Lekcja 51

WALKA ALBAŃCZYKÓW O
NIEPODLEGŁOŚĆ KOSOWA

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

KONFLIKTY NA
ŚWIECIE
Narodowowyzwoleńcze

Różnice
religijne

 interwencja międzynarodowa
– naloty na Serbię
 proklamacja niepodległości –
2008 r.
KONFLIKTY W DAWNYCH
REPUBLIKACH ZSRR
między:
 Azerbejdżanem a Armenią
o Górski Karabach – 1991 r.
 w Gruzji

Różnice
kulturowe
Plemienne

 Abchazję
 Osetię Południową

Ekonomiczne

Konflikty wyrażają się poprzez otwartą wojnę, sporadyczne potyczki zbrojne na
granicach, wojnę partyzancką oraz ataki terrorystyczne.

1. Daleki Wschód

Plac Tiananmen



stopniowe urynkowienie gospodarki



tworzenie specjalnych stref ekonomicznych



przypadki łamania praw człowieka



włączenie Singapuru do Chin – 1997 r.

2.Stany Zjednoczone w roli światowego lidera



Interwencja w Somalii (mandat ONZ) – 1992-1995 r.
Interwencja w Iraku – 2003 r.



obalenie i egzekucja Saddama Husajna



okupacja i misja stabilizacyjna
Wojna w Somalii

Obejrzyj za zgodą rodziców:
https://www.youtube.com/watch?v=wvPLEnQk3hM - Konflikty
współczesnego świata
https://www.youtube.com/watch?v=PR1cRDEiXKk - Konflikty na
świecie po 1989 roku
Źródło grafik: https://www.google.pl/konflikt+współcześnie+na+świecie&oq=konflikt+współcześnie+

Bombardowania terytorium Serbii w celu zmuszenia
Serbów do zaprzestania represji wobec Albańczyków
z Kosowa
Źródło grafik: https://www.google.pl/search?q=konflikt+izraelsko+palestyński&source

3. Konflikt palestyńsko - izraelski
XX wieku teren Palestyny wchodził w skład Imperium
Osmańskiego. Podczas I wojny światowej na Bliskim
Wschodzie dominowały juz mocarstwa europejskie .
Dawnymi terytoriami podzieliły sie Francja i Wielka
Brytania , tworząc zgodnie z decyzjami Ligi Narodów tzw.
terytoria mandatowe.
Syria i Liban były administrowane przez Francję, natomiast
Palestyna i Irak przez Brytyjczyków.

4. Problem terroryzmu

W 1897 roku z inicjatywy wiedeńskiego
publicysty Theodora Herzla założono w
Bazylei ( Szwajcaria ) Światową Organizację
Żydowską i zapoczątkowano syjonizm - ruch
polityczny nawołujący do odrodzenia
narodowego i utworzenia państwa
żydowskiego w Palestynie w celu przetrwania
Żydów jako narodu. W diasporze pojawiła sie
myśl ponownego stworzenia państwa w
Palestynie.



działalność Al-Kaidy – Osama bin Laden



zamach na World Trade Center (WTC) i budynek Pentagonu – 11 IX 2001 r.



interwencja wojsk amerykańskich w Afganistanie – George Bush

Źródło: https://www.google.pl/konflikt+współcześnie+na+świecie&oq=konflikt+współcześnie+

5. Największe ataki terrorystyczne
 atak na pociągi w Madrycie – 2004 r.
 atak na szkołę w Biesłanie
 atak na autobusy w Londynie – 2005 r.

MIEJSCE
KONFLIKTU
Bałkany

Irlandia
Północna

Kraj Basków
(Hiszpania)
Palestyna

STRONY KONFLIKTU
Serbowie – Albańczycy,
Serbowie – Chorwaci,
Serbowie – Chorwaci –
bośniaccy muzułmanie

Irlandczycy (katolicy) –
Anglicy (protestanci)

Baskowie – Hiszpanie
Palestyńczycy
(muzułmanie) – Żydzi

PRZYCZYNY KONFLIKTU













Kaszmir

Indie – Pakistan – Chiny

Tybet


Tybetańczycy – rząd Chin 

Ruanda



Plemiona Tutsi oraz Hutu 






Sudan

chrześcijańska ludność
południa –
muzułmańska ludność
północy






RPA

Kurdystan

grupy etniczne:
biała mniejszość
– czarna większość
Kurdowie – Turcy,
Irakijczycy, Irańczycy




dążenie poszczególnych narodów do autonomii,
różnice etniczne i kulturowe,
różnice religijne,
wymieszanie ludności (istnienie enklaw
narodowych),
szowinizm narodowy
walka o przyłączenie Irlandii Pn. do Rep.
Irlandii,
różnice religijne,
dominacja Anglii, dyskryminacja Irlandczyków
walka Basków o utworzenie niepodległego
państwa
powstanie państwa żydowskiego na terytorium
palestyńskim,
różnice religijne,
dążenie Palestyńczyków do stworzenia
niepodległego państwa
walka o hegemonię w tym regionie,
różnice religijne (jest to miejsce, gdzie
współżyją obok siebie wyznawcy zarówno
islamu, jak i hinduizmu oraz buddyzmu),
aspekt kolonialny
dążenie Tybetańczyków do stworzenia
niepodległego państwa,
różnice kulturowe i religijne,
walka komunistycznego rządu z religią
konflikt o władzę w państwie, waśnie
plemienne,
polityka kolonialna Belgów,
spór o ziemię w wyniku rosnącej liczby
ludności
różnice religijno-etniczne,
polityka kolonialna Brytyjczyków,
rywalizacja północy i południa o kontrolę nad
ropą,
wprowadzenie na obszarze całego państwa
prawa koranicznego,
bieda
polityka apartheidu

 podział terytorium kurdyjskiego między cztery
państwa: Turcję, Irak, Iran, Syrię,
 dążenie ludności kurdyjskiej do utworzenia
własnego państwa,
 represjonowanie kurdyjskiej mniejszości

