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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
– Unidade 1 

���� Bloque 1 
– Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8: A interculturalidade 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 
– Unidade 12 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade pretende centrarse na análise dalgúns aspectos do mundo actual, caracteriza-
do pola globalización, e a maneira en que iso afecta ás relacións dos individuos e das co-
lectividades humanas. A través dunha metodoloxía participativa, baseada no diálogo, na 
análise de situacións e en casos concretos, na simulación, etc., abordaranse aspectos con-
cretos da nosa sociedade: convivir con persoas de culturas moi diferentes, como encarar as 
diferenzas sociais e culturais na vida cotiá, e a valoración do interculturalismo como pro-
xecto ético de convivencia. Os contidos e as actividades desenvolveranse en doce sesións 
lectivas. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Explicar causas e consecuencias dos grandes desprazamentos de poboación no mundo. 

� Analizar as repercusións dos desprazamentos en Galicia, en España e en Europa. 

� Identificar os principais conflitos no mundo actual. 

� Describir o papel que xogan os organismos internacionais e as forzas de pacificación na 
prevención e resolución deses conflitos. 
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� Valorar as accións individuais e colectivas en favor da paz. 

� Sensibilizar ante as desigualdades económicas e sociais. 

� Identificar os medios e as iniciativas, individuais e colectivos, para procurar un desen-
volvemento sustentable. 

� Explicar os termos multiculturalismo, interculturalismo, etnocentrismo e discrimina-
ción, e analizar os problemas éticos do relativismo cultural. 

� Valorar o interculturalismo como un proxecto ético, político e de convivencia. 

� Obter información de documentos audiovisuais. 

� Interpretar a información incluída en textos e gráficos. 

� Diferenciar nos textos a información da opinión. 

� Procurar en internet información relacionada coa unidade. 

1.4 Contidos  
� Desenvolvemento humano desigual: indicadores e evolución recente. 

� Tendencias, causas e consecuencias dos grandes desprazamentos de poboación no 
mundo actual. Principais rutas migratorias no marco da globalización: sur-norte, leste-
oeste. Análise da situación en Galicia, en España e en Europa. 

� Políticas e organismos de cooperación internacional. 

� Identificación dos principais conflitos no mundo actual. Papel dos organismos interna-
cionais e das forzas de pacificación na prevención e na resolución deses conflitos. 

� Identificación e valoración das accións individuais e colectivas a favor da paz. 

� Análise de indicadores socioeconómicos de diversos países, e posta en práctica dese 
coñecemento para recoñecer desequilibrios territoriais na distribución dos recursos, ex-
plicando algunhas das súas consecuencias. 

� Sensibilización ante as desigualdades socioeconómicas, e identificación dos medios e 
as iniciativas, individuais e colectivos, para procurar un desenvolvemento humano sus-
tentable. 

� Multiculturalismo e interculturalismo.  

� Etnocentrismo e discriminación. Problemas éticos do relativismo cultural. 

� Dificultades e conflitos de integración nas áreas receptoras de emigración. 

� Respecto polas diferenzas sociais e culturais, e valoración das súas manifestacións en 
actitudes, costumes e formas de vida distintas á propia. 

� Valoración do interculturalismo como proxecto ético e político, e como proxecto de 
convivencia. 

� Uso de fontes diversas (gráficos, esbozos, mapas temáticos, bases de datos, imaxes, 
fontes escritas, etc.) para obter, relacionar e procesar información sobre feitos sociais 
abordados na unidade, e comunicación ordenada das conclusións empregando as tecno-
loxías da información e da comunicación. 

� Debate en grupo sobre as situacións novas suscitadas na nosa sociedade pola presenza 
de persoas procedentes doutras rexións xeográficas e culturas. 
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1.5 Actividades e temporalización 
� Primeira semana: actividades 1 a 9. 

� Segunda semana: actividades 10 a 21. 

� Terceira semana: actividades 22 a 32. 

� Cuarta semana: actividades 33 a 42. 

1.6 Recursos materiais 

Bibliografía básica 

� Consellería de Educación. Libro de texto para a educación secundaria a distancia, 2000. 
ISBN: 84-453-2695-3. 

– Módulo 3. Unidade 1 (páxinas 26 a 34), A Organización das Nacións Unidas. 

– Módulo 3. Unidade 3 (páxinas 108 a 119), Os países subdesenvolvidos. 

– Módulo 4A. Unidade 1 (páxinas 26 a 37), Os indicadores económicos. A economía e 
os medios de comunicación social. 

� Albet Mas, A.; Benejam Arguimbau, P.; Casas Vilalta, M.; Comas Solé, P.; Ollér Frei-
xa, M.: Ecúmene. Ciencias Sociais, Xeografía 3. Ed. Vicens Vives Educación Secunda-
ria. Barcelona, 2002. ISBN: 84-316-6586-6 

� Bastida, Anna; Palos, José; Tribó, Gemma: La población refugiada del mundo. Cua-
derno de Trabajo (ESO). Ed. Octaedro. Intermón Fundación para el Tercer Mundo. 
ISBN: 84-8063-084-I 

� Bastida, Anna: Historia de un arma vulgar. Guía didáctica. Caderno de traballo. Ed. In-
termón Oxfam Octaedro. Barcelona, 2001. ISBN: 84-8452-084-6 

� Burgos, M; Fernández, V; Osuna, R; Jiménez, J.: Xeografía 3 Educación Secundaria. 
Proposta didáctica. Ed. Anaya Galicia. Madrid, 2002. Páxinas 320-343. ISBN: 84-667-
1131-7 

� Caballero Martínez, J.M. e outros: Xeografía 3º ESO. Biblioteca do profesorado. Guía 
e recursos. Obradoiro Santillana. Proxecto A Casa do Saber. Santiago de Compostela, 
2007. ISBN: 978-84-8224-641-3 

� Marina, José Antonio: Educación para la ciudadanía. SM, Secundaria. Madrid, 2007. 
ISBN: 978-84-675-1982-2 

� Polo, Ferrán; Guzmán, Joan Pere: Pobreza, medio ambiente y desarrollo. Caderno de 
Traballo (ESO). Ed. Octaedro. Intermón. ISBN: 84-8063-171-6 

Novela histórica/literatura 

� Bandera, Mª del Carmen de la: África en el corazón. Ed. Casal Punto Xuvenil nº 85. 
ISBN: 84-218-3170-4. Diko, un mozo dowayo de Camerún, fascinado polo paraíso eu-
ropeo e empurrado pola dureza da súa vida cotiá, decide queimar as barreiras que o se-
paran do Norte e embarcarse na arriscada aventura de cruzar o estreito. 
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� Bayle, Reine-Marguerite: Prich, el niño herido. Una mina = una vida amputada. Ed. 
Bruño Aministía Internacional. Colección Yo Acuso nº 4. ISBN: 84-216-3793-2. Cam-
boia; unha vítima cada 20 minutos. Un millón de mortos en 20 anos. As minas antiper-
soa son as armas agochadas, durmidas baixo o chan, preto das fontes, das árbores. Prich 
só conducía as súas vacas ao bosque... atoparase co fío que lle leve a súa perna. En Mo-
zambique é Zaida quen quere coller un mango para a súa avoa, pero unha explosión llo 
impide, os militares queren as froitas para si. Colección Amnistía Internacional: 

– [http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/material/yoacuso/12-yoacuso.html] 

� Bayle, Reine-Marguerite: ¡Recuerda Akeza!. Ed. Bruño Amnistía Internacional. Colec-
ción Yo Acuso, nº 8. ISBN: 84-216-3797-5. Ruanda entre 1994 e 1996. Os protagonis-
tas da historia, Akeza e Habimana, viviron a guerra, os masacres, os xenocidios... Son 
nenos-soldado sacrificados polos intereses políticos-económicos. Son culpables ou ví-
timas? Colección Amnistía Internacional: 

– [http://www2.amnistiacatalunya.org/edu/material/yoacuso/12-yoacuso.html] 

� Hosseini, Khaled: Cometas en el cielo. Ed. Salamandra. Letras de Bolsillo. Barcelona 
2008. ISBN: 978-84-7888-885-6. Afganistán. A novela describe a vida en Kabul duran-
te o inverno de 1975 e as súas tradicións ancestrais. A historia foi levada, recentemente, 
ao cine. 

� Moure, Gonzalo: El beso del Sáhara. Alfaguara xuvenil. Serie Vermella. Madrid, 1998. 
ISBN: 84-204-4499-5. Historia de dúas mozas que intercambian as súas vidas, unha 
moza europea (primeiro mundo) e outra africana, dun campo saharaui. Sono e realidade 
mesturados. Temas: jaimas, sarrajs, sejbanis, os nómades do deserto (fillos da nube)... 

– [http://www.iesfelixburgos.es/Plan-lectura/Fichas%20eso/besosahara.pdf] 

� Satrapi, Marjane: Persépolis. Norma Editorial. ISBN: 978-84-9847-066-6. Catro có-
mics en branco e negro que narran a vida da autora, desde a súa infancia en Teherán, 
Irán, ata a súa marcha a Francia. No primeiro volume, inicia a trama no 1979 coa Revo-
lución Islámica, sendo testemuña do gran cambio social e político que dá paso da dita-
dura do sha a unha república. Remata co estoupido da guerra entre Irán e Iraq. No se-
gundo volume narra as torturas e os asasinatos continuos, polo que os seus pais a envían 
a Austria. No terceiro volume narra a adaptación de Marjane en Austria, o choque de 
culturas. No cuarto libro: Marjane volve a Irán onde é rexeitada polos seus acusada de 
occidentalización. Remata machando a Francia. 

– [http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm] 

� Sierra i Fabra, Jordi: Donde el viento da la vuelta. Ed. Edebé Periscopio nº 86. ISBN: 
84-236-5729-9. Nino é guerrilleiro, leva unha metralladora e un libro, e loita pola súa 
supervivencia na selva de Guatemala. Malia ser un neno soldado soña con algún día 
poder aprender...non perdendo a esperanza de deixar atrás a selva e a guerra. 

� Sierra i Fabra, Jordi: Nun lugar chamado guerra. Ed. Galaxia. Colección Costa Oeste 
nº 36. Vigo, 2002. ISBN: 84-8288-540-5. Historia do xornalista Néstor Pujalte que via-
xa a unha das antigas repúblicas soviéticas, Tudzbestán. Alí coñece a Milo, un rapaz 
que será o seu intérprete... 
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Filmografía 

� Balseros (2002) de Carles Bosch e Josep Mª Domenech. Duración 120 minutos. No ve-
rán de 1994 un grupo de reporteiros entrevistou sete cubanos e as súas familias durante 
os días previos á súa arriscada aventura de lanzarse ao mar para alcanzar as costas dos 
Estados Unidos, fuxindo das penalidades económicas do seu país... Logo da súa partida 
atoparon os superviventes no campamento de refuxiados de Guantánamo. Temas: emi-
gración clandestina en América, campos de refuxiados, vida dos sen-papeis. 

� Buda explotó por vergüenza ou Le Cahier (2007), de Hana Makhmalbaf. Duración: 81 
minutos.  

– [http://www.lecahier-lefilm.com/] Páxina oficial en francés. 

� In This World (Neste mundo)" (2004), de Michael Winterbottom. Duración: 88 minu-
tos. Enayat e Jamal son dous mozos de Afganistán que malviven nun campo de refu-
xiados de Paquistán. As súas familias deciden darlles a oportunidade de melloraren a 
súa vida en Inglaterra, terra prometida para eles. Temas: mafias de traficantes de perso-
as, ruta da seda, emigración clandestina Asia-Europa, campos de refuxiados... 

– [http://www.edualter.org/material/cinemad3/world.htm] Unidade didáctica. 

� 90 millas (2005), de Francisco Rodríguez. Duración: 105 minutos. Documental dunha 
familia cubana que abandona a illa de xeito ilegal, nunha pequena e rústica embarca-
ción de fabricación caseira. Atravesar o estreito de Florida convértese nunha auténtica 
odisea, chea de perigos, pero coa ilusión de acadar un futuro máis esperanzador. Te-
mas: emigración clandestina cubana. 

� Persépolis (1985), de Vincent Paronnaud. Duración: 95 minutos. Película baseada na 
novela gráfica homónima. Temas: Irán contemporáneo; o goberno do Sha de Persia; a 
Revolución Islámica; a guerra Irán-Iraq; os exiliados políticos e o choque de culturas; o 
papel da muller no mundo islámico; o integrismo islámico. 

– [http://www.persepolislapelicula.es/] 

� Sur de Sudán, unha paz incerta, de Intermón Oxfam. Duración: 5,59 minutos. Docu-
mental sobre o sur de Sudán, país africano que se recupera tras máis de dúas décadas de 
guerras. Dous millóns de persoas morreron e catro millóns tiveron que abandonar os 
seus fogares. Temas: guerra, fame, papel das mulleres e dos nenos; os refuxiados; os 
movementos migratorios internos. 

– [http://es.youtube.com/watch?v=MreSVB81Oh0&feature=channel] 

Música 

� Amistades Peligrosas: Africanos en Madrid.( Álbum: Relatos de una intriga). 

– Letra:  

[http://www.todomusica.org/amistades_peligrosas/relatos_de_una_intriga.shtml] 

– Vídeo: [http://www.musica.com/video.asp?video=1106] 

– Temas: racismo, xenofobia, discriminación. 

� Amistades Peligrosas: Menina das favelas. (Álbum: Nueva era). 

– Letra: [http://www.todomusica.org/amistades_peligrosas/nueva_era.shtml] 

– Temas: a pobreza, a vida na marxinalidade de Brasil sendo muller. 
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� Cómplices: Verdad que sería estupendo (Álbum: Está llorando el sol). 

– Letra: [http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/motivadores/estupend.htm] 

– Música: 
[http://www.10acordes.com.ar/letra-de-verdad-que-seria-estupendo-complices-394] 

– Vídeo: [http://es.youtube.com/watch?v=SysVjjCB-A8] 

– Temas: a paz, a non-violencia. 

� Pedro Guerra: Contamíname. (Álbum: Golosinas). 

– Letra: [http://www.cancioneros.com/nc.php?NM=1868] 

– Vídeo: [http://es.youtube.com/watch?v=zvtyugdol14&feature=related] 

[http://www.dailymotion.com/video/x54fq_pedro-guerra-contaminame_music] 

– Temas: integración social, tolerancia, respecto. 

� Ska-P: El Niño Soldado (Álbum: Incontrolado). 

– Letra: [http://www.mp3lyrics.org/s/ska-p/nino/] 

– Vídeo: [http://es.youtube.com/watch?v=Q-Iv7JqlTjw&feature=related] 

– Temas: guerra, nenos-soldado. 

Recursos na rede 

� ACNUR: Axencia da ONU para os refuxiados.  

– http://www.eacnur.org/04_01.cfm 

� Armas Sin Fronteras: interesantes mapas sobre a distribución de armamento polo mun-
do.  

– http://www.controlarms.org/es/ 

� Banco Mundial: políticas, datos e investigación, países...  

– http://www.bancomundial.org/ 

� Cooperación Internacional. Por unha xuventude solidaria.  

– http://www.cooperacioninternacionalong.org/ 

� Educadores Pola Paz:  

– http://www.educadorespolapaz.org/index.php?ck=04/12/2008%2013:54:53 

� Educación Sin Fronteras: recursos didácticos (caixa didáctica, cadernos solidarios, in-
terculturalidade, educar na solidariedade, exposición Colombia tiene vida, ...)  

– http://www.educacionsinfronteras.org/c_social_dida.php 

� Foro Económico Mundial 

– http://www.weforum.org/en/index.htm 

� Fórum Social Mundial 

– http://www.forumsocialmundial.org.br/ 

� Fundación Nélson Mandela 

– http://www.nelsonmandela.org/index.php 

� Guía del Mundo 2007: datos estatísticos, mapas, fichas detalladas dos países, artigos 
xornalísticos, ... Iepala e Junta de Extremadura. 

– http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/ 
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� Intermón Oxfam: recursos educativos, campañas solidarias, tenda virtual con material 
educativo. 

– http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1 

� Iraq: en portada. A actualidade na Aula. Unidade didáctica Global Express. 

– http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/11/global_irk_guia_gal.pd 

� Movemento contra a Intolerancia: recursos educativos, campañas, actos públicos.  

– http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/actividades.asp 

� Solidariedade coas vítimas da intolerancia: 

– http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/didacticos/numero4.pdf 

� Educación intercultural: 

– http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/didacticos/numero2.pdf 

� Convivencia e toleracia: 

– http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/didacticos/numero3.pdf 

� Coñece o pobo xitano: 

– http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/didacticos/numero1.pdf 

� Movemento de Resistencia Global. Especial El País. Hemeroteca sobre os movementos 
antiglobalización. 

– http://www.elpais.com/especiales/2001/antiglobalizacion/ 

� ONU (Organización de Nacións Unidas) 

– http://www.un.org/spanish/ 

� Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración 

– http://extranjeros.mtas.es/es/index.html 

� Survival: movemento polos pobos indíxenas 

– http://www.survival.es/indigenas 

Dentro da secuencia de actividades que segue, nas actividades do profesorado veñen indi-
cados documentais e películas recomendadas relacionados cos contidos. 

Ao remate da unidade recóllese un conxunto de páxinas web que servirán para ampliar 
coñecementos e para introducir o alumnado adulto no manexo das TIC. 

1.7 Avaliación 
� A avaliación dos aspectos procedementais realizarase a través da observación e da va-

loración do traballo proposto na secuencia de actividades. 

� A valoración da participación nas actividades de grupo e nos debates propostos polo 
profesorado farase a través da observación. 

� A avaliación dos contidos conceptuais faraa o profesor ou a profesora mediante os 
cuestionarios que crea oportunos, á parte dos que aparecen nesta unidade. 
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2. Desenvolvemento 

2.1 Desenvolvemento humano desigual 

2.1.1 Indicadores 

O benestar ou nivel de desenvolvemento dun país mídese partindo dalgúns indicadores 
que falan da calidade de vida dos lugares da Terra e da súa poboación. 

O desenvolvemento humano é un proceso polo que se amplían as posibilidades huma-
nas en tres aspectos fundamentais: unha vida prolongada e saudable, adquirir coñecemen-
tos e ter acceso aos recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. 

