
DEMOCRACIAS E DITADURAS EN EUROPA

1. A crise dos sistemas democráticos
* Na Europa de 1920 fóronse impoñendo réximes de tipo autoritario. Entre os factores que
  explican este fenómeno están: a humillación nacional tras os tratados de paz, o medo ao
  espallamento da revolución bolxevique e o afundimento económico da clase media, 
  principal sostén do sistema democrático
* Na parte máis oriental foi instalándose un conxunto de ditatoriais coa vontade de erguer 
  un "cordón sanitario" fronte ao bolxevismo: Hungría, Polonia, Lituania, Letonia e Estonia.
  Ao longo dos anos 30 ampliouse o espazo a Grecia, Bulgaria, Austria, Alemaña, Italia, 
  España e Portugal
* A solidez do réxime democrático só se mantivo naqueles países onde un maior arraigo 
  das forzas democráticas tradicionais e a formación de coalicións políticas amplas 
  permitiron illar aos partidos máis radicais e consolidar a democracia parlamentaria

2. A ideoloxía do fascismo
* O termo fascismo designa unha reacción violenta conta a expansión da democracia e do
  socialismo
* O fascismo caracterízase polo seu talante autoritario e fondamente antidemocrático, que 
  recorre sistemáticamente á violencia do Estado para anular calquera oposición. Rexeita o 
  principio de igualdade entre todos os cidadáns; nega a soberanía popular e o sufraxio e
  refusa as institucións representativas do Estado; non tolera a separación de poderes; 
  rexeita o parlamentarismo e anula calquera oposición. Inspirado nun vigoroso 
  nacionalismo económico, defende a intervención do Estado en todos os ámbitos da vida
  pública e privada, e propón a autarquía como o medio máis eficaz para defender a 
  produción nacional.
* O fascismo exalta a figura dun líder carismático, que concentra na súa persoa os 
  distintos poderes, encarna ao Estado e é o xefe do partido único. Arredor do líder 
  desenvólvese unha mística do poder persoal que se rodea dun aparello de propaganda
  e se magnifica cunha escenografía grandilocuente
* Socialmente, o fascismo presenta un claro contido de clase e defende unha concepción
  antiigualitaria da sociedade na que dominan as elites e os escolleitos. Toda a sociedade
  se debe encadrar dentro das organizacións fascistas: o partido, o sindicato, as 
  organizacións xuvenís e de mulleres…Así se pretende superar as divisións sociais e 
  establecer a unidade do pobo ou nación. Para isto, ademáis, prohíbense os partidos e 
  sindicatos de clase e imponse un sindicalismo corporativo e vinculado ao Estado.  O
  compoñente racista, que defende a preservación e exaltación da raza, aparece como un
  factor aglutinador básico para garantir a devandita unidade
* A nivel cultural, o fascismo oponse á tradición racionalista e materialista, e adopta 
  posicións de desconfianza na razón e exalta os elementos irracionais da conduta 
  humana (fanatismo, obediencia cega,…). Do mesmo xeito eloxia os valores da forza e da
  guerra, ao mesmo tempo que rexeita o pacifismo e defende a lexitimidade da violencia. 
  Isto concrétase, nas relacións internacionais, nunha intensa agresividade nacionalista e 
  imperialista rexida por dous obxectivos básicos: a belixerancia contra os Estados 
  socialistas e as reivindicacións territoriais máis alá das súas fronteiras (irredentismo)



A ITALIA FASCISTA (1922-1939)

1. A crise da posguerra
* A fin da Gran Guerra deixou en Italia graves secuelas económicas, cun incremento do 
  custo da vida que provocou as orixes dun movemento de folga que acadou gran virulencia
  e que levou á ocupación de fábricas e terras dos grandes propietarios.
* A monarquía constitucional atravesa unha situación de forte inestabilidade, xa que ningún
  obter maiorías estables que permitisen a formación de gobernos duradeiros. Entre 1919 e
  1922 sucédense cinco gobernos diferentes.
* Tamén eclosiona un nacionalismo vingativo derivado da frustración ante os escasos 
  resultados obtidos da súa colaboración coas potencias vencedoras na Primeira Guerra
  Mundial, o que levou á ocupación de Fiume polos arditi de Gabriele d'Anunzio.

