
ma sservix biex tingħeleb il-vjolenza sessista imma fil-fatt biex talimenta l-eżistenza ta’ maskulinità dominanti. L-istess bħalma l-maskulinitajiet vjolenti huma
attraenti, trid teżisti wkoll maskulinità ugwalitarja mhux attraenti. Biex hemm
irġiel “mhux xierqa” meqjusa bħala eċċitanti, irid ikun hemm irġiel “xierqa”
nieqsa mill-eċċitament.
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Il-maskulinitajiet alternattivi ġodda jinqatgħu minn din id-dikotomija tal-oppressur u tal-oppressat biex jipproponu mudell “xieraq” u “eċċitanti, ugwalitarju u attraenti”. Dawn il-maskulinitajiet jirrappreżentaw mudell diversifikat
ta’ rġiel li għandhom relazzjonijiet ugwalitarji bbażati kemm fuq l-imħabba
kif ukoll fuq ix-xewqa. Huma rġiel attraenti li ma jeżerċitaw la dominazzjoni
u lanqas disprezz. Huma rġiel ugwalitarji li ma jaċċettawx li jiġu oppressati la
mill-maskulinità dominanti u lanqas minn xi nisa. Huma rġiel li ma jirrifjutawx
valuri bħas-saħħa jew il-kuraġġ li jidhru bħala elementi ta’ mudelli dominanti.
Fil-fatt huma b’saħħithom u kuraġġużi meta jiffaċċjaw każijiet ta’ vjolenza sessista billi jipproteġu lill-vittmi u ma jibżgħux jaffrontaw lill-aggressuri.
Huma rġiel li jirrifjutaw kwalunkwe forma ta’ vjolenza fir-relazzjonijiet. Barra
minn hekk, f’termini ta’ relazzjonijiet affettivi-sesswali, huma ma jaċċettawx
relazzjonijiet ma’ nisa li jħarsu lejhom bħala “raġel tajjeb” wara li jkunu ħadu
“pjaċir mal-ġuvintur ħżiena” kif murija fir-rwol tal-maskulinità mrażżna. Huwa
mudell maskili li għandu biss relazzjonijiet ma’ nisa li huma miġbuda lejhom
u li jiġu mqanqla permezz ta’ trattament ugwalitarju.Dan il-mudell alternattiv
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ta’ maskulinità huwa wieħed li fil-fatt jegħleb il-vjolenza sessista billi jkisser
ir-rabta bejn l-attrazzjoni u l-vjolenza.
Bħala konklużjoni, il-promozzjoni ta’ maskulinitajiet li jitqiesu bħala esklussivament “tajbin” jew “ħżiena” jew ir-raġel “tajjeb” jew ir-raġel “ħażin”, ma tiġġenerax appell għan-nisa żgħażagħ f’maskulinità mhux vjolenti, lanqas ma tiġġenera
xewqa fl-irġiel żgħażagħ biex jieħdu immaġni bħal din. Għal darba oħra, dan
jissottolinja l-ħtieġa ta’ ħidma mil-lingwaġġ tax-xewqa maż-żgħażagħ.
Għal aktar tagħrif:
Gómez, J. (2015). Radical love. A revolution for the 21st century. New York:
Peter Lang Publishing.
Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The New Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social
Sciences, 2(1), 88113.
Oliver, E. (2014) Zero Violence since Early Childhood. The Dialogic Recreation
of Knowledge, Qualitative Inquiry, 20(7), p. 902-908.
Puigvert, L. (2014) Preventive Socialization of Gender Violence Moving Forward
Using the Communicative Methodology of Research. Qualitative Inquiry 20(7), p.
839-843