Outros elementos, tamén moi valorados polas persoas, son a liberdade política, econó-
mica e social, coa posibilidade de ser creativo e produtivo, respectarse a si mesmo e gozar 
da garantía dos dereitos humanos. 

Xa que logo, o desenvolvemento humano atende a dous aspectos: a formación de capa-
cidades humanas (mellorar a saúde, posuír coñecementos e maña) e o uso que as persoas 
fan desas capacidades (produción e actividades culturais, políticas, económicas, sociais...). 
O desequilibrio entre as dúas pode xerar frustración. 

O índice de desenvolvemento humano (IDH), presentado por primeira vez no Informe sobre Desenvolvemento Humano 
1990, centrou inmediatamente a atención no nivel de resultados sociais e económicos que lograban os países. Con todo, 
moitos preguntáronse por que quedaran excluídas as liberdades políticas e civís, que tamén son inherentes ao concepto 
de desenvolvemento humano. Para lograr un equilibrio, nos dous informes seguintes propúxose complementar o IDH con 
índices de liberdades civís e políticas. 
No Informe sobre Desenvolvemento Humano 1991 introduciuse o índice de liberdades humanas, derivado de 40 criterios 
clasificados na World Human Rights Guide do profesor Charles Humana. Tras un exame e debate críticos sobre esa fonte 
e o seu método, no Informe sobre Desenvolvemento Humano 1992 presentouse o índice de liberdade política, centrado en 
cinco liberdades e baseado nos xuízos emitidos por diversos expertos, no que cada país se clasificaba nunha escala de 1 
a 10. Por que se deixaron de presentar ambos os índices?  
���� O índice de Liberdade Humana e o Índice de Liberdade Política baseábanse en criterios cualitativos e non en datos 
empíricos cuantificables. 

���� Ambos os índices estaban dirixidos á análise de problemas complexos con respostas resumidas, é dicir, si ou non, ou 
cunha puntuación de 1 a 10. Con todo, como non se ofrecían datos nin exemplos, os índices non permitían que os lec-
tores puidesen comprender os criterios de base. 

���� IDH amosa claramente, por medio de datos sobre os seus compoñentes, onde é necesario introducir cambios. Pero nin 
o índice de liberdade humana nin o índice de liberdade política podían explicar por que un país quedaba clasificado na 
categoría de Si no canto de Non, ou cun 4 no canto dun 5. Xa que logo, as avaliacións non podían dar lugar á promo-
ción de políticas. 

A avaliación das liberdades humanas é inevitablemente polémica, o que fai máis necesario aínda que o método sexa 
transparente e susceptible de ser repetido por outros, para canalizar as diferenzas de opinión cara ao debate en lugar de 
alentar a controversia. A experiencia adquirida cos índices de liberdade debe ser unha guía clara para crear indicadores 
dos dereitos humanos." 

Os índices de liberdade: instrumentos idóneos para a época? 

PNUD (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2000_ch5_ES.pdf) 
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Indicadores empregados para analizar eses desequilibrios 

� Produto Interior Bruto (PIB). Indicador económico que resulta do cálculo de todas as 
actividades económicas realizadas dentro dun país nun período trimestral ou anual. Ha-
bitualmente o dato máis interesante é o cálculo do PIB per cápita, é dicir, o reparto do 
Produto Interior Bruto entre o número total de habitantes do país. 

� Índice de Desenvolvemento Humano (IDH). Indicador socioeconómico elaborado 
polo Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), no que se ten en 
conta a esperanza de vida ao nacer, a taxa de alfabetización e o Produto Interior Bruto. 

� Consumo de calorías. Os seres vivos precisan enerxía para poder sobrevivir. Os seres 
humanos aliméntanse para obter combustible e a enerxía precisa para desenvolver as 
súas funcións vitais. Considérase que unha persoa pode vivir con 2.500 calorías diarias 
e que na Terra un terzo da poboación non ten unha alimentación suficiente. 

� Liña de Pobreza Humana (LPH). Índice empregado polo Banco Mundial, que se ba-
sea no consumo e determina a cantidade de persoas que nun país viven con menos di-
ñeiro do considerado básico para unha vida digna. 

2.1.2 Evolución recente 

As cifras amosan unha clara desigualdade entre o primeiro mundo e o terceiro mundo. Se-
gundo as estatísticas, tal como observamos na gráfica, o índice de desenvolvemento au-
mentou en todo o mundo, mais non é abondo cando tamén as estatísticas din que 72.000 
persoas morren ao día de fame. 

No ano 1965, creouse no seo das Nacións Unidas o Programa das Nacións Unidas para 
o desenvolvemento (PNUD), presente en 166 países. A súa función é a de contribuír á me-
llora da calidade de vida das nacións, promovendo o cambio e relacionando os coñece-
mentos, a experiencia e os recursos necesarios para axudar aos pobos a conquistar unha 
vida mellor. 

Entre os seus obxectivos están: a gobernabilidade democrática dos países; a redución 
da pobreza; a prevención e recuperación da crise; enerxía, medio e xestión de riscos; tec-
noloxías da información e da comunicación; prevención e información do VIH-SIDA; os 
obxectivos do milenio, para lograr antes de 2015, e os informes sobre desenvolvemento 
humano. 

Grazas ao IDH podemos coñecer a evolución do desenvolvemento nos distintos estados 
e cales son as súas carencias, co fin de poder procurar solucións reais e aplicalas. 

País 1960 1970 1980 1995 2000 2005 2007 

���� Países en desenvolvemento 0,260 0,347  0,428 0,563 0,654 0,694 0.691 

���� Países menos adiantados 0,161 0,205 0,245 0,331 0,445 0,518 0.448 

���� Países industrializados 0,798 0,859 0,889 0,909 0,932 0,911 0.947 

���� O mundo 0,392 0,459 0,518 0,746 0,722 0,741 0.743 

PNUD. Informes sobre o Desenvolvemento Humano, 1995-2007 
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O progreso humano non é nin automático nin inevitable. 
O futuro xa está aquí e debemos enfrontar a crúa urxen-
cia do agora. Nesta adiviña constante que implica a vida 
e a historia, a posibilidade de chegar tarde existe. Po-
demos rogarlle desesperadamente á vez ao tempo que 
deteña o seu paso, pero o tempo é xordo ás nosas sú-
plicas e seguirá o seu curso. Sobre montañas de bran-
cas osamentas e desperdicios de múltiples civilizacións 
obsérvanse as terribles palabras: demasiado tarde? 

[http://www.mideplan.go.cr/sides/social/02-02.htm] 
Martin Luther King Jr.: Que rumbo tomamos agora: o do 

caos ou o da comunidade? 

 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S1. Actividade do profesorado: breve presentación da unidade. Repasar os concep-
tos traballados nas unidades 4 e 7 deste ámbito social, sobre cales son os indi-
cadores económicos e a súa importancia na análise das desigualdades sociais, 
políticas e económicas entre os distintos países e dentro deles. 

Evolución recente 

S2. Indique se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. 

Afirmacións V F 

���� Os nenos de países do sur teñen moitos libros e moito material escolar, e resulta doado atopalos.   

���� Os países do sur dedícanse basicamente ao cultivo da terra para con moderna maquinaria.   

���� En África a esperanza de vida é moi elevada; por iso emigran tantas persoas.   

���� Os países do Sur teñen máis escolas que os do Norte, pois as precisan máis.   

���� Nos países do norte hai moitas estradas e rañaceos.   

S3. Xa dixemos que, máis significativo que o Produto Interior Bruto, era o PIB per 
cápita. Observe a táboa e calcule o PIB per cápita de cada país. 

Orde País 
PIB 2007 
millóns $ Orde Poboación 2007 

PIB per 
cápita ($) 

1 EEUU 13.843.825 3 301.139.947 45.971'40 

2 Xapón 4.383.762 10 127.433.494 34.400'39 

3 Alemaña 3.322.147 14 82.400.996  

4 China 3.250.827 

 

1 1.321.851.888 40.316'83 
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7 Italia 2.104.666 23 58.147.733 36.843'15 

8 España 1.438.959 29 40.448.191 35.575'36 

45 Israel 161.935 102 6.426.679 25.197'30 

116 R.D. do Congo 10.144 128 3.800.610  

118 Afganistán 8.842 38 31.889.923 277'26 

135 Territorios palestinos 4.059 

 

 3.945.139  

Fondo Monetario Internacional (FMI) e CIA World Factbook Index Mundi  

[http://www.indexmundi.com/es] 
 

Israel 

 

R.D. do Congo 

Alemaña Territorios palestinos 

S4. Cales dos países da táboa son considerados desenvolvidos? En que continente 
se atopa cada un deles? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S5. Que país é dos considerados en vías de desenvolvemento. En que continente se 
atopa? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S6. Que países dos analizados pertencen ao Terceiro Mundo. En que continente os 
situaría? Todos eles son estados recoñecidos internacionalmente? 
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S7. No seguinte mapa recóllese o PIB per cápita dos países do mundo. Localice e 
escriba no seu lugar o nome dos 10 territorios que aparecen na táboa. Despois, 
na mesma táboa, indique a cor con que están representados no mapa. Coincide 
o valor da cor cos resultado obtidos na primeira táboa da actividade? 

 

Mapa de países por PIB per capita 2008 (nominal) , segundo estimacións do FMI (Abril de 2008) 

EEUU Xapón Alemaña China Italia España Israel RD Congo Afganistán Palestina 

          

S8. Lembre que o Índice de Desenvolvemento Humano (IDH) se expresa en valores 
abranguidos entre 0 e 1: 

� Países con desenvolvemento humano alto (IDH ≥ 0,8) 

� Países con desenvolvemento humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8) 

� Países con desenvolvemento humano baixo (IDH < 0,5) 

 

Mapa do mundo para o IDH dos diferentes Estados, Informe 2007/2008 (PNUD) 
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S9. Ordene os países de maior a menor índice de desenvolvemento. Busque na bi-
blioteca ou en internet o sistema político de cada un deses estados (Datos de 
2007: Nacións Unidas) 

Territorio Posición IDH (2007) Grao IDH: alto, medio, baixo Sistema político Orde 

���� EEUU 12 0,951    

���� Xapón 8 0,953    

���� Alemaña 22 0,935    

���� China 81 0,777    

���� Italia 20 0,941    

���� España 13 0,949    

���� Israel 23 0,932    

���� RD Congo 168 0,411    

���� Afganistán 178 0.229    

S10. Se a calidade de vida, é dicir, o Índice de Desenvolvemento Humano, está vincu-
lada á liberdade política e á riqueza económica, como afectarán eses elementos 
no desenvolvemento da cultura e da educación na poboación mundial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S11. Como lle parece que é a súa calidade de vida? Razóeo. 
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S12. Son precisos moitos outros datos para comprender a problemática de cada Es-
tado. Analicemos os referidos por PNUD para o ano 2005. 

Territorio 
Orde por 
IDH 

Valor IDH 
Esperanza 
de vida 

Taxa alfab. 
adultos % 

Taxa esco- 
larizac. % 

PIB per 
cápita $ 

Índice es-
per. vida 

Índice de 
educación 

���� Islandia 1º 0'968 81'5 ------ 95'4 36.510 0'941 0'978 

���� EEUU 12º 0'951 77'9 ------ 93'3 41.890 0'881 0'971 

���� Xapón 8º 0'953 82'3 ------ 85'9 31.267 0'954 0'946 

���� Alemaña 22 0'935 79'1 ------ 88'0 29461 0'902 0'953 

���� China 81 0'777 72'5 90'9 69'1 6.757 0'792 0'837 

���� Italia 20 0'941 80'3 98'4 90'6 28.529 0'922 0'958 

���� España 13 0'949 80'5 ------ 90'8 27.169 0'925 0'987 

���� Israel 23 0'932 80'3 97'1 89'6 25864 0'921 0'946 

���� RD Congo 168 0'411 45'8 67'2 33'7 714 0'346 0'560 

���� Afganistán ---- ------- 42'9 28'0 42'8 -------- ------- ------- 

���� Palestina 106 0'731 72'9 92'4 82'4 --------- 0'799 0'891 

���� Serra Leoa 177 0'336 41'8 34'8 44'6 806 0'280 0'381 

[http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Indictables.pdf] 

� Conteste ás seguintes cuestións: 

���� Cales son as características dos 
países cun índice baixo de IDH? 

 

���� Cal é o país cun índice máis eleva-
do de alfabetización? 

 

���� E de escolarización?  

���� Cal é o país co índice máis baixo de 
alfabetización? 

 

���� E de escolarización?  

���� A que se deberá que a esperanza 
de vida baixe tanto nos EEUU? 

 

���� En que hemisferio están os países 
cun índice IDH alto? 

 

���� En que hemisferio están os países 
da lista cun índice de IDH baixo? 
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���� Que país ten o PIB per capita máis 
alto? 

 

���� Que país o ten máis baixo?  

���� Que diferenza numérica existe entre 
eles? 

 

���� Parécelle razoable?  

���� Que dous países teñen a taxa de 
natalidade máis baixa? 

 

���� As razóns que o motivan son as 
mesmas en ambos os países. Que 
está a ocorrer neles política e eco-
nomicamente? 

 

S13. O terrible poder dos cartos. Observe estas dúas imaxes que falan da falta de fu-
turo para moitos nenos a causa das guerras e da pobreza. Eles non tiveron po-
sibilidade de elixir. 

  

Nenos pobres de Iacarta (Singapur) 
Wikipedia/Jonathan McIntosh 

Guerra de Corea 
Wikipedia 

S14. Inicien un debate en gran grupo. Describan as imaxes: os rostros dos nenos, o 
seu contorno (é axeitado para vivir?), a percepción dos matices pola contraposi-
ción cor/branco e negro. Sería posible atopar imaxes deste tipo en Europa? Es-
criba aquí as conclusións. 
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Xeradores dos desequilibrios 

S15. Enlazando coas imaxes, analice o seguinte poema de xeito individual. Pódese 
ver acompañado dunha montaxe, na que o texto se recrea con imaxes ou cun 
recitado do propio autor: 

� [http://es.youtube.com/watch?v=42UOzX3Pv7c&eurl=http://lospoetasdenuest
ramerica.blogspot.com/2008/11/eduardo-galeano-los-nadies.html] Imaxes. 

� [http://es.youtube.com/watch?v=pEkyblfn6oo] Autor. 

"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llue-
va de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 
ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque 
les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata." 

Eduardo Galeano (poeta uruguaio). El libro de los abrazos 

� Quen son os nadies? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Explique as seguintes frases do poema: 

���� Fillos de ninguén e donos de nada  

���� Non son seres humanos senón 
recursos humanos 
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���� Que non practican cultura senón 
folclore 

 

���� Que non teñen nome senón número  

���� Que non figuran na historia univer-
sal senón na crónica vermella da 
prensa local 

 

S16. Expoñan as súas conclusións en gran grupo, baixo a dirección do/a profesor/a. 
Anóteas deseguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S17. A magnitude dos gastos militares é enorme e a meirande parte dos conflitos te-
ñen lugar no sur, aínda que o armamento se fabrica no norte. Analicemos os da-
tos do 2007. 

País Defensa % PIB Educación País Defensa % PIB Educación 

���� EEUU 4'06 5'60 ���� Arabia saudita 10'00 6'80 

���� Xapón 0'80 3'6 ���� Exipto 3'40 ------ 

���� Alemaña 1'50 4'60 ���� India 2'50 3'80 

���� China 3'80 ----- ���� Irán 2'50 4'70 

���� Italia 1'80 4'70 ���� Paquistán 3'20 2'30 

���� España 1'20 4'30 ���� Sudán 3'00 ------- 

���� Israel 7,30 6'90 ���� Uganda 2'20 5'2 

���� RD Congo 3,10 2'20 ���� Liberia 1'30 -------- 

���� Afganistán 1'90 ------- 

 

���� Cuba 3'80 9'80 

Index Mundi. CIA World Factbook Informe Educación Unesco 2007 

[http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_sp.pdf] 

� Expoñan as súas conclusións en gran grupo, baixo a dirección do/a profesor/a. 
Anóteas a continuación. 

���� Cal é o país que máis porcentaxe do 
PIB dedica á educación proporcio-
nalmente ao gasto en defensa? 
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���� Posibles motivacións...  

���� Cal é o país que máis porcentaxe do 
PIB dedica a defensa? 

 

���� Posibles motivacións...  

���� Que tipo de países dedican máis 
orzamento a educación que a de-
fensa? Relacióneo co seu IDH. 

 

���� Que tipo de países dedican máis 
orzamento a defensa que a educa-
ción? Relacióneo co seu IDH. 

 

���� As ONG reclaman o 0,7 do PIB dos 
países para cooperación. Obser-
vando esta táboa, especialmente os 
datos de defensa, parécelle excesi-
vo? 

 

 

S18. Varios son os conflitos armados que poden ser analizados na actualidade. Imos 
afondar neles analizando os documentos que seguen e completando a táboa 
que hai debaixo. Logo busquen información, na prensa escrita ou dixital, sobre a 
vixencia destas guerras e as repercusións para o mundo global.  

A invasión de Iraq. 

O primeiro ataque contra a capital iraquí, Bagdad, tivo lugar o xoves, aproximadamente entre as 02:30 e as 2:40 
horas GMT.  
Cando comezaba a amencer na capital iraquí, escoitáronse alarmas e lume de baterías antiaéreas. 
O ministro de Información iraquí, Mohamed Said ao-Shahhaf, afirmou que un civil morreu no operativo e que va-
rios outros resultaron feridos. 
O ministro tamén dixo que os Estados Unidos interferiron as transmisións da televisión iraquí, e acusou a Was-
hington de querer previr que o mundo se decatase do que realmente estaba ocorrendo.(...) 
A ofensiva contra Bagdad non foi unha choiva de bombas, como se esperaba, senón un ataque selectivo dirixi-
do a obxectivos elixidos con anterioridade. (...) 
Segundo o correspondente da BBC en Bagdad, Paul Wood, o obxectivo do ataque foi claramente matar altos 
funcionarios do réxime iraquí. (...) 
Con todo, pouco despois do ataque -e tras algunhas interrupcións na transmisión- o presidente iraquí dirixiuse 
ao seu pobo, en ton desafiante. 

