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1. Introdución 

1.1 Descrición da unidade didáctica 

A unidade céntrase na análise dalgúns aspectos que definen o mundo actual, caracterizado 
pola globalización, e como iso afecta as relacións dos individuos e das colectividades hu-
manas. A través dunha metodoloxía activa, baseada na análise de situacións e casos con-
cretos, na simulación, etc., abórdanse aspectos concretos da nosa sociedade: convivir con 
persoas pertencentes a culturas moi diferentes á nosa, encarar as diferenzas sociais e cultu-
rais na vida cotiá, e a valoración do interculturalismo como proxecto ético de convivencia. 

1.2 Coñecementos previos  

Para facer fronte ao seu contido cumprirá ter dominados os contidos dos seguintes temas: 

� Poboación e demografía. Tanto na terminoloxía específica do tema como no dominio 
da realización e a análise de gráficas ou estatísticas. 

� As actividades económicas das sociedades. Só comprendendo as peculiaridades de cada 
un dos sectores económicos e o seu reparto no mundo será comprensible a problemática 
a nivel mundial. 

1.3 Suxestións para a motivación e o estudo 
Entender o multiculturalismo e a interculturalidade é a base para entender o que estamos a 
facer co mundo actual, e por que o facemos, atendendo a diversos modelos culturais. 

Cómpre concienciarse das desigualdades económicas e sociais entre os habitantes do 
mundo. Tamén se deberán intentar identificar os medios e as iniciativas, tanto individuais 
como colectivas, para procurar un desenvolvemento humano sustentable. Todos merece-
mos as mesmas oportunidades, pero só coa participación da colectividade será posible 
conquistar esta igualdade. 

1.4 Orientacións de temporalización 
Estímase que a esta unidade didáctica haberá que dedicarlle doce sesións ou horas. 

� Dúas sesións para o punto 2.1: Desenvolvemento humano. 

� Dúas sesións para o punto 2.2: Desprazamento da poboación. 

� Dúas sesións para o punto 2.3: Cooperación internacional. 

� Tres sesións para o punto 2.4: Conflitos mundiais. 

� Tres sesións para o punto 2.5: Multiculturalismo e interculturalismo. 

� Unha sesión para o punto 2.6: Etnocentrismo e interculturalismo. 
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2. Secuencia de contidos e actividades 

2.1 Desenvolvemento humano desigual 
O benestar, ou nivel de desenvolvemento dun país, mídese partindo dalgúns indicadores 
que falan da calidade de vida dos diferentes 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, a adquisición de co-
ñecementos e o acceso aos recursos necesarios para lograr un nivel de vida óptimo. 

Outros elementos, tamén moi valorados polas persoas, son as liberdades política, eco-
nómica e social, coa posibilidade de ser creativo e produtivo, respectarse a si mesmo e go-
zar da garantía dos dereitos humanos. 

2.1.1 Indicadores 

O desenvolvemento humano, en definitiva, atende a dous aspectos: o desenvolvemento de 
capacidades humanas (mellorar a saúde, e posuír coñecementos e habelencias) e o uso que 
as persoas fan desas capacidades (produción e actividades culturais, políticas, económicas, 
sociais...). O desequilibrio entre as dúas pode xerar frustración. 

 

Mapa do mundo para o IDH dos diferentes Estados, Informe 2007/2008 (PNUD) 

    

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. 
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� 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. 

 

Actividades propostas 

S1. O IDH exprésase en valores abranguidos entre 0 e 1, segundo a seguinte táboa. 

���� 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) 

Ordene os países de maior a menor IDH. Busque na biblioteca ou en internet e 
complete a seguinte táboa (datos 2007 Nacións Unidas).  

Territorio Posición 
Continente / 
Hemisferio 

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    
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2.1.2 Evolución recente 

As cifras amosan unha clara desigualdade entre o primeiro mundo e o terceiro mundo. Se-
gundo as estatísticas, o índice de desenvolvemento aumentou en todo o mundo, mais non é 
abondo, tendo en conta que tamén as estatísticas din que 72.000 persoas morren ao día de 
fame. 

O ano 1965 creouse no seo das Nacións Unidas o Programa para o desenvolvemento 
(PNUD), presente en 166 países. A súa función é a de contribuír á mellora da calidade de 
vida das nacións, promovendo o cambio e a difusión dos coñecementos, a experiencia e os 
recursos necesarios para axudar aos pobos a conquistar unha vida mellor. 

 

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? 

Entre os obxectivos do Programa para o desenvolvemento están os seguintes:  

� Gobernabilidade democrática dos países. 

� Redución da pobreza. 

� Prevención e recuperación da crise.  

� Enerxía, medio natural e xestión de refugallos 

� Tecnoloxías da información e da comunicación 

� Prevención e información en relación coa SIDA. 
 

Actividades propostas 

S2. Xa dixemos que, para valorar a riqueza dun país e da súa poboación, máis signi-
ficativo que o Produto Interior Bruto é o PIB per cápita. Observe a táboa e calcú-
leo para os países marcados. Despois, analice e conteste: 

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 

� Cales destes países son desenvolvidos? En que continente están situados? 

� Que país é considerado en vías de desenvolvemento. En que continente está si-
tuado? 

� Que países dos analizados pertencen ao Terceiro Mundo? En que continente 
están situados? Todos eles son estados recoñecidos? 
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2.2 Desprazamentos da poboación 

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, desprazamen-
tos 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 continuou 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 os que chegan a un territorio, procedentes de outro, reciben o nome 
de inmigrantes. 

A diferenza entre emigración e inmigración defínese como saldo migratorio, que se 
considera positivo cando a poboación aumenta e negativo cando diminúe. 

2.2.1 Movementos migratorios 

Causas 

Os movementos migratorios teñen motivacións moi diversas: 

� Naturais: como as características do espazo natural en que habitan os seres humanos: a 
súa salubridade, o clima, as catástrofes naturais (terremotos, erupcións volcánicas, etc.). 

� Sociais: guerras; persecucións relixiosas, sociais, políticas ou étnicas; o crecemento ex-
cesivo da poboación que non atopa recursos no seu espazo vital. 

� Económicas: as diferenzas entre o nivel de vida e de oportunidades entre hemisferios, 
continentes, países, rexións, o paro ou a busca de mellores empregos. 

Clasificación 

Estes desprazamentos humanos adoitan clasificarse así: 

� Pola súa duración: temporais e definitivos. 

� Pola súa forma: voluntarios ou forzosos. 

� Pola súa legalidade: controlados e apoiados polos países de destino, ou clandestinos. 

� Polo lugar de destino: 

– Migracións internas: desprazamentos que se producen dentro dun Estado. Éxodo ru-
ral: emigración dos habitantes do rural ás cidades (nomeadamente no século XVIII). 
Na actualidade subsiste no Terceiro Mundo. As súas consecuencias son: o despobo-
amento dos campos e o rápido crecemento da poboación urbana. 

– As migracións externas: desprazamentos que traspasan as fronteiras dun Estado, non 
libres de grandes dificultades, xa que adoitan cubrir longas distancias, hai unha 
grande dificultade para acceder aos medios de transporte e tamén é difícil a integra-
ción nos lugares de destino. 
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Actividades propostas 

S3. O 3 % da poboación mundial non vive no lugar onde naceu. Tendo en conta que 
en decembro de 2008 vivían no mundo 6.741.072.120 persoas, calcule cantos 
cidadáns viven fóra da súa patria. 

S4. Nos medios de comunicación empréganse con frecuencia incorrectamente os 
termos refuxiados, emigrantes por motivos económicos e desprazados internos. 
Busque información e defina cada un destes termos axeitadamente. 

