EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

El bingo dels drets humans

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
> 6 anys.

Intenció educativa:
• Informar sobre els diferents
tractats internacionals de
protecció dels drets humans.
• Conèixer el compromís
diferenciat dels estats.
Resum: Joc de bingo en què
cada cartró representa un país.
Temps: 45 minuts.
Tipus: Interior, animat.
Grup: A partir de 8 jugadors.
Material: Fotocòpies dels
tractats internacionals i
un full de paper perquè
cada jugador prepari el seu
propi cartró (vegeu l’annex).
Mongetes o botons per tapar
les caselles encertades en les
fitxes dels jugadors.

Desenvolupament

Distribuïm a cada participant un cartró de bingo: cada participant representarà un país.
Escollim a l’atzar una targeta d’un tractat internacional, llegim en què consisteix el tractat i després enumerem els països que l’han ratificat.
Aquells països que l’hagin ratificat posaran una mongeta sobre la casella, tal com es fa en el bingo.
La primera persona que ompli el cartró —estat que ha ratificat el màxim de tractats enunciats per
l’animador o l’animadora— crida “bingo!” i finalitza el joc.

Evaluació

Què ha passat? Quantes caselles ha pogut emplenar la gent? Hi ha hagut moltes diferències entre
els països? Com us heu sentit? Abans de començar el joc, i segons el país que us ha tocat, pensàveu
que teníeu possibilitats de guanyar? Us ha sorprès el resultat?
De tots aquells tractats que l’estat espanyol ha signat, quins creieu que es compleixen i quins no?

Altres indicacions

Per fer més visible el comportament diferenciat de cada país, l’activitat es pot fer amb els jugadors
drets en línia en un espai gran. Cada persona-país avança un pas cada vegada que el dinamitzador
crida un tractat que ha ratificat, qui avanci tres passes fa bingo.
Caldria assegurar-se que tothom entén el que significa ratificar. Es pot fer notar que el fet que un país
hagi ratificat un acord no significa necessàriament que el compleixi. Mirant els tractats que ha signat
el vostre país, penseu que n’incompleix algun? Hi ha alguna manera de fiscalitzar que els països que
ratifiquen un tractat fan el que poden per complir-lo? Com podria controlar-se?
Per completar l’activitat i encetar una reflexió sobre fins a quin punt es compleixen els drets amb
què els estats es comprometen, podeu visionar l’anunci d’Amnistia Internacional a elpoderdetuvoz.
org. Informeu-vos sobre per què aquest anunci ha estat prohibit i debateu si els arguments donats per
prohibir-lo us semblen convincents o no.

Propostes d’acció

Entreu a la pàgina http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm i mireu quins tractats ha
ratificat l’estat espanyol i quins no. Debateu quin d’aquests tractats que no ha ratificat us semblaria més
important que ratifiqués, i envieu un missatge demanant explicacions al Ministeri d’Afers Estrangers.
Contacteu alguna organització de drets humans perquè us expliqui fins a quin punt a la pràctica es
respecten els compromisos adquirits en els tractats, i què caldria fer perquè aquells drets humans en
concret fossin una realitat.
Font: Escola de Cultura de Pau.
Jocs de pau. Caixa d’eines per educar
per una cultura de pau. La Catarata.
Madrid, 2009.
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Annex el bingo dels drets humans
Fitxes dels tractats (una còpia)

Convenció contra la Tortura i Altres Tractaments o Penes Cruels i Degradants (10 de desembre de 1984)
Descripció del tractat
Consolida la prohibició de la tortura i altres tractaments o penes cruels, inhumanes o degradants com a molt greus
violacions dels drets humans estrictament condemnades per la legislació internacional. La Convenció preveu nombroses
mesures de prevenció.
Països que l’han signat i ratificat
Santa Seu
Indonèsia

EUA
Djibouti

Veneçuela

Cuba

Botswana

Afganistan

Líbia

Xina

Convenció pel Combat contra la Desertificació (14 d’octubre de 1994)
Descripció del tractat
Obliga a afrontar d’una manera integral tots els efectes físics, biològics i socioeconòmics de la desertificació i la sequera,
especialment en el cas d’Àfrica.
Països que l’han signat i ratificat
Afganistan
Albània
Andorra
Romania

