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Ljudska univerza Radovljica

Izobraževalni program TRGOVEC

Gradivo za interno uporabo

ZGODOVINA
2. letnik
(delno gradivo iz predmeta družbena znanja za 2. letnik)

..

SVET, EVROPA IN SLOVENCI KONEC 19. IN NA ZAČETKU 20.
STOLETJA

Razvoj znanosti in tehnike ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja
,

Industrijska proizvodnja se je v drugi polovici 19.stoletja zelo razmahnila, saj je napredek v
znanosti in tehniki prinesel vrsto iznajdb, izumov in odkritij. Ta proces imenujemo druga
industrijska revolucija.
Dosežki v znanosti:
a) I biologija: Charles Darwin - utemeljeval je spremen1jivost vrst, Gregor Mendel položi
temelje genetiki
b) kemija: Dimitrij Mendelejev je sestavil periodični element kemijskih elementov, Justus
von Liebig - začetnik agrikulturne kemije
c) medicina: Louis Pasteur - ugotovi, da povzročijo gnitje in nekatere bolezni določene
bakterije, Robert Koch - odkrijebacil tuberkoloze
d) fizika: James Joule - odkril je zakon o količini toplote, ki jo razvija električni tok,
Nikola Tesla razvije nad 1000 patentov v elektrotehniki
Dosežki v tehniki:
a) novi so postopki za izdelovanje jekla
b) vulkanizacija kavčuka
c) motorji z notranjim izgorevanjem
d) pisalni stroj
e) žarnica
f) telefon
g) transformator
h) dinarnit
Druge pridobitve industrijske revolucije:
a) 1869. leta so končali gradnjo največjega morskega prekopa na svetu - Sueškega
b) brata Wright sta zgradila letalo in z njim leta 1903. leta tudi poletela
c) 1914. leta je bil odprt Panamski prekop
.j

j

Drugo industrijsko revolucijo je omogočilo tesno sodelovanje med znanostjo, tehniko in
proizvodnjo, osnova pa je bilo laboratorijsko delo. Važni sta postali predvsem elektrika in
nafta. Napredovalo je kmetijstvo, ko so začeli uvajati stroje (traktorje, kosilnice ... ), umetna
gnojila ... V razvoju so prednjačile Velika Britanija, Francija, ZDA in Nemčija, drugje paje
bilo v uporabi še veliko starih metod, kjer sta vladala pomanjkanje in lakota.

Gospodarske, družbene in kulturne posledice druge industrijske
revolucije
1) Najpomembnejši

gospodarski posledici druge industrijske revolucije:
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a) hitra industrializacija - konec 19. in v začetku 20. stoletja je zajela skoraj vso Evropo,
ZDA in Japonsko
b) nastanek monopolnih združenj - najmočnejša podjetja se povezujejo med seboj, zaradi
nižjih stroškov lahko znižajo cene izdelkom in propade večina tistih, ki proizvajajo po
starem
2) Nastajati so začela velika mesta: industrializacija kmetijstva, visoki davki in druga
finančna bremena so povzročili propadanje kmetov, ki so začeli bežati v mesta. To povzroči
veliko povečanje mestnega prebivalstva. Priseljenci se naselijo na obrobju - v predmestjih.
Ker ni bilo kanalizacije in nihče ni odvažal odpadkov, ti predeli niso bili dosti boljši od
smetišč. Na drugi strani pa nastajajo bogataška naselja, gradijo mojstrovine, kot so Eifflov
stolp (1889), Kip svobode (1886) ...
3) Širjenje evropskega vpliva: evropske države so bile tako bogate, da so lahko investirale
kapital v obliki investicij v manj razvite države in si jih tako začele podrejati. Gospodarska
odvisnost potegne za sabo politično (žrtve pa so bili domačini - Indijanci, črnci, tudi v Afriki,
kjer so Evropejci ropali naravna bogastva, zasužnjevali ... , manj pa so bili Evropejci uspešni
v azijskih deželah).
4) Kultura: država, ki se je hotela razvijati, je morala ustvariti svojo intiligenco. Sodobna
proizvodnja je zaradi uvedbe strojev in tehnologije rabila tudi izobražene delavce. Zato so
uvajali obvezno šolstvo.

