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LES MINES ANTIPERSONA:
Una amenaça invisible. Una arma

indiscriminada

A la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida treballem per promoure la cultura de

la pau i la No Violència, i considerem que el militarisme i la fabricació i venda

d'armament són els principals obstacles per a la pau. 

Amb la voluntat de contribuir en construir un món millor i un futur en pau, des de

la Coordinadora realitzem campanyes i activitats per a la sensibilització i per a

l'educació transformadora, per a fomentar la reflexió i el debat sobre  la

importància del desarmament i la desmilitarització per a poder crear societats

més justes, segures i solidàries. 

En motiu del 4 d'abril, Dia Internacional de la lluita contra les mines

antipersona, hem elaborat aquest dossier, amb informació sobre les

conseqüències de l'existència de milions de mines antipersona encara enterrades

arreu del món, fins i tot dècades després de la fi dels conflictes.  Aquest dossier

acompanyarà altres materials didàctics per l'activitat Per cada mina una flor,

que proposem les entitats de l'Eix Migracions i Refugi de la Coordinadora d'ONGD

per a la setmana del 6 al 9 d'abril, però programable, prèvia consulta de

disponibilitat per a altres dates a petició dels centres.

Les mines antipersona són unes de les armes més injustes i indiscriminades que

existeixen, ja que el 80% de víctimes de les mines són civils (nens i nenes moltes

d'elles), que perden la vida o queden mutilats per sempre. A més a més les mines

antipersona, no obeeixen tractats de pau ni treves i tenen efectes destructius a

llarg termini: Mines enterrades durant la primera Guerra Mundial encara causen

morts i destrucció avui en dia, més de 100 anys després! 



Què són les
mines
antipersona?
Les mines antipersona, són artefactes

explosius que s'entierren o es camuflen, i

que s'activen i exploten quan algú les trepitja

o les colpeja. Aquestes armes afecten

sobretot a la població civil i comporten greus

danys humans i econòmics no només durant

la guerra, sinó  fins i tot dècades després

que aquesta acabi.  El seu us va estar molt

extés per tots els exèrcits del món fins els

anys 90. El 1997 va tindre lloc la Convenció

sobre la Prohibició de les Mines Antipersona,

on per primer cop a la història els països es

posaven d'acord en prohibir completament

una arma d'us generalitzat. Fetes de plàstic,

metall o altres materials, contenen explosius 

i de vegades peces de metall o altres objecte

De pressió: exploten al ser trepitjades 

Mines de rebot: Quan s'activen, salten

un metre des del seu emplaçament, i

projecten fragments metàl·lics a un radi

de 100 metres.

De fragmentació: Quan exploten, es

dispara una pluja de fragments

metàl·lics amb un radi d'acció de 200

metres.  

amb la intenció de causar danys

addicionals.

Tipus de mines antipersona

L'any 2020 hi van haver   18,747 accidents

causats per artefactes explosius al món,

causant la  mort de 8,165 persones, i ferint

greument a  10,582  segons dades del

Monitor de violència Explosiva de l'AOAV

(Accion on Armed Violence) i segons l'ICLB 7

de cada 10 víctimes són civils i més de la

meitat són menors d'edat. El nombre de

nens i nenes afectats per explosions de

mines ha crescut un 12% els últims 2 anys. 

Font: Landmine&Cluster munition monitor 2020 , Ayuda en Acción, AOAV's Explosive
Violence Monitor (2020) 



A un costat queden els territoris ocupats

per Marroc el 1975 i a l'altre els

campaments de refugiats de Tindouf

(Argèlia). El mur es va construir el 1980,

en plena guerra entre el regne de Hassan

II i el Frente Polisario després que

Espanya abandonés el territori,

constituint el mur militar més llarg del

món.

Es calcula que existeixen entre uns 7 i 10

milions de mines i explosius al voltant del

mur, algunes espanyoles, altres franceses

i italianes, que converteixen el Sàhara

Occidental en un dels territoris més

minats del planeta i causen la mort

d'entre 10 i 20 persones cada any.

Cada any, coincidint amb la jornada

mundial contra les mines antipersona,

l'Associació Saharaui de Víctimes de les

Mines (ASAVIM)  i altres organitzacions

civils es manifesten per denunciar la

vulneració  de drets humans que

representa el mur i el camp minat.

