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SHALOM ACHSHAV é um movimento apartidário,sionista e amplamente

pacifistas.
O movimento prega uma paz total para Israel,e para isto , eles
dizem que é necessário que haja um reconhecimento recíproco entre os pa
lestinos e Israel,digzem tambem que Israel nao pode dominar nem comandar

os árabes da Cisjordania e da faixa de Gazascomo também nenhum outro po

VOe

O movimento alega que é primordial a paz entre Israel e seus 1

zinhos.A maior divergência entre o SHALOM ACHSHAVe o Governo, é

movimento pede para o Governo ceder aos arabes e a OLP,enquanto

que 0

que o

Governo nãa quer,O movimento tem muitos adeptos em Israel,o que torna '!

difícil a situação do Governo.

-Ao madrich:
Cabe ao madrich,debater gom os chanichim se Isrgel

pode,ou não,confiar nos 8ע86808 e palestinosjse é

válido dialogar com os palestinos.Sempre deve-se
colocar ao chanich os dois ladoss,e ouvélos

O Movimento Hinnie surgiu durante a guerra do Vietnam, quando

o

Vietnam do Sul,apoiado pelos EUA,levava certa desvantagem, levando os EU
a convocar sua população a se alistar para ₪8 8.
Uma grande parte da populaçaosna maioria jovenss,se revoltou não

se alistandoeLargaram suas atividades para viver na rua,vendendo artesa

nato.Viciaram-se em drogas,deixaram o cabelo crescer,fizeram passeatas,
shows de músicas pacifistas nos parques e praças,tudo isto para protess
tar o governoeEles diziam que os americanos não deviam ir para  ס8
se intrometer em um conflito que nao os dizia respeitose matar mais gen
te.
«Ao madrich-:
Deve-se fazer, o chanich julgar a validade do movimento,

se tinham razão ou nãos Deve-se tambêm mostrar para o cha

nich a diferença dos hippies da epoca com og de hoje.Ã

diferença de ideais entre os dois,a alienação dos da hoje,

JESUS CRISTO pregava a paz antes de tudo. Sempre que podia, lie
vrava os cidadaos da tirania do ImperioePelo que conta a historiagnunca
agiu com violencia contya uma pessoa sequereCom a paz conquistou o cora
ção das 2688088 86 88
2
E
-20 1

Ver o motivo que leva a paixao dos cristaos por Jesus.
Debater se foi justa a sua morte na cruzeComo seria se
ele não tivesse sido crussificado?

O próprio cognome "Mahatma"(grande alma),diz quem foi GANDHI. Em

pela 1 daíndijas
4

India,scriou um movimento nao=violento

m da independencia da Índia,Gandhi tinha ogtro grande objeti |

vosa paz entre hindus e muçulmanos.
Gandhi foi preso varias vezes por nanifenta dias contra o govere .

no britanico,mas em nenhuma delas se rebelou violentamente.
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No dia da separação da Índia e do Paquistãosele previu que ha=

greve de fome
veriam sangrentos conflitos entre hindus e muçujmanossfez
foi as

em protesto até o fim dos conflitos.Dez dias apos o jejum,Gandhi
sassinado por um hindu fanáticos.
GANDHI MORREU PELA PAZ

sÃo maórich:-

pra

Para finalizar esta peuláã & interessante o madrich comparar
os topicos com os chanichim,citando outros casos conhecidos

pelo madrich,e fechando a peulá em torno do temas PAZ
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GUERRAS «GUBRRILHAS E TERRORISMO
GUERRAS=

Guerças,é a luta armada entre naçõeseMas hoje em dia o termo !

ria não e€,so usado neste sentido,a tambem usado para conflitos politicos,seconomicos,etc.E em outro caso so para determinar uma ativida

de 60

As guerras podem ser divididas em limitadas e totaiseAs totais
visam ao extermínio ou rendição incondicional do inimigo.As limitadas

sao travadas para obter a reporaçao de determinada perdasadguirir tez

ritorios ou rassakerzerobter reconhecimento de certa pretençãoeMas ca-

be ressaltar quespor mais limitado que seja o objativosas guerras ten
denciam para totais.K
Os mais variados mqtivos causam as gueyrassdesde a Joucura de
uma pessoa ate,a sobrevivencia ge um povoePorêm as consegliacias são !

