EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

La seguretat a la regió de Xitifajroa

Nivell de dificultat: 3
Edat recomanada:
>12 anys.

Intenció educativa:
• Entendre que darrere de
la distribució dels pressupostos hi ha un concepte
de seguretat o un altre (seguretat militar, dels estats /
seguretat de les persones).
• Reflexionar sobre les
dinàmiques de por que
porten a dedicar recursos a
la seguretat militar.
Resum: Tres grups han
d’aconseguir mantenir enlaire
el màxim nombre de globus
possible. Cada grup representa un estat i cada globus una
part del pressupost del país.
Els grups hauran de decidir
quins globus agafen.
Temps: 30-40 minuts.
Tipus: Exterior, moguda.
Grup: A partir de 8 persones.
Material: Globus de 4
colors diferents i en quantitat
suficient, fotocòpies dels rols
(annex) i un xiulet. Un espai
ampli.

Desenvolupament

• Preparació del joc: formem 3 grups separats en l’espai de la sala. Al centre es posen 4 caixes
amb globus de diferent color en cadascuna: verd: soldats i armament; blau: hospitals; vermell:
escoles; groc: llocs de treball. Les caixes haurien de tenir un cartell que indiqui quin recurs representa cada color. S’explica als grups que cadascun representa el govern d’un país de la regió de
Xitifajroa, i que els globus representen els recursos que cada govern destina a sanitat, educació,
ocupació, i defensa. Repartim a cada grup el seu rol i els donem 3-4 minuts perquè preparin
l’estratègia que volen seguir per aconseguir el seu objectiu.
• Comença la dinàmica: cada govern ha d’aconseguir inflar i mantenir el màxim de globus enlaire,
tenint en compte que cada globus representa els recursos dedicats a l’exèrcit, a l’educació, a la
sanitat o al treball. Només comptaran com a recursos útils per al país els globus que cada equip
sostingui a l’aire: si cauen perden el recurs (el/la monitor/a cooperant els punxarà amb una agulla
per eliminar-los). Els equips poden inflar nous globus durant tot el joc. Per defensar-se de possibles
atacs, els equips han de tenir el mateix nombre o més recursos en soldats i armes (globus verds)
que els altres països (un país pot atacar si té el mateix nombre de globus verds o més que l’altre).
• Per dinamitzar el joc, podem tallar la dinàmica cada 4-5 minuts amb un cop de xiulet. Els participants han d’agafar els seus globus amb les mans i mirar quants globus tenen els altres països de
cada color. Podem, llavors, afegir una norma nova: “Hi ha una epidèmia de grip a la regió, i només
hi poden fer front els països que tinguin com a mínim 2 hospitals. Els països que tinguin menys
de 2 hospitals perden un/a jugador/a”. “Els professors estan descontents de tenir uns sous massa
baixos i fan vaga. Els països que tinguin menys de 3 globus en educació en perden un”, etc. També
es poden enunciar frases per avivar el sentiment d’amenaça: “Compte, que hi ha un país que s’està
armant!” “He sentit rumors que un país de Xitifajroa us vol atacar d’aquí a poc...”
• Final del joc: aturarem el joc quan creguem que la dinàmica creada permet reflexionar sobre els
objectius inicials, després de deixar uns minuts perquè experimentin les “dificultats de sostenir i
governar un país”.

Valoració i conclusions

Quants recursos (globus) té cada país? Ha estat fàcil aconseguir i sostenir els recursos? Heu
aconseguit els que volíeu? Què ho ha facilitat/dificultat? El fet que els participants només puguin
comptar amb els recursos que poden mantenir a l’aire representa la limitació de pressupost que
tenen els estats. Quins països creieu que tenen més pressupost, i per tant poden gastar més en educació, sanitat, etc. i quins creieu que en tenen menys?
Font: Escola de Cultura de Pau. Jocs
de pau. Caixa d’eines per educar per
una cultura de pau. La Catarata.
Madrid, 2008.
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Com que el pressupost és limitat, cal decidir a què es dediquen i a què no, i això condiciona el nivell
de desenvolupament, seguretat i progrés d’un país: A què ha dedicat cada país els seus recursos
(colors)? Què fa que un país es decideixi per uns o altres recursos? És fàcil que davant la suposada
amenaça d’un altre país, un estat s’armi fins a les dents i dediqui menys recursos a educació, sanitat, etc., és a dir, redueixi la seguretat humana a favor de la militar.
Hi ha hagut competició entre estats? Els grups han decidit tenir molts globus verds o pocs? Hi ha
hagut cap intent de petar globus dels altres grups? Què ho ha provocat? Sentir l’amenaça de l’altre
ens pot portar a competir amb ell per passar-li davant (en poder econòmic o armamentístic) per
poder respondre a un atac.

