EXPERIÈNCIA

TÍTOL
El conflicte en primer persona: conversem amb una
activista
En el marc del projecte Fent pedagogia de l’Agenda de
Dones, Pau i Seguretat a Catalunya, realitzat conjuntament
per la Lliga dels Drets dels Pobles i l’Escola de Cultura de
Pau de la UAB, s’ha elaborat una unitat didàctica que pretén
acostar aquesta temàtica als centres educatius , tot animarlos a realitzar un servei comunitari de sensibilització i
incidència social.
Una de les sessions d’aquesta unitat consisteix a rebre el
testimoniatge d’una activista.
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DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
L’alumnat de 4t d’ESO té l’ocasió de rebre dues activistes
congoleses de la diàspora belga. La Lliga dels Drets dels
Pobles, ONG amb qui l’IES té el contacte, proporciona el
material necessari per poder preparar la xerrada amb
l’alumnat (publicacions sobre el conflicte i recursos
audiovisuals disponibles en línia).

Les activistes van relatar les seves experiències
personals i com, des de la diàspora, continuen
denunciant el que està passant al seu país i quin és el
seu compromís com defensores dels drets humans.

Es va realitzar una breu dinàmica en petit grup. Partint de
diferents mapes, cada grup havia d’esbrinar quins recursos
minerals té la RDC, i on es localitzen les principals zones
mineres. Es va parlar del coltan, de la situació de les mines,
i del treball infantil. Es va explicar el circuit dels minerals i
com el coltan congolès arriba a formar part dels nostres
telèfons mòbils.

“La xerrada protagonitzada per dues activistes
congoleses va ser molt interessant, segons l’opinió
expressada per la majoria d’alumnes. Els va agradar
la manera d’explicar de la Mado i l’Stella, la
descripció
d’aquell país
africà,
la
situació en què
es troba, la
possibilitat de
tenir
dos
mapes a les
mans per saber on hi ha les riqueses i els conflictes.
També el suport visual i la traducció simultània
permeteren uns testimonis de categoria.” (Xavier
Marí, professor de ciències socials)

Les activistes van parlar, també, de les dures conseqüències
del conflicte sobre la població civil, sobretot en les dones i
els infants. Van fer esment de la resolució 1325 de Nacions
Unides “Dona, Pau i Seguretat”.

El seu testimoniatge no va deixar indiferent a
l’alumnat que, tot i la realitat desconeguda i distant, els
va provocar moltes reflexions i preguntes que van
compartir amb les activistes.

El dimarts 11 d’abril dues defensores dels drets humans
congoleses, Mado Chideka i Stella Kitoga, van parlar amb
l’alumnat de 4t d’ESO sobre el seu país. Van començar
ubicant geogràficament la República Democràtica del
Congo, i mica en mica van aprofundir en la història d’aquest
país, marcada per la riquesa dels seus recursos naturals.

DESCRIPCIÓ DE LA PRÀCTICA:
Competències



Competència d'aprendre a aprendre
Competència social i ciutadana

Objectius
 Donar a conèixer les causes, la situació i les
conseqüències dels conflictes que es viuen en els llocs
de procedència dels defensors i defensores de drets
humans.
 Conèixer les conseqüències de la violència armada
en les dones a través del seu testimoni.
 Visualitzar les iniciatives de pau impulsades per
les activistes

Temporalització
Xerrada, 1 hora
Preparació prèvia 1 hora
Recursos materials i humans
Material educatiu de la unitat didàctica Dones, Pau i
Seguretat
Testimoni de l’activista
Material de suport de la xerrada (guies,
publicacions) proporcionat per la Lliga dels Drets
dels Pobles.
Disponible : www.perillderiqueses.org

Valoració i conclusions

Aspectes innovadors

El testimoniatge directe és un element significatiu per a
l’alumnat.
Disposar d’un espai de debat i conversa amb les activistes
permet a l’alumnat entrar en contacte amb la situació que
s’explica. A través dels testimonis poden empatitzar
directament amb tot allò que s’exposa, i els desperta una
curiositat que es materialitza amb qüestions i preguntes
que poden formular al mateix moment.
L’activitat estava prevista en una hora però va faltar més
temps pel debat, ja que entre l’alumnat van sorgir moltes
preguntes.

El testimoni directe de dues activistes congoleses
que visiten l’Institut.
Professorat participant
Xavier Marí, professor Ciències Socials

PERFIL DE LES ACTIVISTES:
Mado Chideka:

Stella Kitoga:

Consultora independent en gènere i desenvolupament.
Coordinadora de gènere i desenvolupament de l’associació
La Tourkana asbl i responsable dels tallers sobre la
resolució 1325 al Nord i al Sud. Des de l’any 2007
participa en conferències internacionals sobre gènere, la
salut sexual i reproductiva, violències contra les dones en
període de conflictes armats, etc. És membre actiu de
diferents xarxes que treballen per la pau, per la defensa
dels drets humans i per la promoció dels drets de les dones:
La Marche Mondiale des femmes (MMF), B-Gender
(Conseil Consultatif Genre et Développement, Belgique),
Conseil des Femmes Francophone, La Plateforme des
femmes Congolaises , Réseau Tous ensemble pour la cause
des femmes congolaises. L’any 2010, va rebre la distinció
«Femmes de paix» de Bèlgica.

Llicenciada en Ciències Teatrals i graduada en art
dramàtic a Kinshasa. La seva posició com artista fa
que utilitzi el teatre com a estratègia de
sensibilització, de denuncia, i de construcció de pau.
La seva peça de teatre es basa en testimoniatges,
poemes, cants i contes sobre la situació de la dona a
l’est de la República Democràtica del Congo.
Activista i membre de diferents organitzacions que
militen per la pau i la promoció dels drets de les
dones: la Plate-forme Interculturelle des Femmes
Immigrées et Belges, l’Association des Comédiens
et Animateurs de l’Arrondissement de Huy,
Cofondatrice de la CORFAC, Corporation des
Femmes Artistes au Congo, Forum Inter-Régional
des Femmes Congolaises pour le développement International (FIREFEC), i participa de la Marche
Mundial. És membre fundadora de l’asbl Caravane
pour la Paix et la Solidarité. L’any 2011, va rebre la
distinció «Femmes de paix» 2011 de Bèlgica.

Amb el suport