Azerbaidjan
Botswana
Brasil
Cambodja

Birmània
Costa Rica
Israel
Cuba

Xina
Djibouti
Eritrea
Angola

EUA
Indonèsia
Iraq

Colòmbia
Líbia
Mèxic

Austràlia
Costa d’Ivori
Sud-àfrica

Espanya
Veneçuela
Turquia

Convenció per a l’Eliminació de les Formes de Discriminació contra les Dones
(18 de desembre de 1979)
Descripció del tractat
Defineix el marc bàsic dels drets humans de les dones, establint obligacions vinculants per eliminar la discriminació. La
Convenció preveu la igualtat entre les dones i els homes en els drets civils, polítics, econòmics, socials, i culturals.
Països que l’han signat i ratificat

Xina
Albània
Andorra
Birmània

Azerbaidjan
Espanya
Brasil
Israel

Colòmbia
Rep. Dem.
Pop. Corea*
Sud-àfrica
Costa d’Ivori

Cuba
Angola
Djibouti
Eritrea

Cambodja
Indonèsia
Iraq

Costa Rica
Líbia
Mèxic

Botswana
Romania
Afganistan

Turquia
Veneçuela
Austràlia

*Atenció, és un sol nom de país
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Annex el bingo dels drets humans
Fitxes dels tractats (una còpia)

Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi (9 de desembre de 1948)
Descripció del tractat
Condemna els actes de genocidi comesos en temps de pau i de guerra i tipifica aquesta greu violació dels drets humans.
Aquesta Convenció és la base que ha propiciat l’evolució de les normes del dret internacional humanitari, considerant el
delicte de genocidi sota la legislació internacional.
Països que l’han signat i ratificat
Cuba
Iraq
Birmània

Azerbaidjan
Brasil
Cambodja

Sud-àfrica
Rep. Dem.
Pop. Corea*
Austràlia

Costa d’Ivori
Albània
Xina

Espanya
EUA
Colòmbia

Israel
Veneçuela
Mèxic

Afganistan
Romania
Costa Rica

Turquia
Líbia

Convenció sobre el Canvi Climàtic (Protocol de Kyoto) (11 de desembre de 1997)
Descripció del tractat
El seu objectiu és l’estabilització de la concentració de gasos a l’atmosfera. Preveu una reducció del 5% de les emissions
de gas respecte dels nivells del 1990 per part dels estats industrialitzats (entrarà en vigor quan la suma de les emissions de
diòxid de carboni dels països que l’hagin ratificat superi el 55% de les emissions de tot el planeta).
Països que l’han signat i ratificat
Azerbaidjan
Sud-àfrica

Birmània
Colòmbia

Costa Rica
Espanya

Xina
Djibouti

Romania
Mèxic

Cuba
Botswana

Cambodja

Brasil

Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats (28 de juliol de 1951)
Descripció del tractat
Protegeix i defineix qui és refugiat/da i estableix una sèrie de drets dels refugiats, a més de les obligacions dels estats.
Països que l’han signat i ratificat

Costa d’Ivori
Angola
Israel

Romania
Botswana
Santa Seu

Cambodja
Turquia
Austràlia

Azerbaidjan
Xina
Djibouti

Espanya
Albània
Costa Rica

Mèxic
Brasil

Colòmbia
Sud-àfrica

*Atenció, és un sol nom de país
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Annex el bingo dels drets humans
Fitxes dels tractats (una còpia)

Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació racial (7 de març de 1966)
Descripció del tractat
Defineix i condemna la discriminació racial i convida els estats part a canviar la legislació i les polítiques nacionals per
lluitar contra la discriminació racial. És el primer instrument de drets humans que estableix un sistema internacional de
supervisió de la situació dels drets de les minories racials i dels grups ètnics.
Països que l’han signat i ratificat
Romania
EUA
Mèxic
Turquia

Botswana
Brasil
Costa d’Ivori

Colòmbia
Indonèsia
Costa Rica

Espanya
Cuba
Xina

Eritrea
Santa Seu
Iraq

Afganistan
Albània
Veneçuela

Líbia
Cambodja
Austràlia

Sud-àfrica
Azerbaidjan
Israel

Santa Seu
Espanya

Cambodja
Xina

Convenció sobre la Prohibició de les Armes Biològiques (10 d’abril de 1972)
Descripció del tractat
Prohibeix la producció i l’ús d’armes biològiques, però no preveu cap mecanisme de verificació.
Països que l’han signat i ratificat
Sud-àfrica
Romania
Austràlia