 

2.2.2 Consecuencias das migracións 

Os movementos migratorios teñen consecuencias, tanto para os países receptores como 
para os países emisores: 

� Para os países de saída (normalmente subdesenvolvidos). O máis importante é que se 
modifica a estrutura da poboación. Emigra a xente nova e normalmente de sexo mascu-
lino, orixinando un forte desequilibrio entre homes e mulleres, limitando a formación 
de familias e empobrecendo o futuro dos seus países. Tamén é certo que deixan de ser 
unha carga económica para os seus veciños ao non ter que xerar postos de traballo para 
eles. 

Un aspecto positivo é que eses emigrantes envían periodicamente cartos ás súas fami-
lias, o que mellora a calidade de vida dos que quedaron. 

� Para os países receptores (normalmente desenvolvidos). Aínda que os inmigrantes 
son traballadores pouco cualificados, que se ocupan en tarefas infravaloradas, con lon-
gas xornadas e mal pagados, non sempre son ben recibidos polos habitantes dos países 
receptores onde son considerados como competencia. 

Outros problemas que se suscitan son os seguintes: con frecuencia viven en guetos ou 
barrios marxinais das grandes cidades; as dificultades dalgúns inmigrantes para adap-
tarse aos costumes do país receptor; as condutas racistas ou xenófobas por parte de cer-
tos sectores sociais, ... 

Como contrapartida, aumenta a poboación nova e melloran os índices de natalidade dos 
países receptores, que adoitan ter unha poboación moi avellentada; os inmigrantes ta-
mén contribúen ao crecemento económico do país co seu traballo e, ao colaborar no 
pagamento de impostos, colaboran no financiamento das pensións e dos servizos so-
ciais. 

Actividades propostas 

S5. A Península Ibérica e o seu territorio insular son meta das rutas de migración do 
Sur ao Norte procedentes de África. As embarcacións, os asaltos aos valados de 
Ceuta e Melilla, os baixos de camións ou as adegas de barcos son moitos dos 
medios empregados para chegar a estas costas e, desde elas, introducirse en 
Europa. Lea o seguinte artigo periodístico e analíceo. 
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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 estadouni-
dense, 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 

� Que clase de migración está descrita no artigo? 

� Cal é a capital administrativa sahariana? 

� Que transportes se empregan para os movementos migratorios dende África? 

� Cantas rutas de peregrinación hai cara a Europa dende África? 

� Que problemas orixinan os movementos migratorios clandestinos? 

� Trace no seguinte mapa do norte de África, coa axuda dun atlas, as nove rutas 
de migración reflectidas no texto. Escriba tamén os nomes dos países emisores 
e dos receptores. 
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2.2.3 Principais rutas migratorias 

As principais rutas migratorias no mundo son as seguintes: 

� De Guatemala aos EEUU. Os mexicanos constitúen o grupo de inmigrantes máis nu-
meroso dos que entran ilegalmente nos EEUU. Entanto que eles procuran unha vida 
mellor no norte, os campesiños guatemaltecos ocupan os lugares dos mexicanos emi-
grados. Os cárteles da droga estanse a converter nos controladores desta ruta de tráfico 
humano, moitas veces empregados como cebo para distraer as autoridades dos carga-
mentos de estupefacientes. Tradicionalmente as entradas realizábanse polas proximida-
des de San Diego e de El Paso, pero o valo construído como fronteira xerou unha nova 
entrada por Tucson (Arizona). 

� Extremo Oriente. Desde Corea do Norte a Corea do Sur, a ruta atravesa Tailandia, 
China e Laos. Está motivada pola fame e leva á aparición de rutas de explotación se-
xual feminina. 

� Europa do Leste. Coa súa entrada na UE converteuse na rexión onde maior tráfico 
humano se produce. As principais rutas viaxan dende Asia Central a Rusia e desde alí a 
Europa occidental cruzando Ucraína, Eslovaquia e a República Checa. Outras perco-
rren Irán e Turquía, e entran en Europa 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 a Europa cruzando o estreito. 

 

Actividades propostas 

S6. Coa axuda dun atlas marque sobre o mapa, cunha frecha, as principais rutas 
migratorias mundiais. 

 

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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� Cite cinco países cun saldo migratorio positivo. 

� Cite cinco países cun saldo migratorio negativo. 

� Trace sobre o planisferio a liña do Ecuador. Que saldo migratorio é máis fre-
cuente nos países ecuatoriais? 

2.2.4 Movementos migratorios: a Península Ibérica e Galic ia no século 
XX 

As migracións tiveron un peso importante na estrutura demográfica e social de España. O 
rápido éxodo rural cara á periferia industrializada da España de principios do século XX 
foi o que supuxo o cambio máis importante na distribución espacial da súa poboación. 

Os movementos migratorios de 1800 a 1950  

Os desprazamentos de poboación na España do século XIX e da metade do século XX fo-
ron a migración interna cara á periferia e a que tivo como destino países do estranxeiro 
(Alxeria, Europa e América Latina). Os factores que influíron nestes desprazamentos fo-
ron: 

� Aumento significativo da poboación (tránsito a unha demografía moderna). 

� Permanencia dunha estrutura socioeconómica agraria.  

� Cambio da política demográfica (entre 1851 a 1903 as leis eliminaron os atrancos que 
se opuñan á emigración alén das fronteiras do Estado). 

A I Guerra Mundial reorientou os fluxos migratorios. As saídas cara a América reducíron-
se, aumentou o número de emigrantes que regresaban (indianos), e incrementouse a emi-
gración cara a Francia e á periferia industrial (País Vasco e Cataluña). 

Co estoupido da Guerra Civil España (1936) disparáronse as cifras de emigrados, mais 
esta vez como refuxiados políticos; unha boa parte regresou tras a guerra a España, aínda 
que moitos se alistaron no exército regular francés ou nos comandos clandestinos da Re-
sistencia contra os nazis. Algúns emigraron á URSS ou a América Latina (México) e ou-
tros sucumbiron ao terror nazi ao seren deportados a campos de concentración. 

Tras a II Guerra Mundial creceu a emigración cara a Europa Occidental (Suíza, Alema-
ña e Francia). A emigración galega a outras zonas de España foi frecuentemente irreversi-
ble (agricultores): Barcelona, País Vasco, Madrid e Asturias. 

O boom migratorio (1950-1980) 

Entre 1950 e 1980 contabilizáronse uns 15 millóns de desprazamentos no territorio espa-
ñol, basicamente a favor de Barcelona, Madrid e Valencia, o que provocou un gran baleiro 
nas áreas rurais. A fin do bloqueo internacional do franquismo ao comezo dos anos 50 
coincidiu co inicio do proceso de reconstrución europea de posguerra. Isto facilitou a reo-
rientación do fluxo migratorio internacional dende América cara a Europa occidental, no-
meadamente a partir de 1960, tanto definitivos como estacionais (vendima francesa). 

Entre os aspectos negativos dos movementos migratorios destaca o desarraigamento e a 
marxinación persoal que padeceron os emigrantes. 
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Os emigrantes achaban lingua e costumes descoñecidos, e recibían un trato clasista (ocu-
paban os traballos máis duros, peor pagados e menos valorados —con salarios inferiores 
aos dos nativos—); padecían a saudade das súas familias e dos seus lugares de orixe. 

Ademais, emigración cara a Europa non beneficiou de xeito especial as súas zonas de 
orixe, pois quedaron privadas da súa poboación máis nova e emprendedora. Os investi-
mentos realizados polos emigrantes canalizáronse cara a actividades que proporcionaban 
unha rendibilidade individual (comprar unha casa, adquisición dun pequeno negocio, etc.). 

