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Preguntes en les que es basa tot el treball i tota 

la exposició de FundiPau: 

- REFUGIATS, PER QUÈ?  

- ACOLLIDA, PER QUÈ NO? 

 

FITXA 1 / Hi ha refugiats perquè hi ha guerres 

CAUSES DE LA GUERRA: 

Fronteres artificials segons interessos colonials 

Conflictes anteriors mal tractats 

Conflictes socials, ètnics, religiosos... 

Suports externs a cada facció, per tenir aliats que donin accés a les matèries 

primeres 

Lluites pel control del poder i les riqueses 

Comerç d’armes 

 

 

CONSEQÜÈNCIES: 

Negocis d’armes, fabricació i venta d’aquestes 

Mort de milions de persones 

Destrucció de països i famílies enteres 

 

 

REFUGIATS 
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1r nivell: 

Té una vida impossible, fuig de la misèria, de 

la guerra, de la violació dels drets humans. 

2n nivell: 

1- Substrat local:  

Conflictes de la zona. 

2- Intervenció d’occident:  

S’apoderen del territori i intervenen en 

el sistema econòmic, polític i social. 

Els països occidentals volen minerals i conreus que no tenen i per això 

produeixen i obtenen el que els interessa d’aquests països. 

Aquests països van ajuntar altres països els quals estaven en conflicte i 

amb diferents cultures i religions, provocant així guerres. 

3- Gestió de conflictes:  

S’utilitza la llei del més fort, volent tenir tot el control. 

S’intenta mantenir la pau mitjançant la ONU. 

Es gasta més diner en armament que en la ONU. 

Hem creat una frontera entre la guerra i el terrorisme. 

3r nivell: 

Existeix un sistema econòmic depredador en el que amb el pas dels anys les 

potencies econòmiques es concentren en menys persones. 

 

Preguntes per al debat: 

1) Per què creus que es fan les guerres? 

Avui dia, tot i que no ens ho sembli, hi ha moltes guerres al món i bona part de 

la culpa la tenim els països més rics. Jo  penso que les guerres es fan per 

culpa de la falta de comunicació que hi ha entre els diferents països, també 

crec que part de les causes de la guerra són la diferència que hi ha tant 

culturalment com religiosament entre els diferents països i les diferents zones 
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del món. Per últim i no menys important està la venta d’armes per part dels 

països rics com Espanya, Itàlia, EEUU o altres, als països més pobres. 

 

2) Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra? 

En realitat, quan s’acaba una guerra o durant la guerra, cap de les bandes 

implicades en la guerra surt guanyant ja que hauran perdut molt més del que 

hauran guanyat. Llavors els que més es beneficien de les guerres són els 

països els quals han venut armes a les bandes enfrontades ja que aquest 

països no queden implicats a la guerra i guanyen diners a costa de la seva 

guerra. 

 

3) La guerra és una solució o és un problema? 

La guerra clarament és un problema ja que provoca moltes morts civils i moltes 

destruccions, per culpa de les guerres alguns països queden en runes i 

s’empobreixen molt.  

Per altre banda, és una solució per als països més rics ja que aquests acaben 

guanyant i s’enriqueixen gràcies a la venta d’armament. 

4) Com es pot posar fi a una guerra? 

Per  a poder acabar amb una guerra el que cal és un acord entre els dos fronts 

de la guerra i/o la prohibició del tràfic d’armes o de la fabricació d’aquestes, 

també cal que per part dels països més rics es pari el subministrament d’armes 

als països més pobres i que no es poden permetre fabricar aquestes. 

 

5) Qui són les principals víctimes en un conflicte armat? 

Jo crec que principalment les víctima en un conflicte armat és la població civil ja 

que aquesta en molts casos no està lo suficientment protegida i perden les 

seves llars i la seva família i per culpa de la guerra han d’abandonar el seu 

país, molts d’ells sense poder tornar mai més. 
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6) Que faries si avui hi hagués una guerra al teu país? 

Jo crec que no podria suportar viure en un país en guerra, crec que hem seria 

molt difícil viure en un país així. Crec que el que faria seria fugir del país a un 

país ric en el que pogués estar protegit tot i que no sempre és possible. Una 

altre opció seria marxar a un poble petit amb molt poca població o fins i tot 

marxar a viure a una casa de pagès enmig del camp per a no poder ser 

localitzat per els bombarders. 