Življenje v evropskih mestih in na podeželju
Življenje v mestih:
a) meščani: Več kot so bogati vlagali v lepe predele mest (veleblagovnice z dvigali, lepe
vile ... ), manj so vlagali v revne. Najpomembnejša mesta so bila Dunaj, Pariz, London,
Berlin, pa tudi v manjših, kot je bila Ljubljana, so zgradili vrsto pomembnih stavb.
Meščanstvo je bilo bogato - veleindustrialci in manj bogato - manjši trgovci in tovarnarji,
uradniki.
b) delavstvo: bili so največji del mestnega prebivalstva. Čeprav je industrijska proizvodnja
prinašala dobičke, to ni izboljšalo položaj delavstva (majhne mezde, delo otrok in žensk..
brezposelnost, velika umrljivost, bolezni). Po več družin je stanovalo v enem prostoru.
Ustanovitev druge internacionale - mednarodne delavske zveze v Parizu 1889. leta naj i
bi krepila delavstvo v boju za skupne cilje. TI cilji so bili: 8-nrni delavnik, splošna volilna
pravica, prepoved dela za otroke ... Razglasili so tudi l.maj za mednarodni praznik dela
( v spomin na dogodke v Chicagu leta 1886). Druga internacionala je kmalu razpadla.
Življenje na podeželju: Kmetijstvo je zelo napredovalo (gnojila, novi stroji, nove vrste v
poljedelstvu in živinoreji). Veliki kmetje so se-obdržali. Ukvarjali so se z dodatnimi
dejavnostmi, male kmete pa so uničila predvsem finančna bremena. Sicer paje bilo kmetov
zelo malo v industrijsko najrazvitejših državah. Čeprav je bil fevdalizem v večini držav
odpravljen, pa je plemstvo ohranilo precej privilegijev, dobivali so dobre službe, živeli so v
graščinah s služinčadjo, veliko pajihje imelo industrijske obrate .
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Pregled političnega razvoja pomembnejših držav pred prvo
svetovno vojno
Gospodarski napredek je s svojim ogromnim kapitalom in monopoli zelo vplival na
politični razvoj v svetu. Svetu so vladale gospodarsko najmočnejše države
elika Britanija,
ZDA, Francija, Nemčija), ki so svojo oblast širile z vojaškim ali gospodarskim pritiskom.
Tak razvoj je zaostroval nasprotja med velesilami in povzročil prvo svetovno vojno v
zgodovini človeštva.

ev

Velika Britanija:
Daje bila najrazvitejša država že v 19. st., ji je omogočil mogočen kolonialni imperij Indija, Malajski polotok, Kitajska, Avstralija, Nova Zelandija, južna Afrika in Severna
Amerika.
Zaradi druge ind. revolucije stajo začeli dohitevati predvsem Nemčija in ZDA. Kapital v
kolonij ah in samouprava, ki jo je Velika Britanija dala kolonij am, naseljenim z
evropskimi priseljenci, ji je omogočil močan položaj. Kolonije, ki jim je dala
samoupravo, je preimenovala v dominione.
Francija:
Franciji je bila največja nasprotnica Prusija, kateri je morala po vojni 1871 odstopiti
Alzacijo in Loreno (gospodarsko zelo razviti rudarski pokrajini), plačati paje morala še
vojno odškodnino. Francija se je zato morala obrniti drugam - postala je kolonialna sila v
Afriki, Indokini in Latinski Ameriki.
Nemčija:
1871. leta se nemške državice združijo v eno pod cesarjem Viljemom 1. S tem se je začel
hiter gospodarski dvig Nemčije. Spreten kancler Otto Bismarck se je povezoval z AvstroOgrsko in si s tem odprl pot na Balkan. Da bi Mala Azija prišla pod nemški vpliv, je
Nemčija gradila Bagdadsko železnico (od Bosporja do Bagdada).
ZDA:
V 19. st. se ZDA razširijo vse do pacifiške obale. Mnoga ozemlja, naseljena z Indijanci,
so zasedli farmarji.
Državljanska vojna (1861-1865) med severnimi injužnimi državami je "odpravila"
črnsko suženjstvo in pod vplivom zmagovitega industrijskega severa spremenila ZDA v
najmočnejšo industrijsko državo na svetu.
Pomemben dejavnik te preobrazbe so bili številni priseljenci s celega sveta, rudna
. bogastva, veliko železnic ter zelo razvita industrija ter kmetijstvo.
Svoje ekspanzionistične interese so ZDA uresničevale v Srednji in Južni Ameriki.