2. A suba ao poder de Mussolini

  bolxevización de Italia, e ademais dotouno dun programa novo que tiña como eixes 
  vertebradores a construción dun Estado forte e unha ambiciosa política expansionista no
  exterior. O partido recibiu axuda da Cofindustria, o apoio de importantes sectores do 
  Exército e a complicidade dalgúns grupos liberais. As súas bases nutríronse 
  fundamentalmente dos descontentos sociais e políticos, boa parte dos cales procedían 
  da pequena burguesía.
* As Escadras Fascistas protagonizaron numerosos actos de violencia social, como 
  expedicións de castigo contra políticos, concellos e xornais de esquerda. Deste xeito 
  pretendían acalar a protesta social e atemorizar a poboación. 
* O golpe definitivo para facerse co poder chegou coa Marcha sobre Roma (8 de outubro de
  1922), cando uns milleiros de "camisas negras" ocuparon os edificios públicos da capital.
  O goberno quixo aplicar o estado de excepción, pero o monarca negouse a asinar o 
  decreto e encargou a Mussolini a formación dun novo executivo.
* O establecemento da ditadura foi un resultado da restrición progresiva de liberdades que
  se levou a cabo entre 1922 e 1924. A raíz do asasinato do deputado socialista 
  Matteotti, que denunciara os crimes perpetrados polas escuadras fascistas e a fraude coa
  que o Partido Nacional Fascista conseguira gañar as eleccións. Para non ter que se 
  enfrontar ás críticas do Parlamento, Mussolini asumiu plenos poderes e silenciou a toda
  a oposición.

3. A ditadura fascista
* A partir de 1925, Mussolini iniciou un proceso encamiñado a converter Italia nun réxime 
  totalitario no que Estado e Partido Fascista quedasen completamente identificados. Ese
  mesmo ano, unha lei nomeou a Mussolini xefe do Goberno e todo o  poder foi recaendo
  nas súas mans. El mesmo nomeaba e revogaba os seus ministros, lexislaba mediante
  decretos e controlaba todo o poder executivo.
* En 1926, a Lei Rocco prohibiu todos os partidos e sindicatos, a excepción dos fascistas,
  e en 1934 os sindicatos foron integrados en 22 corporacións que tamén contaban con 
  representación das organizacións patronais. 
* O Parlamento e o Senado mantivéronse en principio, pero totalmente desvirtuados. En 
  1928, o Parlamento pasou a depender do Gran Consello Fascista (órgano superior do 
  partido), que era en última instancia o que elexía aos seus membros. En 1939 pasou a 
  ser sustituído pola Cámara dos Fasci e das Corporacións, órgano meramente consultivo.
  As autoridades provinciais e municipais eran nomeadas directamente polo goberno e 
  elixidas entre os fascistas máis convencidos. Creouse unha policía política, a OVRA
  (Organización de Vixilancia e Represión do Antifascismo), que perseguía aos opositores.
* O réxime de Mussolini soubo atraerse á Igrexa católica, coa cal asinou os Pactos de 

* En 1919, Mussolini funda os Fasci di Combattimento, movemento que presentaba un 
  programa populista e nacionalista. En 1921, Mussolini transformou o Fascio no Partido
  Nacional Fascista,que se presentou como un recurso eficaz fronte á ameaza de 



  Letrán en 1929. O Papa Pío XI recoñeceu o reino de Italia e a Roma como a súa capital,
  mentres o Estado italiano se comprometía a concederlle ao Vaticano unha renda anual. O 
  apoio do Papado ao réxime constituíu un dos seus puntais máis sólidos.
* Un segundo elemento de popularidade para o fascismo foi a súa política exterior, 
  orientada a satisfacer as aspiracións redentistas e expansionistas dunha parte da 
  poboación italiana. Inaugurouse un programa de remilitarización e iniciouse unha campaña 
  de reivindicación dos territorios irredentos, expansionismo colonial e reivindicacións 
  territoriais.

