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Geografia

Neste Guia você vai estudar sobre a gênese dos conflitos.
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Olá, aluno. Seja bem-vindo a nossa aula de Geografia!
Hoje, estudaremos sobre a gênese dos conflitos. Temos como objetivos
analisar e compreender a origem de alguns conflitos mundiais.
.
Nos últimos anos, acompanhamos o deslocamento de muitos asiáticos e
africanos para outras áreas por conta de guerras, perseguições políticas e
religiosas, problemas econômicos etc. Segundo a Acnur, agência da ONU
para refugiados, o termo “refugiado” significa “pessoas que estão fora de
seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados
a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado
grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada
violação de direitos humanos e conflitos armados”.

POLÍTICA

ORIGEM
DOS
CONFLITOS

POBREZA

ETNIA

O dia 11 de setembro de
2001 foi marcado para
sempre com o atentado
terrorista de Osama Bin
Laden às torres gêmeas do
World Trade Center. O
início do milênio começou
com uma grande catástrofe,
em que o medo trouxe
instabilidade na defesa da
paz mundial.

RELIGIÃO

Entendemos como diversidade étnica
a miscigenação de vários povos que,
juntos, formam uma nova identidade
cultural.

Diversidade
étnica
Quando essa diferença não é
respeitada, gera-se um conflito. Em
muitos países, a diversidade étnica
torna-se um sério problema, gerando
conflitos e guerras, por exemplo no
Sudão e no Sudão do Sul.

Exemplos de conflitos por diversidade religiosa

Nigéria: desde 2002 conflitos religiosos intensificam-se no
país entre muçulmanos que vivem no norte e cristãos que
habitam as porções centro e sul.
Israel: conflitos frequentes entre palestinos e judeus.
Sudão: antes da separação, o Sudão estava dividido entre os
sudaneses muçulmanos e os cristãos.
Índia: no dia 28 de fevereiro de 2020, ocorreu um grande
conflito entre muçulmanos e hindus.

Conflitos atuais preocupantes
Iêmen – Está devastado por uma guerra civil; o governo do país está apoiado pela
Arábia Saudita, e o rebeldes contra o governo estão sendo apoiados pelo Irã.

Síria - A guerra civil já vi@mou ao menos 400 mil pessoas, além de forçar

mais de cinco milhões a saírem do país como refugiados.

Afeganistão - O país começou 2020 sob o risco de crescimento da

violência contra civis, alvos de ataques de forças de segurança e do Taliban.

Refugiados
A Síria foi o país que mais gerou refugiados no mundo. Mais de cinco milhões de pessoas
foram forçadas a fugir dos conflitos que assolam o país. As crises na África subsaariana
também levaram a novos deslocamentos. Quase 737.400 pessoas deixaram o Sudão do
Sul para escapar de uma crise humanitária que cresceu consideravelmente em 2016.
Burundi, Iraque, Nigéria e Eritréia também geraram um grande número de refugiados.

Onde os refugiados são acolhidos?
A Turquia recebeu o maior número de refugiados – um total de 2,9 milhões, vindos
principalmente da Síria. O país também abriga cerca de 30.400 refugiados do Iraque.
O Paquistão acolheu a segunda maior população de refugiados no final de 2016: 1,4
milhão de pessoas vindas principalmente do Afeganistão.
Uganda vivenciou um aumento dramático da população de refugiados, que saltou de
477.200 no final de 2015 para 940.800 no final de 2016.
Fonte: <https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/>

A missão durou cerca de 13 anos, as tropas da
ONU conseguiram evitar conflitos de grandes
proporções, mas não conseguiram acabar com as
intensas divisões políticas do país, agravadas pelo
quadro crônico de miséria.
A missão também operou no forte e destrutivo
terremoto que aconteceu em 2010.
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A Missão das Nações Unidas para Estabilização
do Haiti, a Minustah, criada em junho de 2004,
foi chefiada por militares brasileiros. Teve como
objetivo tentar pacificar o país, que estava à beira
da guerra civil.

#IrAlém

Quer acompanhar o trabalho da ONU?
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Acesse o site <https://nacoesunidas.org/>

