Promoció dels drets dels infants en
situació de vulnerabilitat
És més fàcil construir un nen fort que reparar un adult
trencat. Frederick Douglass.
Dret a la identitat
(a un nom propi)

Nens i nenes de Berbérati acollits per una família del poble.

El dret a la identitat és recollit
específicament al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics:
Tot els infants han de ser inscrits immediatament després
de néixer i han de tenir un nom.
Aquest dret queda recollit a
l’agenda 2030 dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible en
què la comunitat es compromet
a [...] proporcionar accés a una
identitat jurídica per a tots, en
particular mitjançant el registre
de naixements.

Què volem?

Per què?

Categoria

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
el dret al registre i, per conseqüència, a la identitat personal.

El dret a la identitat és la finestra que obre la possibilitat
de l’exercici de múltiples drets
com ara l’educació, la salut,
etc.

Amb aquest projecte, SED treballa per promoure la participació i la veu dels infants.

Els brots de violència del maig i juny del 2017 han derivat en 600.000 persones desplaçades internes i 481.000
refugiats de la República Centreafricana a països veïns.
La guerra civil que va començar l’any 2012 a la República Centreafricana ha tingut conseqüències devastadores entre els diferents sectors de la població, principalment en la infància. Amb motiu dels enfrontaments entre els diferents grups, milers de persones s’han vist amb la necessitat d’abandonar els seus
llocs d’origen per marxar cap a zones més segures. Mentre que el desplaçament intern és una mesura
momentània per assegurar-se la supervivència, també implica la pèrdua de molts drets fonamentals, en
el cas dels infants, del dret a ser degudament registrats, la qual cosa els impedeix accedir a serveis bàsics
com ara la sanitat i l’educació.
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Escacs dels desplaçats
Etapa educativa Infantil i Primària
Durada 20 minuts
Espai Interior
La República Centreafricana és dels pocs contextos en què SED treballa on la promoció de la
pau sí que es troba vinculada directament a la guerra i als conflictes armats. Allà, la guerra
civil ha tingut conseqüències de diversa índole, com ara que milers de nenes i nens no hagin
pogut ser degudament registrats. La pau implica que cessi el conflicte armat i que la infància
a la República Centreafricana pugui accedir al seu dret a una identitat invidual.
Objectius pedagògics •
•

Mostrar l’impacte que provoca un conflicte armat a la població civil.
Visualitzar la dificultat de distingir entre la població civil i els combatents
en els conflictes armats actuals.
• Entendre les diferents implicacions de ser una persona refugiada i una
persona desplaçada.
Desenvolupament de Es juga amb tres jugadors o tres grups: el primer representa els soldats de
l’activitat l’exèrcit; el segon, els vilatans shan, i el tercer, els vilatans karen. Els vilatans
han de mirar bé les seves fitxes i identificar quins vilatans amaguen un guerriller.
Inici del joc: l’exèrcit situa les seves tres peces a les caselles que vulgui i, a continuació, es col·loquen els grups de vilatans karen i shan (lògicament escolliran caselles que estiguin fora de l’abast de les fitxes de l’exèrcit).
Torns de joc: es juguen quinze torns i cada un es marca amb una creu a la casella corresponent del tauler. A cada torn es mou primer un soldat de l’exèrcit, després un vilatà shan i un vilatà karen.
Els soldats de l’exèrcit es mouen en diagonal i poden avançar una o dues
caselles per torn. El seu objectiu és caure a la casella dels tres guerrillers per
eliminar-los. Els soldats no poden traspassar les fronteres.
Tots els vilatans es mouen en vertical i horitzontal, desplaçant cada vegada
una fitxa d’una casella. (Mira la fitxa completa a l’enllaç del següent apartat).
Material necessari Aquesta activitat va ser realitzada per l’Escola de Cultura de Pau. Per saber
els materials que necessiteu per dur a terme l’activitat, consulteu el següent
enllaç: http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/cas/11_
ajedrez_desplazados.pdf
Avaluació Com ha acabat el país al final del joc? Quants vilatans han mort? Quants guerrillers? Quants soldats? Quina proporció sobre el total de morts són vilatans?
Compareu aquesta proporció amb les xifres reals (el 90% de les víctimes
són civils). Els soldats de l’exèrcit han aconseguit el seu objectiu? Així doncs,
qui creieu que ha guanyat? Quines vies de salvació tenen els vilatans? Quines diferències per a la població hi ha entre moure per dins i per fora de les
fronteres? Us ha semblat que les regles del joc són igualitàries per a tots els
personatges del joc? Per què? Creieu que això reflecteix la situació real dels
conflictes armats?
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