As novas tendencias migratorias: (1980-1999) 

Nas últimas dúas décadas do século XX tivo lugar o regreso dos emigrantes ás súas áreas 
de orixe e o crecente abandono das grandes cidades (procura de mellores condicións de 
vida). España, de país emisor de emigrantes, pasou a ser agora receptor. 

A atracción dos países do primeiro mundo sobre os do terceiro provocou un cambio 
migratorio transcendental no século XX. A España chegan tanto emigrantes legais como 
emigrantes indocumentados, mal chamados ilegais, que deben procurar un traballo —
difícil de atopar— e evitar que os descubran, o que favorece que sexan presa doada para a 
explotación. Moitos emigrantes viven auténticas odiseas para conseguir chegar a España. 
O tráfico de embarcacións que cruzan o estreito de Xibraltar, e que acaba moitas veces 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 cotas de inmigrantes e leis de inmigración en que se definen o 
número e o tipo de persoas que teñen dereito a permanecer legalmente nun país, e como 
obter a nacionalidade. Aqueles que non cumprían con estes requisitos eran coñecidos, ata 
agora, como inmigrantes ilegais, mais na actualidade esta expresión é substituída por in-
migrantes sen papeis. Calcúlase que anualmente máis de dous millóns de persoas cruzan 
ilegalmente as fronteiras de Australia, Canadá, os EEUU, Nova Zelandia e a UE. 
 

Actividades propostas 

S7. Reflexione sobre a evolución dos movementos migratorios en España nos últi-
mos séculos. Faga unha liña do tempo (1800-2000) que reflicta o máis importan-
te dos procesos migratorios da España contemporánea (1 cm = 10 anos). 
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� Reflexione sobre os datos representados na gráfica. 

� Por que o ano 1853 é clave nos procesos migratorios españois? 

� Que é un indiano? (Busque nun dicionario ou en internet). 

� Desde finais do século XX e comezos do XXI España pasou de ser un país de 
emigrantes a selo de inmigrados. Cales son as características desa inmigración? 

 

 

� Comunidades que tiveron a taxa de emigración máis elevada en 1910. 

� Cite cinco provincias que apenas sufriran a emigración. 

� Cal é a taxa bruta de Madrid e Aragón? 

� E a de Cantabria? 
 

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 faino obrigada polas circunstancias políticas, eco-
nómicas, sociais, etc. 

Ocupámonos agora dun colectivo moitas veces esquecido, os refuxiados, termo co que 
se define: 

"Toda persoa que fuxiu do seu país e ao que non pode regresar debido a temor fundamenta-
do 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 determi-
nada." 

 

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.  
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Causas de persecución 

No artigo 1-A/(2) da Convención dos refuxiados recoñécense cinco tipos de causas de per-
secución: 

� Raza: no amplo sentido da palabra, incluíndo grupos étnicos ou socios (con antepasa-
dos 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 étnicos, 
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 políticas gobernamentais. 

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 solucionar unha urxencia de 
tempo, pero que non obriga ao estado a conceder o asilo definitivo. 

Axudas á poboación refuxiada 

As axudas á poboación refuxiada van encamiñadas á procura de solucións duradeiras para 
mellorar a súa calidade de vida: 

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

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

� Recolocación (nun terceiro país): solución para casos onde o retorno é inviable e o país 
receptor se nega ou non pode permitir a integración local. 

Os países que expediron más refuxiados nas últimas décadas son: Afganistán, Palestina, 
Mozambique, Etiopía/Eritrea, Somalia, Liberia, Angola, Cambodia, Iraq, Sri Lanka, Bu-
rundi, Ruanda, Sudán, Serra Leoa, Sahara Occidental, Vietnam, Iugoslavia, China/Tíbet, 
Myanmar 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 educativas ou recreativas ou non existen ou están moi limitados. 

Outro colectivo importante son os desprazados internos, é dicir, as persoas que deberon 
deixar os seus fogares polas mesmas razóns que os refuxiados, pero non cruzaron ningu-
nha fronteira internacional. 
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Actividades propostas 

S8. ACNUR, o Alto Comisionado das Nacións Unidas, distingue distintas categorías 
dentro do termo refuxiados. Coa axuda dun dicionario defínaos: refuxiado, asila-
do, retornado, desprazado e apátrida. 

S9. Observe a gráfica de datos de ACNUR na que se detalla a evolución da poboa-
ción de refuxiados. 

 

Poboación de interese para ACNUR (en millóns). 1997-2006 (finais do ano) 

� ACNUR axuda ao total da poboación do mundo que o precisa? A que porcen-
taxe chega? 

� En que ano disparouse o total da poboación de interese? 

� Que razóns motivarían ese forte crecemento de desarraigados no 2006? 
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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 impasibles os cidadáns do chamado primeiro mundo, que manifestan as 
súas inquedanzas a través da cooperación internacional. 

Trátase de calquera axuda voluntaria dun doador, dun país (Estado, goberno local, ...) 
ou organizacións non gobernamentais a unha poboación beneficiaria. Estas colaboracións 
pretenden mellorar a saúde, a educación e as condicións ambientais, e reducir progresiva-
mente as desigualdades no ámbito social e económico. 

2.3.1 Políticas e organismos estatais e supraestatais na cooperación 

Organizacións non Gobernamentais (ONG) 

Son organizacións voluntarias de carácter privado e independentes dos gobernos. Os seus 
fins e obxectivos son humanitarios e sociais, nunca lucrativos. Parecen ter a súa orixe nos 
modelos asistenciais de Europa, no século XIX, a causa da expansión relixiosa. De aí que 
teñan un fondo caritativo, misioneiro e paternalista, en moitos casos. 

As ONG destinan os seus recursos a financiar proxectos ou accións do campo da coo-
peración para o desenvolvemento, tarefas desempeñadas por voluntarios. 

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

Desde os anos 60 do século XX xurdiron novas ideas baseadas nos modelos de desenvol-
vemento, o que significa procura da equidade e solución das necesidades básicas dos máis 
desfavorecidos. 

� Tipos de organismos: 
– Organizacións voluntarias. 

– Axencias e organismos de servizos non lucrativos. 

– Organizacións comunitarias ou populares. 

– Organizacións de inmigración. 

– Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento (ONGD). 

� Características das ONG:  

– Dispoñen de autonomía institucional. 

– Especialízanse en temas ou rexións do mundo. 

– Teñen unha organización flexible. 

– Gozan do apoio e da participación popular. 

– Tratan como iguais aos países receptores. 

– Atenden 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. 
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– Promover a vivenda social. 

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

– Protección do medio. 

– 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, intentan día a día 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. 
 

   

� [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] 

 
 

Actividades propostas 

S10. As ONG son organismos supraestatais para a cooperación internacional. Defina 
que é unha ONG. 

S11. Identifique cando menos catro dos anagramas do cadro superior co ONG co-
rrespondente e busque en internet ou nalgunha biblioteca cales son os seus fins. 
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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. 

2.4.1 A guerra na historia da humanidade 

A súa orixe está no enfrontamento organizado de grupos armados que loitan por controlar 
os recursos naturais ou humanos. Trátase dun proceso constante ao longo da historia, con 
tácticas, estratexias ou metas das operacións militares, e teñen carácter cíclico. 

O estudo da arte ou da literatura é tamén un percorrido polos enfrontamentos bélicos 
que padeceu a humanidade; sempre é a visión dos vencedores, nunca dos vencidos. 
 
 

Actividades propostas 

S12. Hai moitos máis sinónimos de guerra que de paz. En que proporción? Subliñe en 
vermello todos os sinónimos de guerra e en verde os sinónimos de paz. 