•

Rusija:
V 19. st. je bila Rusija še vedno slabo razvita, šele 1861.letaje Aleksander II. odpravil
tlačanstvo. To pajiin ne zagotovi drugega kot preživetje.
Okrepilo se je tudi delavstvo, saj se začne industrializacija.
S transsibirsko železnico, zgrajeno leta 1901, se je Rusija okrepila tudi na Daljnem
vzhodu in se srečala z Japonsko (vojna in zmaga Japonske).
Slabo življenje prebivalcev je privedlo do meščanske revolucije 1905. leta, ki paje bila
krvavo zatrta .
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Japonska:
Japonska se začne odpirati v svet v drugi polovici 19. st. Pod vodstvom v Evropi in v
ZDA izšolanih japonskih strokovnjakov se je zelo hitro razvila industrija in hitro je
postala gospodarsko ena najmočnješih držav na svetu.
Italija:
Z združitvijo v eno državo leta 1861 se je začela razvijati v industrijsko državo, predvsem
na severu.
- "Italija si je vedno prizadevala, da bi se ji priključila še ozemlja, naseljena z Italijani, ki so .
ostala pod Avstro-Ogrsko (iredentistično gibanje), želeli pa so si tudi vzhodno jadransko
obalo. Kolonije so si pridobili v Afriki.
Avsto-Ogrska:
Bila je mnogonacionalna
država.
Usmerjala se je predvsem na Balkan (naravna bogastva in geografski položaj). Zasedla
in priključila si je Bosno in Hercegovino (1908), s tem pa zaostrila odnose s Srbijo.
Balkanski polotok:
V 19. st. osvoboditev izpod turške oblasti dosežejo Srbija, Grčija, Črna gora, Romunija in
Bolgarija. Pri tem so jim pomagale Francija, Rusija in Velika Britanija. Prisotnost AvstroOgrske v Bosni in Hercegovini pa zaostri odnose med temi državami.
1. balkanska vojna: Izbruhnilaje leta 1912 za osvoboditev področij, ki so še bile pod
Turki - proti njim so v vojni Srbija, Bolgarija, Črna gora in Grčija, ki zmagajo. Rezultat:
država Albanija.
2. balkanska vojna: Izbruhne leta 1913, ker so si zmagovalke v 1. balkanski vojni hotele
prigrabiti čim več makedonskega ozemlja, osvobojenega od Turkov. Začne jo
Bolgarija, proti njej pa nastopijo: Grčija, Srbija, Črna gora, Romunija in Turčija.
Bolgarija je poražena. Rezultat: makedonsko ozemlje je bilo razdeljeno med tri države:
Srbijo, Grčijo in Bolgarijo.

Kolonializem razvitih kot posledica izvoza kapitala
Z izvozom kapitala je razvoj afriških, azij skih in latinsko-ameriških področij postal odvisen
od držav, ki so ta ozemlja spremenile v kolonije.
Afrika:
Kar 90 % te celine je bilo v začetku 20. st. pod evropskimi kolonisti. Velika naravna
bogastva (kavčuk, rude, zlato, diamanti), plantaže kave, bombaža, sladkornega trsa - to
je bila podoba Afrike, ki je povzročala bogatenje predvsem Francije, Velike Britanije in
ostalih držav.
.
Azija:
Nasilje kolonistov je bilo tu zelo veliko, poleg tega pa so domačine težili okrutni domači
fevdalni režimi. Izbruhnila so nacionalna gibanja v Indiji in na Kitajskem, ki pa so bila
zatrta, vendar so bila pokazatelj nadaljnjih bojev za osvoboditev.
Tudi tu je bilo največ Angležev in Francozov .

•
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Srednja in južna Amerika:
- Tu so ZDA kmalu začele izpodrivati Angleže in Špance. ZDA svoje "kolonije" niso
vključevale v svojo državo kot evropske države, temveč so v njih s svojim kapitalom
obvladale celotno gospodarstvo in s tem tudi politiko.