Propostes d’acció

Informeu-vos sobre què és l’objecció fiscal a les despeses militars i feu un debat sobre si us
sembla una mesura positiva, factible i fins a quin punt permet canviar les prioritats de la despesa de l’Estat. En podreu trobar informació a: http://www.objecciofiscal.org/ o a http://www.
solidaries.org/ofiscal/
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Annex La seguretat a la regió de Xitifajroa

Rols dels personatges (un requadre per grup)

CONTEXT: sou el govern de Xiticun, un país de la regió de Xitifajroa. El vostre país està acostumat a lluitar pels
recursos. La rivalitat amb el país veí de Rafaj és històrica: des de la guerra de 1934, les disputes han estat constants.
El sud de Rafaj, que antigament havia estat territori de Xiticun, és ric en petroli i minerals, per això Rafaj el va envair.
Ara fa 11 anys que Xiticun i Rafaj estan en pau, però com a govern de Xiticun desconfieu molt del de Rafaj, i temeu
que us ataquin i us robin globus.
OBJECTIU: el vostre objectiu és gastar el pressupost públic de la millor forma possible, d’acord amb les necessitats
dels xiticunesos i les xiticuneses. Heu de fer dues coses:
- Aconseguir sostenir a l’aire el màxim nombre de globus (com més globus, més recursos).
- Decidir com distribuïu el pressupost d’aquest any. Les vostres prioritats estan entre l’exèrcit, l’educació, la sanitat i
l’ocupació. En escollir quants globus de cada color ompliu decidireu quant pressupost dediqueu a cada cosa (exèrcit:
verd; educació: vermell; sanitat: blau; ocupació: groc).
ALTRES INDICACIONS:
• Només podreu respondre a un atac de Rafaj si teniu els mateixos recursos militars que ells o més (el mateix nombre
de globus verds o més).
• Si agafeu algun globus amb les mans o cau a terra es perd.
• Podeu inflar tants globus com vulgueu durant tot el joc.

&

Govern de Xiticun

&

Govern d’Onaroa
CONTEXT: sou el govern d’Onaroa, un país de la regió de Xitifajroa. Onaroa és un país tranquil i pròsper, té bones
relacions amb els seus veïns des de sempre.
OBJECTIU: el vostre objectiu és gastar el pressupost públic de la millor forma possible, d’acord amb les necessitats
dels xiticunesos i les xiticuneses. Heu de fer dues coses:
- Aconseguir sostenir a l’aire el màxim nombre de globus (com més globus, més recursos)
- Decidir com distribuïu el pressupost d’aquest any. Les vostres prioritats estan entre l’exèrcit, l’educació, la sanitat i
l’ocupació. En escollir quants globus de cada color ompliu decidireu quant pressupost dediqueu a cada cosa (exèrcit:
verd; educació: vermell; sanitat: blau; ocupació: groc).
ALTRES INDICACIONS:
• Si agafeu globus amb les mans o cauen a terra es perdran.
• Podeu inflar tants globus com vulgueu durant tot el joc.
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Annex La seguretat a la regió de Xitifajroa

Rols dels personatges (un requadre per grup)

CONTEXT: sou el govern de Rafaj, un país de la regió de Xitifajroa. En els últims anys Rafaj s’ha fet econòmicament
molt ric. La rivalitat amb Xiticun és històrica: des de la guerra de 1934, les disputes han estat constants. Xiticun
sempre ha volgut robar els recursos de la zona sud de Rafaj, rica en petroli i altres minerals. Ara fa 11 anys que esteu
en pau, però com a govern de Rafaj desconfieu molt del de Xiticun, temeu que augmentin el seu exèrcit per preparar un
nou intent d’invasió al sud de Rafaj (atacar-vos per robar-vos globus).
OBJECTIU: el vostre objectiu és gastar el pressupost públic de la millor forma possible, d’acord amb les necessitats
dels xiticunesos i les xiticuneses. Heu de fer dues coses:
- Aconseguir sostenir a l’aire el màxim nombre de globus (com més globus, més recursos)
- Decidir com distribuïu el pressupost d’aquest any. Les vostres prioritats estan entre l’exèrcit, l’educació, la sanitat i
l’ocupació. En escollir quants globus de cada color ompliu decidireu quant pressupost dediqueu a cada cosa (exèrcit:
verd; educació: vermell; sanitat: blau; ocupació: groc).
ALTRES INDICACIONS:
• Només podreu respondre a un atac de Xiticun si teniu els mateixos recursos militars que ells o més (el mateix nombre de globus verds o més).
• Si els agafeu amb les mans o cauen a terra es perdran.
• Podeu inflar tants globus com vulgueu durant tot el joc.
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Govern de Rafaj