Contenda Pelexa Avinza Hostilidade 

Paz Batalla Loita Harmonía 

Querela Desavinza Discordia Preito 

Conciliación Hostilidade Liorta Combate 

Axitación Orde Enfrontamento Concordia 

Inimizade Disputa Campaña Conflito 

Coñece algún outro sinónimo ou antónimo distinto dos aquí recollidos? 

S13. Goya retratou a ocupación napoleónica de 1808 (reinado de Carlos IV/Fernando 
VII) nunha serie de 80 gravados baixo o título Os Desastres da Guerra (1863). 
Busque información (vexa referencias na bibliografía da unidade) 

  

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

� Que aspectos da guerra critica Goya nestes Gravados? 

� Serían argumentos válidos para criticar calquera outro conflito armado, de cal-
quera época histórica e de calquera punto xeográfico? 
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2.4.2 Identificación dos conflitos tras a II Guerra Mundi al 

A II Guerra Mundial é considerada, historicamente, como o conflito máis grave de toda a 
historia da humanidade, pola morte de 55 millóns de persoas, grandes perdas materiais, os 
cambios territoriais que provocou e os desprazamentos masivos de poboación. 

No ano 1947 iníciase unha nova fase histórica, coñecida como Guerra fría, e que rema-
tou no ano 1991. Estes anos caracterizáronse polo enfrontamento entre as dúas superpo-
tencias (os EEUU e a URSS) e a división do mundo en dous bloques, con sistemas eco-
nómicos, políticos e sociais contrapostos: o capitalismo fronte ao comunismo 

A reunificación de Alemaña no 1990, os cambios políticos do bloque comunista da Eu-
ropa do Leste (Perestroika de Mijail Gorbachov) provocaron o afundimento da URSS e a 
desaparición dos bloques. Os EEUU convertéronse na única superpotencia e o seu peso in-
ternacional foi aumentando (triunfo do capitalismo liberal e dunha organización do mundo 
globalizada). A presenza militar estadounidense naqueles puntos da terra onde considera-
ban que os seus intereses eran vulnerados foi palpable (Panamá 1991, Kuwait-Iraq 1991, So-
malia-Afganistán 1991, Iraq 2003) actuando como árbitro da situación internacional. 

O seu protagonismo crecente foi posto en cuestión polos países emerxentes (a China, 
India, Brasil, ...), que apostaron por un mundo multipolar no que se teñan en conta as opi-
nións e os intereses de todos os países do mundo. A pobreza no Terceiro Mundo, os en-
frontamentos étnicos, os fanatismos relixiosos e a crise económica global dos últimos anos 
da primeira década do século XXI están a ensombrecer o panorama actual e fan cuestionar 
á cidadanía o modelo consumista do primeiro mundo. 

Moitos son os conflitos xurdidos a partir da segunda metade do século XX, moitos de-
les a partir do proceso de descolonización de África e Asia. As causas son variadas e non 
excluíntes: loita polo poder e reivindicación da independencia; a marxinación territorial; a 
instrumentalización relixiosa ou o control dos recursos naturais. 

 

Guerras e conflitos actuais 

 

� Conflitos internacionais: 
– Guerra do Golfo Pérsico. (1990-1991). 

– Conflito iugoslavo. Prolongouse unha década (1990-2001).  

– Guerra de Afganistán (2001 tras os atentados terroristas nos EEUU). 

–  Guerra de Iraq (2003).  
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� Conflitos locais: 
– África. Na década dos 90 do século XX: Alxeria, Congo, Etiopía, Ruanda, Sudán, ... 

– América. Colombia (1964) e Haití (2004). 

– Israel-Palestina (1948). Pola declaración de independencia do Estado de Israel. 

– India-Pakistán. Desde 1947, cando a independencia das colonias británicas. 

– Chechenia. Separatistas contra a República Rusa (1994-2003). 
 

Actividades propostas 

S14. A seguinte 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 armados? 

� Que continentes quedan á marxe dos enfrontamentos violentos? 

S15. Seleccione algún conflito actual, localice información sobre el (en bibliotecas ou 
en internet) e logo complete a ficha. Vexa primeiro esta páxina web: 

[http://www.amnesty.org/es/armedconflict] 

���� Nome do conflito: 

���� Marco xeográfico  

���� Datas salientables  

���� Bandos enfrontados  

���� Causas  

���� Historia  

 



 

Páxina 22 de 46 

 

 

���� Consecuencias.  

���� Vítimas (aproximadas)  

���� Noticia de prensa recente.  

 

2.4.3 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 resolver eses 
problemas asínanse tratados, convenios ou declaracións internacionais, e créanse organi-
zacións supraestatais nas que os países membros delegan certas funcións. 

Organización das Nacións Unidas (ONU) 

A Organización de Nacións Unidas (ONU) fundouse en 1945 para favorecer a paz, o de-
senvolvemento e a cooperación internacional. Na súa orixe estivo constituída por 51 esta-
dos e conta na actualidade con 192 membros. 

 

ONU 
���� Sede principal: Nova York 
���� Outras sedes: Xenebra, A Haia, Montreal, Copenhague, Bonn, 

Nairobi, París, Santiago de Chile, Adis Abeba, Sevilla. 
���� Páxina oficial: http://www.un.org  

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. 

Entre as actividades organizadas polas Nacións Unidas destacan as seguintes: 

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

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

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

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. 

Forzas de Pacificación. Resolución de conflitos 

Os cascos azuis son as forzas de paz da ONU, enviadas a diversos puntos conflitivos do 
planeta, en misións de paz, para intentaren facer cumprir os acordos de paz e impediren 
que volvan iniciarse as hostilidades entre as faccións ou os bandos enfrontados. Concre-
tamente, as súas funcións son: 

� Supervisar o uso do alto o fogo. 

� Desarmar e inmobilizar os combatentes. 

� Protexer a poboación civil. 

� Asegurar 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 todo o referido ao pagamento e ás cuestións 
disciplinarias ou de índole persoal. No ano 2001 recibiron o Premio Nobel da Paz polo seu 
traballo por un mellor mundo organizado e máis pacífico. 

2.4.4 Accións individuais ou colectivas a favor da paz 

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 modalida-
des das instituídas polo fundador no ano 1901. Recóllense deseguido algún destes perso-
naxes e algunha das súas célebres sentenzas: 

� Marthin Luther King: Aprendemos a voar como os paxaros e a nadar como os peixes, 
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. 
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� Nelson Mandela: Despois de escalar unha montaña moi alta, descubrimos que hai moi-
tas outras montañas por escalar. 

� Rigoberta Menchu: Unha muller con imaxinación é unha muller que non só sabe pro-
xectar a vida dunha familia, a dunha sociedade, senón tamén o futuro dun milenio. 

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 pa-
ra o seu traballo, segundo palabras do seu fundador, Henri Dunant. En 1965 proclamá-
ronse os sete principios que deben caracterizar a tarefa humanitaria, tanto da Cruz 
Vermella coma da Media Lúa Vermella: humanidade, imparcialidade, neutralidade, in-
dependencia, 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 
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). 
 
 

Actividades propostas 

S16. 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. Relacióneos cos seus nomes. 

� ���� 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 



 

Páxina 25 de 46 

 

 

S17. As accións individuais ou colectivas. 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] 

� Con que adxectivo definiría a Yeyo Pumba: soñador, iluso, utópico, realista, 
idealista, ...? 

� Que solucións propón o protagonista do conto? 

� Que pensa a súa familia da súa proposta? 

� Cal é a clave para conseguir a paz, segundo Yeyo? 

