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Aktywność społecznA
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie masz możliwości uczestnictwa w życiu publicznym? 
Wyobraź sobie, że w okolicy, w której mieszkasz, wycinany jest starodrzew.  
Co byś zrobił, aby sprzeciwić się temu? Jakie masz możliwości zmiany decyzji organów 
władzy publicznej? W niniejszym rozdziale dowiesz się, że jako obywatel masz wiele 
możliwości wpływu na otaczającą Cię rzeczywistość społeczną.

ZnacZenie aktywności społecZnej i jej formy
Istotą każdego państwa demokratycznego są zaangażowani publicznie obywatele. W wolnym społe-

czeństwie instytucje państwowe mają być pomocą dla społeczeństwa. We wszelkich wymiarach życia społecz-
nego obowiązuje zasada, że to nie obywatele są dla państwa, tylko państwo jest dla obywateli. Aktywność 
społeczna jest więc nie tylko wymogiem współczesnego państwa demokratycznego, ale wręcz jego istotą. 
Dlatego też organy państwowe muszą zabezpieczać nasze prawa jako wolnych i aktywnych obywateli.

Zmiana sytuacji w Twoim najbliższym otoczeniu (osiedle, gmina, miasto) często w większym stopniu zależy  
od Ciebie niż od centralnych organów państwa. W ustroju demokratycznym mieszkańcy mogą kreować  
rzeczywistość społeczną, zamiast czekać biernie na działania władz. Społeczny udział obywateli w życiu  
publicznym podnosi skuteczność działania państwa, sygnalizując instytucjom publicznym potrzeby społeczne  
i wspomagając je w realizowaniu ich funkcji. W efekcie powoduje to powstanie bliższych więzi emocjonal-
nych, większą tożsamość z państwem, regionem, grupami społecznymi czy ludźmi, którym się pomaga.  
Włączenie się w działalność społeczną daje możliwość ekspresji każdej grupie społecznej.

Współczesne państwa demokratyczne zabezpieczają różnorodne formy aktywności społecznej. Do najczę-
ściej wykorzystywanych zaliczamy:

•  prawo ludzi do publicznych zgromadzeń w postaci 
marszów, pikiet, manifestacji;

•  prawo ludzi do zrzeszania się w organizacje pozarzą-
dowe, np. stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe 
czy partie polityczne;

•  prawo biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach, 
udziału w referendach oraz ich organizowania;

•  prawo dostępu do informacji publicznej w po-
staci uczestnictwa w zebraniach kolegialnych organów  
państwa, udziału w konsultacjach społecznych i uzyskania 
informacji od organu publicznego.

społeczeństwo, które jest aktywne bez impulsów  
ze strony władzy publicznej, świadomie uczestniczy 
w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, samo- 
organizuje się i podejmuje różne oddolne inicjatywy 
określane jest mianem społeczeństwa obywatelskiego.

prawo do ZgromadZeń i stowarZysZania się
Prawo do publicznych zgromadzeń i stowarzyszania się z inny-

mi osobami wyrażone jest w międzynarodowych paktach praw 
człowieka uznanych przez większość państw świata. art. 20 
powszechnej deklaracji praw człowieka uznaje prawo  

Martin Luther King był pastorem baptystycz-
nym; dzięki jego działalności społecznej udało 
się doprowadzić do zniesienia dyskryminacji 
rasowej w USA. King za swoją działalność 
został w 1964 r. nagrodzony Pokojową Nagrodą 
Nobla. W 1968 r. został zamordowany przez 
fanatyka sprzeciwiającego się równouprawnie-
niu Afroamerykanów. Na zdjęciu z prezydentem 
USA Lyndonem Johnsonem. 

Fot.: Yoichi R. Okamoto, White House Press Office, dostęp: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Martin_Luther_King,_Jr._
and_Lyndon_Johnson.jpg, licencja: domena publiczna
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każdego człowieka do „spokojnego zgromadzania się i stowarzyszania się”. Natomiast art. 21 międzynarodo-
wego paktu praw obywatelskich i politycznych rozpoznaje „prawo do spokojnego zgromadzania się”, 
a art. 22 prawo każdej osoby „do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia  
i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów”.

konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku zawarta przez 
państwa europejskie skupione w Radzie Europy, umożliwia inaczej niż wcześniej wymienione dokumenty 
składanie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na państwo niewywiązujące się 
z jej postanowień, a w art. 11. ust. 1. wskazuje, że każdy człowiek „ma prawo do swobodnego, pokojowego 
zgromadzenia się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodo-
wych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów”.

? pomyśl! Jak sądzisz, jakie jest znaczenie prawa do zgromadzeń i stowarzyszania się 
dla funkcjonowania demokratycznego państwa i ochrony innych praw obywatelskich?

Wpływ na życie publiczne i artykułowanie potrzeb społecznych 
mogą mieć również niezinstytucjonalizowane podmioty, jak społecz-
ności lokalne, czyli zbiorowości ludzi zamieszkujące stosunko-
wo niewielkie terytorium, czy wszelkie ruchy społeczne, czyli 
spontaniczne, niezinstytucjonalizowane, zbiorowe działania, 
które samodzielnie podejmują różnorodne prace na rzecz 
społeczeństwa.

Całokształt prywatnych organizacji niedziałających dla zysku nazy-
wamy trzecim sektorem, w odróżnieniu od instytucji administracji 
publicznej (pierwszy sektor) oraz podmiotów gospodarczych działa-
jących w celu osiągnięcia zysku finansowego (drugi sektor). Inaczej 
mówiąc, trzeci sektor to ogół organizacji pozarządowych (ang. 
non-governmental organizations – NGO’s), czyli prywatnych orga-
nizacji, założonych przez obywateli lub ich organizacje, dzia-
łających z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu 
publicznego i nie dla zysku.

Organizacje pozarządowe mogą podejmować różnorakie działania 
– pomoc społeczną, edukację, ochronę środowiska naturalnego, pro-

mocję sportu itd. Ich celem jest umożliwienie obywatelom równego i czynnego uczestniczenia w ży-
ciu publicznym, wyrażania swoich poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Na Litwie prawo do pokojowego zgromadzenia się jest gwarantowane przez Konstytucję Republiki Litew-
skiej, która w art. 36 stanowi: „Nie można zabraniać ani utrudniać obywatelom gromadzenia się, bez broni, 
na pokojowych zgromadzeniach. Prawo to może być ograniczone tylko w drodze ustawy i gdy jest to koniecz-
ne dla ochrony bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia lub moralności 
ludzkiej lub praw i wolności innych osób.”

Podstawą działania organizacji społecznych i kulturalnych na Litwie jest ustawa o stowarzyszeniach 
z 22 stycznia 2004 r. (LR asociacijų įstatymas). Z kolei na podstawie ustawy o dobroczynności i wspieraniu 
z 3 czerwca 1993 r. (LR Labdaros ir paramos įstatymas) mieszkańcy państwa mają prawo do zakładania fun-
dacji charytatywnych oraz wspierających takie dziedziny jak nauka, kultura, edukacja, religia, sport, opieka 
zdrowotna i inne. Według postanowień pierwszego ze wspomnianych aktów prawnych stowarzyszenie mogą 
założyć minimalnie trzy osoby fizyczne (pełnoletnie) lub osoby prawne.

aktywność politycZna
Przejawem aktywności społecznej obywateli jest także korzystanie z prawa do informacji publicznej. 

Każdy obywatel na swój wniosek ma prawo uzyskać informacje o sposobie funkcjonowania i dzia-
łaniach podejmowanych przez urząd. W ramach tego prawa mamy także możliwość wglądu do do-

Rok 1963, Marsz na Waszyngton podczas 
którego Martin Luther King wygłosił 
legendarne przemówienie „I Have 
a Dream”. Jedną z popularniejszych  
form realizacji aktywności społecznej 
jest udział w manifestacjach i wiecach.

Fot.: U.S. Information Agency, Press and 
Publications Service, dostęp: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:1963_march_lincoln_memorial.jpg, 
licencja: domena publiczna
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kumentów urzędowych oraz wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów (np. rad gminy).

Zgodnie z litewską ustawą o informowaniu społeczeństwa (Visuomenės informavimo įstatymas) każda 
osoba ma prawo do otrzymania (za darmo lub za minimalną opłatą) od instytucji oraz urzędów rządowych 
i samorządowych informacji o ich działalności, kopie oficjalnych dokumentów, jak również wszelką informa-
cję, jaką wspomniane instytucje posiadają o samej osobie. Informacja jest udzielana w terminie jednego dnia 
pracy lub w ciągu tygodnia w razie potrzeby zebrania dodatkowych danych. W przypadku odmowy udzielenia 
informacji instytucja powinna w swym piśmie wskazać przyczyny takiej odmowy (np. ochrona porządku pu-
blicznego, tajemnicy bankowej lub handlowej, ochrona informacji o charakterze prywatnym).

Ustawa o prawie otrzymania informacji z urzędów państwowych i samorządowych (Teisės gauti informaciją 
iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas) określa m.in. szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać wniosek 
o otrzymanie informacji (w niektórych przypadkach możliwa jest ustna prośba telefoniczna), jak również 
ewentualnie przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Zgodnie z litewską konstytucją – co potwierdza artykuł 9 ustawy o informowaniu społeczeństwa – każdy 
ma prawo do publicznego krytykowania działalności instytucji oraz urzędów rządowych i sa-
morządowych, jak również ich pracowników (urzędników). Na Litwie funkcjonuje zakaz prześladowania 
za taką krytykę oraz zakaz cenzury informacji publicznej.

W przypadku gdy urząd państwowy lub samorządowy nie przedłożył informacji, o którą wnosiliśmy (cho-
ciaż taką informację posiada i według ustawy nie jest ona zaliczana do informacji nieudostępnianych), zwleka 
z udzieleniem informacji, przekracza ustalone terminy lub nie przedkłada konkretnej odpowiedzi na nasz 
wniosek, umyślnie udziela nam błędnej lub nieprawdziwej informacji – mamy prawo złożyć skargę do urzędu 
czy instytucji wyższej instancji lub do Urzędu Kontrolera Sejmowego.

Najczęstszą formą udziału w życiu politycznym kraju (choć i tak niewykorzystywaną przez liczne grupy 
osób) jest uczestnictwo w wyborach i referendach. Każdy obywatel, który ukończył odpowiedni rok 
życia (w większości państw świata, jak również na Litwie – 18) ma możliwość wybierania swoich przed-
stawicieli do władz ustawodawczych swojego państwa i organów władzy samorządowej, a czasami także 
władzy wykonawczej (np. prezydenta państwa). Nazywamy to czynnym prawem wyborczym. Obywatel 
ma prawo także kandydować w wyborach. Wówczas korzysta on z biernego prawa wyborczego. Warun-
ki, które trzeba spełnić, aby móc startować w wyborach określa ustawodawstwo każdego kraju. W krajach 
demokratycznych jest to z reguły konieczność uzyskania odpowiedniego wieku kandydata, posiadanie praw 
wyborczych i obywatelstwa danego państwa (choć istnieją wyjątki od zasady obywatelstwa, jak w przypadku 
UE, w której obywatel innego kraju Unii posiada bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach samorządo-
wych i do PE w państwie Wspólnoty, w którym mieszka).

Na Litwie posłem na Sejm może zostać osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 25 lat, kandydat 
na prezydenta musi mieć ukończone 40 lat, z kolei członkiem rady samorządowej (radnym) może zostać 
wybrana osoba, która ma ukończone 20 lat.

? pomyśl! Jak sądzisz, dlaczego ludzie nie biorą udziału w wyborach?  
Jak to zmienić?

Wiele państw, chcąc umożliwić obywatelom możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje polityczne, 
przewiduje w swym prawodawstwie instytucję referendum, czyli możliwość osobistego wypowiedzenia 
się obywateli w drodze głosowania w przedstawionej sprawie. Niektóre państwa umożliwiają także zgłoszenie 
przez odpowiednio dużą liczbę osób (np. w Polsce 100 000 obywateli, na Litwie 50 000) własnego projektu 
ustawy. Jest to tzw. inicjatywa ludowa.

Uczestnictwo obywatela w procesie wyborczym może również obejmować zaangażowanie się w zbie-
ranie podpisów poparcia pod listami kandydatów, które są niezbędne do zarejestrowania kandydata 
w wyborach lub w inne formy wsparcia polityka. Wyborca ma również prawo wesprzeć finansowo kam-
panię komitetu wyborczego określoną w prawie sumą.
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Ważną formą aktywności społecznej obywateli są konsultacje 
społeczne, czyli proces informowania obywateli przez 
organy władzy publicznej o planowanych działaniach le-
gislacyjnych i inwestycyjnych stwarzający możliwość wypo-
wiedzenia się w tej kwestii mieszkańcom regionu bądź państwa. 
W procesie podejmowania decyzji władze publiczne powinny 
uwzględnić postulaty zgłoszone przez obywateli.

Powiązanym z konsultacjami społecznymi działaniem jest tzw. 
lobbing, czyli proces zawodowego wywierania wpływu 
na proces legislacyjny i inwestycyjny państwa przez 
uprawnione do tego podmioty.

Specyficzną formą aktywności publicznej jest nieposłuszeń-
stwo obywatelskie. W historii ludzkości zdarzały i zdarzają się 
sytuacje naruszania praw człowieka, które nie mogą doczekać się 
rozwiązania za pomocą dostępnych i opisanych w prawie środ-
ków. Często ma to miejsce w państwach autorytarnych. Wówczas 
odpowiedzią obywateli było świadome naruszanie prawa 
(częstymi formami nieposłuszeństwa obywatelskiego 
są np. nielegalne marsze, strajki czy odmowa płacenia 

podatków), mające na celu zwrócenie uwagi na łamanie przez państwo praw obywatelskich 
lub wymuszenie zmiany jakiegoś prawa lub działania instytucji publicznej.

Najbardziej znanymi przykładami nieposłuszeństwa obywatelskiego w XX wieku był antybrytyjski ruch 
Mahatmy Gandhiego, walczący o prawa Afroamerykanów ruch Martina Luthera Kinga czy masowy sprzeciw 
wobec władzy komunistycznej w Polsce Ludowej, który przyjął postać związku zawodowego „Solidarność”.

? pomyśl! Czy jesteś w stanie wymienić dowolne inicjatywy społeczne podejmowane  
w Twoim najbliższym otoczeniu (np. w gminie)?

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.

Art. 20

1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.

2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.

Art. 21

Uznaje się prawo do spokojnego zgromadzania się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być 
nałożone ograniczenia inne niż ustalone zgodnie z ustawą i konieczne w demokratycznym społe-
czeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku publicznego bądź 
dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób.

Art. 22

1.  Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia 
i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów.

2.  Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż przewidziane przez 
ustawę i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego 
lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo 
praw i wolności innych osób. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w nałożeniu ograniczeń 
zgodnych z ustawą na wykonywanie tego prawa przez członków sił zbrojnych i policji.

Twórcą idei obywatelskiego nieposłuszeństwa 
był amerykański pisarz, poeta i filozof Henry 
David Thoreau (1817-1862), który przedstawił 
ideę społecznego sprzeciwu w jednym  
ze swoich esejów. 

Dagerotyp ze zbiorów Thoreau Society Collections, 
dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henry_David_
Thoreau.jpg, licencja: domena publiczna



Aktywność społeczna 9

3.  Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie uprawnia Państw-Stron Konwencji Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych 
do podejmowania kroków ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który naruszałby 
gwarancje przewidziane w tej Konwencji.

najważniejsze pojęcia
organizacja pozarządowa to prywatna organizacja założona przez obywateli lub ich organizacje, 

działająca z własnej inicjatywy na rzecz określonego interesu publicznego i nie dla zysku.

stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenia ludzi w celach niezarobkowych, opierające 
swoją działalność na pracy społecznej członków.

fundacja to osoba prawna, której celem jest wspieranie innych osób fizycznych i prawnych.

Związek zawodowy to organizacja zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej,  
a jej podstawowym celem jest obrona praw pracowników oraz reprezentowanie ich interesów 
zawodowych i socjalnych.

spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym 
i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną 
działalność gospodarczą.

samorząd to zrzeszenie osób sprawujących niektóre funkcje władzy publicznej.

społeczność lokalna to zbiorowość ludzi zamieszkująca określone, niewielkie terytorium.

ruch społeczny to spontaniczne, niezinstytucjonalizowane, zbiorowe działanie, podjęte na rzecz 
przeprowadzenia w społeczeństwie konkretnych zmian.

Zgromadzenie publiczne to zgrupowanie co najmniej 15 osób, organizowane na otwartej przestrzeni, 
dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

prawo do informacji publicznej to prawo obywatela do uzyskania każdej niezastrzeżonej informacji 
o sprawach publicznych.

referendum lokalne to forma demokracji bezpośredniej na poziomie wspólnoty samorządowej, 
polegająca na wyrażeniu w drodze głosowania przez członków tej wspólnoty swojej woli 
co do sposobu rozstrzygania sprawy, której to referendum dotyczy.

inicjatywa ludowa to forma inicjatywy ustawodawczej, zgłaszana na Litwie przez grupę co najmniej 
50 000 obywateli.

konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz różnych szczebli przed podjęciem 
działań informują publicznie obywateli o swoich planach legislacyjnych i inwestycyjnych 
oraz programach innych przedsięwzięć.

lobbing to zawodowe wywieranie wpływu na proces legislacyjny państwa lub działalność organów 
państwowych w interesie osób trzecich przez zarejestrowane specjalnie do tego celu podmioty.

nieposłuszeństwo obywatelskie to świadome naruszanie prawa, mające na celu zwrócenie uwagi 
na łamanie przez państwo praw obywatelskich lub zmianę jakiegoś prawa lub sposobu działania 
instytucji publicznej.

>>
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Zadanie
Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednich miejscach tabeli  
Prawda lub Fałsz.

Zgromadzenie publiczne to zgrupowanie co najmniej 5 osób dostępne  
dla nieokreślonych imiennie ludzi zwołane w celu wspólnych obrad  
lub w celu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Organizacja pozarządowa to prywatna organizacja założona przez obywateli 
działających z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego  
i nie dla zysku.

Bierne prawo wyborcze to prawo obywatela do kandydowania w wyborach.

Na Litwie grupa co najmniej 50 000 obywateli ma prawo złożyć projekt ustawy.

Zobacz więcej
http://civicpedia.ngo.pl/ 

serwis poświęcony badaniom społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj znajdziesz informacje o organizacjach po-
zarządowych działających w Polsce, wyniki badań, wykaz ważniejszych publikacji, cytaty i definicje dotyczące 
trzeciego sektora.

http://ngo.pl/ 
portal organizacji pozarządowych. Znajdziesz tu m.in. poradniki poświęcone zakładaniu i działaniu organizacji 
pozarządowych, a także ogłoszenia organizacji pozarządowych.

http://www.lrski.lt/ 
strona litewskiego Urzędu Kontrolera Sejmowego
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Samorząd
Jak sądzisz, dlaczego współczesne państwa demokratyczne tworzą samorządy terytorialne, 
które umożliwiają mieszkańcom danego regionu na bezpośrednie partycypowanie 
w sprawowaniu władzy publicznej? Czy wiesz, gdzie załatwisz większość codziennych 
spraw związanych z koniecznością kontaktu z władzą publiczną? Jak ważne jest osobiste 
uczestnictwo w funkcjonowaniu Twojej wspólnoty lokalnej? W niniejszym rozdziale 
dowiesz się, czym jest samorządność i jak funkcjonuje ona w Polsce i na Litwie.

Idea samorządnoścI
W celu zapewnienia obywatelom bezpośredniego udziału w administrowaniu sprawami publicznymi od po-

czątku XIX wieku w Europie rozwija się idea i praktyka samorządności. Generalnie rzecz ujmując, samorząd-
ność polega na wydzieleniu z zakresu władzy państwowej pewnych typów spraw i powierzeniu 
ich do samodzielnego rozwiązywania danej grupie społecznej. Władza centralna może zdecydować 
się na przekazanie zadań administracji państwowej do niezależnego zawiadywania pewnej grupie zawodowej 
(wówczas mówimy o samorządzie zawodowym), grupie osób prowadzących działalność gospodarczą 
w określonej dziedzinie wytwórczości (samorząd gospodarczy) czy np. wspólnocie lokalnej (samorząd 
terytorialny). Samorządu nie należy więc mylić z decentralizacją władzy centralnej. Wymienione wyżej gru-
py osób uzyskują bowiem prawa administracji państwowej, nie będąc jednak organem władzy państwowej.

? Pomyśl! Jak sądzisz, jakie są zalety przekazywania niektórych zdań, które wykonuje  
władza publiczna, wspólnotom lokalnym do samodzielnego wykonywania?

Przekazanie części władzy wspólnotom lokalnym w postaci samorządu terytorialnego, omawianego  
w niniejszym rozdziale, zapewnia obywatelom możliwość bezpośredniego kontaktu z władzą publiczną 
i wpływu na nią (radni to z reguły nasi sąsiedzi). Ideą samorządu terytorialnego jest zwiększenie zaan-
gażowania obywateli w najbliższe im sprawy lokalne. Sprawy dnia codziennego to przecież z reguły 
sprawy najbliższej okolicy – wyposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny, bezpieczeństwo na osiedlu, kanalizacja 
na wsi, czystość w parku obok domu, to kwestie, które mogą być rozwiązane na szczeblu lokalnym przez sa-
mych mieszkańców. Samorząd ma także na celu zapewnić większą spójność działań władzy publicznej 
z potrzebami mieszkańców konkretnego miejsca i ich większą efektywność. Samorząd jest także dobrą 
szkołą demokracji i stwarza możliwość tworzenia silnych więzi lokalnych. Jednocześnie samorządność 
pozwala na kultywowanie lokalnych tradycji.

samorząd terytorIalny na lItwIe
Na Litwie samorząd terytorialny składa się z 60 terytoriów samorządowych (lit. savivaldybė), które z ko-

lei są dzielone na 546 starostwa (lit. seniūnija). W wyniku reformy samorządowej w 2010 roku zlikwidowano 
funkcjonujące dotychczas dziesięć okręgów (lit. apskritis). Podstawowym aktem prawnym regulującym dzia-
łalność samorządu terytorialnego na Litwie jest ustawa o samorządzie lokalnym z 1994 r. (lit. vietos savivaldos 
įstatymas), która określa:

• porządek tworzenia i funkcjonowania instytucji samorządowych,

• zasady samorządności municypalnej (czyli miejskiej),

• status radnego samorządu,

• podstawy finansowe i gospodarcze działania samorządu.

Inne ustawy określające działalność samorządów to m.in.: ustawa o wyborach do rad samorządowych (lit. 
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) oraz ustawa o jednostkach administracji terytorialnej i ich granicach 
(lit. teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas).
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Na Litwie nadzór samorządowy (sprawdzanie, czy samorząd przestrzega Konstytucji, ustaw, postanowień 
rządowych) sprawuje Przedstawiciel rządowy. Jego uprawnienia oraz zasady działalności określa ustawa 
o administracyjnym nadzorze samorządowym (lit. savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas).

W niektórych przypadkach (np. jeśli dochodzi do rażącego łamania prawa przez władze samorządowe) tym-
czasowo litewski Sejm może wprowadzić zarządzanie bezpośrednie na terytorium danego samorządu.

Więcej informacji na temat funkcjonowania samorządu lokalnego na Litwie można znaleźć na utworzonej 
przez stowarzyszenie litewskich samorządów stronie internetowej. Tu też znajdują się informacje o po-
szczególnych jednostkach samorządowych oraz trybie załatwiania poszczególnych spraw znajdujących się 
w kompetencji jednostki samorządowej.

? Pomyśl! Czy wiesz, jakie sprawy załatwisz w urzędzie samorządowym odpowiadającym 
Twojemu miejscu zamieszkania?

PodzIał terytorIalny lItwy
W ciągu pięćdziesięciu lat rządów radzieckich na Litwie 

samorząd terytorialny właściwie nie istniał, gdyż oby-
watele tylko formalnie mogli wybierać rady lokalne. 
Dopiero odzyskanie niepodległości zmieniło tę sytuację. 
Dziś władza w samorządach należy do rady miejskiej 
lub samorządów rejonowych. Samorządami kierują 
merowie wybierani przez członków rad. Członkowie rad 
są wybierani na 3 lata w wyborach powszechnych.

Do podstawowych uprawień samorządów należą: pla-
nowanie miejscowe i mieszkalnictwo, lokalny transport 
publiczny, gospodarka wodna i ściekowa, drogi lokalne, 
przedszkola i szkolnictwo podstawowe, ochrona zdrowia, 
opieka społeczna i kultura. Największymi problemami sa-
morządów są zazwyczaj fundusze – rok 2010 zakończyły 
bez zaciągania długów tylko dwa samorządy: rejonu 
wileńskiego oraz birsztańskiego.

Indeks samorządów
Instytut wolnego rynku (lit. Laisvosios rinkos institutas) sporządza indeks samorządów, celem którego 

jest ukazanie najlepiej zarządzanych samorządów na Litwie. Ocenia się zarówno samorządy rejonowe jak i sa-
morządy miast. Ocenia się:

• wykorzystanie środków z budżetu przez samorząd,

• konkurencyjność,

• lokalną przedsiębiorczość,

• zarządzanie majątkiem,

• zwalczanie nadmiernej biurokracji.

W 2011 roku najwięcej punktów (59,1 z 100) zebrał samorząd Kłajpedy, drugie miejsce zajął samorząd 
poniewieski, natomiast na trzecim miejscu znalazł się – olicki. Z samorządów rejonowych pierwsze miejsce 
zajął kowieński (60,7 z 100 punktów), a kolejne samorządy: Birsztanów, Szyłeli, Mariampola i Druskiennik.

Samorządy na Litwie

Fot.: Renata3, CC BY-SA, źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Municipalities_in_Lithuania.png
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najważniejsze pojęcia
samorząd to zrzeszenie osób (np. wspólnota terytorialna czy grupa zawodowa), któremu władza 

państwowa powierzyła realizację różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej, 
a czasami także sądowniczej.

samorząd terytorialny to wspólnota lokalna lub regionalna, która otrzymała od władzy państwowej 
do samodzielnego wykonywania zadania z zakresu administracji publicznej.

zadanie
Przeczytaj poniższy fragment Konstytucji Republiki Litewskiej. Jak sądzisz, dlaczego radnych wybiera się 

w wyborach tajnych? Dlaczego prawo wyborcze mają nie tylko obywatele, ale również stali mieszkańcy?

Konstytucja Republiki Litewskiej z 1992 r., rozdział X Samorząd terytorialny i zarządzanie:

Art. 119
Prawo do samorządu przysługuje przewidzianym w ustawie jednostkom administracyjnym 
terytorium państwa. Jest ono realizowane za pośrednictwem odpowiednich rad samorządowych.

Członków rad samorządowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu 
tajnym wybierają obywatele Republiki Litewskiej i inni stali mieszkańcy jednostki administracyjnej. 
Członkiem rady samorządowej może zostać obywatel Republiki Litewskiej, inny stały mieszkaniec 
jednostki administracyjnej.

Art. 120
Państwo wspiera samorządy.

Na podstawie kompetencji przewidzianej w Konstytucji i ustawach samorządy działają swobodnie 
oraz samodzielnie.

zobacz więcej
http://www.savivaldybes.lt/ 

strona Stowarzyszenia Litewskich Samorządów, na której znajdują się informacje o poszczególnych jednostkach 
samorządowych oraz trybie załatwiania poszczególnych spraw.
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Władza
W tym rozdziale dowiesz się, czym charakteryzuje się współczesna władza, a także z jakimi 
państwami najczęściej mamy do czynienia.

Władza
Władza towarzyszy zbiorowościom ludzkim odkąd istnieją. Współdziałanie zawsze wymagało podejmowa-

nia licznych decyzji, a także ich egzekwowania, nierzadko wbrew woli niektórych członków społeczeństwa. 
Rządzący w różnych epokach wpływali na życie wielu ludzi, zawsze znajdując się na szczytach wspólnotowych 
hierarchii. Nie jest więc rzeczą dziwną, że zjawisko władzy było przedmiotem licznych sporów, a dążenie do jej 
sprawowania – przyczyną większości wojen.

? Pomyśl!  
Czy możliwe jest społeczeństwo pozbawione jakiejkolwiek władzy?

Chociaż władza polityczna najczęściej kojarzy nam się z państwem, to przez długi czas funkcjonowała także 
poza jego instytucjami. Niewolnictwo czy zależność feudalna dawały możliwość sprawowania rządów wielu 
osobom, które nie należały do państwowych struktur, choćby takim, jak właściciele ziemscy. Dlatego warto 
podkreślić, że jedną z najważniejszych cech nowoczesnego państwa jest zmonopolizowanie przez nie moż-
liwości legalnego stosowania przemocy. Państwo jest suwerenne, jeśli dysponuje niezależnymi władzami, 
a te zdolne są do ustalania oraz egzekwowania na jego terytorium określonego prawa.

Władza demokratyczna
Najbardziej preferowanym we współczesnym 

świecie sposobem sprawowania władzy jest de-
mokracja. Jest to ustrój, w którym rządy spra-
wowane są przez samo społeczeństwo – słowo 
„demokracja” pochodzi z języka starożytnych 
Greków i oznacza dosłownie „ludowładztwo”. 
Inaczej jednak niż w starożytności, współczesne 
państwa opierają się na demokracji pośredniej, 
zwanej również przedstawicielską. Oznacza 
to, że społeczeństwo rządzi państwem jedynie 
za pośrednictwem swoich reprezentantów, 
których wybiera do parlamentu w wolnych 
wyborach.

We współczesnych państwach – mimo 
zasady przedstawicielstwa – można jed-
nak spotkać pewne rozwiązania cha-
rakterystyczne dla demokracji bezpo-
średniej. Najbardziej znaną z nich jest  
referendum – czyli głosowanie, w którym 
obywatele wyrażają swoją opinię w danej 
sprawie.

? Pomyśl!  
Dlaczego współczesne demokracje nie mają charakteru bezpośredniego?

Walka o władzę zawsze wywoływała olbrzymie emocje i była 
przyczyną większości wojen. Na zdjęciu: pomnik poległych 
w konflikcie zbrojnym o Wyspy Falklandzkie znajdujący się 
w argentyńskiej miejscowości Quequén. W 1982 roku wybuchła 
wojna między Wielką Brytanią i Argentyną, której przyczyną  
był spór o to, kto powinien sprawować władzę nad Falklan-
dami (Malwinami), liczącymi wówczas zaledwie ok. 2000 
mieszkańców.

Fot. eMaringolo, dostęp: http://www.fotopedia.com/items/flickr-224054570,  
licencja: CC-BY
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Ważnym rozwiązaniem ustrojowym we współczesnych państwach demokratycznych jest trójpodział 
władz. Koncepcja ta – w obecnym wariancie – została po raz pierwszy przedstawiona przez francuskiego 
filozofa oświeceniowego monteskiusza (1689-1755). Istotą tego rozwiązania jest podział władzy na trzy 
ośrodki: władzę ustawodawczą (inaczej władzę tworzenia prawa, zwaną legislatywą), władzę wyko-
nawczą (czyli władzę wykonywania obowiązującego prawa, zwaną egzekutywą) oraz władzę sądowni-
czą. Relacje między tymi ośrodkami powinny jednak być tak skonstruowane, aby nawzajem kontrolowały 
się, i w ten sposób zapobiegały nadużyciom każdej z nich. Celem trójpodziału władz jest bowiem ochrona 
obywateli przed arbitralnością rządzących.

Wiąże się z tym jedna z najważniejszych zasad współczesnego państwa demokratycznego: zasada prawo-
rządności. Oznacza ona, że zarówno rządzący, jak i rządzeni podlegają pewnym regułom. Władza nie działa 
arbitralnie – może robić tylko to, na co pozwala jej prawo. Obywatele – przeciwnie – mogą robić wszystko, 
czego prawo im nie zakazuje.