4. Un forte dirixismo económico
* No ano 1933 creouse o Instituto para a Reconstrución Industrial (IRI), coa finalidade de
  axudar a empresas con dificultades económicas mediante a compra das súas accións aos
  grandes bancos a través de empresas filiais públicas. Deste xeito, o Estado foise facendo
  co control de sectores importantes da economía (siderurxia, química, construción naval,…)
  e, en 1939, o IRI posuía preto do 45% de todas as accións cotizadas en Bolsa.
* No ano 1934, o Estado adoptou políticas proteccionistas e estableceu un estrito control 
  dos intercambios, autorizando só aquelas importacións consideradas indispensables. A
  política autárquica conduciu a unha certa renovación da industria nacional, mais xerou 
  unha produción industrial de elevados custos e de baixa calidade. A orientación militarista
  da industria distorsionou a produción e levou consigo o estancamento da industria lixeira
  e de bens de consumo. Outros proxectos que o fascismo puxo en marcha foron os de 
  obras públicas, destinados a frear o desemprego; o programa agrario, para fomentar a 
  produción, e o plan de incentivación da natalidade.

5. Un estrito control social
* O fascismo pretendeu controlar e dirixir toda a sociedade a base de estimular a súa 
  afiliación ao partido ou aos sindicatos fascistas. Para difundir e asegurar o futuro do réxime
  creouse a Opera Nazionale Balilla, na que era obrigatorio matricular a todos os nenos 
  entre catro e catorce anos, así como aos adolescentes. Tamén se creou a Opera 
  Nazionale Dopolavoro, que organizaba actos e diversións para os adultos fóra da vida 
  laboral.
* O control do fascismo incidiu tamén no terreo da educación; deste xeito, en primaria, os 
  mestres debían vestir a camisa negra e na Universidade os profesores habían de prestar 
  xuramento de fidelidade ao réxime. O catolicismo foi declarado relixión oficial, prohibiuse 
  o divorcio e a ensinanza relixiosa converteuse en obrigatoria nas escolas.
* Xornais, libros, emisións de radio e publicidade quedaron enchoupados dos valores 
  fascistas, nun intento de controlar as conciencias, as lecturas e as opinións do pobo 
  italiano.



A ALEMAÑA NAZI (1933-1939)

1. As feblezas da República de Weimar
* A nova república, establecida tras a abdicación do káiser Guillerme II, baseouse 
  nunha Constitución amplamente democrática.
* Nos primeiros anos, a República tivo que facer fronte aos intentos insurreccionais 
  tanto de dereita como de esquerda, que desexaban acabar co réxime. En 1919 
  producíuse o levantamento da Liga Espartaquista (comunistas), que pretendía 
  proclamar un goberno de consellos obreiros segundo o modelo soviético, pero que
  foi duramente reprimido. En 1920, os grupos nacionalistas radicais acusaban ao 
  goberno de traizón por ter asinado o armisticio e ter aceptado as condicións do 
  Tratado de Versalles, o que os levou a un intento de ocupación de Berlín. En 1923, 

  co apoio do xeneral Ludendorff.
* A situación económica era tamén moi difícil, debido ás débedas de guerra, que 
  ocasionaron un vertixinoso aumento da inflación e do desemprego.
* Entre 1924 e 1929, Alemaña vivíu un período de relativa estabilidade, en parte grazas
  a beneficiarse do plan Dawes. Mais a crise de 1929, coa retirada dos créditos 
  americanos, agravou as dificultades, e Alemaña entrou nunha aguda etapa de 
  recesión. Os partidos gobernamentais da chamada Coalición de Weimar (Partido
  Socialdemócrata, Centro Católico e Partido Demócrata) foron perdendo o apoio dos
  asalariados e da pequena burguesía empobrecida. Os diferentes gobernos de 
  coalición non tiveron unha maioría suficiente no Parlamento a partir de 1930, e o
  sistema parlamentario deu mostras claras de fraxilidade.