Żbalji frekwenti fl-edukazzjoni emozzjonali-soċjali
Sabiex jinkisbu l-bidliet imsemmija hawn fuq, huwa meħtieġ li jiġu evitati wħud
mill-iżbalji u l-konfużjonijiet iġġenerati minn xi programmi tal-edukazzjoni emozzjonali li jingħataw mingħajr ma huma bbażati fuq evidenza xjentifika.
Tikkontemplax is-sentimenti
Bħalissa, hemm interventi edukattivi fil-klassijiet li jiffokaw fuq l-edukazzjoni
emozzjonali u li qegħdin iwarrbu l-importanza tas-sentimenti. Jidher ċar li s-sentimenti huma differenti mill-emozzjonijiet. Eric Kandel, rebbieħ ta’ Premju Nobel
fil-Mediċina u awtur kontemporanju ewlieni fin-newroxjenza, jagħmel distinzjoni
ċara bejn dawn l-elementi. Barra minn hekk, dan jiddeskrivi ċ-ċirkwiti u r-reazzjonijiet tal-moħħ differenti involuti fil-każ tas-sentimenti u tal-emozzjonijiet:
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“Aħna nużaw it-terminu emozzjoni sabiex nirreferu għall-ewwel wieħed miżżewġ stati: Is-sett ta’ reazzjonijiet fiżjoloġiċi li jseħħu xi ftit jew wisq b’mod inkonxju
meta l-moħħ jinduna b’ċerti sitwazzjonijiet ta’ sfida. Dawn ir-reazzjonijiet fiżjoloġiċi
awtomatiċi jseħħu kemm fil-moħħ kif ukoll fil-ġisem proprju. Fil-moħħ dawn jinvolvu bidliet fil-livelli ta’ tqanqil u fil-funzjonijiet konjittivi bħall-attenzjoni, l-ipproċessar tal-memorja u l-istrateġija tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Fil-ġisem proprju dawn
jinvolvu reazzjonijiet endokrinali, awtonomiċi u muskoloskeletali. Aħna nużaw
it-terminu “sentiment” biex nirreferu għall-esperjenza konxja ta’ dawn il-bidliet
somatiċi u konjittivi. F’ċertu sens, is-sentimenti huma rendikonti li joħloq moħħna sabiex jirrappreżenta l-fenomeni fiżjoloġiċi ġġenerati mill-istat emozzjonali. Fi
ftit kliem, l-emozzjonijiet reazzjonijiet konjittivi u ta’ mġiba awtomatiċi u fil-biċċa
l-kbira tagħhom mhux konxji li jiskattaw meta l-moħħ jinduna bi stimolu sinifikanti
kkargat b’mod pożittiv jew negattiv. Is-sentimenti huma l-perċezzjonijiet konxji
tar-reazzjonijiet emozzjonali”. (Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum & Hudspeth,
2013: 1079)

Wara l-analiżi ta’ Kandel, diversi awturi affermaw li dak li jiddistingwi lill-bnedmin minn ħlejjaq oħrajn mhuwiex l-abbiltà tagħhom li jesperjenzaw emozzjonijiet (kemm l-annimali kif ukoll il-bnedmin għandhom emozzjonijiet), iżda huma
s-sentimenti, minħabba li dawn jinvolvu esperjenza konxja li l-bnedmin biss
kapaċi jħossu. Għalhekk, mil-lat tal-edukazzjoni, ser ikun essenzjali li ssir ħidma
fl-isfera tas-sentimenti sabiex jissaħħu l-emozzjonijiet pożittivi u ttrasformati
l-emozzjonijiet negattivi.
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Pereżempju, sentimenti bħall-ħbiberija u l-imħabba għandhom influwenza
kbira ħafna fuq il-ħajja personali, akkademika jew professjonali sussegwenti tattfal (Dunn, 2004). Emozzjonijiet li huma kontra l-imħabba u l-ħbiberija malajr
jiġġeneraw emozzjonijiet negattivi (għira, frustrazzjoni, nuqqas ta’ fiduċja) li
jiddeterjoraw ir-relazzjonijiet interpersonali u l-ħajja ta’ dawk li jesperjenzawhom. Għalhekk, l-edukazzjoni emozzjonali li tikkontribwixxi għal aspetti ewlenin,
bħalma huma s-sessiżmu u l-vjolenza sessista li jridu jingħelbu, hija waħda li hija
marbuta mill-qrib mal-edukazzjoni dwar sentimenti bħall-ħbiberija u l-imħabba.
Huwa importanti li jissemma li dawk is-sentimenti ma jiġux “mgħallma”
f’sessjonijiet partikolari, iżda jinħolqu u jitrawmu fl-attitudnijiet u l-attivitajiet ta’ kuljum fl-iskola. Pereżempju, fil-Komunitajiet tat-Tagħlim, sentimenti
bħall-ħbiberija u s-solidarjetà jitħaddmu kuljum permezz tal-implimentazzjoni
ta’ Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess, li huma bbażati fuq djalogu ugwalitarju u ugwaljanza tad-differenzi. Wieħed mill-eżempji li nsibu f’dawk l-iskejjel
huwa l-Gruppi Interattivi li fihom l-istudenti jifhmu u jgħinu lil xulxin kuljum u
jaġixxu sabiex l-ebda student ma jitħalla lura jew jiġi eskluż. Barra mill-klassi, l-istudent li kienu qegħdin jgħinu jew li għenhom mhuwiex biss persuna
li jistgħu jinjoraw, iżda ħabib li jridu jaċċettaw u jipproteġu. It-tfal kollha li
pparteċipaw fi Gruppi Interattivi jgħidu kemm dawn l-attivitajiet għenuhom
jitgħallmu sentimenti u valuri minħabba li jistgħu jistabbilixxu ħbiberiji aħjar
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minn qatt qabel, u b’hekk itejbu r-relazzjonijiet f’kull qasam ta’ ħajjithom fl-iskola u barra mill-iskola.
B’kuntrast ma’ dan, il-Komunitajiet tat-Tagħlim ma jimplimentawx programmi ta’ edukazzjoni emozzjonali li mhumiex ibbażati fuq evidenza xjentifika. Dan huwa kompletament mhux relatat mal-azzjonijiet ta’ xi programmi li
jipprovaw “jedukaw emozzjonalment” lill-istudenti billi jġegħluhom jagħmlu
kuntatt fiżiku ma’ xulxin bħala forma ta’ komunikazzjoni ta’ espressjoni emozzjonali anki meta ma jkunux jixtiequ hekk. Fil-fatt, il-linji gwida internazzjonali
kollha għall-prevenzjoni tal-abbuż tat-tfal jippromwovu tagħlim li ħadd ma
għandu jmiss il-ġisem ta’ persuna oħra mingħajr il-kunsens tagħha. Attivitajiet bħal dawn imorru kompletament kontra l-libertà tal-istudent u jiffavorixxu
l-fastidju u l-aggressjoni. Għall-kuntrarju, il-Komunitajiet tat-Tagħlim isegwu
r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-komunità xjentifika, li jenfasizzaw l-importanza tal-promozzjoni tal-libertà li persuna tagħżel min jista’ jmiss il-ġisem
tal-persuna minorenni, kif ukoll meta u kif jista’ jintmess (Oliver, 2014).