Ustrój demokratyczny po raz pierwszy pojawił się w starożytnej Grecji w VI w. p.n.e. W epoce 
nowożytnej natomiast bardzo istotną rolę w kształtowaniu się współczesnej demokracji odegrała 
trwająca od XVII wieku ewolucja ustroju Anglii. To właśnie w tym kraju narodził się system 
rządów parlamentarnych.

Demokratyczny ustrój występuje jednak w rozmaitych wariantach. Każde państwo ma własną tradycję oraz 
specyficzne dla siebie instytucje i procedury, które często są wytworem długotrwałej ewolucji. Na charakter 
demokracji istotny wpływ ma również struktura społeczeństwa (np. zróżnicowanie etniczne), a nawet jego 
wielkość.

W większości współczesnych 
państw demokratycznych funk-
cjonuje system parlamentar-
ny. Jego cechą charakterystyczną 
jest podział władzy wykonawczej 
na dwa ośrodki polityczne. Pierw-
szym jest głowa państwa (prezy-
dent lub monarcha) o niewielkich 
kompetencjach, ograniczonych 
zazwyczaj do funkcji ceremonial-
nych. Drugim ośrodkiem jest zaś 
sprawujący realną władzę rząd, 
który dysponuje większością 
uprawnień egzekutywy.

Rząd w systemie parlamentar-
nym musi cieszyć się zaufaniem 
parlamentu. Oznacza to, że parla-
ment sprawuje nad rządem poli-
tyczną kontrolę i w każdej chwili 
może doprowadzić do jego dymi-
sji poprzez udzielenie mu wotum 
nieufności. Aby temu zapobiec, 
po każdych wyborach parlamen-
tarnych część partii politycznych 

zawiera między sobą porozumienie, którego celem jest wyłonienie większości popierającej gabinet. Niekiedy 
zdarza się, że jedna partia samodzielnie dysponuje większością mandatów – w takiej sytuacji zawiązywanie 
koalicji rządowych nie jest konieczne.

? Pomyśl!  
Dlaczego w większości państw demokratycznych rząd kontrolowany jest przez parlament?

W systemie parlamentarnym kluczową rolę odgrywa parlament. Jest on władzą  
ustawodawczą, a także kontroluje rząd. Na zdjęciu: parlament litewski – Seimas.

Fot: AndreasLT, dostęp: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:New_Lithuanian_Parliament_
Hall.JPG&filetimestamp=20070911103209, licencja: domena publiczna
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Inaczej funkcjonuje system prezydencki. Wła-
dza wykonawcza jest tu jednolita, a sprawuje ją 
pochodzący z wyborów powszechnych prezydent. 
Rząd jako odrębny ośrodek władzy albo nie istnie-
je, albo całkowicie podporządkowany jest głowie 
państwa. Prezydent oraz podlegli mu urzędnicy 
nie muszą dysponować poparciem parlamentar-
nej większości, gdyż parlament nie sprawuje nad 
nimi politycznej kontroli. Mandat do sprawowania 
władzy przez prezydenta pochodzi bezpośrednio 
od społeczeństwa, które wybiera go na określoną 
kadencję. System prezydencki występuje przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a także 
w większości państw Ameryki Łacińskiej. W zasa-
dzie nie jest praktykowany w krajach europejskich.

? Pomyśl! Jakie są zalety i wady 
systemu prezydenckiego?

W niektórych państwach można spotkać system półprezydencki. Specyfika tego modelu polega na po-
łączeniu cech dwóch poprzednich systemów. Podobnie jak w systemie parlamentarnym władza wykonawcza 
sprawowana jest przez dwa ośrodki: prezydenta oraz rząd, który ponosi polityczną odpowiedzialność przed 
parlamentem. Jednak uprawnienia głowy państwa nie ograniczają się do symbolicznych. W systemie półpre-
zydenckim prezydent dysponuje realnymi prerogatywami: ma wpływ na kształt rządu, może zarządzić przed-
terminowe wybory do parlamentu, a także kontrolować niektóre obszary polityki państwa, np. politykę zagra-
niczną. Taki system funkcjonuje przede wszystkim we Francji, a także niektórych krajach Europy Wschodniej.

Struktura terytorialna PańStWa
Państwa demokratyczne różnią się między sobą 

nie tylko ze względu na odmienne relacje między 
egzekutywą a legislatywą. Ważną rolę odgrywa tak-
że struktura terytorialna państwa. Najczęściej mamy 
do czynienia z państwami unitarnymi. Charakte-
ryzują się one jednolitością prawa na całym obszarze 
kraju oraz brakiem samodzielności politycznej jego 
jednostek administracyjnych.

Pewnym odstępstwem od zasady unitarności 
państwa jest instytucja autonomii teryto-
rialnej. W niektórych krajach konstytucje 
nadały szczególny status pewnym obszarom, 
zazwyczaj zamieszkanym przez mniejszości 
narodowe. Katalonia i Kraj Basków w Hiszpa-
nii czy Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna 
w Wielkiej Brytanii cieszą się taką autonomią. 
Oznacza to, że dysponują swoimi własnymi 
władzami i pewnym zakresem samodzielno-
ści w określonych dziedzinach (np. w obsza-
rze edukacji).
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W systemie prezydenckim władza wykonawcza jest sprawo-
wana przez głowę państwa, która nie odpowiada politycznie 
przed parlamentem. Na zdjęciu: prezydent USA Barack Obama 
pracuje nad przemówieniem po śmierci Osamy bin Ladena.

Fot.: Pete Souza, dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Obama_edits_
speech_before_announcing_death_of_Osama_bin_Laden.jpg,  
licencja: domena publiczna

Do państw federacyjnych należą Niemcy, składające się z 16 krajów związkowych (landów).  
Każdy z nich ma swój własny parlament, rząd oraz system sądowniczy.

Rys. Patricia.fidi, dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_Germany_L%C3%A4nder-de.svg, licencja: domena publiczna
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Inaczej jest w państwie federacyjnym – składa się ono z pewnej liczby podmiotów (np. stanów, prowincji 
czy kantonów), dysponujących względną niezależnością. Każda taka jednostka ma odrębne władze ustawo-
dawcze, wykonawcze i sądownicze. Oznacza to, że w państwie federacyjnym funkcjonują obok siebie różne 
systemy prawne. Stopień samodzielności politycznej podmiotów federacji wygląda rozmaicie i zależy od kon-
stytucji danego państwa. Z reguły nie mogą one prowadzić własnej polityki zagranicznej, a także odłączyć się 
od kraju. Przykładowymi państwami federacyjnymi są Stany Zjednoczone, Niemcy, Belgia i Szwajcaria.

? Pomyśl!  
Dlaczego niektóre kraje zdecydowały się na model federacyjny?

Władza niedemokratyczna
Choć demokracja traktowana jest w Europie jako oczywisty sposób sprawowania władzy, w innych czę-

ściach świata spotykana jest dużo rzadziej. Co najmniej połowa współczesnych państw praktykuje ustrój 
polityczny sprzeczny z wartościami demokratycznymi. W Azji czy Afryce częściej można spotkać ustrój auto-
rytarny (zwany również autorytaryzmem). Jego istota polega na tym, że rządzący nie podlegają kontroli 
społeczeństwa.

W kraju autorytarnym nie przeprowadza się wolnych wyborów, w związku z tym mieszkańcy nie mogą 
dokonać zmiany władzy, nawet jeśli nie cieszy się ona ich zaufaniem. Opozycja albo w ogóle nie istnieje, 
albo jest przez rządzących prześladowana. Represjom zazwyczaj towarzyszą ograniczenia swobód obywatel-

skich, cenzura oraz kontrola przez władzę środków masowego przekazu. 
Do państw autorytarnych należą m.in. Chiny, Syria, Kuba oraz Birma. 
Na kontynencie europejskim jedynym państwem, które spełnia podsta-
wowe kryteria autorytaryzmu, jest Białoruś.

Innym przypadkiem jest totalitaryzm. Władzę w takim państwie 
wyróżniają wielkie ambicje: dąży ona do radykalnego przeobrażenia 
społeczeństwa. Ważną rolę w totalitarnym państwie odgrywa utopijna 
ideologia (taka jak faszyzm czy komunizm), na której opierają się rzą-
dzący usiłujący stworzyć nowy ład społeczny, a niekiedy nawet nowy 
typ człowieka. W tym celu władza zmierza do objęcia jak najdalej idącą 
kontrolą wszystkich przejawów życia zbiorowego oraz indywidualnego. 
Prawie zawsze towarzyszy temu polityka masowego terroru wymie-
rzona w rzeczywistych i wyobrażonych przeciwników nowego porządku. 
Najlepszymi przykładami państw totalitarnych były Niemcy w okresie 
rządów nazistów oraz Związek Radziecki w epoce stalinowskiej

?  Pomyśl! Dlaczego w wielu krajach 
w przeszłości społeczeństwa odrzucały 
ustrój demokratyczny, czego skutkiem 
były autorytaryzm lub totalitaryzm?

Wśród niedemokratycznych reżimów wymienić należy 
również teokrację. Jest to państwo o charakterze wy-
znaniowym, w którym reguły określonej religii stanowią 
podstawę prawa. Sądy w sprawach karnych czy cywilnych 
orzekają, odwołując się do tekstów uznanych za święte. 
W państwie teokratycznym najwyższa władza należy 
do duchownych uprzywilejowanej wspólnoty religijnej. 
Praktykowanie wyznań innych niż panujące jest zazwyczaj 
zakazane, zaś innowiercy są dyskryminowani lub nawet 
represjonowani. O teokratycznym charakterze władzy 
można mówić w odniesieniu do Iranu, Arabii Saudyjskiej, 

Państwo totalitarne stosuje masowy 
terror w stosunku do ludzi uznanych 
za ideologicznych wrogów.  
Na zdjęciu: hitlerowski obóz  
koncentracyjny w Buchenwald.

Fot.: dostęp: http://www.flickr.com/photos/
pingnews/441530476/,  
licencja: domena publiczna

W 1979 roku w Iranie wybuchła rewolucja islamska, 
w trakcie której obalono świecką monarchię i wprowa-
dzono porządek teokratyczny. Nowe państwo – Islamska 
Republika Iranu – od tego czasu opiera się na Koranie, 
czyli świętej księdze muzułmanów. Najwyższa władza 
należy do duchownych zwanych ajatollahami.

Fot: kamshots, dostęp: http://www.flickr.com/photos/
kamshots/515002010/, licencja: CC BY



Władza 19

a także Afganistanu w latach 1995-2001, kiedy rządzili w nim talibowie. Współcześnie teokracje można spotkać 
najczęściej w świecie islamskim. Jednak przykładem państwa wyznaniowego jest również katolicki Watykan.

Istotnym problemem współczesnego świata jest zjawisko państw upadłych (failed states). Chodzi tu o kra-
je pogrążone w anarchii, których nominalne i uznawane na arenie międzynarodowej władze nie są w stanie 
kontrolować znacznej części własnego terytorium. Faktyczne rządy sprawowane są przez dużą liczbę uzbrojo-
nych i lokalnych organizacji paramilitarnych, często o charakterze gangsterskim. W państwie upadłym nie jest 
egzekwowane prawo, a policja i wojsko nie potrafią zaprowadzić porządku.

Upadłość państw jest najczęściej skutkiem konfliktów wewnętrznych, zwłaszcza takich, które przeradzają 
się w wojny domowe. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Państwa upadłe nie są w stanie zagwarantować 
swoim mieszkańcom elementarnego bezpieczeństwa, ponadto przyciągają do siebie rozmaite organizacje 
przestępcze. Stanowią również niekiedy dogodną bazę dla międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych. 
Najlepszym przykładem państwa upadłego jest pogrążona od lat w głębokim kryzysie Somalia.

SyStem Polityczny litWy
Konstytucja Litwy (przyjęta 25 października 1992 r.) gwarantuje trójpodział władz:

•  władza ustawodawcza spoczywa w rękach jednoizbowego parlamentu (Seimas), który zarządza 
wybory prezydenta (może zdjąć go także z urzędu), ma wyłączność ustawodawczą, zatwierdza nowy 
rząd i sprawuje nad nim kontrolę, powołuje Kontrolerów Państwowych, w drodze głosowania może 
rozstrzygać wniosek o zmianę konstytucji, a większością 3/5 może pozbawić mandatu deputowanego. 
Zasiada w nim 141 posłów wybieranych na 4-letnią kadencję. Wybory do parlamentu odbywają się sys-
temem mieszanym, w którym każdy obywatel ma 2 głosy. W wyborach parlamentarnych obowiązuje 
5-procentowy próg wyborczy oraz frekwencja 25%.

•  władza wykonawcza znajduje się w rękach prezydenta, który ma prawo veta wobec ustaw sejmo-
wych, posiada inicjatywę ustawodawczą, współtworzy politykę zagraniczną Litwy, nadaje odznaczenia, 
kształtuje wizerunek państwa, ma prawo łaski w stosunku do skazanych przez sądy, mianuje premiera, 
dowódcę wojska, sędziów SK i dyplomatów oraz rządu, którego głównym zadaniem jest opracowanie 
i realizowanie budżetu państwa. Rząd ma inicjatywę ustawodawczą oraz odpowiada kolegialnie i indywi-
dualnie (w osobach ministrów) przed parlamentem za swoje działania.

•  władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy (m.in. Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny oraz Sąd 
Apelacyjny).

Przypadek rolanda Paksasa

Artykuł 74 Konstytucji Litwy pozwala odsunąć od sprawowanego urzędu prezydenta, członków najwyż-
szych instytucji sądowniczych w państwie, jak i parlamentarzystów. Prezydent może być postawiony w stan 
oskarżenia w trzech przypadkach:

•  poważnego naruszenia konstytucji,

•  złamania przysięgi prezydenckiej,

•  popełnienia przestępstwa.

5 stycznia 2003 r. prezydentem Litwy został Rolandas Paksas (z wynikiem 54,9 % głosów). Zgodnie  
z oficjalnymi źródłami na kampanię prezydencką wydano 1 milion dolarów, choć nieoficjalne źródła i raporty 
mówiły, że wydano ok. 7 milionów dolarów. Sprzeczność ta zaniepokoiła Urząd Bezpieczeństwa Państwa. 
28 października 2003 r. szef tego urzędu zwrócił się do parlamentarzystów oraz przedstawił wyniki docho-
dzenia. Postawiono prezydentowi 6 zarzutów, a powołana komisja rozszerzyła ich liczbę do 11. 31 kwietnia 
Sąd Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uzasadniono 3 zarzuty:

•  o naruszenie prawa przy nadawaniu obywatelstwa Igorowi Borisovowi,

•  o niezachowanie tajemnicy państwowej poprzez niekontrolowany wyciek dokumentów,

•  o używanie swojej pozycji w państwie do wpływu na transakcje biznesowe.
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Ostateczna decyzja należała do Sejmu, który ma uprawnienia do odwołania prezydenta z urzędu. 6 kwietnia 
2004 r. w głosowaniu za uznaniem winy prezydenta głosowało 89 posłów, 14 było przeciw. Posłowie Partii 
Liberalno-Demokratycznej wstrzymali się od głosu bądź byli nieobecni w trakcie głosowania.

? Pomyśl! W jakim celu system demokratyczny posiada system wzajemnej kontroli różnych 
ośrodków władzy?

najważniejsze pojęcia

demokracja to ustrój polityczny opierający się na rządach społeczeństwa.

legislatywa to władza ustawodawcza mająca wyłączne prawo uchwalania ustaw.

egzekutywa to władza wykonawcza upoważniona do wykonywania ustaw.

System parlamentarny to system polityczny, którego istotą jest odpowiedzialność polityczna rządu 
nad parlamentem.

System prezydencki to system polityczny, w którym pełnia władzy wykonawczej znajduje się w rękach 
prezydenta.

System półprezydencki to system polityczny łączący cechy parlamentarnego i prezydenckiego.

Państwo unitarne to państwo o jednolitym porządku prawnym.

Państwo federacyjne to państwo związkowe, składające się z jednostek o pewnym stopniu 
samodzielności prawnej.

autorytaryzm to reżim polityczny, w którym władza nie jest kontrolowana przez społeczeństwo.

totalitaryzm to reżim polityczny, w którym władza stosuje masowy terror w celu budowy nowego 
ładu społecznego.

Państwo upadłe to państwo, w którym legalna władza nie kontroluje większości swojego terytorium.
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zadanie

Połącz poniższe zdania z najbardziej odpowiadającymi im pojęciami:

zdania

1. Parlament Republiki Czeskiej udzielił rządowi wotum nieufności.

2. Karyntia jest jednym z dziewięciu krajów związkowych Austrii.

3. Premier Hiszpanii wyraził zgodę na zwiększenie uprawnień władz katalońskich.

4. Tzw. wielka czystka z lat 30. XX wieku pochłonęła kilka milionów ofiar – obywateli ZSRR.

5. Wszyscy obywatele starożytnych Aten tworzyli zgromadzenie ludowe.

6. Władze Pakistanu nie kontrolują części terytorium zamieszkanego przez plemiona pasztuńskie.

7. Przyznanie prezydentowi Rosji prawa wydawania dekretów naruszyło zasadę równowagi władz.

8. Sąd w Arabii Saudyjskiej skazał oskarżonego o kradzież – zgodnie z Koranem – na obcięcie ręki.

Pojęcia

a) autonomia terytorialna

b) autorytaryzm

c) demokracja bezpośrednia

d) federacja

e) państwo upadłe

f) system parlamentarny

g) teokracja

h) totalitaryzm

i)  trójpodział władz

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 –

zobacz więcej

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm 
sejmowa przeglądarka aktów prawa litewskiego, dzięki której można znaleźć redakcję interesującej nas  
ustawy lub innego wewnętrznego aktu legislacyjnego
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Media Masowe
Jak sądzisz, jakie znaczenie odgrywają masowe środki przekazu, takie jak radio, telewizja 
czy Internet, we współczesnym świecie? Czy mass media mogą przyczyniać się do zmian 
społecznych, politycznych i ekonomicznych? W niniejszym rozdziale dowiesz się, czym są 
środki masowego przekazu i jakie ich rodzaje można wyróżnić. Przeczytasz również o tym, 
jaką rolę pełnią media masowe i w jakim kierunku ewoluują.

Historia kształtowania mediów masowycH
mediami nazywamy środki przekazu informacji między ludźmi. Możemy podzielić je na indywidu-

alne, czyli te które służą do wymiany informacji z ściśle oznaczonym adresatem i masowe, które pośredniczą  
w wymianie informacji z bardzo dużą i anonimową grupą osób. Do mediów masowych (mass mediów,  
środków masowego przekazu) zaliczamy prasę, radio, telewizję i internet.

Za najwcześniejsze z mass mediów uważa się prasę. Pierwsze wydawane periodycznie oraz opatrzone tym 
samym tytułem i kolejnym numerem pisma powstały w II w. p.n.e. w Chinach i w I w. p.n.e. w starożytnym  
Rzymie. Dynamiczniejszy rozwój prasy nastąpił od XVI w., po rozpowszechnieniu się technologii druku  
wynalezionego przez Johannesa Gutenberga. Prasę możemy uznawać za środek masowego przekazu dopiero 
od XIX wieku, kiedy to w wyniku rozwoju procesu urbanizacji, przyrostu dochodów ludności, wzrostu ilości 
czasu wolnego, spadku analfabetyzmu i obniżeniu cen prasy, gazety przestały docierać wyłącznie do wąskiej 
elity, a trafiły w ręce szerokich mas społecznych. Prasa pełniła wów-
czas ważne funkcje informacyjne i opiniotwórcze. Wraz z rozsze-
rzeniem bazy czytelniczej gazety obniżały jednak poziom, pełniąc 
w coraz większym stopniu funkcje rozrywkowe, co zwiększało 
dochody wydawców.

Pod koniec XIX wieku kilku naukowców (Włoch Guglielmo Marconi,  
Serb Nikola Tesla oraz Rosjanin Aleksander Popow) niezależnie  
od siebie opracowało technikę przesyłania i odbioru fal elektro- 
magnetycznych. Stało się to początkiem rozwoju kolejnego ze środ-
ków masowego przekazu – radia.

Pierwsza regularna stacja radiowa na świecie zaczęła nadawać  
w Pittsburghu (USA) w 1920 r. Pierwszy program radiowy w Polsce został  
wyemitowany w 1925 r., a w rok później „Polskie Radio” rozpoczęło  

regularną emisję. Radio szybko  
zaczęło konkurować z mediami drukowanymi, gdyż korzystanie z niego  
w dłuższej perspektywie było tańsze, a dostęp do niego mogły mieć 
również osoby niepotrafiące czytać. Znaczenie propagandowe radia do-
strzeżono w  państwach totalitarnych (III Rzesza, ZSRR), gdzie w okresie  
międzywojennym budowano za ich pośrednictwem poparcie dla reżimów.

? Pomyśl! Dlaczego telewizja w bardzo krótkim czasie  
stała się niezwykle popularna wśród przeciętnych obywateli?

Kolejnym sukcesem rozwoju mediów masowych było przesłanie 
ruchomego obrazu połączonego z dźwiękiem. Pierwsze transmisje  
telewizyjne odbyły się w drugiej połowie lat 20. XX wieku. W Polsce  
pierwsze próbne emisje telewizyjne testowano jeszcze przed II wojną  
światową. Po raz pierwszy w historii Polacy mogli jednak obejrzeć 

Radiowy odbiornik krótkofalowy,  
własność Zeppelin Museum Friedrichshafen

Fot.: Daderot, dostęp: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Radio_short-wave_transmit-
ter_Spez._188_F_-_Zeppelin_Museum_Friedrichsha-
fen_-_DSC06837.jpg, licencja: domena publiczna

Węgierski odbiornik telewizyjny Orion  
z 1959 roku

Fot.: Takkk, dostęp: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Televison_Hungarian_ORION_1957.
jpg, licencja: CC BY-SA
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program telewizyjny w październiku 1952 roku. Prawdziwy początek telewizji to rok 1961, kiedy to rozpoczęto 
codzienną emisję Programu 1. Polskiej Telewizji. Początkowo telewizja nadawała programy kilka godzin dziennie.  
Obecnie znacznie zwiększyła się liczba kanałów, do których dostęp ma przeciętny widz. Duża część z nich ma 
obecnie formę kanałów tematycznych, ściśle ukierunkowanych (kanały historyczne, kulturalne, rozrywkowe, 
skierowane do wybranej grupy wiekowej). Przeobrażeniom uległa także formuła nadawanych programów. 
Dzięki rozwojowi techniki prezentowane są liczne programy nadawane na żywo, co zwiększa także ich inte-
raktywność, w wielu przypadkach dając możliwość bezpośredniego oddziaływania widza na obserwowane 
wydarzenia (np. za pomocą głosowania telefonicznego).

nowe media
W latach 60. XX wieku doszło do istotnego przełomu w rozwoju środków masowej komunikacji. Spowodo-

wany on został rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych (sieci światłowodowych i satelitarnych, 
komputerów osobistych i wideo). Na określenie nowo powstałych dzięki tym technologiom środków przekazu  
użyto pojęcia „nowe media”. Do nowych mediów zalicza się cyfrowe środki masowego przekazu powstałe  
po upowszechnieniu telewizji – komputery osobiste, Internet, CD-ROM, DVD. Charakteryzują się one bogatym  
przekazem graficznym i dźwiękowym oraz interaktywnością, czyli możliwością reagowania (oddziaływania) 
na odbieraną informację.

? Pomyśl! 
Jak sądzisz, w jakim stopniu Internet zmienił codzienne życie ludzi?

Olbrzymi wpływ na współczesną komunikację interpersonalną wywarł internet. Genezy Internetu nale-
ży doszukiwać się w obawach Amerykanów wywołanych wysłaniem przez Związek Radziecki pierwszego 
sztucznego satelity w przestrzeń kosmiczną. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w 1957 r. powołał 
Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) mającą obserwować i wspierać inicjatywy podejmo-
wane na amerykańskich uczelniach, które mogłyby zostać wykorzystane na rzecz obronności kraju. ARPA była 
zainteresowana m.in. stworzeniem systemu komunikacji nieopierającego się na systemie central, które wróg 
mógłby łatwo zniszczyć. Okazało się, że teoretyczne możliwości stworzenia tego typu sieci komunikacyjnej 
istnieją (przedstawił je m.in. uczony polskiego pochodzenia Paul Baran). W 1967 r. naukowcy amerykańscy 
rozpoczęli wspierane przez ARPA próby praktycznego wdrożenia idei komunikacji bez punktu centralnego, 
które już rok później zakończyły się sukcesem. W 1969 r. utworzono arPanet łączącą początkowo cztery,  
a z czasem coraz więcej ośrodków akademickich USA. W następnych latach sieć była udoskonalana i rozbudo-

wywana, w pracach nad nią brała udział coraz 
większa liczba naukowców, tworzono również 
protokoły i aplikacje umożliwiające wykorzy-
stanie zdolności komunikacyjnych dawanych 
przez sieć.

W 1990 r. ARPANET zakończył swoją działalność, 
jednak w tym czasie istniały już doskonalsze  
sieci opierające się na podstawowych zało-
żeniach ARPANETU, coraz częściej określane  
internetem. W tym czasie naukowcy z Euro-
pejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) 
stworzyli projekt sieci dokumentów hipertek-
stowych o nazwie World Wide Web i pierwszą 
stronę internetową. W 1992 r. powstała pierwsza  
przeglądarka umożliwiająca oglądanie stron 
WWW. Internet stał się więc siecią umożliwia-
jącą nie tylko komunikowanie się, ale także  
zamieszczanie informacji widocznych dla więk-
szej liczby użytkowników. Polska została przy-
łączona do Internetu w 1991 r.

Mapa części Internetu oparta o stan z 15 stycznia 2005

Fot.: The Opte Project, dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Internet_map_1024.jpg,  
licencja: CC BY
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Również na Litwie pierwsza sieć komputerowa powstała w 1991 r., gdy stworzono system łączący litewskie 
instytucje akademickie LITNET. W ten sposób Litwa w szybkim czasie włączyła się w światową sieć Internetu.

Internet zmienił oblicze współczesnych społeczeństw. Globalna sieć umożliwiła kontakt w czasie rzeczy-
wistym praktycznie każdej osoby na kuli ziemskiej z inną. Nadawca i odbiorca informacji nie muszą czekać 
dniami, czy nawet tygodniami na przekaz informacji, nie muszą również spotykać się osobiście, aby wymienić 
się danymi. Internet zmienił sposoby komunikowania – powszechne stały się e-maile, fora dyskusyjne, portale 
społecznościowe, czaty. Jak określa to zjawisko współczesny socjolog zygmunt Bauman – czas i miejsce 
przestały mieć znaczenie. Internet przyczynił się do globalizacji świata.

Internet zmienił również techniki handlu. Zauważ, że pewnie choć raz udało Ci się dokonać zakupów przez  
Internet lub chociażby obejrzeć ofertę sprzedawcy poprzez stronę internetową. W związku ze zmianami technik  
handlu Internet stał się także miejscem reklamy produktów i usług. Globalna sieć umożliwiła pracę na odległość  
czy załatwienie wielu prostych formalności w urzędach publicznych bez konieczności osobistego stawiania się  
w urzędzie.

Internet przyczynił się do zwiększenia liczby dostępnych dla przeciętnego obywatela informacji, co wpłynęło  
m.in. na współczesną edukację. Jednak ten natłok informacji stworzył wyzwanie polegające na konieczności 
uważnego selekcjonowania danych, oddzielania tych wiarygodnych od niewartościowych.

Funkcje mediów
Media masowe mają ogromny wpływ na życie społeczne. Brytyjski socjolog denis mcQuail wskazuje pięć 

najważniejszych sfer funkcji mediów w społeczeństwie:

informacja –  dostarczanie informacji o zdarzeniach w kraju i na świecie, ułatwianie innowacji, adaptacji 
i postępu, ukazywanie stosunków związanych ze sprawowaniem władzy;

korelacja –  wyjaśnianie, interpretowanie i komentowanie znaczenia zdarzeń i informacji, dostarczanie  
wsparcia autorytetom i normom, socjalizowanie, budowanie konsensu, ustalanie priorytetów 
w  społeczeństwie;

ciągłość –  wyrażanie dominującej kultury, współtworzenie i podtrzymywanie wspólnoty wartości;

rozrywka –  dostarczanie przyjemności, redukowanie napięć społecznych;

mobilizacja –  prowadzenie kampanii na rzecz celów społecznych w sferze polityki, rozwoju ekonomicznego, 
pracy.

?  Pomyśl! Jaki wpływ na ludzi mają środki masowego przekazu?  
Czy media zajmują się tylko przekazywaniem informacji?  
Czy media masowe mogą przyczynić się do zmiany postrzegania pewnych wydarzeń?

media a Polityka
We współczesnym świecie bardzo istotny jest wpływ mediów masowych na konkretną sferę życia społecz-

nego – politykę. Bardzo często w odniesieniu do mediów używa się określenia „czwarta władza”. Określenie  
to ma wskazywać, że obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, media odgrywają znaczną  
rolę w funkcjonowaniu państwa. Od środków masowego przekazu zależy bowiem, jaką informację o wy-
darzeniach otrzyma społeczeństwo. Media masowe mają również możliwości kontrolowania sfery polityki,  
poprzez nagłaśnianie nieprawidłowości czy łamania prawa.

Politycy, będąc świadomi znacznego wpływu mediów na postrzeganie ich przez obywateli, mogą chcieć 
kontrolować przekaz informacji. W państwach autorytarnych i totalitarnych rządzący ograniczają działalność 
mediów, likwidując pluralizm środków masowego przekazu czy cenzurując ukazujące się w 
mediach treści. W państwach demokratycznych politycy starają się zaś tak kształtować swoje działania,  
aby były one przekazywane przez media w pozytywnym świetle. Z tego powodu często mówi się o zjawisku 
mediatyzacji polityki, czyli o zmniejszeniu znaczenia merytorycznej strony debat politycznych, a wzroście 
znaczenia wizerunku polityka.
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Jako że media mają olbrzymią siłę wpływania na postrzeganie zdarzeń i interpretacje informacji przez  
obywateli, bardzo istotna jest odpowiedzialność dziennikarzy i obiektywizm przekazywanych informacji. 
Dziennikarz powinien kierować się zasadą prawdy, obiektywizmu, uczciwości, szacunku. Oznacza to,  
że dziennikarz powinien sumiennie zbierać informacje, które wykorzystuje, i weryfikować je; nie może 
zniekształcać informacji i pomijać innych punktów widzenia. Dziennikarz nie może ulegać  
wpływom, a swój przekaz powinien kształtować tak, aby nadrzędną zasadą było dobro odbiorców,  
a odbiorcy mogli odróżnić fakty od opinii i poglądów.

Ochronę obiektywizmu informacji obecnych w sferze publicznej stanowi pluralizm mediów. Pluralizm,  
czyli wielość źródeł informacji, może chronić przed brakiem obiektywizmu. Każdy z nas może bowiem  
wybierać różne źródła informacji i konfrontować je ze sobą. Ograniczeniem pluralizmu mediów jest jednak 
zjawisko koncentracji mediów, będące efektem zaciętej rywalizacji na rynku mediów i coraz większych 
kosztów działalności medialnej.

? Pomyśl! Dlaczego media masowe często obniżają poziom przekazu,  
skupiając się na sensacji i prostych emocjach?

Poszukiwanie zysków przez firmy medialne prowadzi również do innych zjawisk mogących mieć niekorzystny  
wpływ na sferę dostępu do informacji. Z jednej strony jest to internacjonalizacja mediów polega-
jąca na wykraczaniu spółek medialnych poza granice jednego państwa i tworzenie dużych koncernów,  
w których trudno jest jednoznacznie określić przynależność narodową kapitału; z drugiej zaś tabloidyzacja  
(tabloid – gazeta bulwarowa) prowadząca do upraszczania przekazu, skupiania się na sensacjach i prostych 
emocjach, tak aby przekaz stał się bardziej zrozumiały dla szerokiego kręgu osób, a tym samym powodował 
wzrost liczby odbiorców.

