
CAUSAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1. A política de forza
* Alemaña abandona a SDN (1933) como mostra do rexeitamento á orde internacional 
  vixente. Seguía así os pasos de Xapóhn, que fora obxecto de condena polo seu ataque a 
  en 1931. En 1935 seguiríalle Italia, tras ser condeada pola invasión de Abisinia. 
* En 1935, Alemaña anexiónase o Sarre, tras a celebración dun plebiscito entre a
  poboación. Poucas semanas despois, Alemaña impulsa o rearmamento da sociedade 
  ao establecer o servizo militar obrigatorio e proceder á creación dunha forza aérea. 

2. A iniciativa nazi e a debilidade das democracias
 * En 1936, a guerra civil española facilitou o achegamento entre Hitler e Mussolini, xa que

  os dous apoiaron aos militares sublevados contra a República. En 1936 formalízase o 
  Eixe Roma-Berlín, e tamén Xapón asina o Pacto Antikomintern contra a URSS, no que 
  se recoñecía a ocupación xaponesa de Manchuria.
* A guerra civil española evidenciou a debilidade das democracias coa súa política de non
  intervención. Practicouse unha política de acougamento con respecto a Hitler, abandeirada
  pola Inglaterra de Chamberlain. 

* En marzo de 1938, tras a entrada das tropas alemanas en Austria, Hitler forzou un 
  referendo que lle permitiu o acceso ao Reich (Anschluss). Semanas despois ocupou os 
  Sudetes, en Checoslovaquia, que foi aceptada polas potencias occidentais na 
  Conferencia de Múnic (29-30 de setembro de 1938).
* En marzo de 1939, Hitler ocupa Checoslovaquia, e con iso dá pé ao fin da política de 
  acougamento; máis tarde anexiona Memel, en Lituania, mentres Mussolini ocupa 
  Albania. Ambos xefes estreitan a súa alianza política e militar co Pacto de Aceiro
  (maio de 1939), que simboliza definitivamente a agonía da paz.
* En agosto de 1939 prodúcese un achegamento táctico de Alemaña á URSS, coa 
  sinatura do pacto xermánico de non agresión entre Molotov e von Ribbentropp, no que 
  se incluían cláusulas secretas para o reparto de Polonia entre as dúas potencias e o 
  recoñecemento do control da URSS sobre Finlandia, Letonia, Estonia e Lituania. 
* O 1 de setembro de 1939 comeza a invasión alemá de Polonia, e este é o inicio 
  oficial da Segunda Guerra Mundial.

4. O imperialismo xaponés
* Desde o ano 1930, Xapón adopta unha política expansionista en Asia. Xapón buscaba 
  así territorios de onde extraer materias primas e colocar exportacións, ao tempo que 
  designaba á industria armamentística como motor do seu crecemento económico.
  En termos políticos imponse un autoritarismo de Estado que, ideolóxicamente, achega a 
  Xapón á Alemaña nazi e reforzan a súa alianza co Pacto Antikomintern.
* A invasión de Manchuria leva á instalación nesta rexión do novo Estado satélite
  imperial, Manchukuo, en 1932. En 1937, Xapón inicia a invasión do Norte de China, e en
  1938 anuncia o obxectivo de crear a Grande Asia, entendida como unha nova orde 
  asiática, entrando nunha espiral dominada polo ultranacionalismo, a exaltación 
  militarista e a vontade imperialista. O inicio da Guerra en Europa en 1939 favoreceu os 
  plans xaponeses, xa que debilitaba o control británico, holandés ou francés sobre as súas
  colonias asiáticas, e configurou o que había de ser o Imperio (Corea, Formosa,
  Manchukuo e a China do Norte) e o espazo económico baixo dirección xaponesa: desde 
  Siberia Oriental a Nova Caledonia e as Indias holandesas, pasando por Tailandia e 
  Birmania. A ocupación de Indochina (1940) e renovados ataques contra China foron os
  preparativos militares para o dominio do Pacífico, onde o seu completo competidor eran 
  os Estados Unidos.

