
A INGLATERRA VITORIANA (1837-1901)

1. A prosperidade vitoriana
* Avanzada industria
* Política económica librecambista
* Inglaterra ten a primeira mariña mercante do mundo
* Londres é o centro financeiro mundial
* No tránsito entre os dous séculos, a economía británica tivo que lle facer fronte á 
  competencia doutros países, especialmente de Alemaña

2. Organización política e estrutura social
* As leis de reforma (dende 1832 a 1885) ampliaron o sistema electoral facéndoo
  cada vez máis participativo
* A ampliación do dereito ó voto acompañouse ada democratización do ensino, 
  que se converteu en obrigatorio de 6 a 13 anos, e gratuíto a partir de 1891
* A negación do dereito ó voto ás mulleres provocou, a partir de 1890, e, sobre todo,
  a partir de 1903, o nacemento do movemento sufraxista, liderado por Miss Pankhurst
* As mulleres non obtiveron o recoñecemento do sufraxio feminino ata 1918
* O predominio de tories e whigs víuse modificado pola creación do Labour Party
* Un dos problemas políticos fundamentais foi o de Irlanda, na que se incrementou o
  sentimento nacional e a vontade de independencia, que concluiría en 1921 coa 
  independencia de Irlanda

3. O Imperio británico
* O imperio era a base do poderío e do esplendor británico
* Rivalidade coa Alemaña do káiser Guillerme II
* O máximo momento de gloria do Imperio é a coroación de Vitoria como 
   emperatriz da India (1876)



TERCEIRA REPÚBLICA FRANCESA (1870-1914)

1. O crecemento económico
* A industrialización francesa foi máis serodia e tivo características diferentes á
  británica: feble crecemento demográfico, limitado proceso de urbanización, 
  lentitude nas transformacións rurais, mantemento das pequenas industrias, 
  forte proteccionismo, escaseza de carbón, etc.
* A finais de século iniciouse un acelerado proceso de crecemento económico
* A capacidade investidora no exterior acentuouse, especialmente na industrialización
  rusa e española

2. Unha república laica e liberal
* O país evolucionou cara a un Estado cunha administración nacional fortemente 
  centralizada. 
* A reforma do sistema educativo a partir de 1880 instaurou unha escola obrigatoria,
  laica e gratuíta entre os 6 e os 13 anos
* A Terceira República tiña dúas cámaras lexislativas, chamadas Asemblea e 
  Senado, e un Presidente con poucos poderes
* En 1880 instáurase o sufraxio universal masculino
* Antes de 1890 restauráronse as liberdades públicas como a liberdade de reunión
  e de prensa, ó mesmo tempo que se decretou a elección dos alcaldes e se 
  recoñeceu a existencia dos sindicatos obreiros
* Tamén se impulsou un proceso de laicización do Estado e de diminución da 
   influencia social da Igrexa
* A finais de século consolidáronse o partido moderado de Gambetta e o radical
  de Clemenceau. En 1905 fúndase a SFIO, agrupación de distintos sectores
  socialistas baixo o liderado de Jaurès

3. Os problemas da República
* O boulanxismo fomentou o nacionalismo e o sentimento de desquite fronte a 
   Alemaña. Boulanger foi derrotado nas eleccións de 1889
* O affaire Dreyfus amosou un antisemitismo latente na sociedade francesa, que

* O asunto internacional que máis dividía á opinión pública eran as relacións con 
  Alemaña. Unha corrente de opinión defendía a necesidade de chegar a acordos

  na guerra de 1870, conseguisen que esas rexións obtivesen unha grande autonomía.
  Outros mantiñan que a reconciliación con Alemaña era imposible e defendían a
  alianza con outras potencias para enfrontárense a Alemaña

  foi denunciado por Zola no artigo J'accuse

  cos que, sen renunciar enteiramente á reivindicación de Alsacia-Lorena, perdidas



OS NOVOS ESTADOS UNIFICADOS: ALEMAÑA E ITALIA

1. A Alemaña de Bismarck (1870-1890)
* A Alemaña de finais do século XIX foi o Estado europeo que maiores progresos
  realizou. A comezos do século XX, Alemaña era a primeira potencia económica
  do continente europeo, e segunda mundial tras Estados Unidos de América
* En 1913, Alemaña era o segundo país pola súa produción industrial, que equivalía
  ó 15,7% de toda a mundial
* Sen embargo, o comercio alemán e o papel desempeñado por Alemaña no mercado
  financeiro eran secundarios, e non se interesaba na expansión colonial
* O interese xeoestratéxico orientábase cara á hexemonía continental, afanándose 
  sobre todo no centro e o Leste de Europa