2. A chegada ao poder do nazismo
* Hitler, ex combatente da Primeira Guerra Mundial, iniciou a súa carreira política aos
  30 anos nun pequeño grupo extremista, antisemita, agresivo e radical, con slogans
  anticapitalistas, que en 1920 fixo público o seu programa e se denominou Partido
  Nacionalsocialista dos Traballadores Alemáns (NSDAP). En 1921, Hitler púxose á
  fronte do partido, e creando escuadróns paramilitares como as Seccións de Asalto
  (SA) que introducen a práctica de ameaza e coacción contra os seus adversarios.
  Recoñecido como Führer do partido, protagonizou en 1923 o putsch de Múnic, polo

  seu desprezo pola democracia parlamentaria e o seu odio ao bolxevismo, e apostaba
  por un liderado único e forte para dirixiir o pobo alemán; defendía o antisemitismo, a 
  superioridade da raza aria e a necesidade de forxar un Gran Reich con todos os 
  territorios de poboación xermánica, á vez que postulaba un programa de expansión
  territorial que definía como a conquista do "espazo vital". Saído da cadea, en 1925
  creou a súa propia milicia, as SS (Grupo de Protección). Entre 1924 e 1929, a 
  mellora da situación económica fixo aos nazis aceptar momentáneamente o xogo
  parlamentario. A difícil coxuntura do ano 1929 producíu un incremento do malestar 
  social e favoreceu a difusión dun discurso radical e a polarización política. Nas 
  eleccións de 1932 saíron elexidos 196 deputados nazis e 100 comunistas. Ante isto, 
  as forzas conservadoras, alarmadas pola influencia comunista, preferiron chegar a 
  un acordo cos nazis e, en xaneiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler.
* As razóns do éxito electoral dos nazis hai que buscalas no apoio que atoparon entre
  as clases medias, campesiños arruinados e obreiros desesperados ante a miseria e
  o paro. Ademais, Hitler contaba co apoio de importantes personalidades da industria
  e das finanzas.

  Hitler protagonizou un fracasado putsch nacionalista e antidemocrático en Múnic,

  que foi condenado a prisión, lugar onde escribíu Mein Kampf; nesta obra expoñía o



3. A ditadura nazi
* A construción do Estado autoritario iniciouse en 1933, cando Hitler conseguiu 
  permiso do presidente Hindenburg para disolver o parlamento e convocar novas 
  eleccións para o 5 de marzo. Un decreto do Goberno prohibiu a prensa e as reunións
  dos opositores, rexistros e persecucións multiplicáronse e producíuse o incendio do
  Reichstag, do que foron falsamente inculpados os comunistas. O atentado serviu de
  excusa para suspender as liberdades individuais, suprimir o control xudicial sobre as
  detencións e restablecer a pena de morte.
* Sen obter maioría absoluta nas eleccións, Hitler precisou do apoio do Centro católico
  para que o Parlamento lle concedese plenos poderes por un período de catro anos e
  a facultade de promulgar leis sen necesidade de trámites.
* Hitler acumulou máis poder coa morte de Hindenburg, pasando a ser presidente e 
  chanceler, isto é, Führer e chanceler do Reich. Na noite dos coitelos longos (1934), 
  o líder das SA, Röhm -oposto á acumulación de poder por parte de Hitler- e outros 
  300 dirixentes das SA foron asasinados.
* En poucos meses, os nazis transformaron Alemaña nunha ditadura. Decretouse a 
  supresión de partidos e sindicatos, e suprimíronse as liberdades e garantías 
  individuais; todos os traballadores foron conminados a afiliarse ao sindicato único, 
  a Fronte do Traballo Nacionalsocialista. A administración foi depurada, a xudicatura
  desapareceu como poder independente, os poderes locais dos diversos Lander foron
  suprimidos e transferidos ao Reich, e iniciouse a identificación entre Partido e
  Estado.
* Goering no ámbito económico, Goebbels na propaganda e Himmler na represión 
  política, exerceron grande influenza. As SS sustituiron á policía e creouse a 
  Gestapo (Policía Secreta), que se encargaba da represión dos opositores ao réxime.
  En 1933 abríronse os primeiros campos de concentración, aínda non de exterminio, 
  mais neles a poboación recluída era sometida a condicións de vida infames.