3. Do Anschluss á guerra



O DESENVOLVEMENTO DA GUERRA

1. A guerra lóstrego

  divisións acoirazadas, os panzer, combinada coa acción da aviación. Perseguía a 
  destrución do inimigo e a devastación das súas infraestruturas, e respondía ás previsións
  do alto mando alemán de levar a cabo unha campaña curta. Así sucedeu coa ocupación 
  de Polonia, que foi dividida entre nazis e soviéticos; estes últimos, ademais, ocuparon 
  Finlandia e as repúblicas bálticas. 
* Na primavera de 1940, os nazis invadiron Dinamarca e Noruega, conquistadas con rapidez.
  En maio de 1940, Holanda e Bélxica foron ocupadas en 48 horas. A invasión das Ardenas
  precipitou aos nazis sobre Francia, obrigando á evacuación franco-británica de Dunkerque.
  O 14 de xuño, os alemáns entraron en París, e o armisticio foi asinado por Pétain o 22 de 
  xuño. A ocupación nazi dividiu Francia en dúas zonas: a Norte, baixo dominio nazi, e a 
  Sur, un Estado monicreque colaboracionista con Alemaña, baixo a autoridade de Pétain, 
  con capital en Vichy. Mentres, desde Londres reivindicábase a Francia libre dirixida polo
  xeneral De Gaulle, quen animaba a resistencia contra os ocupantes.

2. Da batalla de Inglaterra a Estalingrado
* No verán de 1940, Hitler decidiu levar a cabo a batalla de Inglaterra, que prevía a ocupación
  por mar, precedida pola acción da aviación. En agosto iniciáronse os brutais bombardeos 
  sobre obxectivos militares e urbanos, ata que a RAF conseguiu repeler a agresión. Aínda 
  que Hitler renunciou á invasión por mar de Gran Bretaña, mantivo as operacións aéreas 
  ata a primavera de 1941, en vésperas da campaña soviética.
* Desde finais de 1940, Hitler preparaba a operación Barbavermella, para invadir a URSS. 
  Pero a entrada de Italia na contenda abriu unha nova fronte no Mediterráneo, onde 
  Mussolini soñaba con crear o seu propio imperio. O ataque fascista a Exipto situou o norte
  de África como novo espazo de enfrontamento, ao que se desprazaron unidades alemás 
  dirixidas polo mariscal Rommel, que foi vencido na contraofensiva británica por parte de 
  Montgomery en El Alamein (novembro de 1942). Os aliados desembarcaron na África 
  francesa e venceron a Rommel en Tunisia (maio de 1943). Así, o norte de África perfilouse
  como plataforma para a invasión aliada de Italia. 
* Mussolini invadiu Grecia en outubro de 1940, desde Albania, mais fracasou, e isto 
  desprazou cara aos Balcáns a atención de Hitler. Hungría, Romanía e Eslovaquia
  convertéronse en Estados satélites a finais de 1940, Bulgaria en 1941, e Iugoslavia 
  foi ocupada. En abril de 1941, o exército grego rendeuse ás tropas de Hitler. 
* En xuño de 1941 iniciouse a campaña de Rusia, con tres direccións: Leningrado, Moscova
  e Ucraína e as rexións industriais do Sur. A heroica resistencia soviética afirmouse sobre 
  todo na rendición alemá de Estalingrado en febreiro de 1943. Foi  a primeira derrota do 
  Exército alemán, a Wehrmacht, e marcou o declive nazi no continente europeo.

3. A guerra no Pacífico
* O 7 de decembro de 1941, os xaponeses atacaron a base norteamericana de Pearl 
  Harbour, sen declaración previa de hostilidades. Iniciouse así, de xeito simultáneo, a 
  ofensiva contra as Filipinas, Shangai e Tailandia. Roosevelt declaroulles a guerra a 
  Xapón, Alemaña e Italia; iniciábase así a guerra do Pacífico, que tería na mariña e máis 
  na aviación norteamericana e xaponesa os principais protagonistas.
* O avance nipón foi imparable ata mediados de 1942, cando foi contido nas batallas de 
  Mar de Coral e Midway, entre maio e xuño dese ano. A derrota xaponesa de 
  Guadalcanal, en febreiro de 1943, foi o punto de inflexión da contenda no Pacífico e 
  anunciou o declive do Xapón.