? Pomyśl! Czy media mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą 
Twojego bezpośredniego otoczenia?

media a życie sPołeczne
Media stały się tak wszechobecne, że bardzo wiele osób, szczególnie młodych, poszukuje w nich wzorców 

zachowań. Kopiowany jest zarówno sposób ubierania się, jak styl wypowiedzi oraz przyjmowane są systemy 
wartości wyznawane przez osoby będące w centrum uwagi mediów. Dlatego też tak ważna jest umiejętność 
stosowania selekcji informacji przekazywanych przez media zamiast bezkrytycznego przyjmowania zdefor-
mowanych często przekazów.

Równocześnie przy właściwym korzystaniu z mediów mogą one odegrać bardzo pożyteczną rolę w życiu 
społecznym. Uzyskanie zainteresowania dziennikarzy czy prowadzenie blogu, który będzie odwiedzany przez 
wielu internautów, może zwrócić uwagę opinii publicznej na jakiś problem. Dotyczyć to może kwestii bardzo  
ważnych dla wspólnot lokalnych, takich jak np. brak reakcji odpowiednich służb na zanieczyszczanie rzeki przez 
lokalny zakład przemysłowy czy też poszukiwanie wsparcia dla pomysłów na rozwiązanie istotnych problemów.

W takich sytuacjach dobra informacja prasowa powinna posiadać takie cechy jak: atrakcyjny tytuł, zwięzłość 
(najważniejsze informacje – co?, kto?, kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego?, co z tego wynika?), aktualność oraz zawierać  
konkretne dane i liczby (a także dane kontaktowe do autora).

Wraz z coraz powszechniejszym dostępem do Internetu z jednej strony oraz tabloidyzacją mediów z drugiej,  
obserwuje się zwiększoną ich ingerencję w życie poszczególnych osób. Media informują o życiu prywat-
nym znanych osób, ale także wykorzystują wizerunek i wypowiedzi osób prywatnych, nie zawsze zgodnie  
z ich wolą.

Dziennikarze mają prawo do krytyki, jednak nie jest ono nieograniczone. Przede wszystkim nie może ono być  
wykorzystywane do stawiania fałszywych zarzutów. Zgodnie z polskim prawem prasowym dziennikarz nie może 
odmówić autoryzacji wypowiedzi osobie jej udzielającej, o ile wypowiedź ta nie była wcześniej publikowana.  
Instytucja autoryzacji, która występuje praktycznie tylko w polskim prawie, oznacza, że udzielający informacji 
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prasie musi wyrazić zgodę na publiczne jej rozpowszechnienie. Zabronione jest także publikowanie bez zgody  
osoby zainteresowanej informacji z jej życia prywatnego, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością 
publiczną danej osoby.

W przypadku naruszenia prawa do prywatności przez media osoba poszkodowana może żądać bezpłatnego 
opublikowania sprostowania, o ile będzie ono rzeczowe i odnoszące się do faktów. Redaktor naczelny może 
odmówić publikacji sprostowania, jednak zobowiązany jest wtedy przesłać osobie domagającej się sprosto-
wania informacji o odmowie i jej przyczynach.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.

Prawo prasowe

Art. 32.

1.   Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w:

 1)   dzienniku – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi,

 2)   czasopiśmie – w najbliższym lub jednym z dwóch następujących po nim przygotowywanych 
do druku numerów,

 3)    innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu – w najbliższym 
analogicznym przekazie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprosto-
wania lub odpowiedzi.

(…)

5.  Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane lub przynajmniej zasygna-
lizowane w tym samym dziale równorzędną czcionką oraz pod widocznym tytułem; w pozosta-
łych publikacjach powinno być nadane w zbliżonym czasie i w analogicznym programie.

6.  W tekście nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi nie wolno bez zgody wnioskodawcy dokonać  
skrótów ani innych zmian, które by osłabiały jego znaczenie lub zniekształcały intencję au-
tora sprostowania; tekst sprostowania nie może być komentowany w tym samym numerze  
lub audycji; nie odnosi się to do odpowiedzi; nie wyklucza to jednak prostej zapowiedzi polemiki 
lub wyjaśnień.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.

Prawo prasowe

Art. 10.

1.  Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek  
działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach  
określonych przepisami prawa.

Uznaliśmy zatem, że wolność opinii i jej wyrażania jest konieczna dla duchowego szczęścia ludzkości  
(od którego wszelka inna jej pomyślność zależy)...

john stuart mill, „o wolności”, w: „Historia idei politycznych. Wybór tekstów”, tom II, oprac. S. Flipowicz,  
A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 2001, s. 290-291.
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media i etyka dziennikarska na litwie
Obecnie na Litwie działają dwie agencje prasowe: ELTA i Baltic News Service (BNS).

Nadawców na Litwie można podzielić na państwowych (Lietuvos Radijas ir Televizija) oraz komercyjnych:  
ogólnokrajowe (BTV – Baltijos TV, LNK – Laisvas ir Nepriklausomas Kanalas, TV3) i regionalne (np. Alytaus  
regioninė televizija) stacje telewizyjne, ogólnopaństwowe (Lietus, M-1, M-1 plius, Pūkas, Radiocentras,  
ZIP FM – Muzikos topai, Žinių radijas) i regionalne (np. Znad Wilii, Power Hit Radio) stacje radiowe.

Ogólnokrajowe litewskie dzienniki, to: „Lietuvos rytas”, „Lietuvos žinios”, „Respublika”, „Vakaro žinios”, 
„Verslo žinios”.

Na Litwie każdy dziennikarz i wydawca powinien przestrzegać przyjętego przez litewskiego ustawodawcę 
prawa (m.in. ustawy o informowaniu społeczeństwa, ustawy o reklamie, ustawy o krajowej radiofonii i telewizji),  
jak również uchwalonego na powszechnym zjeździe przedstawicieli organizacji dziennikarskich i wydawni-
czych w 2005 r. litewskiego kodeksu etyki dziennikarzy i wydawców (Lietuvos žurnalistų ir leidėjų  
etikos kodeksas). Określa on szczegółowo prawa i obowiązki osób wykonujących wspomniane zawody, mówi 
o ochronie przed możliwym ograniczaniem ich praw, o ich odpowiedzialności zawodowej oraz zasadach  
regulujących stosunki służbowe. Naruszenie kodeksu grozi wykluczeniem dziennikarza czy wydawcy z organizacji  
zrzeszającej te zawody, zastosowaniem sankcji ze strony komisji etyki dziennikarskiej i wydawniczej  
(Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija), jak również sankcji przewidzianych przez prawo.

Osoba, która chciałaby zaskarżyć jej zdaniem nieetyczną publikację czy program, może to zrobić wysyłając 
do Komisji wniosek w określonej formie.

Dodatkowo skargę na dziennikarza można złożyć do komisji etyki litewskiego związku dziennikarzy  
(Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisija), która została powołana w 2009 r. przez Zarząd Litewskiego 
Związku Dziennikarzy. Jej zadaniem jest dbanie o kształtowanie zawodowej etyki dziennikarskiej, rozpatrywa-
nie skarg oraz wniosków zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, jak również przedstawianie wniosków,  
propozycji i decyzji w ramach swoich kompetencji.

Prasa na świecie
Piętnaście dzienników o największym nakładzie na świecie w 2008 r.

 l.p tytuł gazety kraj nakład (w tys.) język właściciel

 1 Yomiuri Shimbun  Japonia 14.067 japoński Yomiuri Shimbun Group

 2 Asahi Shimbun  Japonia 12.121 japoński Asahi Shimbun Group

 3 Mainichi Shimbun  Japonia 5.587 japoński The Mainichi Newspapers Co., Ltd.

 4 Nihon Keizai Shimbun  Japonia 4.635 japoński Nihon Keizai Shimbun, Inc.

 5 Chunichi Shimbun  Japonia 4.512 japoński Chunichi Shimbun Co., Ltd.

 6 Bild  Niemcy 3.548 niemiecki Axel Springer AG

 7 Reference News  Chiny 3.183 chiński Xinhua News Agency

 8 The Times of India  Indie 3.146 angielski Bennett, Coleman & Co. Ltd.

 9 The Sun  Wielka Brytania 2.986 angielski News International

 10 People’s Daily  Chiny 2.808 chiński People’s Daily Agency (CCP)

 11 Daily Mail  Wielka Brytania 2.311 angielski Daily Mail and General Trust

 12 The Chosun Ilbo  Korea Południowa 2.300 koreański Chosun Ilbo Co.

 13 USA Today  Stany Zjednoczone 2.293 angielski Gannett Company

 14 Tokyo Sports  Japonia 2.230 japoński  

 15 Sankei Shimbun  Japonia 2.204 japoński Sankei Shimbun Co., Ltd.



Media masowe 29

najważniejsze pojęcia
media masowe (mass media, środki masowego przekazu) to środki mające możliwość jednoczesnego 

przekazywania informacji nieograniczonej liczbie anonimowych i rozproszonych odbiorców.

„nowe media” to określenie na środki masowego przekazu charakteryzujące się bogatym przekazem 
graficznym i dźwiękowym oraz interaktywnością, czyli możliwością reagowania (oddziaływania) 
na odbieraną informację, powstałe w wyniku rozwoju nowoczesnych technologii 
informatycznych (sieci światłowodowych i satelitarnych, komputerów osobistych i wideo) 
w drugiej połowie XX wieku. Do nowych mediów zalicza się cyfrowe środki masowego przekazu 
powstałe po upowszechnieniu telewizji – komputery osobiste, Internet, CD-ROM, DVD.

internet to globalna sieć komputerowa łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery  
do nich podłączone.

arPanet to sieć komputerowa będąca pierwowzorem obecnie istniejącej sieci Internet, stworzona w 1969 
r. przez amerykańskie ośrodki naukowe z inicjatywy amerykańskiej armii.

Funkcje mediów to efekty działania mediów, takie jak dostarczanie informacji i rozrywki, wyjaśnianie, 
interpretowanie i komentowanie znaczenia zdarzeń, socjalizowanie czy współtworzenie 
i podtrzymywanie wspólnoty wartości.

„czwarta władza” to określenie na wolne media, wskazujące, że obok władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej, także środki masowego przekazu kształtują życie społeczne 
i politykę.

Pluralizm mediów to sytuacja występowania wielu, różnorodnych i niezależnych mediów 
odzwierciedlających szerokie spektrum idei i opinii.

tabloidyzacja prasy to zjawisko upraszczania przekazu, banalizowania treści, skupiania się na sensacjach 
i prostych emocjach.

koncentracja mediów łączenie się instytucji medialnych, w efekcie którego powstają  
silne koncerny medialne.

internacjonalizacja mediów to zjawisko wykraczania spółek medialnych poza granice jednego państwa 
i tworzenie dużych międzynarodowych koncernów, w których trudno jest jednoznacznie określić 
przynależność narodową kapitału.

mediatyzacja polityki to określenie używane coraz częściej na oznaczenie procesu podporządkowywania 
sfery polityki negatywnemu wpływowi mediów, polegającemu na spłycaniu debaty politycznej 
i zastępowaniu jej zainteresowaniem jedynie wizerunkiem polityka.

autoryzacja to instytucja przewidziana w polskim prawie polegająca na wyrażeniu zgody przez 
udzielającego informacji prasie na publiczne rozpowszechnienie jego wypowiedzi.

zadania
1. Uzupełnij zdania wpisując w puste miejsca odpowiednie informacje.

Prasę za środek masowego przekazu uważać możemy od ok. .......... wieku. 

Radio rozwinęło się natomiast w latach ............................. XX wieku.

>>



30 Media masowe

2. Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednich miejscach tabeli  
PRAwDA lub FAłSz.

Tabloidyzacja prasy to zjawisko upraszczania przekazu, banalizowania treści, 
skupiania się na sensacjach i prostych emocjach.

„Czwarta władza” to określenie oznaczające instytucje samorządowe,  
obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej najsilniej  
wpływające na rzeczywistość państwa.

Nowe media to określenie dotyczące środków masowego przekazu  
takich jak radio i telewizja.

3. Do wymienionych funkcji pełnionych przez mass media dobierz odpowiadające im opisy.  
We wskazane miejsce wpisz właściwe numery.

Funkcja:

A. informacyjna ..........

B. korelacyjna ..........

C. rozrywkowa ..........

D. mobilizacyjna ..........

opis:

1. wyrażanie dominującej kultury, współtworzenie i podtrzymywanie wspólnoty wartości

2.  dostarczanie informacji o zdarzeniach w kraju i na świecie, ułatwianie innowacji, adaptacji i postępu, 
ukazywanie stosunków związanych ze sprawowaniem władzy

3.  wyjaśnianie, interpretowanie i komentowanie znaczenia zdarzeń i informacji, dostarczane wsparcia 
autorytetom i normom, socjalizowanie

4.  dostarczanie przyjemności, redukowanie napięć społecznych

5. prowadzenie kampanii na rzecz celów społecznych w sferze polityki, rozwoju ekonomicznego, pracy

zobacz więcej
http://kurierwilenski.lt/ 

strona internetowa polskiego dziennika wydawanego na Litwie

http://www.cnn.com/ 
strona internetowa pierwszej na świecie telewizji nadającej programy informacyjne całą dobę.

http://www.bbc.co.uk/ 
portal brytyjskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego będącego największą tego rodzaju instytucją 
na świecie

http://www.gazeta.pl/ 
jeden z największych polskich informacyjnych portali informacyjnych, należący do koncernu medialnego  
Agora SA, wydającego m.in. „Gazetę Wyborczą”

http://www.instytut.com.pl/ 
portal zawierający dane na temat cytowań mediów

http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=383 
strona litewskiej Komisji Etyki Dziennikarskiej i Wydawniczej

http://www.lzs.lt/lt/lzs_etikos_komisija/kreiptis_i_lzs_etikos_komisija.html 
strona litewskiej Komisji Etyki Litewskiego Związku Dziennikarzy
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Transformacja
W tym rozdziale dowiesz się, czym była i jak przebiegała transformacja ustrojowa 
w Europie Wschodniej.

Istota transformacjI
Pojęcie transformacji ustrojowej odnosi się do zasadniczych zmian politycznych i gospodarczych, jakie do-

konały się w Europie Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Są one określane niekiedy mianem 
„jesieni ludów”, gdyż kluczowe wydarzenia nastąpiły jesienią 1989 roku, a ważną rolę odegrały w nich 
protesty społeczne.

Po drugiej wojnie światowej Europa podzieli-
ła się na dwa zwalczające się bloki polityczne. 
W zachodniej jej części wprowadzono ustroje 
oparte na zasadach liberalnej demokracji, 
natomiast w krajach wschodnioeuropejskich 
władzę przejęły partie komunistyczne. 
Odwołując się do ideologii marksizmu-leni-
nizmu, realizowały one politykę radykalnych 
zmian społecznych i ekonomicznych. Przepro-
wadziły nacjonalizację przemysłu i banków, 
zlikwidowały wolny rynek, nadały władzom 
państwowym ogromne uprawnienia (ustalanie 
cen, planów produkcyjnych, kontrolowanie 
handlu). W praktyce państwa rządzone przez 
partie komunistyczne odeszły od demokracji, 
ograniczały swobody obywatelskie i represjo-
nowały opozycję. Wszystkie te kraje – poza 
Jugosławią – zostały ponadto podporządko-
wane Związkowi Radzieckiemu, który stał 
na straży funkcjonujących w nich reżimów 
autorytarnych.

?  Pomyśl! Dlaczego po drugiej wojnie 
światowej Związek Radziecki uzyskał 
kontrolę nad Europą Wschodnią?

Proces zmian w ZSRR rozpoczął się w 1985 roku, wraz z dojściem do władzy Michaiła Gorbaczowa. 
Nowy przywódca Związku Radzieckiego przedstawił program stopniowych reform liberalizujących system 
komunistyczny, zachęcając jednocześnie do podjęcia podobnej polityki przez inne kraje Europy Wschodniej.

Symbolami nowej polityki Michaiła Gorbaczowa były: pieriestrojka (przebudowa)  – utożsamiana 
z liberalizacją gospodarki i poszerzaniem swobód obywatelskich oraz glasnost (jawność) – oznacza-
jąca zerwanie z polityką cenzurowania informacji i tłumienia wolnej dyskusji. Choć demokratyczni 
politycy zarzucali nieraz Gorbaczowowi brak konsekwencji w przeprowadzaniu reform, jego polity-
ka radykalnie zmieniła sytuację polityczną Europy Wschodniej.

Pierwszymi państwami, które weszły na tę ścieżkę zmian, były Polska i Węgry. W warunkach pogarszającej 
się sytuacji gospodarczej, rządzący tam przywódcy komunistyczni podjęli negocjacje z opozycją. Zarówno 

Zimna wojna oznaczała podział Europy na dwa bloki państw. 
Kolorem czerwonym zaznaczone zostały kraje należące do Paktu 
Warszawskiego, a niebieskim należące do NATO. 

Rys.: San Jose, dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cold_war_europe_military_
alliances_map_en.png, licencja: GFDL 
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w Polsce, jak i na Węgrzech zawarto polityczny 
kompromis, pozwalający represjonowanym 
dotąd działaczom politycznym na udział w wy-
borach parlamentarnych. W wyniku negocjacji 
przy „okrągłym stole” 4 czerwca 1989 roku 
odbyły się w Polsce pierwsze w  Europie Środko-
wo-Wschodniej po wojnie częściowo wolne i de-
mokratyczne wybory po II wojnie światowej.

W krajach, w których sprawujący władzę ko-
muniści nie podjęli rozmów, wybuchły masowe 
demonstracje, prowadzące ostatecznie do ana-
logicznych zmian. Jesienią i zimą 1989 roku 
do takich zajść doszło przede wszystkim w Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej, Czechosło-
wacji i Rumunii.

?  Pomyśl! Dlaczego w niektórych krajach przywódcy partii komunistycznych podjęli dialog 
z opozycją, podczas gdy w innych odmówili takich rozmów?

W krótkim czasie proces przeobrażeń ogarnął całą Europę Wschodnią. Demokratyczne zmiany doprowadziły 
jednocześnie do dezintegracji (rozpadu) niektórych państw. Na początku 1990 roku niepodległość ogłosiły 
Litwa, Łotwa i Estonia, będące wówczas częścią ZSRR. Kilkanaście miesięcy później Związek Radziecki przestał 
istnieć, a każda republika wchodząca w jego skład stała się niepodległym państwem. Podobny proces nastąpił 
w wieloetnicznej Jugosławii. Tam jednak rozpadowi państwa towarzyszyła kilkuletnia brutalna wojna oraz 
czystki etniczne na dużą skalę. Z końcem 1992 roku zakończyła także swój żywot federacja czechosłowac-
ka, rozpadając się na Republikę Czeską i Słowację.

?  Pomyśl! Z jakich powodów demokratyzacja 
doprowadziła do rozpadu niektórych państw?

Poza Jugosławią „jesień ludów” miała zasadniczo 
pokojowy przebieg (z tego powodu wydarzenia 
w Czechosłowacji, które doprowadziły do obalenia 
reżimu komunistycznego, nazwane zostały „aksamit-
ną rewolucją”). Wyjątkiem była rumunia: w trakcie 
trwających kilkanaście dni wielkich protestów zginęło 
kilkaset osób, zaś komunistyczny przywódca tego 
państwa, Nicolae Ceauşescu, został ostatecznie 
aresztowany i rozstrzelany po krótkim procesie przed 
doraźnym sądem. Dramatyczne wydarzenia miały rów-
nież miejsce na Litwie. W styczniu 1991 roku w trakcie 
obrony wieży telewizyjnej w Wilnie poniosło śmierć 
czternastu zwolenników niepodległości.

transformacja polItyczna
Nowe władze we wszystkich państwach Europy 

Wschodniej przeprowadziły istotne reformy politycz-
ne. Zniesiono cenzurę, wprowadzono wolność słowa, 
uchwalono wreszcie prawo pozwalające na swobodne 
zrzeszanie się i zakładanie partii politycznych. W rezulta-
cie na krajowych scenach politycznych pojawiły się dość 
szybko nowe ugrupowania, zrzeszające polityków do-

Mur berliński dzielił miasto od 1961 roku. Masowe 
demonstracje w Berlinie doprowadziły do jego upadku 
w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku. Wydarzenie to stało 
się symbolem „jesieni ludów”.

Fot.: Sue Ram, dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:BerlinWall-
BrandenburgGate.jpg, licencja: CC BY

Negocjacje między władzami komunistycznej Polski a przedsta-
wicielami opozycyjnej „Solidarności” prowadzone były wiosną 
1989 roku. Zostały nazwane „obradami  
przy okrągłym stole”. 

Fot. autor nieznany, dostęp:https://pl.wikipedia.org/w/index.
php?title=Plik:Okragly_Stol_1989.jpg, licencja: domena publiczna
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tąd opozycyjnych. Były to partie o charakterze konserwatywnym, 
chadeckim, liberalnym, socjaldemokratycznym, a także nacjo- 
nalistycznym. Część z nich odwoływała się pośrednio lub bezpo-
średnio do tradycji stronnictw, które działały przed drugą wojną 
światową. Zmieniły się ponadto partie tworzone przez rządzą-
cych dotychczas komunistów – najczęściej przekształciły się 
w ugrupowania o profilu socjaldemokratycznym, akceptując tym 
samym nowy porządek polityczny. Konsekwencją tych zmian był 
zatem pluralizm polityczny.

?  Pomyśl! Czy państwo demokratyczne  
może funkcjonować w warunkach braku  
pluralizmu politycznego?

W 1990 roku w większości państw Europy Wschodniej odbyły 
się po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wielopartyjne wy-
bory parlamentarne. Choć uczestniczyło w nich wielu polityków 
związanych z komunistycznymi ośrodkami władzy, musieli oni 
konkurować z kandydatami nowych partii. W niektórych krajach 
(Bułgaria, Rumunia, Serbia) partie postkomunistyczne odniosły 
zwycięstwo i przez pewien czas utrzymały władzę. W innych (Pol-
ska, Litwa, Czechosłowacja, Węgry) – przegrały wybory i zostały 
zmuszone przejść do opozycji.

Wybrane w ten sposób parlamenty uchwalały nowe konsty-
tucje lub wprowadzały zasadnicze zmiany do funkcjonujących 
wcześniej ustaw zasadniczych. Choć poszczególne kraje zdecy-
dowały się na różne warianty systemu politycznego, to wszędzie 
nowe regulacje wprowadziły zasadę demokratycznych rzą-
dów i trójpodziału władz, a także obowiązek przestrzegania 
przez państwo praw człowieka.

Transformacji ustrojowej towarzyszyły często zmiany symboliczne. Wszystkie państwa postkomunistyczne 
zmieniły swoje oficjalne nazwy, usuwając z nich przymiotnik „ludowa” lub „socjalistyczna”. Zmieniano także 
nazwy ulic, które kojarzyły się z epoką komunistyczną.

Nie we wszystkich krajach demokratyzacja przebiegała sprawnie. W różnym 
czasie międzynarodowi obserwatorzy zarzucali rządom niektórych państw 
rozmaite uchybienia w tym procesie. Jednak ogólny bilans przeobrażeń po-
litycznych był korzystny. Demokratyczne swobody, dostępne dotąd jedynie 
dla mieszkańców zachodniej części kontynentu, stały się standardem niemal 
w całej Europie.

Spośród europejskich krajów postkomunistycznych demokratycz-
ne standardy nie są przestrzegane na Białorusi, gdzie od 1994 roku 
rządzi Aleksandr Łukaszenka. Wiele zastrzeżeń zgłaszanych jest 
również w stosunku do Rosji oraz Albanii. Niektóre państwa weszły 
na drogę demokracji z kilkuletnim opóźnieniem: Chorwacja, gdzie de-
mokratyzacja nastąpiła po śmierci jej pierwszego prezydenta, Franjo 
Tudźmana w 1999 roku, oraz Serbia, której autorytarny przywódca, 
Slobodan Miloszević został obalony niecały rok później.

Demokratyzacji towarzyszył proces odzyskiwania suwerenności przez pań-
stwa regionu. Kraje, które przez ponad 40 lat były podporządkowane Związkowi 
Radzieckiemu, zaczęły odtąd realizować niezależną politykę zagraniczną.  

Przywódcą opozycji demokra-
tycznej w Polsce był przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Lech 
Wałęsa. W 1983 roku otrzymał 
Pokojową Nagrodę Nobla. 
W 1990 został pierwszym  
niekomunistycznym prezyden-
tem Polski.

Fot.: archiwum "Znaku" sierpień-wrzesień 
(8-9) 1980, licencja: domena publiczna

Główną siłą opozycyjną w Polsce była 
„Solidarność”. W pierwszych częściowo 
wolnych wyborach, które odbyły się 
4 czerwca 1989 roku, jej kandydaci odnieśli 
zdecydowane zwycięstwo. Skutkiem tego 
było powstanie 3 miesiące później pierwszego 
niekomunistycznego rządu w Europie 
Wschodniej. Na jego czele stanął jeden 
z liderów „Solidarności”, Tadeusz Mazowiecki.

Plakat wyborczy "Solidarności" z 1989 roku
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W większości przypadków oznaczało to istotną zmianę priorytetów. Nowi przywódcy polityczni opowie-
dzieli się w większości za integracją ich krajów ze strukturami państw zachodnich. Strategicznym celem 
ich polityki stało się członkostwo w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej. 
Obie  te organizacje stopniowo otwierały się na Europę Wschodnią, przyjmując w latach 1999-2009 większość 
z nich do swojego grona.

? Pomyśl! Dlaczego krajom postkomunistycznym zależało na integracji ze strukturami  
państw zachodnich?

TRaNsfoRMaCJa GosPodaRCZa
Poza zmianami politycznymi transformacja objęła również system gospodarczy. W krajach komunistycznych 

ustrój ekonomiczny opierał się na centralnym planowaniu – większość przedsiębiorstw należała do pań-
stwa, które w wieloletnich planach określało zakres ich działalności, a także ustalało wysokość cen. Niewydol-
ność tego modelu stała się jedną z ważnych przyczyn przeobrażeń ustrojowych.

Zmiany, jakie podjęto w tej dziedzinie, polegały na stopniowym odchodzeniu od gospodarki planowej 
i zastępowaniu jej systemem opartym na wolnym rynku. Podstawowym elementem takiej polityki było 
wprowadzenie swobody działalności gospodarczej. Każda osoba mogła zostać właścicielem sklepu, fabry-
ki czy firmy usługowej, bez konieczności uzyskania zezwolenia od władz. Oznaczało to także rezygnację 
przez państwa z ustalania cen produktów. Miały się one odtąd kształtować się na wolnym rynku i być przed-
miotem konkurencji między przedsiębiorstwami. Towarzyszyła temu polityka prywatyzacji, czyli przekazy-
wania państwowych przedsiębiorstw w ręce osób prywatnych.

Transformację utrudniał kryzys gospodarczy, w jaki niektóre państwa Europy Wschodniej po-
padły pod koniec lat 80. Przykładowo w Polsce w 1989 roku wybuchła sięgająca kilkuset procent 
hiperinflacja. Walka z nią i stabilizacja gospodarki stały się priorytetem pierwszego niekomuni-
stycznego rządu.

Wolny rynek wymaga jednak szeregu regulacji, bez których nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. 
Niezbędne było zatem uchwalenie nowego prawa bankowego, kodeksu handlowego czy stworzenie podstaw 
funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Aby państwo mogło sprawnie działać w nowych warun-
kach, konieczne było także ukształtowanie całkowicie nowego systemu podatkowego. Wprowadzanie 
tych wszystkich zmian – był to warunek członkostwa w Unii Europejskiej – zajęło poszczególnym państwom 
postkomunistycznych kilka, a nawet kilkanaście lat.

? Pomyśl!  
Dlaczego w krajach komunistycznych nie działał rynek papierów wartościowych?

Społeczne skutki transformacji gospodarczej we wszystkich krajach Europy Wschodniej były przedmiotem 
wielu kontrowersji. Wolny rynek niewątpliwie zwiększył możliwości działania osób aktywnych i przedsię-
biorczych, doprowadził do znacznego wzrostu dobrobytu wielu mieszkańców, a także uzdrowił gospodarki 
krajów, które w latach 80. XX wieku pogrążone były w kryzysie. Z drugiej strony wśród konsekwencji transfor-
macji znalazły się również niekorzystne zjawiska, takie jak bezrobocie, ubóstwo części społeczeństw, a także 
drastyczne nierówności, które – w warunkach demokracji – prowadziły niekiedy do sukcesów wyborczych 
partie populistyczne i nacjonalistyczne.

? Pomyśl! Jaki jest związek między transformacją gospodarczą a dobrymi wynikami 
w wyborach partii populistycznych?

Należy wreszcie zauważyć, że proces opisanych przeobrażeń nie powiódł się w równym stopniu we wszyst-
kich krajach. Likwidacja systemu komunistycznego w Polsce, Czechach czy na Litwie doprowadziła do po-
wstania względnie sprawnie funkcjonującego wolnego rynku. Przypadek Rosji czy Ukrainy pokazał jednak 
inną możliwość: w krajach tych zamiast systemu opartego na wolnej konkurencji wyłoniła się gospodarka, 
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w której główną rolę odgrywać zaczęli uprzywilejowani oligarchowie – bogaci przedsiębiorcy powiązani 
z politykami i nieformalnie wpływający na decyzje parlamentu i rządu.

dRoGa LiTwy do NiePodLeGłośCi
Przełomowym momentem procesu odzyskiwania niepodle-

głości przez Litwę była pokojowa akcja protestu „Droga Bałtyc-
ka”, podczas której 2 miliony (w tym około 1 miliona z Litwy) 
obywateli Litwy, Łotwy i Estonii o 19 godz. 23 sierpnia 1989 
roku chwyciło się za ręce, tworząc w ten sposób żywy łańcuch 
o długości 600 km (trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako 
najdłuższy żywy łańcuch). Droga Bałtycka była protestem prze-
ciwko ówczesnej sytuacji republik nadbałtyckich wchodzących 
w skład Związku Radzieckiego.

„sąjūdis” i Vytautas Lansbergis

Litewski Ruch na rzecz Przebudowy, założony w czerwcu 
1988 roku, był nieformalnym stowarzyszeniem społecznym, któ-
rego celem było poparcie przebudowy systemu radzieckiego.

Wkrótce sto-
warzyszenie zaczęło opowiadać się za niepodległością Litwy. 
Do Ruchu należało także wielu wpływowych komunistów. Jed-
nym z nich był algirdas Brazauskas, który wystąpił z propo-
zycją ustanowienia autonomii gospodarczej dla Litwy. Odniósł 
on spektakularne zwycięstwo w wyborach do Rady Najwyższej 
Litewskiej SRR 24 lutego 1990 r. Z kolei przywódca ruchu Vy-
tautas Landsbergis 11 marca został przewodniczącym Rady 
Narodowej i tym samym głową państwa. Dążenia Litwy do 
niepodległości poparł Związek Polaków na Litwie.

Tego samego dnia, podczas uroczystej sesji parlamentu, Rada 
Najwyższa Republiki Litewskiej podpisała Akt o Odbudowie 
Niepodległości.

Zaraz po odzyskaniu niepodległości i jej międzynarodowym 
uznaniu Litwa dostrzegła wagę wznowienia, zacieśnienia i roz-
wijania przyjacielskich stosunków z sąsiadami. Odpowiednie 
przygotowania zaowocowały już 14 maja 1992 r., gdy między 
Republiką Litewską a Republiką Francuską podpisano umowę 
bilateralną o przyjaźni i współpracy. 8 sierpnia tegoż roku Repu-
blika Litewska i Republika Węgierska podpisały umowę o przy-
jaznych stosunkach i współpracy. W 1994 r. podpisano kolejne 
dwustronne umowy o przyjaźni i współpracy: 8 lutego z Ukra-
iną, 8 marca z Rumunią, 11 lipca z Turcją, 26 kwietnia 1994 
r. prezydenci polski i litwy podpisali traktat o przyja-
znych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

>>

Inne pamiętne wydarzenie towarzyszące trans-
formacji Litwy miało miejsce w nocy 13 stycznia 
1991 r., gdy ludzie wyszli na ulice bronić wieży 
telewizyjnej oraz budynku radia i telewizji przed 
wojskiem radzieckim. Przy wieży zginęło 14 osób. 

