CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 07-08
TXETXÈNIA,
TRENQUEM EL SILENCI

Descripció de les activitat s
Les activitats se centren en Txetxènia i donen a conèixer les causes i les
conseqüències d’aquest conflicte. Es podran escollir tres activitats diferents:
1.

2.

3.

Unes Imatges que no valen 1.000 paraules: Projecció de 10 fotografies
de Txetxènia, a partir de les quals els alumnes hauran de posar-hi un
títol segons el què els hi hagi suggerit. Els títols es posaran en comú i
posteriorment, en una segona projecció es llegiran els títols reals. Les
coincidències o diferències podran ser l’element que inciti al debat.
Nens, granades, àvies i fusells: Projecció del documental Entrevistes a
Txetxènia, que anirà acompanyat per una breu introducció sobre el
conflicte i posteriorment, s’obrirà pas al debat, preguntes i reflexions
sobre l’audiovisual.
Un (altre) viatge de final de curs: Joc participatiu on els alumnes han
d’imaginar, en funció de les condicions de vida actuals a Txetxènia,
com seria l’organització i l’experiència d’un viatge de final de curs
en aquesta regió caucàsica.

Desenvolupament de les activitats
Durada: 55 minuts
Nombre d’alumnes per sessió: Grup aula
(25/30 alumnes màxim i de la mateixa edat)
Dates de realització i horaris: En funció de la disponibilitat del centre
Lloc de realització: Al mateix centre educatiu
Públic
Alumnes d’educació secundària i batxillerat
La Lliga dels Drets dels Pobles duu a terme una campanya de sensibilització i
denúncia sobre el conflicte armat a Txetxènia, una regió caucàsica castigada
des de fa molts anys per la guerra contra Rússia i que actualment pateix una
greu repressió social, cultural i ètnica on la violència està a l’ordre del dia.
A través, d’aquest conflicte que castiga tant severament la població civil el país,
proposem diverses activitats per fomentar la sensibilització cap als anomenats
conflictes oblidats i la greu vulneració dels drets humans que es viu en aquestes
zones. Volem afavorir i crear actituds crítiques envers aquestes situacions de
violència, guerra o vulneracions dels dret humans, alhora que incentivem la
implicació dels joves en projectes i iniciatives que es relacionin amb la
construcció de la pau.

Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Generalitat de Catalunya

Contacte
Ajuntament de Sabadell.
Àrea d’Educació. Departament de Cooperació i Solidaritat
Alexandra Puntas
Telf.: 93 745 33 92
A/e: apuntas@ajsabadell.cat
Més informació
Lliga dels Drets dels Pobles
Telf.: 93.723.71.02
a/e: info@dretsdelspobles.org
(Lliga dels Drets dels Pobles: Xavi Zulet i Carme Ferrer)
Aquestes activitats formen part del Catàleg Ciutat i Escola 2007-2008 i estan
coordinades per la ONG Lliga dels Drets dels Pobles, amb el suport de la Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya.