* O Reich tiña unha estructura territorial federal e nn coñeceu un verdadeiro 
  sistema liberal
* Había dúas cámaras: a alta ou Bundesrat, unha especie de consello federal,
  e unha baixa ou Reichstag, composta de deputados elixidos por sufraxio
* O káiser podía nomear os seus ministros con independencia do Parlamento, e
  estes non eran responsables perante o Parlamento senón diante do mesmo káiser
* As forzas dominantes eran as conservadoras. Á beira delas xurdiron o SPD e o
  Zentrum católico. A Liga Panxermanista fundouse en 1891
* Desde 1896, Alemaña declarou a súa vontade de facer unha política mundial,
  apoiada no desenvolvemento da mariña e a creación dunha gran flota de guerra

3. Italia desde a unificación
* O establecemento da capitalidade en Roma por parte da dinastía Savoia provocou
  un conflito co Papado, que non recoñeceu ó Estado italiano nin á súa capitalidade
  romana
* En Italia prodúcese un importante crecemento demográfico e comezou unha
  industrialización eficaz, na que a construción do ferrocarril tivo un papel 
  importante para o artellamento dun mercado nacional
* As diferencias entre Norte e Sur dificultaron o proceso de consolidación industrial
  e de modernización social
* As forzas políticas maioritarias foron os conservadores de Crispi, aínda que as 
  eleccións de 1900 deron o poder ós liberais de Golitti, que iniciou unha etapa de 
  reformismo social e entendemento coas forzas obreiristas, impulsando a 
  democratización da politica italiana

2. Cara ó Reich imperialista



OS IMPERIOS ANTIGOS: AUSTROHÚNGARO, RUSO E OTOMANO

1. A Austria-Hungría dos Habsburgo
* As reformas de 1868 configuraron un Estado bicéfalo, con autonomía para Hungría
* O Imperio carece de institucións representativas e o poder do emperador era
  practicamente absoluto. O chanceler era nomeado directamente polo emperador
  e soamente era responsable perante el
* A finais do XIX, o problema clave no interior do Imperio eran as loitas 
  reivindicativas das diversas nacionalidades. As nacionalidades maioritarias eran 
  a xermana e a húngara
* Austria-Hungría non participou na carreira colonial e só na década de 1910 tivo
  certa tendencia a buscar unha expansión territorial a costa do Imperio Otomano 
  e os seus dominios europeos

2. A Rusia dos Romanoff
* Segue a ser un imperio autocrático, cun grande territorio e moita poboación, en
  contraste co atraso da súa sociedade, como consecuencia da tardía persistencia
  do réxime señorial
* En 1861, o tsar Alexandre II decreta a liberación dos servos. Pero a existencia 

  favorable ó desenvolvemento agrario
* A industrialización foi serodia e limitada. As grandes industrias rusas instaláronse
  fundamentalmente co apoio de capitais estranxeiros, sobre todo franceses, belgas
  e alemáns. Situáronse nas cuncas carboníferas do Mar Negro (Donetsk) e nos 
  Urais, e tamén arredor de Petrogrado
* A industrialización estivo acompañada dunha revolución nos transportes, na que
  salienta a construción do ferrocarril transiberiano, a liña máis longa do mundo,
  entre Moscova e Vladivostok
* O tsar Nicolás II subíu ó poder en 1894, e practicou unha política interna baseada
  na autocracia máis absoluta, aínda cando desde comezos do século XX se 
  intentasen algunhas reformas que afectaron á Duma ou Asemblea representativa
  das clases altas, pero que non fixeron de Rusia un Estado democrático
* A política exterior rusa orientábase cara ós Balcáns e cara ó Extremo Oriente, co
  choque bélico con Xapón en 1904 e a súa derrota, que reorientou a política 
  exterior rusa e deu paso á revolución de 1905