Fot.: autor nieznany,  
dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:January_13_events_
in_Vilnius_Lithuania.jpg,  
licencja: GFDL 

Vytautas Landsbergis 

Fot.: AndreasStrasbourg,  
dostęp: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Vytautas_Landsbergis_2009.JPG,  
licencja: domena publiczna

Fot. Alma Pater,  
dostęp: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sajudis1.JPG, 
licencja: GFDL
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Najważniejsze pojęcia
partia komunistyczna tu: rządząca w warunkach monopolu politycznego partia odwołująca się 

do ideologii marksizmu-leninizmu.

mur berliński to wzniesiona w 1961 roku na żądanie wschodnioniemieckich przywódców bariera 
oddzielająca Berlin Zachodni od Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

czystka etniczna to wykorzystująca metodę terroru praktyka usuwania z określonego obszaru całej  
grupy etnicznej.

pluralizm polityczny to różnorodność podmiotów politycznych (gł. partii), rywalizujących ze sobą 
o poparcie wyborców.

wolne wybory to wybory, w których mogą uczestniczyć na równych prawach różne partie polityczne, 
zarówno rządzące, jak i opozycyjne.

prywatyzacja to przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw państwowych, polegające na przekazaniu 
ich właścicielom prywatnym.

jesień ludów to wydarzenia z 1989 roku, które doprowadziły do demokratyzacji Europy Wschodniej.

dezintegracja państwa to rozpad państwa na dwie lub więcej części.

zadanie
Korzystając z różnych źródeł uzupełnij tabelę.

nazwa państwa rok pierwszych wyborów 
z udziałem opozycji zwycięzca wyborów

imię i nazwisko  
szefa pierwszego  

niekomunistycznego rządu

József Antall

Polska

Kazimira Prunskiene

Forum Obywatelskie
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Gospodarka
W tym rozdziale dowiesz się, za pomocą jakich wskaźników można ocenić sytuację 
ekonomiczną kraju, a także jakie spory toczą się wokół polityki gospodarczej.

Ekonomia
Dzieje człowieka to w dużym stopniu historia zmagania się z problemem ograniczonych zasobów. Żyw-

ność, narzędzia, mieszkania czy surowce zawsze występowały w ilości niewystarczającej do zaspokojenia 
wszystkich ludzkich potrzeb. W różnych epokach społeczeństwa wypracowywały rozmaite sposoby wytwa-
rzania oraz podziału bogactwa. Z reguły stawały się one, obok wierzeń czy rytuałów, istotnymi filarami po-
szczególnych cywilizacji.

Ekonomia jest nauką, która zajmuje się tymi problemami. Opisuje sposoby radzenia sobie z ograniczonymi 
zasobami w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach oraz państwach. Ekonomiści odgrywają ważną 
rolę w ośrodkach władzy politycznej, a ich diagnozy i zalecenia często wpływają na charakter podejmowanych 
w państwie decyzji.

Jak ocenić sytuacJę gospodarczą kraJu?
Chcąc ocenić poziom zamożności kraju, najlepiej ustalić wysokość jego produktu krajowego Brutto. 

Wskaźnik ten odpowiada łącznej wartości dóbr i usług wytworzonych na obszarze państwa w określonym 
okresie, np. w ciągu roku. PKB tworzą zatem wszystkie produkty, które trafiają do końcowych konsumentów: 
mieszkania, samochody, artykuły żywnościowe, a także usługi (świadczone przez szkoły, szpitale czy salony 
fryzjerskie).

Produkt Krajowy Brutto per capita informuje nas o tym, jaka część PKB przypada średnio na jed-
nego mieszkańca. Wskaźnik ten pozwala na porównanie poziomu życia w poszczególnych krajach.

Wysokość PKB obrazuje poziom zamożności kraju, ale niewiele mówi o jego aktualnej sytuacji gospodarczej. 
Aby dowiedzieć się czegoś na ten temat, należy ustalić, jak ów wskaźnik zmienia się w czasie. Produkt Krajowy 
Brutto może z roku na rok zwiększać się – mówimy wówczas o wzroście gospodarczym. Jeśli mimo upływu 
czasu znacząco nie zmienia się, gospodarka znajduje się w fazie stagnacji. W pewnych okolicznościach PKB 
może nawet w kolejnych badanych okresach zmniejszać się – oznacza to, że kraj pogrążony jest w recesji.

Mapa świata – na niebiesko zaznaczono państwa z PKB per capita powyżej średniej dla całego świata,  
na pomarańczowo – poniżej średniej.

Fot.: Sogamespo, dostęp: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Average_GDP_PPP_per_capita_2010.svg, licencja: domena publiczna
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Celem prowadzonej przez państwo polityki gospodar-
czej jest stały i możliwie duży wzrost Produktu Krajowego 
Brutto. Dobra koniunktura gospodarcza jest z reguły wa-
runkiem utrzymania niskiego bezrobocia i poprawy do-
brobytu mieszkańców, a także zwiększa dochody samego 
państwa.

Według danych Litewskiego Departamentu Statystyki 
z października 2011 r. PKB Litwy łącznie za trzy kwartały 
2011 r wyniósł 78,2 mld LTL (około 22,7 mld EUR), a jego 
wzrost wobec analogicznego okresu 2010 r. wyniósł 6,3%. 
Zwiększenie PKB zostało osiągnięte przede wszystkim 
dzięki wzrostowi wskaźników produkcji oraz konsumpcji.

? pomyśl! Jakie mogą być konsekwencje 
recesji dla państwa?

Na obraz gospodarki kraju poza dynamiką PKB wpływają także inne czynniki. Należy do nich inflacja, 
czyli utrzymujący się w czasie wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych. Jej występowanie oznacza spa-
dek wartości pieniądza, gdyż przy rosnących cenach zmniejszają się możliwości nabywcze konsumentów. 
W dalszej perspektywie stały wzrost cen może także prowadzić do deprecjacji waluty, czyli spadku jej 
kursu liczonego w walutach innych państw.

Przyczyny inflacji mogą być rozmaite, zaś ich ustalenie często jest przedmiotem sporów między ekonomi-
stami. Do czynników wywołujących to zjawisko należą: wzrost cen surowców na światowych rynkach, zmo-
wy monopolistyczne przedsiębiorstw, niewłaściwa polityka pieniężna państwa, a nawet same oczekiwania 
inflacyjne.

Inflacja jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodar-
ki, nie tylko ze względu na jej uciążliwość odczuwaną 
przez konsumentów. Niekontrolowany wzrost cen, 
zwłaszcza taki, który jest trudny do przewidzenia, 
komplikuje ekonomiczną kalkulację oraz zwiększa 
ryzyko działalności gospodarczej przedsiębiorstw. 
Gospodarka pogrążona w inflacji jest nieustabilizo-
wana i przez długi czas nie jest w stanie szybko się 
rozwijać.

Bardzo wysoka inflacja określana jest mianem 
hiperinflacji. Zwykle towarzyszy jej rozkład 
systemu finansowego państwa oraz ucieczka 
mieszkańców kraju od oficjalnej waluty. Przy-
kładowo w czasie wojen na Bałkanach w latach 
90. hiperinflacja ogarnęła Jugosławię, w któ-
rej w ciągu kilkunastu miesięcy ceny wzrosły 
o 5 000 000 000 000 000 procent!

O braku gospodarczej stabilizacji może świadczyć 
również duża liczba bezrobotnych, czyli osób czyn-
nych zawodowo, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. 
Wysokie bezrobocie świadczy o niewykorzystanym 
potencjale gospodarki. Jest ono również ważną kwe-
stią społeczną, gdyż może prowadzić do ubóstwa, 
a w pewnych sytuacjach nawet do zjawisk patologicz-
nych, takich jak przestępczość czy alkoholizm.
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Dynamika wzrostu PKB Litwy w latach 1996-2006.

Rys.: opracowanie: Jkv, źródło: Eurostat, dostęp:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lt_real_gdp_growth.svg, 
licencja: domena publiczna

Inflacja w wybranych krajach europejskich w 2010 roku.

Rys.: Eurostat, licencja: domena publiczna

Jedną z konsekwencji hiperinflacji są banknoty o bardzo 
wysokich nominałach.

Rys.: licencja: domena publiczna
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Bezrobocie może mieć charakter koniunkturalny. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osłabienia ko-
niunktury gospodarczej, a zwłaszcza w czasie recesji. Spadek produkcji zmusza przedsiębiorstwa do oszczęd-
ności, co często prowadzi do zwolnień pracowników. Jednak bezrobocie może być również strukturalne. 
Wynika ono z niedopasowania podaży pracy do popytu na pracę. Chodzi o sytuację, w której osoby pozosta-
jące bez zatrudnienia nie są w stanie go uzyskać ze względu na brak stosownych kwalifikacji lub bariery geo-
graficzne (np. miejsca pracy oferowane są w miejscowości znacznie oddalonej od ich miejsca zamieszkania).

Skutecznym sposobem walki z bezrobociem koniunkturalnym może być polityka ożywiania gospodarki, 
prowadząca do wzrostu PKB, a w konsekwencji do tworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast w przypadku 
bezrobocia strukturalnego państwo może podejmować się pośrednictwa pracy, zachęcania osób czynnych 
zawodowo do większej mobilności czy też finansować lub organizować dla nich szkolenia.

? pomyśl! 
W jaki sposób państwo może zachęcać bezrobotnych do większej mobilności?

Wskaźnik bezrobocia (procent bezrobotnych w liczbie osób czynnych zawodowo)  
w wybranych krajach europejskich. Źródło: Eurostat.

2006 2007 2008 2009 2010

UE 7.9 7.0 7.5 9.5 9.6

Francja 8.9 7.9 8.2 10.0 9.7

Grecja 8.7 8.0 7.9 10.2 14.1

Hiszpania 8.3 8.7 14.0 19.0 20.5

Litwa 4.9 4.4 8.1 15.9 17.3

Niemcy 9.7 8.3 7.4 7.7 6.7

Polska 12.3 8.6 7.0 8.8 9.6

Finanse puBliczne

Istotną rolę we współczesnych gospodarkach odgrywa zatem państwo. Polityka, jaką realizuje, wpływa 
– pośrednio lub bezpośrednio – na podział dochodu narodowego. Jednocześnie stopień rozwoju ekonomicz-
nego jest ważnym czynnikiem określającym pozycję kraju na arenie międzynarodowej.

Aby państwo mogło wypełniać swoje funkcje, musi dysponować budżetem, czyli planem wszystkich 
dochodów oraz wydatków. W krajach demokratycznych budżet uchwalany jest w formie ustawy przez parla-
ment, najczęściej na okres jednego roku.

Głównym źródłem dochodów państwa są podatki – przymusowe i bezzwrotne świadczenia na jego rzecz, 
nakładane zarówno na osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

Podatki możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze – zgodnie z nazwą – bezpo-
średnio obciążają podatnika, np. podatek dochodowy. W przypadku podatków pośrednich płat-
nikiem podatku jest sprzedawca, natomiast jego koszt ponosi konsument, gdyż podatek zawarty 
jest w cenie produktu, np. VAT.

Litewski budżet przygotowuje Ministerstwo Finansów RL według planów działalności innych ministerstw 
i instytucji, które są ustalane z uwzględnieniem programów Rządu RL, jego strategicznych celów i ich prak-
tycznego wdrażania. Przygotowywanie budżetu zajmuje cały rok i jesienią jest finalizowane poprzez głosowa-
nie w Sejmie, po czym ustawę budżetową podpisuje Prezydent.

? pomyśl! 
Jaki rodzaj podatków jest najkorzystniejszy z punktu widzenia dochodów budżetowych?
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Budżet państwa jest zrównoważony, 
gdy suma planowanych dochodów jest równa 
sumie planowanych wydatków. Często jednak 
współczesne państwa uchwalają budżety 
niezrównoważone, w których wydatki 
przekraczają dochody. Powstałe w ten sposób 
deficyty budżetowe finansowane są zacią-
ganiem przez państwa pożyczek. Najczęściej 
spotykaną ich formą jest emisja obligacji 
skarbowych.

Obligacja jest dłużnym papierem warto-
ściowym, którego istota polega na tym, 
że sprzedawca (emitent) zobowiązuje się 
do jego wykupu w określonym terminie (np. 
po upływie 10 lat), po z góry określonej cenie. 
Cena wykupu jest oczywiście wyższa od ceny 
emisyjnej, a różnica między nimi stanowi zysk 
nabywcy obligacji. Takie papiery wartościowe 
mogą być przedmiotem wtórnego obrotu, 
np. na giełdach, co czyni je czyni użyteczny-
mi i bezpiecznymi lokatami kapitału.

Finansowany emisją obligacji deficyt budżetowy umożliwia państwu realizację polityki wykraczającej 
poza aktualne możliwości finansowe. Stwarza jednak także niebezpieczeństwo nadmiernego zadłużenia.

? pomyśl! 
Jakie mogą być konsekwencje zbyt dużego zadłużenia państwa?

gospodarka litWy po odzyskaniu niepodległości
Po uzyskaniu niepodległości Litwa znajdowała się w okresie kryzysu gospodarczego, spowodowanego 

zmianą systemu zarządzania. W pierwszych latach po proklamacji niepodległości, sprywatyzowano część 
własności państwowej (m.in. zlikwidowano wszystkie kołcho-
zy i sowchozy) oraz wprowadzono liberalizację cen. W efekcie 
tych zmian zarówno PKB jak i przychody państwa zaczęły 
szybko rosnąć.

kryzys ekonomiczny a litWa
Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2008 r. miał 

negatywny wpływ na gospodarkę Litwy. Rosnące ceny ropy 
i żywności spowodowały spadek siły nabywczej konsumen-
tów – czyli za tę samą ilość pieniędzy można było kupić mniej 
produktów. Kryzys pogłębił także problem bezrobocia. Wiele 
firm bankrutowało lub czasowo wstrzymało swoją działalność. 
Bankructwa państwa udało się uniknąć dzięki pożyczkom za-
granicznym, ale zadłużenie państwa wzrosło z 14 miliardów 
litów w 2008 roku do prawie 32 miliardów litów w 2010.

państWo a Wolny rynek
Polityka gospodarcza państwa od lat wywołuje wiele sporów, zarówno wśród polityków, jak i ekonomi-

stów. W XVIII wieku narodziła się idea leseferyzmu, zgodnie z którą państwo powinno respektować reguły 
wolnego rynku. Do prekursorów tej koncepcji należy adam smith, który przekonywał, że społeczeństwa 

New York Stock Exchange – największa giełda papierów 
wartościowych na świecie. Jej dzienny obrót przekracza wartość 

40 mld dolarów i obejmuje przede wszystkim akcje – czyli udziały 
w wielkich przedsiębiorstwach.

Fot.: Ryan Lawler, dostęp: https://en.wikipedia.org/wiki/File:NYSE127.jpg,  
licencja: domena publiczna.

Budżet Litwy 1999 – 2009 r. 
Na zielono zaznaczono dochód w litach,  
na pomarańczowo – deficyt budżetowy.

Dostęp: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Biudzetas.png, 
licencja: domena publiczna
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bogacą się dzięki swobodzie gospodarczej i wolnej konkurencji prywatnych przedsiębiorców. Tak jak wielu 
innych filozofów oświeceniowych, wierzył on w korzystny wpływ ludzkiego egoizmu na społeczny postęp.

Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich  
dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu i nie mówimy 
im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach.

Adam Smith (1723-1790), „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”

Państwo – w świetle leseferyzmu – musi stworzyć jedynie uczciwe warunki działania takim podmiotom 
i stać na straży przestrzegania umów. Samo zaś powinno powstrzymywać się od ingerowania w procesy go-
spodarcze. Słowo „leseferyzm” pochodzi od francuskiego zwrotu „laissez faire” (czyli „pozwólcie działać”).

Leseferyzm do dziś ma wielu zwolenników, zwłaszcza wśród rzeczników liberalizmu. Realizowana 
przez wiele państw polityka wolnego rynku w istocie doprowadziła do bezprecedensowego wzrostu PKB. 
Jej skutkiem ubocznym był jednak wzrost nierówności społecznych i pojawienie się wielkiej grupy robotników 
żyjących w skrajnej nędzy. W takich warunkach w XIX wieku powstała ideologia socjalizmu odrzucająca 
kapitalizm jako ustrój niesprawiedliwy.

Burżuazja zdarła aureolę świętości z wszystkich rodzajów zajęć, które otaczano dotychczas  
szacunkiem i na które spoglądano z nabożną czcią. Lekarza, prawnika, duchownego, poetę,  
uczonego obróciła w swoich płatnych najemnych robotników.

Karol Marks (1818-1883), Fryderyk Engels (1820-1895), „Manifest komunistyczny”

W XX wieku przeciwnicy kapitalizmu zdobyli władzę w niektórych państwach europejskich. Najbardziej 
radykalni z nich – komuniści – całkowicie zlikwidowali wolny rynek, zastępując go systemem opartym na cen-
tralnym planowaniu. Prywatne przedsiębiorstwa zostały przejęte przez państwo, które odtąd samo zaczęło 
określać plany produkcyjne, a także ustalać ceny i warunki pracy.

System ten umożliwił rozwiązanie niektórych problemów społecznych (takich jak bezrobocie czy ekono-
miczne nierówności). Odbyło się to jednak kosztem ekonomicznej efektywności. Kraje komunistyczne nie były 
w stanie zapewnić swoim mieszkańcom takiego dobrobytu jak państwa, w których zostały utrzymane me-
chanizmy wolnorynkowe. Ostatecznie w latach 80. XX wieku kraje komunistyczne popadły w poważny kryzys. 
W efekcie eksperyment komunistyczny stopniowo był zarzucany, aż całkowicie został zastąpiony systemem 
wolnorynkowym.

? pomyśl! Dlaczego system oparty na centralnym planowaniu  
okazał się mniej efektywny od wolnego rynku?

Aktualnie zdecydowana większość partii politycznych, zarówno prawicowych, jak i lewicowych, akceptuje 
wolny rynek jako podstawę ustroju gospodarczego państwa. Jednocześnie politycy i ekonomiści podzielają 
przekonanie o konieczności interwencjonizmu państwowego w celu ograniczenia negatywnych konse-
kwencji wolnego rynku.

Przedmiotem sporu pozostaje natomiast skala aktywności państwa w dziedzinie gospodarczej. socjal-
demokraci stoją na stanowisku, że powinno ono niwelować nierówności społeczne oraz organizować 
rozbudowane usługi publiczne w takich dziedzinach jak edukacja, pomoc socjalna czy opieka zdrowotna. 
neoliberałowie z kolei przeciwstawiają się nadmiernemu interwencjonizmowi państwa, w którym widzą 
ograniczenie wolności gospodarczej. Będąc zwolennikami wolnego rynku, akceptują jednocześnie ekono-
miczne nierówności.

>>
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najważniejsze pojęcia
Bezrobocie to zjawisko pozostawania bez pracy części osób czynnych zawodowo.

Budżet państwa to uchwalany najczęściej na rok plan dochodów i wydatków państwa.

centralne planowanie to praktyka określania przez państwo charakteru oraz ilości produkcji, a także cen 
sprzedawanych dóbr.

deficyt budżetowy to ujemny wynik różnicy między dochodami i wydatkami w budżecie państwa (por. 
nadwyżka budżetowa).

deprecjacja waluty to spadek wartości waluty w stosunku do walut innych państw (por. aprecjacja 
waluty).

giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym zgodnie z określonymi regułami przeprowadzane 
są transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen w danym okresie.

leseferyzm to doktryna postulująca minimalną rolę państwa w gospodarce.

obligacja to dłużny papier wartościowy, będący formą pożyczki zaciąganej przez emitenta.

produkt krajowy Brutto to łączna wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w danej 
gospodarce.

podatek to bezzwrotne i przymusowe świadczenie na rzecz państwa.

recesja to trwający przez dłuższy czas spadek Produktu Krajowego Brutto.

Wzrost gospodarczy to wyraźne zwiększanie się Produktu Krajowego Brutto w dłuższym okresie.

zadanie
uzupełnij tekst.

Na początku lat 90. XX wieku w większości państw Europy Wschodniej pojawił się kryzys. Już w poprzedniej 

dekadzie stało się jasne, że system gospodarczy oparty na ............................. ............................. 

jest niewydolny i wymaga zmian. Wraz z przemianami politycznymi zdecydowano się więc przeprowadzić 

również transformację w dziedzinie .............................. Podstawą nowego systemu ekonomicznego 

miał odtąd być ............................. rynek. Jego pierwsze lata nie były jednak łatwe: wybuchła wysoka 

............................. – ceny rosły nawet o kilkaset procent rocznie. „Terapia szokowa”, którą podjęto 

w celu stabilizacji gospodarki, doprowadziła jednak do znacznej ............................., co z kolei wywołało 

zjawisko nieznane w krajach komunistycznych – ............................. sięgające kilku, a nawet kilkunastu 

procent. To już był poważny problem społeczny. Rosła bieda, więc szybko pojawiły się partie polityczne, 

które zaczęły domagać się większej roli ............................. w gospodarce, przede wszystkim niwelowania 

...............................

zobacz więcej
http://www.nbportal.pl/pl/np 

portal edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polski.

http://www.polityka.pl/rynek/edukatorekonomiczny 
edukator ekonomiczny tygodnika „Polityka”.

http://www.prywatyzacjadlaludzi.pl 
portal o prywatyzacji polskiego Ministerstwa Skarbu.

http://www.vmi.lt/lt/ 
portal litewskiej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów RL.
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Unia EUropEjska
W tym rozdziale dowiesz się, czym jest Unia Europejska, jakie są jej kompetencje 
oraz najważniejsze instytucje.

Czym jest Unia?
Unia Europejska jest szczególnego rodzaju organizacją między-

narodową. Została powołana, aby umożliwić państwom Starego 
Kontynentu ścisłą współpracę w dziedzinie gospodarczej i politycz-
nej. Sposób funkcjonowania UE daleko wykracza jednak poza stan-
dardy obowiązujące w innych międzynarodowych organizacjach 
regionalnych. Realizując ideę zjednoczonej Europy, wkroczyła ona 
na wiele obszarów tradycyjnie zastrzeżonych dla państwa.

Choć UE powstała w 1993 roku, jej korzenie sięgają pierwszych 
lat po II wojnie światowej. W 1951 roku kilka państw Europy Za-
chodniej podpisało traktat Paryski, ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali. Organizacja ta miała na celu uniemoż-
liwienie rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Zachodniej Europie, 
co miało powstrzymać od kolejnej wojny w Europie. Sześć lat później 

te same kraje – zawierając traktaty Rzymskie – powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) 
oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Te trzy wspólnoty weszły w skład utworzonej 
na mocy Traktatu z Maastricht Unii Europejskiej.

Największym osiągnięciem Unii Europej-
skiej jest stworzenie wspólnego rynku. 
Na zamieszkałym przez prawie 500 mln 
ludzi obszarze obowiązuje swoboda prze-
pływu osób, produktów, usług i kapitału. 
Ponadto obywatele 17 państw człon-
kowskich posługują się wspólną walutą, 
euro – ich kraje tworzą unię gospodarczą 
i walutową.

Ważnym impulsem do europejskiej integracji 
były doświadczenia związane z wojną. Nawiązy-
wanie coraz bliższych kontaktów oraz tworzenie 
ponadnarodowych instytucji miało – w przeko-
naniu twórców pierwszych wspólnot – uchronić 
państwa Starego Kontynentu przed podobnymi 
wydarzeniami w przyszłości. Pewną rolę odegrał 
także konflikt zimnowojenny. We wspólnych in-
stytucjach Europy Zachodniej widziano bowiem 
niekiedy jedno z zabezpieczeń przed ekspansją 
Związku Radzieckiego.

Po upadku „żelaznej kurtyny” i przeprowadzeniu transformacji ustrojowej w krajach postkomunistycznych, UE 
powiększyła się o państwa Europy Wschodniej. Unia Europejska, po swoim ostatnim rozszerzeniu w 2007 roku, 
liczy 27 członków. Warto dodać, że kilka krajów ubiega się o przynależność do tej organizacji.

Pierwsze europejskie wspólnoty zostały powołane przez 6 państw 
Europy Zachodniej. Dzisiejszą Unię Europejską tworzy 27 państw 
z obu części Starego Kontynentu. 17 z nich ma wspólną walutę, 
euro. O członkostwo w UE ubiegają się m.in. Chorwacja, Turcja, 
Serbia, Czarnogóra i Macedonia.

Rys: Kolja21, dostęp: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU27-candidate_ 
countries_map.svg, licencja: domena publiczna

Dewizą Unii Europejskiej jest „Jedność 
w różnorodności”, zaś flagą okrąg składający 
się z 12 żółtych gwiazd na niebieskim tle.

Fot: rockcohen, dostęp: http://www.flickr.com/photos/
robdeman/2390666040/, licencja: CC-BY
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? Pomyśl!  
Dlaczego przed II wojną światową nie udało się zjednoczyć Europy?

Podstawą prawną UE są dwa traktaty: określający podstawowe reguły działania Traktat o Unii Europej-
skiej oraz bardziej szczegółowy Traktat o funkcjonowaniu UE. Mają one równorzędny status i stanowią 
niejako konstytucyjne filary Unii Europejskiej. Każdy z tych dokumentów ma swoją długą historię i był wie-
lokrotnie zmieniany. Pierwszy z nich w pierwotnej wersji został podpisany w Maastricht (1992), drugi zaś 
to aktualna wersja Traktatu Rzymskiego (1957).

Na początku XXI wieku pojawił się projekt zastąpienia dotychczasowych traktatów jednolitą Kon-
stytucją dla Europy. Dokument taki został przygotowany oraz podpisany przez przywódców państw 
członkowskich w 2004 roku. Konstytucja została jednak odrzucona w wyniku referendów w dwóch 
krajach: we Francji oraz w Holandii. Ostatecznie nie weszła w życie, gdyż proces ratyfikacji stosow-
nej umowy międzynarodowej został przerwany.

KomPetenCje Ue
Chociaż Unia Europejska pod pewnymi względami może przypominać federację, to jednak nie ma statusu 

państwa i nie zastępuje wchodzących w jej skład państw narodowych. Reguły UE wyraźnie gwarantują samo-
stanowienie członków tej organizacji. Instytucje unijne mają co prawda charakter ponadnarodowy, ale mogą 
działać wyłącznie w granicach jednomyślnie przyznanych im przez państwa członkowskie kom-
petencji. Traktat o funkcjonowaniu UE dzieli je na trzy kategorie:

1.  Wyłączne kompetencje Unii. Są to obszary całkowicie przejęte przez organy unijne. Państwa członkow-
skie mogą tu podejmować jakiekolwiek decyzje tylko z ich upoważnienia. Do tej grupy należą: unia celna, 
wspólna polityka handlowa, ustanawianie reguł niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zarządzanie morskimi zasobami biologicznymi oraz polityka pieniężna w krajach należących do strefy 
euro.

2.  Kompetencje dzielone między Unię i państwa członkowskie. Tutaj także priorytet mają działania 
organów UE, jednak rola poszczególnych krajów jest większa. Każdy z nich może swobodnie kształtować 
swoją politykę, w takim zakresie, w jakim dany obszar nie został uregulowany przez instytucje unijne. 
W tej kategorii znajdują się m.in. polityka społeczna, rolnictwo, ochrona środowiska, transport, energia, 
a także prawa konsumentów.

3.  Kompetencje Unii ograniczone do „wspierania, koordynowania i uzupełniania” działań 
państw członkowskich. Są to dziedziny, w których organy UE mają jedynie głos doradczy, a poszcze-
gólne kraje o wszystkim decydują samodzielnie. Obszary te, to m.in. ochrona zdrowia, polityka przemy-
słowa, kultura, turystyka i edukacja.

Przykładem „wspierania, koordynowania i uzupełniania” działań państw członkowskich przez Unię 
Europejską może być pakiet Socrates-Erasmus. Pozwala on działającym na terenie UE uczelniom 
wyższym na uczestnictwo w programie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników na-
ukowych. Inicjatywa jest bardzo popularna wśród młodych ludzi.

Zakres poszczególnych grup kompetencji jest szczegółowo opisany w traktatach. Jeśli jakiś obszar nie został 
w nich uwzględniony, to znaczy, że instytucje unijne w odniesieniu do niego nie mogą podejmować żad-
nych decyzji. Poza kompetencjami UE znajdują się m.in. kwestie ustrojowe, prawo karne, cywilne i rodzinne, 
a także – w zasadniczej części – polityka zagraniczna i obronna. Jakiekolwiek rozszerzenie kompetencji Unii 
Europejskiej wymaga zawarcia i ratyfikowania przez wszystkie państwa członkowskie stosownego traktatu.

? Pomyśl! Dlaczego integracja europejska posunęła się najdalej w dziedzinie gospodarczej, 
a nie politycznej?
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Unijne instytUCje
Aby UE mogła wypełniać swoje funkcje, traktaty 

wyposażyły ją w stosowne organy. Należą do nich 
przede wszystkim: Rada Europejska, Rada, Parlament 
Europejski, Komisja Europejska oraz Trybunał Spra-
wiedliwości. Warto dodać, że te trzy ostatnie insty-
tucje mają charakter ponadnarodowy. Oznacza 
to, że choć zasiadają w nich obywatele pochodzący 
z poszczególnych krajów, to mają oni obowiązek 
kierować się dobrem Unii jako całości, a nie lojalno-
ścią wobec własnego państwa. Traktaty gwarantują 
im jednocześnie niezależność od władz krajowych, 
które nie mają możliwości pozbawienia urzędników 
unijnych funkcji przed upływem kadencji.

Rada Europejska tworzona jest przez szefów państw lub rządów wszystkich państw członkowskich UE. 
Prezydenci i premierzy 27 krajów spotykają się co najmniej cztery razy w roku i większość decyzji podejmują 
jednomyślnie. Na czele tego organu stoi wybierany na 2,5-letnią kadencję Przewodniczący Rady Euro-
pejskiej. Aktualnie funkcję tę pełni były premier Belgii, Herman Van Rompuy. W świetle Traktatu o UE „Rada 
Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne”.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich w randze ministra. Tak jak w przy-
padku Rady Europejskiej, każdy członek tego organu reprezentuje swoje państwo i realizuje wytyczne wła-
snego rządu. Rada zbiera się kilkadziesiąt razy w roku (zwykle w Brukseli), a jej skład zależy od omawianych 
kwestii, np. w przypadku spraw związanych z polityką rolną obradują ministrowie rolnictwa. Organowi 
przewodniczy minister z kraju, który w danym półroczu sprawuje prezydencję Unii. Decyzje podejmowane 
są najczęściej w głosowaniu, z zastosowaniem dość skomplikowanej procedury. Rada jest głównym organem 
prawodawczym Unii Europejskiej.

Prezydencję pełnią rotacyjnie wszystkie kraje członkowskie UE. W drugim półroczu 2011 sprawuje 
ją Polska, zaś 1 stycznia 2012 przewodnictwo Unii obejmie na pół roku Dania. Prezydencja Litwy 
zaplanowana jest na drugą połowę 2013 roku.

Parlament Europejski jest reprezentacją obywateli UE. Składa się z 736 posłów wybieranych bezpośred-
nio przez mieszkańców wszystkich krajów członkowskich na 5-letnią kadencję. Uprawnienia tego organu 
są dość ograniczone. PE bierze udział w procesie stanowienia prawa unijnego: w zależności od charakteru 
regulowanej kwestii współdecyduje o nim 
wraz z Radą lub pełni funkcje konsultacyjne. 
Sprawuje również kontrolę polityczną nad Ko-
misją Europejską.