���� DOC. 1 O estoupido da guerra. BBC. Xoves, 20 de marzo 2003 
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.  

���� DOC. 2 Imaxes da caída de Saddam Hussein (Wikipedia/Goberno dos EEUU) 

 
 

.  

���� DOC. 3 
Documental. Artehistoria: Recreación da invasión. 

[http://www.artehistoria.jcyl.es/granbat/videos/947.htm] 

 
 

.  

���� DOC. 4 
Documental de TVE2: Irak el negocio de la guerra 
[http://www.leechvideo.com/video/view2458555.html] 
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Defende a súa actuación porque non se podía tolerar a "un inimigo que actuaba de modo 
belixerante e que apoiaba o terrorismo" 

O presidente dos EEUU, George W. Bush, admite que a guerra en Iraq foi máis longa e máis custosa do espe-
rado, nun discurso que pronunciará hoxe e cuxo texto xa difundiu a Casa Branca. No discurso que pronunciará 
no Centro Saban para estudos sobre Oriente Medio do Instituto Brookings, Bush defende non obstante a deci-
sión de ir á guerra ao afirmar que aínda que a crenza de que Sadam Husein contaba con armas de destrución 
masiva resultou errónea, non se podía tolerar a "un inimigo xurado que actuaba de modo belixerante e que apo-
iaba o terrorismo". O gobernante, que deixará o cargo o próximo 20 de xaneiro, afirma que ve progresos nas 
negociacións para chegar a un acordo entre israelís e palestinos, e sostén que Estados Unidos "non tolerará 
que Irán desenvolva un arma atómica". "Non todas as decisións que tomamos foron populares, pero a populari-
dade nunca foi o noso obxectivo", mantén o presidente, que recoñece tamén que os seus esforzos "non sempre 
saíron segundo o planeado e nalgunhas áreas quedámonos curtos con respecto ao que esperabamos". Tamén 
cita a "resistencia de réximes apoltronados a abrir os seus sistemas políticos" e os "contratempos" no proceso 
de paz entre israelís e palestinos como a enfermidade do primeiro ministro israelí Ariel Sharón, a vitoria de Ha-
más nas eleccións palestinas ou a toma do control de Gaza por ese grupo radical. Bush afirmou recentemente 
que o maior erro dos seus oito anos como presidente de EEUU foi crer que existían armas de destrución masiva 
en Iraq e recoñeceu que non estaba preparado para a guerra cando se converteu en presidente, en 2001." 

���� DOC. 5 
Bush admite que a guerra en Iraq foi máis longa e custosa do esperado.  

Foi un erro? Diario Público. 5 de decembro de 2008 

 
 

 

���� DOC. 6 Estados membros da Organización de Países Exportadores de Petróleo 

 
 

 

���� DOC. 7 Países importadores e exportadores de petróleo 
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���� Historia de Iraq: 
– EducaHistoria: http://www.educahistoria.com/reportajes/irak/irak.htm 
– Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Irak 
– A muller en Iraq: http://www.stes.es/mujer/mujerirak.pdf (Colección documentos) 
– ArteHistoria: Vídeos, mapas, historia de Iraq.  

– http://www.artehistoria.jcyl.es/granbat/videos/947.htm 

– http://www.artehistoria.jcyl.es/granbat/contextos/9047.htm 

– http://www.artehistoria.jcyl.es/granbat/personajes/7732.htm 

���� Bitácora. Revista de prensa. Arquivo 2003. A guerra día a día e interesantes artigos de opinión. 
– http://www.almendron.com/politica/especiales/iraq/archivo/iraq_2003_03.htm 

���� Leech Video: compilatorio de vídeos sobre a guerra (documentais, reportaxes, ...) 
– http://www.leechvideo.com/key/videos-guerra-irak/ 

���� Compilación de chistes sobre a guerra: 
– http://www.e-faro.info/CATALA/CAcudit/monografic/cACPBush1.html 

���� BBC Mundo.com. Irak, 10 momentos clave" (imaxes e textos) 
– http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1522_irak/index.shtml (Guerra) 
– http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2680000/2680313.stm (Hª do país) 

���� O caso da guerra contra Iraq, de Naom Chomsky. Educación 
– http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Irak2003/irakcasoguerrachomsky.htm 

���� UNESCO. Recurso hídricos de Iraq. 
– http://www.unesco.org/water/wwap/news/irak_es.shtml 

���� Ampliación Fontes documentais para ampliar a información 

 

� Actividade 1: Vexa os documentais de Artevistoria e da TVE2: Iraq, o negocio 
da guerra, e anotará os aspectos máis significativos que permitan coñecer a 
guerra desde os dous bandos (documentos 3 e 4). Recolla as ideas principais de 
cada un dos documentos. 

���� Documental de 
Artehistoria 

 

���� Documental de 
TVE2  

� Actividade 2. Complete o mapa mudo do Oriente Medio coa axuda dun atlas e 
dos documentos da actividade: 
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[http://iesazorin.cult.gva.es/files/asia.pdf] 

Localice os accidentes xeográficos claves para comprender a guerra: 

– Sitúe, en azul: mar Negro, mar Caspio, mar Mediterráneo, mar Vermello, 
océano Índico e golfo Pérsico. 

– Marque en vermello o territorio de Iraq. 

– Localice os países limítrofes e escriba os seus nomes no mapa. 

– Que dous ríos son a clave para comprender a importancia estratéxica e eco-
nómica da zona? Poña os nomes no mapa en azul. 

– Cal é a capital de Iraq? Sinálea cun punto. 

� Actividade 3. Debatan na aula, en gran grupo, e describan as imaxes do docu-
mento 2. 

�  

�  

�  

�  
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� Actividade 4. Conteste ás cuestións relacionadas cos dous artigos xornalísticos 
(documentos 1 e 5). 

���� Data de inicio da invasión de Iraq.  

– Doc. 1  
���� Fonte de información 
dos documentos 

– Doc. 5  

– EEUU  ���� Dirixentes políticos 
dos dous bandos 
mencionados nos 
documentos. – Iraq  

���� Que é a Casa Branca?  

���� Canto tempo tardamos en coñecer a 
noticia da invasión de Iraq? Por 
que? 

 

���� Que son as armas de destrución 
masiva? 

 

���� Segundo Georges W. Bush, cal foi o 
seu maior erro nos oito anos que 
durou o seu mandato como presi-
dente dos EEUU? 

 

���� En que ano subiu ao poder? Para 
que non estaba preparado? 

 

���� Explique a frase: un inimigo 
xurado que actuaba de modo beli-
xerante e que apoiaba o terroris-
mo. 

 

���� Que razóns alegaron os Estados 
Unidos para ocupar Iraq? 

 

���� Cal é a situación actual de Iraq?  

���� Georges Bush fala nas súas decla-
racións doutros conflitos abertos no 
mundo. Sináleos. 
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� Actividade 5. Iraq importa produtos agrícolas, farmacéuticos e maquinaria. Po-
la contra, exporta fundamentalmente petróleo. Nel semella estar a clave dos 
continuos conflitos bélicos que arrasan o Oriente Medio. 

Cantos dos dez primeiros países exportadores de petróleo do mundo se sitúan 
no Oriente Medio? Faga unha listaxe (vexa o documento 7 e a actividade 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que importancia ten o petróleo na nosa sociedade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe algunha alternativa ao petróleo? Cales? Por que non se potencian? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mundo consome 95.590.000 de barrís diarios de petróleo (segundo CIA 
World Factbook 2007). Sabendo que un barril equivale aproximadamente a 
159 litros. Cantos litros diarios consumimos os humanos? Calcúleos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faga agora os cálculos para a Unión Europea, sabendo que se consomen ao día 
12.680.000 barrís. Cantos litros diarios consome cada europeo da? 
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A OPEP é a Organización de Países Exportadores de Petróleo. Observe o do-
cumento 6 e indique o nome de dez países membros. Cantos deles figuran entre 
os dez primeiros exportadores de petróleo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coa axuda dun atlas localice os países exportadores e importadores de petróleo 
do documento 7, atendendo ás indicacións da lenda. 

 

Morado Países exportadores de petróleo Vermello Países importadores de petróleo 

Vexa a seguinte táboa de consumo de petróleo en barrís diarios. Os países están 
ordenados de maior a menor consumo. Complete a táboa cos datos que faltan 
(datos barrís/diarios. Anos 2004/2005 segundo CIA World Factbook 2007). 

País Consumo petróleo Importación petróleo Produción propia 

���� EEUU 28.730.000   

���� Xapón 7.578.000   

���� China 4.534.000   

���� Alemaña 2.650.000   

���� Rusia 2.500.000 100.000  

���� India 2.450.000   

���� Canadá 2.294.000 1.185.000  

���� Corea Sur 2.149.000   

���� Brasil 2.100.000 674.500  

���� Francia 1.970.000   
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���� México 1.970.000 308.500  

���� Italia 1.881.000   

���� Arabia Saudita 1.845.000 0  

���� Reino Unido 1.827.000 1.654.000  

���� España 1.573.000   

Algúns datos están recollidos nas táboas de actividade anteriores. A produción 
propia terá que calculala e recoller o resultado na táboa anterior. Exemplo: 

México 

Consumo - importación = Produción propia 
1.970.000 - 308.500 = 1.661.500 Barrís/dia 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observando todos os datos, por que cre que é tan importante o petróleo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Actividade 6. O petróleo emprégase desde a antigüidade, aínda que o uso ener-
xético derivou da segunda fase da Revolución Industrial. Lea este fragmento li-
terario e describa o uso do petróleo na antiga Rusia. 

"Resultou que Valerio e Ovinio (nas súas caveiras) contiñan xofre (inconfundible polo seu cheiro e cor); Marcela 
e Octaviano, unha goma resinosa de cor negra que identificamos como piche; Volusia e Marcial, dous grumos 
de manteiga fresca; Miniato e Odenata, un po branco que lle queimou lixeiramente a man ao capitán, polo que 
deducimos que se trataba de cal vivo, coa que había que levar moito coidado; Varrón e Mauricio, unha mesta e 
brillante graxa negra que, polo seu intenso cheiro, era, sen dúbida, petróleo en bruto, sen refinar, ou sexa, nafta; 
e, para rematar, Vero e Olimpia contiñan un po moi fino de cor ocre que non logramos identificar. 
- (...) se lles digo que estamos antes os elementos do Lume Grego. 
- Meu Deus! - leveime a man á boca, arrepiada. 
O Lume Grego fora o arma máis letal e perigosa dos exércitos bizantinos. Grazas a ela conseguiron manter bai-
xo control os musulmáns desde o século VII ata o XV. Durante centenares de anos a fórmula do Lume Grego foi 
o segredo mellor gardado da historia (...) tiña a particularidade de incendiarse ao contacto coa auga e de arder 
poderosamente sen que nada puidese apagalo." 

Asensi, Matilde: El último Catón. Plaza & Janes. Páxina 205 [Tradución] 
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Conteste ás cuestións seguintes: 

���� Que é o Lume Grego?  

���� Que territorios estiveron baixo o 
dominio do Imperio Bizantino? 

 

���� Tiña importancia o dominio e 
coñecemento do petróleo no 
mundo bizantino? 

 

���� E hoxe?  

���� Atopa algún paralelismo entre 
as dúas épocas no control do 
petróleo? 
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2.2 Desprazamentos da poboación no mundo actual 

A poboación mundial está repartida, de xeito desigual, polas terras emerxidas do planeta, 
debido a factores físicos (a existencia de auga potable, climas temperados, vales e chairas, 
e recursos enerxéticos) ou factores humanos (históricos, económicos ou políticos). 

Máis do 90 % da poboación mundial vive no hemisferio norte, entre os 20º e 60º de la-
titude, en enclaves próximos a ríos ou zonas costeiras. 

Tan antigos como a humanidade son os movementos migratorios, é dicir, os despraza-
mentos de poboación que implican un cambio de residencia. Os primeiros homínidos ían 
tras os grandes rabaños de animais na procura de alimentos e desde entón o home conti-
nuou a desprazarse na procura de melloras. 

A persoa que marcha do seu lugar de residencia a outro territorio recibe o nome de 
emigrante, entanto que quen chega a un territorio, procedente doutro, recibe o nome de 
inmigrante. 

2.2.1 Características dos movementos migratorios 

 

2.2.2 Consecuencias. Os efectos das migracións 

Na actualidade máis do 3 % da poboación mundial vive nun país distinto a onde naceu. 

� Para os países de saída (normalmente subdesenvolvidos). O máis importante é que 
se modifica a estrutura da poboación: a xente nova é a que migra -aínda que tamén é 
certo que deixan de ser unha carga económica para os seus veciños ao non teren que 
xerar postos de traballo para eles- e normalmente as de sexo masculino, o que crea un 
forte desequilibrio entre homes e mulleres e limita a formación de familias. 

Un aspecto positivo é que eses emigrantes envían periodicamente cartos ás súas fami-
lias, o que mellora a calidade de vida dos que quedaron. 
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� Para os países receptores (normalmente desenvolvidos). Aínda que son traballadores 
pouco cualificados, que se ocupan en tarefas infravaloradas, con longas xornadas e mal 
pagados, non sempre son ben recibidos polos habitantes dos países receptores ao seren 
vistos como competencia. 

Outros problemas que se suscitan son que adoitan vivir en guetos ou barrios marxinais 
das grandes cidades; as dificultades dalgúns inmigrantes a adaptarse aos costumes do 
país receptor ou condutas racistas ou xenófobas por parte de certos sectores sociais, etc. 

En contrapartida, aumenta a poboación nova e melloran os índices de natalidade dos 
países receptores, que adoitan ter unha poboación moi avellentada; tamén contribúen 
ao crecemento económico do país co seu traballo e, ao colaboraren no pagamento de 
impostos, colaboran no financiamento das pensións e dos servizos sociais. 

2.2.3 Principais rutas migratorias 

� De Guatemala aos EEUU. Os mexicanos son o grupo de inmigrantes máis numeroso 
dos que entran ilegalmente nos EEUU. Entanto que procuran unha vida mellor no nor-
te, os labregos guatemaltecos ocupan os lugares dos mexicanos emigrados. Os carteis 
da droga estanse a converter en controladores desta ruta de tráfico humano, ás veces 
empregada como cebo para distraer as autoridades dos cargamentos de estupefacientes. 
Tradicionalmente as entradas realizábanse polas proximidades de San Diego e El Paso, 
pero o muro construído como fronteira xerou unha nova entrada por Tucson (Arizona). 

� Extremo Oriente. Desde Corea do Norte a Corea do Sur, seguindo unha ruta que atra-
vesa Tailandia, China e Laos. Está motivada pola fame e leva á aparición de rutas de 
explotación sexual feminina. 

� Europa do Leste. Coa súa entrada na UE, esta rexión converteuse na zona onde maior 
tráfico humano se produce. As principais rutas viaxan desde Asia central a Rusia, e 
desde alí a Europa occidental, cruzando Ucraína, Eslovaquia e a República Checa. Ou-
tros percorren Irán e Turquía, e entran polos Balcáns. Constitúen as maiores rutas de 
tráfico de sexo. 

� Da África subsahariana ao sur de Europa. Seguen as rutas dos comerciantes que 
cruzan o deserto do Sahara ata os oasis do sur de Marrocos, para desde alí dar o grande 
salto e cruzar o estreito queimando as barreiras. 

 

Saldo migratorio. http://es.wikipedia.org/wiki/Saldo_migratorio 
http://www.fp-es.org/la-lista-las-principales-rutas-de-inmigracion-ilegal 
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2.2.4 Movementos migratorios na Península Ibérica e en Ga licia no sé-
culo XX 

España país de emigrantes 

As migracións tiveron un peso importante na estrutura demográfica e social do país. Sobre 
todo foi o rápido éxodo rural cara á periferia industrializada da España de principios do 
século XX o que supuxo un cambio importante na distribución espacial da poboación. A 
emigración non só é unha cuestión económica e colectiva; ademais ten un compoñente in-
dividual e emocional (separación de familias, dificultade de comunicación, analfabetismo, 
falta de medios de comunicación directos, etc.). 

Durante a última década do século XX, España pasou de ser un país emisor a ser recep-
tor de emigrantes, o que provocou problemas como o racismo e a xenofobia. 

Os movementos migratorios de 1800 a 1950 

O destino dos movementos migratorios na España do século XIX e metade do XX foron 
países do estranxeiro do noso medio xeográfico (Alxeria e Europa) ou cultural (América 
Latina), aínda que tamén foi importante a migración do interior do país cara á periferia. 
Factores que influíron nestes movementos migratorios foron os seguintes: 

– O aumento significativo da poboación (tránsito a unha demografía moderna). 

– O mantemento dunha estrutura socioeconómica agraria (válvula de escape da mise-
ria para as familias campesiñas, ante a incapacidade de levar a cabo unha renovación 
técnica, tímida revolución industrial). 

– O cambio da política demográfica (entre 1851 e 1903 as leis eliminaron os atrancos 
que se opuñan á emigración alén das fronteiras españolas). 

� As migracións transoceánicas: Alxeria e América Latina. A partir de 1830 o norte de 
África, América Latina e Europa occidental convertéronse en áreas receptoras de emi-
grantes españois. A emigración máis duradeira foi cara a América Latina. A indepen-
dencia das colonias americanas nas primeiras décadas do século XIX cortou a emigra-
ción da Idade Moderna; a isto engadiuse a prohibición expresa de emigrar que existiu 
ata mediados do século XIX. O principal destino foi Arxentina. 

� A emigración galega no século XIX. A emigración foi un feito clave na historia gale-
ga na segunda metade do século XIX. Foi consecuencia de problemas tales como unha 
forte presión demográfica ou o esgotamento dos métodos tradicionais da expansión 
agraria. Ata mediados de século o fluxo de emigrantes dirixíase cara a Portugal e esta-
cionalmente cara a Castela (ciclo agrícola). Tras a supresión da prohibición de emigrar 
a outros países, en 1853, comezou a emigración transoceánica, cara a América Latina: 
Arxentina, Uruguai, Cuba, México, Venezuela e Brasil. Estas migracións caracterizá-
ronse por estes trazos: carácter definitivo, alto índice de masculinidade e de persoas 
novas, escasa presenza da muller e baixa proporción de familias enteiras. 