* A blitzkrieg ou guerra lóstrego baseouse na sorpresa e rapidez de movementos das  



4. A derrota nazi
* Os bombardeos masivos sobre as cidades alemás e a importancia da Resistencia
  antifascista nos territorios ocupados acompañaron aos aliados para cambiar o rumbo da 
  guerra. 
* En xullo de 1943 iniciouse a campaña de Italia, co desembarco aliado en Sicilia e a 
  preparación do ataque sobre o sur da península. Isto provocou a caída e encadeamento de
  Mussolini, rescatado por Hitler tras a invasión de Norte e centro de Italia. Italia quedou 
  dividida en dúas partes: ao Norte formouse a República Social Fascista de Saló, con 
  Mussolini á fronte; ao Sur instaurouse unha monarquía cun goberno antifascista que lle 
  declarou a guerra a Alemaña o 13 de setembro de 1943. Roma caería en mans aliadas 
  en xuño de 1944. 
* O avance do Exército Roxo fixo recuar aos alemáns ata as fronteiras de 1941. A finais de 
  1944, os soviéticos ocuparan Romanía e Bulgaria, chegaron ata Hungría e Varsovia; as 
  resistencias albanesa e iugoslava acadaban a liberación dos seus respectivos territorios.
  O 6 de xuño de 1944 produciuse o desembarco anglonorteamericano de Normandía, e 
  en agosto dese ano París era liberado.
* 1945 significou o afundimento final de Alemaña, ao liberaren as tropas soviéticas Hungría
  e Polonia, entrar en Austria e Checoslovaquia, mentres os aliados anglonorteamericanos
  dirixidos por Eisenhower penetraran na beira esquerda do Rhin. Hitler suicidouse o 30 
  de abril, e 2 días antes Mussolini fora capturado e executado polos partisanos, 
  producíndose a liberación do Norte de Italia. Berlín capitulou o 2 de maio ante o mariscal
  ruso Zukow, e durante os días 7 e 8 asinouse a rendición incondicional do III Reich.

5. A derrota xaponesa
* Os norteamericanos, dirixidos por Mac Arthur, completaron a ofensiva contra os xaponeses
  en dúas direccións: polo sur e polo Leste, para confluir en Filipinas. Manila ocupouse en 
  febreiro de 1945, e ata verán dese ano prolongáronse os bombardeos sobre as cidades
  xaponesas. A pesar das vitorias de Iwo Jima e Okinawa, non se albiscaba a derrota 
  xaponesa, polo que o sucesor de Roosevelt, Truman, decidiu lanzar a bomba atómica 
  sobre Hiroshima e Nagasaki os días 6 e 9 de agosto de 1945. O 2 de setembro producíase
  a capitulación xaponesa. A Guerra rematara.



GUERRA TOTAL E DOMINIO NAZI

1. Poboación civil, poboación militar
* A poboación civil non só se converteu nun obxectivo bélico central, senón que tivo que
  organizarse en función das necesidades de guerra. O concepto tradicional de retagarda
  desapareceu, en boa medida, por mor dos bombardeos, que buscaban sementar o 
  terror nas cidades, desmoralizar á poboación e rematar coa súa capacidade de 
  resistencia. Estas accións perseguían destruir e desarticular a organización industrial
  e económica do inimigo, e debilitar a súa capacidade militar. 
* A Segunda Guerra Mundial tivo unha indisociable dimensión económica e social, xa 
  que se desenvolveu como un conflito ben planificado que requeriu a intervención do 
  Estado na vida económica para poñer a produción, a ciencia e a técnica ao servizo das
  necesidades bélicas. O crecemento preeminente do complexo industrial militar, 
  asociado ao desenvolvemento dunha tecnoloxía da morte, implicou un extraordinario 
  cambio na organización da produción e un grande aumento da man de obra nos países
  belixerantes, malia o recrutamento militar. No caso de Gran Bretaña, os Estados
  Unidos e o Xapón significou a mobilización masiva da muller e a súa incorporación ao 
  traballo, mentres que Alemaña recorreu á explotación de traballadores estranxeiros. A
  escaseza de alimentos e de bens de consumo obrigou aos países a organizar a
  penuria cotiá por medio do racionamento, o que estimulou o mercado negro.