� Hai paz no mundo? É posible a paz? Cales son os atrancos que a dificultan? 
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2.5 Multiculturalismo e interculturalismo 

A interculturalidade refírese á conflitiva convivencia de culturas nun mesmo contorno; 
unha dominante e outras en minoría. 

2.5.1 O pluralismo sociocultural 

No territorio peninsular vivimos un pluralismo sociocultural histórico, baseado na convi-
vencia de andaluces, canarios, casteláns, cataláns, estremeños, galegos, vascos, ... Cada 
grupo é dominante nun territorio ben delimitado, establecendo relacións non exentas de 
conflitos. Pero poderíase afirmar que o conflito é o camiño natural cara á convivencia pa-
cífica, entanto que se logre superar o reto que o conflito suscita, enriquecendo os que o 
conseguen e empobrecendo a quen non logra superar as barreiras diferenciais. 

Xa que logo, o piar da interculturalidade é a tolerancia, é dicir, a capacidade de conce-
der a mesma importancia á forma de pensar, de ser e de vivir dos demais que á nosa. 

Cómpre intentar pórse no sitio do outro e pensar que a súa opinión, malia ser distinta da 
nosa, 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. 

Hai quen pensa que multiculturalismo pode ser equiparado a aculturación, 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 
vinculado á colonización. 

���� 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 
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Actividades propostas 

S18. Analicemos as diferenzas más importantes no mundo. Complete o mapa, coa 
axuda dun atlas e segundo a lenda inferior, localizando as rexións ou os territo-
rios onde sexa 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. 

 

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

� Que ocorrería se quixeramos introducir no mapamundi, tras realizar as activi-
dades, outro tipo de características que definan as diversidades culturais como 
o reparto do traballo, a lingua, ... 

S19. Atope na sopa de letras as respostas ás cuestións sobre culturas do mundo da 
páxina seguinte. 
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���� 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.  

 

2.5.2 Prácticas culturais en discusión: ablación, matrimo nios convidos 

Non todas as prácticas culturais son aceptables nin respectables, por atacar directamente a 
dignidade humana, os dereitos humanos básicos, etc. Estas prácticas adoitan afectar fun-
damentalmente ás 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, transgri-
de os Dereitos Humanos, ao vulnerar o dereito á igualdade, á saúde, e supoñer maltrato, 
tortura, ... 

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. 

– 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). 

� 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. 
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Actividades propostas 

S20. Lea o seguinte documento e analice as causas e as consecuencias destas prác-
ticas ancestrais, sexistas e discriminatorias contra a muller. 

Unha ONG ofrece microcréditos a mulleres que practican a ablación en Kenia para dedicarse a outro traballo 

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. 

[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 con tres ou catro anos. É antes 
que en África. Semella unha tradición discriminatoria? Por que? 
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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 trátase dunha posición de superioridade e rexei-
tamento cara a outras culturas, outras razas ou grupos étnicos. 

Características e motivacións 

Etnocentrismo é un termo que adoita ir emparellado co de xenofobia e o de discrimina-
ción; é dicir, o feito de facer distincións entre grupos culturais e/ou étnicos implica un acto 
de inxustiza que viola o dereito de igualdade de oportunidades. 

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

� Discriminación positiva: cando se fan diferenzas entre grupos de individuos na respos-
ta a problemas concretos ou a necesidades que precisan de solucións urxentes. Exem-
plo: lei de violencia contra as mulleres en España. 

� Discriminación negativa: cando exista un prexuízo por diferenzas ou consideracións 
subxectivas, en oposición ás observacións científicas. Exemplo: a idea de Hitler de que 
a raza aria era superior e de que o resto das razas deberían someterse a ela. 

A discriminación tamén se pode clasificar polas súas motivacións: 

� Discriminación de sexo: é a idea de que un sexo é superior ao outro. Homes e mulleres 
debemos loitar pola igualdade de ambos os sexos. Esta loita pola igualdade debe con-
cretarse nestes campos: 

– Dereitos humanos. Aínda que a lei iguala ambos os sexos, na práctica moitas mulle-
res 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 asumen os postos políticos polo que as mulleres son moi-
tas veces esquecidas das súas políticas. 

 
 

Actividades propostas 

S21. Defina coas súas palabras os seguintes termos: xenofobia e racismo. 

S22. 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”. 
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3. Resumo de contidos 

O Desenvolvemento Humano Desigual 

O benestar, ou nivel de desenvolvemento dun país, mídese con algúns indicadores que fa-
lan da calidade de vida da poboación. 

� Produto Interior Bruto (PIB): total de actividades económicas realizadas dentro dun  
país nun trimestre ou ano. PIB per cápita: o reparto do Produto Interior Bruto entre o 
número total de habitantes do país. 

� Índice de Desenvolvemento Humano (IDH). Indicador socioeconómico que ten en con-
ta a esperanza de vida ao nacer, a taxa de alfabetización e o Produto Interior Bruto. 

� Consumo de calorías. Unha persoa pode vivir con 2.500 calorías diarias; na Terra, un 
terzo da poboación non ten unha alimentación suficiente. 

� Liña de Pobreza Humana (LPH). Índice que determina a cantidade de persoas que nun 
país viven con menos diñeiro necesario para unha vida digna. 

Hai unha gran desigualdade entre o desenvolvemento humano do primeiro e do terceiro 
mundo. O índice aumentou en todo o mundo, mais aínda 72.000 persoas morren ao día de 
fame. 

Os movementos migratorios 

� A persoa que marcha do seu lugar de residencia a outro territorio recibe o nome de emi-
grante, entanto que os que chegan a un territorio, procedentes de outro, reciben o nome 
de inmigrantes. Saldo migratorio: diferenza entre emigración e inmigración. 

� Os movementos migratorios teñen causas naturais (terremotos...), sociais (guerras, per-
secucións...) e económicas. Poden ser migracións internas (dentro dun país) ou externas 
(entre diferentes estados). 

� Consecuencias: cambia a estrutura da poboación dos países de orixe (perda de persoas 
novas), favorece o seu desenvolvemento polo envío de cartos desde o exterior. Nos paí-
ses de destino: aumenta a poboación nova pero suscítanse rexeitamento e actitudes de 
xenofobia. 

� As migracións tiveron un peso importante na estrutura demográfica e social de España. 
O rápido éxodo rural cara á periferia a principios do século XX supuxo o cambio máis 
importante na distribución espacial da súa poboación. 

� Desprazamentos de poboación na España do século XIX e XX: migración interna cara 
á periferia (Barcelona, País Vasco, Madrid) e externa, cara a países do estranxeiro (Al-
xeria, Europa e América Latina).  

� Despois da Guerra Civil (1936-1939) saíron de España moitos refuxiados políticos.  

� Tras a II Guerra Mundial creceu a emigración cara a Europa Occidental (Suíza, Alema-
ña e Francia). A emigración galega a outras zonas de España foi frecuentemente irre-
versible (agricultores): Barcelona, País Vasco, Madrid e Asturias.  

� Entre 1950 e 1980 contabilizáronse uns 15 millóns de desprazamentos no territorio es-
pañol, o que provocou un gran baleiro nas áreas rurais.   
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� A atracción dos países do primeiro mundo sobre os do terceiro provocou un cambio 
migratorio transcendental no século XX. A España chegan tanto emigrantes legais co-
mo emigrantes indocumentados. 

Conflitos mundiais nas últimas décadas 

� Conflitos internacionais: a guerra do Golfo Pérsico; conflito iugoslavo; a guerra de Af-
ganistán e a guerra de Iraq. 

� Conflitos locais: África (Alxeria, Congo, Etiopía, Liberia, Ruanda, ...); América (Co-
lombia e conflito caribeño) e o enfrontamento Israel-Palestina. 