L-IMĦABBA IDEALI
Fir-rigward tas-sentimenti u l-imħabba, teżisti wkoll konfużjoni sinifikanti bejn
is-suppożizzjonijiet u l-evidenza xjentifika f’ħafna programmi ta’ koeżistenza u xi
drabi anki fi programmi għall-prevenzjoni tal-vjolenza bbażata fuq is-sess. L-aktar żball komuni li jsir huwa li persuna temmen li l-imħabba ideali tippromwovi
l-vjolenza fir-relazzjonijiet bejn is-subien u l-bniet. Ma teżisti l-ebda prova ta’ dan.
Fir-reviżjoni tal-letteratura xjentifika dwar l-imħabba ideali, ma teżisti l-ebda evidenza li l-imħabba ideali trawwem il-vjolenza sessista (Duque, 2015: Yuste, Serrano, Girbés, Arandia, 2014). Meta jiġu analizzati l-ħrejjef, jista’ jiġi nnotat li f’ħafna
każijiet dawn jirriproduċu rwoli tradizzjonali tal-ġeneri u li jiffokaw biss fuq mudelli
ta’ relazzjonijiet eterosesswali u monogami. Mill-perspettiva tas-soċjalizzazzjoni
tal-attrazzjoni għall-vjolenza, qatt ma smajna bi prinċep fil-ħrejjef li jsawwat jew
jabbuża mill-mara li jħobb. Bl-istess mod, qatt ma smajna bi prinċipessa fil-ħrejjef
li tħobb lil xi ħadd li jabbuża minnha. Għalhekk, dawn l-istejjer jista’ jkun fihom
elementi sessisti, iżda dawn ma jippromwovux ix-xewqa lejn persuna li tittratta lil
ħaddieħor ħażin.
Il-vittmi tal-vjolenza sessista huma nisa minn kull tip ta’ sfond. Dawn mhux
dejjem ikunu jaqblu ma’ mudell tradizzjonali ta’ femminilità. Ħafna nisa li għexu
skont mudell ta’ familja u rwol ta’ mara tradizzjonali sofrew vjolenza sessista u
ħafna oħrajn le. Bl-istess mod, ħafna nisa li nqatgħu minn mal-mudell tradizzjonali sofrew vjolenza sessista u ħafna oħrajn le. Fil-fatt, il-programmi ta’ prevenzjoni tal-vjolenza sessista mifruxa fuq ħafna snin, li ffokaw esklussivament fuq
il-ħtieġa li jingħelbu l-isterjotipi tal-ġeneri, ma setgħux jeqirdu l-aggressjoni ses-
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sista. Il-vjolenza sessista għadha realtà għan-nisa żgħażagħ li jieħdu l-edukazzjoni
tagħhom fi skejjel koedukattivi li jikkontestaw ir-rwoli femministi tradizzjonali.
Barra minn hekk, l-istess nies u programmi li juru l-imħabba ideali f’dawl negattiv ħafna drabi jiddefendu wkoll mudelli aggressivi tar-raġel li jidhru f’ħafna films,
kotba u kanzunetti. Xi eżempji jinkludu The Perfume, li jidher li jiċċelebra qattiela
mara jew Three Metres Above the Sky, fost l-oħrajn. Dawk li jipproponu tali rwoli
tal-ġeneri jqisu lill-prinċipessa fil-ħrafa li għandha prinċep li jiddedika ħajtu għaliha u li jieħu ħsiebha bħala “ubbidjenti”, filwaqt li huma jqisu lill-protagonista
femminili f’50 Shades of Grey bħala li għandha “moħħha miftuħ” meta fil-fatt
huwa fil-mudell imsemmi l-aħħar li l-mara tiffirma kuntratt ta’ ubbidjenza.
B’kuntrast ma’ dan il-kunċett, Flecha u Puigvert (Duque, 2015) jipprovdu definizzjoni ta’ mħabba ideali bbażata fuq id-diversità, il-libertà u l-assenza
tal-vjolenza:
Aħna niddefinixxu l-“imħabba ideali” tas-Seklu 21 bħala diversa u mħallta.
L-imħabba ideali mhijiex assoċjata ma’ xi għażla sesswali jew forma ta’ relazzjoni
partikolari, jew tul ta’ żmien speċifiku u għandha karatteristika komuni: l-assenza ta’ vjolenza sessista. Is-soċjalizzazzjoni fix-xewqa għal “imħabba ideali”
tgħin sabiex tkun evitata l-vjolenza sessista, minħabba li din tgħaqqad l-assenza
ta’ vjolenza sessista mal-libertà sesswali u l-libertà tal-għażla fir-relazzjonijiet.
(Duque 2015: 15)
Abbażi tar-rispett, l-imħabba ideali tipprevjeni u ma trawwimx il-vjolenza sessista. In-nisa adolexxenti li qed ifittxu rġiel sabiex iħobbuhom, irrispettivament
mit-tul tar-relazzjoni, li jemmnu f’tali mudell idealistiku, huma aktar probabbli
li japprezzaw lilhom infushom u li ma jissoġġettawx ruħhom għal relazzjonijiet
sessisti minn dawk li jemmnu li l-imħabba vera hija impossibbli jew li jorbtu
l-passjoni mal-vjolenza.