de suma importancia para a 0 fronteiras atuais,muitos 8

sistemas economicos;muitos sistemas politicos,foram causados por guer
raso
Mais,recentemente foram criados dois tipos de guerras,
Químie
ca e a Biologicaçh químico, consiste em ataqugs com,gases ou iquidos

mortais,paralizantes,de ação imediagaçA 010108108 8 o emprego de bac=
terias,virus,produtos nocivosstoxinas,plantas venenosas,com o objetivo de causar danos 8 populaçoesssuprimentos,rebanhos e colheitas.
GUERRILHAS

Guerrilha e a luta entre forças câandestinas e forças milita-!

res do governo,geralmenta para conseguir tomar o governo de um paíse!
/
As guerrilhas são mais famosas deste seculo,principalmente am!

pôs a II Guerra MundialeGeralmente os guerrilheiros vivem de recursos
locaissfacilitados quando a populaçao civil já milita em seu favor.Os

objetivos militares das guerrilhas são quase sempre o ataque as comu.
nicaçags,0 corte das ligações e a perturbação dos abastecimentos do *
adversariocGeralmente são usados metodos terroristas pelos guerrilhei
סי

As guerrilhas mais famosas são a de Cuba,ondemFidel Castro sue

biu ao podersa da Nicaragua,onde os somosistas retomaram o poder, e 8

tualmente a de El Salvador,onde o comandante Zero foi contra o govera

בס

TERRORISMO -—

2

O terrorismo 8 0 ataque,armado efetuado por idealistas

contra!

civiseGeralmenteso terrorismo e usado em repregalia a atos políticos

pare chamar a atençao do mundo de algo que estã acontecendo,por ideal

e em certas vezes até por loucuras
2
,. Alguns movimentos terroristas de hoje saozas Brigadas Vermelha

na Italia,OLP e suas facções por todo o mundo, Exército Republicano Ir

landes( IRA) ,etco

"

- ÃO madricht=
E
E
Esta peula deve ser dada em separado topico por tópicos,

e para fechamento estabeleceremeso as diferenças entre

eleseVale a pena também,para mostrar ao chanich,dar-se

exemplos de cada um dos tópicos(de preferencia conhecidos),
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O racismo é integrante do nosso dia a dia, por mais que tentemos dis
pensá-lo ele está presente de formas obscuras ou às claras de modo radical.

O racismo pode ser redefinido como colocar uma subtribo como superi

or à outra.

Dizer que no Brasil, por exemplo, não há racismo,

seria fechar os o-

lhos p:ra uma realidade. Para se ter uma idéia 60% da população brasilei
ra tem

"tendência negra",

ou seja, mulatos, mestiços, negros,

cafuzos,..

Quando a Zuropa começou expandir seus mercados e criar colônias, o
negro foi colocado como escravo , e com a expansão do capitalismo, notou

Se que com os negros assalariados haveria um maior mercado consumidor.
Por outro lado esses negros concorreriam na competitiva sociedade capita
lista.

Nota-se então que induziu-se os negros a trabalhos malvistos e

sem maiores poderes. Pode notar-se como há poucos não-brancos ricos nn
Brasil e que apesar de 60% da população brasileira ser constituída de pes

soas de cor, existe um pequeníssimo número de políticos representando-os,
Nos E.U.A. é o maior escândalo ter um candidato de cor negra concorrendo

às eleições pelo Partido Democrata.
Onde se chega com isso? Muitos negros fazem de tudo para disfarçar
sua negritude, alisam cabelo e adotam costumes imitando aos dos brancos,
esquecendo sua cultura original. Sabe-se de casos de negros que tentaram

tirar a cor de sua pele com uma lixa... Ou ainda mães que queriam que as

filhas tivessem filhos com brancos para"purificar" a família. Você sabe

qual a origem da palavra mulato? Mula. Pois é, o vocabulário racista tam

bém é bem complementado com alguns ditos

que se entendam"

,

"populares":

"Eles são brancos

"Negro de alma branca", etc...