Slovenci v obdobju pred prvo svetovno vojno
Gospodarske spremembe: Tudi Slovence v Avstro-Ogrski je s pomočjo tujega kapitala zajel
gospodarski napredek:
Trgovina in promet: Vodilno mesto v trgovini je imel Trst. Razmah trgovine pa
povzroči tudi razvoj prometa, predvsem železnic.
- 'Metalurgija: Pomembne so bile železarne na Jesenicah, Prevaljah, v Guštanju (danes
Ravne) in Štorah ter v Škednju pri Trstu.
Rudarstvo in premogovništvo: Prevladoval je rudnik v Trbovljah, ostali pa so bili
Zagorje, Hrastnik, Kočevje, Mežica, Idrija.
Razviti sta bili še lesna in tekstilna industrija, kot pogonska sila paje povsod prevladovala
para. Prva javna elektrarna na Slovenskem je bila zgrajena leta 1894 v Škofji Loki.
Delovati pa so začele tudi hranilnice.
Slovenska kulturna ustvarjalnost:
Znanost: Večina znastvenikov je sicer delovala v večjih centrih monarhije - Dunaj,
Praga ... Med vidnejšimi omenimo: Fran Miklošič - jezikoslovec, Franc Koszgodovinar, Jožef Stefan - fizik, Maks Fabiani in Jože Plečnik - arhitekta, Josip Plemelj
- matematik, Edvard Rusjan -letalski pionir, Stanko Bloudek - konstruktor letal in
smučarskih skakalnic.
Umetnost: Največji ustarjalci so bili Ivan Cankar, Josip Murn, Oton Zupančič (literarni
ustvarjalci) in slikarji Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama.

Oblikovanje slovenskih političnih strank
Konec prejšnjega stoletja in na začetku tega stoletja so bile na Slovenskem tri politične
stranke:
'; ,
,
1. Slovenska ljudska stranka (kIerikaIna) je združevala katoliško meščanstvo in kmečke
množice, vodilna sila pa je bila duhovščina.
2. Narodnonapredna
stranka (liberalna) združuje liberalno meščanstvo (intiligenco, na
primer učiteljstvo) in vaške mogotce.
3. Jugoslovanska socialno-demokratska
stranka (JSnS) združuje delavce.
d

Jugoslovansko

..

vprašanje

Jugoslovansko vprašanje označuje problem združitve južnoslovanskih
živeli pod turško ali habsburško oblastjo.
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narodov, ki so

Velikosrbski program: Predvidel je nastanek velikosrbske države, ki naj bi se ji pridružile
vse pokrajine, kjer so živeli Srbi. Pri temje vse pomembnejša postala ideja o združitvi z
ostalimi južnoslovanskimi narodi, saj bi to pospešilo tudi združitev vseh Srbov.

Na Hrvaškem:
A) Ilirsko gibanje:
1. Zavzemalo se je za kulturno združitev vseh južnih Slovanov s skupnim ilirskim
imenom in skupnim jezikom (Ljudevit Gaj je bil idejni vodja).
2. Kasneje je hrvaški škof Strossmajer videl edino rešitev, da južnoslovanski narodi ne
propadejo, v njihovi združitvi v okviru Avstro-Ogrske.
B) Velikohrvaška ideja paje razglašala, da se mora obnoviti samostojna hrvaška država, ki
bi vključila vse južne Slovane kot del hrvaškega naroda (na primer tudi Bosance,
Hercegovce in Slovence, ki so jih imeli za planinske Hrvate).
Triahtem: Bistvo je bilo v zahtevi po notranji avtonomiji južnoslovanskih
Avstro-Ogrsko vezala le zunanja politika in skupen vladar.

dežel, ki bi jih z

Ivan Cankar in preporodovci:
1. Ivan Cankar j e bil član socialno-demokratske stranke in je bil za združi tev
južnoslovanskih narodov, je pa opozarjal, da se morajo združiti kot popolnoma
enakopravni in tako, da vsak narod ohrani svojo samostojnost ob združitvi
2. Okrog glasila Preporod se je oblikovala struja srednješolcev, katerih skupen cilj je bil
razbiti Avstro-Ogrsko in tako doseči združitev vseh južnoslovanskih narodov.

