Téma: Héják és galambok – Konfliktus
A konfliktus témájának feldolgozásához a munkát három különálló szakaszra osztottuk. Az egyes
szakaszok a téma egy-egy adott aspektusát vizsgálják, különböző meglátásokat és kihívásokat
kínálva.
1. szakasz
2. szakasz
3. szakasz

Hogyan alakulnak ki konfliktusok?
A konfliktus emberi ára
Mi kell a béketeremtéshez?

Az egyes szakaszok az következőkből állnak:
 tanároknak szóló jegyzetek (2–4 oldal),
 tevékenységek
 vizuális és szöveges segédanyagok
 ajánlott online segédanyagok

Az egyes szakaszok feldolgozásához kb. 60 perc szükséges, de a tanárok eldönthetik, hogy mely
osztálytermi vagy csoportos tevékenységeket hajtják végre. A tevékenységek tanárok által irányított
vitákból, csoportmunkából, önálló tanulásból, valamint elsődleges és másodlagos történelmi
források használatából állhatnak.
A téma áttekintése
A mai Európa kialakulását nagyban befolyásolta a háború, megszállás és pusztítás, ugyanakkor a
szolidaritás, tárgyalás és megbékélés is. Jóllehet ma az európaiak legnagyobb része békés
környezetben él, és a háborút más világrészekkel vagy a múlt történelmével azonosítja, a
kontinensünket alakító konfliktusok és az együttműködés dinamikája mindannyiunkat érint.
Valójában ezt a dinamikát nagyban befolyásolják az egyének és csoportok rendelkezésére álló
választási lehetőségek, döntéseik és döntéseik következményei.

Ebben a témában az egyéneknek és csoportoknak a konfliktusok kiváltásában, súlyosbításában,
enyhítésében és elkerülésében játszott szerepével foglalkozunk, lehetőséget teremtve az alapvető
morális kérdések vizsgálatára a diákokkal. A történelmi események összehasonlítása és személyes
tettekkel való összekapcsolása révén a javasolt tevékenységek és kérdések ösztönözni fogják a
történelem vizsgálatát és az aktív állampolgári szerepvállalást a diákok körében.
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Fogalommeghatározások
Az alábbi meghatározásokat a diákok felhasználhatják néhány javasolt tevékenység során:
Konfliktus
A latin conflictus szóból ered, jelentése összeütközés, összecsapás. A kifejezés úgy értendő, mint egy
vagy több fél közötti ellentét, amelyben a felek mindegyike úgy észleli, hogy szükségleteit, érdekeit
vagy fontos ügyeit veszély fenyegeti.
Forrás: Council of Europe toolkit ‘Youth Transforming Conflict’, 2012
Béke
Negatív béke: a béke csupán a háború ellentéte. A cél mégis csak a háború elkerülése, amit a
hatalom egyensúlyának fenntartása és az elrettentés, nem pedig az együttműködés révén érnek el.
Pozitív béke: a béke békés eszközökkel, ami azt jelenti, hogy a béke megteremtéséhez használt
eszközök tiszteletben tartják az igazságosság elveit és az emberi jogokat.
Forrás: Council of Europe toolkit ‘Youth Transforming Conflict’, 2012
Pacifizmus
Az erőszakot mint a konfliktusmegoldás eszközét elutasító felfogás. A kifejezés többféle hozzáállást is
takar, az erőszak bármilyen fajtájának – még az önvédelemnek is – bármilyen körülmények közötti
elutasításától a katonai és hadi intézmények teljes megszüntetésének követeléséig. A pacifisták
meggyőződése, hogy a nemzetközi vitákat kizárólag békésen lehet és kell megoldani.
Forrás: Council of Europe toolkit ‘Youth Transforming Conflict’, 2012
Áldozatok
A verbálisan és/vagy testileg bántalmazott és/vagy megtámadott személyek.
Forrás: Facing History and Ourselves educator resources, ‘Decision-Making in Times of Injustice’ unit
Szemlélők
Olyan egyén vagy csoport, aki szemtanúja az elfogadhatatlan magatartásnak, de nem tesz semmit
megakadályozására.
Forrás: mint fent
Elkövetők
Bűncselekmény vagy más igazságtalan vagy erőszakos tett elkövetője.
Forrás: mint fent
Segítők
Olyan személyek, akik az erőszak áldozatait menteni próbálják.
Forrás: mint fent
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