Cooperación 

As organizacións non gobernamentais (ONG) son organizacións voluntarias de carácter 
privado e independentes dos gobernos. Os seus fins e obxectivos son humanitarios e so-
ciais, nunca lucrativos. 

Organismos internacionais 

A Organización de Nacións Unidas (ONU) fundouse en 1945 para favorecer a paz, o de-
senvolvemento e a cooperación internacional. Na súa orixe estivo constituída por 51 esta-
dos e conta na actualidade con 192 membros. Actividades da ONU: celebración de even-
tos internacionais (Cumio da Terra (1992), coa Axenda 21), mantemento da paz (cascos 
azuis), control de armas e desarmamento, preocupación polos dereitos humanos (vela polo 
seu cumprimento a través do Consello de Dereitos Humanos da ONU). 

Multiculturalismo e interculturalismo. 

� Interculturalidade: conflitiva convivencia de culturas nun mesmo contorno; unha domi-
nante e outras en minoría. O piar da interculturalidade é a tolerancia, é dicir, a capaci-
dade de conceder a mesma importancia á forma de pensar, de ser e de vivir dos demais 
que á nosa. 

� Cómpre intentar pórse no sitio do outro e pensar que a súa opinión, malia ser distinta da 
nosa, é igual de válida. As nosas crenzas e opinións non son mellores que as dos de-
mais, simplemente son diferentes. Compartir esas diferenzas enriquécenos. 

� Non todas as prácticas culturais son aceptables nin respectables, por atacar directamen-
te a dignidade humana ou os dereitos humanos básicos. Estas prácticas adoitan afectar 
fundamentalmente ás mulleres: a mutilación xenital feminina, ou ablación de clítoris, e 
o matrimonio infantil (nenas obrigadas a casar). 

� Etnocentrismo: actitude que considera a cultura propia como única válida para valorar e 
analizar o mundo.  
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4. Exercicios de autoavaliación 
 

1. O Índice de Desenvolvemento Humano está vinculado ... 

� Ao poder militar e ao nivel educativo. 

� Á liberdade política e á riqueza económica. 

� Ao poder militar e á riqueza económica. 

� Á riqueza en recursos dun país e á 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 seren 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. 

4. Que se coñece como Guerra Fría? 

� Historia de Europa tras a caída de Napoleón no século XIX. 

� Acontecementos da I Guerra Mundial que se desenvolveron en Siberia. 

� As guerras actuais, por seren anacrónicas. 

� Organización do mundo tras a II Guerra Mundial arredor dos EEUU e 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. 

� R.D.Congo, Israel, Suecia e China. 
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6. Que país foi ocupado tras o atentado das Torres Xemelgas, nos EEUU? 

� Iraq. 

� República Democrática do Congo. 

� Líbano. 

� Afganistán. 

7. Cada 30 de xaneiro celebramos.... 

� Día Escolar da Paz e da Non Violencia. 

� Día dos Dereitos Humanos. 

� Día dos Refuxiados. 

� Día Internacional da Muller. 

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

� Carecer de recursos naturais e ter sistemas políticos democráticos. 

� Ter gobernos ditatoriais e pertencer ao primeiro mundo. 

� Ter gobernos ditatoriais e pertencer ao terceiro mundo. 

� Ter gran cantidade de recursos naturais e pertencer 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. 
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5. Solucionarios 

5.1 Solucións das actividades propostas 

S1.  

 

S2.  

���� Alemaña 40316'83 PIB per cápita 

���� R. D. Congo 2669'04 PIB per cápita 

���� Territorios Palestinos 10'14 PIB per cápita 

���� Países desenvolvidos e 
continente 

Os EEUU, Xapón, Alemaña, Italia, España, Israel (América N, Asia e Europa) 

���� Vías de desenvolve-
mento e continente 

A China (salvo Hong-Kong e Macau), Afganistán e Congo (Asia e África) 

���� Terceiro Mundo e 
continentes 

O Congo e Afganistán. (África e Asia) 

���� Estados non recoñeci-
dos 

O Estado Palestino. 

S3.  

O 3 % de 6.741.072.120 

6.741.072.120 x 3/100 = 202.232.163’60 desprazados 

S4.  

���� Refuxiados 
Calquera persoa que se atope fóra do seu país de orixe e ao que non pode ou non 
quere regresar por mor dalgunha persecución por razón de raza, relixión, nacionali-
dade, política,... 

���� Emigrantes económicos 
Desprazamentos cara a outros países pola necesidade de gañar máis diñeiro, atopar 
traballo ou en mellores condicións, pagar débedas, etc. 
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���� Desprazados internos 

Segundo Nacións Unidas “persoas ou grupos de persoas que foron forzadas ou 
obrigadas a fuxir dos seus fogares ou lugares de residencia habitual, ou abandona-
das, en particular a causa dun conflito armado, de situacións de violencia xeneraliza-
da, de violacións dos dereitos humanos ou desastres naturais ou causados polo 
home, e que aínda non cruzaron unha fronteira recoñecida internacionalmente entre 
Estados ou que o fan a fin de evitar os efectos de todo iso”. 

S5.  

���� Tipoloxía de migración 
descrita Migracións externas, forzosas, clandestinas e definitivas. 

���� Capital administrativa 
sahariana 

O Aiún 

���� Transportes empregados Barcos pesqueiros, barcos negreiros, pequenas embarcacións. 

���� Rotas de peregrinación  Nove 

���� Problemas que orixinan 
os movementos migrato-
rios clandestinos? 

Supón un perigo para a súa saúde e a propia vida dos inmigrantes. Son persoas que 
buscan un traballo digno para manteren as súas familias, mais teñen dificultade para 
conseguilo ao careceren de papeis legais. Non sempre son respectados nin acepta-
dos polos habitantes dos países receptores. Adoitan vivir na marxinalidade, en gue-
tos, en condicións infrahumanas. Favorece a aparición de “mafias” que se aproveitan 
destas persoas. 

 

 

 

 

S6.  
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���� Cinco países cun saldo 
migratorio positivo 

Exemplo: Canadá, EEUU, Arxentina, Portugal, España, Francia, Reino Unido, Ru-
sia, Noruega, Suecia, Finlandia, Italia, Grecia, Alemaña, Bélxica, Holanda, Angola, 
Namibia, Botswana, Nixeria, Australia, Nova Zelandia, Omán, etc. 

���� Cinco países cun saldo 
migratorio negativo. 

Exemplo: Sudáfrica, Sudán, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Cuba, Marrocos, Exipto, 
Tanzania, R. D. Congo, India, México, Estonia, Letonia, Lituania, Paquistán, China, 
Arabia Saudita, etc. 

���� Saldo migratorio máis 
frecuente nos países 
ecuatoriais? 

Negativo. 

S7.  

 

 

���� Por que o ano 1853 é 
clave nos procesos mi-
gratorios españois? 

Tras a independencia das colonias americanas a comezos do século XIX, aprovei-
tando a ocupación napoleónica da Península Ibérica, o Goberno español prohibirá a 
emigración cara ao novo continente. No ano 1853 cambia esa política e reábrense 
os procesos migratorios cara a aló. 

���� Que é un indiano? 

Emigrante ou descendente de emigrantes españois que volveu ao seu país en moi-
tos casos enriquecido. Estes persoeiros dedicaron grande parte da súa riqueza ao 
desenvolvemento cultural, científico e artístico da súa terra (construíndo colexios, 
achegando material sanitario para a sanidade, etc...) 

���� Cales son as caracterís-
ticas desa inmigración? 