4. Autarquía económica e rearmamento
* A política económica nazi baseouse nun forte dirixismo estatal e tiña como obxectivo
  conseguir a autarquía económica. Déuselle prioridade á industria pesada, sobre todo
  á de armamento, que acadou un grande desenvolvemento a causa da remilitarización.
* En 1936 elaborouse un Plan Cuadrienal de autoabastecemento económico e fomento 
  da industria de substitución.
* Os resultados económicos da Alemaña nazi foron moi desiguais. En 1939, Alemaña 
  converteuse na segunda potencia industrial do mundo, aínda que cunha grande 
  diferenza entre o sector de equipamentos e o dos bens de consumo. Conseguiuse a
  plena ocupación, pero a capacidade de consumo dos obreiros estancouse. A inflación
  controlouse, mais o comercio exterior sufriu unha parálise.
* A Banca, grande aliada do nazismo, obtivo importantes beneficios. A clase media 
  experimentou unha feble melloría da súa situación e a clase obreira iniciou un grave
  empeoramento das súas condicións salariais e de traballo.

5. A pureza racial
* O concepto de "arianización" converteuse en símbolo da sociedade nazi. A raza aria,
  segundo isto, debía ser protexida mediante a separación dos discapacitados físicos,
  as minorías étnicas, os disidentes, etc. Favoreceuse a euxenesia para esterilizar a
  individuos con enfermidades hereditarias.
* A cuestión racial que alcanzou unha maior magnitude foi a persecución dos xudeus. 
  Os xudeus foron ofrecidos como cabeza de turco á que atribuir todas as 
  responsabilidades do infortunio alemán. En 1933 promulgouse un boicot aos negocios

  matrimonios mixtos e excluían aos xudeus da cidadanía alemá, e en 1938 foron 
  obrigados a levar un distintivo. Algúns actos como a "noite dos cristais rotos", en 1938,
  foron mostra desta animadversión.

  dos xudeus, en 1935 promulgáronse as Leis de Nüremberg que prohibían os 



6. A cohesión social e ideolóxica
* Para garantir e normalizar a cultura racista e nacionalista, e fomentar a súa difusión, 
  creouse o Ministerio de Propaganda. Ciencia e cultura "nazificáronse", aniquilando
  a liberdade intelectual e desmantelando a elite artística e literaria.
* O futuro do Reich dependía da adhesión da xuventude ao nacionalsocialismo, e por 
  isto o nazismo dedicou grandes esforzos á educación da xente nova. Practicouse a 
  censura nos libros de texto e nas escolas e fomentáronse actividades de lecer nas 
  que as Xuventudes Hitlerianas tiñan un papel importante.
* A oposición interior foi feble, xa que calquera mostra de disidencia era reprimida.
  Comunistas e socialistas foron enviados a campos de concentración, e o medo e a 
  coacción impedíronlle ao antinazismo coordinarse nunha oposición organizada.
* Malia a orientación laica do réxime, nin a Igrexa luterana nin a católica manifestaron 
  discrepancias co réxime, mantendo unha posición de resistencia pasiva.

7. A expansión territorial
* As esixencias nazis de revisión do Tratado de Versalles non pretendían a volta ás

     fronteiras anteriores a 1919, senón que apuntaban á construción política do Gran Reich
  alemán e a conquista do "espazo vital" (Lebensraum), identificado cos países habitados
  polos eslavos, considerados racialmente inferiores e febles. Isto implicaría a ocupación
  de territorios como Polonia e Ucraína, e a destrución dos inimigos máximos: o 
  bolxevismo e o xudaísmo. Por conseguinte, todo debería culminar coa desaparición da
  URSS.
* A longo prazo, o nazismo aspiraba ao dominio mundial ante un único competidor de 
  envergadura: os Estados Unidos de América.
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