Proposta didàctica pel DENIP 2015

FEM PINYA

PER PROHIBIR LES ARMES NUCLEARS!
INTRODUCCIÓ
Cada 30 de gener, des de fa 51 anys, se celebra el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP) amb
l’objectiu de promoure la cultura de pau i la noviolència entre els més joves.
Per a l’edició del 2015, des de FundiPau, us proposem a les escoles i instituts un ventall d’activitats de
reflexió, artístiques i també lúdiques perquè pugueu escollir la que més s’adapti a cada centre i a cada
curs. Totes elles giren al voltant dels continguts de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears (ICAN), de la qual FundiPau som membres.
El motiu de proposar-vos aquesta temàtica és el fet que ICAN està treballant de forma molt intensa i
efectiva per aconseguir un tractat que prohibeixi les armes nuclears d’una vegada i per sempre. De moment
està aconseguint la complicitat de molts països però cal que tots facin pinya per convèncer els 9 Estats que
tenen armes nuclears per tal que també s’impliquin i acabin eliminant definitivament aquestes armes del
planeta.
Des de la campanya estem convençuts que tothom té un paper a jugar en aquesta cursa cap al desarmament
nuclear. També els nois i noies i els seus mestres i professors podeu contribuir a canviar l’opinió pública i
influir així en la visió dels líders polítics en el tema de les armes nuclears.

OBJECTIUS
•

Prendre consciència de l’amenaça que
representa per a la població mundial que
hi hagi 16.000 armes nuclears actives al
món.

•

Ajudar la Campanya Internacional per
a l’Abolició de les Armes Nuclears a fer
pressió als nostres governants perquè
apostin pel desarmament nuclear.

ACTIVITATS
Debat a l’aula sobre els motius per abolir les armes nuclears
Un debat és una oportunitat per sentir les dues o més visions d’una història, destinant el mateix temps a
cadascuna. Per organitzar un debat un sobre les armes nuclears caldrà que es pensi a fons sobre el problema
i sobre com solucionar-lo! Fins i tot es pot convidar a què hi participin persones de fora de l’escola.
Possibles temes per centrar el debat:
•

El risc de l’aniquilació nuclear és tant alt avui com en l’època de la guerra freda.

•

Les armes nuclears suposen una amenaça més seriosa per al planeta que el canvi climàtic.

•

Només és una qüestió de temps que es tornin a fer servir les armes nuclears.

•

No podem evitar que les armes nuclears acabin un dia en mans de terroristes.

Més informació: http://www.icanw.org/resources/schools/classroom-debate/

Debat de les Nacions Unides sobre desarmament
Les Nacions Unides és la principal organització responsable de promoure la pau al món. Ha jugat un
paper clau en la prevenció de l’ús de les armes nuclears tot i que poca gent entén com funciona. Per
aquesta activitat els diferents participants al debat han de representar el punt de vista d’un país en concret.
Actualment hi ha 193 països membre, i cadascun té un vot en el principal òrgan de les Nacions Unides:
l’Assemblea General. I la primera resolució de l’Assemblea General fa una crida a la completa abolició de
les armes nuclears.
Un altre organisme important és el Consell de Seguretat, que es reuneix per debatre qüestions de seguretat
internacional. Les seves decisions, a diferència de les de l’Assemblea General, són vinculants.
Aquesta activitat acostarà els alumnes a l’art de la diplomàcia. Podran aprendre com funcionen les Nacions
Unides i com els diferents països perceben l’amenaça nuclear.