Costa Rica
Brasil
Indonèsia

Líbia
Rep. Dem.
Pop. Corea*
Veneçuela

Cuba
Turquia
EUA

Colòmbia
Albània
Iraq

Afganistan
Mèxic
Botswana

Convenció sobre la Prohibició de les Armes químiques (3 de setembre de 1992)
Descripció del tractat
Preveu l’eliminació de les armes químiques, i un sistema de control aplicat internacionalment: conté un mecanisme per
verificar el compliment dels estats de les disposicions de la Convenció.
Països que l’han signat i ratificat
Romania
Albània
Costa d’Ivori

Austràlia
Eritrea
Botswana

Indonèsia
Colòmbia
Veneçuela

Azerbaidjan
Cuba
Xina

Brasil
Espanya
Mèxic

Afganistan
Andorra
Costa Rica

Santa Seu
Sud-àfrica

Turquia
EUA

* Atenció, és un sol nom de país
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Annex el bingo dels drets humans
Fitxes dels tractats (una còpia)

Convenció sobre els Drets de l’Infant (20 de novembre de 1989)
Descripció del tractat
És el tractat bàsic de protecció dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels menors. A més, la Convenció
té com a objectiu protegir els infants contra la discriminació, la negligència i l’abús, durant els conflictes armats i els
temps de pau.
Països que l’han signat i ratificat
Afganistan
Romania
Andorra
Xina

Austràlia
Líbia
Botswana
Espanya

Turquia
Rep. Dem.
Pop. Corea*
Sud-àfrica
Santa Seu

Cuba
Brasil
Djibouti
Eritrea

Azerbaidjan
Indonèsia
Albània
Veneçuela

Israel
Costa d’Ivori
Mèxic

Birmània
Costa Rica
Cambodja

Angola
Iraq
Colòmbia

Cort Penal Internacional (Estatut de Roma) (17 de juliol de 1998)
Descripció del tractat
Instaura la Cort Penal Internacional per jutjar els crims de genocidi, de guerra i de lesa humanitat. És un instrument que
pretén posar fi, de manera independent i permanent, a la impunitat amb relació a aquest tipus de violacions dels drets humans.
Països que l’han signat i ratificat

Mèxic
Albània
Rep. Dem.
Pop. Corea

Austràlia
Veneçuela
Botswana

Djibouti
Cambodja
Colòmbia

Azerbaidjan
Costa Rica
Xina

Espanya
Afganistan
Brasil

Indonèsia
Andorra

Sud-àfrica
Romania

Convenció sobre Diversitat Biològica (5 de juny de 1992)
Descripció del tractat
Estableix la conservació de tots els aspectes de la biodiversitat genètica: els recursos genètics, les espècies i els ecosistemes.
Països que l’han signat i ratificat
Veneçuela
Eritrea
Sud-àfrica
Austràlia

Cuba
Birmània
Brasil
Mèxic

Colòmbia
Rep. Dem.
Pop. Corea*
Azerbaidjan
Costa d’Ivori

Afganistan
Xina
Djibouti

Costa Rica
Espanya
Albània

Botswana
Líbia
Indonèsia

Angola
Romania
Cambodja

Turquia
Israel

*Atenció, és un sol nom de país
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Annex el bingo dels drets humans
Fitxes dels tractats (una còpia)

El bingo dels drets humans
Model de fitxa dels països (exemple). Cada persona ha de fer-se una fitxa de 3 x 6 caselles i apuntar en desordre el
nom de cadascun dels tractats internacionals que es tracten en el joc (cada línia hauria de tenir 5 tractats).
(NOM DEL PAÍS)

Cort Penal Internacional (Estatut
de Roma)

Convenció per al
Combat contra la
Desertificació

Convenció sobre
l’Eliminació de
Totes les Formes
de Discriminació
Racial

Convenció sobre
el Canvi climàtic
(Protocol de
Kyoto)

Convenció sobre
les Armes Biològiques

Convenció contra
la Tortura i Altres
Tractes o Penes
Cruels i Degradants

Convenció sobre
Diversitat Biològica

Convenció sobre
l’Estatut dels
Refugiats

Prohibició d’Ús,
Producció i Transferència de Mines
Antipersones
(T. Ottawa)

Tractat de
No-proliferació
Nuclear

Convenció per a
la Prevenció i la
Sanció del Delicte
de Genocidi

Convenció sobre
els Drets dels
Infants

Convenció per a
Convenció sobre
l’Eliminació de les les Armes QuímiFormes de Discri- ques
minació contra les
Dones

Pacte de Drets
Econòmics, Socials i Culturals

Pacte de Drets Civils i Polítics
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