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PROBLEMY GLOBALNE

• Definicja:

Określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do 
całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaostwowy, 
ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z 
kwestią przetrwania ludzkości, a sposób ich rozwiązywania 
musi polegad na wspólnych działaniach wszystkich krajów, 
całej społeczności międzynarodowej.



CECHY PROBLEMÓW GLOBALNYCH

• mają zasięg ogólnoświatowy

• mają charakter złożony, są 
powiązane wieloma różnymi 
czynnikami

• niosą za sobą bardzo poważne 
konsekwencje

• ich rozwiązanie możliwe jest tylko 
przy ogólnoświatowej współpracy



PRZYCZYNY PROBLEMÓW GLOBALNYCH

• Znaczący rozwój gospodarczy

• Rozwój cywilizacyjny i techniczny

• Wzrost liczby ludności

• Wzrost współzależności między krajami



NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY GLOBALNE

• Demograficzne

• Żywnościowe

• Surowcowo-energetyczne

• Ekologiczne

• Ekonomiczne



Problemy demograficzne

• Przeludnienie 
– Raport ONZ z 2005 – 6,5 mld ludzi
– Prognozy – poł. XXII w. 12 mld ludzi
– Prognozy - w 2050 r.:

• Indie (1,6 mld)
• Chiny (1,4 mld)
• USA (400 mln) 

– Odwrotny trend: Japonia, Rosja, 
Europa

• Dysproporcje ludnościowe

• Starzenie się społeczeostwa

• Bezrobocie

• Migracje ludności



Problemy Trzeciego Świata

• Bogata Północ i biedne 
Południe
– Wysoko rozwinięte paostwa 

PKB na głowę mieszkaoca 
pow. 10 000 dolarów ( 
najbogatsze nawet 20 000, a 
najbiedniejsze nawet 2 000 
dolarów)

– W najbiedniejszych krajach 
żyje połowa naszego globu 
(ponad miliard osób żyje za 1 
dolara dziennie)

– Rocznie z głodu umiera ok. 30 
mln ludzi

– Program Milenijne Cele 
Rozwoju

• Luksemburg 58,9
• USA 40,1
• Holandia 29,5
• Japonia 29,4
• Niemcy 28,7
• Polska 11,5
• Brazylia 8,1
• Chiny 5,6
• Indie 3,1
• Kambodża 2
• Czad 1,6
• Etiopia 0,8







Problemy surowcowe

• Nieodnawialne zasoby surowców ulegają 
wyczerpaniu

• Brak substytutów

• Wzrost cen surowców

• Trudności w wydobywaniu

• Poszukiwanie 

alternatywnych źródeł energii



PROBLEMY EKOLOGICZNE
• Zakłócenie równowagi 

środowiska

• Skażenie wody i powietrza

• Kwaśne deszcze

• Dziura ozonowa

• Efekt cieplarniany (w ciągu 
najbliższych 50 lat temp. na Ziemi 
wzrośnie o 5 stopni C.)

• Degradacja gleby

• Klęski żywiołowe

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA

• Zasada zrównoważonego rozwoju

• Utylizacja odpadów , opakowao i 
zużytych produktów , budowa 
oczyszczalni(szczególnie dużo 
uwagi zwraca na to Unia 
Europejska wydając dyrektywy)

• 1992r Rio de Janeiro Światowy 
Szczyt Ziemi (konwencja 
klimatyczna, program Agenda 21)





POSTĘP NAUKOWO -TECHNICZNY

• Nowe sposoby komunikacji 

• Postęp w nauce (głównie biotechnologia, 
informatyka)

• Klonowanie  (pierwsza owca Dolly)



Globalizacja

• ogół procesów prowadzących do coraz większej 
współzależności i integracji paostw, społeczeostw, 
gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie 
się "jednego świata", światowego społeczeostwa; 
zanikanie kategorii paostwa narodowego; kurczenie 
się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji 
poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych 
oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i 
międzynarodowych, w szczególności 
ponadnarodowych korporacji



