Vytvářet mír ꟾ Frieden schaffen
1.

Co je to mír? ꟾ Was ist Friede?


Negativní mír ꟾ Negativer Frieden
i. Negativní mír existuje, pokud spolu lidé chtějí bojovat, jsou však donuceni být spolu v
míru. ꟾ Negativer Friede besteht dann, wenn Menschen zwar gegeneinander kämpfen
wollen, aber dazu gezwungen werden, friedlich zu sein.



Pozitivní mír ꟾ Positiver Frieden
i. Pozitivní mír existuje, pokud lidé spolu bojovat nechtějí, poněvadž pro to nemají žádný
důvod. ꟾ Positiver Frieden besteht dann, wenn Menschen nicht gegeneinander kämpfen
wollen, weil sie keinen Grund dazu haben.

2.

Jak je možno vytvořit mír? ꟾ Wie kann mann Frieden schaffen?


Je možno negativní mír vynutit, když znepřátelené skupiny zadržujete od toho, aby spolu
bojovaly. Lze jim například vzít zbraně nebo zabránit, aby se obě skupiny setkaly. ꟾ Man kann
einen negativen Frieden erzwingen, indem man verfeindete Gruppen mit Gewalt davon abhält,
gegeneinander zu kämpfen. Dazu kann man ihnen beispielsweise die Waffen wegnehmen oder
verhindern, dass sich beide Gruppen begegnen.



Pozitivní mír však vynutit nelze. Nelze nikoho nutit, aby už nechtěl proti jiným bojovat. Pozitivní
mír lze vytvořit pouze tak, že se odstraní důvody, ze kterých by lidé proti sobě chtěli bojovat. ꟾ
Einen positiven Frieden kann man aber nicht erzwingen. Man kann niemanden dazu zwingen,
nicht mehr gegen andere kämpfen zu wollen. Positiven Frieden kann man nur erschaffen, indem
man die Gründe behebt, aus denen Menschen gegeneinander kämpfen wollen.

3.

Které příčiny mají vnitro a mezistátní konflikty? ꟾ Welche Gründe haben inner- und zwischenstaatliche
Konflikte?

Existuje řada příčin konfliktů, nejčastější jsou:

Es gibt viele Konfliktursachen, die häufigsten sind:



Chudoba



Armut



Odvedení pozornosti



Ablenkung



Rozšiřování nadvlády



Herrschaftsausbau



Teritoriální nároky



Territorialansprüche



Zajišťování nadvlády



Herrschaftssicherung



Globální vykořisťování



Globale Ausbeutung



Interní kolonialismus



Interner Kolonialismus



Náboženský fanatismus



Religiöser Fanatismus



Sociální a kulturní napětí



Soziale und kulturelle Spannungen



Změna klimatu



Klimawandel
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