Tematyka zagadnienia do samodzielnej pracy: Problemy współczesnego świata. Konflikty
międzynarodowe. (2h)

Treści zapisane kursywą obowiązkowo do zapisania w zeszycie, będą później sprawdzane
i podlegały ocenie!
Cele lekcji:
1. pojęcia:
 globalizacja,
 biedne Południe i bogata Północ,
 pomoc humanitarna.
 konflikty międzynarodowe,
 terroryzm,
2. poznasz:
 przyczyn i przejawów dysproporcji rozwojowych we współczesnym świecie, zagrożeń
wynikających z rozwoju terroryzmu międzynarodowego, problemów wynikających z
rosnącej skali migracji.
 przyczyn i skutków wybranych konfliktów międzynarodowych.
07.05.2020
1. Problemy współczesnego świata.
„bogata Północ, biedne Południe”
We współczesnym świecie państwa rozwinięte gospodarczo zalicza się do tzw. bogatej Północy, w
większości leżą one bowiem w północnej części ziemskiego globu. Z kolei kraje słabo rozwinięte
gospodarczo są z reguły usytuowane na południowej półkuli i tworzą tzw. biedne Południe. Ludzie
zamieszkujący te obszary borykają się z licznymi trudnościami, takimi jak: głód, przeludnienie,
analfabetyzm, niedostatecznie rozwinięty system opieki zdrowotnej czy ograniczony dostęp do
edukacji. Do problemów państw Południa zalicza się także duże zadłużenie zagraniczne oraz
niesprzyjające warunki klimatyczne (np. liczne klęski żywiołowe: huragany, powodzie i trzęsienia
ziemi).

Zamożniejsze kraje organizują na terytoriach dotkniętych głodem i kataklizmami pomoc
humanitarną – dostarczają tamtejszej ludności żywność, środki czystości i wodę pitną oraz
zapewniają jej opiekę medyczną.