Għal aktar tagħrif:
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Video about preventive socialization. Presentation by Ramón Flecha and
Lídia Puigvert (Spanish). Ikas komunitateak Euskadi:
https://www.youtube.com/watch?v=7o3f8rhKO30
(Iċċekkjata fi Frar 2019).
Video about memory and preventive socialization. Sandra Racionero’s presentation. University of Loyola-Andalucia:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_xn0hd-kII&t=3916s
(Iċċekkjata fi Frar 2019).
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Kif timplimenta s-soċjalizzazzjoni preventiva fl-iskejjel?

Ladarba jiġu ppreżentati l-bażijiet teoretiċi li jappoġġjaw is-soċjalizzazzjoni
preventiva tal-approċċ tal-vjolenza sessista, aħna nipprovdu xi linji gwida li jgħinu
sabiex jiġi ċċarat kif l-iskejjel tal-Komunitajiet tat-Tagħlim jimplimentaw dan l-approċċ fiċ-ċentri edukattivi tagħhom. B’mod speċifiku, aħna nenfasizzaw ħames
linji ta’ azzjoni:
1. L-implimentazzjoni ta’ Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess (SEAs) li jiggarantixxu titjib fit-tagħlim u l-koeżistenza għal kulħadd, bħal Gruppi Interattivi
jew Laqgħat Letterarji Dijaloġiċi.
2. L-introduzzjoni ta’ prattiki u lingwi li jiggarantixxu spazji tal-iskola ħielsa
mill-vjolenza minn 0 snin.
3. L-iżvilupp ta’ prinċipji normattivi permezz ta’ proċess ta’ demokrazija
deliberattiva bbażata fuq djalogu ugwalitarju u fuq evidenza xjentifika.
4. Il-ftuħ ta’ spazji għad-djalogu fl-iskejjel dwar mudelli ta’ soċjalizzazzjoni
preventiva fejn tipparteċipa l-komunità kollha.
5. L-inkoraġġiment ta’ ħbiberija, solidarjetà u appoġġ għan-nies li jbatu minn
kwalunkwe tip ta’ vjolenza, mhux lejn dawk li jattakkaw. Il-promozzjoni ta’
prevenzjoni u intervent fost il-pari (intervent minn persuni li jkunu fil-qrib).
6. Hawn taħt, aħna qed nipprovdu gwida dwar il-“Brave Club”, inizjattiva li
qed titwettaq minn xi Komunitajiet tat-Tagħlim biex jimplimentaw uħud
mill-elementi deskritti hawn fuq.
Solidarjetà u appoġġ GĦALL-VITTMI: IL-“Brave Club”
Il-“Brave Club” huwa wieħed mill-modi kif jiddaħħlu fil-prattika wħud mill-elementi ewlenin li esponejna qabel: is-soċjalizzazzjoni fl-attraenza lejn mudelli
mhux vjolenti bħal ċavetta għall-prevenzjoni tal-vjolenza sessista, tolleranza żero
għall-vjolenza minn 0 snin ’il quddiem; u l-involviment tal-komunità edukattiva kollha fil-pożizzjoni kontra kull tip ta’ vjolenza. Barra minn hekk, din l-azzjoni tiffoka
fuq it-tisħiħ tad-djalogu u t-tmexxija tal-istudenti kollha fil-prevenzjoni tal-vjolenza
u l-ħolqien ta’ ambjent sikur. F’dan is-sens, il-“Brave Club” huwa bbażat fuq firxa
wiesgħa ta’ studji xjentifiċi li jenfasizzaw l-importanza tal-interventi minn minn persuni li jkunu fil-qrib (interventi tal-“ispettaturi”) u r-rwol tal-ħbiberija u s-solidarjetà
