EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Fem campanya

Nivell de dificultat: 2
Edat recomanada:
>10 anys.

Intenció educativa:
• Fer accions a favor d’una
campanya.
• Conèixer iniciatives de la
societat civil per promoure
la pau.
• Identificar vies d’acció que
es poden seguir des del
centre educatiu.
Resum: Simulació d’una
campanya electoral, en què
en lloc de votar partits es
voten propostes, en aquest
cas propostes de campanyes de pau. Cada grup ha
d’escollir una campanya i
presentar-la a la resta de
grups de la forma més convincent possible per aconseguir el seu suport.
Temps: 25 minuts.
Tipus: Exterior, moguda.
Grup: A partir de 8 persones.
Material: Gomets o
retoladors de color per
fer la votació.

Desenvolupament

• Es divideixen els participants en 4 grups. Cada un haurà de buscar, d’una setmana per l’altra,
informació d’una campanya existent que treballi per la construcció de pau.
• El dia de l’activitat, cada grup haurà de preparar un cartell per presentar els objectius de la
campanya i com s’hi pot col•laborar, i organitzar una petita representació explicant la problemàtica en què s’intervé. L’objectiu de cada grup és convèncer els oients que han d’implicar-se en la seva
campanya (10-15 minuts de representació + d’explicació dels continguts del cartell per grup).
• Un cop fet, tothom ha de votar, enganxant un gomet o marcant amb colors els cartells de la campanya que els sembla més interessant (no poden votar la que han presentat ells mateixos).
• Repreneu la campanya més votada i les vies d’acció que s’hi proposen i discutiu quina mena de
suport hi podeu donar des del vostre grup. Podeu contactar amb l’associació que impulsa la campanya seleccionada i posar-vos d’acord en com col•laborar-hi.
Campanyes per presentar:
- Armes sota control (Intermón-Oxfam):
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=984&idioma=1, http://www.controlarms.org/es/index.htm,
http://www.controlarms.org/es/actua_ya/index.htm
- Prou investigació militar o Escoles per la pau (Fundació per la pau):
http://www.prouinvestigaciomilitar.org/, http://www.fundacioperlapau.org/campanyes/interior_campanyes.php?ID=23
- Campanya per l’objecció fiscal (Justícia i Pau - Servei d’Informació per l’Objecció Fiscal):
http://www.pangea.org/juspau/siof/
- Menors soldat (Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldado):
http://www.menoressoldado.org/, http://www.menoressoldado.org/actua/
(també podeu escollir les campanyes internacionals presentades a la Haia)

Altres indicacions

Per dinamitzar l’activitat, es poden plantejar les presentacions com unes eleccions o com un
concurs de la televisió, i que cada grup s’esforci per fer la presentació de la manera més atractiva
possible, i que l’equip educador dinamitzi activament les presentacions.

Propostes d’acció

Presenteu regularment campanyes als vostres grups, per conèixer les problemàtiques, que
destaquen i les propostes que plantegen. En cada cas, discutiu com col•laborar-hi des del dia a dia,
individualment i com a centre de lleure i feu-ho.
Font: Escola de Cultura de Pau.
Jocs de pau. Caixa d’eines per educar
per una cultura de pau.
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