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A világban élő emberek különböző 

csoportokhoz tartoznak. Tagja vagy egy 

családnak, egy iskolai osztálynak, talán 

egy klubnak vagy sportegyesületnek is. 

Az emberek különböző országokból 

érkeznek és különféle vallásúak,  

ám alapvetően békében  

élnek egymás mellett.
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Sajnálatos módon azonban az emberek nem mindig találják 

meg a közös hangot egymással. Ilyen esetekben komoly 

nézeteltérések, más szóval konfliktusok alakulnak ki.  

A konfliktusok harcokba torkollhatnak, és az emberek 

egymás ellen fordulhatnak. Elszomoríthat, haraggal és 

rémülettel tölthet el téged is, amikor a hírekből a világban 

zajló konfliktusokról értesülsz. Ez a könyv segíteni próbál 

abban, hogy megértsd ezeknek az eseményeknek a hátterét.
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Viták esetén általában elég könnyű megoldást találni  

a problémákra. Konfliktus akkor alakul ki, amikor egyes 

embercsoportok vagy országok nem tudják tárgyalások 

útján rendezni az ügyeiket, és háborúskodásba 

kezdenek. Konfliktusba torkollhat valamely 

népcsoport vagy ország területszerzési szándéka 

is. A helyi lakosság védelmében, illetve  

a rossz bánásmód elleni elégedetlenség  

miatt is kialakulhatnak harcok.
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Egyesek úgy gondolják, hogy mindenkinek hozzájuk 

hasonlóan kellene élnie. Ilyen esetben megpróbálhatnak 

másokat is rávenni arra, hogy saját hitük és szokásaik 

szerint éljenek. Ha a szabályrendszereiket megpróbálják 

rákényszeríteni másokra, az szintén konfliktushoz  

és erőszakhoz vezethet.
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Egy háború során két hadsereg addig harcol 

egymás ellen, ameddig egyikük megadja magát 

vagy elveszíti a harcot. Úgy is véget érhet egy 

háború, hogy a két fél átbeszéli a viszály okait, 

és sikerül megállapodásra jutniuk. Háború 

esetén a vezetők döntik el, hogyan, hol és mikor 

háborúznak. A katonák ilyenkor fegyveres, illetve 

bombatámadásokat indítanak egymás ellen.  

Ám a harcokban részt nem vevő civil lakosság  

is elszenvedője ezeknek az eseményeknek.



A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a legjobb az  

lenne, ha párbeszéd során sikerülne megoldást találni  

a nézeteltérésekre. Bizonyos esetekben azonban  

az emberek szerint a háború az egyetlen megoldás  

a még rosszabb dolgok elkerülésére. A katonák  

általában azért harcolnak, hogy megvédjék  

a környezetüket és a számukra fontos személyeket.
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Terrorizmusról akkor beszélünk, amikor valaki erőszakos 

cselekményekkel próbálja felhívni a figyelmet saját ideológiájára, 

eszméire. A terroristák rejtőzködő személyek, akik bombákat 

helyeznek el a reptereken és vasútállomásokon. Vallási csoportok 

is végrehajthatnak terrorista merényleteket, egyrészt mert 

úgy érzik, kirekeszti őket a társadalom, másrészt 

mert képtelenek elfogadni mások hitét, vallási 

meggyőződését.

A terroristák fő eszköze a félelemkeltés: így akarják 

rávenni a világ vezető embereit, hogy teljesítsék  

a követeléseiket. Fontos tudnod: valójában nagyon kicsi  

az esélye annak, hogy egy terrorista sérülést okozzon  

neked vagy a családodnak.
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