bħala elementi protettivi kontra l-vjolenza sessista. Minn naħa, bosta awturi identifikaw ir-rwol tal-ħbiberiji veri bħala element preventiv tal-bullying u enfasizzaw li
n-netwerks informali ta’ ħbiberija huma, f’ħafna każijiet, l-aktar sistemi effettivi ta’
appoġġ għall-vittmi (Dunn, 1986; & Farrington, 2012). Min-naħa l-oħra, bosta studji
jirrimarkaw li fl-isforzi ta’ prevenzjoni u intervent kontra l-vjolenza, huwa neċessarju
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li l-pari jieqfu jkunu spettaturi passivi u kompliċi tal-aggressur u minflok isiru aġenti
attivi li jippożizzjonaw ruħhom u jipprovdu appoġġ, assistenza u solidarjetà mal-vittma (Morales &all, 2016). Barra minn hekk, dawn l-interazzjonijiet bejn il-pari jistgħu
jkunu fattur ewlieni fl-identifikazzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ vjolenza. Fil-fatt, fil-biċċa
l-kbira tal-każijiet, l-istudenti jaċċessaw informazzjoni li l-bqija tal-komunità edukattiva (għalliema, membri tal-familja, eċċ.) ma tistax tikseb. Għalhekk, billi ninvolvu
direttament lill-istudenti fil-ġlieda kontra l-vjolenza sessista, aħna qed nespandu
wkoll il-possibbiltajiet li nidentifikawha u nevitawha.
Il-“Brave Club” jikkonsisti fil-ħolqien ta’ grupp ta’ studenti li jieħdu pożizzjoni
kontra l-vjolenza, jiddenunzjawha, jafu kif għandhom jittrattaw lil ħaddieħor tajjeb
u japprezzaw il-ħbiberija. L-objettivi ewlenin ta’ din l-azzjoni huma li:
•	Tipprovdi lill-istudenti b’modi kif jiddefendu ruħhom mill-vjolenza.
•	Tippromwovi fost l-istudenti l-libertà li jiddeċiedu u l-ħtieġa li d-deċiżjonijiet tagħhom ikunu rrispettati. “Le tfisser le”.
•	
Tagħti appoġġ lill-vittmi sabiex iħossuhom protetti u appoġġjati meta
jirrapportaw aggressjoni.
•	
Tkisser il-“liġi tas-silenzju” u l-istigma tal-“kxif tas-sigrieti”.
Il-“Brave Club” jegħleb id-dinamika preżenti fil-maġġoranza taċ-ċentri edukattivi fejn il-persuna li ssofri l-vjolenza tkun iżolata. Hemm ukoll dawk is-sitwazzjonijiet fejn in-nies li jkollhom il-kuraġġ li jiddenunzjaw jingħataw fastidju. Ħafna tfal
ma jkollhomx il-kuraġġ li jiddenunzjaw minħabba l-biża’ li jitwarrbu mis-soċjetà,
li jissejħu “kixxiefa”, u minflok dawk li jattakkaw ġeneralment jingħataw rikonoxximent. L-uniku mod kif tiġi ttrasformata din is-sitwazzjoni huwa li tinbidel, billi
jinħoloq ambjent sikur fejn il-persuna li tirrapporta titqies bħala kuraġġuża. Dan
huwa wieħed mill-prinċipji tal-“Brave Club”. Huwa pprovat li meta l-komunità
edukattiva tirrifjuta l-attitudni vjolenti, l-istudenti malajr jitgħallmu li l-vjolenza ma
tirnexxix u, għalhekk, ibiddlu l-imġiba tagħhom aktar malajr.
Orjentazzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-“Brave Club”