PRVA SVETOVNA VOJNA (1914 -1918)

Vzroki in povod
Glavni vzrok so bila do skrajnosti zaostrena nasprotja med razvitimi državami. Velika
Britanija in Francija (ki sta se povezali z Rusijo v zvezo, imenovano antanta) sta imeli velik
kolonialni imperij, Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija (ki so se pdvezale v trozvezo) pa so
imele bistveno manj kolonij. Zlasti Nemčija je vse ostreje zahtevala novo ureditev sveta, da
bi s tem dobila surovinsko bazo za svojo industrijo.
Povod za vojno: Povod' je bil atentat na avstrijskega
prestolonaslednika
Franca
Ferdinanda 28. junija 1914 v Sarajevu. Izvedli so ga pripadniki revolucionarnega gibanja
Mlada Bosna (Gavrilo Princip). Avsto-Ogrska je za atentat obtožila Srbijo in ji napovedala
vojno, jo napadla in tako se začne prva svetovna vojna.

oO
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Vojaške zveze: Tako imenovani centralni sili Nemčija in Avstro-Ogrska sta na svojo stran
pridobili poraženki iz balkanskih vojn ~ Turčijo in Bolgarijo, antantne sile pa Japonsko in
Italijo (slednjo tako, da so ji po vojni obljubili slovensko Primorje, Istro in Dalmacijo). Leta
1917 se antanti pridružijo še ZDA.
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Razdelitev Slovencev med dva sovražna tabora: Mobilizirani v vojsko in prostovoljci so se
borili na strani "svoje" države Avstro-Ogrske, nekateri pa so iz te vojske pobegnili, da se ne
bi bojevali proti "bratskim" Srbom in so tudi vstopali v njihovo vojsko.

Glavna evropska bojišča
Vojna se je bojevala na frontah, značilni pa so bili številni strel ski jarki. Potekala je tudi na
morju.
Zahodnoevropsko bojišče: boji so potekali na frontah belgijskega in francoskega ozemlja
(leta 1915 Nemci prvič uporabijo bojne strupe pri Ypresu - iperit).
Vzhodnoevropsko bojišče: Nemčija in Avstro-Ogrska sta se spopadli tudi z Rusijo (boji v
Prusiji, Galiciji, ob Karpatih), fronta je segala od Baltika do romunske meje. Leta 1917 v
Rusiji pride do vojne in Rusi iz vojne izstopijo.
Balkansko bojišče: Boji so potekali na področju Srbije, ki se je po nekaterih zmagah morala
umakniti proti Jadranskemu morju v hudi zimi (ogromno žrtev). Antantna mornarica jih je
leta 1916 prepelj ala na otok Krf, od tam pa do Soluna - nova fronta.
Soška fronta: Na soški fronti so bili vojaki Avstro-Ogrske bolj uspešni kot Italijani. Boji pa
so bili zelo hudi in v njih so umirali številni Slovenci.

Ruska revolucija
Vstop Rusije v vojno: Bilaje ena najbolj zaostalih držav, mobiliziralaje ogromno vojakov,
največ kmetov. Položaj prebivalcev pa je postajal čedalje vedno bolj nevzdržen: vsega je
primanjkovalo, delavci so hoteli kruh, vojaki nič več vojne (velike žrtve), upirajo se še
neruski narodi.
Začetek revolucije: Začela se je leta 1917 - meseca marca, liberalno meščanstvo je
strmoglavilo carja, delavci, kmetje in vojaki so začeli ustanavljati sovjete - organe ljudske
oblasti (dvovladje). Tudi Lenin je pozval delavce in kmete, da prevzamejo oblast in
nadaljujejo z revolucijo. Tako se je novembra (po starem pravoslavnem koledarju oktobra)
začela oktobrska revolucija, nadaljevanje februarske. Sledil je kongres sovjetov, na katerem
so sprejeli več sklepov, najpomembnejša pa sta bila:
1) odklok o mitu - naj se vojna v Evropi neha (Rusija izstopi iz vojne)
2) odlok o zemlji - zemljo so razdelili kmetom
Obračun s starim sistemom:
sovjeti prevzamejo oblast
razbili so star državni aparat
odpuščeni so uradniki
razglašena je svoboda vesti
ločeni sta šolstvo in država od cerkve
uvedli so ljudska sodišča in ljudsko milico

8

Vojaški konec prve svetovne vojne
V prvi svetovni vojni sta bili dve veliki prelomnici: izstop Rusije iz vojne in vstop ZDA v
vojno na strani antante leta 1917 (to se je zgodilo kmalu zatem, ko so nemške ladje začele
potapljati ameriške nevtralne ladje).
V Evropo je prišlo ogromno ameriških vojakov in 1918. leta so združene antantne sile začele
ofenzivo na zahodni fronti. Poleg tega so Nemčijo in Avstro-Ogrsko oslabili upori vojakov in
stavke delavcev, tako da sta državi morali kapitulirati.
Prva svetovna vojnaje postala simbol nesmiselnega uničevanja. Ogromno jihje izgubilo
življenje na frontah, veliko zaradi bolezni in lakote, še več je bilo ranjenih, materialna škoda
paje bila ogromna. Ni pa vojna rešila problemov, zaradi katerih je izbruhnila, nasprotno, celo
zaostrila jih je.

