Najważniejsze współczesne konflikty na świecie
Nr. Miejsce konfliktu

Strony konfliktu

Przyczyny konfliktu

1

Afganistan

Talibowie, Pasztuni,
Tadżycy, Uzbecy,
wojska
stabilizacyjne

2

Bośnia

Chorwaci, Serbowie, Konflikt etniczno-religijny pomiędzy katolickimi Chorwatami,
Bośniacy
prawosławnymi Serbami a muzułmańskimi Bośniakami.

3

Czeczenia

Rosjanie, Czeczeńcy

Partyzancka wojna narodowowyzwoleńcza Czeczeńców próbujących
oderwać się od Federacji Rosyjskiej.

4

Etiopia. Erytrea

Etiopia, Erytrea

Konflikt terytorialny zakończony porozumieniem pokojowym w 2000 roku.

5

Falklandy
(Malwiny)

Argentyna, Wielka
Brytania

Konflikt o archipelag należący do Wielkiej Brytanii. Argentyna rości sobie
prawa do tych wysp. W 1982 roku wojska argentyńskie zajęły Falklandy,
które po 2 miesiącach zostały odbite przez wojska brytyjskie.

6

Filipiny

Filipińczycy,
islamiści

Konflikt w południowej części Filipin (głównie na wyspie Mindanao)
pomiędzy większością chrześcijańską a islamistami chcącymi oderwać
Mindanao od Filipin.

7

Irak

sunnici, szyici,
wojska stabiliz.

Interwencja wojsk amerykańskich w ramach wojny ze światowym
terroryzmem.

8

Irak, Iran, Turcja,
Syria

Kurdowie, państwa
zamieszkałe przez
Kurdów

Konflikt narodowowyzwoleńczy Kurdów dążących do utworzenia własnego
państwa. Kurdów często nazywa się największym narodem bez własnego
państwa.

9

Irlandia Północna

katolicy, anglikanie

Konflikt narodowościowo-religijny między unionistami (większością
anglikańską) a mniejszością katolicką. IRA (Irlandzka Armia Republikańska zbrojne oddziały katolików irlandzkich)

Żydzi, Arabowie

Wieloletni konflikt narodowościowo-religijny między Żydami a Arabami
(głównie Palestyńczykami). Próba stworzenia państwa palestyńskiego –
Autonomia Palestyńska obejmuje zachodni brzeg Jordanu oraz strefę Gazy.
Hamas, Al.-Fatah, OWP to zbrojne organizacje palestyńskie, intifada
(powstanie palestyńskie)

10 Izrael

Wojna domowa pomiędzy talibami (islamskimi fundamentalistami) a
innymi mieszkańcami Afganistanu. Po ataku na WTC do wojny włączyły się
Stany Zjednoczone wraz z państwami koalicyjnymi.

11 Kaszmir i Dżammu Pakistan, Indie

Spór terytorialny między Indiami a Pakistanem trwający od końca lat50tych XX wieku. Kaszmir i Dżammu w większości należą do Indii. Pakistan
rości sobie prawa do tych ziem. Oba kraje posiadają broń jądrową

12 Kosowo

Albańczycy,
Serbowie

Dążenie Albańczyków do oderwania się od Serbii. Powstało w 2008 nowe
państwo Kosowo – uznane tylko przez niektóre państwa świata.

13 Kraj Basków

Baskowie, Hiszpania

Dążenie Basków do większej autonomii w ramach Hiszpanii lub
niepodległości. ETA – organizacja zbrojna Basków – liczne akty terroru

14 Kuryle

Rosja, Japonia

Spór o część archipelagu należącego do Rosji. Kuryle zostały zajęte przez
Związek Radziecki pod koniec II wojny światowej. Japonia chce odzyskać te
wyspy.

15 Nepal

rząd nepalski,
partyzanci
maoistowscy

Rebelia partyzantów maoistowskich dążących do obalenia monarchii i
wprowadzenia ustroju komunistycznego.