UNITÀ 10

Għalkemm hemm diversi modi kif tista’ titwettaq din l-azzjoni, hawn taħt
qed tingħata gwida li tagħti eżempju ta’ kif din tiġi implimentata f’diversi ċentri.
Il-“Brave Club” jimplika li jinfetħu spazji ta’ djalogu li fihom l-istudenti jistgħu
jipparteċipaw u jassumu rwoli ta’ tmexxija fit-tiswir ta’ kunsens u linji ta’ azzjoni li
jinvolvu l-komunità edukattiva kollha kontra l-vjolenza.
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1. L-ewwel pass huwa li jinħoloq il-“klabb” fil-klassi, fejn l-istudenti kollha jitqiesu bħala kuraġġużi minħabba li jibdew mill-idea li kollha kemm
huma jikkonformaw mat-trattament ta’ rispett u mingħajr vjolenza meħtieġ
sabiex ikunu parti mill-klabb. Bħala punt tat-tluq, huwa neċessarju li jitrawmu relazzjonijiet fost l-istudenti bbażati fuq it-trattament tajjeb u l-ħbiberija. Il-klabb għandu jitqies bħala xi ħaġa attraenti.
2. It-tieni pass huwa li jiġu ġġenerati lingwi u strateġiji proprji li jippermettu lill-istudenti jiddenunzjaw u jaġixxu b’mod mhux vjolenti, kemm
mal-persuni li jsofru aggressjoni kif ukoll ma’ dawk li jkunu xhieda tagħha.
Dawn il-“kodiċijiet” jistgħu jkunu kemm verbali kif ukoll f’forma ta’ ġesti.
Pereżempju, fl-istampa ta’ hawn taħt, l-istudenti tal-“Brave Club” jaqblu
li meta xi ħadd isofri aggressjoni, il-bqija jagħmlu “tarka” ta’ ħbiberija.
3. Huwa neċessarju li l-“klabb” jistabbilixxi linji gwida ta’ azzjoni ċari dwar
x’għandu jsir fil-każ ta’ aggressjoni. Huwa importanti li jiġi ċċarat li l-vjolenza qatt ma hija ġustifikabbli u li tiġi enfasizzata l-importanza li persuna
dejjem tieħu pożizzjoni favur il-persuna aggredita u kontra l-aggressur.
Pereżempju, uħud mill-ftehimiet stabbiliti mill-istudenti huma li meta student jattakka lil student ieħor, l-aggressur ma jingħatax attenzjoni, iżda
minflok il-vittma tiġi assistita malajr. Barra minn hekk, il-vittma tingħata
l-kelma sabiex tispjega x’ġara. Huwa essenzjali li jiġi spjegat lill-istudenti
li hija l-imġiba vjolenti li tiġi kkundannata u mhux il-persuna. Fil-qosor,
dak li rridu niksbu huwa li l-istudenti jieħdu pożizzjoni favur il-vittma u
juru l-appoġġ tagħhom. Għandha tingħata viżibbiltà lill-persuna attakkata,
mhux lill-aggressur.
4. 
Meta