SVET, EVROPA IN SLOVENCI MED PRVO IN DRUGO SVETOVNO

VOJNO

Pariška mirovna konferenca
Delo konference: Začela se je v Parizu leta 1919. Vodilno besedo so imele države
zmagovalke - Velika Britanija, ZDA, Francija, Italija. Osnovni namen konference:
1) rešiti mednarodna nasprotja
2) zagotoviti mir
3) podpisati mirovne pogodbe s poraženi mi državami
Osrednja osebnost konference je bil ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je napisal
znamenitih 14 točk. Med njimi so tudi:
Nemčija mora Franciji vrniti Alzacijo in Loreno, zapustiti mora Srbijo, Črno goro in
Romunijo, prav tako rusko ozemlje.
Določena je avtonomija za avstro-ogrske narode in narode v osmanskem imperiju.
Popravi se italijanska meja po določenih narodnostnih črtah.
Razorožitev vseh držav do najvišje možne mere.
Ustanovitev združenja narodov, ki bo zagotovilo politično neodvisnost in nedotakljivost
držav ...
Društvo narodov:
Na pobudo Wilsona so 1919. leta v Parizu tudi ustanovili Društvo narodov. Razvijalo
naj bi sodelovanje med narodi in skrbelo za mir in varnost. Veliko držav je pristopilo,
ne pa tudi ZDA, ker je ameriški kongres zavrnil predlog svojega predsednika.
Društvo je hitro pokazalo svojo nemoč, saj ni niti enkrat odločno posredovalo pri
napadalnosti fašističnih sil, ko so si prilaščale tuj a ozemlj a. Vseeno pa je društvo
pomagalo oblikovati mednarodno sodelovanje, ki se je kasneje nadaljevalo v OZN.
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Mirovne pogodbe:
A. Z Nemčijo je bila podpisana leta 1919:
1. Nemčija je bila razglašena za edinega krivca za vojno.
2. Odstopiti je morala veliko svojega ozemlja in se odpovedati kolonij am.
3. Prepovedana ji je bila združitev z Avstrijo.
4. Določili so ji reparacije.
5. Ukiniti je morala splošno vojaško obveznost in razorožiti svojo vojsko.
B. Z Avstro-Ogrsko (tudi leta 1919): ta država je razpadla (republika Avstrija), njeno
ozemlje paje pripadlo drugim državam, tudi Kraljevini SHS.
C. Kasneje so podpisali pogodbe še z Bolgarijo, Madžarsko in Turčijo.

Delavsko gibanje med obema vojnama
Delavsko gibanje se je po zmagi oktobrske revolucije razmahnilo - to se je kazalo v
delavskih akcijah in v obnavljanju delovanja internacionale.
Odmevi oktobrske revolucije:
1) Odmevi so bili zelo močni v Nemčiji, kjer paje neenotno st delavcev povzročila, da so
bili izrinjeni od oblasti, kjer so se utrdile meščanske stranke, Nemčija paje postala
republika z demokratično ureditvijo (Weimarska republika).
2) Na Madžarskem so delavci Madžarsko celo proglasili za sovjetsko republiko, vendar je
propadla zaradi intervencije antantnih sil. Tudi tu pridejo na oblast meščanske skupine.
3) Oktobrska revolucija je imela velike odmeve tudi drugod (Bavarska, Italija,
južnoslovanske dežele ... ), kjer so se najprej uprli vojaki, potem pa nezadovoljni delavci,
ki so živeli v velikem pomanjkanju. Na oblasti vseh teh držav pa so se utrdili močni
režimi, ki so se bali delavske revolucije.
Nastanek 3. internacionale: Ta se je imenovala Kominterna (komunistična internacionala),
ustanovljena v Moskvi leta 1919. Cilj je bil rušenje kapitalizma in graditev socializma.
Stalin sije v njej prilastil vodilno vlogo (čistke). Kominternaje prenehala obstajati leta
1943.
Obnovitev 2. internacionale: Obnovile so jo desne nekomunistične delavske stranke po prvi
svetovni vojni. Vendar pa niso imele učinkovitega skupnega programa, zato niso bile uspešne
(z delom prenehajo leta 1940).

