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Třetí svět po r. 1945
Třetí  svět = převážně kolonie na území Afriky, Asie a zemědělská

Latinská Amerika
Hroutí se koloniální říše, sílí zde národně emancipační snahy.
Největšími koloniálními mocnostmi doposud byly: Velká Británie,

Francie, USA, Belgie a Nizozemsko.
Do roku 1950 - se osvobodily z koloniální nadvlády především státy

jižní Asie, Dálného východu a arabského světa.
V roce 1946 - získaly nezávislost Filipíny, Jordánsko, Sýrie,

na britských državách v Indii vznikly dva nové státy, Indie a
Pákistán.



1948 se stal nezávislým Cejlon /nynější Srí Lanka/ a Barma
1949 Nizozemsko uznalo nezávislost Indonésie,

Francie Laosu, Kambodže a Vietnamu, tedy Indočíny
1954 získaly tyto státy úplnou nezávislost

V roce 1956 začala dekolonizace Afriky.
Francie poskytla nezávislost Maroku a Tunisku, Velká Británie Súdánu.
V nejbližších letech je následovaly další dvě desítky států.
Alžírsko získává nezávislost po složitých jednáních v r. 1962.

Proces dekolonizace vyvrcholil v polovině šedesátých let.
Neosamostatnila se pouze území, která byla úzce svázána
s koloniální zemí, anebo byla příliš chudá.



Území, která byla v historii pod větší či menší britskou kontrolou

Britské impérium se postupně přetvořilo na Společenství národů
/Commonwealth/, tvořené volným sdružením padesáti nezávislých států
a několika kolonií a závislých zemí. Britský panovník je hlavou
Společenství, nikoli jednotlivých států.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_Empire_Anachronous_7.png


Společné rysy nových států
třetího světa

1. nízký stupeň hospodářského i politického rozvoje; všechny tyto
země, nazýváme také rozvojové /patří k nim i státy, které jsou
formálně samostatné už dlouhou dobu, ale řadí se do této
kategorie stavem dosaženého hospodářského rozvoje/.

2. vysoká porodnost
3. nízké příjmy
4. vysoká nezaměstnanost
5. nedostatek investic
6. vysoké procento negramotnosti
7. nedostatek potravin, pitné vody a lékařské péče pro obyvatele



Politická situace
Pokud se v některé zemi budoval demokratický systém, nebyla jeho

pozice pevná.
V oblastech třetího světa vládly často vojenské nebo polovojenské

diktatury / např. v Kambodži, Ugandě, Rwandě/.

Vliv Západu a Východu
Oba bloky chtěly získat vliv na dění v těchto státech. Snažily si je
především naklonit hospodářskou a vojenskou pomocí. Často se
státy zadlužily, což dodnes podlamuje rozvoj zemí třetího světa.



Hnutí nezúčastněných
Bylo vytvořeno na přelomu padesátých a šedesátých let státy,

které se rozhodly nezapojit se do žádného ze soupeřících
bloků.

Základní myšlenkou se stal společný postup při udržování a upevnění
míru a spolupráce, chtělo se též podílet na řešení celosvětových
problémů.

Významnou roli v hnutí hrály postupně od šedesátých do osmdesátých
let Egypt, Jugoslávie a Indie.

Hnutí přijalo několik rezolucí, které vyhlašovaly připravenost zahájit
širokou spolupráci, jeho činnost podlamovaly rozdílné politické
představy.

S koncem studené války se cesty států v hnutí rozešly.
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