Rozdział V
Karta pracy

Koniec imperiów kolonialnych
1. Wymień przyczyny osłabienia pozycji międzynarodowej państw europejskich w pierwszej
połowie XX w.
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2. Uszereguj w porządku chronologicznym wydarzenia dotyczące procesu dekolonizacji Indii.
Wpisz litery we właściwe kratki na osi czasu.
A. przekształcenie Indii w federację prowincji i księstw,
B. powstanie Indyjskiego Kongresu Narodowego,
C. ogłoszenie niepodległości Indii i Pakistanu,
D. wydanie rezolucji wzywającej Brytyjczyków do opuszczenia Indii,
E. marsz solny poprowadzony przez Mahatmę Gandhiego

3. Porównaj proces dekolonizacji Azji i Afryki. Uzupełnij tabelę.
Proces dekolonizacji
czynniki sprzyjające
dekolonizacji

przejawy pokojowego
demontażu systemu
kolonialnego
przykłady konfliktów
zbrojnych w okresie
dekolonizacji

Azja

Afryka

3. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.
Komunikat końcowy konferencji krajów Azji i Afryki w Bandungu z 24 kwietnia 1955 r.
A. Współpraca gospodarcza
1. Konferencja krajów Azji i Afryki uznaje za naglącą konieczność pobudzenie rozwoju
gospodarczego w strefie Azji i Afryki. Dano wyraz powszechnemu pragnieniu współpracy
gospodarczej między uczestniczącymi krajami na zasadzie wzajemnych interesów i
poszanowania suwerenności narodowej. [...]
F. Sprawa zapewnienia powszechnego pokoju i współpracy
1. Konferencja krajów Azji i Afryki, stwierdzając, iż szereg państw nie zostało jeszcze
przyjętych do Organizacji Narodów Zjednoczonych, uważa, że w celu zapewnienia skutecznej
współpracy dla utrzymania pokoju na całym świecie, członkostwo w Organizacji Narodów
Zjednoczonych powinno być powszechne. [...]
G. Deklaracja w sprawie zapewnienia powszechnego pokoju i współpracy
[...] Poszczególne narody [...] powinny okazywać tolerancję i współżyć pokojowo jak dobrzy
sąsiedzi oraz rozwijać przyjazną współpracę na poniższych zasadach:
1. Poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz celów i zasad Karty Narodów
Zjednoczonych.
2. Poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich narodów.
3. Uznanie suwerenności wszystkich ras i równości wszystkich narodów – wielkich i małych.
4. Wstrzymanie się od interwencji i mieszania się w sprawy wewnętrzne innego kraju.
Źródło: Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 328–331.

A. Wymień cele, które przyświecały państwom uczestniczącym w konferencji w Bandungu.
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B. Napisz, kto miał pełnić funkcję gwaranta współpracy państw Azji i Afryki.
......................................................................................................................................................
5. Uzupełnij schemat analizy SWOT. Oceń dziedzictwo kolonizacji europejskiej.
Dziedzictwo kolonizacji europejskiej
Mocne strony
Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