Posłowie wybrani do Parlamentu Euro-
pejskiego tworzą w nim grupy politycz-
ne. Trzy największe z nich to:

Europejska Partia Ludowa, skupiają-
ca europarlamentarzystów z partii kon-
serwatywnych i chadeckich;

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demo-
kratów, w skład którego wchodzą politycy 
z ugrupowań socjaldemokratycznych;

Porozumienie Liberałów i Demokra-
tów na rzecz Europy, będące frakcją 
członków PE z partii liberalnych.

Składająca się z przywódców państw członkowskich Rada 
Europejska zbiera się co najmniej dwa razy w ciągu półrocza. 
Na zdjęciu konferencja prasowa po posiedzeniu Rady.

Fot.: Πρωθυπουργός της Ελλάδας, dostęp: http://www.flickr.com/photos/
primeministergr/5424613236/, licencja: CC-BY

Sala obrad Parlamentu Europejskiego.

Fot.: Xaf, dostęp: http://www.flickr.com/photos/xaf/2289377358/, licencja: CC BY
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Komisja Europejska liczy 27 członków, wśród których znajduje się przewodniczący, wysoki przedstawiciel 
UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (będący jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji) 
oraz komisarze zajmujący się określonymi obszarami działań UE (np. komisarz do spraw transportu lub komi-
sarz do spraw polityki regionalnej). Kandydatów na członków KE wskazują poszczególne państwa, zaś skład 
organu musi być zaakceptowany przez Radę Europejską oraz Parlament Europejski. Kadencja Komisji trwa 
5 lat. Aktualnie na jej czele stoi Portugalczyk Jose Manuel Barroso, natomiast wysokim przedstawicielem UE 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jest pochodząca z Wielkiej Brytanii Catherine Ashton.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE. Zarządza unijnymi programami, wykonuje budżet, 
a także czuwa nad przestrzeganiem traktatów. Przygotowuje ponadto projekty aktów prawnych, które na-
stępnie są rozpatrywane przez Radę i Parlament Europejski. Ważnym uprawnieniem Komisji jest prowadzenie 
negocjacji z innymi organizacjami międzynarodowymi oraz z państwami spoza UE. Komisja Europejska repre-
zentuje również Unię na zewnątrz.

? Pomyśl! Dlaczego prawo UE uniemożliwia odwoływanie członków Komisji Europejskiej 
przez władze państw, z których pochodzą?

Organem sądowniczym Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości UE. W jego skład wchodzą 
sędziowie pochodzący ze wszystkich państw członkowskich, którzy są powoływani na 6-letnią kadencję. 
Do kompetencji Trybunału należy m.in. orzekanie o legalności unijnych aktów prawnych oraz – na wniosek 
sądów krajowych – interpretowanie traktatów i przepisów UE. Trybunał Sprawiedliwości stoi także na straży 
przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań traktatowych. W przypadku stwierdzenia uchybień 
może – na wniosek Komisji lub innego państwa – nałożyć karę finansową na kraj należący do UE.

Oprócz wyżej wymienionych, w Unii Europejskiej funkcjonują również inne instytucje. Należą do nich: 
Europejski Bank Centralny, który prowadzi politykę pieniężną w strefie euro, a także Trybunał Obra-
chunkowy, kontrolujący prawidłowość finansową UE oraz jej instytucji. W ramach Unii działają także organy 
doradcze: reprezentujący samorządy terytorialne Komitet Regionów i Komitet Społeczno-Ekonomicz-
ny, w którym zasiadają przedstawiciele pracowników i pracodawców.

? Pomyśl!  
Która z instytucji Unii Europejskiej ma najbardziej demokratyczny charakter?

Warto na koniec dodać, że każdy obywatel kraju należącego do UE posiada również obywatelstwo Unii 
Europejskiej. Wynikają z tego określone prawa. Przede wszystkim obywatel UE ma możliwość swobod-
nego przemieszczania się w granicach Unii oraz przebywania w wybranym przez siebie państwie. Oznacza 
to również prawo do podejmowania nauki oraz pracy w każdym kraju UE, na takich samych prawach, co jego 
obywatele. Z unijnym obywatelstwem wiąże się również prawo do uczestniczenia w wyborach lokalnych 
oraz do Parlamentu Europejskiego w miejscu zamieszkania (nawet w przypadku braku obywatelstwa  
w danym kraju), jak również prawo zwracania się do instytucji Unii Europejskiej.
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Najważniejsze pojęcia
Komisja Europejska to organ wykonawczy UE.

Parlament Europejski to organ reprezentujący obywateli UE.

Rada to podstawowy organ prawodawczy UE.

Rada Europejska to organ UE składający się z przywódców państw członkowskich.

traktat Paryski to podpisany w 1951 r. traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Traktat z Maastricht to podpisany w 1992 r. traktat ustanawiający Unię Europejską.

traktaty Rzymskie to podpisane w 1957 r. traktaty ustanawiające EWG i Euratom.

Trybunał Sprawiedliwości to organ władzy sądowniczej UE.

Wspólny rynek to forma integracji gospodarczej, polegająca na swobodnym przepływie osób,  
dóbr i kapitału.

Żelazna kurtyna to symboliczne określenie podziału Europy na dwa bloki polityczne podczas zimnej wojny.

zadanie
Korzystając z wiedzy ogólnodostępnej uzupełnij tabelkę.

nazwa kraju rok przystąpienia do EWG/UE czy należy do strefy euro?

Litwa

Francja

Szwecja

Estonia

Hiszpania

Wielka Brytania

Zobacz więcej
http://europa.eu/index_pl.htm 

oficjalny portal Unii Europejskiej

http://www.europarl.europa.eu/pl/headlines 
strona Parlamentu Europejskiego

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999 
strona Trybunału Sprawiedliwości UE

http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm 
teksty traktatów UE

http://www.euro.lt/ 
portal informujący o członkostwie Litwy w UE oraz przedstawiający aktualia unijnej integracji
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Globalizacja
W tym rozdziale dowiesz się, czym jest globalizacja, jakie są jej ekonomiczne, polityczne 
i kulturowe konsekwencje oraz dlaczego zjawisko to wywołuje spory.

Pojęcie globalizacji
Państwa, społeczeństwa, kultury oraz systemy gospodarcze funkcjonowały przez większą część historii 

w odosobnieniu, w dużym stopniu niezależnie od siebie. Historyczne cywilizacje nie kontaktowały się ze  sobą 
wcale lub związki między nimi były luźne. Każda z nich tworzyła w pewien sposób swój własny świat z od-
rębną tradycją, specyficznymi wartościami i niepowtarzalnymi instytucjami politycznymi. Migracje ludno-
ści czy podboje militarne prowadziły oczywiście do wzajemnych kontaktów ludzi pochodzących z różnych 
państw czy cywilizacji. Przez długi czas były to jednak zjawiska o bardzo ograniczonym zasięgu, a ich skutki 
społeczne – rozłożone w czasie.

Od kilkuset lat możemy jednak obserwować stopniowe znoszenie tych barier. Rosnąca wymiana handlowa, 
a także przepływ ludzi, technologii czy informacji w skali całego świata napotyka na coraz mniejszy opór, 
co prowadzi do integracji oddzielonych dotąd obszarów. Zjawisko to – należące do najważniejszych procesów 
we współczesnym świecie – nazywamy globalizacją. Zanikanie granic oraz rosnąca współzależność w istot-
nym stopniu określają charakter naszych czasów i stanowią wyzwanie dla rządów i politycznych przywódców. 
Skutkiem globalizacji jest też zacieśniająca się współpraca państw i społeczeństw.

? Pomyśl!  
Jakie bariery w przeszłości utrudniały ludziom z różnych części świata wzajemne kontakty?

Zjawisko zmniejszającego się dystansu między poszczególnymi częściami świata dostrzegł w la-
tach 60. XX wieku kanadyjski filolog i teoretyk komunikacji Marshall McLuhan. Za jego sprawą 
przyjął się termin „globalna wioska”.

geneza globalizacji
Globalizacja nie jest projektem politycznym, ale spontanicznym procesem. Najważniejszą przyczyną 

rosnących współzależności są zmiany technologiczne, które zrewolucjonizowały sposób komunikowania 
się ludzi oraz umożliwiły nawiązywanie kontaktów między nimi na niespotykaną dotąd skalę. Wśród nich 
warto wymienić następujące:

odkrycia geograficzne XV wieku – zainicjowały kontakty Europy z innymi kontynentami;

wynalezienie druku – zrewolucjonizowało dostęp do wie-
dzy, która za sprawą książek i prasy stała się w istotnym stopniu 
niezależna od lokalnego środowiska;

upowszechnienie nowoczesnych środków transportu 
(samochody, pociągi i samoloty) – pozwoliło na podróże po 
całym świecie, które w drugiej połowie XX wieku były już do-
stępne dla wielu ludzi;

rewolucja przemysłowa w XIX-wiecznej Europie – umożli-
wiła handel międzynarodowy na masową skalę;

pojawienie się środków masowego przekazu (przede 
wszystkim telewizji), w wyniku czego w różnych częściach 
świata zaczęły upowszechniać się podobne kulturowe wzorce;

W globalizującym się świecie stopniowo zanikają 
bariery między państwami i społeczeństwami. 
Świat, który przez tysiące lat składał się  
z odseparowanych od siebie fragmentów, 
coraz bardziej integruje się.

Rys.: dostęp: http://www.freeworldmaps.net/political.html, 
licencja: CC BY-SA
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rozwój telekomunikacji (telegraf, telefon stacjo-
narny, telefon komórkowy) – dał szansę na bliską 
współpracę biznesową i towarzyską osób znajdują-
cych się w różnych częściach globu;

nowoczesne technologie informatyczne z ostat-
nich dziesięcioleci XX wieku – za ich sprawą moż-
liwy stał się transfer kapitału (środków finansowych) 
do różnych części świata, bez konieczności fizycznego 
przemieszczania się;

dostęp do internetu – umożliwił stałą multimedial-
ną komunikację w czasie rzeczywistym, bez jakichkol-
wiek geograficznych barier i dostępną dla większości 
ludzi.

?  Pomyśl! Które z powyższych  
zjawisk najbardziej przyczyniło się  
do procesów globalizacyjnych?

Powyższe zjawiska – jak widzimy – pojawiały się od kilkuset lat w różnych epokach. Dlatego globalizacja jest 
procesem rozciągniętym w czasie. Przyjmuje się jednak, że najbardziej doniosłe z punktu widzenia rosnących 
współzależności przemiany przyniosła druga połowa XX wieku. W tym czasie proces globalizacji uległ 
gwałtownemu przyśpieszeniu, by na przełomie stuleci stać się jednym z najważniejszych przedmiotów docie-
kań, fascynacji, ale również strachu i protestu.

Globalizacja może prowadzić zarówno do globalnej współpracy, jak i globalnych konfliktów. 
XX wiek po raz pierwszy w dziejach był świadkiem dwóch wojen światowych.

Znaczenie globalizacji wynika z olbrzymiego wpływu, jaki wywiera ona na wszystkie sfery życia społecznego. 
Konsekwencje tego zjawiska ujawniają się w ekonomii, polityce, strukturze społecznej oraz kulturze.

KonseKwencje eKonomiczne
Globalizacja w sferze ekonomicznej oznacza 

przede wszystkim redukcję barier w handlu mię-
dzynarodowym. Za sprawą coraz łatwiejszych 
kontaktów rozszerza się swoboda przepływu 
dóbr materialnych i usług. Rosnąca międzyna-
rodowa wymiana handlowa – import i eksport 
– sprawia, że więzi ekonomiczne między pań-
stwami pogłębiają się, a same kraje stają się 
coraz bardziej od siebie zależne.

W takich okolicznościach coraz większą rolę 
odgrywają przedsiębiorstwa transnarodo-
we działające jednocześnie w różnych częściach 
świata, których właściciele (akcjonariusze) są 
obywatelami wielu krajów. Globalne korporacje tego rodzaju współpracują ze sobą oraz konkurują na glo-
balnym rynku. Sprzedawane przez nie produkty – komputery, odzież czy artykuły żywnościowe – pojawiają 
się na półkach sklepów w Europie, Ameryce i Azji. Niektóre z tych międzynarodowych firm osiągnęły pozycję 
finansową porównywalną do budżetów niektórych państw.

W lipcu 2011 roku media poinformowały, że zajmujący się sprzedażą komputerów i mobilnych urzą-
dzeń elektronicznych koncern Apple dysponuje większą o 2,5 mld dolarów ilością gotówki niż rząd 
Stanów Zjednoczonych – najbogatszego państwa na świecie!

Globalizacja jest konsekwencją rewolucji w sposobie 
komunikowania się ludzi i nie byłaby możliwa bez innowacji 
technologicznych.

Fot.: Kornelia i Hartmut Häfele, dostęp: https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Alt_Telefon.jpg, licencja: CC BY SA 3.0

Kluczową rolę w procesie globalizacji odegrały nowoczesne 
technologie informatyczne.

Fot.: Ivan Walsh, dostęp: http://www.fotopedia.com/items/flickr-4132791130, 
licencja: CC BY 2.0
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Innym ekonomicznym aspektem globalizacji jest swoboda przepływu kapitału. Banki, fundusze inwe-
stycyjne czy firmy ubezpieczeniowe – za sprawą nowoczesnych technologii – transferują swoje środki między 
różnymi częściami świata. Na międzynarodowym rynku finansowym, obejmującym waluty i papiery warto-
ściowe, odbywają się każdego dnia transakcje na gigantyczną skalę.

? Pomyśl! 
Jakie mogą być skutki rosnącej potęgi globalnych korporacji?

KonseKwencje Polityczne
Skutkiem globalizacji są istotne zmiany w polityce światowej. Rosnąca współzależność ekonomiczna wymu-

siła dużo ściślejszą niż dotąd współpracę między państwami. Po drugiej wojnie światowej powstała ogromna 
liczba organizacji międzynarodowych o zasięgu zarówno globalnym, jak i lokalnym. W 1948 roku wszedł 
w życie Układ ogólny w sprawie taryf celnych i Handlu (gatt) przewidujący liberalizację handlu 
międzynarodowego – redukcję ceł oraz innych barier w imporcie i eksporcie. Od 1995 roku funkcjonuje Świa-
towa organizacja Handlu (wto), skupiająca dziś większość państw świata.

Niektóre kraje zdecydowały się na bardziej zaawansowaną integrację. USA, Kanada oraz Meksyk podpisa-
ły w 1992 roku Północnoamerykański Układ o wolnym Handlu (naFta), który zakładał stopniowe 
znoszenie ceł na obszarze mającym dziś ponad 450 mln mieszkańców. Jeszcze dalej poszły Rosja, Białoruś 
i Kazachstan, które w 2009 roku zdecydowały się na utworzenie unii celnej. Jednak najbardziej ambitnym 
projektem gospodarczej i politycznej integracji jest Unia europejska. Ta licząca dziś 27 państw i mająca 
ponad 500 mln mieszkańców organizacja tworzy wspólny rynek, a częściowo również unię gospodarczą 
i walutową.

Zanikanie granic daje również nowe możliwości działania międzynarodowym organizacjom 
terrorystycznym. Najbardziej znana z nich – odwołująca się do radykalnego islamizmu Al Kaida 
– ma swoje lokalne oddziały na wszystkich kontynentach. Dysponując swoją bazą w Afganistanie, 
11 września 2001 roku przeprowadziła zamachy terrorystyczne na oddalone o tysiące kilometrów 
budynki World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagonu w Waszyngtonie.

Niezależnie od nowych organizacji międzynarodowych po-
głębiła się współpraca między decydentami z różnych części 
świata. Raz w roku odbywa się spotkanie grupy g-8, czyli 
przywódców ośmiu najbardziej wpływowych państw (USA, 
Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii oraz 
Rosji), którzy konsultują i koordynują politykę swoich krajów. 
Z kolei na corocznym Światowym Forum ekonomicznym 
w Davos spotykają się przedstawiciele największych korporacji 
świata oraz polityczni liderzy z różnych krajów, przede wszyst-
kim z USA, Europy i Japonii.

? Pomyśl! Dlaczego powstanie Unii Europejskiej 
świadczy o postępach globalizacji?

KonseKwencje sPołeczne i KUltUrowe
Zjawisko zanikania granic wpłynęło na wzrost społecznej mobilności. Ludzie przemieszczają się między 

poszczególnymi krajami nie tylko w celach turystycznych, ale również w poszukiwaniu lepszej pracy czy zdo-
bywania nowych kwalifikacji. Prawie całą Europę obejmuje strefa schengen, w ramach której nie przepro-
wadza się kontroli granicznych, a rozwój tanich linii lotniczych sprawił, że podróże na znaczne odległości stały 
się dostępne dla wielu mieszkańców.

Swobodny przepływ ludzi zaczyna mieć coraz większy wpływ na przemiany demograficzne społeczeństw. W 
okresie powojennym w krajach wysoko rozwiniętych gwałtownie zwiększyła się liczba imigrantów z Afryki 

Coroczne Światowe Forum Ekonomiczne  
w Davos przyciąga przywódców politycznych 
z całego świata oraz prezesów globalnych 
korporacji.

Fot.: E.T. Studhalter, dostęp: http://www.flickr.com/photos/
worldeconomicforum/374706261, licencja: CC BY-SA
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oraz Azji. Byli to ludzie szukający wyższego standardu życia lub uciekający przed wojnami i represjami z ro-
dzimych państw. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku do Europy Zachodniej wyemigrowało z kolei 
kilka milionów mieszkańców takich krajów jak Polska, Litwa czy Węgry. W efekcie współczesne państwa 
stopniowo tracą swój jednolity narodowo charakter i stoją w obliczu nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą 
społeczeństwo wielokulturowe.

Imigranci w niektórych krajach Europy Zachodniej stanowią już kilka procent mieszkańców.  
Niekiedy wywołuje to społeczne napięcia i wzrost popularności partii skrajnej prawicy, które prze-
ciwstawiają się napływowi „obcych”.

Równolegle do procesu różnicowania się społeczeństw możemy obserwować jednak przeciwne zjawisko. 
Za sprawą globalizacji niektóre elementy kultury w dużej części ulegają homogenizacji (ujednoliceniu). 

Na wszystkich kontynentach można dziś spotkać produk-
ty tych samych marek (takie jak buty Adidasa, restauracje 
McDonald’s czy telewizory Panasonic). Mieszkańcy różnych 
części świata oglądają w kinach i telewizji te same filmy, 
wyprodukowane najczęściej w amerykańskich wytwórniach 
filmowych. Wreszcie internet, z takimi serwisami jak Face-
book czy Twitter, trafia do milionów ludzi na całym świecie. 
Wszystko to sprawia, że sposoby życia, spędzania wolnego 
czasu i zdobywania informacji o świecie zaczynają się do sie-
bie upodabniać niezależnie od geograficznych i politycznych 
granic.

?  Pomyśl! W jakich sferach kultury globalizacja 
wywołuje zróżnicowanie, a w jakich – ujednolicanie?

sPory woKół globalizacji
Powyższe zjawiska wywołują wiele kontrowersji. Z jednej strony integracja gospodarcza państw przyczynia 

się do wzrostu gospodarczego i coraz większego dobrobytu na świecie. Transgraniczne przepływy finan-
sowe umożliwiają z kolei państwom i przedsiębiorstwom łatwy dostęp do kapitału. Z drugiej strony taka 
współzależność może prowadzić również do łatwego rozprzestrzeniania się negatywnych zjawisk. Kryzys 
gospodarczy, który w 2008 roku rozpoczął się w USA, błyskawicznie przeniósł się do krajów europejskich. 
Swobodne krążenie kapitału po świecie stało się natomiast problematyczne, gdy okazało się, że od niekontro-
lowanych demokratycznie rynków finansowych zależą losy wielu państw.

Do najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w Europie należy kryzys zadłużeniowy. Takie kraje 
jak Grecja, Irlandia czy Portugalia zaczęły mieć problemy z obsługą swojego zadłużenia. Jedną 
z przyczyn tego zjawiska była ucieczka międzynarodowego kapitału z tych państw, co skutkowało 
wzrostem odsetek, jakie zadłużone państwa musiały płacić.

Coraz ściślejsza polityczna współpraca państw rodzi nadzieję, że liczba konfliktów na świecie będzie się 
zmniejszała. Dzięki wzajemnym powiązaniom coraz mniej opłacalne staje się rozwiązywanie sporów za po-
mocą siły. Jednak globalizacja generuje nowe, nieznane wcześniej napięcia. Umożliwia funkcjonowanie zor-
ganizowanej międzynarodowej przestępczości, zaś potęga prywatnych struktur o globalnym zasięgu 
(takich jak transnarodowe korporacje czy rynki finansowe) często nie może być skutecznie zneutralizowana 
przez państwa i ich sojusze. Globalne wyzwania wymagają nieraz takiej integracji politycznej, na którą więk-
szość współczesnych rządów nie jest jeszcze gotowa.

Negatywne zjawiska towarzyszące globalizacji doprowadziły do powstania ruchu antyglobalistyczne-
go (zwanego także ruchem alterglobalistycznym). Jego rzecznicy przeciwstawiają się najczęściej eko-
nomicznemu aspektowi globalizacji. Zwracają uwagę, że całkowita liberalizacja handlu międzynarodowego 
oraz swoboda przepływu kapitału spekulacyjnego prowadzi do niesprawiedliwych podziałów na świecie. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli 
globalizacji jest marka McDonald’s. Restauracje 
pod tym szyldem można znaleźć niemal w każdej 
części świata.

Fot.: Ian Thomson, dostęp: http://www.geograph.org.uk/
photo/720245, licencja: CC BY-SA 2.0
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Zgodnie z tym stanowiskiem, główne korzyści z gospodarczej integracji odnoszą elity finansowe, które należą 
do najbogatszych społeczeństw. Ceną ich rosnącego bogactwa jest natomiast pauperyzacja (ubożenie) więk-
szości ludzi, zwłaszcza żyjących w najbiedniejszych częściach świata.

? Pomyśl! 
Skąd się wzięła nazwa „alterglobalizm”?

nieKtóre wyzwania dla litwy w ePoce globalizacji
Globalizacja dla tak małego państwa jak Litwa staje się poważnym wyzwaniem. Wpływ globalnej kultury 

na kulturę lokalną bywa przemożny, czego przykładem może być np. popularność kina amerykańskiego i wy-
nikające z tego rozpowszechnienie norm, wartości czy nawet świąt (takich jak np. Walentynki czy Halloween) 
nie znanych dotychczas w tej części świata oraz zanik tradycji lokalnych. Innym wyzwaniem jest konkurencyj-
ność w sferze gospodarki, nauki oraz kapitału ludzkiego.

? Pomyśl! Jaki wpływ mają procesy globalizacji na działanie lokalnych przedsiębiorstw?  
Czy globalizacja wzmaga, czy osłabia tendencje nacjonalistyczne?

najważniejsze pojęcia
Korporacje transnarodowe – działające na globalnym rynku przedsiębiorstwa, których właściciele 

mieszkają w różnych częściach świata.

wspólny rynek – obszar, w granicach którego odbywa się swobodny przepływ osób i dóbr.

Unia celna – porozumienie państw realizujących wspólną politykę handlową ze wspólnymi  
stawkami celnymi.

społeczna mobilność – zdolność ludzi do przemieszczania się.

społeczeństwo wielokulturowe – społeczeństwo składające się z ludzi reprezentujących  
różne kultury i wartości.

Homogenizacja społeczeństw – ujednolicanie społeczeństw w określonych sferach.

ruch alterglobalistyczny – ruch społeczny przeciwstawiający się globalizacji w aspekcie ekonomicznym.

>>

Działacze ruchu antyglobalistycznego 
często biorą udział w demonstracjach 
politycznych, które zazwyczaj towarzyszą 
spotkaniom przywódców najbogatszych 
państw, np. G-8. Najbardziej radykalni 
z nich w przeszłości niszczyli restauracje 
McDonald’s jako symbole globalnego 
kapitalizmu. Na zdjęciu protest 
antyglobalistów w Edynburgu podczas 
rozpoczynającego się szczytu G-8.

Fot.: Sam Fentress,  
dostęp: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Plik:EdinburghProtests5.jpg,  
licencja: GFDL, CC BY-SA 2.0
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zadanie
Określ, jak poniższe zjawiska wpłynęły na procesy globalizacyjne. Wpisz „+” jeśli zdarzenie przyśpieszyło 

globalizację, „–” jeśli ją opóźniło oraz „0” jeśli nie miało znaczenia.

Rewolucja naukowa XVII wieku.

Powstanie wyszukiwarki Google.

Pojawienie się nowoczesnego nacjonalizmu.

Powstanie Międzynarodówki Socjalistycznej.

Ograniczenie dostępu do edukacji dla kobiet przez afgańskich talibów.

Stosowanie przez niektóre państwa wysokich barier celnych.

Ogłoszenie niepodległości przez Ukrainę.

zobacz więcej
http://globalizacja.org 

Instytut Globalizacji

http://www.przewodniklewicy.pl/alter.php 
Alterglobalizm i polityka międzynarodowa. Przewodnik Krytyki Politycznej
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Organizacje międzynarOdOwe
W tym rozdziale dowiesz się, jak działa Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne ważne 
organizacje międzynarodowe.

Organizacje międzynarOdOwe
We współczesnym świecie działa ponad 250 organizacji międzynarodowych. Choć większość z nich ma cha-

rakter lokalny i nie odgrywa szczególnie istotnej roli w polityce światowej, to ich rosnąca liczba świadczy 
o coraz większej potrzebie współpracy między państwami wobec postępującej globalizacji.

? Pomyśl! Dlaczego zjawisko globalizacji doprowadziło do powstania wielu  
nowych organizacji międzynarodowych?

Organizacja narOdów zjednOczOnych
ONZ jest największą organizacją międzynarodową na świecie. Liczy dziś 193 członków, co znaczy, że należą 

do niej prawie wszystkie państwa znajdujące się na kuli ziemskiej. Pomysł stworzenia ogólnoświatowej orga-
nizacji narodził się w trakcie drugiej wojny światowej (pojęcie „narodów zjednoczonych” początkowo odnosiło 
się do aliantów walczących z Trzecią Rzeszą), a intencją, jaka mu przyświecała, było zapobieganie podobnym 
konfliktom w przyszłości. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ze względu na swój zasięg i strukturę – miała 
wypracować skuteczny mechanizm rozwiązywania sporów między państwami i przywracania pokoju.

Podstawą prawną ONZ jest podpisana 26 czerwca 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych.  
Wśród podstawowych celów organizacji dokument ten wymienia w pierwszym punkcie następujący:

„Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbio-
rowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i in-
nych naruszeń pokoju, łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawie-
dliwości i prawa międzynarodowego, spory albo sytuacje międzynarodowe, które mogą prowadzić 
do naruszenia pokoju”.

Zakres działalności organizacji jest bardzo szeroki. Organy ONZ lub powiązane z nią wyspecjalizowane agen-
cje zajmują się m.in. prawami człowieka, rozmaitymi problemami humanitarnymi, kwestiami gospodarczymi, 
a także ochroną zdrowia. Jednak kluczowym obszarem działań Organizacji Narodów Zjednoczonych pozo-
stają zagadnienia związane z pokojem i bezpieczeństwem na świecie. W tym zakresie organy ONZ dysponują 
największymi uprawnieniami, choć problem ich skuteczności jest przedmiotem wielu kontrowersji.

Aby ONZ mogła wypełniać powierzone jej zadania, dysponuje stosownymi organami. Dziś są nimi: Zgro-
madzenie Ogólne, Sekretariat, Rada Bezpieczeństwa, rada gospodarczo-Społeczna oraz mię-
dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

W zgromadzeniu Ogólnym każde państwo członkowskie ma swojego przedstawiciela. Zgromadzenie 
zbiera się jesienią każdego roku w Nowym Jorku na sesji zwyczajnej (w pewnych okolicznościach istnieje 
możliwość zwołania obrad Zgromadzenia w szczególnym trybie). Wszystkie uchwały podejmowane są tam 
w drodze głosowania. Chociaż przedstawiciel każdego kraju dysponuje jednym głosem, co czyni Zgroma-
dzenie Ogólne demokratycznym organem, decyzje tam podejmowane zasadniczo nie mają mocy wiążącej. 
Są jedynie politycznymi deklaracjami, które jednak nie generują zobowiązań prawnych.

Najważniejszym organem decyzyjnym ONZ jest Rada Bezpieczeństwa. Jej zadaniem jest podejmowanie 
stosownych działań w celu utrzymania (i – ewentualnie – przywracania) pokoju na świecie. Rada wydaje 
rezolucje, które – inaczej niż deklaracje Zgromadzenia Ogólnego – stanowią prawne zobowiązania nakładane 
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na państwa członkowskie. Rada Bezpieczeństwa może zażądać podjęcia określonych działań, nałożyć sankcje  
gospodarcze, a nawet upoważnić kraje członkowskie do podjęcia akcji militarnej.

W rezolucji nr 1973 Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła strefę zakazu lotów nad Libią, aby unie-
możliwić przywódcy tego państwa, Muammarowi Kaddafiemu bombardowanie zbuntowanych  
oddziałów. Jednocześnie upoważniła kraje członkowskie ONZ do podjęcia wszelkich niezbędnych  
środków w celu ochrony ludności cywilnej. Powołując się na ten dokument, w marcu 2011 roku 
Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone rozpoczęły lotniczą akcję wojskową przeciwko  
siłom Kaddafiego.

Rada Bezpieczeństwa liczy piętnastu członków – pięciu stałych oraz dziesięciu niestałych. Do pierwszej grupy  
należą: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja. Niestali członkowie wybierani są natomiast 
przez Zgromadzenie Ogólne spośród pozostałych państw na 2-letnią kadencję. Rada uchwala rezolucje więk-
szością dziewięciu głosów, ale każdy ze stałych członków dysponuje prawem weta.

? Pomyśl! Dlaczego wymienione wyżej państwa uzyskały status stałych  
członków Rady Bezpieczeństwa?

Sprawami niezwiązanymi z pokojem i bezpieczeństwem zajmuje się natomiast rada gospodarczo- 
-Społeczna (ECOSOC). Do jej kompetencji należą takie kwestie jak: prawa człowieka, ochrona zdrowia, handel  
międzynarodowy czy polityka społeczna. ECOSOC liczy 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie  
Ogólne na trzyletnią kadencję.

Do zadań Rady Gospodarczo-Społecznej należy koordynacja działań tzw. międzynarodowych  
organizacji wyspecjalizowanych. Należą do nich m.in.:

Międzynarodowa Organizacja Pracy (pol. MOP, ang. International Labour Organization)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (pol. MFW, ang. International Monetary Fund, IMF)

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury  
(ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa  
(ang. Food and Agriculture Organization, FAO)

Sekretariat odpowiada za bieżącą pracę ONZ – jest więc organem administracyjnym. Na jego czele stoi  
Sekretarz generalny Onz, który wybierany jest na 5-letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne, na wnio-
sek Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz Generalny reprezentuje ONZ wobec państw oraz innych organizacji mię-
dzynarodowych, koordynuje działania jej organów, a także nadzoruje akcje humanitarne. Do jego obowiązków 
należy ponadto monitorowanie sytuacji na świecie oraz informowanie Rady Bezpieczeństwa o zagrożeniach 
pokoju. Od 2007 roku funkcję Sekretarza Generalnego ONZ pełni Ban Ki-Moon z Korei Południowej.

? Pomyśl! Z jakich państw powinni, a z jakich nie powinni wywodzić się  
Sekretarze Generalni ONZ?

W ramach ONZ funkcjonuje wreszcie organ sądowniczy – jest nim międzynarodowy Trybunał Sprawie-
dliwości, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów między państwami. Siedzibą MTS jest Haga.