SEGREGAÇÃO RACIAL

É o oposto da DEMOCRACIA RACIAL onde os negros são declaradamente
considerados inferiores e com menos direitos. Este sistema vigente na

África do Sul se chama Apartheid. Eis aqui algumas de suas leis:

- Mesmo que resida legalmamte numa cidade, nenhum africano possui o di-

reito de ter consigo mulher, filhos ; sobrinhos ou netos por período su
perior a 72 horas.

- Sempre que julgar oportuno, o presidente do Estado pode declarar uma
área propriedade do grupo branco, mesmo que tenha sido sempre ocupada

por não-brancos.

- Qualquer africano que se ausente do trabalho por 24 horas, além de ser

demitido, será punido com multa e prisão de três meses.

- Qualquer africano maior de 16 anos é obrigado a carregar um livro de

o did dascl
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"referência". Se for pego sem ele, será punido com multa e prisão de
um mês.
- Aquele que dirigir uma classe de leitura e escrita em sua própria
cas»,

mesmo que gratuita,

pode

ser multado e preso durante 6 meses,

- Nenhum africano pode ser membro de um júri formado para um processo penal,

mesmo que o acusado seja um africano,

O que você acha destas afirmações?
-0 comportamento nsicológicode um povo é determinado pela sua raça,
-0s acontecimentos da vida de um povo se exnlicam pela sua

formação

racial+

-A raça negra, que tem comporiamento psicológico instável, nunca criou nem vai criar civilização.

Estes acima são os princípios da Eugenia, ciência que trata da me

lhoria das raças. Estes são alguns dos argumentos utilizados atualmen
te pelos países colonizadores para "explicar" cientificamente a inferioridade

Se,

de alguns povos.

como se falou anteriormente, a competição capitalista gera ra

cismo, como será nos países socialistas? Na URSS, Cuba, China, Albânia
Argélia, o racismo não desapareceu completamente, pois ele está depositado no fundo da cabeça de cada um de nós.

NEGROS Z JUDEUS

A generalização é um mal que também se encontra como uma forma de
racismo. Por exemplo: os alemães são trabalhadores, brasileiros são
preguiçosos, judeus avarentos e inteligentes para o comércio,etc...
Como minorias,

os negros e os judeus possuem a semelhança de serem

minorias que primeiro devem se auto-identificarem para poderem se reconhecer como indivíduos de uma sociedade.
Não adianta fugir de suas origens,assumir é um modo de conter a

discriminação.

Ná diferenças entre negros e judeus, claro, a nacionalidade judai
ca veio a provar que há judeus em todas as classes sociais como prega
va Borochov para o Estado judeu, invertendo a pirâmide social.

“Black is beatiful", Este era o grito dos anos 60 onde os negros
assumiram sua negritude. Martin Luther King foi um dos líderes negros
que pregava também a união dos povos de cor negra,

Emfim, o racismo existe sob nossos olhos, temos que questionar
quem é que o causa e qual a solução para não ficarmos alienados de

1

וו

 וed
!

|

ma

RT

יי

- continmação RAUISMO de umn realidade que também é nossa.
Ao madrich:

E importante desmistificar para 'os chanichim a abolição da escrava
tura no Brasil e também colocar-se os aspectos psicológicos do racismo

e do racista: esta é uma atitude de covardia e de insuficiência, e que
denota uma problemática pessoal do indivíduo que a asgume pois o racista,ao colocar um outro abaixo de

si, por pressuposto e formalmente

(ou

seja, não considerando qual pessoa, openas o detalhe que a caracterixa)
passa a ter a certeza de ser superior & (pelo menos) alguém, Também, através do racismo,

pode-se integrar um grupo,

0018

to comum de não gostar dos indivíduos de uma raça.
duo

todos possuem 0 pon

Desta forma o indiví

se sente fortemente identificado e aceito num grupo,

ao mesmo tem-

po que pode isolar eventuais comflitos morais resultantes da sua formação individual, O nazismo soube muito bem aproveitar estes elementos de

manipulação de massa para levar a cabo a união do povo alemão, que era

necessária para o empreendimento das medidas econômicas e para a guerra,
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6º FEULÁ

