Els murs
de la vergonya
Destruïm barreres
Construïm pau

Grup Eirene neix el 17 d’octubre de 2011 amb la voluntat de
crear una associació pacifista, educativa i solidària que promogui el respecte als drets humans des d’una perspectiva
creativa i innovadora.
La nostra actuació vol impulsar l’educació, la formació i la
capacitació professional en la noviolència a través del foment de la cultura de pau, el desenvolupament i la promoció
dels drets humans entre els infants, els joves i els adults.
La nostra tasca es desenvolupa a l’entorn més proper i s’estén a més indrets amb els quals treballem plegats per crear
xarxa i poder qualificar i ampliar els nostres objectius.
En aquest sentit, creiem plenament en la tasca de codesenvolupament que ens pot fer créixer com a persones tan personalment com professionalment.
Creiem doncs que cal fer incidència en la construcció d’una
societat que prioritzi els valors humans per sobre dels econòmics, la cultura de la pau per sobre de la cultura de la violència, la postura de responsabilitat col·lectiva per sobre de
la postura prepotent i devastadora d’alguns països, aplicant
sempre les perspectives de gènere, la sostenibilitat i el respecte als drets humans.
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Els murs de la vergonya:
Destruïm barreres, construïm pau

EDUCAR la mirada en les diferents realitats del nostre món per contribuir a l’educació en temes humanitaris i de cultura de pau en la formació
als centres educatius i també per a la població general. Pels primers es
farà a través de tutories, socials, educació per la ciutadania, etc. posant
a l’abast dels centres educatius els materials pedagògics necessaris
per poder treballar de forma adient la informació.

Vint i cinc anys després de la caiguda del mur de Berlín, al nostre món
continuen proliferant les barreres i la construcció de nous murs. Les
raons són múltiples: aturar la immigració il·legal, impedir el terrorisme, actuar com obstacle per als actors del conflicte armat, annexar-se
territoris, etc. però el resultat sempre és el mateix: l’increment de la
injustícia social, la separació, la por i el patiment.

CANALITZAR les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social
que puguin sorgir d’entre els/les joves, donant a conèixer moviments
socials, artístics i campanyes que estan treballant en la línia de la denúncia i la deconstrucció dels murs.

L’exposició vol centrar-se en alguns dels murs més representatius del
món i a partir d’ells treballar de forma dinàmica i constructiva i amb
diferents recursos, les causes de la seva construcció i conseqüències.

Fitxa de l’acció

Es vol incidir en la vivència que tenen els pobles de les diferents parts
del mur, la part del Sud i la part del Nord. El missatge principal que vol
donar l’exposició és: coneguem i reflexionem sobre la construcció de
murs com a forma de separació, de desigualtats, de trencament de la
convivència, de diferents ideologies no enteses, d’abús de poder, de
contenció frustrada i no dialogada, de la fam, de la pobresa i pensem
i treballem per desconstruir-los amb l’objectiu d’aconseguir una major
justícia social en el nostre món.

Objectiu general
Obrir processos de conscienciació crítica i solidària entre els joves i la
població general sobre la situació dels països en vies de desenvolupament, que permetin la facilitació, la recerca i la creació d’eines per
crear condicions per la participació i la transformació social en clau de
pau, justicia i solidaritat.

Objectius específics
CONÈIXER els murs més importants que afecten al nostre món com a
un clar exponent del conflicte, la separació i la por. Conèixer els valors
que suposa la seva construcció (desigualtat, pobresa, mort i trencament de la convivència) i els valors que pot suposar la seva deconstrucció (justícia social, cooperació, diàleg, convivència).

La metodologia de la visita a l’exposició es farà de forma interactiva i molt dinàmica per tal de poder ajudar a vivenciar com seria
l’existència diària amb un mur físic al nostre entorn.
La presentació de l’exposició serà participativa i interactiva perquè
són presents elements que permeten la interacció amb els receptors
de diverses formes: vivencial, visual, auditiu, fòrum, etc.
Es realitzarà una dinàmica de grup amb els assistents que consisteix en la construcció del seu propi mur amb els materials que
estaran preparats i a punt per cada visita.
L’exposició està complementada amb recursos audiovisuals,
com vídeos, mapa interactiu i fotos als costats del mur que representen els països del Nord i del Sud, per estimular el debat i
la reflexió sobre el perquè de la construcció dels murs i les seves
conseqüències des d’una perspectiva macrosocial. Alhora també es pretén que s’apropi a les nostres realitats internes i possibiliti treballar d’una forma més microsocial els murs interns que
tothom construeix vers l’altre per tal d’evitar el dolor, l’amenaça
i mantenir la supervivència.
Finalment es convida als assistents a pensar què volen fer amb
el mur per generar un debat final sobre el tema.

Es fomentarà la continuïtat de la construcció de l’exposició entre
els participants a través de propostes que els convidin i involucrin de forma pràctica.
Per a l’educació formal s’han creat materials digitals que ajudaran a donar continuïtat a la temàtica i a contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques i del programa curricular.
L’exposició s’ha realitzat amb materials sostenibles.
DURADA DE L’ACCIÓ:
1 acció inclou fins a 3 visites guiades que poden ser d’entre 1 i 2
hores a adaptar-ho segons el beneficiari.
L’exposició pot ser-hi fins a un màxim de 15 dies.
NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai entre 20 i 30 m2 per poder ubicar 20 plafons fotogràfics
i la construcció d’un mur de 7 metres d’amplada per 2 metres
d’alçada.
Connexió a internet
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So
DESTINATARIS
Joves de Secundària i Batxillerat de centres educatius
Joves de centres culturals, cívics, esplais, centres oberts.
Professorat, famílies i AFAs de Secundària i Batxillerat
Població general de centres cívics, culturals, etc.
ÀREES DE L’AJUNTAMENT DESTINATÀRIES:
Àrees de Solidaritat, Cooperació, Cultura, Joventut, Ciutadania,
Participació i Educació.

