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Quiz: Nierówności
Poniższy quiz sprawdzi twoją wiedzę dotyczącą globalnych
nierówności. Wskazówka: w niektórych pytaniach, więcej niż
jedna odpowiedź jest prawidłowa.
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Zaczynamy!
1. Co jest prawdą?
a)
b)
c)
d)

5% najbogatszych ludzi ma większy majątek niż pozostałe 95% populacji
10% najbogatszych ludzi ma większy majątek niż pozostałe 90% populacji
1% najbogatszych ludzi ma większy majątek niż pozostałe 99% populacji
7% najbogatszych ludzi ma większy majątek niż pozostałe 93%populacji

Odpowiedź : c
W 2016 roku, 62 najbogatsze osoby posiadały taki majątek jak połowa ziemskiej populacji. Łącznie
ich bogactwo wycenione zostało na 1.76 trylionów dolarów.
Czy to Cię zaskakuje? Czy brzmi to sprawiedliwie?
Źródło: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-theeconomy-drive-extreme-inequ-592643

2. Jeśli chodzi o porównanie majątku ludzi, uważasz że większość populacji na świecie jest:
a)
b)
c)
d)

Prawie równo podzielona
Całkiem równo podzielona
Trochę nierówno podzielona
Bardzo nierówno podzielona

Odpowiedź: c lub d
Mimo tego, że w wielu krajach sytuacja bardzo się od siebie różni, to jednak większość
społeczeństw nie jest równa – są ludzi mający więcej pieniędzy, będący w lepszej kondycji
zdrowotnej oraz lepiej wyedukowani niż inni. To właśnie nazywamy nierównościami. Niektóre
nierówności są przewidywalne, ponieważ ludzie mają różne zarobki w zależności od zawodu.
Jednak, przez ostatnie 15-20 lat przepaść pomiędzy najbogatszymi i najmniej zamożnymi
drastycznie wzrosła, co obrazuje pytanie numer 1.
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3. Która sławna osoba powiedziała, że wzrost nierówności stanowi główne wyzwanie dla świata?
a)
b)
c)
d)

Sekretarz Generalny ONZ (Ban Ki-moon)
Barack Obama
Papież Franciszek
Prezes Światowego Banku (Jim Yong Kim)

Odpowiedź: wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wszystkie wymienione powyżej osoby poruszały kwestię rosnących ogólnoświatowych nierówności,
które są powodem wielu wyzwań. To pokazuje jak poważna jest ta sytuacja. Klikając w poniższe linki
możesz dowiedzieć się więcej.
Ban Ki Moon
Barack Obama
Papież Fransciszek
Jim Yong Kim

4. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Społeczeństwo z dużymi nierównościami oznacza, że…..
a) kilka osób ma dużo pieniędzy, a dużo ludzi posiada niewiele pieniędzy
b) kilka osób jest w dużo lepszej kondycji zdrowotnej, niż pozostała część osób mająca
problemy zdrowotne
c) są regiony w kraju które są o wiele bardziej bezpieczne do życia, niż pozostałe
d) kilka osób może dokonywać różnych życiowych wyborów, a duża ilość osób ma dużo mniej
możliwości
Odpowiedź: wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, ponieważ nierówności – oznaczają nierówne społeczeństwo –
które mogą dotyczyć różnych aspektów. Zazwyczaj mówi się o ilości pieniędzy i majątku jaki ludzie
posiadają, ale nierówności mogą również dotyczyć stanu zdrowia, dostępu do edukacji, poziomu
przestępczości, tego czy ludzie mogą angażować się politycznie w sprawy społecznie i czy mają
możliwości dokonywania różnych życiowych wyborów. Zatem, nierówności mogą dotyczyć wielu
aspektów życia.
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5. Które stwierdzenie jest prawdziwe? Nierówności są czymś co ….
a) głównie występuje w mniej zamożnych krajach tzw. krajach „globalnego Południa”
b) nie podlega kontroli
c) może być zredukowane poprzez inne decyzje rządu
d) zwiększa się z biegiem czasu
Odpowiedź: c
Większość z powyższych odpowiedzi nie jest zgodna z prawdą. Duże nierówności społeczne mogą
wystąpić wszędzie. Stany Zjednoczone są zamożnym krajem, mającym jednak duży stopień
nierówności między ludźmi, w porównaniu ze Szwecją, która mając również wysoki status
materialny ma bardzo mały odsetek nierówności. Podobnie sytuacja wygląda w krajach mniej
zamożnych, dla przykład Nepal ma bardzo mały stopień nierówności, natomiast Honduras
charakteryzuje się wysokim odsetkiem nierówności społecznych. W przeszłości poziom nierówności
był zmienny, zwiększał się i zmniejszał. To oznacza, że stan nierówności w społeczeństwie nie jest
nieuchronny, a ludzie – zazwyczaj za sprawą rządu, mogą ( i robią) rzeczy prowadzące do
zredukowania tego stanu. Zatem, odpowiedź (c) jest prawdziwa.
Aby zobaczyć wskaźnik Gini, dla różnych krajów użyj tego odnośnika.

6. “Nierówne społeczeństwo jest złe dla ludzi którzy mają mniej, ale dobre dla ludzi, którzy mają
więcej.” Uważasz, że to prawda czy fałsz?
a) Prawda
b) Fałsz
Odpowiedź: b
Może myślisz, że gdybyś był/a bogaty/a, było by lepiej żyć w nierównym społeczeństwie, bo
mógłbyś/mogłabyś mieć większy majątek niż inni ludzie. Jednak jak pokazują znaczące badania
dotyczące nierówności, w rzeczywistości, bardziej nierówne społeczeństwo jest gorsze dla każdego,
kto jest jego częścią, włączając w to także zamożnych ludzi. W społeczeństwie pełnym nierówności
jest większy odsetek przestępczości, a kraj słabiej się rozwija. Nierówności dotykają wszystkich,
także w pośredni sposób.

www.sfyouth.eu

7. Jaki odsetek emisji dwutlenku węgla jest po stronie bardziej zamożnej części społeczeństwa ?
a) 10%
b) 25%
c) 70%
d) 90%
Odpowiedź: d
Emisja dwutlenku węgla powoduje nieodwracalne zmiany klimatyczne. Większość mniej zamożnych
społeczeństw żyje na obszarach bardziej podatnych na zmiany klimatyczne, mimo że ich „wkład” w
globalne ocieplenie wynosi jedynie 10% . Średni ślad 1% zamożnej części populacji światowej, to
emisja 175 razy większa niż 10% mniej zamożnych mieszkańców globu.
Przeczytaj więcej: Oxfam’s report “An Economy for the 1%” and UN Report “Inequalities exacerbate climate impacts on
poor”.

8. Która z poniższych rozwiązań może pomóc w redukcji nierówności?
a) Wyższe podatki dla przedsiębiorstw i zamożnych ludzi
b) Dostęp do bezpłatnej, wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej dla każdego
c) Wzrost zarobków, wśród najniżej opłacanych profesji
d) Wspieranie mniej zamożnych ludzi – np. banki żywności
Odpowiedź: Wszystkie
W rzeczywistości wszystkie te czynniki pozwolą zmniejszyć nierówności. Pomagają one podzielić,
lub rozprowadzić pieniądze od bardziej do mniej zamożnych ludzi i upewnić się, że każdy ma dostęp
do usług ułatwiających życie (takich jak szkoły i szpitale).

