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ПРОБЛЕМА БАЙДУЖОСТІ В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 

В умовах сьогодення сучасне покоління виростає під впливом технічного 

прогресу, що справляє на нього дуже потужний вплив. Це телевізори, Інтернет, 

мобільні телефони та інші гаджети, які стають простором для всюдисущих ЗМІ. 

Зосереджуючи увагу на технічних засобах, людина стає більш байдужою до 

всього того, що її оточує. Все реальне частіше замінюється віртуальним - 

соціальними мережами, комп'ютерними іграми тощо. 

Відстороненість від іншої людини в сучасному соціумі породжує явище 

байдужості. Наші ЗМІ мало акцентують увагу на цій проблемі, але вона існує й, 

нажаль, набуває усе більшої поширеності. 

Для прикладу можна навести ситуацію, яка склалась у нашій країні. 

«Політичні розмови про розділення країни не можуть бути порівняні з тією 

небезпекою того, що люди байдужі до біди, яка сталася не з ними, а поряд з 

ними», - говорить політолог, директор соціологічної служби «Український 

барометр» Віктор Небоженко, коментуючи громадську реакцію на трагічні події 

на Західні Україні влітку 2008 року. На його думку, в нас існує чотири проблеми. 

1. Пасивність громадськості до трагедій. 

2. Неефективність громадських служб. 

3. Фінансова й організаційна неготовність. 

4. Наявність розкрадань і корупції, які виникають під час ліквідації наслідків 

стихії. 

На сьогоднішній день можна констатувати, що суспільство перебуває у стані 

дезорієнтації, невизначеності. Люди у такій ситуації розраховують лише на себе, 

почасти перестаючи помічати поряд із собою інших. На фоні глобальних 

негараздів виникає байдужість до масових бід, хоча волонтерський рух, активна 

допомога постраждалим від АТО свідчать і про зворотне, що не може не 

викликати захоплення й поваги. 

Політики і вищі гілки влади численними прикладами цинічного відношення 

стосовно пересічних громадян, ігноруванням їх бід та турбот, «інфікують» 

суспільство вірусом байдужості й руйнують віру в чесність та справедливість. 

Люди, які не довіряють владі, розраховують тепер лише на себе, й, нажаль, іноді 

стають від цього більш жорстокими та байдужими по відношенню до інших. 
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