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Przewodnik Działania: Globalne Nierówności  

Wprowadzenie 
W  2015 roku, 80 najbogatszych ludzi na Ziemi 
posiadało majątek odpowiadający majątkowi 
połowy najbiedniejszej części ludności. 
To taka sama liczba osób, która zmieściłaby 
się do piętrowego autobusu! Pomiędzy 2013  
a 2014 rokiem, majątek tych 80 osób 
zwiększył się o 668 milionów dolarów 
dziennie. Nierówności ekonomiczne 
zwiększają się i stoją na drodze walki z 
ubóstwem na świecie, co można przełożyć na 
proste równanie1 -  przeznaczenie tylko 1.5% 
sumy majątku światowych miliarderów 
mogłaby sfinansować niedobory w opiece 
medycznej i edukacji dla najbiedniejszych 

       krajów świata.      

Dlaczego tak się dzieje? 
Niski status społeczno - ekonomiczny  i pogłębiające się nierówności nie są czymś naturalnym czy 
przypadkowym. Jest to wynik zamierzonej polityki i wyborów podejmowanych przez kilka dziesięcioleci, 
a to oznacza, że w każdej chwili zmieniając decyzje możemy dokonać zmiany. Pogłębiające się 
nierówności mają dwie główne przyczyny. Pierwszą z nich jest przekonanie, że najlepszą strategią dla 
rządów krajów inwestujących jest zmniejszenie wkładu finansowego w sytuację ekonomiczną krajów z 
których czerpane są zyski. Jest to tzw. fundamentalizm wolnorynkowy, zakładający wolność wyboru i 
zaspokajanie potrzeb jedynie za pomocą mechanizmu popytu i podaży. To powoduje osłabienie 
gospodarcze państw w których są inwestycje. Niskie przychody z podatków w danym kraju, powodują 
niski wzrost gospodarczy co jest jedną z przyczyn globalnych nierówności. Taka strategia realizowana 
jest przez wiele państw na świecie. Drugą z przyczyn jest prawo i decyzje podejmowane przez 
zamożnych. Pieniądze przekupują władzę polityczną, dzięki czemu najbogatsi mogą umocnić swoją 
pozycję i mieć wpływ na decyzje polityczno- gospodarcze.  

Co powinno się zmienić? 
Rosnące nierówności mają złe skutki dla wszystkich. Rządy wspierane przez 
swoich obywateli, mogą odrzucić wolnorynkowy fundamentalizm, 
przeciwstawić się szczególnym wpływom elit, ustanowić zasady i prawa 
bardziej sprawiedliwe dla wszystkich oraz wprowadzić równe warunki 
konkurencji, które w sprawiedliwy sposób rozprowadza władzę i pieniądze. 
Niektóre rządy; na przykład Brazylii, już osiągnęły pewne sukcesy. 

Co możesz zrobić?  
 

 

                                                      

1 Statystyki Oxfam Even it Up Campaign 

Ilustracja/Oxfam GB 

 1.Informuj: Przekazuj innym wiedzę na temat nierówności oraz 
zachęcaj do samodzielnego poszukiwania informacji i krytycznego 
podejścia do dostępnych informacji.  

 
Kampania wymuszająca na brytyjskim 
rządzie zniesienie rajów podatkowych, 
londyński Plac Trafagalski Zdjęcie: Andy 
Hall/Oxfam GB 
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Przewodnik Działania: 
1.Informuj 
Nierówności to złożona kwestia, niełatwa do zrozumienia. Jak 
można wyjaśnić to zagadnienie innym młodym ludziom?  

• Pokaż film “Bogaci i Cała Reszta” (2’58). Zanotujcie 
najważniejsze punkty filmu i odnosząc się do nich 
przeprowadźcie dyskusję. 

• Zapytaj swoich kolegów i swoje koleżanki, co dla nich 
oznaczają nierówności na świecie i przedstawcie to za 
pomocą plakatu/grafiki. Pokażcie go innym i sprawdźcie 
czy się z Wami zgadzają.  

• Omówcie zdjęcia zawarte w Ćwiczeniu z Krytycznego Myślenia.  
Co te zdjęcia mają ze sobą wspólnego?  
Czy coś Was dziwi/szokuje? Dlaczego tak, dlaczego nie?  

 

2.Wyjdź w teren 
Zaplanuj ciekawe działania, aby podnieść 
świadomość w szkole i społeczności lokalnej. 

• Podnieś świadomość: Zorganizuj 
wystawę fotografii poświęconą nierównościom 
związanym z warunkami opieki zdrowotnej. 

• Zareklamuj wydarzenie: Na przykład, 
zorganizuj pokaz slajdów lub nakręć film do 
pokazania w szkole. Zdecyduj jakie kluczowe 
przesłanie chcesz w nim zamieścić. 

• Zaproś prasę, rodziców, inne szkoły do 
wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Napisz o tym 
w szkolnej gazetce, blogu lub na stronie 
internetowej szkoły. 

 

3.Miej wpływ 
Aby nadać Twoim działaniom większy oddźwięk, spróbuj wpłynąć na 
osoby, które podejmują ważne decyzje. Pokaż im, jak bardzo zależy 
Ci na przeciwdziałaniu nierównościom. 

•   Napisz list do polityka lub przedstawiciela lokalnej władzy prosząc, 
aby podjął większe starania na rzecz przeciwdziałania 
nierównościom. List nie powinien być dłuższy niż jedna strona, 
powinien prezentować jasne i czytelne punkty.  

•  Zdecyduj jakie są priorytety. Nierówności to zjawisko globalne. 
Podejmij decyzję, czy list będzie dotyczył zjawisk ogólnoświatowych, czy skupisz się na lokalnych 
wydarzeniach. 

2.Wyjdź w teren: Zorganizuj akcję ze swoimi koleżankami i 
kolegami ze szkoły. Niech zobaczy Was społeczność lokalna! 

3.Miej wpływ: Zastanów się w jaki sposób przekonać wpływowe 
osoby do działania przeciw rosnącym nierównościom. 

Nierówności w  San Paulo, Brazylia.  
Zdjęcie: Tuca Viera 

Równość dla wszystkich? Opieka zdrowotna w Ghanie.  
Zdjęcie: Abbie Trayler-Smith/Oxfam GB 

Więcej propozycji działania:  
 

•  Zorganizuj pokaz filmu, aby 
sprowokować młodych ludzi do 
przemyśleń i dyskusji.  

•  Odszukaj organizacje zajmujące się 
działalnością na rzecz zwalczania 
nierówności – wspieraj ich działania! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjhX7aoVYc4&t=13s

