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Mi generálja a terrorizmust?
Szinte nem múlik el nap anélkül, felmérés szerint a gazdag Észak és legfelsõ társadalmi rétegének vahogy a média ne számolna be va- a szegény Dél közötti különbség gyonát gyarapítják (a Föld lakoslamilyen véres terrorista merény- egyre fokozódik. (Bolygónkon je- ságának 15%-a birtokolja a javak
letrõl, amelynek gyanútlan ember- lenleg kb. 1,2-1,3 milliárd ember 85%-át), bõven akad gyúlékony
társaink az áldozatai. A bûnös ak- él abszolút szegénységben, vagyis anyag a terrorista ideológia és
ciókat rituális módon követik a kevesebb, mint napi egy dollárból, gyakorlat számára.
A mérhetetlen szegénységben és
politikusok szánalmas nyilatkoza- s ezek túlnyomó többsége az alatai, amelyekben a megszokott for- csony és közepes jövedelmû or- kilátástalanságban élõ tömegek a
médián keresztül – s gyakran szemulákkal ítélik el az aktuális ese- szágok polgára.)
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A globalizáció keretében Észak hanem az országokon belüli jöve- közben a Föld lakossága élelmiszerszükségletének 125%-át terkb. két tucat gazdag ipari országa, delmi-vagyoni különbségek gyors melik meg, 800 millió ember nem
az általuk lézrehozott szervezetek növekedése is jellemzõ – az egyes jut elegendõ táplálékhoz, s napon(Nemzetközi Valutaalap, Világ- társadalmi rétegek és az országré- ta 37 ezer kisgyermek hal éhen.
bank stb.), illetve a területükön szek vonatkozásában egyaránt –, s
Minden téren – család, oktatás,
székelõ hatalmas soknemzetiségû ez alól a gazdag ipari országok média – fel kell lépni az erõszak
vállalatok, bankok, biztosítók sem kivételek. (Ez utóbbiakban is kultusza ellen.
Az eddig sulykolt forgatóolyan mértékben zsákmányolják sok millió hajléktalan és több tízkönyvvel
szemben tehát a sikert
ki a Dél szegény országait, hogy millió munkanélküli él.)
nem lehet egy látványos, huszáros
Ilyen körülmények között tehát, rohammal elérni, csak hosszabb
ezen államok lakosainak körében
egyre jobban forr az elkeseredett- amikor a világméretû piacgazda- távon, türelmes, kitartó munkával,
ség és az elégedetlenség: a helyzet ság és a pénztõke mûködése révén egy igazságosabb, emberibb világ
javulására egyelõre semmi re- felhalmozódó óriási jövödelmek megteremtésével.
mény, ugyanis minden korrekt jóformán csak az ipari államok
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