A emigración significou unha diminución da superpoboación agraria, aínda que tamén 
reduciu o número de mozos galegos que quedaron no país. 

� A reorganización dos fluxos migratorios a partir de 1914. A I Guerra Mundial reo-
rientou os fluxos migratorios. As saídas cara a América reducíronse, aumentou o núme-
ro de emigrantes que regresaban (indianos), e incrementouse a emigración cara a Fran-
cia e cara á periferia industrial da Península (País Vasco e Cataluña).  
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Esta situación agudizouse na década dos trinta, ante a depresión económica mundial, 
pois os países latinoamericanos promulgaron leis restritivas sobre emigración. 

Co estoupido da Guerra Civil, disparáronse as cifras de emigrantes, pero neste caso 
como refuxiados políticos. Unha boa parte regresou tras a guerra a España; moitos alis-
táronse no exército regular francés ou nos comandos clandestinos da Resistencia contra 
os nazis. Algúns emigraron á URSS ou a América Latina (México) e outros sucumbi-
ron ao terror nazi ao seren deportados a campos de concentración. 

A emigración galega: na primeira metade do século XX a emigración galega, ademais 
de a América, dirixiuse a rexións españolas (País Vasco e Cataluña), coa incorporación 
dun fenómeno novo: a participación da muller. 

Tras a II Guerra Mundial medrou a emigración cara a Europa Occidental (Suíza, Ale-
maña e Francia). Canto á emigración galega a outras zonas de España, foi frecuente-
mente irreversible (agricultores): Barcelona, País Vasco, Madrid e Asturias. 

O boom migratorio (1950-1980) 

Baleirou definitivamente amplas áreas rurais de España e concentrou a poboación nos nú-
cleos urbanos. Moitos excedentes demográficos orientáronse cara a Europa occidental, que 
naquel momento consolidaba a súa reconstrución económica da posguerra, que afectou di-
rectamente a España. 

Entre 1950 e 1980 detectáronse uns 15 millóns de desprazamentos, basicamente a favor 
de Barcelona, Madrid e Valencia. Foi tan rápida a migración que as cidades non deron 
acollido a todos. Xorden así suburbios nas periferias urbanas: os polígonos industriais so-
lápanse coas vivendas baratas, carentes de servizos urbanísticos (rede de sumidoiros, pa-
vimentación, transporte...) e sociais (escolas, mercados, sanitarios...). 

O fin do bloqueo internacional do franquismo ao comezo dos anos 50 coincidiu co ini-
cio do proceso de reconstrución europea de posguerra. Isto facilitou a reorientación do 
fluxo migratorio internacional de América a Europa occidental, nomeadamente a partir de 
1960 (non só a emigración definitiva; tamén as estacionais, como a vendima francesa). 

Entre os aspectos negativos dos movementos migratorios destaca o desarraigamento e a 
marxinación persoal que padeceron os emigrantes. Enfrontábanse a unha lingua e a uns 
costumes descoñecidos para eles; recibían un trato clasista (ocupaban os traballos máis du-
ros, peor pagados e menos valorados, con salarios inferiores aos nativos); padecían a sau-
dade das súas familias e dos seus lugares de orixe. Ademais, a emigración cara a Europa 
non beneficiou de xeito especial ás súas rexións de orixe, pois quedaron privadas da súa 
poboación máis nova e emprendedora. Os investimentos realizados polos emigrantes cana-
lizáronse cara a actividades que proporcionaban unha rendibilidade individual (comprar 
unha casa, adquisición dun pequeno negocio, ...). 

As novas tendencias migratorias (1980-1999) 

Nas últimas dúas décadas do século XX tivo lugar o regreso dos emigrantes ás súas re-
xións de orixe e o crecente abandono das grandes cidades (na procura de mellores condi-
cións de vida). España deixou de ser emisora de emigrantes e pasou a ser, por primeira 
vez, receptora de inmigración. 

A atracción dos países do primeiro mundo sobre os habitantes do terceiro provocou un 
cambio migratorio transcendental no século XX. A España chegan emigrantes tanto legais 
como indocumentados, mal chamados ilegais, que deben procurar un traballo -difícil de 
atopar- e evitar que os descubran, o que favorece que sexan presa fácil para a explotación. 
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Moitos emigrantes padecen auténticas odiseas para conseguir chegar a España. O tráfico 
de barcas que cruzan o estreito de Xibraltar, e que acaban moitas en traxedia, é un bo 
exemplo. Nin sequera as limitacións impostas pola Lei de Estranxeiría de 1985 lograron 
frear esta emigración. 

2.2.5 Políticas de inmigración e inmigración clandestina 

Os gobernos establecen continxentes de inmigrantes e leis de inmigración nas que se defi-
nen que número e que tipo de persoas teñen dereito a permanecer legalmente nun país e 
como obter a nacionalidade. 

Aqueles que non cumpran con estes requisitos eran coñecidos, ata agora, como inmi-
grantes ilegais, mais na actualidade esta expresión é substituída por inmigrantes sen pa-
peis. Calcúlase que anualmente máis de dous millóns de persoas cruzan ilegalmente as 
fronteiras de Australia, Canadá, os Estados Unidos, Nova Zelandia e a Unión Europea. 

2.2.6 A poboación refuxiada no mundo 

As migracións ou movementos de poboación constitúen un dato clave para comprender as 
relacións internacionais actuais. Unha parte desta poboación abandona o seu lugar de orixe 
dun xeito voluntario, pero a maior parte fano obrigados polas circunstancias políticas, eco-
nómicas, sociais, ... 

Ocupámonos agora dun colectivo moitas veces esquecido, os refuxiados: 

"Toda persoa que fuxiu do seu país e ao que non pode regresar debido a temor fundamentado na ameaza de persecución, 
como consecuencia da súa raza, relixión, nacionalidade, ou por ser membro dun grupo social determinado ou por manter unha 
opinión política determinada." 

Alto Comisionado das Nacións Unidas (ACNUR), 1951. Modificado en Protocolo adicional 1967 

A Convención de 1951 (ACNUR) garante a protección internacional de todos os desarrai-
gados do mundo e promove os dereitos humanos básicos dos refuxiados e a non repatria-
ción contra a súa vontade onde sexan perseguidos. 

Causas de persecución 

Na Convención dos Refuxiados recoñécense cinco causas de persecución: 

� Raza: en sentido amplo, incluíndo grupos étnicos e socias (con antepasados comúns). 

� Relixión: tanto no referente a grupos que comparten crenzas ou tradicións, como á 
práctica activa dunha relixión. 

� Nacionalidade: cando se ataca a cidadanía das persoas, ou se perseguen grupos étni-
cos, lingüísticos e culturais dunha poboación. 

� Grupo social determinado: persoas que comparten antecedentes, costumes ou posi-
cións sociais comúns. Aplícase a familias dos capitalistas, terratenentes, homosexuais, 
empresarios e antigos membros das forzas armadas. 

� Opinións políticas: cando as autoridades non toleran opinións críticas, manifestas ou 
supostas a un individuo, contra os seus métodos e as políticas gobernamentais. 
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Axudas aos refuxiados 

A lei internacional permite a petición de asilo, pero non obriga a ningún estado a concede-
lo. En ocasións os países ofrecen protección temporal para facer fronte a un apuro de tem-
po, pero que non obriga o Estado a conceder o asilo definitivo. 

As axudas aos refuxiados van encamiñadas a procurar solucións duradeiras para mello-
rar a súa calidade de vida: 

� Repatriación voluntaria: cando o refuxiado pode volver ao seu país por ter desapare-
cido as circunstancias que ameazaban a súa vida e liberdade. 

� Integración local: cando o goberno do país de acollemento lle permite integrarse no 
país en que solicitara asilo por primeira vez. 

� Recolocación nun terceiro país: solución para casos onde o retorno fose inviable e o 
país receptor se negase ou non puidese permitir a integración local. 

Os países que expediron más refuxiados nas últimas décadas son: Afganistán, Palestina, 
Mozambique, Etiopía/Eritrea, Somalia, Liberia, Angola, Camboxa, Iraq, Sri Lanka, Bu-
rundi, Ruanda, Sudán, Serra Leoa, Sahara Occidental, Vietnam, Iugoslavia, China/Tíbet, 
Myanmmar e Congo. 

O 80 % dos refuxiados son nenos e mulleres, aínda que tamén hai unha elevada porcen-
taxe de anciáns. O contorno físico en que viven é pouco acolledor, e os seus dereitos á 
mobilización, ao traballo, ás oportunidades educativa ou recreativas ou non existen ou es-
tán moi limitadas. 

Outro colectivo importante son os desprazados internos, é dicir, aquelas persoas que 
deberon deixar os seus fogares, polas mesmas razóns que os refuxiados, pero que non cru-
zaron ningunha fronteira internacional. 
 
 

Secuencia de actividades 

S19. Actividade do profesorado: explicación dos contidos referentes ao desprazamen-
to da poboación no mundo actual, facendo fincapé nas principais rutas ilegais de 
migración. Tamén cómpre resaltar a existencia de grandes continxentes de po-
boación desprazada polas guerras, a fame, as persecucións étnicas ou relixio-
sas, etc., que constitúen a poboación refuxiada do mundo. 

S20. Como xa dixemos, o 3 % da poboación mundial non vive no lugar onde naceu. 
Tendo en conta que en decembro de 2008 vivían sobre a terra 6.741.072.120 
persoas, calcule cantos habitantes suporía esa porcentaxe desprazada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

� A Península Ibérica e o territorio insular español son meta das rutas de migración Sur-Norte proceden-
tes de África. Os caiucos, os asaltos aos valados de Ceuta e Melilla, os baixos de camións e as ade-
gas de barcos son moitos dos medios empregados para chegar ás súas nosas costas e, desde aí, pe-
netrar en Europa. 
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S21. Lea o seguinte artigo xornalístico: 

"As nove rutas que utilizan os inmigrantes subsaharianos para ir ás costas do Sahara antes de embarcarse cara 
ás Illas Canarias, conflúen todas elas na capital administrativa, O Aiún, segundo os informes de que dispón o 
Goberno. Esta mesma mañá localizouse ao sur de Tenerife un barco pesqueiro cuns 100 inmigrantes a bordo, 
entre eles dúas persoas mortas e outras 30 en estado grave. O barco 'negreiro', avistado por un buque escola 
estadounidense, foi conducido ao porto tinerfeño dos Cristiáns. 
Nunha recente resposta parlamentaria, recollida por Europa Press, o executivo socialista sinalou que as princi-
pais rutas da inmigración ilegal cara ás Canarias son nove, e que "todas elas terminan no Aiún (Sahara) como 
último destino de territorio estranxeiro, tendo cada unha delas puntos de tránsito distintos, dependendo do país 
onde se orixinen e o itinerario a seguir". 
Neste sentido, menciónanse as nove rutas. Desde Senegal parte unha que cruza Mauritania. Desde a veciña 
Malí xorden tres vías que pasan por Mauritania, Alxeria e Marrocos. Por último, desde Nixeria saen o resto: a 
primeira cruza Malí e Mauritania, a segunda é vía Níxer, a terceira a través de Alxeria e, finalmente, as dúas úl-
timas entran por Marrocos. 
O Goberno marroquí insistiu n o esforzo realizado na interceptación de barcas e na detención de inmigrantes 
ilegais e patróns de embarcacións. Neste sentido, reforzou a vixilancia do seu litoral cunha dotación de 1.020 
novos axentes de seguridade, cuxo proceso de incorporación iniciouse efectivamente no mes de agosto de 
2004.Ata o 30 de abril deste ano retivéronse 121 embarcacións, fronte ás 148 de 2004 no mesmo período. Así 
mesmo, interceptáronse 2.726 inmigrantes ilegais, cando en 2004 foron 3.168 nos primeiros catro meses. 
Marrocos asegura ter a "firme determinación" de proseguir as súas accións de loita común á vista dos "resulta-
dos extremadamente interesantes" que se produciron ultimamente. "Constatamos un descenso extremadamen-
te importante en 2004, e nos cinco primeiros meses de 2005, houbo aínda resultados máis importantes", mani-
festou o primeiro ministro marroquí, Dris Jettu, na súa última visita a España. En concreto, mencionou un des-
censo do fluxo de inmigrantes ilegais a España do 20 por cento a nivel global e do 40 por cento no caso das 
Illas Canarias." 

Senegal, Mali e Mauritania: a orixe. Europa Press. 2008 

S22. Trace no mapa mudo de África as principias vías de entrada. 

 

[http://mediateca.cl/900/geografia/climas%20america/mudos/africa.jpg] 
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S23. Siga o mesmo proceso para o mundo, no seguinte mapa, indicando as principais 
rutas mundiais de migracións. Respecte a lenda que acompaña. 

 

Morado Rutas en América. Vermello Rutas na América do leste. 

Verde Rutas no extremo Oriente. Amarelo Rutas desde a África subsahariana 

S24. Elabore unha liña do tempo (1800-2000) na que reflicta os procesos migratorios 
da España contemporánea (1 cm = 10 anos). 

 

S25. Os medios de comunicación con frecuencia empregan incorrectamente os se-
guintes termos. Defínaos adecuadamente. 

���� Refuxiado  

���� Emigrante por moti-
vos económicos  

���� Desprazado inter-
no  

S26. Vexa algunha das películas propostas sobre migracións ou desprazados. É inte-
resante comezar polo documental de Intermón Sur de Sudán, unha paz incerta, 
e logo comparalo coa película Balseiros. Dous xeitos de desprazamento e unha 
mesma realidade social, a pobreza. 
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2.3 Cooperación internacional 

A solidariedade é un valor que nace paralelo ao da xustiza. As grandes desigualdades no 
mundo non deixan impasible aos cidadáns do chamado primeiro mundo, e isto maniféstase 
na cooperación internacional. 

Trátase de calquera axuda voluntaria dun donante, dun país (estado, goberno local, ...) 
ou organizacións non gobernamentais a unha poboación (beneficiaria). 

A finalidade destas colaboracións é mellorar a saúde, a educación e as condicións am-
bientais, e reducir progresivamente as desigualdades no ámbito social e económico. 

"Hoxe en día faise máis urxente a necesidade de intensificar a integración e participar na construción dunha globalidade so-
lidaria que non estea asinada polos intereses das leis do mercado. Non soamente para lograr o éxito das políticas de desen-
volvemento científico e tecnolóxico que tomen en conta os aspectos culturais e sociais da área, senón tamén como forma de 
reflexión endóxena acerca dos propios problemas da rexión”. 

García Guadilla, Carmen: Integración académica e novo valor do coñecemento. 
(Nueva Sociedad. Edición 126, Xullo-Agosto 1993, páxina 156) 

 

2.3.1 Políticas e organismos estatais e supraestatais par a a coopera-
ción internacional 

Organizacións non Gobernamentais (ONG) 

Son organizacións voluntarias de carácter privado e independentes dos gobernos locais, 
rexionais e estatais. Os seus fins e obxectivos son humanitarios e sociais, nunca lucrati-
vos. As ONG destinan os seus recursos a financiar proxectos ou accións do campo da coo-
peración para o desenvolvemento, tarefas desempeñadas por voluntarios. 

Parecen ter a súa orixe nos modelos asistencialistas que aparecen en Europa despois do 
século XIX, pola expansión relixiosa; de aí que teñan un transfondo caritativo, misioneiro 
e paternalista, en moitos casos. 

A máis antiga é a Cruz Vermella, recoñecida polas Nacións Unidas en 1945 como 
ONG. É unha organización imparcial, independente e neutral cuxa misión, exclusivamente 
humanitaria, é protexer a vida e a dignidade da vida das persoas vítimas da guerra e da 
violencia. 

"O Consello Económico e Social das Nacións Unidas poderá facer arranxos axeitados para celebrar consultas con organiza-
cións non gobernamentais que se ocupen de asuntos de competencia do Consello" 

A partir de 1960 xurdiron novas ideas de cooperación que serviron de base a novas ONG. 
Desenvolvéronse na década dos 80, baseadas nun modelo que identifica desenvolvemento 
con equidade, e dirixidas a solucionar as necesidades básicas dos máis desfavorecidos. 

� Tipoloxía de organismos: 

– Organizacións voluntarias. 

– Axencias e organismos de servizos non lucrativos. 

– Organizacións comunitarias ou populares. 
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– Organizacións de inmigración. 

– Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento (ONGD). 

� Características das ONG. 

– Dispoñen de autonomía institucional. 

– Están especializadas en temas ou rexións do mundo. 

– Teñen unha organización flexible. 

– Reciben apoio e participación popular. 

– Tratan de iguais os países receptores. 

– Son solidarias, atenden as necesidades sociais básicas (saúde, educación, dereitos 
civís, alimentación, ...) 

� Funcións das ONG 

– Denunciar os abusos e transgresións dos dereitos humanos. 

– Aplicar e cumprir os tratados internacionais humanitarios. 

– Promover a vivenda social. 

– Axuda humanitaria (catástrofes naturais, políticas, ...) 

– Protección do medio ambiente. 

– Cooperación para o desenvolvemento. 

– Protección da infancia e orientación á terceira idade. 

– Integración social de grupos marxinados e inmigrantes. 

– Participación cidadá. 

Moitas ONG, coñecidas e non tan coñecidas, tratan día a día de converter en realidade es-
tes principios de solidariedade: Amnistía Internacional, Enxeñeiros sen Fronteiras, Inter-
mon Oxfam, Cáritas, Cruz Vermella, Fundación pola Paz, Lusekelo-Alegría, Mans Uni-
das, Médicos sen Fronteiras, SOS Racismo, etc. 

Pacto Mundial das Nacións Unidas 

[http://www.un.org/spanish/globalcompact/] 

No Foro Económico Mundial de Davos (Suíza), o secretario xeral das Nacións Unidas 
propuxo un pacto mundial entre os países membros e o mundo dos negocios. A súa inau-
guración tivo lugar o 26 de xullo de 2000 na sede das Nacións Unidas en Nova York. 

A finalidade deste pacto é que todos os pobos do mundo compartan os beneficios da 
mundialización e para iso pretende que as empresas se involucren na xestión de retos so-
ciais e ambientais, é dicir, que poñan en xogo a responsabilidade social corporativa. 