7 milions de
mines al
Sàhara

Occidental 

Malgrat l'alto al foc signat el 1991 entre el

Frente Polisario i Marroc, que l'exèrcit

marroquí va trencar el passat 13 de

novembre, la majoria de sahrauís encara

viuen als camps de refugiats a Argèlia, pel

perill que suposa tornar als territoris

encara minats. Per això, grups de dones

joves sahrauis s'estan encarregant de  la

perillosa tasca de desminar les seves

terres per a poder-hi tornar. 

Una fortificació de més de 2000

kilòmetres rodejada de mines

antipersona i custodiada per

180mil soldats divideix de nord

a sud el desert del Sàhara. 

Font: https://www.unmas.org/en/unmas-territory-of-western-sahara





L’Eix Migracions i Refugi de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida ha elaborat una

altra proposta per després de les vacances de Setmana Santa i en motiu de la

celebració del Dia Mundial per la Sensibilització contra les mines antipersona (4

d’abril), i del 6 al 9 d’abril convidarà als centres educatius a participar en l’activitat “Per

cada mina una flor”.

L’activitat, creada per l’artista i activista sahrauí Mohammed Mouloud Yeslem, invita a

l’alumnat dels centres a elaborar flors artesanals de tela, feltre, goma eva o altres

materials, que posteriorment es portaran al Sàhara i es plantaran davant del “mur de

la vergonya”, per confrontar-lo amb un jardí amb els desitjos de pau arribats d’arreu i

que clami per l’esperança d’un món sense mines, i sense murs.

L’activitat va acompanyada d’una guia didàctica perquè el professorat pugui abordar la

temàtica de les mines i del mur a l’aula i portar a la reflexió i al debat i d'aquest dossier

amb informació sobre el problema de les mines al món.

Els centres educatius que vulguin participar de l’activitat, podran triar entre el 6 i 9

d’abril per realitzar-la, i hauran d’inscriure’s enviant un correu a

sensibilitzacio@coordinadora-ongd-lleida.cat per rebre els materials i estar en contacte

per després poder recollir les flors.

L'activitat pot també realitzar-se en altres dates que proposin els centres, prèvia

consulta de disponibilitat, i es podrà consultar al Sac solidari de la Coordinadora

d'ONGD i aMS de Lleida: https://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/sac-solidari/
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Per cada mina una flor

mailto:sensibilitzacio@coordinadora-ongd-lleida.cat


Font: http://the-monitor.org/en-gb/our-research/interactive-maps.aspx

Les mines i les restes d'explosius de guerra segueixen afectant a milions de
persones a més de 60 països. Es calcula que existeixen uns 110 milions de mines
antipersona repartides en 64 països, la majoria a l'Àfrica Subsahariana. Segons
l'ICBL (International Campaign to Ban Landmines) els països amb més territori
minat són: Afganistan, Bòsnia Herzegovina, Cambodja, Croàcia, Etiòpia, Iraq,
Tailàndia, Turquia, Ucraïna i Iemen. També hi ha xifres molt preocupants a Angola,
Nigèria, Mali,  Sudan, Txad, República Democràtica del Congo, Eritrea, Síria, Iraq,
Palestina, Colòmbia, Myanmar, Laos, Azerbadján i Sàhara Occidental. 

Myanmar és l'únic país les forces governamentals del qual actualment encara
utilitzen mines. Hi ha hagut registre d'us de mines antipersona per grups armats a
Afganistan, Colòmbia, India, Líbia i Pakistan (2019) i 15 països encara les
fabriquen, inclos Estats Units, Rússia i Xina.

 El desminat és una tasca titànica. A Iraq, per exemple, a ciutats com Mosul, els
explosius estan a tot arreu, amagats als armaris de les cases, i són fàcilment
confosos per recipients o altres objectes. Només el 2018 s'hi van desactivar més
de 17mil explosius. A Colòmbia, l 'existència de mines i el desminat són un obstacle
per reconstruir la pau. El 2019, es calcula que hi va haver al menys 1 víctima al dia
de mines antipersona i artefactes explosius, sobretot a zones rurals. 
El covid19 ha aturat les tasques de desminat a altres països afectats per les mines,
com ara Armènia, Senegal, Líban, Perú, Kosovo, Vietnam o Zimbabwe, entre altres.