2. Escravitude, colaboración e terror
* As conquistas nazis tiñan como finalidade a organización dos territorios europeos en
  beneficio de Alemaña. En función das necesidades, impuxeron formas de traballo 
  forzado que tiveron como máxima expresión os campos de concentración e a 
  incorporación forzosa da poboación ocupada a labores produtivos ou o seu traslado 
  ás fábricas alemanas. Os desprazamentos masivos, a fame e unha mortalidade 
  extraordinaria estendéronse, sobre todo, no Leste europeo.
* Os alemáns atoparon tamén activos colaboradores nos países ocupados. Foi o caso 
  de industriais temerosos do comunismo ou seducidos polas expectativas de beneficio
  que ofrecían os ocupantes e de sectores atraídos pola nova orde nazi, garantía de 
  anticomunismo e de autoridade antidemocrática. Na configuración das actitudes sociais
  tivo unha decisiva influencia a implantación dun réxime de violencia e terror. A Gestapo
  e as SS foron brutais instrumentos de disuasión de calquera disidencia e de represión
  implacable sobre os resistentes. 
* O holocausto xudeu merece unha atención especial tanto polas súas dimensións 
  como porque derivou dunha concepción ideolóxica e racial da sociedade. En 1942, os
  xefes nazis reunidos na Conferencia de Wansee aprobaron a "solución final", isto é, o 
  seu exterminio masivo.

3. Resistencia e guerra civil
* Os movementos de resistencia antifascista nos países ocupados foron xurdindo 
  impulsados polo sentimento patriótico, polo rexeitamento ideolóxico ao nazismo e pola
  propia dureza da ocupación. O primeiro e máis importante desenvolveuse en Iugoslavia,
  a partir da primavera de 1941, e tivo nos partisanos a súa principal expresión.
* Tamén en Italia adquiriu relevancia, desde mediados de 1943, un movemento partisano
  antifascista, cunha forte presenza comunista, e de apoio aos aliados norteamericanos
  que iniciaran a invasión da península. A resistencia tomou a iniciativa da loita contra a 
  República de Saló, en favor dunha Italia renovada e democrática e en oposición á Italia
  monárquica e tradicional. Foi unha auténtica guerra civil que finalizou coa vitoria 
  partisana nas cidades do Norte, acompañada a miúdo de insurreccións populares.
* Noutros países tamén se produciron movementos de resistencia que impulsaron unha
  guerra encuberta contra os nazis e os seus colaboradores a través de boicot e de 
  sabotaxe contra instalacións, infraestruturas, etc., e a prol da acción aliada. Pódese



  salientar o caso de Francia, onde á acción desde o exterior, impulsada polo xeneral 
  De Gaulle, se lle engadíu a acción dos maquis no interior, e tivo importante intervención
  na organización do desembarco de Normandía e a liberación de París. 



AS CONSECUENCIAS DA GUERRA

1. O impacto demográfico
* Máis de 50 millóns de seres humanos morreron ao longo da confrontación, dos que a 
  metade corresponderon á URSS. A confrontación tivo unha notable influencia na 
  poboación civil. 
* Os desprazamentos da poboación, habituais durante o conflito, continuaron na 
  posguerra. As modificacións das fronteiras e as expulsións de minorías étnicas a raíz 
  da configuración de novos Estados e dos acordos de paz, motivaron que preto de 30 
  millóns de europeos deambulasen polo continente. En Asia, 7 millóns de xaponeses
  foron repatriados desde Corea e Manchuria.

2. O impacto económico
* A devastación estendeuse tamén ao ámbito material, e foi especialmente importante
  na Europa oriental, onde a pillaxe constante nas cidades, a práctica da "terra
  queimada" e a destrución de vilas e campos provocaron unha drástica redución da 
  súa capacidade produtiva.
* En Europa occidental, as cidades e as vías de comunicación foron os elementos máis
  afectados. Pola súa banda, o Xapón quedou ao bordo do aniquilamento. 
* Os países que quedaran á marxe da contenda, como Canadá, Australia ou Suecia, 
  viron como se incrementaba a súa riqueza. Os Estados Unidos experimentaron un 
  forte crecemento económico e adquiriron unha posición de carácter hexemónico que 
  lles permitiu transformárense no creditor da Europa occidental. Tamén a URSS se 
  transformaría nunha grande potencia mundial.
* A reconstrución de Europa semellaba unha empresa case imposible, ademáis de 
  atender á situación de creba financeira dos Estados e ao desamparo en que quedara 
  a poboación civil: millóns de persoas estaban sen casa e moitas cidades, en especial 
  as alemás, eran unha ruina. Paralelamente, a inflación e o déficit dos Estados 
  agravaban a situación. 
* Nos países aliados, a intervención do Estado na reordenación da vida económica e 
  social foi un elemento decisivoo que marcou un cambio respecto ao pasado, e que 
  permitiu asentar as bases do Estado do Benestar. As vitorias electorais dos laboristas
  en Gran Bretaña e das esquerdas noutros países continentais implicaban unha política
  de recuperación da vida económica, de restablecemento das infraestruturas e de 
  reconversión da actividade produtiva. Doutra banda, tiveron que atender a escaseza 
  material e as urxentes necesidades sanitarias, de vivenda e de educación cunha 
  nova política fiscal que introduce os principios da equidade social e foméntase a 
  distribución da riqueza. 