A colaboración entre as Nacións Unidas, os poderes públicos, as organizacións non go-
bernamentais e as empresas do sector privado plasmáronse en dez principios que se basean 
nos dereitos humanos, laborais, ambientais e de loita contra a corrupción: 
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���� 1. As empresas deben apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos fundamentais recoñecidos internacionalmente, 
dentro do seu ámbito de influencia. 

���� 2. As empresas deben asegurase de que as súas empresas non son cómplices na vulneración dos dereitos humanos. 

���� 3. As empresas deben apoiar e respectar a liberdade de afiliación e o recoñecemento efectivo do dereito á negociación colec-
tiva. 

���� 4. As empresas deben apoiar a eliminación de toda forma de traballo forzoso ou realizado baixo coacción. 

���� 5. As empresas deben apoiar a erradicación do traballo infantil. 

���� 6. As empresas deben apoiar a abolición das prácticas de discriminación no emprego e na ocupación. 

���� 7. As empresas deberán manter un enfoque preventivo que favoreza o medio ambiente. 

���� 8. As empresas deben fomentar as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental. 

���� 9. As empresas deben favorecer o desenvolvemento e a difusión das tecnoloxías respectuosas co medio ambiente. 

���� 10. As empresas deben traballar en contra da corrupción en todas as súas formas, incluíndo a extorsión e os subornos." 

Principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas 

 

Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID)  

[http://www.aecid.es] 

Creouna en 1988 o Ministerio de Asuntos Exteriores como órgano de xestión da política 
española en cooperación para o desenvolvemento. Entre os seus principios destacan:  

� Potenciar e proxectar a cultura española no exterior, como unha cultura plural. Para le-
valo a cabo potenciaranse programas e actuacións diplomáticas e centros culturais que 
permitan presentar unha visión da cultura española nun mundo globalizado. 

� Fomento da cooperación cultural como medio de intercambio e recoñecemento mutuo 
entre os países e as culturas. 

� Potenciar a acción cultural como cooperación ao desenvolvemento, a loita contra a po-
breza e contra a exclusión social. 

� Política de cooperación académica e científica internacional, contribuíndo á capacita-
ción de recursos humanos de alto nivel. 

� Política de relacións internacionais por medio de convenios bilaterais en materia de cul-
tura, educación e ciencia. 

Organismos: UNESCO, Consello de Europa, UE, Organización de Estados Iberoamerica-
nos, Unión Africana, Convenio Andrés Bello, ASEF, Convención da ONU para o Cambio 
Climático e Protocolo de Kyoto, Convención da ONU sobre Diversidade Biolóxica e Pro-
tocolo de Cartaxena, Convención da ONU de Loita contra a Desertización, etc. 

Ademais da sede central, ten oficinas técnicas de cooperación (OTC), e centros cultu-
rais e de formación en Iberoamérica, África, Asia e Europa Occidental. 

Premio Príncipe de Asturias á Cooperación Internacional  

[http://www.fundacionprincipedeasturias.org/esp/index.html] 

Son un recoñecemento á cooperación internacional, e concédense desde 1981 a persoas, 
colectivos ou institucións pola súa contribución exemplar ao mutuo coñecemento, ao pro-
greso ou á fraternidade entre os pobos. Exemplos: Nelson Mandela, ACNUR, Yasser Ara-
fat e Isaac Rabin, os Cascos Azuis da ONU, Al Gore, etc. En 2008 concedéuselle a un co-
lectivo de institucións que loitan por erradicar a malaria en África. 
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Secuencia de actividades 

S27. Actividade do profesorado. Explicación dos contidos sobre as formas de coope-
ración na procura dun mundo máis equitativo e xusto. 

S28. As ONG son organismos supraestatais para a cooperación internacional. Defina 
que é unha ONG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S29. Identifique como mínimo catro dos seguintes logotipos ou campañas de ONG e 
complete os datos da táboa (recursos en http://ong.consumer.es/). 

   

� [http://www.unicef.es] � [http://www.manosunidas.org] � [http://www.intermonoxfam.org] 

 
 

 

 

 

� 
[http://www.cruzvermella.org] 
[http://www.aldeasinfantiles.es] � [http://www.msf.es] � [http://www.es.amnesty.org] 

 
 

  

 

	 [http://www.aldeasinfantiles.es] 
 http://www.greenpeace.org/espana � [http://www.ayudaenaccion.org] 
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Logo Nome da ONG Actuacións 

� 
  

� 
  

� 
  

� 
  

� 
  

� 
  

	 
  


 
  

� 
  

S30. Localice a ONG que lle pareza máis interesante (por tela no seu contorno, por 
coñecela, porque lle soa o seu nome, etc.) e elabore unha breve redacción sobre 
ano de fundación, as motivacións, os obxectivos e as principais campañas reali-
zadas ou en proxecto. Poden localizar unha listaxe detallada de ONG no ende-
rezo electrónico: http://ong.consumer.es/alfabeticamente/ 
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S31. O Pacto Mundial ten como obxectivo crear un sistema económico máis equitativo 
e humano. Conteste ás seguintes cuestións: 

���� Que é o Pacto 
Mundial? 

 

���� En que foro se 
puxo en marcha 
este pacto? 

 

���� A que sectores 
da sociedade 
pretende por de 
acordo este Pac-
to Mundial? 

 

S32. Complete a táboa cos datos achegados no décalogo do Pacto Mundial: 

 

S33. Premio Príncipe de Asturias Á Cooperación Internacional 2008: Buscando unha 
vacina contra a malaria.  

� Debate na aula: É precisa a nosa colaboración? Colaboramos o preciso e nece-
sario? Hai futuro sen a cooperación internacional? 
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A vacina contra a malaria infantil cubriu outra etapa para o seu uso xeneralizado en cativos. Os ensaios saíron 
de Mozambique, onde o equipo dirixido polo español Pedro Alonso fixera as primeiras probas. En Kenia e Tan-
zania administróuselles a nenos de ata 17 meses, e viuse que mantén unha efectividade do 60 %. Ademais, se-
gundo publica New England Journal of Medicine, non interfire coas outras vacinas que reciben os cativos, como 
as da polio, difteria, tétanos, etcétera. Os ensaios, nos que participan a iniciativa PATH da OMS contra a mala-
ria, GSK, a Axencia Española de Cooperación Internacional e a Fundación Bill e Melinda Gates, entre outros, 
comezarán a gran escala o ano vindeiro. 

A vacina contra a malaria infantil. El Nuevo País. Decembro de 2008 
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2.4 Conflitos mundiais 

As guerras son a mostra máis antiga das relacións internacionais e dos conflitos entre tri-
bos, pobos ou estados. A súa orixe está no enfrontamento organizado de grupos armados 
que loitaban por controlar os recursos naturais ou humanos. Foi un proceso constante du-
rante milleiros de anos, e as tácticas, as estratexias ou as metas das operacións militares 
son comúns e cíclicas ao longo da historia do home. 

"(...) O que penso é que en todas as guerras e en todas as situacións de conflito armado hai só perdedores. A guerra é o fra-
caso do home. Amosa que a xente non pode atopar unha linguaxe de entendemento e de comprensión. A guerra é a última 
fase do fracaso na comunicación humana. 
Eu creo que o papel das grandes redes de comunicación é enorme no mundo contemporáneo, e non só que é enorme neste 
momento senón que segue crecendo. Nós relacionámonos no noso planeta a través dos medios de comunicación electróni-
cos e outros, e daquela é moi importante a linguaxe que usamos. Se é a da comprensión e a amizade, ou se é a que fomenta 
o odio e a agresión fronte ao outro. 
A guerra empeza antes das bombas. Empeza coa linguaxe do odio. Por iso é moi importante a mensaxe que sae dos medios 
de comunicación masiva. 

Ryszard Kapuscinski (xornalista polaco Premio Príncipe de Asturias da Comunicación e Humanidades 2003) 
BBC Mundo [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_2995000/2995311.stm] 

2.4.1 A guerra e as artes 

O estudo da historia da arte ou da literatura universal supón un percorrido polo coñece-
mento dos enfrontamentos bélicos que padeceu a humanidade, pero é sempre un percorri-
do pola historia dos vencedores, nunca pola historia dos vencidos. 

  

Destrución templo de Xerusalén polo exército romano. 
Francesco Hayez (1867). Fonte: Wikipedia 

Derrota española en Metztitlan. Hª de Tlaxcala. 
Códice do século XVI. Fonte: Wikipedia 

 

  

Rendición de Breda ou o Cadro das lanzas.  
 1635, Diego de Silva e Velázquez. Fonte: Wikipedia 

O 2 de maio de 1808 ou A Carga dos mamelucos,  
Francisco de Goya y Lucientes. Fonte: Wikipedia 
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Tamén na literatura podemos atopar frases célebres ou poemas que falan da loucura das 
guerras: 

A guerra é moralmente máis saudable aos pobos que a 
longa paz. A fidelidade a un deber difícil e perigoso amorna 
os ánimos e fainos aptos para facer o ben e portarse dig-
namente mesmo fose das armas. 

Cantos menos son os premiados pola guerra, que os que 
pereceron nela? 

M. D'Azeglio Miguel de Cervantes Saavedra 

 

Só hai dúas clases de plans de campaña: os bos e os ma-
los. Os bos fracasan case sempre por circunstancias im-
previstas e fan triunfar os malos. 

O que fai perder as batallas é a imaxinación. 

Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte 

 

A guerra é unha lotaría, na que as nacións non deben 
arriscar senón pequenas sumas. 

Non é a fame, senón, ao contrario, a abundancia, sobra de 
enerxías, quen suscita a guerra. 

Napoleón Bonaparte José Ortega y Gasset 

 
 

Cando os ricos fan a guerra, son os pobres os que morren. 
Na guerra ocorre a seguinte iniquidade: todos se vanglorian 
de contribuír á vitoria, e das calamidades dáse toda a culpa 
a un só. 

Jean Paul Sartre Tácito 

 
 

Estar preparados para a guerra é un dos medios máis efi-
caces para conservar a paz. 

Entanto a guerra sexa considerada como mala, ha conser-
var a súa fascinación. Cando sexa tida por vulgar, cesará a 
súa popularidade 

George Washington Oscar Wilde 

2.4.2 Identificación dos conflitos tras a Segunda Guerra Mundial 

A II Guerra Mundial considérase o conflito máis grave da historia da humanidade, pola 
perda de 55 millóns de persoas e grandes capitais, os cambios territoriais e os despraza-
mentos masivos de poboación. 

En 1947 iníciase unha nova fase, a Guerra Fría, que se estendeu ata 1991. Estes anos 
caracterizáronse polo enfrontamento entre as dúas superpotencias, os Estados Unidos e a 
URSS, e a división do mundo en dous bloques -liderados por eles- con sistemas económi-
cos, políticos e sociais contrapostos: o bloque capitalista fronte ao comunista. 

A reunificación alemá en 1990 e os cambios políticos do bloque comunista da Europa 
do leste (perestroika de Miajil Gorbachov) provocaron o afundimento da URSS e a desa-
parición dos bloques. Os Estados Unidos convértense na única superpotencia e o seu peso 
internacional aumenta, triunfando o modelo do capitalismo liberal e a organización do 
mundo globalizada. A presenza militar estadounidense nos puntos da Terra onde conside-
ran que os seus intereses se vulneran é palpable (Panamá, 1991; Kuwait-Iraq, 1991; Soma-
lia-Afganistán, 1991; Iraq, 2003) actuando como árbitro da situación internacional. 
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O seu protagonismo crecente foi posto en cuestión polos países emerxentes (China, India, 
Brasil, ...) que apostaron por un mundo multipolar no que se teñan en conta as opinións e 
os intereses de todos os países do mundo. 

Ademais, Europa camiña cara á integración na Unión Europea, que inclúa os antigos 
países comunistas e que, convertida nun dos tres grandes centros de poder da economía, 
reforce o seu papel a nivel mundial. 

A pobreza no Terceiro Mundo, os enfrontamentos étnicos, os fanatismos relixiosos, ... e 
a crise económica global dos últimos anos da primeira década do século XXI están a en-
sombrecer o panorama actual e fan cuestionar á cidadanía se o modelo consumista no que 
está inmerso o primeiro mundo é o axeitado para o novo milenio. 

Moitos son os conflitos (e moitas as súas causas) que se produciron a partir da segunda 
metade do século XX, xurdidos do proceso de descolonización de África e Asia. As cau-
sas son variadas e non excluíntes: loita polo poder e reivindicación da independencia; 
marxinación territorial; instrumentalización relixiosa ou control dos recursos naturais. 

 

Guerras e conflitos actuais 

2.4.3 Os conflitos internacionais 

� Guerra do Golfo Pérsico (Operación Tormenta do Deserto. Nai de todas as batallas). 
De 1990 a 1991 enfrontáronse Iraq e unha coalición internacional, formada por 34 na-
cións cos Estados Unidos á cabeza, en resposta á invasión e anexión iraquí do emirato 
de Kuwait, promovida por Sadam Hussein. A guerra rematou coa expulsión das tropas 
iraquís e a imposición, por parte da ONU, dun embargo a Iraq, con graves consecuen-
cias para a poboación civil. Ademais, o réxime iraquí foi obrigado a desmantelar o seu 
armamento baixo a supervisión da ONU. 

� Conflito iugoslavo. Prolongouse unha década (1990-2001) e debeuse a motivos políti-
cos, económicos, culturais, relixiosos e, sobre todo, étnicos. Tras a caída do comunis-
mo, xurdiron na antiga Iugoslavia movementos nacionalistas secesionistas (croatas, 
bosníacos e albaneses) que se enfrontaron entre si e contra o nacionalismo de Serbia, 
que pretendía manter o país unido. 

Destacaron os seguintes enfrontamentos: 
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– Guerras durante a desaparición da República Federal Socialista de Iugoslavia: 

– Guerra dos dez Días. Guerra de independencia de Eslovenia (1991). 

– Guerra de independencia de Croacia (1991-1995). 

– Guerra de Bosnia (1992-1995). 

– Guerras en territorios de poboación albanesa: 

– Guerra de Kosovo (1999 e 2004). 

– Conflito do Sur de Serbia (2001). 

– Guerra de Macedonia (2001). 

As guerras remataron coa independencia, nos anos noventa, de Croacia, Eslovenia, 
Bosnia-Herzegovina e Macedonia, entanto que a rexión de Kosovo obtivo un estatuto 
de autonomía. A esta nova organización política do territorio balcánico uniuse a desor-
ganización económica do pais (que levou á pobreza á poboación) e a inestabilidade per-
sistente nos territorios en litixio. Un bo exemplo desta inestabilidade política foi a pro-
clamación, o 17 de febreiro de 2008, da independencia de Kosovo, baixo o nome de 
República de Kosovo, pero sen o recoñecemento unánime do resto dos estados. 

� A guerra de Afganistán (Operación Liberdade Duradeira). Tras os atentados terroris-
tas nos Estados Unidos o 11 de setembro de 2001, atribuídos a Al-Qaeda, os EEUU 
acusaron o réxime talibán afgán de dar acollemento a esa organización terrorista e ao 
seu líder Osama Ben Laden. Os EEUU conseguiron o apoio da ONU e dunha coalición 
internacional que derrocou o goberno talibán, aínda que non conseguiu acabar co grupo 
terrorista. No ano 2008 produciuse unha intensificación do conflito no país, con grande 
número de baixas entre as forzas internacionais despregadas en Afganistán. 

� A guerra de Iraq. Comezou en 2003 e foi encabezada polos Estados Unidos, ao que se 
lle engadiron forzas británicas e pequenos apoios de Australia, Polonia e Dinamarca. 
Para George W. Bush, presidente dos EEUU, e para Tony Blair, primeiro ministro de 
Reino Unido, as razóns que xustificaban a invasión eran desarmar Iraq de armas de 
destrución masiva, pór fin ao apoio brindado por Saddam Husein ao terrorismo e lo-
grar a liberdade para o pobo iraquí, é dicir, acabar co Eixe do mal. Esta guerra conver-
teuse nun fito na historia, pois dividiu o mundo entre aqueles que se opuxeron aberta-
mente á invasión (Alemaña, Bélxica, China e Rusia) e aqueles que apoiaron os EEUU 
(España, Gran Bretaña, Polonia e Portugal). A guerra tamén puxo de manifesto que a 
cidadanía non apoiaba a posición dos seus gobernos e produciuse a primeira manifesta-
ción cidadá global da historia en contra dun conflito. 

Tras a caída do réxime de Saddam Husein, os Estados Unidos proclamaron a súa vito-
ria, ocuparon o país, perseguiron os membros fuxidos do goberno derrocado, reorgani-
zou o exército e a policía iraquí e nunca atoparon as armas de destrución masiva. Du-
rante nove anos as tropas americanas permaneceron en Iraq, ata o ano 2011. 

En 2010 celebráronse eleccións xerais. Na actualidade, Iraq segue afectado por profun-
dos conflitos étnicos, políticos e sociais, con permanentes atentados que producen un 
alto número de baixas e sen que o país atope un camiño cara á paz duradeira. 

� A primavera árabe. Co nome de Primavera Árabe coñécense unha serie de alzamentos 
populares nos países árabes que tiveron lugar entre 2010 e 2014. Cualificados como re-
volucións pola prensa internacional, a cadea de conflitos comezou coa revolución tuni-
siana, en decembro de 2010. 

Son unhas revoltas populares sen precedentes no mundo árabe, caracterizadas pola esi-
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xencia de condicións democráticas e dunha mellora substancial das condicións de vida.  

En Tunisia e en Exipto as rebelións derrocaron os respectivos gobernos en poucas se-
manas, pero en países como Libia ou Siria, o goberno respondeu violentamente e ne-
gouse a abandonar o poder, o que deu lugar a guerras civís en ambos os dous países. En 
Libia, os rebeldes insurxentes derrocaron as forzas gobernamentais seis meses despois 
do inicio da revolución. En Siria, a guerra prolongouse e provocou a destrución de ex-
tensas zonas do país e a fuxida cara á Xordania, Líbano, etc. de milleiros de refuxiados.  

2.4.4 Os conflitos locais 

� África.Continente arrasado pola fame endémica, as enfermidades (SIDA, malaria, ...), 
os desastres naturais, o subdesenvolvemento crónico e as continuas guerras que orixi-
naron millóns de mortos e desprazados, nomeadamente na década dos 90 do século 
XX: guerras de Alxeria, Congo, Etiopía, Liberia, Ruanda, Serra Leoa, Sudán... 