Ważnym organem, choć znajdującym się formalnie poza strukturami ONZ, jest Międzynarodo-
wy Trybunał Karny. Funkcjonuje on od 2003 roku i sądzi osoby oskarżone o zbrodnie wojenne 
i zbrodnie przeciwko ludzkości. Znaczenie MTK osłabia fakt, że wiele ważnych państw nie uznaje 
jego jurysdykcji (wśród nich Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja oraz Izrael). Przed powstaniem tego 
trybunału ONZ powołała dwa tymczasowe organy sądownicze:

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy 
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Onz i LiTwa
Po uzyskaniu niepodległości Litwa wstąpiła do ONZ jako niezależne państwo w 1991 roku, jednak jako 

Republika Związku Radzieckiego należała do ONZ od 1945 roku. Współcześnie Litwa popiera dążenia ONZ,  
a także uczestniczy w jej misjach pokojowych (np. na Bałkanach). W 2011 r. delegacja Litwy została skry-
tykowana przez członków Komisji Praw Człowieka ONZ za przypadki rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, 
pogwałcenia praw homoseksualistów oraz Romów. Problemem były również trudności finansowe – w latach  
2010-2011 Litwa nie zapłaciła opłat członkowskich. W 2011 roku Litwa postanowiła wystąpić z Organizacji  
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organi-
zation – UNIDO).

UneScO i LiTwa
W 1991 roku Litwa została przyjęta do Organizacji narodów zjednoczonych do Spraw Oświaty, 

nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO). Na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się starówka Wilna, Mierza Kurońska, Rezerwat historyczno- 
-archeologiczny w Kernowie, Południk Struvego, Święto Pieśni, sztuka rzeźbienia krzyży litewskich oraz litewskie 
pieśni polifoniczne. W przyszłości na liście tej może się znaleźć również Trocki Historyczny Park Narodowy.

Inne oRganIZacje gloBalne
ONZ nie jest jedyną organizacją o zasięgu ogólnoświatowym. Istnieją również globalne organizacje, które mają 

charakter branżowy – zajmują się wąskimi obszarami zagadnień, które najczęściej odnoszą się do współpracy 
gospodarczej. Przykładem może tu być Światowa Organizacja handlu (ang. World Trade Organization, 
WTO). Funkcjonuje ona od 1995 roku i skupia ponad 150 państw z całego świata. Celem WTO jest redukcja 
barier handlowych między poszczególnymi krajami oraz promocja wolnego handlu międzynarodowego.

Największym państwem pozostającym poza Światową Organizacją Handlu jest Rosja. Wśród przyczyn 
tego stanu rzeczy ważną rolę odgrywa sprzeciw Gruzji – państwa pozostającego w ostrym konflikcie z Fede-
racją Rosyjską.

? Pomyśl! Z jakimi zjawiskami na świecie z końca XX wieku związane było powstanie 
Światowej Organizacji Handlu?

Z kolei Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD, ang. Organization for Economic  
Co-operation and Development) działa od 1948 roku i stanowiła początkowo platformę integracji gospodar-
czej krajów Europy Zachodniej. Dziś jest organizacją globalną, w skład której wchodzą wysoko rozwinięte 
kraje o gospodarce rynkowej. Zajmuje się tworzeniem warunków do współpracy finansowej między państwa-
mi, a także podejmuje działania na rzecz wzrostu gospodarczego. OECD publikuje artykuły naukowe, książki, 
jak  również wartościowe dane statystyczne dotyczące światowej gospodarki.

Nieco inny charakter ma OPEC – Organizacja Krajów eksportujących ropę naftową (ang. Organiza-
tion of the Petroleum Exporting Countries). Powstała w 1960 roku w celu wspólnej obrony interesów krajów 
wydobywających ten surowiec. Główną rolę w OPEC odgrywają państwa Bliskiego Wschodu (Iran, Arabia 
Saudyjska, Irak, Kuwejt)

Na uwagę zasługuje również wspólnota narodów (Commonwealth of Nations) – organizacja, w skład której 
wchodzi Wielka Brytania oraz państwa, których terytoria były w przeszłości jej koloniami. Commonwealth 
skupia się na promowaniu demokracji i praw człowieka, stanowiąc forum współpracy między dawnymi czę-
ściami dawnego brytyjskiego imperium. Wspólnota Narodów liczy aktualnie 54 kraje. Warto dodać, że część 
z nich (np. Australia czy Kanada) do dziś uznaje brytyjskiego monarchę za głowę własnego państwa.

oRganIZacje RegIonalne
Ważną rolę polityczną odgrywają organizacje działające lokalnie. Znacząco ułatwiają one współpracę pań-

stwom danego obszaru geograficznego i rozwiązywanie problemów regionu. Współpraca ta bywa mniej  
lub bardziej ścisła. Najbardziej zaawansowaną organizacją regionalną w Europie jest Unia europejska.  
Jednak państwa Starego Kontynentu zaangażowane są w wiele innych inicjatyw. Należy tu wymienić przede 
wszystkim: OBWE, NATO oraz Radę Europy.
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Organizacja Bezpieczeństwa i współpracy w europie (OBwe) jest największą regionalną organizacją 
międzynarodową na świecie. Skupia wszystkie państwa europejskie (włączając Rosję i Turcję), kraje kaukaskie 
(Armenię, Azerbejdżan i Gruzję), środkowoazjatyckie (Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turk-
menistan), a także Stany Zjednoczone i Kanadę. W 56 państwach członkowskich OBWE żyje ponad miliard 
mieszkańców. Podstawowym zadaniem tej organizacji jest zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych (np. sporów między krajami). Organizacja zajmuje się ponadto taki kwestiami jak: wolność prasy, 
równouprawnienie płci, przeciwdziałanie terroryzmowi czy kontrola zbrojeń.

? Pomyśl!  
Co łączy kraje, które należą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie?

OBWE istnieje od 1995 roku. Zastąpiła istniejącą wcześniej Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie, której początek dał akt Końcowy KBwe (zwany również Aktem Helsińskim), podpisany w 1975 roku. 
Było to pierwsze tej rangi porozumienie zawarte przez kraje znajdujące się po obu stronach „żelaznej kurty-
ny”. Akt Helsiński, którego sygnatariusze uznali nienaruszalność powojennych granic w Europie, podpisały 
USA, Kanada, Związek Radziecki oraz prawie wszystkie kraje europejskie. Siedzibą Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie jest Wiedeń, ale niektóre jej organy zlokalizowane są w innych miastach europejskich, 
m.in. w Warszawie i Pradze. Przewodnictwo OBWE sprawują rotacyjnie kraje członkowskie przez okres roku 
kalendarzowego. W 2011 roku funkcję tę pełni Litwa.

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (naTO, ang. North Atlantic Treaty Organization) jest istnie-
jącym od 1949 roku sojuszem wojskowym. Warto odnotować, że w czasie zimnej wojny była to najważniejsza 
organizacja zachodnich państw demokratycznych. Celem NATO miało być zagwarantowanie bezpieczeństwa 
Europy Zachodniej i USA. Chociaż Traktat Północnoatlantycki (zwany również Traktatem Waszyngtońskim), 
który powoływał do życia sojusz, nie wskazywał konkretnego źródła zagrożenia, faktycznie NATO miało bro-
nić swoich członków przed Związkiem Radzieckim i jego sojusznikami.

Istota sojuszu polega na solidarności krajów członkowskich. W przypadku agresji militarnej na państwo 
należące do NATO, pozostali członkowie organizacji uznają ją za atak na siebie oraz zobowiązują się do udzie-
lenia państwu napadniętemu niezbędnej pomocy. Przez cały okres zimnej wojny nigdy jednak nie skorzystano 
z tej klauzuli. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego skutecznie pełniła natomiast funkcję odstraszającą. 
Zważywszy na wielki potencjał militarny Stanów Zjednoczonych, niekiedy nazywana jest „amerykańskim pa-
rasolem ochronnym nad Europą Zachodnią”.

Fragment art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego:

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej 
z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana 
za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają 
się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, 
w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbio-
rowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty 
Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stro-
nom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodziel-
nie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, 
jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, 
w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru 
północnoatlantyckiego”.

Jedynym przypadkiem, w którym NATO powołało się na art. 5 Traktatu 
Waszyngtońskiego, była reakcja na ataki terrorystyczne z 11 września 
2001 roku. W odpowiedzi na zamachy Al Kaidy przeciwko USA Organizacja 
Paktu Północnoatlantyckiego rozpoczęła operację wojskową w Afganistanie, 
w którym znajdowały się obozy terrorystów.

Fot.: TheMachineStops, dostęp: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11.jpeg, licencja: CC BY-SA 2.0
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Pod koniec XX wieku, 10 lat po zakończeniu zimnej wojny, 
rozpoczął się proces rozszerzania Paktu na Europę Wschod-
nią. Nowymi państwami NATO zostały m.in. Polska i Litwa. 
W 1999 roku do Paktu wstąpiły Czechy, Polska i Węgry, 
w 2004 roku – Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Słowacja, 
Słowenia i Rumunia, a w 2009 roku – Albania i Chorwacja

?  Pomyśl! Czy istnienie sojuszów wojskowych 
jest zjawiskiem korzystnym dla pokoju  
na świecie?

naTO i LiTwa
NATO i Litwa współpracują już od 1991 roku. 4 stycznia 

1994 r. ówczesny Prezydent Algirdas Brazauskas zwrócił 
się do Manfreda Wornera, Sekretarza Generalnego NATO, 
z prośbą o przyjęcie Litwy do NATO. Negocjacje w sprawie 
członkostwa rozpoczęły się dopiero w 2002 r. Ostatecznie 
Litwa została członkiem NATO 29 marca 2004 r. (20 stycznia 

2005 r. odnowiono „Strategię bezpieczeństwa narodowego”) i włączyła się w międzynarodowe akcje Soju-
szu (np. w Afganistanie i Iraku). Obecnie w działaniach NATO uczestniczy ponad 200 litewskich wojskowych 
i cywilów.

rada europy powstała w 1949 roku i była to jedna z powojennych inicjatyw na rzecz integracji Europy 
Zachodniej w warunkach zimnej wojny. Organizacja skupia przede wszystkim europejskie państwa demokra-
tyczne. Na przełomie lat 80. i 90. – już po upadku „żelaznej kurtyny” – Rada Europy została poszerzona o kraje  
ze wschodniej części Starego Kontynentu. Organizacja koncentruje się na promowaniu praw człowieka,  
praworządności oraz demokracji. Warunkiem członkostwa w niej jest demokratyczny charakter rządów (poza 
strukturami RE znajduje się autorytarna Białoruś i teokratyczny Watykan).

?  Pomyśl! Dlaczego organizacja międzynarodowa promująca prawa człowieka i demokrację  
powstała właśnie w Europie?

Choć Rada Europy nie dysponuje nominalnie istotnymi uprawnieniami w stosunku do swoich członków, jej zna-
czenie jest istotne. Z jej inicjatywy powstało wiele konwencji, które – po ratyfikacji przez państwa członkowskie 
– stały się obowiązującym prawem. Najbardziej znaną z nich jest Konwencja o ochronie praw człowieka  
i podstawowych wolności (zwana najczęściej Europejską Konwencją Praw Człowieka). Dokument ten pod-
pisano w 1950 roku i do dzisiaj pozostaje on najważniejszym europejskim traktatem regulującym te kwestie. 
W konwencji znajduje się katalog gwarantowanych praw, a także – co bardzo istotne – podstawa prawna 
funkcjonowania europejskiego Trybunału Praw człowieka. Mający swoją siedzibę w Strasburgu Trybunał 
orzeka, czy państwa europejskie przestrzegają zapisów konwencji. Ze stosownym wnioskiem do tego organu 
może zwrócić się każdy obywatel, jeśli uzna, że organy państwa naruszyły jego prawa.

Wśród gwarantowanych praw Europejska Konwencja praw Człowieka wymienia m.in.: prawo 
do życia, zakaz tortur, wolność słowa oraz zrzeszania się.

TranSParency inTernaTiOnaL (TiLS)
Korupcja staje się „nieuleczalną chorobą” współczesnego społeczeństwa. Jedną z organizacji, które walczą 

z nią jest Transparency International; jej oddział na Litwie działa od 6 czerwca 2000 roku. Jest to globalna,  
pozarządowa instytucja wykrywająca niepokojące działania korupcyjne oraz sporządzająca porównawcze  
raporty dotyczące korupcji w różnych krajach. Transparency International przygotowała także Ankietę  
Dawców Łapówek (ang. Bribe Payers Survey) pozwalającą analizować chęć i nastawienie poszczególnych firm 
do dawania i otrzymywania łapówek.

Państwa członkowskie NATO

Rys.: Addicted04, dostęp: http://pl.wikipedia.org/w/index.
php?title=Plik:North_Atlantic_Treaty_Organization_(orthographic_
projection).svg, licencja: GFDL
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? Pomyśl! 
Z czego wynika stosunkowo wysoki stopień korupcji na Litwie?

W różnych częściach świata działa dużo innych organizacji regionalnych oprócz już wymienionych.  
Są wśród nich:

rada Państw morza Bałtyckiego – tworzona przez państwa nadbałtyckie, m.in. Litwę, Polskę, Danię 
i Szwecję;

wspólnota niepodległych Państw (WNP) – skupiająca większość byłych republik Związku Radzieckiego 
(m.in. Rosję, Białoruś, Ukrainę i Kazachstan);

Organizacja na rzecz demokracji i rozwoju ekonomicznego (GUAM) – utworzona przez Gruzję, 
Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię (stąd skrót GUAM);

Stowarzyszenie narodów azji Południowo-wschodniej (ASEAN) – organizacja będąca forum  
współpracy takich państw jak: Indonezja, Filipiny, Tajlandia i Wietnam;

Unia afrykańska – skupiająca kraje afrykańskie;

Organizacja Państw amerykańskich – wchodzą w jej skład Stany Zjednoczone, Kanada oraz państwa 
Ameryki Łacińskiej.

najważniejsze pojęcia
zgromadzenie Ogólne Onz to organ ONZ, w którym reprezentowane są wszystkie państwa 

członkowskie.

rada Bezpieczeństwa to najważniejszy organ decyzyjny ONZ odpowiedzialny za utrzymywanie pokoju 
na świecie.

międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to organ ONZ rozstrzygający spory między państwami.

międzynarodowy Trybunał Karny to organ ONZ sądzący osoby oskarżone o zbrodnie.

europejska Konwencja Praw człowieka to najważniejszy europejski dokument regulujący kwestię 
praw człowieka.

europejski Trybunał Praw człowieka to organ stojący na straży przestrzegania przez państwa 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
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Zadanie
Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednich miejscach tabeli  
PrAwdA lub Fałsz.

Iran jest członkiem OPEC i Wspólnoty Narodów.

Łotwa nie należy do NATO, ale należy do OBWE.

Polska przystąpiła do OECD oraz Rady Europy.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości sądzi osoby oskarżone o zbrodnie.

Europejska Konwencja Praw Człowieka ma charakter prawnie wiążący państwa, 
które ją przyjęły.

W Zgromadzeniu Ogólnym USA dysponują prawem weta.

Niemcy są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

zobacz więcej
http://www.un.org 

Organizacja Narodów Zjednoczonych

http://www.wto.org 
Światowa Organizacja Handlu

http://www.oecd.org 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

http://www.opec.org 
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)

http://www.thecommonwealth.org 
Wspólnota Narodów

http://www.osce.org 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

http://www.nato.int 
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

http://www.coe.int 
Rada Europy

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8029&p_k=1 
strona litewskiego Sejmu, na której można znaleźć aktualności dotyczące  
stosunków międzynarodowych Litwy.
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KonfliKty międzynarodowe
W tym rozdziale dowiesz się, z jakimi rodzajami konfliktów we współczesnym świecie 
mamy najczęściej do czynienia oraz na czym polegają najważniejsze z nich.

KonfliKty na tle narodowym i etnicznym
Podłożem wielu współczesnych konfliktów są różnice narodowe i etniczne. Spory na tym tle odgrywają 

szczególną rolę ze względu na bardzo wysoki poziom emocji, jaki im zazwyczaj towarzyszy. W konflikty 
narodowe i etniczne zaangażowane są niekiedy całe społeczności żyjące na danym obszarze, a ideologie 
nacjonalistyczne są w stanie zmobilizować ludzi należących do wszystkich warstw społecznych.

? Pomyśl! Jakie są przyczyny 
postaw nacjonalistycznych?

Do konfrontacji między narodami i grupami 
etnicznymi dochodzi w różnych okoliczno-
ściach. Najczęściej spotykanym przypadkiem 
jest spór o terytorium. Mniejszości narodowe 
mogą domagać się autonomii lub nawet 
secesji prowincji, w której mieszkają. Takie 
dążenia zazwyczaj napotykają na opór władz 
oraz przeważającej części opinii publicznej. 
Sytuację może dodatkowo skomplikować 
poparcie, jakiego secesjonistom udziela inne 
państwo.

Niekiedy takim konfliktom towarzyszą czyst-
ki etniczne, czyli praktyka zmuszania całych 
grup narodowościowych do opuszczenia za-
mieszkanych przez nie obszarów. Uczestnicy 
konfliktu stosują przy tym politykę terroru 
i zastraszania. W skrajnym przypadku czystki 
etniczne przybierają wręcz formę masowych 
zabójstw. Podczas wojny w afrykańskiej Rwan-
dzie w 1994 roku bojownicy plemienia Hutu 
zamordowali w ciągu kilku miesięcy prawie 
milion Tutsi. Rok później miała z kolei miejsce 
największa zbrodnia w Europie od czasów 
drugiej wojny światowej: armia bośniackich 
Serbów zabiła kilka tysięcy muzułmańskich 
cywilów w bośniackiej Srebrenicy.

Pierwszą wielką czystką etniczną było do-
konane przez Turków w latach 1915-1917 
ludobójstwo Ormian. Szacuje się, że w wy-
niku zaplanowanej akcji mógł zginąć po-
nad milion mieszkańców rozpadającego 
się Imperium Osmańskiego ormiańskiego 
pochodzenia

Konflikt między Żydami i Arabami trwa już od kilku  
dziesięcioleci i nie widać perspektyw jego rozwiązania.  

Na mapie: państwo Izrael oraz terytoria okupowane  
(Strefa Gazy, Zachodni Brzeg).

dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Is-wb-gs-gh_v3.png,  
licencja: domena publiczna



64 Konflikty międzynarodowe

Zdarza się jednak, że konflikt etniczny nie ma charakteru terytorialnego. Przedmiotem sporu mogą być kwe-
stie związane z tożsamością narodową. Partie nacjonalistyczne atakują niekiedy mniejszości, dostrzegając 
w nich zagrożenie dla narodowego charakteru państwa czy też jego bezpieczeństwa. W Europie Zachodniej 
taka polityka przybiera często formę sprzeciwu wobec imigracji, co w konsekwencji może doprowadzić 
do konfliktu między stanowiącymi mniejszość mieszkańcami pochodzącymi z Azji czy Afryki a większością 
autochtoniczną.

W 2011 roku przywódczyni nacjonalistycznego Frontu Narodowego, Marine Le Pen, modlących się 
na ulicach francuskich miast muzułmanów przyrównała do nazistowskiej okupacji Francji.

KonfliKt izraelsKo-PalestyńsKi
Przedmiotem sporu jest terytorium geograficznej Palestyny, zamieszkane przez Żydów i Arabów (dziś 

nazywanych Palestyńczykami). Obszar ten w większości kontrolowany jest przez Izrael, który – poza wła-
snym terytorium – od 1967 roku okupuje Zachodni Brzeg oraz (choć teraz już tylko formalnie) Strefę Gazy. 
Na tych obszarach funkcjonuje jedynie ograniczony palestyński samorząd (Autonomia Palestyńska). Palestyń-
czycy od lat dążą do utworzenia własnego państwa, ale nie ma zgody między nimi a Izraelem co do jego cha-
rakteru i granic. Sytuację skomplikował faktyczny rozpad Autonomii Palestyńskiej na dwie części w 2007 roku. 
Islamistyczne ugrupowanie Hamas przejęło wówczas pełnię władzy w Strefie Gazy, odłączając się de facto 
od struktur Autonomii zlokalizowanych na Zachodnim Brzegu.

KonfliKt w Gruzji
Na początku lat 90. dwie prowincje tego państwa – Abchazja oraz Południowa Osetia ogłosiły niepodległość. 

Stały się one faktycznie niezależnymi republikami, choć ich decyzja nie została nigdy uznana przez władze 

Wiele wskazuje na to, że konflikt władz Gruzji ze zbuntowanymi republikami zakończy się niepowodzeniem strony 
gruzińskiej, która od 20 lat nie kontroluje Abchazji oraz Południowej Osetii.

dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Georgia_high_detail_map.png, licencja: domena publiczna
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Gruzji ani żadne państwo na świecie. Abchazja i Południowa Osetia uzyskiwały jednak nieformalne wsparcie 
ze strony Rosji. Gdy w 2008 roku Gruzja wprowadziła swoje wojska do drugiej z wymienionych prowincji, 
doprowadziło to do wybuchu wojny z Rosją. Żołnierze gruzińscy zostali zmuszeni do wycofania się, zaś Fede-
racja Rosyjska uznała niepodległość zarówno Południowej Osetii, jak i Abchazji. Władze Gruzji walczą odtąd 
metodami dyplomatycznymi o odzyskanie integralności terytorialnej swojego państwa. Ich zabiegi pozostają 
nieskuteczne.

KonfliKt KosowsKi
Kosowo to historyczna prowincja Serbii, od pewnego czasu zamieszkana jednak w większości przez Albań-

czyków. Od lat 80. XX wieku dążyła ona do secesji, co wywołało konflikt z władzami Serbii. Sytuacja zaostrzy-
ła się pod koniec lat 90., kiedy do walki przystąpiły oddziały Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK). Zmasowana 
akcja policji i armii serbskiej wywołała zdecydowaną reakcję państw zachodnich. W 1999 roku lotnictwo 
NATO przeprowadziło bombardowania Jugosławii (której Serbia była wówczas częścią), co zmusiło jej władze 
do wyrażenia zgody na ustanowienie w Kosowie tymczasowego międzynarodowego protektoratu. Ponieważ 
kilkuletnie negocjacje serbsko-kosowskie nie przyniosły rezultatów, w 2008 roku Kosowo jednostronnie ogło-
siło niepodległość. Została ona uznana przez USA i większość krajów Unii Europejskiej. Jednak wiele ważnych 
państw (m. in. Rosja, Chiny, Hiszpania i Grecja) do dziś uznaje Kosowo za część terytorium Serbii.

KonfliKty na tle reliGijnym
Konflikty religijne są często trudne do odróżnienia od etnicznych. Dzieje się tak, ponieważ religia odgrywa 

zwykle ważną rolę w samookreśleniu etnicznych i narodowych zbiorowości. Bywa ona tym samym trak-
towana instrumentalnie – jako narzędzie pozwalające określonym społecznościom odróżnić się od innych. 
Przykładem może być sytuacja w Irlandii Północnej, w której spór między unionistami (zwolennikami unii 
z Wielką Brytanią) a republikanami (rzecznikami zjednoczenia z Republiką Irlandii) przedstawiany jest zazwy-
czaj jako konflikt protestantów z katolikami.

? Pomyśl! 
W jaki sposób religie mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na pokój na świecie?

W niektórych przypadkach spory religijne wykraczają jednak poza uwarunkowania etniczne. Dochodzi 
do nich, gdy fundamentalistyczni wyznawcy określonej religii usiłują oprzeć swoje państwo na prawdach 
własnej wiary. Popadają tym samym w konflikt z przeciwnikami teokracji oraz przedstawicielami innych wy-
znań. Takie spory niekiedy przeobrażają się w pełne przemocy fanatyczne walki religijne.

Przykładem mogą tu być konflikty wywołane przez rzeczników radykalnego islamizmu – opartej na islamie 
politycznej koncepcji postulującej budowę państwa teokratycznego. Islamiści domagają się, aby prawo pań-
stwowe oparte było na Koranie, świętej księdze muzułmanów. Takie dążenia prowadzą zwykle do konfrontacji 
z polityką władz, a także aspiracjami tej części społeczeństwa, która nie chce żyć w państwie wyznaniowym.

Fundamentalizm religijny często przyjmuje formę sekciarstwa. Radykalni wyznawcy danego nurtu religijne-
go, walcząc o czystość doktrynalną, nie tolerują tych, którzy inaczej niż oni interpretują prawdy wiary. Ozna-
cza to duże prawdopodobieństwo wybuchu walk między poszczególnymi frakcjami czy odłamami danego 
wyznania. Sytuacja taka miała miejsce w Libanie w latach 80. XX wieku, a współcześnie pewne symptomy 
podobnych sekciarskich starć można zaobserwować w Egipcie, Syrii oraz Iraku.

Można niekiedy spotkać się z opinią, że XX-wieczne spory ideologiczne, w które zaangażowani 
byli zwolennicy faszyzmu, nazizmu czy komunizmu, miały quasi-religijny charakter. Ze względu 
na swój fanatyzm, przypominały one bowiem bardziej konfrontację fundamentalistycznych religii 
niż klasyczny spór polityczny.

KonfliKt w afGanistanie i PaKistanie
W latach 80. w obu tych krajach nastąpił wzrost znaczenia ugrupowań islamistycznych. Z jednej strony była 

to reakcja na interwencję militarną ZSRR w Afganistanie (1979-1989), z drugiej – skutek polityki islamizacji 



66 Konflikty międzynarodowe

Pakistanu przez ówczesne władze. Po wycofaniu się żołnierzy radzieckich z regionu w Afganistanie wybuchły 
walki między mudżahedinami (bojownikami walczącymi wcześniej z ZSRR) i zapanował chaos. Wykorzystali 
to talibowie – popierani przez Pakistan i Arabię Saudyjską fundamentaliści islamscy, którzy w połowie lat 90. 
zdobyli kontrolę nad większą częścią Afganistanu, przekształcając ją w islamski emirat. Ich rządy zostały 
obalone w wyniku interwencji amerykańskiej w 2001 roku – od tego czasu talibowie prowadzą walkę par-
tyzancką. W ostatnich latach talibowie przejęli władzę na niektórych obszarach należących do Pakistanu, 
co stało się jedną z przyczyn zmniejszenia się stabilności tego kraju.

KonfliKt w iraKu

Po obaleniu przez USA rządów Saddama Husajna w Iraku wybuchła wojna domowa. Wśród walczących 
ze sobą stron były takie, które odwoływały się do islamizmu. Część bardziej ortodoksyjnych religijnie sunni-
tów poparła radykalne organizacje związane z terrorystyczną Al Kaidą, podczas gdy szyici (stanowiący więk-
szość mieszkańców Iraku) uzyskali wsparcie ze strony Iranu i powołali własne milicje, z których najbardziej 
znaną była Armia Mahdiego. Choć sytuację w Iraku udało się znacząco uspokoić, to kraj ten wciąż daleki 
jest od stabilizacji.

KonfliKty na tle Politycznym

Oprócz konfliktów etnicznych i religijnych są jednak takie, które mają charakter czysto polityczny – wywo-
łują je sprzeczne interesy poszczególnych państw. Rządy wielu krajów rywalizują ze sobą o wpływy w róż-
nych częściach świata. Taka polityka może być uwarunkowana rozmaitymi czynnikami: chęcią zapewnienia 
sobie dostępu do zasobów naturalnych (np. ropy naftowej), dążeniem do uzyskania korzyści gospodarczych 
czy też działaniami na rzecz własnego bezpieczeństwa.

Przykładowo Stany Zjednoczone, będące największym mocarstwem na świecie, prowadzą bardzo aktywną 
politykę w różnych częściach globu. Państwo to nieraz podejmowało interwencje militarne na różnych kon-
tynentach, powołując się głównie na swoją politykę bezpieczeństwa. Na mniejszą skalę postępują podobnie 
także inne kraje, będące najczęściej mocarstwami regionalnymi. Na obszarze byłego Związku Radzieckiego 
znaczne wpływy utrzymuje Rosja, w dużej części Afryki – Chiny, zaś w świecie sunnickiego islamu podobną 
rolę stara się odgrywać bogata w złoża ropy naftowej Arabia Saudyjska. Taka polityka, choć nie zawsze, może 
prowadzić do konfliktów na lokalną skalę. Interesy mocarstw nie zawsze są bowiem zbieżne z aspiracjami 
innych krajów oraz interesami społeczeństw, które w nich żyją.

? Pomyśl! 
Czy polityka mocarstw zawsze musi wywoływać konflikty?

Ważną rolę odgrywają także napięcia polityczne wewnątrz państw. Konflikty zbrojne w krajach demokra-
tycznych zdarzają się rzadko, gdyż procedura wyborcza umożliwia legalną zmianę władzy. Sytuacja komplikuje 
się w państwach autorytarnych: rosnące niezadowolenie społeczne może niekiedy doprowadzić do wybu-
chu masowych protestów, rebelii, a nawet wojny domowej. Zdarza się, że strony takich konfliktów uzyskują 
pomoc od innych państw, co dodatkowo może utrudniać przywrócenie pokoju. Od końca 2010 roku tego 
rodzaju protesty odbywają się w kilku autorytarnych krajach arabskich. Uczestnicy części z nich doprowadzili 
do upadku rządzących przez dziesięciolecia dyktatorów (Tunezja, Egipt, Libia).

interwencja usa w afGanistanie

11 września 2001 roku islamistyczna organizacja terrorystyczna Al Kaida przeprowadziła zamachy w Nowym 
Jorku i Waszyngtonie. Ponieważ jej bazy szkoleniowe, wraz z przywódcami, znajdowały się na terytorium 
Afganistanu, USA wraz z NATO podjęły akcję militarną przeciwko talibom, którzy w tamtym czasie rządzili 
krajem i udzielili schronienia islamistom z Al Kaidy. W wyniku tej operacji rządy talibów zostały obalone, 
a w Afganistanie przeprowadzono wolne wybory. Po kilku latach jednak islamiści powrócili i rozpoczęli prze-
ciwko USA, ich sojusznikom oraz nowym władzom afgańskim walkę partyzancką, która trwa do dziś.
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interwencja usa w iraKu
Od 1979 roku władzę w Iraku sprawował Saddam Husajn. Był to wówczas jeden z najbardziej brutalnych re-

żimów autorytarnych na świecie. Irak pod jego rządami wywołał dwie wojny (z Iranem w 1980 roku oraz z Ku-
wejtem dziesięć lat później) oraz prowadził ambitne programy zbrojeniowe. Po przegranej wojnie z wojskami 
wielkiej koalicji w 1991 roku (tzw. operacja Pustynna Burza) irackie władze zostały zobowiązane do redukcji 

swojego potencjału wojskowego. USA oskarżyły jednak Irak o brak 
współpracy z międzynarodowymi inspektorami rozbrojeniowymi, 
utrzymywanie arsenału broni chemicznej oraz współpracę z Al Ka-
idą. W rezultacie w 2003 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły akcję 
militarną przeciwko Saddamowi Husajnowi. Choć amerykańskie 
zarzuty, będące uzasadnieniem operacji, nie potwierdziły się, rzą-
dzący od ponad dwudziestu lat dyktator został obalony.

„rewolucje arabsKie”
W większości państw arabskich funkcjonują reżimy autorytarne, 

w których dyktatorzy rządzą z reguły dożywotnio. Do ważnego 
przełomu doszło na początku 2011 roku, kiedy w wyniku maso-
wych demonstracji społecznych został zmuszony do ustąpienia 
prezydent Tunezji, Ben Ali, który sprawował władzę od 1987 roku. 
Niedługo później do podobnych manifestacji doszło w Egipcie, 
gdzie od 30 lat prezydentem był Hosni Mubarak. Ponieważ egipska 
armia odmówiła mu posłuszeństwa, również jego rządy się skoń-
czyły. W tym samym roku w Libii wybuchła rebelia przeciwko rzą-
dzącemu od 1969 roku płk. Muammarowi Kaddafiemu oraz w Sy-
rii przeciwko prezydentowi Baszarowi Assadowi. W pierwszym 
z wymienionych krajów buntownicy uzyskali wsparcie lotnicze 
ze strony NATO, co przyczyniło się do faktycznego przejęcia 
przez nich władzy. W Syrii natomiast władze brutalnie rozprawiają 
się z przeciwnikami reżimu, a przyszłość kraju jest niepewna.