Emigrantes indocumentados. Viaxan de forma ilegal e en penosas condicións desde 
os seus países de orixe. Moitos viven na marxinalidade das cidades e non sempre 
atopan traballo. 

���� Comunidade que tivo a 
taxa de emigración máis 
elevada no 1910 

Comunidade de Galicia. Provincias de León, Alacante e Almería. 

���� Provincias que apenas 
sufriron a emigración 

Castellón, Badaxoz, Cidade Real, Xaén, Huelva, Córdoba, Toledo, Albacete, Cuen-
ca, Guadalaxara, Segovia. 

���� Taxa bruta de Madrid e 
Aragón? 

Do 2 ao 5%. 

���� E a de Cantabria? Do 10 ao 20%. 
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S8.  

���� Refuxiado 

Persoa que fuxiu do seu país, ao que non pode regresar debido a temor fundamen-
tado na ameaza de persecución como consecuencia da súa raza, relixión, naciona-
lidade, ou por ser membro dun grupo social determinado ou por manter unha opi-
nión política determinada. 

���� Asilo 

Práctica de protexer e amparar os individuos que por diferentes razóns deben 
abandonar o seu país. Así falamos de asilo humanitario (cando as persoas se ven 
obrigadas a fuxir por guerras, catástrofes naturais, ...) ou asilo político (cando as 
motivacións son políticas). 

���� Retornado 
Que volveu ao lugar ou á situación en que se estivo. Persoa que viviu no estranxei-
ro e regresa ao seu país de orixe. 

���� Desprazado 
Persoa obrigada a fuxir do seu fogar por algunha crise pero que, a diferenza dos 
refuxiados, permanece dentro das fronteiras do seu país de orixe. 

���� Apátrida 
Persoa que non é recoñecida como natural de ningún Estado e que carece de na-
cionalidade. Pode acontecer por terlla retirado o seu país de orixe ou por ter renun-
ciado a ela, xeralmente por razóns políticas. 

S9.  

���� ACNUR axuda a toda a 
poboación do mundo? A 
que porcentaxe? 

Non. Asiste a case unha terceira parte do total de refuxiados. 

���� En que ano se disparou o 
total da poboación? 

2006. 

���� Que razóns motivarían 
ese crecemento de desa-
rraigados en 2006? 

En realidade o crecemento débese a que ACNUR ampliou o seu papel á asistencia 
de persoas desprazadas no mundo. Aínda que o ano 2006 tamén houbo varias 
catástrofes humanitarias: as inundacións en Alxeria deixaron a 50.000 refuxiados 
saharauís sen fogar nos campamentos; Israel invade o Líbano; seguen os enfron-
tamentos en Gaza (palestinos-israelís). Posible catástrofe en Darfur, ... (Trátase de 
que o/a alumno/a localice conflitos existentes no ano 2006 e que xeran poboación 
desprazada). 

S10.  

Organismos ou entidade (asociación, fundación, corporación ou cooperativa) de carácter privado, con fins e obxecti-
vos humanitarios e sociais definidos polos seus membros. É completamente independente dos gobernos. 

S11.  

���� 1. UNICEF http://www.unicef.es/conoceunicef/queesunicef.htm 

���� 2. Mans Unidas http://www.manosunidas.org/noticias/objetivos_milenio.htm 

���� 3. Intermón Oxfam http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2293 

���� 4. Cruz Vermella http://www.cruzroja.es/preportada/tv/index.html 

���� 5. Médicos sen Fronteiras http://www.msf.es/conocenos/identidad/index.asp 
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���� 6. Amnistía Internacional http://www.es.amnesty.org/quienes-somos/ 

���� 7. Aldeas Infantiles http://www.aldeasinfantiles.es/Pages/default.aspx 

���� 8. Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/ 

���� 9. Ayuda en Acción. http://www.ayudaenaccion.org/ 

S12.  

Contenda Pelexa Avinza Hostilidade 

Paz Batalla Loita Harmonía 

Querela Desavinza Discordia Preito 

Conciliación Hostilidade Liorta Combate 

Axitación Orde Enfrontamento Concordia 

Inimizade Disputa Campaña Conflito 

� 17 sinónimos de guerra. 

� 7 sinónimos de paz. 

� Guerra: conflagración, eliminación, lea, refrega, agarra, agarrada, ... 

� Paz: armisticio, fomento, ... 

S13.  

���� Gravado 2: 

Obra que lembra “Os Fusilamentos do tres de maio – 1814”. Fusilamento no que 
uns soldados franceses se dispoñen a executar a uns civís tras a invasión. Na 
escena aparecen uns civís indefensos e individualizados, fronte a unha “máqui-
na de matar” sen rostro. Interprétase que a representación é un berro fronte á 
barbarie (indeterminada e amorfa), fálanos de como a razón se perde cando se 
usa e abusa da violencia. 

���� Gravado 79: 

Unha figura feminina (segundo unhas interpretacións a Verdade, segundo outras 
a Constitución de Cádiz 1812) está deitada, morta, no chan entanto que un gru-
po a ve. Neste grupo destaca unha serie de cregos compracidos , que non sa-
ben moi ben se a mataron ou só se alegran da súa morte. Na parte dereita do 
gravado aparece a xustiza (cunha balanza) que é a única que chora esta perda. 

���� Argumentos válidos para 
criticar calquera outro 
conflito armado ...? 

Si. Calquera conflito armado é un fracaso do diálogo e da razón humana. 

S14.  

���� Máis castigado polos 
conflitos armados? 

Asia e Pacífico (1) e África subsahariana (2). 

���� Á marxe de enfronta-
mentos  

Oceanía. 
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S15.  

���� Guerra de Sri Lanka. 
���� Paquistanís contra talibán. 
���� Guerra en Afganistán. 
���� Ocupación de Iraq. 
���� Crise do Chad. 
���� Israel e os territorios ocupados de Palestina. 
���� Colombia e as FARC. 

���� Conflito de Chechenia. 

S16.  

6 

1 

2 

5 

3 

4 

 

S17.  

���� Con que adxectivo ...? Podería aplicárselle todos os adxectivos. 

���� Que solucións propón...? 
Promover a educación, anular o armamento e as pelexas entre seres humanos, 
que as actuacións dos homes sexan de corazón non unha resposta violenta, procu-
ra do consenso social para o cambio. 

���� Que pensa ...? 
Que está un pouco tolo, que non existe a profesión de pacificador e que sería me-
llor que fose enxeñeiro ou calquera outra profesión similar. 

���� Cal é a clave para ...? Calquera cambio so é posible co consenso total de todos os cidadáns. 

���� Hai paz no mundo?... 
Non. Si sería posible pero de difícil consecución. Os atrancos son: as desigualda-
des económicas e sociais; a intolerancia e o racismo; os egoísmos, as envexas; 
falta de políticas conxuntas dos estados; falta de compromiso, ... 

S18.  

Trátase de analizar que o mundo está formado por un complexo sistema de relacións e interrelacións relixiosas, 
culturais, lingüísticas... Para traballalo disponse de ligazóns axeitadas na parte de apuntamentos. 

S19.  

1. Corán. 2. Inuits. 3. Yanomamis; 4. Tuaregs. 5. Titicaca. 6. Pigmeos. 7. Cristiá. 8. Boomerang. 9. Xudea. 10. Hin-
duísmo. 11. Xitanos. 12. Gerks. 
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S20.  

���� 1. O goberno de Kenya ten prohibida a práctica ancestral da ablación. 

���� 2. Marigat é unha poboación ao oeste de Kenya, formada por tres tribos que aínda practican ablación do clítoris. 

���� 3. ONG, autoridades sanitarias, asociacións de mulleres e igrexas locais están a realizar campañas preventivas. 