„globalizacja”
Rozglądając się wokół, trudno nie zauważyć, że zarówno my, jak i nasze otoczenie znajdujemy się
pod dużym wpływem zjawisk i procesów pochodzących z odległych miejsc i rejonów świata. Co
więcej, wpływ ten nasila się i w zasadzie jest poza naszą kontrolą.
ZASTANÓW SIĘ: co się dzieje ze światem w dobie obecnej pandemii?
Globalizacja to wzrost współzależności i wzajemnego oddziaływania państw, firm oraz ludzi na
świecie. Odbywa się to poprzez osobiste kontakty, wymianę towarową, dzielenie się informacjami i
nie jest niczym nowym. Starożytni Grecy żeglowali do krańców znanego im świata, Rzymianie
rozprzestrzenili swoje idee od obecnego Iraku po Wielką Brytanię, jedwabny szlak już w III wieku
p.n.e. połączył handlowo Europę z Chinami, a dzięki monsunom umożliwiającym żeglugę przez
stulecia na Oceanie Indyjskim kwitł handel między Indiami i wschodnią Afryką. Przykładem
globalizacji są także wielkie odkrycia geograficzne Europejczyków i rozwój imperiów
kolonialnych. Jeszcze pod koniec XIX wieku rejs żaglowcem z Wielkiej Brytanii do Australii trwał
2–3 miesiące, a przekazanie informacji przewodowym telegrafem kilka godzin.
Charakterystyczne dla czasów współczesnych jest ogromne przyspieszenie globalizacji.
Obecnie z Londynu do Sydney można dolecieć w niecałe 24 godziny, a informacja z jednego miasta
do drugiego dociera w ułamku sekundy.
OBEJRZYJ ZAŁĄCZONY FILM:
blob:https://epodreczniki.pl/ebbb35fd-da9e-433d-baa2-687cdd72a70c
Globalizacją nazywamy proces polegający na zacieśnianiu się relacji między różnymi regionami
świata oraz rozprzestrzenianiu się w nich podobnych zjawisk.
POLECENIE: Podaj trzy przykłady wpływu globalizacji na twoje życie.
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Podsumowanie
 Globalizacja to wzrost współzależności państw, firm oraz ludzi w skali świata.
 Współcześnie globalizacja jest szczególnie szybka i intensywna.
 Globalizacja dotyczy procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych,
środowiskowych oraz demograficznych.
 Wszystkie aspekty globalizacji są ze sobą powiązane i przenikają się.
Znacznej części aspektów globalizacji nie sposób jednoznacznie ocenić – na rozwój wpływają
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
Glokalizacja to doskalnych uwarunkowań.
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2. Konflikty międzynarodowe.
Na świecie istnieje około 200 państw i kilka razy więcej grup etnicznych, narodowych i
plemiennych. Każde z nich ma swoje interesy i cele. Mogą one być albo wspólne, albo rozbieżne.
Jeżeli jakaś grupa podmiotów ma wspólne interesy i cele, to często dochodzi między nimi do
współpracy. Jeżeli zaś występuje rozbieżność interesów i celów, może dojść do konfliktu.
Konflikt zbrojny to sytuacja, w której doszło do użycia siły zbrojnej między stronami. Oznacza to, że
do konfliktów zaliczymy wszelkie przejawy walki zbrojnej. Od od konfliktu zbrojnego należy
odróżniać spór międzynarodowy, w którym konfrontacja między stronami prowadzona jest innym
metodami niż walka zbrojna, np: przy użyciu środków ekonomicznych, dyplomatycznych,
informacyjnych.
Źródła konfliktów zbrojnych
Przyczyną konfliktów jest rozbieżność interesów i celów. Dochodzi do niego wtedy, gdy strony nie
potrafią lub nie chcą się pogodzić pokojowo. Zazwyczaj konflikty mają złożony charakter, a
przyczyn ich wybuchu jest wiele. Przykładem jest kontynent afrykański, gdzie dominują spory
terytorialne oraz religijne i etniczne. Sztuczny, pokolonialny charakter granic państwowych,
dzielących narodowości i plemiona, stanowi poważne źródło konfliktów międzynarodowych.
Wśród przyczyn konfliktów ważne miejsce zajmują czynniki ekonomiczne, np. dostęp do złóż ropy
naftowej. Niektórzy badacze przewidują, że w przyszłości konfliktogennym bogactwem naturalnym
będzie woda pitna. Do istotnych źródeł konfliktów zbrojnych zaliczymy także czynniki
ideologiczne i religijne. Czynnik ideologiczny leżał u podstaw wielu konfliktów, w które
angażowały się mocarstwa w okresie zimnej wojny. Obecnie tło religijne ma na przykład toczący
się na Bliskim Wschodzie konflikt izraelsko-arabski. Przyczyn konfliktów możemy doszukiwać się
ponadto w ingerencjach z zewnątrz, zbrojeniach czy aspiracjach mocarstw regionalnych do
dominacji.
CIEKAWOSTKA!
W latach 1945–1983 miało miejsce ponad 150 wojen, w które było zaangażowanych ponad 80
państw. Statystyki pokazują, że rocznie prowadzono 12 konfliktów zbrojnych. Według opinii
niektórych ekspertów od zakończenia II wojny światowej najdłuższy okres bez żadnego konfliktu
wyniósł 26 dni. Inni twierdzą, że tylko 2–4 dni. Do 1991 r. liczba konfliktów zbrojnych wzrosła do
180.
Obecnie najwięcej konfliktów toczy się w Azji i Afryce. W tych rejonach konflikty są bardzo
krwawe i niezwykle trudno je rozwiązać. W Azji są to głównie spory i konflikty między państwami,
często o charakterze terytorialnym (np. konflikt o Kaszmir) i krwawe wojny wewnętrzne (np. wojna
domowa w Syrii). Na Bliskim Wschodzie spory grożące wojną dotyczą relacji między Izraelem a
państwami arabskimi i Palestyną. Konflikty interesów Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin
utrudniają rozwiązywanie tych problemów przy udziale Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Skutki konfliktów zbrojnych:
 straty ludnościowe. Trudno oszacować, ile osób w skali globalnej zginęło. Systematycznie
jednak wzrasta liczba ofiar cywilnych. Dla porównania: w I wojnie światowej ludność








cywilna stanowiła 5% strat ludzkich, w II wojnie światowej – 50%, w niektórych
konfliktach etnicznych w Afryce straty te wynoszą nawet 80–85%.
patologie społeczne (np. narkomanię czy nadmierną skłonność społeczeństw do agresji),
udział dzieci (tzw. dzieci-żołnierze),
niekontrolowane migracje, np.: do Europy ucieka coraz większa grupa ludzi, szukając
ochrony przed krwawymi wojnami, biedą i głodem. Rodzi to liczne problemy i obawy.
nadmierne zbrojenia,
zniszczenia i załamanie gospodarcze,
podejmowanie prób produkcji broni masowego rażenia,

POLECENIE
Przygotuj referaty:
1. Opisz jeden współczesny problem globalny (np. głód na świecie, globalne ocieplenie,
epidemie….referat winien być wzbogacony o zdjęcia, mapki. Na końcu referatu podaj źródła, z
których korzystałeś).
2. Opisz wybrany współczesny konflikt. (referat powinien zawierać przyczyny, przebieg, skutki,
wzbogacony o zdjęcia, mapki. Na końcu referatu podaj źródła, z których korzystałeś).
Referaty napisz w edytorze tekstu, czcionka 12, zapisz w rozszerzeniu .doc
Pliki (2) wyślij na adres michal_czarczyk@interia.pl do 29.05.2020 lub umieść w Note w apce
Teams w zakładce zadania domowe.

