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• A világ lakossága évente 90 millió fővel nő, 2011. ok-
tóber 31-én léptük át a 7 milliárd főt.

• A világ lakosságának leggazdagabb egyötöde 
osztozik a megtermelt javak és szolgáltatások 
négyötödén.

• A leggazdagabb 1%-hoz tartozók éves bevétele 
annyit tesz ki, mint a világnépesség legszegé-
nyebb 57%-ának összes jövedelme.

• Az USA-ban az elhízás már népbetegségnek számít, 
mert minden harmadik ember kórosan túlsúlyos. 
A fogyókúrás programokra fordított hatalmas pénz-
összegből több afrikai ország éhezési problémáját is 
meg lehetne oldani.

• Minden évben legalább 15 millió 5 év alatti gyer-
mek, naponta 24.000 ember hal meg a szegény-
ség és az alultápláltság következtében.

• Ha a világon mindenki úgy élne, mint egy átlagos ma-
gyar ember, akkor három Földre lenne szükségünk.

41. A globalizáció etikája – Az én váram a 
mi várunk is?
„Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vám-
szedők is?” (Mt 5,46) 

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” (Sir Patrick Geddes)

Szerinted?        2

Mi lehet az alapja egy közös, globális erkölcsnek? 
Az 37. leckében összegyűjtött keresztény erkölcsi 
értékek közül melyeket javasolnátok egy közös, 
globális erkölcsrendszerhez? Hogyan próbálná-
tok elfogadtatni ezeket?

Hallottál róla?

Az Észak és a Dél, az első és a harmadik világ kö-
zötti gazdasági különbségek kialakulásához a 
téves világszemlélet is hozzájárult. Az a megálla-
podás, hogy Észak kerüljön a térképen „felülre”, 
a középkorból származik, amikor a nagy európai 
felfedezők hajóútjukon az északon elhelyezkedő 
Sarkcsillag (North Star) alapján tájékozódtak, s a 
mágneses iránytű is az északi irányt mutatta. Ezt 
megelőzően Kelet volt a tájékozódás fő iránya, 
azonban mára már évszázadok óta belénk véső-
dött a földrajzi észak és dél „fent” és „lent” szavak-
kal jelölt meghatározottsága. 
Az első modern „fordított” térképet egy ausztrál 
fiú, Stuart McArthur készítette, amikor külföldi ta-
nulmányai során az amerikai vendégdiákok csak a 
„lentről jött fiúnak” nevezték őt. Ekkor határozta 
el, hogy egy nap kiad egy olyan térképet, ame-
lyen Ausztrália van fent.  

Szerinted?      1
Mit eredményez a keresztény normák (tíz-
parancsolat, nagy parancsolat, aranysza-
bály) alkalmazása a fenti adatok esetében?
Hol van a problémák gyökere szerinted? 
Milyen megoldást javasolnál az egyes ese-
tekre?

Mozdulj!          2

Mit tehetnél a felsorolt problémák megoldása érde-
kében, ha te lennél 
• az ENSZ főtitkára?
• a Coca-Cola Co. vezérigazgatója?
• egyházad lelkésze
• egy középiskola tanára?

A telekommunikációs eszközök fejlettségé-
nek mai szintjén globális világról beszélünk, 
ami azt jelenti, hogy az emberi kapcsolatokhoz 
szükséges információáramlás gyakorlatilag azo-
nos időpontban áll az emberek rendelkezésére a 
Föld (globus) különböző földrajzi pontjain.  Az 
így létrejövő virtuális információváltások ugyan 
nem helyettesíthetik mindenben a hús-vér kap-
csolatok minőségét és légkörét, de nagyban le-
hetővé teszik a különféle kultúrák és a bennük 
élő emberek találkozását. 

Európa és Észak-Amerika lakossága eddig 
is többkultúrájú társadalmakban élt, a virtuá-
lis közösségi terek és hálózatok elterjedésével 
azonban ebben az élményben minden, világhá-
lóhoz csatlakozó embernek része lehet. A glo-
bális kultúra közös nyelve az angol, de ha valaki 
mélyebbre  ás az interkulturális kapcsolatépítés 
lehetőségeiben, az előbb-utóbb találkozik a kö
zös erkölcs hiányának problémájával.  Közös 
erkölcs csak azok között a társadalmi csoportok 
között jöhet létre, amelyek komolyan veszik azt 
a feladatot, hogy meg kell tanulniuk egymással 
együtt, egymás javát szem előtt tartva élniük. 
Más szóval az egyszerű multikulturális egymás 
mellett élésen túl igyekezni kell megtalálni és 
kialakítani az interkulturális együtt élés le
hetőségeit.

Mozdulj!          1

Gyűjtsétek össze, hogy saját életetekben a globalizáció 
milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár! Melyek 
létfontosságúak számotokra, s melyek nélkül tudnátok 
élni? Melyik akadályoz benneteket valamiben?

Mozdulj!        4

Gyűjtsetek konkrét példákat a globális világ-
problémákra!

Szerinted?        3

Ki a felebarátod? Mit tanultunk erről 9. osztály-
ban?
Mi szükséges ahhoz, hogy valakinek a felebarát-
jává váljak? 

Mozdulj!        3

Mit jelent a felebarát fogalmának megélése az 
alábbi szituációkban? Játsszatok el néhányat!
kommentelés egy közösségi oldalon, internetes 
eladás és vásárlás, nyaralás egy távoli ország-
ban, részvétel egy nemzetközi ifjúsági rendez-
vényen, utazás egy koncertre

Mit jelent?

Globális vagy világproblémának nevezzük 
azoknak a társadalmi, gazdasági környezeti, 
kulturális és egyéb problémáknak az összessé-
gét, amelyek hatása a Föld egészére kiterjed, 
s amelyek kezelése is csak globális mértékben 
valósítható meg. A globális problémák mind 
térben, mind időben kiterjedtek: hatásuk ott is 
érezhető, ahol a probléma gyökere nincs jelen, 
s következményei több nemzedéken keresztül 
megmaradnak.