Més informació: http://www.icanw.org/resources/schools/un-debate/

Escriure una carta al director del diari local
A mesura que ens fem conscients del que impliquen les armes nuclears, ens anem formant una opinió sobre
què cal fer per eliminar-les. Us proposem de compartir aquestes opinions i fer-les públiques en una carta al
director del diari que escolliu.
Més informació: http://www.icanw.org/resources/schools/letter-to-the-editor/

Trobada amb l’alcalde del vostre municipi
Els alcaldes estan jugant un paper molt actiu en la campanya global per abolir les armes nuclears. Més de
5.000 alcaldes de 150 països formen part de l’organització Alcaldes per la Pau – una xarxa dedicada a
prevenir l’ús de les armes nuclears per mitjà de la seva eliminació. Està liderada per l’Alcalde d’Hiroshima
i a Catalunya hi ha gairebé 200 municipis que en formen part.
Podríeu mirar aquí http://xarxaalcaldesperlapau.blogspot.com.es si el vostre municipi n’és membre i si no hi és
podríeu sol·licitar una reunió el vostre alcalde per proposar-li que s’hi sumi.
Més informació: http://www.icanw.org/resources/schools/meet-your-mayor/

Concurs literari
Com diu la dita, “la ploma és més poderosa que l’espasa”… i també que les armes nuclears! Us proposem
fer un concurs literari centrat en l’abolició de les armes nuclears. Es podrien presentar poemes, contes,
històries o assaigs i publicar-los online o recollir-les en paper i fer-ne una petita publicació.
Possibles temes:
• Jo em puc imaginar un món sense armes nuclears. I tu?
• L’abolició de les armes nuclears és el repte més urgent que tenim avui.
• Les armes nuclears són les pitjors armes de totes. S’han d’abolir ja!.
Més informació: www.icanw.org/resources/schools/writing-competition

Concurs de símbols de la pau
L’emblema antinuclear que es va dissenyar l’any 1958 per la Campanya Britànica per Desarmament Nuclear
és un dels símbols més reconegut del món. Sovint s’utilitza en actes per la pau i fins i tot en anuncis. A veure
si us inspireu i creeu un símbol de la pau ben original. Mai se sap, potser es converteix en tan popular com
l’original!
Més informació: http://www.icanw.org/resources/schools/peace-symbol/

Bombes, mai més!
Tots podem transformar la imatge d’una bomba nuclear en alguna cosa pacífica. Ho anomenem desarmament
ciutadà. És una activitat més artística que permet fer un mural amb tots els dibuixos o empaperar les parets
de l’aula. Aquí hi trobareu exemples de dibuixos. www.bombsnomore.com.
Plantilla dibuix bomba: http://fundipau.org/wp-content/uploads/2015/01/plantilla-bomba.pdf
Més informació: http://www.icanw.org/resources/schools/bombs-no-more

Origamis
Sadako Sasaki tenia dos anys quan el 6 d’agost de 1945 els Estats Units van tirar una bomba atòmica
sobre la seva ciutat, Hiroshima. Semblava que l’explosió no l’havia afectat però uns anys després li van
detectar leucèmia produïda per la radiació. A l’hospital, una amiga li va explicar la tradició japonesa que
si algú fa mil grues de paper, els déus li concedeixen el seu desig de millorar-se. Sadako va creure que seria
injust pensar només en ella i va demanar que el seu esforç servís per portar la pau i la curació a totes les
víctimes del món. Va fer 644 grues abans de morir. Els seus companys d’escola van completar el miler. Avui
hi ha una estàtua de Sadako amb una grua als braços al parc de la Pau d’Hiroshima.
Potser entre tots podríeu fer 1.000 origamis? Serviria per recordar la Sadako i el deu desig de pau al món.
Aquí trobareu les instruccions per fer una grua de paper.

MAPA DENIP
I si voleu difondre i compartir les activitats que heu fet durant la jornada, us animem a què enllaceu la plana de la vostra web on les tingueu penjades al Mapa DENIP 2015 (actiu a partir del
gener de 2015). És un mapa col·laboratiu creat per FundiPau que permet veure d’un cop d’ull
totes les activitats que s’han fet durant aquesta diada escolar per la noviolència i la pau.
www.fundipau.org/denip

www.fundipau.org

www.fundipau.org/wp-content/uploads/2013/05/grua-de-paper.pdf

