STANICE 1: Změna klimatu
Důsledky změny klimatu:
Zamyslete se, jaké důsledky může mít změna klimatu a zakřížkujte je!
Sociální a kulturní
rozdíly

Útoky
☐

na

jiné

státy

pro…

…zajištění nadvlády

☐

Chudoba

☐

…odvedení pozornosti

☐

Změna klimatu

☐

…rozšiřování nadvlády

☐

Vykořisťování

☐

Náboženský fanatismus ☐

Změna klimatu je podporována globalizovaným mezinárodním obchodem. Jděte nyní na stanici 2, „Globální
vykořisťování“, abyste se zde dozvěděli více o tomto tématu.

STATION 1: Klimawandel
Folgen des Klimawandels:
Überlegt Euch, welche Folgen der Klimawandel haben kann und kreuzt diese an!
Soziale und kulturelle

Angriffe auf andere Staaten zur…

Unterschiede

☐

…Herrschaftssicherung

☐

Armut

☐

…Ablenkung

☐

Klimawandel

☐

…Herrschaftsausbau

☐

Religiöser Fanatismus

☐

Ausbeutung

☐

Der Klimawandel wird durch den globalisierten Welthandel begünstigt. Geht nun zu Station 2, „Globale
Ausbeutung“, um dort mehr über dieses Thema zu erfahren.
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STANICE 2: Globální vykořisťování
Důsledky globálního vykořisťování:
Zamyslete se, jaké důsledky může mít globální vykořisťování a zakřížkujte je!
Sociální a kulturní
rozdíly

Útoky
☐

na

jiné

státy

pro…

…zajištění nadvlády

☐

Chudoba

☐

…odvedení pozornosti

☐

Změna klimatu

☐

…rozšiřování nadvlády

☐

Vykořisťování

☐

Náboženský fanatismus ☐

Jedním z důsledků globálního vykořisťování je velká chudoba ve vykořisťované části světa. Jděte nyní na
stanici 3, „Chudoba“, abyste se zde dozvěděli více o tomto tématu.

STATION 2: Globale Ausbeutung
Folgen der globalen Ausbeutung:
Überlegt Euch, welche Folgen die globale Ausbeutung haben kann und kreuzt diese an!
Soziale und kulturelle

Angriffe auf andere Staaten zur…

Unterschiede

☐

…Herrschaftssicherung

☐

Armut

☐

…Ablenkung

☐

Klimawandel

☐

…Herrschaftsausbau

☐

Religiöser Fanatismus

☐

Ausbeutung

☐

Eine Folge der globalen Ausbeutung ist große Armut im ausgebeuteten Teil der Welt. Gehe nun zur Station
3 „Armut“ um dort mehr über dieses Thema zu erfahren.
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STANICE 3: Extrémní chudoba
Důsledky chudoby
Zamyslete se, jaké důsledky může mít chudoba a zakřížkujte je!
Sociální a kulturní
rozdíly

Útoky
☐

na

jiné

státy

pro…

…zajištění nadvlády

☐

Chudoba

☐

…odvedení pozornosti

☐

Změna klimatu

☐

…rozšiřování nadvlády

☐

Vykořisťování

☐

Náboženský fanatismus ☐

Další, velmi starou příčinou vzniku válek jsou snahy určitých států o rozšíření nadvlády. Jdi nyní na stanici 4,
aby ses se zde dozvěděl více o tomto tématu.

STATION 3: Extreme Armut
Folgen von Armut:
Überlegt Euch, welche Folgen Armut haben kann und kreuzt diese an!
Soziale und kulturelle

Angriffe auf andere Staaten zur…

Unterschiede

☐

…Herrschaftssicherung

☐

Armut

☐

…Ablenkung

☐

Klimawandel

☐

…Herrschaftsausbau

☐

Religiöser Fanatismus

☐

Ausbeutung

☐

Eine weitere, sehr alte Kriegsursache sind Bemühungen mancher Staaten um Herrschaftsausbau. Gehe zu
Station 4 um etwas über dieses Thema zu erfahren.
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STANICE 4: Rozšiřování nadvlády a teritoriální nároky
Důsledky rozšiřování nadvlády a teritoriálních nároků:
Zamyslete se, jaké důsledky může mít rozšiřování nadvlády a teritoriální nároky a zakřížkujte je!
Sociální a kulturní

Útoky
☐

rozdíly

na

jiné

státy

pro…

…zajištění nadvlády

☐

Chudoba

☐

…odvedení pozornosti

☐

Změna klimatu

☐

…rozšiřování nadvlády

☐

Vykořisťování

☐

Náboženský fanatismus ☐

Dokud budou státy navzájem bojovat kvůli teritoriálním nárokům, budou věnovat málo pozornosti tomu,
aby se zabývaly opatřeními proti změně klimatu. Jděte nyní na stanici 1, „Změna klimatu“, abyste se zde
dozvěděli více o tomto tématu.

STATION 4:
Herrschaftsausbau und Territorialansprüche
Folgen von Herrschaftsausbau und Territorialansprüchen:
Überlegt Euch, welche Folgen Herrschaftsausbau und Territorialansprüche haben können und kreuzt diese
an!
Soziale und kulturelle

Angriffe auf andere Staaten zur…

Unterschiede

☐

…Herrschaftssicherung

☐

Armut

☐

…Ablenkung

☐

Klimawandel

☐

…Herrschaftsausbau

☐

Religiöser Fanatismus

☐

Ausbeutung

☐

Solange Staaten

gegenseitig wegen

sich

Territorialansprächen

bekämpfen,

haben

sie wenig

Aufmerksamkeit, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Gehe nun zur Station 1
„Klimawandel“ um dort mehr über dieses Thema zu erfahren
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