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T. 9: Democracias e totalitarismos
(1919-1939)

1. DEMOCRACIA E DITADURAS
1.1. Auxe e crise da democracia
-Inmediatamente despois da IGM, a maior parte dos países europeos son sistemas
democráticos (dereitos individuais, liberdades, sufraxio universal masculino,
avance dos sufraxio universal femenino, etc.).
-Sen embargo, xurdiron correntes ideolóxicas que cuestionaron a democracia. En
varios países esas correntes alimentáronse de ligas de excombatentes.
-Na esquerda, consolidáronse os partidos comunistas, escindidos dos socialistas,
que se presentaban como alternativa á democracia capitalista.
-A maior parte dos sistemas democráticos entraron en crise e foron substituídos por
sistemas autoritarios e ditaduras.

2.  A QUEBRA DA DEMOCRACIA. O FASCISMO
2.1. Principais trazos do fascismo
-Ideoloxía que se manifesta por primeira vez en Italia.
-Ideoloxía antidemocrática, antisocialista, ultranacionalista.
-A palabra “Fascismo”, que nace dos “Fasci Italiani de Combattimento” do italiano
Mussolini, engloba a todos os movementos semellantes, o nazismo nomeadamente.
-A Europa dos anos trinta viuse dividida polo enfrontamento fascismo/antifascismo.
-Trazos principais:

-Nacionalismo extremo, alimentado pola frustración da derrota na I GM
(Italia foi un país vencedor que non acadou na Paz de París os seus obxectivos).
Paso dese nacionalismo ao imperialismo expansionista.

-Antiparlamentarismo, antiliberalismo, antidemocracia: submisión do
individou ao Estado, aceptación da desigualdade entre as persoas, racismo.

-Desconfianza da razón, apelación ao sentimento e ao fanatismo.
-Defensa do liderado absoluto, culto ao xefe (führer, duce, caudillo).

2.2. Italia
-Italia non acadou os seus obxectivos territoriais na IGM, da que foi vencedora.
-Grave situación económica despois da Guerra (axitación social).
-Mussolini e os “Fasci Italiani de Combattimento”.
-Outubro de 1922: Marcha sobre Roma: Mussolini é nomeado primeiro ministro.

3. O NAZISMO
3.1. Hitler e o nazismo
-A chegada de Hitler ao poder en xaneiro de 1933 puxo fin á República de Weimar.
-O Partido Nacionalsocialista dos Traballadores Alemáns (partido nazi) era un
partido de extrema dereita nacionalista, do que Hitler foi o seu máximo dirixente
dende 1921.
-Putsch de München (1923): os nazis fracasan no seu intento de golpe de Estado.
Hitler é encarcerado e durante o seu cativerio escribe o seu libro Mein Kampf (A
miña loita):

-Nacionalismo
-Derrogación do Tratado de Versalles
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-Antisemitismo
-Desprezo polo liberalismo
-Anticomunismo
-Ensalza a idea dun Estado poderoso dirixido por un xefe carismático que

faría realidade o destino alemán.
-Os nazis organizaron as Seccións de Asalto, unidades para combatir físicamente a
socialistas, comunistas, xudeos, etc.
-A crise do 29 deu un forte pulo aos nazis, que lograron o apoio das clases medias e
dos grandes industriais.
-Forte incremento dos votos nazis.

3.2. O ascenso de Hitler ao poder
-30 de xaneiro de 1933: Hitler foi nomeado chanceler (xefe de goberno). Comezo
de seguido a construcción dunha ditadura:

-Incendio do Reichstag (parlamento), do que foron acusados falsamente os
comunistas. Foi a excusa que permitiu a Hitler promulgar o decreto de
protección da nación e do estado, que concedía grandes poderes á policía.
-Acta de Habilitación (marzo de 1933): concede a Hitler plenos poderes
durante catro anos.
-Xuño de 1933: o partido nazi convértese no único partido legal.
-Xuño de 1934: Hitler elimina a oposición dentro do seu propio partido
(Noite dos coitelos longos).
-Agosto de 1934: morre o presidente da República, Hindenburg, co que
Hitler asume o poder absoluto.

3.3. A ditadura nazi
-Depuración da administración, que pasa a ser controlada polos nazis.
-Construción dos primeiros campos de concentración.
-Estado policial baseado na GESTAPO (policía secreta do Estado) e nas SS (policía
militarizada do partido nazi; Himmler).
-Persecución dos xudeus:

-Leis de Núremberg (1935).
-Noite dos cristais rotos (novembro de 1938).

3.4. O control da sociedade
-Obediencia cega ao xefe, o führer.
-Encadramento da sociedade: xuventudes hitlerianas, Fronte do Traballo
(eliminación dos sindicatos) que inclúe a patróns e traballadores, organizacións para
a muller,e tc.
Éxitos no terreo económico, que fixeron fronte ao paro provocado pola crise do 29:

-Autarquía
-Construción de obras públicas
-Desenvolvemento da industria do armamento, o que ía en contra do Tratado

de Versalles.
-Incremento do número de soldados, o que ía en contra do Tratado de Versalles.
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-A grande industria e o a banca aceptaron o dirixismo estatal da economía a cambio
de obter contratos do estado e de ter controlada á clase traballadora.
-Control de toda a vida cidadá, mesmo da cultura e das artes. Queima de libros.

CONCEPTOS: Fronte Popular, República de Weimar, marcha sobre Roma,
autarquía, corporativismo, holocausto, Shoa, antisemitismo, limpeza étnica,
xenocidio.