16 Rwanda

Tutsi, Hutu

Ludobójstwo około 1 mln Tutsi przez ekstremistyczne bojówki Hutu w 1994
roku.

17 Somalia

islamiści, wojska
somalijskie i
etiopskie

Konflikt między fudamentalistami islamskimi z Unii Trybunałów Islamskich
a wojskami rządu somalijskiego i wojskami etiopskimi.

Nr. Miejsce konfliktu

Strony konfliktu

Przyczyny konfliktu

18 Sudan

Arabowie, ludność
murzyńska

Murzyńska większość Dar Furu zażądała praw większej autonomii.
Rebelianci oskarżyli rząd w Chartumie o faworyzowanie arabskich
nomadów. Do walk z rebeliantami rząd zrekrutował składającą się z Arabów
armię, która jest oskarżana o liczne zbrodnie.

19 Sudan
Południowy

Sudan i Sudan
Południowy

Konfilkt związany z walką o niepodległość Sudanu Południowego (charakter
etniczo-religijny) –problemy z wyznaczeniem granic - złoża ropy naftowej

20 Tajwan

Tajwan, Chiny

Wyspa tworząca państwo niezależne od Chińskiej Republiki Ludowej. ChRL i
większość państw świata nie uznaje niepodległości Tajwanu.

21 Timor Wschodni

Timorczycy,
Indonezja

Konflikt na tle narodowościowo-religijnym. W 2002 roku Timor Wschodni
uzyskał niepodległość po 27 latach okupacji indonezyjskiej.

22 Tybet

Tybetańczycy, Chiny

Dążenie do niepodległości regionu, który został zaanektowany przez Chiny.

23 Gruzja

Gruzja i Rosja

Konflikt zbrojny między siłami wojskowymi Gruzji, a wojskami
separatystycznej Osetii Południowej, Abchazji i Rosji, który wybuchł w
sierpniu 2008 roku, szesnaście lat po zakończeniu poprzedniej wojny, w
wyniku której Osetia Południowa de facto uniezależniła się od Gruzji.

24 Mali 2012/13

Islamiści ,
władzeMali

Próba stworzenia państwa islamskiego na północy Mali – interwencja wojsk
francuskich

25 Kraje arabskie
(Tunezja,Libia,
Egipt, Syria)

Konflikty
wewnętrzne

ARABSKA WIOSNNA LUDÓW 2011/2013
próby obalenia wieloletnich rządów dyktatorskich przez ruchy opozycyjne
(dyktatorzy: Kadafi w Libii , Mubarak w Egipcie)

26 Naddnieprze /
Mołdawia

Mołdawianie i
Rosjanie

Rosjanie zamieszkujący na terenie Mołdawii utworzyli własne państwo nie
uznawane na arenie międzynarodowej, ale wspierane przez Rosję

27 Kolumbia

Siły rządowe i
ugrupowania
paryzantki lewackiej

Trwająca od1948 roku wojna domowa między konserwatywnymi władzami
a licznymi ugrupowaniami lewackimi (np.FARC, ELN). Rozwój narkobiznesu,
liczne porwania dla okupu

28 Sri Lanka

Syngalezi i
Tamilowie

Stronami są Syngalezi wyznania buddyjskiego, stanowiący 3/4 populacji
oraz Tamilowie, wyznający przeważnie hinduizm, stanowiący 20%
populacji, Syngalezi zdominowali życie polityczne kraju i wprowadzali
prawa faworyzujące własną społeczność, zdarzały się też pogromy ludności
tamilskiej.

29 Korea

KRLD – Korea Płd.

Konfilkt polityczny między komunistycznymi siłami KRLD (Korei Północnej) a
Koreą Południową wspieranąprzez USA. W latach 1950-1951 doszło do
wojny rozpoczętej agresją wojsk komunistycznych. W roku 1953 podpisano
rozejm (nigdy nie podpisano porozumienia pokojowego). Co jakiś czas
dochodzi do wzrostu napięcia – Korea Północna grozi użyciem broni
jądrowej.