A la web the-monitor.org es poden consultar mapes interactius actualitzats sobre
la contaminació per mines al món, les víctimes i el desminat.



Un 80% dels països del món (164 països) són

Estats Membre del tractat, només 32 països

no són signataris del tractat, concretament

alguns dels països amb els exèrcits més

poderosos del món: Estats Units, Israel, Xina,

Russia, Korea del Nord, Índia, Líban,

Myanmar, Aràbia Saudita, EAU o Marroc. 

El tractat obliga als països signants a:

- mai utilitzar, desenvolupar, produir,

acumular o transferir mines antipersona. 

- Destruir tots els estocs en 4 anys i netejar

tot els seus territoris minats en 10 anys.

- Realitzar programes d'educació en els riscs

de les mines i aillar la població de les zones

minades.

- Proveir assistència per la cura i

rehabilització i reintegració social i

econòmica de les víctimes.

- Oferir assistència a altres països membre.

- Adoptar legislació específica.

El Tractat de prohibició de mines de 1997

és un acord internacional legalment

vinculant que prohibeix l’ús, la producció,

l’emmagatzematge i la transferència de

mines antipersona i estableix obligacions

als països per netejar les zones afectades,

ajudar les víctimes i destruir les reserves. Va

entrar en vigor el 1999.

El Tractat per la prohibició de les mines,

anomenat oficialment Convenció per la

prohibició de l'us, emmagatzematge,

producció i transferència de mines

antipersona i sobre la seva destrucció

(també coneguda com a Convenció

d'Otawa) és un dels tractats amb més

acceptació al món: 

El Tractat per la
prohibició de les
mines antipersona

Font: http://www.icbl.org/en-gb/the-treaty/treaty-in-detail/treaty-text.aspx
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5 arguments per prohibir les mines
1.El cost humà: Les mines antipersona maten i mutilen persones cada dia.
Destrueixen vides i famílies. Moltes persones perden mans, braços, peus,
cames i sofreixen ferides que els incapaciten de per vida. 

2. La majoria de les víctimes són civils, i menors. El 80% de les víctimes de
les mines antipersona són civils, no soldats, i la majoria d'explosions es
registren en periodes posteriors a la guerra, en temps de "pau". Són armes
totalment injustes, indiscriminades i inhumanes. La meitat de les víctimes de
mines antipersona són menors d'edat.

3. Són obstacles per a la pacificació i el creixement econòmic. L'existència
de mines en un territori alenteix el retorn de refugiats després d'un conflicte, i
obstaculitza l'arribada d'ajuda humanitària. Les mines tallen l'accès a rutes i
carreteres importants. L'assistència mèdica a víctimes de mines és molt costosa
i col·lapsa els fràgils sistemes de salut després d'un conflicte. 

4.No són efectives per protegir fronteres. Col·locar mines antipersona a les
fronteres per evitar immigració il·legal no només no atura els fluxes migratoris
sinò que aterroritza i empobreix les comunitats que viuen a prop de les zones 
 frontereres. 

5.Tenen efectes a llarg termini. Un
cop enterrades, les mines continuen
actives fins que es desenterren i
desactiven. El procediment de neteja de
mines d'un territori és extremadament
lent, costós i perillós. Hi ha mines
enterrades des de la Primera Guerra
Mundial (fa 100 anys!) que continuen
matant i mutilant avui dia. Les mines no
entenen de tractats de pau ni altos al
foc.

Extret de: http://www.icbl.org/en-gb/problem/arguments-for-the-ban.aspx/



Debat a classe: És necessari l'armament?
Calen exèrcits i tanta despesa pública en
armes ? Quins altres arguments o raons se
us ocorren pel desarmament i la
desmilitarització ?
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DINÀMICA: 

5 arguments pel desarmament
1.La violència és un criteri absurd de resolució de conflictes. Amb la
violència guanya el més fort, no el més just, o qui té l'armament més
destructiu. No hi ha cap relació entre tenir més força i tenir més raó. 