3. A descomposición do Imperio Otomano
* O Imperio Otomano, a finais do XIX, era un réxime autocrático en decadencia
* Ó longo do século XIX conseguiron a súa independencia Grecia, Serbia, Romanía,
  Bulgaria e Montenegro
* A sensación de afundimento nacional estimulou o xurdimento de movementos

  formado por un núcleo de rapaces novos militares que tiña como obxectivo a 
  instauración dun réxime constitucional e parlamentario capaz de defender a 
  dignidade turca fronte ás potencias occidentais
* O problema balcánico e a chamada cuestión de Oriente foron a orixe dunha serie
  de Guerras Balcánicas (1912-13), que constituíron un claro preludio da Primeira
  Guerra Mundial

  dunha comunidade campesiña ou mir que limitaba a propiedade privada non foi 

  reformistas de carácter nacionalista. En 1889 creouse o partido Mozos Turcos,



 



OS SISTEMAS DE POLÍTICA INTERNACIONAL (1870-1914)

1. As bases dos sistemas de Bismarck
* Os sistemas de alianzas establecidos por Bismarck obedecían a algúns 
  principios básicos:
 a) a busca do predominio alemán na política continental europea;

b) a creación dun bloque de potencias con centro no Imperio;
c) a contención dos inimigos de Alemaña, creando alianzas fronte a eles;
d) a diplomacia bismarckiana baseouse sempre nunha actuación
    fundamentalmente secreta.

* Nos sistemas bismarckianos está presente a idea de equilibrio entre o poder
  continental de Alemaña e o marítimo de Gran Bretaña
* Bismarck buscou permanentemente o illamento de Francia, país resentido pola
  derrota de 1870, promovendo o interese francés pola expansión colonial extraeuropea
  e a súa indiferenza pola intervención en Europa. Para iso, Bismarck estableceu
  sucesivos sistemas de alianzas:

a) En 1873 negociou a Liga dos Tres Emperadores, alianza entre Austria, 
     Rusia e Alemaña

b) En 1879, o chanceler de Alemaña e o de Austria asinaron a Dobre Alianza
c) En 1882 asinou a Triple Alianza, con Alemaña, Austrai-Hungría e Italia, un
    dos eixos da política internacional ata o ano 1914

2. Do Acordo Cordial ó Triple Acordo
* Os sucesores de Bismarck na chancelería comezaron a practicar outras políticas
   a nivel internacional. Dunha banda abandonouse o tratado secreto existente entre
   Alemaña e Rusia, o que significaba que a amizade con Rusia deixaba de ser
   prioritaria na política exterior alemá. 
* O intento de illar a Francia e mantela afastada de Rusia remataría por fracasar, pois
   Rusia reorientou a súa política exterior cara á alianza defensiva con Francia. 
   Chegouse a un acordo franco-ruso en 1892, no que se establecían as cláusulas
   dunha axuda mutua en caso de ameaza militar
* Gran Bretaña e Francia superaron as súas rivalidades coloniais e chegaron a un 
   acordo en abril de 1904, chamado Acordo Cordial. 
* Gran Bretaña e Rusia asinaron pactos que, en 1907, poñían fin ós enfrontamentos
   por cuestións coloniais en Asia. 
* En 1907 xurde, aínda que de forma máis difusa, un Triple Acordo de Gran Bretaña,
  Francia e Rusia. Os bandos dos futuros combatentes en 1914 xa estaban 
  perfilados
* A Triple Alianza debilitaríase ó asinar Italia pactos con Francia
* A readaptación de alianzas realizouse en medio dunha política xeral de 
  rearmamento das grandes potencias, a chamada Paz Armada, que desembocará
  na Gran Guerra, iniciada no verán de 1914
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