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Qui és qui en el negoci de les armes

Analitzar dos mapes mundials en els que s’exposa informació diversa sobre conflictes armats i compra i venda d’armes.
Comerç d’armes, conflicte armat...
Descobrir qui es beneficia directament de la violència armada.
Aprofundir en el paper de les armes lleugeres en l’agreujament de conflictes.
Mínim una hora de durada.
Conceptes: Comerç d’armes, armes lleugeres...
Procediments: Localització geogràfica, anàlisi de dades.
Actituds: Actitud crítica pel que fa al comerç d’armes i a la inexistència de regles per al seu control.
Atles geogràfic.
Mapa Peters.
Material per escriure.
Llista dels compradors i venedors d’armes.
Llista amb els principals països en conflicte.

Desenvolupament

Repartir els mapes Peters individualment.
Repartir les llistes de compradors i venedors a la meitat del grup. La resta treballarà amb les llistes
dels països en conflicte.
Localitzar al mapa els països exposats en les llistes.
Fer parelles de grups diferents per contrastar la informació.
Posar en comú les conclusions amb la resta del grup.

Orientacions

En el tram inicial, tractarem la informació de forma individual. Bàsicament, el treball consistirà en
localitzar al mapa els països exposats en les llistes. La meitat del grup disposarà d’informació sobre
qui són els principals beneficiaris del comerç d’armes i a qui venen la seva mercaderia. L’altra meitat
del grup treballarà amb un llistat on se citen els principals països en conflicte actualment.
Un cop realitzat aquest treball, es tracta de completar la informació rebuda combinant persones de
grups diferents. En contrastar la informació dels dos grups, podrem intuir si hi ha algun tipus de relació entre el comerç d’armes i els conflictes armats que hi ha actualment.
Per facilitar aquest procés, podem respondre a preguntes del tipus: Quins són els principals exportadors d’armes? Quines regions són les principals importadores d’armes? Quines conclusions treus en
comparar els dos mapes? Qui creus que es beneficia econòmicament dels conflictes armats i de les
guerres i per què? Per què podria ser important aconseguir una major transparència en el comerç
d’armes?
També podem analitzar quin tipus de conflictes pateixen alguns dels països compradors d’armes,
quina durada tenen aquests conflictes, de quins recursos o matèries primeres disposen, quines possibilitats futures de pacificació hi ha... i quin paper tenen les armes lleugeres en la perpetuació o en
la solució d’aquests conflictes.

Annex
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Llista de països exportadors i importadors d’armes.
Llista de països en conflicte armat.
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