� América. Colombia (1964) e Haití (2004). O conflito colombiano é considerado como 
un problema interno que ten como protagonistas o goberno, as FARC, ELC, AUC e os 
paramilitares. As causas do problema estarían na exclusión política histórica, na inxus-
tiza social, no control dos recursos naturais e na degradación do conflito polo narcotrá-
fico. Por outra banda, o conflito caribeño vén determinado pola fraxilidade democrática 
(represión política e autoritarismo), pola inxustiza social e polo deterioro das condición 
de vida do pobo. 

� Israel-Palestina. As raíces deste enfrontamento están na Declaración Balfour (1917), 
carta enviada ao líder do movemento sionista pola que Gran Bretaña -que controlaba o 
enclave estratéxico do Oriente próximo- aceptaba a futura creación dun fogar nacional 
xudeu en Palestina. O conflito iniciouse en 1948, cando tivo lugar a Declaración de In-
dependencia do Estado de Israel. A loita entre palestinos e xudeus segue aberta e os 
principais puntos de choque son: a soberanía da Franxa de Gaza e Cisxordania; a for-
mación dun Estado palestino na área; o estatus da zona oriental de Xerusalén, dos Altos 
do Golán e das Granxas de Shebaa; o destino dos asentamentos israelís e dos refuxia-
dos palestinos; o recoñecemento pleno dos dous estados (Israel e Palestina) e as rela-
cións cos países veciños. 

� India-Pakistán. O enfrontamento entre os dous países asiáticos remóntase ao ano 
1947, cando tivo lugar a independencia das colonias británicas asiáticas. O criterio para 
a aparición destes estados foi relixioso: un estado maioritariamente musulmán (Paquis-
tán) e un estado maioritariamente hindú (India). O conflito derivou en varias confronta-
cións (1947, 1965 e 1971 -esta última que deu lugar á aparición do estado de Bangla-
desh). En 1998 as tensións indo-paquistanís estiveron a piques de desatar unha confron-
tación nuclear. No centro da disputa está a soberanía sobre Cachemira (rexión situada 
nun val moi fértil), hoxe baixo dominio indio, pero que é reclamado por Paquistán por-
que a súa poboación é de maioría musulmá. 

� Chechenia. Esta república soviética está situada nun territorio moi rico en petróleo e 
con importante presenza do integrismo islámico. Chechenia é considerada polos separa-
tistas como unha república independente (sen recoñecemento mundial) e como unha 
república federal por Moscova. A rivalidade entre ambas forzas levou ao estoupido de 
dous conflitos armados (1994-2003) e á morte de máis de 150.000 combatentes. 
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2.4.5 Organismos internacionais 

Os estados relaciónanse entre si, xa que os problemas que se suscitan no mundo actual lles 
afectan a todos e, só actuando conxuntamente, poderán resolverse. Para conquistar este 
obxectivo asínanse tratados, convenios ou declaracións internacionais, e créanse organiza-
cións supraestatais nas que os países membros delegan certas funcións. 

Organización das Nacións Unidas (ONU) 

A Organización de Nacións Unidas (ONU) foi fundada en 1945. Na súa orixe estivo cons-
tituída por 51 estados e conta na actualidade con 192 membros. 
 

 

ONU 

���� Sede principal: Nova York 
���� Outras sedes: Xenebra, A Haia, Montreal, Copenha-
gue, Bonn, Nairobi, París, Santiago de Chile, Adis Abe-
ba, Sevilla. 

���� Páxina oficial: http://www.un.org  

No preámbulo e no artigo I da Carta de Constitución da Organización das Nacións Unidas 
recoñécense os propósitos deste organismo supranacional: 

1. Manter a paz e a seguridade internacionais, e con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para previr e eliminar amea-
zas á paz, e para suprimir actos de agresión ou outros quebrantamentos da paz; e lograr por medios pacíficos, e de confor-
midade cos principios da xustiza e do dereito internacional, o axuste ou arranxo de controversias ou situacións internacionais 
susceptibles de conducir a quebrantamentos da paz; 

2. Fomentar entre as nacións relaciones de amizade baseadas no respecto ao principio da igualdade de dereitos e ao da li-
bre determinación dos pobos, e tomar outras medidas adecuadas para fortalecer a paz universal; 

3. Realizar a cooperación internacional na solución de problemas internacionais de carácter económico, social, cultural ou 
humanitario, e no desenvolvemento e estímulo do respecto aos dereitos humanos e ás liberdades fundamentais de todos, 
sen facer distinción por motivos de raza, sexo, idioma ou relixión; e 

4. Servir de centro que harmonice os esforzos das nacións por acadar estes propósitos comúns. 

[http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm] 

As linguas oficiais na ONU son o árabe, o chinés, o español, o francés, o inglés e o ruso. 
Nas reunións deste organismo tradúcense as conversas simultaneamente a estas linguas e 
todos os documentos escritos tamén deben redactarse nelas. 
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Entre as actividades organizadas polas Nacións Unidas destacan: 

� Celebración de eventos internacionais: o Cumio da Terra (1992), coa Axenda 21. 

� Control de armas e desarmamento: a ONU creou varios foros, como o Primeiro Comité 
da Asemblea Xeral de Nacións Unidas sobre Desarmamento e Seguridade internacio-
nal, para propiciar o uso pacífico da enerxía atómica e a eliminación das armas atómi-
cas e de destrución masiva. 

� Mantemento da paz: mediante as súas forzas de paz, coñecidas como cascos azuis. 

� Preocupación polos dereitos humanos: vela polo seu cumprimento a través do Consello 
de Dereitos Humanos da ONU. 

Nos artigos 55 e 56 da Carta da ONU recoñécese e obriga aos seus membros de pro-
moveren o respecto universal aos dereitos humanos e ás liberdades fundamentais de to-
dos. Aínda que non é vinculante legalmente, a Asemblea Xeral tomou como modelo a 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

O final da política de bloques dos 90 parecía darlle á ONU un papel importante na resolu-
ción de conflitos. Pero na práctica o seu papel quedou relegado a un segundo plano na es-
cena política internacional. Desde 1991 as misións de paz das Nacións Unidas deixaron de 
ter só un carácter militar, e convertéronse en garantes do funcionamento de institucións 
civís, como os procesos de eleccións en países de dubidosa legalidade. 

As Forzas de Pacificación: resolución dos conflitos 

Son as forzas de paz da ONU, enviadas a diversos puntos conflitivos do planeta, en mi-
sións de paz, para intentar facer cumprir os acordos de paz e impedir o reinicio de hostili-
dades entre as faccións ou bandos enfrontados. Concretamente, as súas funcións son: 

� Supervisar o uso do alto ao fogo. 

� Desarmar e inmobilizar os combatentes. 

� Protexer a poboación civil. 

� Realizar o mantemento da lei e da orde, e adestrar unha forza local de policía. 

� Limpar de minas os territorios. 

Este exército fórmase por forzas militares voluntarias proporcionadas polos países mem-
bros da ONU. O goberno de cada país é libre de enviar ou retirar os seus continxentes hu-
manos se o considera oportuno, así como de decidir todo o referido ao pagamento e ás 
cuestións disciplinarias ou de índole persoal. En 2001 recibiron o Premio Nobel da Paz 
polo seu traballo por un mellor mundo organizado e máis pacífico. 

Entre as súas campañas destacan: Medio Oriente (1948), República Democrática do 
Congo (1999); India e Paquistán (1949); Etiopía e Eritrea (2000); Chipre (1964), Liberia 
(2003), Altos do Golán (1974), Costa de Marfil (2004), Líbano (1978), Haití (2004), Saha-
ra Occidental (1991), Sudán (2005), Xeorxia (1993), Timor Oriental (2006), Kosovo-
Serbia (1999), Darfur-Sudán (2007), República Centroafricana e Chad (2007). 
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Nacións Unidas. Centro de Información. [http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk_despleg.htm#europa] 

 
 

Accións: individuais ou colectivas 

� Individuos. Persoas, anónimas ou recoñecidas que coa súa vida e a súa obra loitaron 
polas liberdades e pola igualdade dos cidadáns e por erradicar a violencia do mundo. O 
labor de moitos deles foi recoñecido coa concesión do Premio Nobel da Paz (Suecia), 
unha das cinco modalidades das instituídas polo fundador no ano 1901. Recóllense de-
seguido algún destes personaxes e algunha das súas célebres sentenzas: 

– Marthin Luther King: Aprendemos a voar como os paxaros e a nadar como os pei-
xes, mais non aprendemos a sinxela arte de vivir xuntos coma irmáns. 

– Mahatma Gandhi: Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño. 

– Madre Teresa de Calcuta: O froito do silencio é a oración. O froito da oración é a 
fe. O froito da fe é o amor. O froito do amor é o servizo. O froito do servizo é a paz. 

– Nelson Mandela: Despois de escalar unha montaña moi alta, descubrimos que hai 
moitas outras montañas por escalar. 

– Rigoberta Menchu: Unha muller con imaxinación é unha muller que non só sabe 
proxectar a vida dunha familia, a dunha sociedade, senón tamén o futuro dun mile-
nio. 

� Institucións. 

– Nacións Unidas (ver organismos internacionais). 

– Cruz Vermella e Media Lúa Vermella. No ano 1863 constituíuse o Comité Interna-
cional da Cruz Vermella en Suíza, coa finalidade de coidar dos feridos en tempo de 
guerra por medio de voluntarios entusiastas e dedicados, perfectamente cualificados 
para o seu traballo, segundo palabras do seu fundador, Henri Dunant. En 1965 pro-
clamáronse os sete principios que deben caracterizar a tarefa humanitaria, tanto da 
Cruz Vermella coma da Media Lúa Vermella: humanidade, imparcialidade, neutra-
lidade, independencia, carácter voluntario, unidade e universalidade. 

Década para unha cultura de Paz e de Non Violencia (2001-2010) 

Diversas organizacións internacionais, os gobernos e a sociedade civil intentan promover 
valores de paz dende o final da II Guerra Mundial, en resposta ás atrocidades cometidas. A 
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educación dos nenos e das nenas non queda á marxe destas políticas; por iso o 30 de xa-
neiro foi declarado Día Escolar da Paz e da Non Violencia. 

A UNESCO está a promover unha campaña, aprobada o 10 de novembro de 1998, e 
coñecida como o Decenio Internacional da Cultura da Paz para os Nenos e as Nenas do 
Mundo (2001-2010). A Asemblea alentou a ONG, institucións educativas, comunidades 
relixiosas, artistas e medios de comunicación a apoiaren a década en beneficio de todos os 
nenos do mundo (Resolución 53/25). 

Antes do documento do decenio, no ano 2000, a UNESCO impulsara xa o Manifesto 
2000, redactado por algúns dos premios Nobel da paz (Norman Borlaug; Adolfo Pérez 
Esquivel; Dalai Lama; Mikhall Sergeyevich Gorbachov; Mairead Maguire; Nelson Man-
dela; Rigoberta Menchu Tum; Shimon Peres; Jose Ramos Horta; Joseph Roblat; Desmond 
Mpilo Tutu; David Trimble; Elie Wiesel; Carlos Felipo Ximenes Bel) e que pretendía a di-
fusión de seis puntos, habilidades, cambios de estratexias, para alcanzar a paz. 

[http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA2/Manifiesto%202000.pdf] 
 

"Recoñecendo a miña responsabilidade ante o futuro da 
humanidade, comprometéndome na miña comunidade, no 
meu país e na miña rexión a: 

1. Respectar a vida e a dignidade de cada persoa sen dis-
criminación nin prexuízos. 
2. Practicar a non-violencia activa, rexeitando o que é vio-
lento en todas as súas formas: física, sexual, psicolóxica, 
económica e social, en particular cara aos máis febles e 
vulnerables, como son os nenos, nenas e adolescentes. 
3. Compartir o meu tempo e recursos materiais, cultivando a 
xenerosidade, a fin de rematar coa exclusión, a inxustiza e a 
opresión política e económica. 
4. Defender a liberdade de expresión e a diversidade cultu-
ral, privilexiando a escoita e o diálogo, sen ceder a fanatis-
mos, maledicencia nin rexeitamento do próximo. 
5. Promover consumo responsable e un modelo de desen-
volvemento que lles dea importancia a todas as formas de 
vida e ao equilibrio dos recursos naturais do planeta. 
6. Contribuír ao desenvolvemento da miña comunidade, 
favorecendo a plena participación das mulleres e o respecto 
dos principios democráticos, coa finalidade de crear xuntos 
novas formas de solidariedade.  

Década para unha Cultura de Paz e de Non Violencia 
(2001-2010) 

Día Escolar da Paz e a Non Violencia 
Sara Alcázar Barreiro e Carla Soto Fernández 

 
 

Secuencia de actividades 

S34. Actividade do profesorado: breve presentación do bloque. 

O profesorado introducirá o bloque temático cunha explicación da grande varie-
dade de sinónimos que ten o termo guerra e a escaseza de antónimos. Analizarase 
a evolución dos conflitos armados ao longo da historia, mediante o esquema que 
se achega ao principio, para poder afrontar a realización das actividades. 

S35. Hai moitos máis sinónimos de guerra que de paz, pero en que proporción? Su-
bliñe en vermello os sinónimos de guerra e en verde todos os sinónimos de paz. 

Contenda Pelexa Avinza Hostilidade 
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Paz Batalla Loita Harmonía 

Querela Desavinza Discordia Preito 

Conciliación Hostilidade Liorta Combate 

Axitación Orde Enfrontamento Concordia 

Inimizade Disputa Campaña Conflito 

 

Nº sinónimos de guerra Nº sinónimos de paz Outros antónimos ou sinónimos 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

S36. Os conflitos armados son tan antigos como a humanidade. Goya retratou maxis-
tralmente a ocupación napoleónica de 1808 (reinados de Carlos IV e Fernando 
VII) nunha serie de 80 gravados baixo o título Os Desastres da Guerra (1863). 

  

Con Razón ou sen ela. Gravado nº 2. Morreu a Verdade. Gravado nº 79. 

 

Colección dos desastres: 

– [http://www.gasl.org/refbib/Goya__Guerra.pdf] 

Análise das láminas dos desastres: 

– [http://clio.rediris.es/n31/desastreguerra/estampas.htm] 

Información xeral: 

– [http://es.wikipedia.org/wiki/Desastres_de_la_Guerra] 
 

� Que aspectos da guerra critica Goya nestes gravados? 

���� Gravado 2  
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���� Gravado 79  

S37. Serían argumentos válidos para criticar calquera outro conflito armado, de cal-
quera época histórica e de calquera punto xeográfico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificación dos conflitos tras a Segunda Guerra Mundial. 

S38. O profesorado explicará a evolución histórica do mundo unha vez finalizada a II 
Guerra Mundial e fará fincapé nos principais focos dos conflitos armados, as sú-
as causas e as súas consecuencias para o mundo que nos toca vivir. 

S39. A táboa indica a evolución dos conflitos armados, por rexións, na última década 
do século XX (1990-1999). Analícea. 

Rexión 1990 1995 1999 2008 

���� África do Norte e Oriente medio 7 9 4  

���� África subsahariana. 17 21 16  

���� América latina 7 5 2  

���� Asia e Pacífico 21 21 20  

���� Europa 4 4 5  

���� TOTAIS 56 60 47 35 

Fonte: Smith 2000 
[http://www.revistafuturos.info/futuros_10/conf_al_1.htm] 

 

���� Cal é o continente máis 
castigado polos conflitos ar-
mados? 

 

���� Que continentes quedan á 
marxe dos enfrontamentos 
violentos? 
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S40. Na seguinte listaxe recollemos os conflitos que aínda seguen a latexar no mun-
do. Complete a táboa indicando en que continente se están a producir. 

Nº Conflito Anos Continente 

1 ���� Guerra Civil de Sri Lanka 1983  

2 ���� II Guerra do Congo. Guerra do Kivu 1998  

3 ���� Guerra en Afganistán 1978/2001  

4 ���� Conflito de Darfur (Sudán) 2003  

5 ���� Guerra de Iraq 2003  

6 ���� Guerra de Somalia 2006  

7 ���� Conflito árabe-israelí 1947  

8 ���� Litixio control Caxemira (India/Paquistán) 1947  

9 ���� Conflito interno de Birmania 1948  

 

10 ���� Conflito armado de Colombia 1964  

11 ���� Insurrección comunista e islámica. 1969  

12 ���� Guerra secreta de Laos 1975  

13 ���� Conflito armado interno Perú 1980  

14 ���� Conflito Turquía-Kurdistán (PKK) 1984  

15 ���� II Guerra Civil de Uganda 1987  

16 ���� Guerra Civil Somalí 2006  

17 ���� Conflito de Casamance (Senegal) 1990  

18 ���� Conflito do Delta do Níxer. Crise petroleira. 1992  

19 ���� Conflito étnico de Nagaland (India) 1993  

20 ���� Insurrección no Ogaden (Etiopía) 1995  

21 ���� II Guerra de Chechenia (Cáucaso N./Rusia) 1999  

22 ���� Insurrección islámica Magreb (Alxeria, Mauritania, Marrocos) 2002  

23 ���� Insurrección en Arabia Saudita 2003  

24 ���� Conflito interno Paquistán (Principalmente Rexión Waziristán) 2004  

25 ���� Conflito de Baluchistán (Paquistán) 2004  

26 ���� Conflito Irán-PKK (Kurdistán) 2004  

27 ���� Conflito de Sa'dah (Tailandia) 2004  
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28 ���� Insurrección do sur de Tailandia (provincia de Pattani) 2004  

29 ���� Insurrección Naxalita (Leste de India) 2004  

30 ���� Conflito Chad-Sudán 2005  

31 ���� Guerra contra o narcotráfico en México 2006  

32 ���� Insurrección no Monte Elgon (Kenia) 2006  

33 ���� Conflito Fatah-Hamas (Territorios palestinos) 2006  

34 ���� Crise Líbano-Israel 2006  

35 ���� II Rebelión Tuareg (Norte de Níxer e Malí) 2007  
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S41. Localice no mapamundi político cada un dos conflitos recollidos arriba (márque-
os co número que lles corresponde na táboa).  
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S42. Seleccione un dos conflitos, localice información sobre el (en internet ou nalgu-
nha enciclopedia actualizada) e complete a ficha: 

���� Nome do conflito: 

���� Marco xeográfico  

���� Datas salientables  

���� Bandos enfrontados  

���� Causas  

���� Historia  

���� Consecuencias.  