Globalizacja
SZANSE

• Upowszechnianie dorobku 
cywilizacyjnego, poznawanie 
nawet tych odległych kultur

• Rozwój badao, nowych 
technologii

• Upowszechnienie demokracji

• Zależności między paostwami 
sprzyjają pokojowej 
koegzystencji

• Kraje Trzeciego Świata mogą 
korzystad z pomocy 
humanitarnej 

ZAGROŻENIA

• Pogłębiająca przepaśd między 
bogatą Północą a biednym 
Południem 

• Obniżenie konkurencyjności 
gospodarki światowej 
(koncentracja zysków a 
najbogatszych paostwach)

• Ogromne na znaczeniu zyskują 
wielkie korporacje  (wywierają 
ogromny wpływ na 
społeczeostwo a nawet paostwa)

• Częściowa utrata suwerenności 
przez paostwa

• Zanika różnorodnośd kulturowa



Choroby cywilizacyjne i epidemie

• Choroby cywilizacyjne

• Stres

• Promieniowanie (elektrownie jądrowe, ale i 
telewizory, komputery)

• Choroby zakaźne, epidemie (dżuma, grypa)

• AIDS





TERRORYZM

• użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem 
prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności 
lub paostwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania 
terrorystyczne mogą dotyczyd całej populacji, jednak najczęściej są one 
uderzeniem w jej niewielką częśd, aby pozostałych obywateli zmusid do 
odpowiednich zachowao

• Podział organizacji terrorystycznych:
– Grupy separatystyczno – nacjonalistyczne

– Grupy religijne

– Grupy „czystej ideologii” np. ultralewicowe, skrajnie lewicowe

– Grupy pojedynczych celów

– Grupy popierane (sponsorowane) przez paostwo



Najbardziej znane organizacje terrorystyczne

AL- KAIDA 

sunnicka organizacja posługująca się metodami 
terrorystycznymi, stworzona w 1988 roku przez 
Abdallaha Azzama. Początkowo Al-Kaida miała 
na celu przeciwstawiad się radzieckiej napaści 
na Afganistan, przekształciła się w pansunnickie
ugrupowanie, którego głównym celem stało się 
zwalczanie wpływów Izraela, USA i szeroko 
pojętego Zachodu w krajach muzułmaoskich.

HAMAS

to radykalna islamska organizacja, która stała się 
aktywna we wczesnych etapach Intifady, 
działała w pierwszym rzędzie w Strefie Gazy, ale 
też na Zachodnim Brzegu. Przez większośd 
paostw i organizacji zachodnich, w tym Unię 
Europejską[1] i Stany Zjednoczone[2], uznana jest 
za organizację terrorystyczną. Hamas grał 
największą rolę w gwałtownej 
fundamentalistycznej działalności wywrotowej 
zarówno przeciw Izraelczykom, jak i Arabom, 
którzy "odeszli z pola walki z syjonizmem" 

Frakcja Czerwonej Armii 

radykalna lewicowa organizacja 
terrorystyczna, ideologicznie związana z 
marksizmem, anarchizmem i Nową Lewicą, 
działająca w Niemczech od lat 70. XX wieku 
do roku 1998. Powiązana ze 
wschodnioniemiecką Stasi i KGB, od których 
otrzymywała wsparcie, instrukcje, pieniądze i 
broo. RAF blisko współpracowała też z innymi 
organizacjami terrorystycznymi np. Ludowym 
Frontem Wyzwolenia Palestyny. W ciągu 
ponad 20 lat jej istnienia jej członkowie 
dokonali przynajmniej kilkunastu zabójstw 
politycznych.

Irlandzka Armia Republikaoska 

organizacja zbrojna walcząca początkowo o 
niepodległośd Irlandii, a od 1921 roku o 
przyłączenie Irlandii Północnej do Republiki 
Irlandii.
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