A Quiz about War!
True or False?
Quiz o wojnie!
Prawda czy Fałsz?
We have always had war.
Zawsze mieliśmy wojny.
False. War is an invention of the last 5% of human existence.
Archeology finds little evidence of weapons or dominator societies
before 4,000 BCE.
Fałsz. Wojna jest wymysłem ostatnich 5% egzystencji ludzkości.
Archelogia znalazła niewiele śladów broni albo dominujących
społeczności w okresie od zarania ludzkości do 4000 lat przed naszą
erą.

War is part of human nature.
Wojna jest elementem ludzkiej natury.
False. If this were true all societies would be making war all of the
time. It takes a lot of psychological conditioning to get people to
kill, and doing so causes PTSD.
Fałsz. Gdyby było to prawdą, wszystkie społecznosci toczyłyby wojny
przez cały czas. Trzeba wywrzeć duży psychologiczny wpływ na ludzi,
żeby namówić ich do zabijania. Konsekwencją jest zespół stresu
pourazowego.

War is good for the economy.
Wojna jest dobra dla ekonomii.
False. Studies show that a dollar spent on education produces more
jobs than a dollar spent on war and the military.
Fałsz. Analizy pokazują, że dolar wydany na edukację przekłada się
na większą ilość miejsc pracy niż dolar wydany na wojnę i wojsko.

Sometimes war is justified.
Czasami wojna jest uzasadniona.
False. The “Just War” doctrine requires that civilians never be
targeted. Modern warfare kills many more innocents than
combatants.
Fałsz. Doktryna “Wojny sprawiedliwej” wymaga aby cywile nigdy nie
byli celem działań. Tymczasem we współczesnych wojnach ginie dużo
więcej osób przypadkowych niż walczących.

It is impossible to end war.
Zakończenie wojen jest niemożliwe
False. War is always a choice and we can choose to end it just as we
have ended other entrenched institutions such as slavery.
Fałsz. Wojna zawsze jest wyborem i możemy zadecydować
o zakończeniu wojen tak samo jak zakończyliśmy inne mocno
zakorzenione instytucje jak na przykład niewolnictwo.