3. O impacto moral
* A barbarie das accións bélicas cuestionou os valores morais e políticos sobre os que 
  repousara boa parte da civilización europea anterior. As masacres, os campos de 
  concentración e exterminio e o uso da bomba atómica foron exemplos desta cultura 
  da violencia e da crueldade, feito que provocou un trauma moral sobre a barbarie da 
  civilización occidental.
* Os vencedores impulsaron a creación dun tribunal que definiu un novo concepto no
  dereito internacional, o dos crimes contra a humanidade, e constatado no xuizo de 
  Nuremberg (1945-1946).

4. As conferencias de paz
* A organización da paz foi tratada nunha serie de conferencias entre os aliados, que 
  tiveron lugar desde o ano 1941. As máis importantes foron as impulsadas polos tres
  grandes (Estados Unidos, URSS e Gran Bretaña), desde 1943, en Teherán, ata a máis
  decisiva conferencia, a de Ialta (Crimea), en febreiro de 1945. Os acordos adoptados



  configuraban un marco de paz virtual, xa que foran asinados en pleno conflito, ao 
  abeiro da unidade na loita contra o fascismo.
* En Ialta, Roosevelt, Stalin e Churchill decidiron a desnazificación e partición de
  Alemaña, e incorporaron a Francia na repartición. Tamén se prestou especial atención
  a Polonia e á creación dun novo organismo internacional, a ONU.
* A Conferencia de Postdam (xullo-agosto de 1945) foi a última que realizaron os tres
  grandes. Nela fixouse a situación de Alemaña, que pasou a tutela dos aliados, e 
  consolidáronse as fronteiras de Polonia. 
* Na Conferencia de París (1946) elaboráronse os tratados de paz con Italia, Romanía, 
  Bulgaria, Hungría e Finlandia, asinados en 1947. Ata 1955 non se asinou o de Austria,
  que permanecía ocupada polos aliados. E aquel mesmo ano, os aliados (sen a URSS) 
  asinaron a paz con Xapón. Alemaña nunca asinou un tratado de paz, senón que foi 
  reanudando progresivamente as súas relacións cos aliados.

5. A ONU
* Na Conferencia de San Francisco (abril-xuño de 1945) aprobouse a Carta da 
  Organización das Nacións Unidas, á que se adheriron os 46 Estados fundacionais. 
  Pretendía o mantemento da paz e da seguridade internacionais, e a cooperación 
  económica e social entre as nacións. 
* Desde aquela, todos os Estados membros están representados e teñen voto na 
  Asemblea Xeral, órgano deliberativo e de autoridade moral, dado que só pode emitir
  recomendacións. O Consello de Seguridade é o órgano executivo básico. Inicialmente
  estaba formado por 11 membros (que se ampliaron actualmente a 15), dos cales os 
  grandes (Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña, Francia e China) son permanentes,
  con dereito a veto, e os outros elexidos pola Asemblea Xeral.
* Unha Secretaría Xeral, en Nova Iorque, encárgase da administración permanente da 
  institución, e leva a cabo a coordinación de toda a ONU. O Secretario Xeral é elexido
  pola Asemblea Xeral, a proposta do Consello de Seguridade, por un período de 5 anos.
* Outros organismos con competencias definidas son o Consello Económico e Social e
  o Tribunal de Xustiza Internacional con sede na Haia.
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