
No mundo somos todos iguais aínda que nos toca vivir circunstancias diferentes 
 
 

¿Que é ser tolerante?: É o respecto á liberdade dos demais, á súa forma de pensar, de actuar e ás súas opinións políticas ou relixiosas. É aceptar as diferentes 
formas de vivir..., motivadas, en moitas ocasións, por circunstancias alleas ó propio ser humano: 
 

• A guerra e a violencia obrigan a moita xente a abandonar as súas casas. Case a metade dos refuxiados son nenos/as e persoas de idade avanzada ás que 
lles é difícil sobrevivir.  

 
• Cando non hai traballo, a xente tende a abandonar o campo e emigrar ás cidades, o que provoca que estas estean moi poboadas e as casas encarezan. 

 
• As catástrofes naturais, coma a seca, as inundacións ou as treboadas levan consigo a destrucción das casas. Tras elas a xente afectada non ten cartos 

para reconstruílas. 
 

• Non hai suficientes casas a prezos asequibles para todo o mundo. Quen non ten traballo ou gaña poucos cartos acaba vivindo en condicións lamentables. 
 

•  No mundo hai unha grande variedade de casas: nas cidades e no campo, nas rexións cálidas e nas rexións frías, xunto á auga e nas montañas. 
 

• Os nosos devanceiros buscaron agocharse do sol, do vento e da auga nas grutas. Hoxe en día aínda hai xente que vive nestes antros. 
 

• Moitas familias chinas viven en casas flotantes de madeira. Vivir nun río é unha vantaxe á hora de pescar e vender as pezas capturadas. A xente que vive 
neste tipo de casas din que non tardan moito en acostumarse ó continúo balanceo da auga así como á falta de espacio. Os nenos que medran nestas 
casas aprenden dende moi pequenos a nadar e ter respecto á auga. 

 
• Nalgunhas zonas de Laos, Thailandia, Vietnam, Birmania..., constrúense as casas con batán, unha especie de xuncos de Indias. Para unir os paneis e dar 

forma á casa tan só se precisa un día. Pero moi a miúdo teñen que cambiar os paneis por mor das chuvias 
 

• A diferencia de pensamento en canto ó culto ou crenzas debe ter, por parte de todos e todas, o máximo respecto, pois calquera relixión significa algo 
moi importante para aqueles que a profesan. Por esta razón ninguén debe ser discriminado. 

 
• Existe un gran número de relixións, como o cristianismo, islam, xudaísmo, hinduísmo, budismo... Cada relixión ten as súas formas de culto, como o 

silencio, as oracións ou os cantos. Algunhas relixións válense dos cantos ou bailes, outras de meditacións, de certos alimentos ou ben de candeas. 

 
O futuro está nas túas mans. Ti podes facer un mundo mellor. 
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