 

FITXA 2 / Armes: el fuel dels conflictes 

Any 2016 

Despesa militar mundial             1.69 trilions de $ 

Despesa militar espanyola             14.893 milions de $ 

Despesa en els cascos blaus de l’ONU             1,774 milions de $ 
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Coop57: 

Una de les banques ètiques catalanes més 

importants a Catalunya és Coop57. És una entitat la 

qual fa préstecs financers a les entitats i cooperatives 

que són socies d’aquesta banca. Utilitzen els diners 

per a coses reals i els socis que són persones físiques no poden rebre préstecs 

i només poden dipositar estalvis. Alguns dels seus principis ètics són: 

- No finàncien projectes contradictoris als seus principis ètics i socials. 

-  Promoure la autogestó financiera.  

- Absoluta transparència en la gestió. 

- Economia humana i solidàira. 

 

Preguntes per al debat: 

1) Com eren les guerres en el passat? Quin tipus d’armes 

s’utilitzaven? 

En el passat, les guerres no eren tant perilloses ja que no afectaven a tota la 

població, eren guerres en les que es lluitava a un camp de batalla amb armes 

blanques i alguna catapulta, la població civil no corria tant perill com a 

l’actualitat.  

 

2) Qui són les principals víctimes en un conflicte armat avui? 

Segons les Nacions Unides, les principals víctimes dels conflictes armats són 

els civils i inclòs les persones que fan treballs humanitaris. Moltes d’aquestes 

persones són fins i tot víctimes de la violència sexual. 
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3) Creus que és rentable el negoci de les armes? 

Per què? 

Penso que per als països rics el negoci de les armes és 

un negoci molt rentable. Penso això perquè els països 

que venen armes guanyen molts diners venent-les a 

països pobres i no perden res ja que aquests països 

venedors, no queden implicats a la guerra a la vegada 

que empobreixen a altres països. 

 

4) Els 8 principals països exportadors d’armes estan en guerra? 

Com podem observar a la fitxa, els principals països que exporten armes, són 

alguns dels països més rics i els quals majoritàriament no estan en guerra. 

 

FITXA 3 / Cal prevenir 

Preguntes per al debat: 

1) Com es poden prevenir les guerres?  

Per a poder prevenir les guerres jo crec que cal el següent: 

- Arribar a un acord mundial en el qual es tingui en conte la opinió i les 

peticions dels diferents països del món. 

- Prohibir la venta d’armes per part dels països més rics i la fabricació 

d’aquestes. 

- Respectar uns drets mundials. 

- Intentar debatre amb l’ús de la paraula els diferents conflictes. 
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2) És possible un govern mundial? 

Com hauria de ser? 

Jo penso que és molt difícil arribar a crear 

un govern mundial ja que hi ha moltes 

diferències entre tots el països del món. 

De fet, s’han fet pel·lícules en que un 

govern mundial finalitzava en desastre. 

Crec que en el cas hipotètic de que 

existís un govern mundial aquest hauria 

de estar format com a mínim per un representant de cada país ja que al món hi 

ha molta diversitat cultural i religiosa i mitjançant un govern format per tots, 

podrien complir-se els requisits de tothom. També crec hi hauria de haver un 

governador el qual fos escollit per tota la població mundial. 

 

3) Com es podrien difondre i fer complir de forma efectiva els drets 

humans? 

Per a poder difondre i fer complir els drets humans cal que es deixin de fabricar 

i vendre armes als països en conflicte armat, i destinar tot aquest diner a la 

ONU per a que aquesta fos capaç de difondre els drets humans.  

 

4) Com es pot avançar cap al desarmament? 

Per avançar en el desarmament és necessari que els països rics deixem de 

destinar els diners a la fabricació d’armes i el destinem a la ONU ja que el 

necessiten molt més per a poder combatre contra la violència. 
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FITXA 4 / UNA OBRA AMB 4 ACTORS 

Preguntes per al debat: 

1) En quin paper et situes tu? Per què? 

