En petits grups llegir i buscar més informació, per tal de debatre i analitzar notícies sobre els conflictes bèl•lics actuals.
Grup classe. Analitzar i debatre els conflictes armats i el negoci de les
armes en els conflictes bèl•lics actuals.
A partir del l’article publicat per Fundació per la Pau.
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Diverses entitats catalanes han fet públic un manifest que compta amb el
suport de federacions d’ONG, entitats i diverses personalitats
Un centenar d’organitzacions de 35 països han convocat per primera vegada un Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar, una jornada que se
celebra un dia després que el SIPRI (Stockhom International Peace
Research Institute) facilités les dades de la despesa militar mundial del
2010.
Les xifres posen en evidència com malgrat l’actual context de crisi, en què
les retallades socials estan a l’ordre del dia, la despesa militar no s’ha vist
afectada. Les entitats organitzadores de la jornada reclamen que es capgiri
aquest ordre de prioritats.
A Catalunya, la Fundació per la Pau i Justícia i Pau llancen avui el manifest
“Sortim de la crisi reduint la despesa militar” que compta, de moment, amb
el suport de les tres federacions catalanes d’ONG, una desena d’entitats de
Catalunya i de l’Estat espanyol, i més de 40 personalitats a títol individual.
El Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar ha estat promogut, a escala internacional, per l’International Peace Bureau i l’Institute for Policy
Studies.
En petits grups llegir i buscar més informació per tal de debatre i analitzar les notícies sobre els conflictes actuals.
Grup classe. Analitzar i debatre els conflictes armats i el negoci de les
armes en els conflictes bèl•lics actuals.

Eina d’informació

“Sortim de la crisi reduint la despesa militar”

Dones
per la Pau i el
desarmament
Proposta d’activitats

24 de maig
El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament es va instaurar el 24 de maig de 1982 per grups de dones pacifistes europees, per recordar les campanyes realitzades per les britàniques que es van oposar a
l’OTAN i a la instal•lació de les seves bases militars; a les guerres i a la
cursa d’armaments.
Aquesta data no es commemora per una massacre o catàstrofe concreta, sinó
per tenir present la força de les iniciatives dels moviments de dones pacifistes.
Des de la Secretaria de la Dona volem donar suport a tots els grups de dones
per la pau d’arreu del món, tot difonent la celebració d’aquest dia als centres educatius. Creiem que és molt necessari incloure en els currículums, en
les diverses activitats i accions educatives i en la vida escolar quotidiana, la
cultura de la pau, amb tots els valors que comporta: solidaritat, empatia, noviolència, etc.
Queda molta feina per fer, educar per la pau és una tasca conjunta de tota la
ciutadania: els educadors i educadores i les famílies. Davant les diferents
situacions de conflictes ’anunciats’ al món, pensem que ara és un bon
moment per reflexionar sobre el nostre compromís amb la pau i la no-violència amb visió de gènere.

Activitats
Proposta d’activitat per a infantil i primària
Objectiu. Fer evident tot allò que no ens agrada sense agressions, mitjançant una manera no-violènta d’expressar-ho per tal d’obrir la possibilitat de
donar pas al diàleg en la resolució d’un possible conflicte.

En una rotllana, amb les mans agafades, relaxats, el/la mestre comença a explicar que, ara és el moment de dir en veu alta, tot allò que no ens agrada, ens imaginem que ho envoliquem, en fem un mocador de farcell amb tot i ho llencem al centre de la rotllana, pot començar el/la docent, i tothom escolta i llença al mig tot allò
de què es vol desfer. Quan tothom ho ha verbalitzat, podem bufar allunyar-ho de
nosaltres.
De les possibles “coses” llençades, que poden ser problemes no resolts o noves
informacions pel grup, tenim la possibilitat de poder-los abordar en altres moments
de tutoria mitjançant la resolució de conflictes o algun altre mètode. (També podem
adaptar aquesta tècnica en petits grups de classe)
Podem utilitzar també aquesta rotllana per fer sortir “el millor”, i verbalitzar les
coses que ens agraden de cadascú del grup, i en comptes de fer un farcell, ho podem
posar com a regal al centre de la rotllana, i en finalitzar, anar tothom al centre i abraçar-se

Proposta d’activitat per a secundària
Objectiu. Donar a conèixer i analitzar altres perspectives del moment actual de
crisi i els conflictes armats.
A partir d’un informe d’Amnistia internacional
Negocis i drets humans en temps de crisi i alerta en el comerç d’armes
(Amnistia Internacional)
Espanya ha donat suport a les negociacions per a la futura aprovació el 2012 d’un
tractat internacional que reguli el comerç d’armes, i ja el 2007 va aprovar una llei
interna que regulava les exportacions d’armes espanyoles; dues bones notícies,
sens dubte. Tanmateix, en els darrers anys Espanya ha venut armes a destinacions
que generen força preocupació com Aràbia Saudita, Pakistan, Barheim, Síria,
Líban, Israel, Egipte, Líbia, Argèlia, Marroc, Sudan, Ghana o Colòmbia, països
tots on hi ha evidències clares que les armes podrien fer-se servir per atiar tensions
o conflictes latens, amb finalitats de repressió interna, en situacions de violació de
drets humans i, fins i tot, fer-los arribar a països veïns on se’n faria un ús similar.