student jattakka, huwa “jitlaq” mill-“Brave Club” minħabba li ma
jissodisfax l-unika kundizzjoni sabiex ikun jappartjeni għalih: it-trattament
rispettuż u mhux vjolenti. Dan jista’ jiġi eżemplifikat b’ħafna modi differenti, għalkemm dik li hija rilevanti hija l-attitudni ta’ rifjut tal-bqija tal-istudenti b’mod ġenerali lejn din l-imġiba. L-għada, l-istudenti kollha jibdew
il-klassijiet li jappartjenu għall-klabb. Huwa importanti li nirrimarkaw li dak
li rridu niksbu huwa li ninkoraġġixxu li l-aggressur iħoss li l-imġiba tiegħu
kienet iżolata u miċħuda mill-grupp sabiex huwa jbiddel dik l-attitudni.
Barra minn hekk, huwa jfittex li jagħmel l-imġiba attraenti abbażi ta’ trattament tajjeb.

5. 
Jeħtieġ li jiġi enfasizzat li l-“Brave Club” irid jimla l-ispazji kollha tal-in-

terazzjoni taċ-ċentru edukattiv (il-klassi, it-terrazzin, is-sala tal-ikel, eċċ.).
Għalhekk, din mhijiex proċedura burokratika li hija indirizzata f’mumenti
jew spazji speċifiċi, iżda ssir dinamika importanti ħafna fiċ-ċentru edukattiv,
xi ħaġa li hija ħajja fl-iskola. Dan jippermetti li meta jseħħ kunflitt, dan jiġi
ġestit fil-mument. B’dan il-mod, il-komunità skolastika kollha u, b’mod
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fundamentali, il-grupp tal-pari nnifsu inkorporaw il-prinċipji ta’ din l-azzjoni
fil-mod ta’ kif jagħmlu u jistabbilixxu r-relazzjonijiet fiċ-ċentru edukattiv.
Bħala konklużjoni, wara hemm kwotazzjoni minn għalliem li jfakkar il-bidliet
fl-iskola li ġab miegħu l-“Brave Club”:
Huma jassoċjaw l-ambjent tax-xogħol mingħajr vjolenza ma’ xi ħaġa attraenti.
Il-“kixxiefa” ma għadhomx “kixxiefa” u t-tfal li qabel kienu inviżibbli issa huma
importanti u jiġu hawn biex jgħidu x’qed jiġri u jibqgħu kalmi, filwaqt li qabel
kienu jiġu beżgħana (...). Il-vjolenza tnaqqset ħafna, pereżempju, fil-bitħa issa qed
iġibu ruħhom aħjar. L-aggressuri jaċċettaw il-kritika u l-iżolament, u din tweġġa’ ....

‘Brave Club’ experiences:
Brave Club at CPI Sansomendi IPI (Vitoria-Gasteiz).
https://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/article/viewFile/7121/6954
(Iċċekkjata fi Frar 2019).
‘Brave Club’ at the School Mare de Déu de Montserrat (Terrassa)
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Club-Valientes-pies-acosadores-aulas-bullying-acoso-escolar_6_638046231.html.
(Iċċekkjata fi Frar 2019).

Għal aktar tagħrif:
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Sordé, T. (Coord.). (2017). Guía para la Comunidad Educativa de prevención y
apoyo a las víctimas de ciberacoso en el contexto escolar. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Gobierno de España. http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/
uploads/sites/3/2017/05/Gu%C3%ADacomunidadeducativavictimasCIBERACOSO.pdf. (Iċċekkjata fi Frar 2019).