���� Vítimas (aproximadas)  

���� Noticia de prensa recente.  

Organismos internacionais 

S43. Explicación do profesorado da importancia da ONU no mundo actual e a súa or-
ganización, facendo fincapé nas institucións que existen na súa estrutura. 
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S44. A ONU é un organismo supranacional formado por axencias que se ocupan de 
diversos aspectos das súas políticas. Nas dúas columnas que seguen, referimos 
algúns dos seus acrónimos e as súas funcións. Relacióneos. 

 

� ���� ACNUR  – Organización para a Agricultura e a Alimentación 

� ���� UNICEF  – Oficina do Alto Comisionado para os Refuxiados 

� ���� UNNOSA  – Fondo para a Infancia 

� ���� CEPE  – Organización para a Educación, a Ciencia e a Cultura 

� ���� UNESCO  – Oficina para os asuntos do Espazo Ultraterrestre 

� ���� FAO 

 

 – Comisión Económica para Europa 

Accións individuais ou colectivas 

S45. Lea detidamente a seguinte narración: O Pacificador. 

"... Había unha vez un raparigo de nome Yeyo Pataplún, a quen estrañaban algúns dos costumes dos maiores e 
que non acababa de entender outros dos nenos. Cando estes xogaban á guerra, intentaba persuadilos de que 
se trataba dun xogo xa vello e pasado de moda...  
Cando Yeyo Pataplún se fixo maior, preguntáronlle na casa: 

- Que queres ser? Avogado, profesor, médico, militar... que?  

El dixo: - Eu quero ser pacificador! 

- Que carreira tan rara! Non existe, ninguén a estuda...  

- Pois eu serei o primeiro. E escribirei libros para que moitos estuden esa carreira...  

Asegurouno con tanta firmeza, tan resolto, que ninguén se atreveu a replicarlle. Só o seu pai, con certa emoción, 
dixo: 

- Os enxeñeiros fan pontes, portos; montan industrias...Os arquitectos, casas... Os pacificadores, que van facer? 

- Verás, dixo Yeyo..., conseguirán que as cabezas dos homes sexan máis claras, os corazóns máis grandes, os 
petos máis novos...Os mellores pacificadores serán capaces de transformar un banco nunha escola e de que 
nazan ofertas vantaxosas nas macetas dos pobres...Non se permitirá que ninguén peche as mans converténdo-
as en puños...Só o que use o puño como calcapapeis será autorizado... Os números premiados en cada sorteo 
de lotaría coincidirán cos números de favores, bicos e abrazos que cada persoa faga ou dado aos demais. Deste 
xeito, sen comprar décimos, poden participar todos no sorteo... Os cartuchos de escopeta, os cascos das balas, 
as cápsulas mortíferas, regalaranse a laboratorios químicos para que neles envasen vitaminas, táboas ou pílulas 
calmantes.. As armas enterraranse en fosas profundísimas, gardando unha de cada clase, co seu historial ma-
cabro, para crear o Museo do Escarmento... Ao que derrame sangue doutro, moito ou pouco, obrigaráselle a res-
tituílo inmediatamente, das súas propias veas, aínda que o outro morra desangrado... Por último -quizá esqueza 
algunha cousa-, a decisión ou o tratado menos importante dos ministros do Goberno deben estar avalados polas 
sinaturas de todo o país...se non, non valen..." 

Melardo Fraile. Cuentos de Verdad (Yeyo Pumba). Cátedra. Letras Hispánicas [ISBN: 9788437617824] 
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S46. Conteste ás seguintes cuestións: 

���� Con que adxectivo 
definiría a Yeyo Pum-
ba: soñador, iluso, 
utópico, realista, idea-
lista, ...? Por que? 

 

���� Que solucións propón 
o protagonista do con-
to? 

 

���� Que pensa a súa 
familia da súa propos-
ta? 

 

���� Cal é a clave para 
conseguir a paz, se-
gundo Yeyo? 

 

���� Hai paz no mundo? É 
posible a paz? Cales 
son os atrancos que a 
dificultan? 

 

S47. Nunha entrevista publicada, o autor do conto dixo: Prefiro o humano, que perdu-
ra; o social acaba diluíndose. O social depende da política; se a política mellora, 
o social acábase. O existencial, con todo, atánguenos a todos. Explique o senti-
do da frase e se esta idea está plasmada no conto aquí referido. 
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S48. Neste bloque falamos de moitos Premios Nobel da Paz que participaron no Ma-
nifesto 2000. Identifique as fotos. Teñen como pista o seus países. 

    

 
 
 

   

 

S49. Análise da película Persépolis, baseada no cómic de Marjane Satrapi. 

� Vexa a película e vaia completando a ficha. 

���� Fases políticas de Irán  

���� Explique as relacións 
de Marjani cos mem-
bros da familia 

 

���� En que se percibe o 
choque de culturas: 
Oriente-Occidente 

 

���� Peculiaridades da 
película  

 

Comentario dunha páxina do cómic. De ter acceso a algún dos libros, pódese es-
coller libremente a páxina e mesmo se poden seleccionar varias e repartir en gru-
pos. De non dispor do libro, pódese traballar desde internet o capítulo de O pano: 

[http://www.guiadelcomic.com/autores/xxxampliar.htm?imagen=http://www.guia
delcomic.com/comics/imgs/persepolis/pagina-ampliada.jpg] 
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���� Que ocorreu en 1979 
en Irán? 
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���� Que cambios introdu-
ciu na vida das mulle-
res? 

 

���� Que incomodidades 
xeraba o uso do pano? 

 

���� Sabe se en España se 
empregou algunha vez 
ou se emprega un pa-
no na cabeza para al-
gún tipo de acto? 
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2.5 Multiculturalismo e interculturalismo 

A interculturalidade refírese á convivencia conflitiva de distintas culturas nun mesmo te-
rritorio, no que unha destas culturas é a dominante, entanto que as outras se atopan en mi-
noría.  

No territorio peninsular vivimos un pluralismo sociocultural histórico, baseado na con-
vivencia de andaluces, canarios, casteláns, cataláns, estremeños, galegos, vascos, xitanos, 
... Cada grupo é dominante nun territorio ben delimitado, establecendo relacións non exen-
tas de conflitos cos outros grupos. Pero podería afirmarse que o conflito é o camiño natu-
ral cara á convivencia pacífica, sempre que se logre superar o reto que ese conflito esta-
blece, que enriquece os que o conseguen e empobrece a quen non logran superar as barrei-
ras das diferenzas. 

Xa que logo, o alicerce fundamental da interculturalidade é a tolerancia, é dicir, a ca-
pacidade de conceder a mesma importancia á forma de pensar, de ser e de vivir dos de-
mais que á nosa. É preciso intentar pórse no sitio do outro e pensar que a súa opinión, aín-
da sendo distinta, é igual de válida. As nosas crenzas e opinións non son mellores que as 
dos demais, simplemente son diferentes. Compartir esas diferenzas enriquécenos. 

O que é... O que debería ser... 

Multiculturalidade 

 Diversidade cultural, lingüística, relixiosa....  

Multiculturalismo 

Recoñecemento da diferenza. Principios de igualdade e de 
diferenza. 

Interculturalidade 

Relacións interétnicas, interlingüísticas, interrelixiosas... 
 

Interculturalismo 

Convivencia na diversidade: principios de igualdade, de diferen-
za e de interacción positiva. 

A terminoloxía leva a enganos. Hai quen pensa que multiculturalismo é igual que acultu-
ración, que se refire ao proceso polo que un pobo ou grupo de xente adquire unha nova 
cultura, normalmente en detrimento da súa propia. Adoita ser un proceso involuntario, 
aínda que tradicionalmente ía vinculado á colonización. 

Existen organizacións non gobernamentais que loitan por combater os problemas da in-
tolerancia: SOS Racismo, Cruz Vermella Internacional, Mozos Contra a Intolerancia, In-
termón Oxfam, Médicos sen Fronteiras... 

Prácticas culturais intolerables 

Non todas as prácticas culturais son aceptables nin respectables, porque atacan directa-
mente a dignidade humana, os dereitos humanos básicos... Estas prácticas adoitan afectar 
fundamentalmente as mulleres. Poderíamos destacar entre elas:  

� Mutilación xenital feminina (MXF), ou ablación de clítoris: consiste na mutilación 
dos xenitais femininos por motivos culturais, relixiosos, de saúde, estéticoas, de hixie-
ne, sociolóxicos, ... mais non médicos. Esta práctica, non recollida por escrito en nin-
gunha relixión, transgride os dereitos humanos, porque vulnera o dereito á igualdade de 
oportunidades, á saúde, ... 

A ablación xenital feminina causa importantes danos ás mulleres que a padecen: 

– Pode orixinar a morte da nena por infeccións, por colapso pola dor, hemorraxias... 

– Trauma psicolóxico. 
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– Unha mala cicatrización ou formación de quistes, infeccións no conduto urinario, re-
lacións sexuais dolorosas... 

– Aumento das probabilidades de contaxiar a SIDA, a hepatite ... 

– Infeccións frecuentes no aparello reprodutor e durante o parto (co conseguinte risco 
para a nai e o/a fillo/a). 

 

Zonas de África onde aínda se practica a ablación 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fgm_map.gif] 

No ano 2005 estimouse que 130 millóns de mulleres vivas de África sufriran a amputa-
ción dos seus xenitais. 

� Nenas obrigadas a casar: o matrimonio infantil viola os dereitos humanos, como for-
ma de abuso sexual e explotación das nenas. Entre as súas consecuencias negativas es-
tán o illamento familiar das pequenas, así como dos seus amigos e do seu contorno, a 
falta de liberdade para se relacionaren con persoas da súa mesma idade e para participa-
ren na vida comunitaria, e a mingua de posibilidades de saíren adiante por si mesmas 
na vida, ao careceren acceso á educación. 

As razóns que levan os país a dar as súas nenas en matrimonio son variadas: por tradi-
ción cultural; por necesidades económicas; como un medio para proporcionar protec-
ción e tutela masculina, que as protexerá dos abusos sexuais; como medio de alongar os 
anos de fertilidade dentro do matrimonio ou de asegurar a obediencia no fogar ao seu 
home. Na India, en Bangladesh, Nepal, Níxer, Chad, Etiopía, Nixeria, ... unha alta por-
centaxe de nenas, entre 9 e 15 anos, son obrigadas a converterse en esposas. 

Un dos camiños que as ONG, nomeadamente UNICEF, consideran fundamental para 
erradicar estas prácticas do mundo é o acceso á educación das nenas. 
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Secuencia de actividades 

S50. Actividade do profesorado: breve explicación do termo interculturalidade: 

A interculturalidade: Somos iguais. Somos diferentes. OO profesorado pode em-
pezar a presentación do tema elaborando unha táboa no encerado coas achegas do 
alumnado, respondendo ás cuestións (tormenta de ideas): 

� Que elementos teñen vostedes en común cos seus compañeiros/as da clase? 

� Que características os fan diferentes? 

� Hai máis elementos comúns ou diferenciadores? 

Logo de rematada a introdución, explicarase o termo interculturalidade e a súa re-
lación coa globalización. Que son as ONG e o seu papel na sociedade actual. 

S51. As ONG son organizacións non gobernamentais que loitan por lograr unha maior 
igualdade e respecto entre os cidadáns do mundo. De moitas coñecemos os le-
mas das súas campañas máis que a propia organización. 

� Cite tres ONG que non aparezan mencionadas na unidade. Algunha é da súa 
comunidade ou localidade? 

 
 
 
 
 
 
 

� Comente co resto da clase estes lemas das ONG e escriba as conclusións: 

���� Somos diferentes, 
somos iguais 

 

���� Contra a uniformidade, 
SI á diversidade 

 

S52. Test sobre tolerancia. Conteste individualmente o test, marcando cun X a res-
posta que considere máis axeitada. Logo expoñan as respostas na aula, calcu-
lando a man alzada cal é a máis votada das posibles respostas. Debatan en ca-
da cuestión a súa elección (pros e contras): 

– Únome á pelexa, como fago sempre.  

– Aviso a policía.  
���� Nun paseo pola cidade observa que 
están a atacar a un cabeza rapada, 
que faría? 

– Paso, o tema non vai comigo...  
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– Eu tampouco entro e buscamos outro local con accesos 
axeitados. 

 

– Colaboro a introducir a cadeira no local e pedimos a folla 
de reclamacións para presentar unha queixa. 

 

���� Durante unha saída organizada 
polo centro, unha compañeira en 
cadeira de rodas non pode acceder 
ao restaurante onde iamos comer. 
Que faría? – Eu entro no restaurante e que a compañeira busque a 

vida. 
 

– Deben permitirse ese videoxogos, a liberdade de expre-
sión queda danada con esa prohibición. 

 

– A medida é esaxerada. Eu xogaría con el. Non lle fago 
dano a ninguén. Só é un xogo.  

���� A xuíza ordenou retirar do mercado 
un videoxogo no que podiamos ma-
tar a chineses, negros, xudeus, xi-
tanos, minusválidos, ... Que opina 
do tema? – A xuíza actuou de forma axeitada. En España o racismo é 

un delito. 
 

– Ríolle o chiste e busco outro do estilo para contarllo eu e 
seguir coa broma. 

 

– Fágolle ver o inapropiado do chiste e que son propios 
doutro tempo. 

 
���� O seu curmán cóntalle un chiste 
despectivo contra os xitanos. Que 
faría? 

– Marcho da habitación.  

– Uniríame a ela. A violencia nunca é xustificable.  

– Non me meto nesas cousas. Non me incumben.  
���� Unha rapaza sae á rúa cunha 
pancarta contra o terrorismo, que 
faría vostede? 

– A xente do arredor debería apupala.  

– Acepto encantado o seu ofrecemento. Seremos máis a 
celebralo.  

– Non pode vir! Só faltaba! Non se pode mesturar a amiza-
de coas paixóns.  

���� O seu equipo de fútbol, baloncesto, 
... gañou a liga. Vai celebralo e o 
seu amigo, do equipo contrario, 
quere acompañalo... 

– Pode acompañalo pero sempre que estea calado.  

– Todos os países teñen aspectos bos e aspectos malos.  

– É certo. Non hai mellor país que Galicia.  ���� Non hai país tan bo como Galicia. 

– Galicia é o peor país para vivir.  

– Permitidas, para iso vivimos nun país que recoñece a 
liberdade de expresión. 

 

– Combatidas coas palabras.  ���� As expresións racistas deben ser... 

– Dáme igual pois eu non as emprego.  

– Deben aceptalo, pois segundo os dereitos universais, 
todos os nenos teñen dereito á educación.  

– Non deben aceptalo, pois non son do noso país.  
���� Nun colexio da cidade non queren 
aceptar a un fillo dun estranxeiro 
ilegal nas súas aulas. 

– Deben aceptalo pero deixalo á marxe dos grupos que xa 
están formados na escola. 
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– Empúrraa para pasar diante.  

– Axúdaa e sérvelle de apoio para rematar de cruzar.  
���� Se unha anciá camiña a modo 
diante de vostede no paso de pe-
óns... 

– Dille catro tacos para que apure máis.  

– Escóitao de todos os xeitos e intenta dialogar con el.  

– Dá media volta e colle a porta para marchar.  
���� Se lle fala alguén e non está de 
acordo co que di... 

– Non o deixa falar.  

– Hai que comprender por que se producen.  

– Non se pode facer nada, sempre as haberá.  ���� Para que non haxa máis guerras... 

– É partidario de que as diferenzas se solucionen así.  

– Seguiría indo ao meu médico cando o precisara.  

– Pediría o cambio inmediato de médico.  
���� Cambiáronlle a súa médica no 
centro de saúde e o novo é de etnia 
xitana. Que faría? 

– Non o sei. Observaría a súa práctica sanitaria e se me 
convence seguiría con ese médico. 

 

S53. Analicemos as principais diferenzas no mundo, e que configuran as culturas. 
Complete o mapa, coa axuda dun atlas e segundo a lenda, localizando ou territo-
rios onde é predominante cada raza, cada relixión ou cada minoría étnica. 

 

 – Zonas de maioría branca.  – Zonas de maioría negra. 
���� Grupos 

humanos 
 – Zonas de maioría amarela.  – Zona de maioría vermella. 

C – Católicos. O – Ortodoxos. X – Xudeus. 
���� Relixións 

M – Musulmáns. B – Budistas. A – Animistas. 

Laranxa – Minorías étnicas América. Azul – Minorías árabes en Europa. ���� Minorías 
étnicas 

Verde – Minorías aborixes Australia e Oceanía. Amarelo – Minorías aborixes de África. 
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���� Grupos humanos: 
– [http://maps.grida.no/go/graphic/skin-colour-map-indigenous-people] UNEP. 

���� Relixións: 
– [http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cas/index_alumno.htm] Información sobre as relixións no mundo. 
– [http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/religiones.pdf] 
– [http://www.boulesis.com/didactica/webquests/etica-religion/] 
– [http://www.kalipedia.com/graficos/religion.html?x=20070718klpprcryc_2.Ees] 

���� Minorías étnicas: 
– [http://www.survival.es/indigenas] 
– [http://www.prodiversitas.bioetica.org/pueblos%20indigenas.htm] 
– [http://es.wikipedia.org/wiki/Aborigen] 

Onde procurar a información precisa 

� Que ocorre á medida que avanzamos nas indicacións da lenda?  

 
 
 
 
 
 

� Que ocorrería se quixeramos introducir no mapamundi, coa actividade anterior 
realizada, outro tipo de características que definan as diversidades culturais 
como o reparto do traballo, os sistemas políticos, as linguas ...? 

 
 
 
 
 
 

� Atope na sopa de letras as respostas ás cuestións sobre culturas do mundo. 

 

���� Libro sagrado dos musulmáns  ���� O pobo coa altura maior do mundo.  

���� Bícanse fregando o nariz  ���� Arma de caza aborixe de Australia.  