���� 4. Métodos para cambiar estas prácticas: “rituais alternativos” ou microcréditos para as mulleres. 

���� 5. Esta práctica afecta a tres millóns de nenas no mundo. 

Os matrimonios de conveniencia son discriminatorios contra a muller ao non poder elixir o seu destino. Sendo ne-
nas deben compartir as súas vidas con homes moi maiores, isto impide o seu acceso á educación e un serio perigo 
para a súa saúde. 

S21.  

���� Xenofobia 
Fobia = aversión. Prexuízo contra os estranxeiros, en xeral, contra os grupos étni-
cos diferentes ou contra persoas con aspecto físico, ou social, política, relixiosa ou 
culturalmente distintos. 

���� Racismo 
Discriminación das persoas atendendo a súa pel ou outras características físicas 
das persoas. 

S22.  

Odio, represión, intolerancia, discriminación, asañamento, xenofobia, segregación, egoísmo, insolidariedade, mar-
xinación, violencia, racismo 

Tradicionalmente en España o grupo máis marxinado socialmente era o dos xitanos; na actualidade, o feito de que 
España se convertera en país receptor de inmigrantes ampliou o rexeitamento cara a outros grupos: sen papeis, 
emigrantes latinoamericanos ou asiáticos.... xerando problemas de racismo ou xenofobia. 
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5.2  Solucións dos exercicios de autoavaliación 
 
 
 

1.  

�  

� Á liberdade política e á riqueza económica. 

�  

�  

2.  

�  

�  

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

�  

3.  

�  

�  

� Cruz Vermella 

4.  

�  

�  

�  

� Organización do mundo tras a II Guerra Mundial arredor dos EEUU e a URSS. 

5.  

�  

� Afganistán, Congo, Iraq e Gaza. 

�  

�  



 

Páxina 43 de 46 

 

 

6.  

�  

�  

�  

� Afganistán. 

7.  

� Día Escolar da Paz e a non-Violencia. 

�  

�  

�  

8.  

�  

�  

� Por ter gobernos ditatoriais e pertencer ao terceiro mundo. 

�  

9.  

�  

�  

�  

� Alto Comisionado das Nacións Unidas para os refuxiados. 

10.  

� Intolerancia. 

�  

�  

�  
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6. Glosario 
 

C ���� Cascos azuis 

Nome popular co que se designan as Forzas de Paz da ONU. Trátase de corpos militares, 
formados por soldados dos países membros, cuxo traballo consiste en restablecer e man-
ter a paz; protexer a poboación civil; limpar de minas o territorio; desarmar e inmobilizar os 
combatentes; manter a lei e a orde, formando a unha forza local da policía, e supervisar o 
cumprimento dos tratados de paz 

 ���� Cooperación 
Traballo común levado a cabo por un colectivo de persoas ou entidades cara a un obxecti-
vo común e empregando métodos tamén compartidos. Termo contrario a competición 

 

D ���� Discriminación 
Distinción ou segregación, que viola os dereitos dos individuos, por cuestións sociais, 
raciais, de sexo, de orientacións sexuais ou relixiosas 

 

E ���� Emigrante 
Persoa que se traslada do seu propio país a outro, normalmente co fin de buscar unhas 
mellores condicións laborais ou calidade de vida 

 ���� Etnocentrismo 
Consideración da raza e a cultura propias como superiores ás demais, nomeadamente no 
referido á lingua, a relixión, os costumes... 

 

G ���� Guerra 
Conflito armado organizado que enfronta grupos humanos co propósito de controlar recur-
sos naturais ou humanos 

 

I ���� Inmigrante 
Persoa que entra nun país distinto ao de procedencia, o que supón un cambio de residen-
cia de forma temporal ou definitiva. Estes movementos poden realizarse de xeito legal ou 
ilegal (clandestina) 

 ���� Interculturalidade 
Interacción entre culturas dun xeito respectuoso, baseada no principio de igualdade, de tal 
maneira que se favorece a integración e a convivencia de ambas as partes 

 

M ���� Multiculturalidade 
Pode referirse á convivencia ou coexistencia de culturas (relixiosas, étnicas, ...) no mesmo 
país ou territorio. Tamén é a teoría que pretende comprender os fundamentos culturais das 
nacións caracterizadas pola súa gran diversidade cultural 

 

R ���� Racismo 
Forma de discriminación das persoas por motivos raciais, é dicir, pola cor da pel ou cal-
quera característica física que o faga diferente. Non confundir con xenofobia que é o “odio, 
rexeitamento ou hostilidade cara aos estranxeiros” 

 ���� Refuxiado 
Persoa que por causa dunha guerra, catástrofe ou persecución debe marchar do seu país 
buscando refuxio noutro 

 

T ���� Tolerancia 
Derivado do latín “tolerare” = soster, soportar, ... Refírese ao grao de aceptación fronte a 
un elemento contrario ou a unha regra moral 

 

X ���� Xenofobia 
Termo grego que significa “aversión ao estranxeiro”, é dicir, rexeitamento dos grupos 
étnicos diferentes (na fisionomía, no cultural, no político, no social, ...) 
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7. Bibliografía e recursos 

Bibliografía 

Libros de texto. Calquera editorial de 4º ESO para as materias de xeografía e historia, éti-
ca ou educación para a cidadanía de 2º ESO serán útiles para desenvolver este tema. Aquí 
citamos algúns: 

� Consellería de Educación. Libro de texto para a educación secundaria a distancia 2000. 
ISBN: 84-453-2695-3. (Módulos 3 e 4A)  

[http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/adultos/Ed_secundaria/Libros/Sociedade/Mod
ulo3_Sociedade.pdf] 

[http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/adultos/Ed_secundaria/Libros/Sociedade/Mod
ulo4A_Sociedade.pdf] 

� 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 

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

Ligazóns de internet 

� [http://www.controlarms.org/es/] Armas sen Fronteiras: interesantes mapas sobre a dis-
tribución de armamento polo mundo.  

� [http://www.bancomundial.org/] Banco Mundial. Políticas, datos e investigación.  

� [http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/] Guía do Mundo 2007: datos estatísticos, mapas, 
fichas detalladas dos países, artigos xornalísticos (Iepala e Xunta de Estremadura).  

� Goya e a súa obra:  

[http://www.gasl.org/refbib/Goya__Guerra.pdf] Colección dos Desastres. 

[http://clio.rediris.es/n31/desastreguerra/estampas.htm] Análise das láminas dos desastres. 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Desastres_de_la_Guerra] Información xeral 

� [http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1] Intermón Oxfam: recursos educati-
vos, campañas solidarias, tenda virtual con material educativo.  

� [http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/actividades.asp] Movemento 
contra a Intolerancia: recursos educativos, campañas e actos públicos.  

Outros recursos 

Filmografía 

� Persépolis (1985) de Vincent Paronnaud. 95 minutos. Baseada na novela gráfica ho-
mónima. Temas: Irán contemporáneo. Goberno do Sha. Revolución Islámica. Guerra 
entre 
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Irán e Iraq. Exiliados políticos e o Choque de culturas. O papel da muller no mundo is-
lámico.O integrismo islámico.  

[http://www.persepolislapelicula.es] 

Novela Histórica: 

� Bayle, Reine-Marguerite: Prich, el niño herido. Una mina = una vida amputada. Ed. 
Bruño Amnistía Internacional. Colección Yo Acuso nº 4. ISBN: 84-216-3793-2. Colec-
ción Amnistía Internacional: 

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

� 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 poder apren-
der algún día... non perdendo a esperanza de deixar atrás a selva e a guerra. 


