activitat 11

JOC DE TAULA
Hi ha moltes maneres d'arribar a una fita important per a la humanitat: La majoria de vegades
s'ha aconseguit amb una lenta aportació per part de moltes i moltes persones. El més important
és que la construcció sigui conjunta i tingui un sentit, encara que a vegades sembli que els
retrocessos i les ensopegades no ens arribaran a deixar veure acabada l'obra.
Segurament que coneixeu aquest joc de taula: “el puja i baixa". En un taulell hi ha 50 o 100
caselles numerades en deu files de 10 caselles cada una. Els jugadors, per mitjà de les tirades
amb un dau, han de fer arribar la seva fitxa de la primera casella a la darrera. Al taulell de joc
hi ha algunes "ajudes" que fan que es pugui pujar més de pressa i algunes "traves" que fan
tornar enrere.
JOC DE L'ESCALA
Es tracta que, amb la informació que teniu a continuació i amb la bona traça dels nois i de les
noies del grup per a dibuixar, feu un taulell per a jugar el "Puja i baixa del 5è dret de la
Declaració Universal dels Drets Humans".
Es tracta d'identificar un munt de bones accions per a la prevenció i defensa del 5è dret i també
d'identificar situacions de risc o denunciables.
Un cop en tingueu mitja dotzena de cada les podeu classificar: les ajudes més potents poden
fer avançar més caselles en el taulell i les situacions més degradants fer-ne retrocedir més.
Aquí teniu uns quants exemples de cada actuació:
Fan pujar l'escala
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) visita el teu país.
Entres a formar part d'una associació de defensa dels drets humans.
El 26 de juny d'enguany el teu grup s'ha sumat a la campanya per fer conèixer la causa
de la lluita contra la tortura.
El fiscal de la CPI (Cort Penal Internacional) anuncia que s’obre una investigació sobre
els crims de guerra comesos a la República Democràtica del Congo.
Rebeu la noticia de l'alliberament d'un periodista rus que havia desaparegut.
El dia 12 de desembre de 1977, l’ Assemblea General de las Nacions Unides va declarar
el 26 de juny “dia internacional de suport a les víctimes de la tortura”.
El vostre país ratifica el Protocol Facultatiu Contra la Tortura de les Nacions Unides.
Es prohibeixen les cel·les d’aïllament a les presons.
El govern permet que les ONGs contra la tortura participin en els subcomitès que
preveu el Protocol Facultatiu de la ONU contra la tortura.

Fan baixar l'escala
•
•
•

•
•
•
•

Dues persones d'origen africà han sigut maltractades pels cossos policials, quan eren
retornades a la força al seu país d'origen.
Observes el teu voltant i t’adones que la gent cada cop pensa menys i és més fàcil ferlos un rentat de cervell.
Una empresa de joguines del teu país ha tret una nova joguina al mercat: ”El Kit de
Tortures", adreçada als infants.
En 68 països es manté la “pena de mort”, encara que i que no s’aplica en tots. Durant
l’any 2005 van ser executades almenys 2.148 persones en 22 països.
Deneguen asil polític a una dona que, en cas de tornar al seu país d’origen, corre el risc
de ser torturada i condemnada a mort després d’un procés injust.
Institucions Penitenciàries reconeix que, entre 2002 y 2004, va haver-hi 379 intents de
suïcidi fallits en presons espanyoles.
81 persones van morir a Espanya mentre es trobaven sota custòdia l’any 2006.

Podeu buscar més informació i idees per a pujar o baixar l’escala a l’apartat per saber-ne
més.