Udział litwy w misjach PoKojowych
Żołnierze litewscy uczestniczą w akcjach nato, obwe (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-

pie, ang. Organization for Security and Co-operation in Europe) oraz onz przy rozwiązywaniu problemów 
humanitarnych. Brali udział w misjach na Bałkanach, na terenie Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Ko-
sowa (Serbii i Czarnogóry) oraz w Macedonii. Uczestniczyli także w akcjach w Afganistanie, Pakistanie, Gruzji 
i Iraku.

sPrawa więzień cia na litwie
Litwa jest – obok Polski – jednym z krajów oskarżonych o przyjęcie nielegalnych, tajnych więzień Cen-

tralnej Agencji Wywiadowczej (ang. Central Intelligence Agency – CIA). Pierwszą relacją, która wskazywała 
na taką możliwość był artykuł Dany Priest w „Washington Post”, w którym zostało opisane działanie systemu 
sekretnego przewożenia, przetrzymywania i często brutalnych przesłuchań więźniów podejrzanych o terro-
ryzm. Ujawniono, że 14 państw członkowskich UE dobrowolnie zgodziło się na tego typu więzienia na swoim 
terytorium.

Palestyńczyk Abu Zubajda, więzień Guantanamo, zaskarżył Litwę do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Strasburgu, że był więziony i torturowany w więzieniu CIA na terytorium Litwy. Należy podkreślić, 
że wyrażenie zgody przez władze Litwy na urządzenie CIA wiezienia naruszyłoby Europejską Konwencję Praw 
Człowieka. Na Litwie zostało rozpoczęte śledztwo w tej sprawie, jednak w styczniu 2010 roku prokurator 
generalny Litwy – powołując się na ochronę tajemnicy państwowej – zamknął dochodzenie w sprawie tajnych 
więzień CIA na terytorium Litwy.

Hosni Mubarak był prezydentem Egiptu 
od 1981 roku. Został obalony w wyniku 
masowych demonstracji społecznych  
30 lat później.

Fot.: World Economic Forum, dostęp: http://www.flickr.
com/photos/worldeconomicforum/2502829400/,  
licencja: CC BY-SA
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najważniejsze pojęcia
czystka etniczna to siłowe usunięcie całej grupy etnicznej z określonego terytorium.

emigracja to czasowe lub stałe przesiedlanie się ludności jakiegoś państwa poza jego granice.

fundamentalizm to rygorystyczna postawa odwołująca się najczęściej do religii.

imigracja to napływ ludności z zewnątrz obszaru jakiegoś państwa.

islamizm to doktryna polityczna oparta na islamie.

migracja to przemieszczanie się ludności i osiedlanie poza miejscem pochodzenia.

nacjonalizm to doktryna polityczna uznająca za najważniejsze dobro naród, podporządkowująca jego 
interesowi wszelkie kwestie (w tym dobro innych narodów).

secesja to odłączenie się prowincji od państwa.

zadanie
Na podstawie własnej wiedzy, prasy oraz internetu sporządź listę konfliktów, jakie wybuchły na terenie 

dawnego Związku Radzieckiego od czasu rozpadu tego państwa. Postaraj się ustalić, jakie było tło każdego 
z tych konfliktów.
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Wykluczenie społeczne i choroby
Zastanów się, jak wiele osób w społeczeństwie wyłączonych jest z uczestniczenia w nim. 
Czy wiesz, jakie są tego przyczyny? Pomyśl, które problemy współczesnego świata  
zaliczysz do najistotniejszych i które z nich wymagają współpracy całej ludzkości  
w celu ich rozwiązania.

Wykluczenie społeczne
W każdym społeczeństwie znajdziemy osoby, które z różnych powodów mają ograniczone możliwości uczest-

nictwa w życiu zbiorowym. Takie niedobrowolne wyłączenie z życia społecznego związane z brakiem dostępu 
do zasobów, dóbr, podstawowych instytucji i grup społecznych nazywamy wykluczeniem społecznym.

Wykluczenie społeczne, zwane również marginalizacją, ma co najmniej cztery wymiary:

• wyłączenie z aktywności zawodowej – bezrobocie;

• wyłączenie z konsumpcji – niedostatek, ubóstwo;

• wyłączenie ze społeczności „normalnych” – samotność;

• wyłączenie z mechanizmów wpływu i władzy – marginalizacja polityczna, np. mniejszości narodowych.

Wykluczenie społeczne wiąże się więc z różnymi problemami społecznymi i różnorodne mogą być jego 
przyczyny. Do najczęstszych powodów marginalizacji możemy zaliczyć: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, 
narkomanię, podeszły wiek, brak wykształcenia. Niektóre z tych zjawisk mogą stanowić zarówno przyczynę, 
jak i efekt wykluczenia społecznego, np. ubóstwo, alkoholizm czy bezdomność.

Wykluczenie zawsze prowadzi do postępującej izolacji jednostki i spadku jej aktywności społecznej, a wśród 
jego możliwych konsekwencji wymienić można nieprawidłowe wypełnianie ról społecznych (np. rodzica) 
i rozwój przestępczości.

Ubóstwo

? pomyśl! 
Do czego w sferze społecznej i indywidualnej może prowadzić ubóstwo?

ubóstwo to brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, 
takich jak jedzenie, ubranie czy schronienie.

Trudno jest jednoznacznie wyznaczyć poziom granicy ubóstwa. Granicę ubóstwa absolutnego wyznacza 
koszyk dóbr zaspokajających potrzeby, które nie mogą być odłożone w czasie, bowiem dalsza zwłoka pro-
wadzi do wyniszczenia organizmu. Na świecie ubóstwo absolutne wyznacza bariera 1,25 dolara dziennie 
na utrzymanie jednostki. Szacuje się, że tej kwoty, niezbędnej do podtrzymania podstawowych funkcji 
życiowych człowieka, nie posiada 1/3 ludzkości – najwięcej w Azji Południowej i Afryce. Innym kryterium wy-
znaczania ubóstwa jest ujęcie subiektywne, co oznacza, że obywatele sami wskazują, jaki jest minimalny 
dochód, poniżej którego nie mają możliwości zaspokojenia swoich potrzeb.

W Europie koszty życia są wyższe niż w większości regionów świata, dlatego też ubóstwo absolutne rozpo-
czyna się od innego pułapu. Według Unii Europejskiej ok. 80 mln Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem. 
Według danych z 2008 r. najwięcej osób zagrożonych ubóstwem było na Łotwie (26%), w Rumunii (23%) 
i Bułgarii (21%). Najmniej w Czechach (9%), Holandii i Słowacji (11%). Ponieważ problem ubóstwa w Unii Euro-
pejskiej jest nadal duży, rok 2010 Wspólnota ogłosiła rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
podejmując przy tym szereg inicjatyw mających doprowadzić do zmniejszenia zasięgu tych problemów.
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Czynnikami sprzyjającymi ubóstwu są:

• czynniki ekonomiczne, np. upadek przedsiębiorstw w danym regionie;

• czynniki polityczne, np. niewłaściwa polityka gospodarcza państwa;

• czynniki geomorfologiczne, np. niewielkie zasoby surowców naturalnych, niekorzystne warunki rolnicze;

• czynniki psychologiczne, np. niska samoocena osoby;

• czynniki społeczne, np. niski poziom wykształcenia, długotrwałe bezrobocie, wielodzietność;

•  czynniki kulturowe, np. niskie wydatki na kulturę, niewielkie zainteresowanie osoby rozwojem kulturalnym 
i edukacyjnym;

• zdarzenia losowe, jak np. utrata dobytku życia w wyniku pożaru czy powodzi.

Ubóstwo prowadzi do pogorszenia stanu życia i zdrowia, obniżenia poczucia własnej wartości, wzrostu 
ryzyka patologii społecznych, a w skrajnych przypadkach zakończyć się może samobójstwem bądź śmiercią 
z głodu.

?  pomyśl! Jakie działania mogą podjąć najbogatsze państwa świata oraz obywatele  
tacy jak Ty, aby zmniejszyć zasięg ubóstwa na świecie i doprowadzić do minimalizacji 
dysproporcji społeczno-ekonomicznych?

W skali globalnej istnieją znaczne dysproporcje rozwoju społeczno-ekonomicznego między różnymi 
regionami świata: 33 najbogatsze państwa świata posiadają 70% światowego potencjału ekonomicznego 
i technologicznego.

?  pomyśl! Jakie mogą być 
przyczyny tego, że większość 
słabiej rozwiniętych państw 
znajduje się w południowej 
części świata?

Przyjrzyj się mapie świata, a dostrze-
żesz oś podziału świata na tzw. bogatą 
północ i biedne południe: większość 
krajów bogatych, tzw. wysokorozwi-
niętych, znajduje się w północnej części 
świata (wyjątki to m.in. Australia i Nowa 
Zelandia, które należą do grupy państw 
bogatych, a znajdują się na południowej 
części globu). Kraje uboższe są zaś z re-
guły krajami Południa.

Procent osób żyjących 
poniżej 1,25 dolara 
dziennie w latach 
2007-2008

Aut.: Sbw01f,  
dostęp: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Percentage_ 
population_living_on_less_
than_1_dollar_day_ 
2007-2008.png,  
licencja: CC BY-SA

Podział świata na „bogatą Północ” i „biedne Południe”  
(kolorem niebieskim oznaczono najwyżej rozwinięte kraje)

Fot.: Kingj123, dostęp: http://en.wikipedia.org/wiki/File:North_South_divide.svg,  
licencja: domena publiczna
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Wartość pkB nie jest wyłącznym wskaź-
nikiem stopnia rozwoju poszczególnych 
krajów. Dobrze wiesz, że istotna dla jako-
ści życia jest np. edukacja czy długość 
życia (która jest funkcją m.in. jakości 
opieki zdrowotnej). ONZ w badaniach 
porównawczych państw wykorzystuje 
tzw. wskaźnik rozwoju społecznego 
(Human Development Index), który 
uwzględnia tego rodzaju czynniki. Rów-
nież te dane naniesione na mapę świata 
potwierdzają dużą różnicę rozwoju mię-
dzy krajami Północy i Południa.

12 najbogatszych i najbiedniejszych  
państw świata mierzonego pkB per capita

Lp. państwo
PKb per capita 
(2010) w UsD

1 Katar 88 559

2 Luksemburg 81 383

3 Singapur 56 522

4 Norwegia 52 013

5 Brunei 48 892

6 Zjednoczone Emiraty Arabskie 48 821

7 Stany Zjednoczone 47 284

8 Hongkong 45 736

9 Szwajcaria 41 663

10 Holandia 40 765

11 Australia 39 699

12 Austria 39 634

... ... ...

44 Polska 18 396

... ... ...

49 Litwa 17 185

... ... ...

172 Madagaskar 911

173 Afganistan 907

174 Togo 858

175 Malawi 827

176 Sierra Leone 807

177 Niger 755

178 Republika Środkowoafrykańska 745

179 Erytrea 681

180 Zimbabwe 434

181 Burundi 411

182 Liberia 392

183 Demokratyczna Republika Konga 328

Ranking HDI

Miejsce  
w rankingu

państwo

1 Norwegia

2 Australia

3 Nowa Zelandia

4 USA

5 Irlandia

6 Liechtenstein

7 Holandia

8 Kanada

9 Szwecja

10 Niemcy

11 Japonia

12 Korea Południowa

13 Szwajcaria

14 Francja

15 Izrael

... ...

41 Polska

... ...

44 Litwa

Państwa świata według wskaźnika 
rozwoju społecznego (im ciemniejszy 

kolor, tym wyższy współczynnik)

Rys.: dostęp: http://pl.wikipedia.org/w/
index.php?title=Plik:2010_UNDP_

Human_Development_Report_Quartiles_.
png&filetimestamp=20101115213909,  

licencja: domena publiczna
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bezRobocIe
Bezrobocie, czyli stan braku pracy mimo możliwości jej wykonywania, może prowadzić do mar-

ginalizacji, gdyż osoba bezrobotna popada w apatię, ma niższą samoocenę, redukuje swoje oczekiwania 
i zainteresowania, aż w końcu izoluje się od społeczeństwa. Bezrobocie prowadzi również do utraty środków 
finansowych niezbędnych do realizacji codziennych potrzeb.

Bezrobocie może być również skutkiem wykluczenia – gdy ktoś z własnej woli nie uczestniczy np. 
w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym będzie miał również problemy ze znalezieniem pracy.

? pomyśl! 
Co możesz zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo popadnięcia w bezrobocie?

Bezrobocie w skali kraju jest efektem ogólnego stanu gospodarki, zmian na rynkach pracy i polityki społecz-
no-gospodarczej państwa. Jednak z indywidualnego punktu widzenia bezrobocie może wiązać się z brakiem 
wykształcenia, wiekiem (zauważalne jest, że największy problem ze znalezieniem pracy mają osoby najmłodsze i 
najstarsze), płcią (według różnych statystyk na świecie częściej bezrobotne są kobiety), mobilnością (osoby mniej 
mobilne trudniej znajdują zatrudnienie), motywacją, złym stanem zdrowia, narkomanią czy alkoholizmem.

BezroBocie – proBleM Współczesnej litWy
Bezrobocie jest dziś jednym z najpoważniejszych problemów na Litwie. Wskaźnik bezrobocia wynosi 15.6 % 

(dane z sierpnia 2011 roku), co stawia Litwę na czwartym miejscu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
W ostatnich latach wzrosła dwukrotnie liczba bezrobotnych niemogących znaleźć pracy przez dłuższy czas. 
Większość bezrobotnych to mężczyźni, mieszkańcy mniejszych miast, osoby starsze oraz osoby niepełno-
sprawne (tylko ok. 25 % z nich znajduje zatrudnienie). Szczególnie niepokoi wrastające bezrobocie młodzieży 
w wieku do 24 lat, które wynosi 19,9 %.

BezdoMność i Wykluczenie MieszkanioWe
Ubóstwo i bezrobocie może wiązać się z bezdomno-

ścią. Brak dachu nad głową jest oczywistą przyczyną 
ograniczonego uczestnictwa osoby w życiu społecz-
nym oraz problemem stanowiącym zagrożenie dla eg-
zystencji człowieka. Co roku wiele osób na świecie 
umiera z powodu braku schronienia, co prowadzić 
może do zamarznięcia czy chorób spowodowanych 
brakiem dostępu do higienicznych warunków życia.

?  pomyśl! Jakie Twoim zdaniem powinno 
być wyposażenie (infrastruktura) 
każdego mieszkania na świecie, 
aby uznać, że spełnia ono podstawowe 
wymogi dobrej jakości życia?

Poziom bezrobocia w krajach  
Unii Europejskiej w 2011 r.

Rys.: dostęp: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/statistics_explained/
index.php?title=File:Unemploy-
ment_rates_Member_States.
PNG&filetimestamp=20110701090529

Fot.:  Ed Yourdon, dostęp: http://www.flickr.com/photos/yourdon/ 
4299779303/sizes/m/in/photostream/, licencja: CC BY-SA 2.0



Wykluczenie społeczne i choroby 73

Szerszym zjawiskiem niż bezdomność jest wykluczenie mieszkaniowe, które oznacza nie tylko sytuację 
braku własnego mieszkania, ale także jego bardzo złą jakość. Mieszkanie bez podstawowych wygód (np. do-
stępu do wody, kanalizacji czy prądu) i bytowanie pod jednym dachem dużej ilości osób prowadzić może 
do rozwoju chorób, obniżenia ogólnej jakości życia, ograniczenia możliwości rozwoju psychospołecznego 
jednostki (poprzez np. utrudnioną edukację) czy powstawania częstszych konfliktów między domownikami.

dyskryMinacja
Formą wykluczenia społecznego jest dyskryminacja, czyli traktowanie jakiejś osoby gorzej niż innej 

w porównywalnej sytuacji ze względu na cechy tej osoby, np. płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub inne, przyna-
leżność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

? pomyśl! 
Jakie sfery życia społecznego może obejmować dyskryminacja?

Dyskryminacja może oznaczać np. odmowę przyjęcia do pracy czy szkoły, pomijanie przy awansach, szko-
leniach i nagrodach, utrudnianie kontaktu z urzędami publicznymi, dokuczanie, wyśmiewanie. Takie formy 
traktowania są zabronione nie tylko przepisami krajowymi. Dyskryminacja jest również zabroniona przez do-
kumenty międzynarodowe, takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czy Karta 
Praw Podstawowych UE.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
Art. 7
Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej 
ochrony prawnej. Wszyscy są uprawnieni do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskrymi-
nacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej 
dyskryminacji.

Konstytucja Litwy z 1992 r. w art. 29 zawiera zakaz dyskryminacji: „Nie można ograniczać człowieka w jego 
prawach lub nadawać uprawnienia z powodu jego płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, sytuacji 
socjalnej, religii, przekonań czy poglądów”.

niepełnospraWność
Jedną z głównych barier uniemożliwiających pełne uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym i kul-

turalnym jest niepełnosprawność. Na świecie około 15% ludzi ma ograniczone możliwości prawidłowego 
funkcjonowania ze względu na obniżoną sprawność fizyczną lub intelektualną. Niepełnosprawność nie zawsze 
musi być zauważalna, jak w przypadku uszkodzenia narządów ruchu, często wiąże się z niepełnosprawnością 
sensoryczną (osoby niewidzące, niedowidzące czy niesłyszące i niedosłyszące) czy intelektualną.

Przyczyną niepełnosprawności mogą być wady wrodzone, przewlekłe choroby bądź nagłe zdarzenia, 
jak wypadki, zatrucia, infekcje.

analfaBetyzM i nieróWności edukacyjne
Poważnym problemem współczesnego świata i przyczyną wykluczenia społecznego jest zjawisko analfa-

betyzmu, czyli braku umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania podstawowych działań 
matematycznych u osób dorosłych. Analfabetyzm jest największą bolączką w krajach rozwijających się, 
gdzie sięga nawet kilkudziesięciu procent.

We współczesnym społeczeństwie i gospodarce korzystającej na co dzień z nowoczesnych technologii 
bardzo ważnym czynnikiem mogącym powodować wykluczenie społeczne jest również brak wyższego 
niż podstawowe wykształcenia. Osoba, która nie potrafi korzystać z zasobów Internetu i posługiwać się 
nowoczesnymi urządzeniami (głównie telekomunikacyjnymi), będzie miała większy problem ze znalezieniem 
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pracy, a nawet codziennym uczestniczeniem w życiu społecznym. Aby liczyć na awans zawodowy czy wyższe 
zarobki, niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, do czego podstawowe wykształce-
nie nie wystarczy.

Istotną przyczyną nierówności powodującą w przyszłości wykluczenie społeczne może stać się utrudniony 
dostęp do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych zwany wykluczeniem cyfrowym.

choroBy społeczne
choroby społeczne to szeroko rozpowszechnione schorzenia utrudniające normalne społeczne funkcjo-

nowanie (np. podjęcie edukacji czy pracy zawodowej).

Jedną z chorób społecznych jest alkoholizm. Polega on na niekontrolowanej potrzebie spożywania alkoholu. 
Negatywne skutki nadmiernego spożywania alkoholu to stopniowe wyniszczanie całego organizmu człowieka. 
Toksyczne działanie alkoholu powoduje zmiany chorobowe w układzie: nerwowym, pokarmowym, krążenia, 
oddechowym, moczowym i hormonalnym. Alkohol osłabia system odpornościowy człowieka. Zwiększa także 
prawdopodobieństwo wystąpienia raka. Alkoholizm przejawia się również w sferze psychicznej człowieka 
(w postaci m.in. depresji, zmian osobowościowych, amnezji, otępienia). Niesie również skutki społeczne: za-
burzenia życia rodzinnego, problemy w kontaktach z ludźmi, problemy finansowe, przemoc (w tym wobec 
bliskich), problemy z prawem. W sytuacji skrajnego wyniszczenia organizmu może prowadzić do śmierci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na świecie aż 140 mln ludzi jest uzależnionych od alkoho-
lu. Alkoholizm często występuje w powiązaniu z różnymi wymiarami wykluczenia społecznego.

Zbliżoną do alkoholizmu chorobą jest narkomania. Jej skutki są równie poważne. Można do nich zaliczyć 
m.in. zakażenia różnego rodzaju chorobami, w tym prowadzącymi do zniszczenia fizycznego i intelektualnego 
organizmu, szkody psychiczne, zmiany osobowości w wyniku uszkodzeń neuronów, wypadki pod wpływem 
narkotyków, skłonność do łamania prawa, śmierć.

Problem z narkotykami ma wielu mieszkańców świata. Według danych Europejskiego Centrum Monitoro-
wania Narkotyków i Narkomanii z 2006 r. aż 20% dorosłych Europejczyków przynajmniej raz zażyło narkoty-
ków wytworzonych z konopi indyjskich. Ponad 3% dorosłych Europejczyków zażyło kokainę. Mniej więcej tyle 
samo spróbowało amfetaminy, a nieco mniej odurzyło się ecstasy.

W dużych miastach Litwy działają specjalne centra, które mają na celu niesienie pomocy ludziom cierpiącym 
na uzależnienie narkotykowe, dla przykładu: Wileńskie Centrum Chorób Uzależnieniowych, Kłajpedzkie Cen-
trum Chorób Uzależnieniowych, Centrum Chorób Uzależnieniowych okręgu kowieńskiego.

choroBy cyWilizacyjne
Innym globalnym problemem są choroby nieuleczalne. Najbardziej znaną taką chorobą jest zespół naby-

tego braku odporności, znany pod anglojęzycznym skrótem – aids. Jest to końcowe stadium zakażenia 
wirusem HIV, który przenosi się poprzez kontakt zakażonej krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezaka-

Odsetek ludności 
umiejącej czytać 
i pisać na świecie

Rys.: Sbw01f, dostęp: 
http://en.wikipedia.org/
wiki/File:World_ 
literacy_map_UNHD_ 
2007_2008.png, 
licencja: CC BY 3.0



Wykluczenie społeczne i choroby 75

żonej (może się to stać np. w wyniku stosunku seksualnego, transfuzji krwi, używania niewysterylizowanych 
igieł, narzędzi dentystycznych czy służących do robienia tatuaży). Najpowszechniejszymi sposobami zarażenia 
są stosunki seksualne z osobą zarażoną i korzystanie z używanych igieł do iniekcji narkotyków.

Według danych ONZ z 2008 r. na świecie żyło 33 miliony osób z wirusem HIV, a od czasu odkrycia choroby 
AIDS na świecie umarło na nią 25 mln osób. Co roku na AIDS umiera około 2 mln osób. Najbardziej dotknięte 
epidemią AIDS są słabo rozwinięte kraje Afryki subsaharyjskiej (tzw. Czarnej Afryki – kraje leżące na południe 
od Sahary), gdzie żyje aż 67% wszystkich osób z wirusem HIV na świecie (w Suazi według oficjalnych statystyk 
co trzecia osoba jest zakażona HIV, według danych nieoficjalnych może być to nawet ponad połowa społe-
czeństwa). W Europie największa liczba osób zakażonych wirusem HIV występuje na Ukrainie, w Rosji i dwóch 
krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa).

Powstrzymanie epidemii AIDS jest trudne, gdyż nie ma szczepionki na tę chorobę, naukowcom udało się 
jedynie stworzenie leków hamujących rozwój choroby w organizmie człowieka.

Podobnie jak wirusem HIV można zarazić się ciągle jeszcze mało rozpoznawalnym przez ludzi wirusowym 
zapaleniem wątroby (WZW). WZW jest chorobą wątroby wywołaną zakażeniem wirusowym i potocznie 
nazywane jest „żółtaczką”, co jednak jest określeniem nieścisłym (istnieją różne rodzaje zapalenia wirusowe-
go wątroby, niektóre mogą przebiegać bez zażółcenia skóry).

Szczególnie niebezpieczne jest wirusowe zapalenie wątroby typu C wywoływane wirusem HcV. Wirus 
HCV został odkryty dopiero w 1989 r. i od tamtego czasu okazało się, że na świecie zakażonych nim może 
być 170 mln osób (tylko w Polsce to aż 700 000 osób). Świadomych zarażenia jest kilka procent chorych. 
Jest to efektem długoletniego i bezobjawowego rozwoju choroby. Wirusowe zapalenie wątroby często koń-
czy się marskością i rakiem wątroby, poprzedzonymi poważnymi komplikacjami, uniemożliwiającymi nor-
malne funkcjonowanie (np. problemy z krzepliwością krwi, wodobrzusze, krwawienia przełyku, zaburzenia 
psychiczne). Nieleczone WZW typu C może prowadzić do śmierci. Do tej pory nie udało się znaleźć szczepionki 
na WZW C, leczenie jest jednak możliwe, dlatego ważne jest wczesne wykrycie choroby, które możliwe jest 
w drodze prostego badania krwi.

W krajach wysoko rozwiniętych postępującym problemem społecznym jest zjawisko otyłości. Za otyłość 
uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 
25% u kobiet. Otyłość prowadzić może do chorób układu krążenia (np. miażdżycy, zawałów serca, nadci-
śnienia tętniczego), cukrzycy typu B, zapalenia kości i stawów oraz niektórych nowotworów. Zauważono, 
że otyłość skraca przeciętną długość życia człowieka.

Przyczyną otyłości oprócz nadmiernego spożywania pokarmów (ponad potrzeby energetyczne organizmu) 
mogą być uwarunkowania genetyczne, przyjmowanie niektórych leków, ograniczenie aktywności fizycznej, 
czynniki psychologiczne (osoby o zaburzeniach nastroju uczą się, że spożycie pokarmu dostarcza chwilową 
przyjemność i poprawia nastrój) oraz niektóre inne choroby.

Otyłość, jak już wiesz, jest jedną z częstszych przyczyn chorób układu krążenia. choroby układu krążenia, 
do których zaliczamy wszelkie schorzenia związane z układem krążenia, w tym w szczególności serca, tętnic i 

Liczba ludności 
żyjącej z HIV/AIDS

Rys: Roke, dostęp: 
http://en.wikipedia.org/
wiki/File:People_ 
living_with_HIV_AIDS_
world_map.PNG,  
licencja: CC BY-SA 3.0
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żył, są jednym z poważniejszych wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Do najczęstszych chorób układu krążenia 
zaliczamy nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową (najbardziej zaawansowaną jej postacią jest zawał serca), 
miażdżycę, wady serca, choroby zapalne serca i żylaki kończyn dolnych. Obok otyłości do tych schorzeń 
przyczynia się niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, alkohol i papierosy.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2004 r. z powodu chorób układu krążenia 
zmarło na świecie 17,1 mln osób, a liczba ta będzie się stale zwiększać (WHO szacuje, że w 2030 r. będzie 
to już 23,6 mln osób). Choroby układu krążenia są bardzo poważnym problemem w Polsce – prawie połowa 
zgonów w kraju jest nimi spowodowana i jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. Umieralność z po-
wodu chorób układu krążenia zmniejsza regularna (kilka razy w tygodniu) aktywność fizyczna o odpowiednim 
czasie i intensywności.

Poważną grupą chorób są nowotwory. Nowotworem w naukach medycznych nazywa się schorzenia po-
legające na dzieleniu się w sposób niekontrolowany i szkodliwy komórek organizmu. Nowo powstałe komórki 
nowotworowe nie różnicują się na typowe komórki tkanki i nie reagują na sygnały z organizmu. Rozrastając 
się w obrębie określonego narządu wewnętrznego człowieka powodują jego dysfunkcjonalne działanie.

Nowotwory dzielimy na wyleczalne i niedające przerzutów nowotwory łagodne oraz nowotwory 
złośliwe. Nowotwory złośliwe charakteryzują się szybkim wzrostem, małym zróżnicowaniem tkanek i skłon-
nością do odrywania się komórek. Oderwane komórki nowotworowe wędrują wraz z krwią w inne miejsce 
organizmu, gdzie dają początek nowemu guzowi (tzw. przerzut). Jednym z rodzajów nowotworów złośliwych 
jest rak. Innymi są: mięsak, chłoniak, glejak i potworniak.

Skłonność pojawiania się komórek nowotworowych jest uwarunkowana genetycznie. Osoby, w których 
rodzinach występowały nowotwory, powinny liczyć się z większym ryzykiem wystąpienia choroby. Inną przy-
czyną nowotworów są czynniki środowiskowe, takie jak np. stosowanie używek (alkohol sprzyja rozwojo-
wi nowotworów układu pokarmowego, a nikotyna raka płuc), kontakt z promieniowaniem UV (rak skóry) 
czy kontakt z substancjami niebezpiecznymi (np. metale ciężkie).

Leczenie nowotworów jest bardzo trudne. Niestety w pierwszej fazie ich rozwój przebiega bezobjawowo, 
co utrudnia wczesne leczenie. Nieleczone nowotwory prowadzą zaś do śmierci. Ważne jest więc, aby regular-
nie przeprowadzać badania okresowe.

Nowotwory łagodne usuwa się wraz z fragmentem otaczającej tkanki. Usunięcie nowotworu złośliwego 
nie daje gwarancji wyleczenia, gdyż może się on odnawiać, a ogniska zakażenia mogą znajdować się także 
w innych narządach. W leczeniu nowotworów złośliwych stosuje się także chemioterapię, która polega 
na podawaniu leków działających toksycznie na komórki (z tego powodu terapia powoduje szereg niepożą-
danych skutków).

Bardzo częstym schorzeniem współczesnego świata są depresje. Według WHO jest to czwarty najpoważ-
niejszy problem zdrowotny na świecie, a w roku 2020 będzie już drugim. Depresje charakteryzują się obniże-
niem nastroju, poczuciem przygnębienia i winy, utratą zainteresowań, spadkiem poczucia własnej wartości, 
zaburzeniami snu, słabą koncentracją, niskim apetytem i małą energią.

Szacuje się, że obecnie ponad 10% populacji świata cierpi na depresję. Depresja oprócz obniżenia jakości 
życia człowieka, w ciężkich stanach może skończyć się samobójstwem (wg WHO nawet 850 000 osób rocz-
nie z tego powodu popełnia samobójstwo). Najczęstsze formy leczenia depresji to leczenie farmakologiczne 
i psychoterapia.

Jednostkami chorobowymi powstałym na podłożu psychicznym, a często powiązanymi z depresją są za-
burzenia łaknienia. Szczególnie częstymi wśród osób młodych są anoreksja i bulimia. Anoreksja polega 
na celowym traceniu wagi przez osobę chorą, posiadającą zaburzone postrzeganie własnej osoby (przekona-
na jest o swoim nieestetycznym wyglądzie spowodowanym nadmierną wagą). Anoreksja prowadzi do wy-
niszczenia organizmu, a w 10% przypadków nawet do śmierci. Bulimia objawia się zaś niekontrolowanymi 
napadami objadania się, po których osoba chora podejmuje działania kontrolowania wagi, które mogą być 
niebezpieczne dla zdrowia (np. wywoływanie wymiotów, głodówki, zażywanie środków przeczyszczających). 
Obie choroby leczone są w drodze psychoterapii.
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saMoBójstWa
Od 1996 roku Litwa zajmuje najwyższą pozycję w statystykach ilości samobójstw w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców. W latach 1994-2002 liczba samobójstw wzrosła na Litwie dwukrotnie. Szacuje się, że codziennie 
samobójstwo popełniają średnio 4 osoby. Większość samobójców to mieszkający na wsi mężczyźni w wieku 
od 45 do 54 lat. Ostatnio zwiększa się również liczba samobójstw młodzieży w wieku od 10 do 19 lat.

Głównymi przyczynami są depresja, problemy zdrowotne (np. zdiagnozowany rak), przemoc, samotność, 
stres, problemy finansowe, wreszcie utrata pracy. Problem ten dotyczy także emigrantów, dla których powo-
dem emigracji były problemy finansowe lub psychologiczne.

