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FRASES EN SUBHASTA

Annex 5

En quin
món
INSTRUCCIONS DEL JOC
Cada grup disposarà de 300 pinyols per licitar per la
frase (o les frases) que consideri encertada.
Es dedicaran deu o quinze minuts del joc a llegir les
frases i decidir per quines licitarà el grup.
La licitació es farà com en una subhasta real i el preu
de sortida de cada frase serà de 10 pinyols.
El grup que al final de la subhasta tingui més frases
correctes serà el guanyador del joc.
En cas d’empat, guanyarà el que finalitzi el joc amb
més pinyols.

vivim

Els membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (la Xina, França, la
Federació Russa, els EUA i el Regne Unit) eren, l’any 2001, els cinc primers exportadors d’ar-
mes del món i, en conjunt, eren els responsables del 88% de les exportacions d’armes con-
vencionals.

El valor monetari de les exportacions d’armes autoritzades en termes globals puja a 21.000
milions de dòlars l’any. 

Els beneficis obtinguts pels EUA, el Regne Unit i França en els últims quatre anys gràcies a la
venda d’armes a països en via de desenvolupament van igualar les despeses en concepte de
suport.

Gairebé la meitat dels països amb una major càrrega en el pressupost de defensa presenta
indicadors baixos de desenvolupament humà.

El 2001 es van fabricar 8.000 milions d’unitats de munició militar, la qual cosa correspon a
més d’una bala per cada persona del planeta. 

El 59,2% de les armes lleugeres és a les mans de les forces armades governamentals, el 37,8%
és de propietat privada, el 2,8% el controla la policia i el 0,2% que resta és a les mans de for-
ces armades no estatals i insurgents.

Les xifres revelen que només un 10% del comerç mundial d’armes lleugeres s’inicia dins del
comerç autoritzat per l’Estat.

Cada minut mor una persona al món a causa d’un tret.

Es calcula que uns 300.000 nens treballen com a soldats en conflictes de tot el món, en for-
ces armades oficials i en grups armats de l’oposició.










