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PRACA KONTROLNA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NR 2

Zadanie 1

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia:

W miarę postępu i globalizacji okazuje się, że istniejące struktury i modele polityczne nie są w stanie sprostać
rzeczywistości, jaką tworzy świat pełen ryzyka, nierówności i wyzwań wybiegających poza obszary zakreślone
granicami państw. Poszczególne rządy nie są w stanie uporać się z rozprzestrzenianiem się AIDS, zapobiec
skutkom  globalnego  ocieplenia,  ani  regulować  chwiejących  się  rynków  finansowych.  Wiele  procesów
oddziaływujących na społeczeństwa na całym świecie wymyka sie istniejącym mechanizmom sprawowania
władzy.  W  obliczu  tego  deficytu  rządowego  pojawiły  się  głosy  za  stworzeniem  światowego  systemu
zarządzania,  dzięki  któremu kwestie  globalne  byłyby traktowane  w sposób globalny.  W związku  z  wciąż
pojawiającymi się wyzwaniami wykraczającymi poza kompetencje rządów narodowych, mówi się o potrzebie
stworzenia ponadnarodowych mechanizmów reagowania.

Zarządzanie na szczeblu ponadnarodowym brzmi może jeszcze niezbyt realistycznie, ale zostały już podjęte
pewne kroki w kierunku utworzenia globalnej struktury demokratycznej, wśródd nich powstanie Organizacji
Narodów Zjednoczonych  Unii  Europejskiej   [...].  Nowe formy zarządzania  na  szczeblu  ponadnarodowym
mogłyby  zapoczątkować  nowy  kosmopolityczny  porządek  świata  z  przejrzystymi  procedurami  i  normami
regulującymi działania na poziomie ponadnarodowym, jak kwestie obronności, czy praw człowieka [...].

 W czasach, w których globalne współzależności i gwałtowne tempo zmian łączy nas bardziej niż kiedykolwiek
przedtem,  dążenie  do  stworzenia  globalnego  systemu  zarządzania  i  zwiększenia  skuteczności  instytucji
regulujących działania na poziomie ponadnarodowym jest bez wątpienia jak najbardziej na miejscu.

Źródło: A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2004, s. 96-97

Pytania:

1A.  Odpowiedz,  na  czym  polega  zjawisko  deficytu  rządowego  we  współczesnym  świecie  i  podaj  jego
przyczyny.

1B. Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie : globalny system zarządzania. Określ, jakie zdaniem autora powinny być
zasady jego funkcjonowania. 

1C. Oceń szanse na ustanowienie globalnego systemu zarządzania we współczesnym świecie. 

Zadanie   2  

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego:

Z  jednej  strony  państwa  rozwinięte  obsypują  biedne  kraje  pomocą  rozwojową.  Ale  z  drugiej,  świadomie
i systematycznie utrwalają ich niedolę [...]. Skomplikowany i kosztawny system dopłat sprawia, że europejscy
i  amerykańscy  rolnicy  [...]  mogą  sprzedawać  produkty  rolne  na  światowym  rynku  po  niższych  cenach.
Równocześnie  za  pomocą  wysokich  ceł  i  rozmaitych  innych  barier  (np.  odpowiednio  ustawionych  norm
sanitarnych) kraje bogate odcinają żywności z Trzeciego Świata dostęp do własnych rynków. W ten sposób
najbiedniejsi tracą zyski z eksportu jedynych towarów, jakie mogą wyeksportować i które mogłyby stać się
kołem zamachowym ich gospodarek. 

Skutki,  jakie  przynoszą  wysokie  dopłaty  do  rolnictwa,  widać  najlepiej  na  przykładzie  międzynarodowego
handlu bawełną. 25 tysięcy farmerów z południowych stanów USA otrzymuje rocznie 3-4 mld dol. Dotacji
z budżetu federalnego. Dzięki temu są w stanie sprzedawać bawełnę na rynkach międzynarodowych znacznie
taniej  od konkurencji  -  w tym od kilku milionów chłopów z Mali  i  Burkina Faso. Bawełna jest  głównym
towarem eksportowym obu tych państw, w których dochód na głowę statystycznego mieszkańca jest blisko
100  razy  mniejszy  niż  w  Stanach  Zjednoczonych.  A ponieważ  globalna  gospodarka  to  system  naczyń
połączonych, tani amerykański eksport powoduje spadek cen skupu bawełny w Zachodniej Afryce, pogrążając
miejscowych farmerów w jeszcze większej nędzy.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że Amerykanie na swoich wielkich zmechanizowanych farmach produkują
drożej niż żyjący na skraju głodowej śmierci chłopi z Mali, którzy dysponują tylko siłą własnych mięśni [...]. 



Dopłaty do produktów rolnych to tylko jeden sposób zabierania biednym pieniędzy. Zachód ma, np. wysokie
cła na importowane produkty rolne głównie z biednych krajów, a wymusza na nich niskie cła na produkty
przemysłowe, które sam sprzedaje. Chętnie przyjmuje dobrze wykształconych imigrantów z biednych krajów,
przyczyniając się do drenażu mózgów.

Źródło: A. Leszczyński, Kto daje i zabiera..., www.polityka.pl 

Pytania:

2A. Wymień działania państw zachodnich, które przyczyniają się do utrwalenia podziału na globalną Północ
i globalne Południe.

2B. Rozważ skutki dotowania rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych dla producentów z państw Trzeciego
Świata.

2C. Ustosunkuj się do opinii autora tekstu na temat polityki państw Zachodu wobec krajów Trzeciego Świata.
Uzasadnij swoje stanowisko.

Zadanie 3

Wyjaśnij, jak rozumiesz stwierdzenie, że "Stany Zjednoczone odgrywają dzisiaj rolę światowego żandarma".
Odpowiedz, czy (Twoim zdaniem) jest to stwierdzenie zgodne z rzeczywistością. Uzasadnić swoje stanowisko.