>>

suicide rate
>13
6.5-13
<6.5
no data

Rys: Bamse, dostęp: 
http://lt.wikipedia.org/
wiki/Vaizdas:Suicide_ 
rates_map-en.svg, 
licencja: GNU FDL /CC 
BY-SA 3.0
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najważniejsze pojęcia

aids to anglojęzyczny skrót nazwy choroby zwanej zespołem nabytego niedoboru odporności.

alkoholizm to choroba polegająca na niekontrolowanej potrzebie spożywania alkoholu.

analfabetyzm to brak umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania podstawowych działań 
matematycznych.

anoreksja to zaburzenie łaknienia na podłożu psychicznym polegające na celowym traceniu wagi 
przez osobę chorą, posiadającą zaburzone postrzeganie własnej osoby.

Bezdomność to problem społeczny polegający na braku miejsca zamieszkania.

bezrobocie to zjawisko społeczne polegające na tym, że część osób zdolnych do pracy i deklarujących  
chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia.

Biedne południe to określenie na nisko rozwinięte państwa świata znajdujące się w południowej  
części globu.

Bogata północ to określenie na wysokorozwinięte państwa świata znajdujące się w północnej  
części globu.

bulimia to zaburzenie łaknienia na podłożu psychicznym objawiające się niekontrolowanymi napadami 
objadania się, po których osoba chora podejmuje działania kontrolowania wagi, które mogą 
być niebezpieczne dla zdrowia (np. wywoływanie wymiotów, głodówki, zażywanie środków 
przeczyszczających).

choroby społeczne to szeroko rozpowszechnione w społeczności schorzenia, utrudniające normalne 
funkcjonowanie jednostki w życiu społecznym.

choroby układu krążenia to schorzenia związane z układem krążenia, w tym w szczególności serca, 
tętnic i żył.

depresja to schorzenie charakteryzujące się obniżeniem nastroju, poczuciem przygnębienia i winy, utratą 
zainteresowań, spadkiem poczucia własnej wartości, zaburzeniami snu, słabą koncentracją, 
niskim apetytem i małą energią.

dyskryminacja to traktowanie danej osoby gorzej niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu  
na cechy tej osoby, np. kolor skóry, płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną,  
wyznanie czy niepełnosprawność.

Narkomania to choroba polegająca na uzależnieniu od narkotyków.

niepełnosprawność to ograniczone możliwości w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane 
obniżeniem sprawności fizycznej lub intelektualnej.

Nowotwory to schorzenia polegające na dzieleniu się w sposób niekontrolowany i szkodliwy komórek 
organizmu.

Ubóstwo to brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki.

Wirusowe zapalenie wątroby to choroba wątroby wywołana zakażeniem wirusowym.

Wskaźnik rozwoju społecznego (hdi) to miernik umożliwiający przedstawienie sytuacji społeczno- 
-ekonomicznej kraju, uwzględniający dochód narodowy per capita, oczekiwaną długość życia 
i średnią liczbę lat edukacji.

Wykluczenie społeczne to niedobrowolne wyłączenie jednostki z życia społecznego związane z brakiem 
dostępu do zasobów, dóbr, podstawowych instytucji i grup społecznych.
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zadania
1. uzupełnij tabelę wpisując poprawne dane.

problem społeczny ilu osób na świecie dotyczy ten problem?

Alkoholizm

Analfabetyzm

Bezdomność

Niepełnosprawność

Ubóstwo

Zarażenie wirusem HIV

2. Wpisz w puste miejsca nazwy odpowiednich sfer wykluczenia społecznego.

Wykluczenie społeczne ma co najmniej cztery wymiary:

    wyłączenie z ................................................................................... – bezrobocie;

    wyłączenie z ................................................................................... – niedostatek, ubóstwo;

    wyłączenie ze ................................................................................. – samotność;

    wyłączenie z ................................................................................... – marginalizacja polityczna.

zobacz więcej
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=961 

strona europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

http://www.who.int/en/ 
portal Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie znajdziemy szereg informacji m.in. o chorobach  
współczesnego świata.

http://www.lygybe.lt/ 
Urząd Rzecznika Równych Możliwości powołany w celu przeciwdziałania i walki ze zjawiskiem  
dyskryminacji (m.in. ze względu na płeć)

http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai 
Rzecznik Praw Dziecka
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Problemy wsPółczesnego świata
W tym rozdziale omówione zostaną problemy demograficzne, migracje ludności, 
zanieczyszczenie środowiska, korupcja, terroryzm i łamanie praw kobiet i dzieci.

Problem demograficzny
Wśród licznych problemów globalnych duże zaniepokojenie wzbudza dynamiczny przyrost ludności 

świata. Zbyt szybki wzrost liczby mieszkańców świata rodzi bowiem konieczność natychmiastowego upora-
nia się z wieloma innymi problemami – zapewnienia mieszkań, pracy i żywności. Problemy demogra-
ficzne prowadzą także do znacznych migracji ludności do krajów wysoko rozwiniętych.

Liczba mieszkańców świata

Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2009 2011 2025 2130

liczba 
ludności 
w mld

2,535 3,32 3,68 4,438 5,291 6,115 6,512 6,829 7 8,2  
(prognoza)

14 
(prognoza)

W XVII w. liczba ludności świata wynosiła ok. 500 mln ludzi. Od tego czasu obserwujemy stałe i coraz 
gwałtowniejsze zwiększanie tempa wzrostu liczby ludności. Już 200 lat później ludność świata była dwa razy 
liczniejsza. Nagły boom demograficzny na świecie był spowodowany polepszeniem warunków sanitarnych 
życia, co doprowadziło do spadku umieralności. Kolejne 
podwojenie liczby ludności świata trwało już ok. stu lat. 
Obecnie wzrost liczby mieszkańców świata o miliard trwa 
już tylko 11 lat.

Bomba demograficzna budzi zaniepokojenie, ponieważ 
90% wzrostu będzie przypadać na kraje rozwijające się. 
Najwyższe tempo wzrostu ma miejsce w Afryce, Ame-
ryce Łacińskiej i Azji. Problem krajów wysoko rozwiniętych 
jest wręcz przeciwny – postępuje w nich szybkie starzenie 
ludności, co będzie powodować również konieczność 
dostosowania polityki społecznej tych państw (zwiększe-
nie ośrodków opieki nad osobami starszymi, zwiększenie 
wydatków na opiekę zdrowotną i świadczenia emerytalne 
oraz rentowe, rozwiązanie problemu braku siły roboczej).

Państwa świata według liczby ludności

Rys.: Roke,  
dostęp: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata,  
licencja: CC BY-SA 3.0

Najludniejsze kraje świata

l.p. kraj liczba mieszkańców  
w mln (2011)

1 Chiny 1 337

2 Indie 1 189

3 USA 313,2

4 Indonezja 245,7

5 Brazylia 203,4

6 Pakistan 187,3

7 Bangladesz 158,6

8 Nigeria 155,2

9 Rosja 138,7

10 Japonia 113,7

11 Meksyk 113,7

12 Filipiny 101,8

13 Wietnam 90,5

14 Egipt 82

15 Niemcy 81,5

... ... ...

34 Polska 38,4

... ... ...

131 Litwa 3,5



82 Problemy współczesnego świata

Dynamiczny wzrost naturalny prowadzi także do powstawania olbrzymich ośrodków miejskich zwanych 
megalopolis. Wokół nich często rozwijają się rozległe dzielnice nędzy (tzw. fawele), które charakteryzuje 
ogromna gęstość zaludnienia, złe warunki sanitarne oraz wysoka przestępczość.

Największe zespoły miejskie świata

l.p. miasto kraj liczba mieszkańców w mln

1. Meksyk Meksyk 19232

2. Sao Paulo Brazylia 19226

3. Bombaj Indie 18196

4. Szanghaj Chiny 16730

5. Delhi Indie 15915

6. Pekin Chiny 14390

7. Kalkuta Indie 14277

8. Dżakarta Indonezja 13215

9. Los Angeles Stany Zjednoczone 12873

10. Buenos Aires Argentyna 12792

11. Dhaka Bangladesz 12296

12. Karachi Pakistan 12130

13. Kair Egipt 11894

14. Paryż Francja 11819

15. Nowy Jork Stany Zjednoczone 11697

UchodźcY i apatRYdZi

?  pomyśl! Jakie problemy w codziennym  
funkcjonowaniu mają osoby, które zmuszone były  
do ucieczki z własnego kraju?

Często z problemami ekonomicznymi państw wiążą się procesy mi-
gracyjne. migracje ludności, czyli zmiany przez ludzi miejsca za-
mieszkania, nie muszą być same w sobie problemem. Część migracji 
jest jednak spowodowana chęcią ucieczki przed trudnymi warun-
kami ekonomicznymi i społecznymi, konfliktami zbrojnymi, 
prześladowaniami, łamaniem praw człowieka czy klęskami 
żywiołowymi. Osoby, które zmuszone były opuścić swoje miejsce 
zamieszkania z wymienionych powyżej powodów, określamy mia-
nem uchodźców. Sytuacja uchodźców wiąże się z reguły z bardzo 
trudnymi warunkami życiowymi (brak dachu nad głową, brak opieki 
zdrowotnej i prawnej, głód). Z tego powodu Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w 1950 r. powołało Urząd Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), którego zada-
niem jest pomoc uchodźcom, azylantom i bezpaństwowcom.

Według danych UNHCR w 2010 r. na świecie było około 10,3 mln uchodźców i ponad 15,6 mln tzw. uchodźców 
wewnętrznych (osób, które zostały zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania z tych samych powodów, 
co uchodźcy, ale nie przekroczyły granic państwa). UNHCR zajmuje się również bezpaństwowcami (tzw. 
apatrydami), czyli osobami nieposiadającymi obywatelstwa żadnego kraju (ponieważ utracili je lub  zostało 
im odebrane). Sytuacja prawna osób pozbawionych opieki i ochrony ze strony jakiegokolwiek państwa jest 
bardzo trudna. Urząd Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców szacuje, 
że obecnie na świecie mieszka ponad 6,5 mln apatrydów.

Fawele

Fot.: Antony Goto, dostęp: http://www.flickr.com/
photos/anthony_goto/2323433820/, licencja: CC BY-SA
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Innym zjawiskiem niż uchodźstwo jest emigracja, w przypadku której decyzja o trwałym wyjeździe z kraju  
ma charakter dobrowolny. Według danych Departamentu Statystyki Litwy w 2010 r. z Litwy wyemigrowało  
83157 osób. Szacuje się, że od czasu odzyskania przez Litwę niepodległości w 1991 r. państwo w wyniku mię-
dzynarodowej emigracji straciło 0.6 mln (ok. 16.2%) swoich mieszkańców. Najwięcej litewskich emigrantów 
wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i USA.

ZaNiecZYsZcZeNie śRodoWisKa NatURaLNego

? pomyśl! Jakie w Twojej opinii skutki społeczne niesie ze sobą niszczenie środowiska 
naturalnego? Co możesz zrobić, żeby przeciwdziałać niszczeniu środowiska?

Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata wymagających współpracy społeczności 
międzynarodowej jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 
Do głównych zjawisk z tym związanych zalicza się m.in.:

• efekt cieplarniany,

• zanieczyszczenie powietrza,

• zanieczyszczenie wód,

• degradację gleb.

efekt cieplarniany to zjawisko podwyższenia temperatury na świecie spowodowane wysoką emisją 
do atmosfery związków węgla, siarki i azotu w wyniku rozwoju przemysłu i motoryzacji. Podwyższenie tem-
peratury na świecie jest uważane za przyczynę topnienia lodowców i zmian klimatycznych, a tym samym klęsk 
żywiołowych i żywnościowych.

Wprowadzanie do powietrza w nadmiarze 
różnych substancji gazowych, stałych lub cie-
kłych prowadzi do zwiększenia liczby schorzeń 
układu oddechowego wśród ludności. zanie-
czyszczenia powietrza są również źródłem 
kwaśnych deszczy, czyli opadów atmosfe-
rycznych zawierających kwas siarkowy. Kwaśne  
deszcze są przyczyną osłabienia płuc u niemowląt,  
zakwaszania rzek i jezior, niszczenia flory i fauny,  
degradacji gleby oraz niszczenia budynków.

Wprowadzanie do wód w nadmiarze różnych 
substancji organicznych i nieorganicznych unie-
możliwia wykorzystanie wody do picia i zasto-
sowań gospodarczych

Współczynnik  
przyrostu  

naturalnego

Rys.: Wikimedia  
Commons,  

dostęp: 
https://pl.wikipedia.org/ 

w/index.php?title= 
Plik:Population_growth 

_rate_world.PNG 
&filetimestamp= 
20080201081151, 
licencja: CC BY-SA

Degradacja gleby w wyniku różnego rodzaju zanieczyszczeń 
prowadzi do zmniejszania areału pól uprawnych i plonów.

Fot.: mckaysavage, dostęp: http://www.flickr.com/photos/mckaysavage/ 
2832914746/sizes/m/in/photostream/, licencja: CC BY 2.0
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WYZWaNia WYNiKające Z postępU NaUKoWo-techNicZNego

?  pomyśl! Czy i jakie w Twojej opinii negatywne skutki dla społeczeństwa  
może przynieść postęp naukowy?

Źródeł wielu obecnych i przyszłych zagrożeń dla świata upatruje się w efektach niekontrolowanego  
postępu naukowo-technicznego. Jako przykład wymienia się tu m.in. rozwój genetyki, który doprowadził 
do opracowania techniki klonowania organizmów  
żywych. Naturalną konsekwencją postępu w klono-
waniu może być stworzenie klona człowieka, to zaś  
wywołuje obawy o nieprzewidywalne skutki takich 
działań. Dla osób wierzących jest to również zacho-
wanie nieetyczne, polegające na wchodzeniu w sferę  
zarezerwowaną dla istoty boskiej.

Innym wyzwaniem wynikającym z postępu naukowo-
technicznego jest zapewnienie odpowiedniej kontroli  
nad rozwojem technologii nuklearnych. Postęp 
w dziedzinie badań nuklearnych doprowadził do powstania 
źródeł taniej energii z elektrowni atomowych, ale także 
do stworzenia bomby atomowej i zagrożeń związanych 
z wypadkami jądrowymi takimi jak katastrofa elek-
trowni jądrowej w czarnobylu w 1986 r.

KoRUpcja i ZoRgaNiZoWaNe gRUpY pRZestępcZe
Poważnym problemem wielu państw jest znaczna korupcja, która, gdy jest bardzo rozwinięta, prowa-

dzi do dysfunkcjonalnego działania państwa. Korupcją określamy proponowanie, wręczanie, żądanie 
lub przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę nienależnej korzyści majątkowej (np. pieniędzy) 
lub osobistej (np. stanowiska publicznego) dla niej samej lub innej osoby, lub przyjmowanie 
propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie bądź zaniechanie działania 
w wykonywaniu funkcji publicznej. Korupcja rozwija się, gdy instytucje państwowe mają bardzo szeroki 
zakres kompetencji, a prawo i procedury administracyjne dla przeciętnego obywatela są skomplikowane,  
nieprzejrzyste i długotrwałe. Korupcja rozpowszechnia się w krajach, w których istnieje przyzwolenie społecz-
ne na tego typu praktyki, urzędnicy publiczni są słabo opłacani, a instytucje państwa są słabe i nie są w stanie 
nadzorować innych urzędów publicznych.

? pomyśl! 
Jakie w Twojej opinii skutki społeczne niesie ze sobą korupcja?

Korupcja podkopuje prawidłowe działanie państwa, przyczynia się do spowolnienia wzrostu gospodar-
czego kraju, zwiększa koszty działalności przedsiębiorców, podważa zaufanie społeczne, odstrasza zagra-
nicznych inwestorów. Rozwój korupcji prowadzi również do powstawania mafii, czyli zorganizowanych 
grup przestępczych powiązanych z osobami z różnych szczebli władzy, policji i biznesu żyjących 
z przestępstw (w odróżnieniu od grup terrorystycznych, celem zorganizowanych grup przestępczych nie są 
zyski o charakterze politycznym, a ekonomicznym).

W niektórych państwach procesy rozwoju korupcji i zorganizowanych grup przestępczych zaszły tak daleko,  
że trudno jest odróżnić działalność państwa od działań mafii. Mafia kontroluje bowiem wszystkie ważniejsze 
sektory gospodarki, a państwo nie jest w stanie wywiązać się z realizacji swoich podstawowych funkcji (np. za-
pewnienia bezpieczeństwa obywatelom). Zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystując słabość państwa, 
zawłaszczają wówczas jego funkcje. Grupy przestępcze są tym silniejsze i skuteczniejsze, im mniej skuteczne 
są organy państwa. Z tego powodu wiele grup przestępczych rozwinęło się w państwach byłego bloku komu-
nistycznego, gdy te przechodziły okres zawirowań związanych z transformacją polityczną i ekonomiczną.

Owieczka o imieniu Dolly była pierwszym  
sklonowanym ssakiem

Fot.: Toni Barros, dostep: http://www.flickr.com/photos/tonibarros/ 
3233344867/sizes/m/in/photostream/, licencja: CC BY-SA 2.0
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Wśród krajów Europy największa korupcja, a często także silne grupy przestępcze występują w Rosji, 
na Ukrainie, w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Armenii, Kosowie, Mołdawii, Kazachstanie, Bośni i Hercegowinie, 
Albanii, Serbii, Grecji i Bułgarii. Poniżej znajdziesz ranking państw o najwyższym poziomie korupcji stworzony 
na podstawie badań międzynarodowej organizacji pozarządowej Transparency International.

Lista 25 państw świata o najwyższym poziomie korupcji wg. indeksu percepcji Korupcji z 2010 r.  
przygotowanego przez transparency international

1. Somalia
2. Myanmar (Birma)
3 Afganistan
4. Irak
5. Uzbekistan
6. Turkmenistan
7. Sudan
8. Czad
9. Burundi

10. Gwinea Równikowa
11. Angola
12. Wenezuela
13. Kirgistan
14. Gwinea
15.  Demokratyczna  

Republika Konga
16. Tadżykistan
17. Rosja

18. Papua Nowa Gwinea
19. Laos
20. Kenia
21. Gwinea Bissau
22. Kongo Brazzaville
23. Komory
24.  Republika  

Środkowej Afryki
25. Kambodża

teRRoRYZm
Palącym problemem współczesnego świata jest zjawisko terroryzmu. Najczęściej aktami terroru nazywa 

się sytuacje użycia przemocy przez jednostkę bądź grupę osób w celu zastraszenia ludności, czego skutkiem 
ma być osiągnięcie pewnych celów politycznych. W praktyce trudno odróżnić akty terroru od np. działań 
narodowowyzwoleńczych, gdyż przybierają one charakter terrorystyczny, ale w oczach sprawców są uzasad-
nionym działaniem mającym doprowadzić do wyzwolenia narodu.

Zamachy terrorystyczne jako instrument walki politycznej uległy nasileniu począwszy od lat 70. XX wieku, 
wraz z rozwojem terroryzmu narodowowyzwoleńczego Basków i Irlandczyków oraz tzw. terroryzmu lewac-
kiego i islamskiego. Wiele osób upatruje jednak rozpoczęcia „epoki terroryzmu” od zamachu z 11 września 
2001 r. na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku.

Najbardziej znane XX-wieczne i współczesne organizacje terrorystyczne to IRA, ETA, RAF, Hamas i Al-Kaida.

ira (Irlandzka Armia Republikańska) to organizacja zbrojna powstała w 1916 r., mająca na celu wyzwolenie 
Irlandii spod panowania brytyjskiego. Po powstaniu w 1921 r. w południowej części wyspy Irlandii Wolnego 
Państwa Irlandzkiego część IRA nie zakończyła walki i podjęła działania na rzecz przyłączenia do państwa 
irlandzkiego Irlandii Północnej, która pozostała po 1921 r. w granicach Wielkiej Brytanii. IRA wielokrotnie 
przechodziła różne rozłamy. Szczególnie krwawe zamachy IRA przeprowadzała w latach 70. XX wieku.

eta (Euskadi Ta Askatasuna – Baskonia i Wolność) to organizacja założona w 1959 r., stawiająca sobie za cel 
niepodległość kraju Basków (region historyczny obejmujący część północnej Hiszpanii oraz kilka prowincji 
francuskich). W trakcie kilkudziesięcioletniej działalności ETA w zamachach terrorystycznych zginęło łącznie 
ponad 800 osób.

raf (niem. Rote Armee Fraktion – Frakcja Czerwonej Armii) była działającą od lat 70. do 90. XX wieku 
lewacką organizacją terrorystyczną, głoszącą hasła antykapitalistyczne. Zasłynęła zabójstwami politycznymi.

Hamas to radykalna organizacja islamska, uważana przez wiele państw świata za ugrupowanie terrory-
styczne. Hamas powstał w latach 80. XX wieku w trakcie antyizraelskiego powstania Palestyńczyków, jednak 
jego źródła sięgają organizacji muzułmańskich z początku XX wieku. Hamas stawia sobie za cel walkę z Izra-
elem. Słynie z dokonywania samobójczych ataków terrorystycznych. Od 2007 r. Hamas kontroluje zbrojnie 
Strefę Gazy w Palestynie.

al-Kaida powstała pod koniec lat 80. XX wieku jako organizacja muzułmańska walcząca z radziecką okupacją 
Afganistanu. Obecnie przypomina raczej sieć różnych islamskich organizacji terrorystycznych aniżeli jednolite 
ugrupowanie; upatrują one głównego wroga w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Izraelu. Najbardziej znane 
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akcje Al-Kaidy to podłożenie bomby w garażu budynku World Trade Center w 1993 r., zamachy na amerykań-
skie ambasady w Kenii i Tanzanii w 1998 r., zamach na amerykański niszczyciel USS Cole w 2000 r., zamachy 
na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 r., zamachy w Madrycie w 2004 r., Londynie w 2005 r. 
i Bombaju w 2008 r.

Obecnie na liście organizacji terrorystycznych tworzonej przez amerykański Departament Stanu monitoru-
jący zagraniczne organizacje zagrażające interesom USA znajduje się 48 ugrupowań.

ŁamaNie pRaW Kobiet i dZieci

Problemem globalnym wymagającym ścisłej współpracy państw i obywateli świata w celu jego rozwiąza-
nia jest łamanie praw człowieka. Prawa człowieka są przedmiotem innego rozdziału tego podręcznika. 
W tym miejscu wskażemy jedynie główne przyczyny i rodzaje łamania praw kobiet i dzieci.

Pośród głównych powodów łamania praw kobiet i dzieci znajdują się przyczyny kulturowe, politycz-
ne, ekonomiczne oraz społeczne. Należy pamiętać, że społeczeństwa różnią się normami społecznymi 
i w jednym kręgu kulturowym pewne praktyki mogą zostać uznane za naruszenie praw człowieka, w innym 
zaś mogą mieścić się w standardach społecznych (np. stosunek do kobiet czy rodzaje stosowanych kar). Często 
powodem łamania praw człowieka są kwestie polityczne – niektóre państwa świata (najczęściej totalitarne 
i autorytarne) ograniczają prawa osobiste i polityczne obywateli (np. nietykalność osobistą, prawo do ekspresji 
i zrzeszania się, prawo do sprawiedliwego i bezstronnego sądu, wolność słowa) obawiając się utraty władzy. 
Do powodów politycznych zaliczamy również konflikty zbrojne, w trakcie których często dochodzi do łama-
nia podstawowych praw ludzi. Także duży niedorozwój ekonomiczny może być przyczyną nierealizowania 
praw człowieka. Po pierwsze niewykształcona i pozbawiona elementarnych warunków egzystencji ludność 
jest mniej świadoma swoich praw i sposobów ich egzekwowania. Po drugie stan skrajnej biedy powoduje, 
że jednostki są w stanie nawet same godzić się na uwłaczające warunki życia i pracy. Przyczyną łamania 
praw człowieka są również zakorzenione w ludziach postawy szowinistyczne, rasistowskie czy ksenofobiczne, 
prowadzące do dyskryminacji innych osób ze względu na kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie etniczne.

W wielu regionach świata kobietom nadal ogranicza się dostęp do nauki, wolności słowa, aktywności publicz-
nej i zrzeszania się. Przykładowo w Somalii w związku z radykalną islamizacją kraju mają miejsce przypadki 
zamykania organizacji kobiecych. W niektórych regionach Sierra leone bezpodstawnie uniemożliwiono 
kobietom udział w wyborach. Kobiety są również dyskryminowane pod względem pracy i płacy. 
Uniemożliwia się im decydowanie o sobie. W Sudanie kobieta może trafić do więzienia za noszenie 
spodni, a w wielu krajach świata o zamążpójściu decyduje rodzina. Bardzo poważnym problemem jest prze-
moc wobec kobiet. Liczba przestępstw domowych, gwałtów i zabójstw wobec kobiet rośnie w meksyku, 
gwatemali, salwadorze, Hondurasie, Nikaragui czy na Haiti. Szczególnie częste przypadki przemocy 
(w tym seksualnej) mają miejsce w Afryce (np. w czadzie, demokratycznej Republice Konga, Sudanie, 
burkina Faso, Sierra leone). W niektórych krajach arabskich mężczyzna może uniknąć odpowiedniej kary 
za przemoc wobec kobiety, jeżeli przyzna, że popełnił przestępstwo broniąc „honoru” rodziny lub uczynił to 
w gniewie. W tych krajach zdarzają się też honorowe zabójstwa na kobietach. Takie praktyki w ostatnich 
latach odnotowywano m.in. w iraku, jordanii, Syrii oraz we wszystkich regionach rządzonych przez Tali-
bów (np. w części afganistanu czy pakistanu).

Równie częste na świecie jest łamanie praw dzieci. Palącym problemem jest powoływanie dzieci do armii 
(np. w demokratycznej Republice Konga, czadzie, Sudanie, Somalii, birmie) oraz ich niewolnicza 
praca (np. na Wybrzeżu Kości słoniowej, w chinach, birmie, bangladeszu, brazylii, filipinach, 
gwatemali, na Haiti, w indiach, indonezji i Korei północnej). Choć to trudne do obliczenia, ocenia 
się, że obecnie ponad 300 000 dzieci walczy w różnych konfliktach na świecie. Jeżeli chodzi o pracę 
dzieci, szacuje się, że ponad 215 mln dzieci pracuje w warunkach niespełniających standardów praw dziecka, 
z tego około 115 mln w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Ponad 90 mln pracujących dzieci nie ukoń-
czyła 11 lat. Podobnie jak kobiety, dzieci są również często obiektem przemocy seksualnej i handlu 
„żywym towarem” (np. w demokratycznej Republice Konga, Sudanie, Somalii). Ocenia się, że około 
2 milionów dzieci jest wykorzystywanych w szeroko pojętym przemyśle usług o charakterze seksualnym.  
Miliony dzieci staje się ofiarami handlu ludźmi.
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Każdy z nas może podejmować działania na rzecz walki z naruszeniami praw człowieka. Czynić to można 
w drodze badania, nagłaśniania i publicznego piętnowania przypadków łamania praw ludzi. Wykorzystywać 
przy tym można media. W sytuacji łamania praw człowieka obywatel ma także możliwość podjęcia akcji tzw. 
obywatelskiego nieposłuszeństwa, polegającego na np. wysyłaniu petycji i ogłaszaniu listów otwartych, 
rezygnacji ze stanowisk, zwracaniu odznaczeń, organizowaniu marszy, demonstracji, blokad, okupacji, bojko-
tów ekonomicznych, strajków, odmowie płacenia podatków czy bojkocie wyborów.

haNdeL Kobietami
Litwa pierwsza z krajów bałtyckich przyznała, że dotyczy jej problem handlu ludźmi. Co roku w Europie 

przedmiotem handlu jest 120 tys. osób, około 3 tys. sprzedawanych kobiet pochodzi z krajów Bałtyckich, 
w tym 1000-1200 to obywatelki Litwy. Od 2006 roku organizacje pozarządowe na Litwie zaczęły wspól-
nie walczyć z tym problemem. Zwiększające się bezrobocie, problemy społeczne, małe dochody oraz brak  
wykształcenia zwiększają liczbę potencjalnych ofiar. Najczęściej ofiarami stają się dziewczyny w wieku  
17-23 lat, często z rodzin patologicznych, rozbitych lub domów dziecka.

Najważniejsze pojęcia
apatryda to osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa.

efekt cieplarniany to zjawisko podwyższenia temperatury na świecie spowodowane wysoką emisją 
do atmosfery związków węgla, siarki i azotu, w wyniku rozwoju przemysłu i motoryzacji.

Fawela to określenie na dzielnice nędzy otaczające duże aglomeracje miejskie.

Korupcja to proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę nienależnej 
korzyści majątkowej lub osobistej dla niej samej lub innej osoby, lub przyjmowanie propozycji 
lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie bądź zaniechanie działania w wykonywaniu 
funkcji publicznej.

mafia to zorganizowana grupa przestępcza powiązana z osobami z różnych szczebli władzy,  
policji i biznesu.

megalopolis to określenie na olbrzymie ośrodki miejskie.

terroryzm to sytuacje użycia przemocy przez jednostkę bądź grupę osób w celu zastraszenia ludności, 
czego skutkiem ma być osiągnięcie celów politycznych.

Uchodźca to osoba, która musiała opuścić własny kraj ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, 
bądź wolności wynikające najczęściej z trwającego konfliktu zbrojnego, prześladowań  
bądź klęski żywiołowej.

zadanie
Na podstawie własnej wiedzy, prasy oraz internetu ustal, które z wymienionych w rozdziale problemów 

(migracje ludności, zanieczyszczenie środowiska, korupcja, terroryzm, łamanie praw kobiet i dzieci) dotyczą 
Polski i Litwy.







Od redakcji

Niniejszy kurs, adresowany do młodzieży litewskich klas 10-11, ma za zadanie dostarczyć uczniom 
niezbędnego minimum wiedzy pozwalającej na zorientowanie się w politycznych i społecznych 
problemach współczesnych demokracji oraz form społecznego zaangażowania, dzięki którym 
można skutecznie wpływać na kształt świata. 

Koncepcja tej książki narodziła się w wyniku doświadczeń Fundacji Nowoczesna Polska z działań 
prowadzonych na Litwie. Z sukcesem promujemy wśród nauczycieli polskich bibliotekę internetową 
Wolne Lektury i uczymy korzystania z jej zasobów. Jednym z pomysłów, które narodziły się 
w wyniku współpracy z Łukaszem Wardynem z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, była 
koncepcja stworzenia specjalnego kursu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających 
na Litwie. Wyszliśmy z założenia, że skutecznie walczą o swoje prawa tylko ci, którzy posiadają 
odpowiednią wiedzę. Ale żeby móc uruchomić takie kursy niezbędne było stworzenie odpowiednich  
zasobów wiedzy. 

Książka, którą macie w rękach, powstawała w sposób dość szczególny. Po pierwszym spotkaniu 
ekspertów z Polski i Litwy naszkicowano wspólnie spis treści. Następnie Krzysztof Kowaluk i Łukasz 
Zamęcki z Warszawy napisali te elementy rozdziałów, które mają charakter uniwersalny. Rozdziały 
te zostały następnie uzupełnione o treści niezbędne dla Polaków mieszkających na Litwie przez 
Elżbietę Kuzborską i Brigitę Zuromskaite z Litwy. Ostatecznego wyboru materiałów i niezbędnych 
skrótów dokonała redakcja. W efekcie powstał tekst, który – trochę jak Wikipedia – ma wyłącznie 
autora zbiorowego.

Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Na Tych Samych 
Warunkach. Oznacza to, że każdy ma prawo dokonywania ich adaptacji na swoje potrzeby, do czego 
gorąco zachęcamy. Jeśli uważasz, że któryś z tych materiałów wymaga aktualizacji, poprawek 
bądź innych zmian – po prostu zrób to.    

Jarosław Lipszyc
Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
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