El preu i el cost justos?
EDUCACIÓ PER A COMPRENDRE EL MÓN



Entendre la gran capacitat destructiva de les armes, en particular la de les
armes lleugeres
Comparar els baixos preus de les armes en el mercat

Un número indiferent de persones a partir de 10 anys

Fotocòpies de las preguntes del concurs per a cada participant

4 sessions classe

L’activitat es presenta com un concurs en el que cada grup (de 5-6 persones) ha d’endevinar les
respostes a les preguntes que la dinamitzadora de l’activitat va fent. A cada pregunta els grups han
d’aixecar un full amb la resposta que la dinamitzadora apunta a la pissarra. En acabar amb les
preguntes, es donaran els resultats i es marcaran les respostes més ajustades.
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L’avaluació del joc ha de permetre diferenciar el concepte de preu d’una arma (el que es paga per una
arma en el mercat) del concepte de cost (les conseqüències que té aquesta arma per a la societat, tant
en número de víctimes com pel cost del desarmament) per observar el desequilibri entre un i altre: les
armes lleugeres, mines, etc. són molt barates d’adquirir tot i que porten unes conseqüències (cost) molt
greus.
Analitzar xifres és important per a entendre la capacitat destructiva de les armes i els danys que
ocasionen.

En contra del que es pensa comunament, les anomenades armes de destrucció massiva (armes
químiques, biològiques i nuclears) no són, ni de lluny, les més letals (el qualificatiu "destrucció
massiva" no es refereix a una mortalitat elevada, sinó que aquest tipus d’armes no va dirigit a un
objectiu concret, sinó que afecta indiscriminadament a amplis sectors de la població, sovint civils). Al
contrari, es calcula que les armes lleugeres són responsables del 90 % de les morts de civils
(preguntes 4 i 5). Aquestes dades contrasten amb el fet de que les armes més barates i de més fàcil
accés per a la població siguin les armes lleugeres (preguntes 3 y 5). Així, les armes més barates (les
armes lleugeres) són, en la pràctica, les més mortíferes (preguntes 3 y 4). Altres dades molt
significatives són la comparació entre el preu d’una mina i el cost de la seva eliminació (preguntes 7 y
8). Pot ser que resulti més fàcil arribar a aquestes conclusions si es reprenen aquestes dades i es
comparen, pel que serà útil que totes les dades estiguin escrites a la pissarra.
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1. La despesa mundial d’armament…
A) es redueix a partir del final de la guerra freda.
B) mai ha deixat d’augmentar.
C) creix des de poc abans de l’11 de setembre.
3. Quines diries que són les armes més barates en el mercat?
A) Les armes lleugeres (pistoles, rifles, granades, mines).
B) L’armament convencional pesat (tancs, míssils pesats, etc).
C) Les armes de destrucció massiva (químiques, biològiques i
nuclears).
5. Quantes morts diries que provoquen les armes lleugeres en
el món?
A) Més de 100 morts al dia.
B) Més de 1.000 morts al dia.
C) Més de 3.000 morts al dia.
7. El cost mitjà de desactivació d’una mina és de:
A) més de 100 €
B) més de 500 €
C) més de 1.000 €
9. La majoria dels instruments per a controlar l’excés d’armes
són…
A) No existeixen instruments de control per a limitar l’excés
d’armes.
B) Existeixen instruments, sobre tot per a limitar el número
d’armes lleugeres en el món.
C) Existeixen instruments, sobre tot per a limitar el número
d’armes de destrucció massiva.

2. La ocupació que genera el mercat armamentístic…
A) creix paral·lelament a l’augment de la despesa militar.
B) creix, però menys que la despesa militar.
C) decreix tot i que la despesa militar augmenti.
4. Quines són les armes que provoquen més morts?
A) Les armes lleugeres (pistoles, rifles, granades, mines).
B) L’armament convencional pesat (tancs, míssils pesats, etc).
C) Les armes de destrucció massiva (químiques, biològiques i
nuclears).
6. Quant diries que pot costar un fusell AK-47 (Kalashnikov) a
Angola?
A) El mateix que tres vaques.
B) El mateix que una bicicleta.
C) El mateix que unes sabates.
8. El preu mitjà d’una mina antipersona és de:
A) 2 €
B) 25 €
C) 100 €
10. Controlar el comerç d’armes i limitar els efectes negatius
que tenen…
A) és molt difícil i existeixen molt pocs instruments per a
aconseguir-ho.
B) és possible: ja existeixen instruments que aconsegueixen
controlar i limitar el pes de les armes.
C) serà possible si es milloren els instruments de control. La
societat civil pot ser un actor actiu per a forçar als Estats a
que prenguin mesures en aquest sentit.

Respostes a las preguntes:
1) A i C: la despesa mundial en armament va descendir a partir dels anys 90, però va tornar a créixer significativament
mesos abans del 11/09 degut, essencialment, a l’alça de la despesa dels EUA.
2) C: en els països en vies de desenvolupament la ocupació es va reduir al 2001 en un 6 %, mentre que a la UE i als
EUA va haver-hi una reducció superior al 3 %.
3) A;
4) A: s’estima que aquestes armes són responsables de entre el 75 % i el 90 % de les morts en els conflictes armats;
5) C: es calcula que cada minut mor una persona (3.600 morts al dia, 500.000 morts a l’any) a causa d’armes lleugeres;
6) C: la facilitat cada vegada més gran per adquirir una arma ha fet que els preus es redueixin considerablement;
7) C: desactivar una mina costa al voltant de 720 €;
8) A;
9) C: en el marc de la ONU existeixen tractats sobre armes nuclears (1963, 1968), sobre armes químiques (1992), sobre
armes biològiques (1972) i sobre mines antipersona (1997), així com organismes de verificació (Agencia Internacional
de Energia Atòmica, Organització per la Prohibició d’Armes Químiques) o de promoció del desarmament (Departament
d’Afers de Desarmament). En quant a les armes lleugeres, existeix un Programa d’Acció per als Estats (2001), però no
un tractat com a tal;
10) C: és veritat que existeixen instruments de control, però aquests han de concretar-se i dotar-se de mecanismes de
verificació per ser efectius, així com ser de compliment obligatori per als Estats.
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