���� Viven en Shabonos  ���� Relixións que celebran a Pascua.  

���� Pobo dos Homes azuis.  ���� Para quen son sagradas as vacas?  

���� Lago sagrado dos incas.  ���� Rompen as camisas nas vodas.  

���� O pobo de menor altura.   

 

���� Vivenda tradicional mongol.  
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S54. A ablación e os matrimonios de nenas están aínda moi presentes no mundo ac-
tual. Lea o seguinte documento e analice as causas e as consecuencias destas 
prácticas ancestrais, sexistas e discriminatorias contra a muller. 

A ONG World Vision puxo en marcha un proxecto para previr a mutilación xenital en nenas e adolescentes de 
Marigat (Kenia) e que inclúe a concesión de microcréditos ás mulleres que viven de realizar a ablación para que 
busquen outro modo de gañar a vida. 
Nunha nota de prensa difundida con motivo do Día Internacional da Tolerancia Cero á Mutilación Xenital Femi-
nina ou ablación do clítoris, que se celebra hoxe, esta ONG explica que Marigat, unha poboación ao oeste de 
Kenia onde conviven tres tribos que aínda realizan a mutilación xenital feminina, a pesar de que o goberno do 
país prohibiu esta práctica en 2001. 
Para evitar que esta práctica continúe en Marigat, World Vision está a coordinar esforzos coas autoridades sani-
tarias, as asociacións de mulleres e as igrexas locais (que adoitan recibir as nenas que foxen desta situación) 
para realizar campañas e accións preventivas. 
Así, realizaranse actividades como os "rituais alternativos", que permiten á poboación continuar a súa tradición, 
pero sen incluír a ablación. 
Ademais, apóiase aos grupos de mulleres que se organizaron para loitar contra esta práctica e ofrécense micro-
créditos a aquelas que viven de realizar a ablación para que teñan outras opcións económicas. 
O proxecto de prevención está dirixido a 12.000 persoas das tres etnias, especialmente aos máis novos e aos 
pais. Para que sexa efectivo, estableceuse contacto con todas as persoas representativas da comunidade. 
En Marigat as nenas contraen matrimonio entre os 12 e os 14 anos, e segundo as crenzas das tribos, só unha 
muller circuncidada é digna de casar. Segundo World Vision, "as mozas senten unha gran presión social para 
participar do ritual de iniciación e ser sometidas á ablación". 
Entre esta poboación predomina a idea de que o clítoris é "sucio" e impide o parto natural, cando o certo é que 
a mutilación xenital orixina infeccións e complicacións no parto que pon en risco a saúde da nai e dos fillos. 
A mutilación xenital feminina é unha práctica que afecta cada ano a tres millóns de nenas no mundo. 

Unha ONG ofrece microcréditos a mulleres que practican a ablación en Kenia para dedicarse a outro traballo 
[http://www.portuigualdad.info/blog-es/archive/2008/02/15/una-ong-ofrece-microcreditos-a-mujeres-que- 

practican-la-ablacion-en-kenia-para-que-se-dediquen-a-otro-trabajo] 

� Resuma as ideas fundamentais do texto. Problemas suscitados e solucións 
achegadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Na India os matrimonios con nenas acórdanse cando estas teñen tres ou catro 
anos. E antes en África. Parécelle unha tradición discriminatoria? Por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S55. Lectura do cómic Cuando el viento sopla, de Cooperación Internacional Coo-
mics. A lectura será individual para logo realizar as actividades por parellas. 

[http://www.cooperacioninternacionalong.org/descargas/Comic_CI.pdf] 



 

Páxina 72 de 81 

 

 

 

 
 

���� Cal é a idea central do có-
mic? 

 

���� Por que a interculturalidade 
enriquece? 

 

���� Cite o nome dos nenos 
protagonistas do cómic. 

 

���� Explique a frase da páxina 5: 
Cando o vento sopra no bos-
que as copas das árbores 
axítanse. 

 

���� É habitual escoitar a expre-
sión do pai de Lucía o noso 
xeito de celebralo é moito 
mellor? 

 

���� Cales son os prexuízos do 
pai de Lucía? 

 

���� É correcta a actitude de 
Lucía ante a negativa do seu 
pai? 
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� Investigue cal é a proposta de cada rapaz? A que cultura se están a referir? Ca-
les son os elementos identificadores de cada unha delas? 

Cultura proposta Características 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

	 A súa propia proposta 

 

� Introduza na táboa as características específicas das celebracións da súa cultu-
ra. É coincidente con algunha das propostas no cómic? 
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2.6 Etnocentrismo e discriminación 

O etnocentrismo é un actitude na que se considera que a cultura propia é a única válida pa-
ra valorar e analizar o mundo. Xeralmente implica unha opinión de superioridade e rexei-
tamento cara a outras culturas, outras razas ou grupos étnicos. 

É un termo que adoita ir emparellado co de xenofobia e o de discriminación, é dicir, 
que o feito de establecer diferenzas entre grupos culturais-étnicos implica con frecuencia 
un acto de inxustiza que viola o dereito de igualdade de oportunidades. 

"A discriminación é a distinción, exclusión, restrición ou preferencia baseada en motivos varios (sexo, raza, relixión, condición 
social...) cuxo propósito ou resultado sexa anular ou diminuír o recoñecemento, a preferencia ou o exercicio, nas mesmas 
condicións, dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais na política, na economía, na sociedade, na cultura ou en 
calquera outra esfera da vida pública". 

Convención Internacional sobre a Eliminación de todas as formas de Discriminación Racial (artigo 1) 

Discriminación positiva e negativa 

Nos últimos anos escoitase falar de dous tipos de discriminación: positiva e negativa. 

� Positiva: cando se fan diferenzas entre grupos de individuos na resposta a problemas 
concretos ou a necesidades que precisan de solucións urxentes. Exemplo: a lei de vio-
lencia contra a muller en España. 

� Negativa: cando existe un prexuízo por diferenzas ou consideracións subxectivas, en 
oposición ás observacións científicas. Exemplo: a idea de Hitler de que a raza aria era 
superior. 

A túa escritura é latina, as túas cifras árabes. 
O teu coche, alemán. O teu computador, americano. 
A túa pizza, italiana. A túa democracia, grega. 
O teu café, brasileiro. As túas vacacións, turcas. 
As túas alfombras, persas. O teu té, ceilanés. 

A túa cámara, xaponesa. O teu perfume, francés. 
Os teus electrodomésticos, europeos. 

Os teus safaris, africanos. O teu whisky, escocés. 

O teu ouro, surafricano. O teu cacao, senegalés. 
O teu coiro, arxentino. Os teus modais, ingleses. 

Os teus manteis, portugueses. A túa porcelana, chinesa. 
O teu gato, siamés. O teu can, siberiano. 

O teu acuario, tropical. O teu petróleo, kuwaití. 
O teu reloxo, suízo. O teu marfil, congolés. 

E o teu veciño... 
Un desprezable estranxeiro? 

Discriminación por razón de sexo 

Débese á idea de que un sexo é superior ao outro. Debe loitarse pola igualdade de sexos, 
pois este termo fai referencia aos papeis que desempeñan os individuos, á marxe de aspec-
tos biolóxicos. 

� Dereitos humanos. Aínda que a lei iguala ambos os sexos, na práctica moitas mulleres 
non poden acceder á propiedade da terra, aos recursos financeiros, á educación nin ao 
emprego. 

� Traballo. Homes e mulleres traballan, pero no segundo caso desempeñan traballos 
máis invisibles. Os homes desempeñan postos políticos, polo que as mulleres son moi-
tas veces esquecidas das súas políticas. 
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Secuencia de actividades 

S56. Actividade do profesorado: breve presentación do bloque temático. 

Vivimos nun mundo cada vez máis pequeno e máis complexo. Somos iguais no 
esencial pero diferentes nas formas e nas nosas manifestacións. Os novos medios 
de comunicación empequenecen máis ese mundo, polo que cada vez é mais preci-
so afondar na tolerancia. O profesorado analizará os problemas éticos que esta 
nova situación suscita e a necesidade de respectar as diferenzas culturais, valoran-
do os costumes alleos. 

S57. Avaliación inicial: indique o significado das palabras novas utilizadas neste texto. 

"Cidadáns magrebís, xente de cor, emigrantes procedentes do leste de Europa, Latinoamérica ou Asia, acompa-
ñan ao pobo xitano no sufrimento dunha cada vez maior discriminación e violencia na nosa sociedade. Unha dis-
criminación que pretende escudarse na crise económica, nas nosas dificultades, pero que non é máis que o re-
flexo dos egoísmos, da intolerancia e da nosa falta de solidariedade. É o rebrote de actitudes envilecedoras para 
a dignidade como seres humanos, ante os distintos ou diferentes; é o racismo crecente que xa se pasea por todo 
o país. 
As Entidades Xuvenís que subscriben (...) solicitamos ao Estado que incida de forma positiva na transformación 
de áreas fundamentais como a educación, a saúde, a prestación social, o traballo ou a vivenda, entre outros, pa-
ra que sexa a canle da integración e non o da marxinación ou segregación. 
Reclamámoslle á sociedade, para que no seu conxunto, desde as súas asociacións, sindicatos, empresas, me-
dios de comunicación, dende a súa vertebración institucional, se mobilice para contrarrestar calquera manifesta-
ción académica, política ou cotiá que supoña afirmar ou recoñecer de forma explícita ou implícita, tanto a inferio-
ridade dalgúns colectivos étnicos, como a superioridade do propio, feito no que se fundamenta a conduta racista. 
Convencidos de que todos os seres humanos, como persoas, somos iguais en dereito e de que, como seres li-
bres e solidarios, temos dereito á diferenza, apostamos sen temor por unha España solidaria nunha Europa mes-
tiza, pluriétnica e plurinacional, onde sexa posible a convivencia democrática e a diversidade cultural, onde se 
entenda este encontro en diferenza, como un enriquecemento cultural e un ben social e onde sexan de radical 
aplicación os Dereitos Humanos para todas as persoas. Para iso, dende a nosa convicción e obrigación como 
seres humanos, comprometémonos publicamente a traballar por erradicar calquera conduta discriminatoria; a 
traballar por impedir que gañe o pensamento e a conciencia o egoísmo, a insolidariedade e a intolerancia; a tra-
ballar, en definitiva, ata lograr cegar a xenofobia e o racismo da face da Terra.". 

Manifesto novo contra o racismo 
Calvo Buezas, Tomás. El crimen racista de Aravaca. Crónica de una muerte anunciada.  

Jóvenes contra la intolerancia. Popular. Madrid, 1993. [ISBN 84-7884-111-3] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S58. Cales son as causas do racismo segundo o manifesto? 
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S59. Explique a frase: Cidadáns magrebís, xente de cor, emigrantes procedentes do 
leste de Europa, Latinoamérica ou Asia, acompañan o pobo xitano no sufrimento 
dunha cada vez maior discriminación e violencia na nosa sociedade." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. Cal é o camiño para erradicar o racismo da nosa sociedade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S61. Na seguinte sopa de letras atopará doce termos que deberiamos erradicar dos 
nosos comportamentos e do noso vocabulario. Entre elas agóchase unha frase 
dun célebre presidente. Tente localizar as respostas seguindo as pistas: 

���� Amor  

���� Liberdade  

���� Tolerancia  

���� Igualdade  

���� Integración  

���� Altruísmo  

���� Solidariedade  

���� Admisión  

���� Xenophilia (anglicismo)  

���� Coacción  

���� Segregacionismo  

 

� Localice os antónimos dos termos da esquerda. 
Nalgúns casos os termos carecen de antónimos polo 
que empregamos sinónimos. (Resaltados) 

� Todas as letras Z, menos unha, son mentireiras. 
Esquéceas. Z = espazo. 

� Coas letras que sobran, lidas de esquerda á dereita, 
poderá completar as seguintes cuestións. 

���� Brutalidade  

Escriba na táboa seguinte a frase célebre que se agocha na sopa de letras anterior, 
o nome do seu autor.  

Logo intente completar o resto do exercicio engadindo o cargo político que de-
sempeñaba cando morreu asasinado. 
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S62. Deseñen en pequenos grupos unha campaña, nunha cartolina, baixo o lema 
Combate o racismo. Poden empregar artigos de prensa ou noticias do seu con-
torno que amosen actitudes racistas. 

S63. Escoitar a canción de Amistades Peligrosas Africanos en Madrid". 

La noche se vuelve de esparto 
Cuando llega la despedida 
Hay un hueco a medida  
Para el polizonte 

Se marchó lejos de su casa  
Con el corazón en rodaje 
A cambio de ese pasaje  
Vendió su alma al diablo. 

Hoy de nuevo le vi pasar 
Algo triste pero amable 
Siempre infatigable 
Tras el pan y la sal 

Hoy de nuevo le vi pasar 
Tenía los ojos alegres  

Alguien le dio noticias breves 
De su pueblo natal... 

El pecado de ser africanos en Madrid 

Abre los ojos para ver 
Que no llega el sol aquí 

El pecado de ser ébano, sangre y marfil 
Si miras bajo tu piel  

Hay un mismo corazón. 
Quizás con un poco de suerte 
Llegarás a la Gran Vía  
Sin que la policía  

Te pida el pasaporte 

Si la luna está de su parte 
Hoy de hojas y ramas 

Por ventura tendrá su cama 
En la Plaza de España. 

Hoy de nuevo le vi pasar 
Algo triste pero amable 
Siempre infatigable 
Tras el pan y la sal 

Hoy de nuevo le vi pasar 
Tenía los ojos alegres  

Alguien le dio noticias breves 
De su pueblo natal... 

http://www.musica.com/video.asp?video=1106 

S64. Ficha básica da canción: 

���� Como é o emigrante da 
canción? 

 

���� Como chegou a España?  
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���� Onde dorme?  

���� De que vive?  

S65. Explique o sentido das frases do texto: 

���� Polisón.  

���� Vendeu a súa alma ao diaño.  

���� Tras o pan e o sal.  

���� O pecado de ser africanos en 
Madrid 

 

���� Non chega o sol aquí  

���� O pecado de ser ébano, 
sangue e marfil 

 

���� Pídache o pasaporte  
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S66. A que se deberán estas actitudes? Está de acordo coas seguintes afirmacións? 

Afirmacións Si Non 

���� Superioridade dunhas razas, culturas ou grupos fronte a outros: racismo   

���� Superioridade cultural do mundo occidental: etnocentrismo   

���� Os inmigrantes contribúen a aumentar o desemprego.    

���� Os inmigrantes fan que aumente a inseguridade e a delincuencia.   

���� Temor á perda da propia identidade.   

���� Asociación da marxinación á pobreza.    

S67. Ordene os países por número de inmigrantes en España (de maior a menor). 

País Orde 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Estranxeiros con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia (2008) 
[http://extranjeros.mtas.es/es/InformacionEstadistica/] 

S68. Vexa o filme Quiero ser como Beckhan, coa que se pode analizar a integración 
racial, a homosexualidade e a integración da muller en todos os ámbitos da vida. 

���� Título Quero ser como Beckham (2002) 

���� Autor Irwin Winckler 

���� Duración 110 minutos 

���� Argumento 
Jesminder, rapaza de 18 anos, vive en Londres coa súa familia hindú. Seus pais quérena edu-
car como hindú, mais ela só quere xogar ao fútbol e imitar a Beckham, o seu heroe. A súa afec-
ción xeraralle un conflito coa familia e coa comunidade. 

���� Temas O papel social da muller segundo as culturas; estereotipos home/muller. 

���� Unidades 
didácticas 

http://www.auladecine.com/recursos/Quiero_ser_Beckham_2004.pdf 

http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/beckam.htm 
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3. Cuestionario de avaliación 
 

1. O Índice de Desenvolvemento Humano está vinculado a: 

� O poder militar e ao nivel educativo. 

� A liberdade política e a riqueza económica. 

� O poder militar e a riqueza económica. 

� A riqueza en recursos dun país e a liberdade política. 

2. O termo refuxiado aplícase a aquelas persoas que: 

� Marchan do seu país na procura dun mellor traballo. 

� Chegan a un país receptor na procura dunha vida mellor. 

� Marchan do seu país ao ser perseguidos por cuestións políticas, raciais... 

� Marchan voluntariamente do país polas súas ideas políticas. 

3. Cal é a Organización non Gobernamental considerada a máis antiga das existentes? 

� Mans Unidas. 

� Intermón Oxfam. 

� Cruz Vermella. 

� Cáritas. 

4. Que se coñece como Guerra Fría? 

� A historia de Europa tras a caída de Napoleón no século XIX. 

� Os acontecementos da I Guerra Mundial que se desenvolveron en Siberia. 

� As guerras actuais, por seren anacrónicas. 

� A organización mundial tras a II Guerra Mundial arredor dos EEUU ou a 
URSS. 

5. Nestes territorios a guerra segue a ser un impedimento para o seu desenvolvemento. 

� Congo, Afganistán, Iraq e Arabia. 

� Afganistán, Congo, Iraq e Gaza. 

� Iraq, España, R.D. Congo e Colombia. 

� RD Congo, Israel, Suecia e China. 
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6. Que país foi ocupado tras o atentado das Torres Xemelgas en EEUU: 

� Iraq. 

� República Democrática do Congo. 

� O Líbano. 

� Afganistán. 

7. Cada 30 de xaneiro celebramos: 

� O Día Escolar da Paz e da Non Violencia. 

� O Día dos Dereitos Humanos. 

� O Día dos Refuxiados. 

� O Día Internacional da Muller. 

8. A maior parte dos países con conflitos bélicos actuais caracterízanse por: 

� Careceren de recursos naturais e teren sistemas políticos democráticos. 

� Teren gobernos ditatoriais e pertenceren ao primeiro mundo. 

� Teren gobernos ditatoriais e pertenceren ao terceiro mundo. 

� Teren grande cantidade de recursos naturais e pertenceren ao cuarto mundo. 

9. As siglas ACNUR significan... 

� Acción Cultural Nacional da URSS. 

� Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Retornados. 

� Alto Comisionado para os Necesitados Urxentes. 

� Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados. 

10. O termo racismo fala de... 

� Intolerancia. 

� Solidariedade. 

� Cooperación. 

� Fraternidade. 

 