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

29

10.4. Biblijografija
Aubert, A., Melgar, P., & Valls, R. (2011). Communicative Daily Life Stories and Focus
Groups: Proposals for Overcoming Gender Violence among Teenagers. Qualitative
Inquiry, 17(3), 295-303.
Castro Sandúa, M., & Mara, L. C. (2014). The Social Nature of Attractiveness: How to Shift
Attraction from the Dominant Traditional to Alternative Masculinities. International
and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 3(2), 182–206.
Dunn, J. (2004). Children’s friendships: The beginnings of intimacy. Blackwell Publishing.
Duque, E. (Coord.) (2015) IDEALOVE&NAM. Socialización preventiva de la violencia de
género [IDEALOVE&NAM: Preventive socialization of gender]. Madrid: CNIIE. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Elster, J. (1998). Deliberative Democracy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Farrington, D. P., Loeber, R., Stallings, R., & Ttofi, M. M. (2011). Bullying perpetration
and victimization as predictors of delinquency and depression in the Pittsburgh Youth
Study. Journal of Aggression, conflict and peace research, 3(2), 74-81. doi: http://
dx.doi.org/10.1108/17596591111132882
Flecha A., Pulido C., & Christou M. (2011). Transforming violent selves through reflection
in critical communicative research. Qualitative Inquiry, 17 (3), 246-255.
Flecha, R., & García, C. (2007). Prevención de conflictos en las comunidades de aprendizaje [Prevention of conflicts in Learning Communities]. Idea La Mancha: Revista de
Educación de Castilla-La Mancha, 4, 72-76.
Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The new alternative masculinities and the
overcoming of gender violence. International and Multidisciplinary Journal of Social
Sciences, 2(1), 88-113.
Goldman, J.D.G. (2007). Primary school students-Teacher’s knowledge and understandings of child sexual abuse and its mandatory reporting. International Journal of Educational Research, 46(6), 534-540.
Gómez, J. (2015). Radical love. A revolution for the 21st century. New York: Peter Lang
Publishing.
Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, J.H., Siegelbaum, S.A. & Hudspeth A.J. (2013).
Principles of Neural Science, 5th ed., McGraw Hill, New York.
Morales, M. T. V., López, A. M. M., & Rodríguez, M. I. R. (2016). ¿ Como se resuelven
los conflictos en tres comunidades de aprendizaje?. Revista de psicodidáctica, 21(2),
281-301.

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

UNITÀ 10

MUDELL TA’ DJALOGU GĦALL-PREVENZJONI U R-RIŻOLUZZJONI TAL-KUNFLITTI

30

Taħriġ fil-Komunitajiet tat-Tagħlim

Oliver, E. (2014). Zero Violence since Early Childhood. The Dialogic Recreation of Knowledge. Qualitative Inquiry, 20(7), 902-908
Oliver, E., & Valls, R. (2004). Violencia de género. investigaciones sobre quiénes, por
qué y cómo superarla [Gender violence. Researchers about who, why and how to
overcome it]. Barcelona: Hipatia.
Oliver, E., Soler, M., & Flecha, R. (2009). Opening schools to all (women): Efforts to
overcome gender violence in Spain. British Journal of Sociology of Education, 30(2),
207-218.
Padrós Cuixart, M., Aubert Simon, A., & Melgar Alcantud, P. (2010). Modelos de atracción de los y las adolescentes. Contribuciones desde la socialización preventiva de
la violencia de género. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (17).
Padrós, M. (2014). A transformative approach to prevent peer violence in schools: contributions from communicative research methods. Qualitative Inquiry, 20(7), 916-922.
Puigvert, L. (2014) Preventive Socialization of Gender Violence Moving Forward Using
the Communicative Methodology of Research. Qualitative Inquiry 20(7), 839-843.
Smith, P. H., White, J. W., & Holland, L. (2003). A longitudinal perspective on dating
violence among adolescent and college-age women. American Journal of Public
Health, 97(7), 104-110.
Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of child psychology
and psychiatry, 49(4), 376-385.
Sordé, T. (Coord.). (2017). Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a
las víctimas de ciberacoso en el contexto escolar. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Gobierno de España. http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/
sites/3/2017/05/Gu%C3%ADacomunidadeducativavictimasCIBERACOSO.pdf
Sordé, T. (Coord.). (2017). Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a
las víctimas de violencia escolar. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/
Guíacomunidadeducativavictimasviolenciaescolar.pdf

UNITÀ 10

Tofi, M.M A & Farrington, D.P. (2012) Risk and protective factors, longitudinal research
and bullying prevention. New Directions for Student Leadership,133, 85-98.

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

31

UNICEF. (2017). UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. Peer
Violence. Extraído de https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/peer-violence/
Valls, R., Puigvert, L. Melgar, P., & García-Yeste, C. (2016) Breaking the silence at the
Spanish universities: the first research about violence against women. Violence
Against Women, 29, 1-21.
Whittaker, E., & Kowalski, R. M. (2015). Cyberbullying via social media. Journal of School
Violence, 14(1), 11-29.
Yuste, M., Serrano, M.A., Girbés, S., & Arandia, M. (2014). Romantic Love and Gender
Violence Clarifying Misunderstandings through Communicative Organization of the
Research. Qualitative Inquiry 20(7), 850-855.

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

UNITÀ 10

MUDELL TA’ DJALOGU GĦALL-PREVENZJONI U R-RIŻOLUZZJONI TAL-KUNFLITTI