2. La guerra és una de les principals causes de sofriment de la humanitat.
L’aparició de l ’aviació, el bombardeig sobre ciutats i les armes de destrucció
massiva han portat que en les guerres actuals el 90% de les víctimes
siguin civils. A qui protegeix, doncs, la guerra? A qui defensen els exèrcits? 

3.La fabricació i el comerç d’armes alimenta i fa més greus els conflictes.
Les causes dels conflictes són sovint complexes i diverses, però el negoci de les
armes els allarga i agreuja les seves conseqüències, quan no els provoca
directament. És un escàndol intolerable l ’aprofitament dels conflictes per a
l’enriquiment privat i que els Estats consentin i promoguin aquest tràfic

4.L’obsessió per la seguretat crea inseguretat. L’afany obsessiu per eliminar
riscos, acaba portant a un estat neuròtic d’angoixa crònica i a actuacions
irracionals que creen riscos nous.

5.El concepte exclusivament
militarista de la seguretat és car i
ineficaç. Les despeses militars
mundials són de l’ordre del bilió
de dòlars l’any. Amb un 2%
d’aquesta quantitat seria possible
eliminar la fam a tota la terra

L'armamentisme n’és un exemple
clar: disposem de la capacitat de
destruir la terra moltes vegades!

Extret de: https://fundipau.org/25-arguments/



LA FESTA DE LA PAU
Si tingués la màgia d’un mag,

de les bales faria flors,
dels fusells, trombons i fagots
i dels trons, poemes d’amor.

Si tingués la màgia d’un mag,
de la gana faria blat,

dels canons, prismàtics gegants
i dels tancs, camions de gelats.
Si tingués la màgia d’un mag,
dels soldats en faria clowns,
dels tinents, ocells de paper,

ballarines o castellers.
Si tingués la màgia d’un mag,

de les mines faria daus,
de les bombes, jocs malabars

i dels corbs, coloms de la pau.
 

Cançó de Dàmaris Gelabert

Extret de: http://bibliopoemes.blogspot.com/

Poemes per la pau



 
 

Recursos educatius Fundipau
 http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/

Tallers d'educació per la pau. Minidocumentals dels

tallers que realitza Fundipau d'educació per la pau,

útils per educadors i educadores i personal docent que

vulguin treballar el tema a l'aula. Els trobareu a la

pàgina de Fundipau: https://fundipau.org/tallers-

deducacio-per-la-pau-en-video/

Recursos didàctics i jocs de l'Escola de Cultura de
Pau: 
Recursos didàctics escola cultura pau
https://escolapau.uab.cat/ca/materials-didactics-2/

Jocs i dinàmiques conflictes armats
https://escolapau.uab.cat/ca/conflictes-armats-2/

Jocs i dinàmiques construcció de pau
https://escolapau.uab.cat/ca/construccio-de-pau/

Quadern d'activitats per educar en Drets Humans i cultura
de la pau. José Tuvilla.
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/actividades_cultur
apaztuvilla-200068p.pdf

Jocs, dinàmiques i altres recursos sobre
cultura de la pau

Propostes didàctiques d'Amnistia Internacional i Save the
Children per parlar sobre els nens soldat i la responsabilitat del
comerç d'armes: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/ai-
educa/ai-educa-nens.soldat.pdf

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-espada-pacifista

 https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-
mejor-guerrero-del-mundo

Contes per la pau
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Sac
Solidari
Podeu trobar més recursos educatius i

didàctics sobre aquest i altres temes al

sac solidari, a la web de la

Coordinadora d'ONGD i aMS de

Lleida

El sac solidari és un recull de recursos

didàctics i de sensibilització que han elaborat

les ONG i entitats socials i solidàries de la

Coordinadora d'ONGD, dirigit a la

comunitat educativa, a les administracions, al

sector de la cooperació i al públic general.,

però especialment als Centres educatius.

Hi  podeu trobar materials i recursos

didà ctics sobre les migracions, el

deute extern, medi ambient, els ODS,

els drets humans, la interculturalitat,

la cooperació per al

desenvolupament, cultura de pau i

no-violència, comerç just i economia

social i solidària, etc. 

Consulteu la web de la
coordinadora:

http://www.coordinadora-
ongd-

lleida.cat/ca/sacsolidari/