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Fode-se dizer que a "Revolução Industrial" foi appassagem do tra

balho artesanal, para o trabalho mecanico,da transformação da energia ny
mana para a mecanicaçda mudança da sociedade rural para a urbana e 1מ-

dustrial,ocorridos a partir do século XVIIT.A Revolução Industriaã nao!

alterou somente os meios de produçaogmas tambem a sociedade e a culturas
A Revolução Industrial pode ser dividida em duas fasas,a,1º Rey

lução Industrial(1760 a 1850) e 2º Revolução Industrial(1850 até hoje). |
A 1º RI começou na Inglaterraspropagando-se na França,Belgica e Alemam
nhasBaseou-se na industria textil,energia a vapor e meios de transportes.
E a 2º RI propagou-se para o resto da Europa, EUA,Japas e depois da 11 '

Guerra Mundial para o resto do mundo. Bageou=se em novas formas de ener=

glasnovos meios de transporte e automação da produção. Um bor: exemplo da

2º RT

9 Brasil,que começou sua industrialização ha 50 anos 56

Varios motivos levaram a Inglaterra a iniciar a Revolução Indus-

trial-um capital enorme;o grande populaçao causou p fim de muitos peque
nos agricultores, causahdo abundancia de magede obra nas שש ו

gzidas de ferro e carvao e colonias ricas em algodao, facilitando

a ma= |

eria-prima;governo muito, estavel(70 anos sem revolução);a possula a ma

ilor marinha mercante do sêceXVIII,que circulava por todo o mundos
à

aa decanonatas:

tria Textil(sge.XVlIlI)-foi a primeira a se tzansformar.Ohomem

ו

" רדהa sua própria energia pela energia hidrâulica(roda d'água) e

pela energia a vapor.
Maquina a vapor(seceXVIII)-Tomas Newcomen e James Watt inventaram Mãe!

uinas a vaporsAlguns anos depois Cartwxight aplicou a máquina a vapor"!

e Watt na industria teztil,"o tear mecanico"

“Meios de Comunicação (séceXIX)-muitas descobertas no mundo da física, !
AsVolta inventou a

bateria eletrica,Morse inventou o telógrafo com fios

Nos transportes,Robert

Fulton navegou pelo rio Sena em um barco a vapore

bt inventou a Hêlice para navegação. Stephaenson inventou a locomo1%

Consegtancias da 1º RI

crescimento da fabrica

-a falta de trabalho obrigou a aceitar qualquer, remjneração
-noraários desumanos de trabalho(desde 5 da manhã ate 9 da noite)
-emprego de mengres e mulheros

-condiçoes precarias de trabatho

-gxodo rural
«Crises sociais(revoltas)-SURGEM AS PRIMEIRAS IDÉIAS SOCIALISTAS
«leis trabalhistas
2º Revolução Industrial

ão da Voz-Graham Bell inventou o taJefone,Thomas Edison o mi=
Tra
crofone,Marconi o rádio-telegrafo, Irmaos Lumiere o projetor cinematogra
fico e James Baird a televisao.
E
2
ge
Celi cin de energia-energia eletrica e suas aplicaçogs(pilha,lampa
dasmotor eletricosgerador,etc)so petróleo(1º poço de petroleo em 1859,
Edwin DRAKE);e mais recentemente o alcool carburante,energia atomica,em
nergia solarsetce
:
«Novos meios de transporte-O automóvel com o motor de explosão internas
Daimler e Benz apgrfeiçosaram para a gasolinaO pneu por Goodyear.Motor

de combustão por oleo cru por DieseleDunlop aperfeiçoou o pneumáticos E
Ford estandardizou o automovel para vendasCom o petróleo constryíram=se
com mais técnica estradaseponteseE finalmente a invenção do avião por !
Santos Dumont.

\%--:

ICHUD

x

.

: 1.
copa

À

.

4

ב

7

םד

=SOZUC

HABONIM

,
querem
e
:
CE Mo
0

4: ו

o

gs proa