Sincerament, jo em situo al paper dels espectadors indiferents, encara que això 

no sonarà massa bé i potser no és massa ètic jo he de ser sincer en un treball 

com aquest. Escric això perquè jo considero que els éssers humans som 

egoistes en certa manera, crec que només pensem en el nostre benefici i en el 

nostre bé. Evidentment que m’entristeix que hi hagi guerra i que hi hagi gent 

que cada dia pateix més i més, a mi m’agradaria que existís un món en pau, 

però sincerament crec que és impossible ja que des de el principi del nostre 

ésser sempre han existit els conflictes i les guerres, sempre han existit els 

desacords, i més en un món tan diferent i amb tanta diversitat. Per tot això, sóc 

d’aquelles persones que creuen que per molt que es vulgui fer, si no hi ha unió 

total, no cal deixar-se la vida per ajudar als altres, per a mi és molt més 

important la meva família i els meus éssers estimats que la altre gent, jo penso 

que bastants problemes tenim com per a intentar arreglar els externs a mi. I ja 

sé que estic sent molt egoista, però és la meva opinió. Repeteixo, no desitjo ni 

desitjaré mai el mal a ningú. Això sí, si hi d’alguna manera pogués parar tots els 

conflictes armats, ho faria, però penso que és molt difícil posar-nos d’acord 

mundialment ja que si costa fer-ho en una classe de 30 persones, només hem 

de pensar de fer-ho amb tot el món, pràcticament impossible. 

 

2) Com podem contribuir a convertir els botxins en persones 

compromeses amb la dignitat? 

Per a poder fer això el que necessitem és tenir molt poder i molta influència 

mundial, hem de fer-los veure tot el que estan causant  i fer-los tenir 

remordiment de consciència per tot el que fan dia a dia, els hem de fer sentir 

culpables de tot el que provoquen, els hem d’obrir els ulls. El remordiment de 

consciència és molt més fort que els diners. 
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3) Els espectadors indiferents, per què ho són? 

Com ja he contestat a la primera pregunta, ho som perquè creiem impossible 

un món en pau, només volem ser feliços, gaudir de la vida i que els nostres 

estiguin bé. 

 

4) Com podem fer que es comprometin? 

Sincerament no se com ho podem fer ja que jo em considero un d’ells i crec 

que és difícil, jo crec que si ens fiquéssim d’acord tots llavors potser canviaria la 

nostra opinió ja que veuríem útil la nostra col·laboració. 

 

FITXA 5 / DE DALT A BAIX O DE BAIX A DALT? 

Preguntes per al debat: 

1) Quin creus que és el sentit correcte en què s’ha de llegir aquest 

poema? Per què? 

Jo crec que el sentit correcte és de baix a dalt ja que el que es vol es que la 

gent acollim als refugiats. El que es pretén és que la gent vegi que els refugiats 

són gent normal però que han hagut d’abandonar el seu país per a poder viure.  

 

2) On aniries si ara haguessis de marxar de casa perquè al teu país hi 

ha guerra? Per què? 

Com he dit abans jo fugiria a un país lliure de guerra com és el Regne Unit o 

França, això en el  cas de que poguéssim fugir del país, sinó, m’aniria al camp 

on podria ser que els bombarders i militars no hem localitzessin i on 

segurament els militars no atacarien perquè no tindrien res a guanyar, sempre 

els interessen els llocs més poblat. 
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3) Com voldries que t’acollissin al teu país de destinació? 

M’agradaria poder estar integrat a la societat del país com una persona més, 

m’agradaria que s’em tractés com si fos del país, que no s’em  tractés com un 

estrany o com a una mala persona i que fos acceptat per les altres persones. 

També m’agradaria que ja que vinc d’un país en guerra tingués algun tipus 

d’ajuda fins a integrar-me correctament a la societat. 

 

CONCLUSIONS 

Per a finalitzar, penso que tothom som iguals. Crec que tot i que tots tenim 

creences diferents i en el món hi ha molta diversitat cultural i religiosa, tothom 

som éssers humans i ens mereixem ser tractats tots com a tal, tothom ens 

mereixem tenir uns drets humans els quals siguin respectats sempre, hem de 

tenir tots la llibertat de ser com volem, pensar el que volem i fer el que volem, 

sempre i quan es respectin unes normes ètiques i morals acordades 

mundialment. Crec que tothom ens mereixem ser ajudats quan tenim 

problemes i ens mereixem ser tractats com a un més en el cas de necessitar 

refugi. 

En el fons crec que és i serà molt difícil aconseguir un món en el que tothom 

siguem tractats iguals i en el que no existeixi la guerra, entre les diferents 

ments humanes sempre hi haurà conflictes i desacords. 

Tampoc existirà la pau ja que els governs i els éssers humans pràcticament 

només mirem per la nostra economia i per els nostres beneficis sense importar-

nos els demés. 

Crec que la següent imatge defineix 

molt bé el món en que vivim:  

 

 


