CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

Les Conseqüències de la Segona Guerra
Mundial
1. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
DEMOGRÀFIQUES
 Més de 50 milions de morts a tot el Món.
 21 milions de víctimes a l’URSS, més de 6 milions a Polònia i
a Alemanya.
 Majoria de víctimes civils.
 Gran nombre de desplaçats per la guerra.
TERRITORIALS
 Importants canvis en les fronteres europees, sobretot a la
part oriental. La Prússia oriental va quedar repartida entre
Polònia i l’URSS. Les repúbliques d’Estònia, Letònia i Lituània
van quedar integrades a l’URSS.
 Itàlia va perdre la regió d’Ístria a favor de Iugoslàvia.
 Divisió d’Alemanya en 4 zones d’ocupació.
ECONÒMIQUES
 Destrucció massiva de ciutats, instal·lacions industrials,
camps de conreu, vies de comunicació i infraestructures...
 Caiguda de la producció al 50% en els països participants
a la guerra i gran increment de la inflació per la caiguda
de l’oferta.
 Creixement dels països que s’havien mantingut neutrals o
que havien tingut una participació menor (Suècia,
Canadà, Austràlia... i sobretot els Estats Units).
POLÍTIQUES
 Debilitat política d’Europa, i nova hegemonia bipolar dels
Estats Units (món capitalista) i de l’URSS (món comunista)
 Triomf de les democràcies sobre els feixismes.
 Creació de l’ONU (1945)
MORALS
 Gran impacte moral per la violació sistemàtica dels drets
humans: deportacions, Holocaust...
 Impacte pel llançament de les bombes atòmiques i el nou
terror nuclear.

Divisió territorial d’Alemanya entre els Aliats (1945)

Europa despres de la Segona Guerra Mundial

2. LES CONFERÈNCIES DE PAU
Conferència de Teheran
Conferència de Teheran (Iran), el
novembre de 1943.
Stalin (URSS), Churchill (UK) i
Roosevelt (USA)

Conferència de Jalta
Conferència de Jalta (península
de Crimea, URSS), el febrer de
1945.
Stalin (URSS), Churchill (UK) i
Roosevelt (USA)

Conferència de Potsdam
Conferència de Potsdam (a prop
de Berlín, Alemanya), l’agost de
1945.
Stalin (URSS), Atlee (UK) i Truman
(USA)

Conferències de París
Conferències de París (abril – juliol
i juliol – octubre de 1946).
Representants de l’URSS, UK, USA i
França.

LA FUNDACIÓ DE L’ONU

Abril de 1945 – Conferència
de San Francisco

Es va acordar la fundació de
l’ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS
UNIDES (ONU).
46 membres fundacionals.

ELS SEUS OBJECTIUS
LA SEVA ORGANITZACIÓ






El manteniment de la pau mundial i el
rebuig a l’ús il·legal de la força.
La defensa dels drets humans i el rebuig a
qualsevol forma de discriminació.
El foment de la cooperació i la solidaritat
entre les nacions.
El reconeixement del dret a
l’autodeterminació dels pobles. Rebuig del
colonialisme.

ASSEMBLEA GENERAL
Tots els Estats integrants de l’ONU. Majoria de 2/3 per
adoptar qualsevol decisió.
CONSELL DE SEGURETAT
Format per 5 membres permanents amb dret de vet
(USA, UK, URSS, Xina i França) i altres membres
rotatoris.
Organismes de l’ONU
UNICEF, FAO, OMS, UNESCO, ACNUR ...