Znanstveno-tehnični

in kulturni razvoj

Napredek v znanosti in tehniki je omogočil hiter dvig gospodarstva, tudi v nekaterih
odmaknj enih državah.
•

Naravoslovne in družboslovne znanosti:
1) Albert Einstein -fizik (relativnostna teorija)
2) Aleksander Fleming - kemik (odkrije delovanje penicilina proti tuberkolozi)

la

3) Ernest Bloch - filozof (marksistični teoretik) in drugi.
Napredek v tehniki:
1) letalstvo (prva letalska zveza med Londonom in Parizom leta 1919)
2) izdelovati začnejo traktor
3) radio in televizija
4) teleprinter
5) radar
6) jedrska energija
Kultura: Umetniki so skušali prikazati nesmisel, ki ga prinašata vojna in opustošenje: pisali
so Jack London, Albert Camus, Franz Kafka, Thomas Mann ... Znani slikarji tega časa so bili
Salvador Dali, Marc Chagall ... Tudi glasbeniki so iskali nove usmeritve (jazz).

Velika svetovna gospodarska kriza 1929 - 1934
Leta 1929 je izbruhnila velika gospodarska kriza. Vzrok: V ZDA so mnoge države
najemale velike kredite, ki jih sčasoma niso mogle več odplačevati (v ZDA se je namreč
gospodarstvo lahko bolj nemoteno razvijalo, saj jih vojna ni tako oslabela kot evropske
države, poleg tega paje bilo v ZDA dovolj dobrih naravnih razmer). Blaga je bilo vse več,
cene začnejo padati, obubožajo mnogi farmarji (nizke cene in suše).
Začetek krize: Izbruhne oktobra 1929. leta, ko je na "črni petek" borza v New Yorku
doživela zlom. Povzročila jo je špekulacija, zaradi katere je padla vrednost delnicamj Kriza
se razširi po celem svetu. Industrijska, kmetijska proizvodnja in trgovina upadejo, kmetje so
bežali v mesta, brezposelnost je ogromna. I
V ZDA so reševali krizo z denarno podporo brezposelnim, z denarno reformo, ustalitvijo cen
kmetijskih pridelkov ... V Nemčiji je krizo Hitler premagoval z razvijanjem vojne industrije.
Težje so krize reševale manj razvite države.

Kriza demokracije in nastanek fašističnih sistemov
Države so se razvijale po prvi svetovni vojni na tri načine: kot parlamentarne,
in fašistične.

socialistične

Države parlamentarne
demokracije: Oblast sta si v njih delila parlament in predsednik, v
vladi pa so se uveljavile take meščanske kot delavske in konzervativne stranke. Te države so
bile: Francija, Velika Britanija, ZDA, Nemčijajtakoj po vojni), Češkoslovaška.

•

\

Socialistična država: To je bila v tistem času le Sovjetska zveza - vojna, revolucija in tuja
intervencija je privedla mlado sovjetsko državo na rob propada. Za rešitev gospodarstva je
Lenin uvedel novo ekonomsko politiko (NEP), kar je okrepilo gospodarstvo. Leta 1924 je
Lenin umrl, nasledil pa gaje Stalin. Utrdil je oblast partije in razvil kult osebnosti.
Kmetijstvo je prišlo pod državno upravljanje, razvijati se je začela težka inustrija. Sam Stalin
paje obračunal (čistke) z vsakim (tudi namišljenim nasprotnikom), ki bi kakorkoli lahko
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ogrozil njegovo oblast. Žrtev je bilo veliko, Stalin in njegova diktatura pa sta naredila
nepopravljivo škodo tudi mednarodnemu delavskemu gibanju in socialistični ideji.
Fašistični sistemi: razvili so se v državah, ki niso bile zadovoljne z rezultati prve svetovne
vojne (predvsem Italija in Japonska), Nemčijo pa je poleg tega bremenila še mirovna
pogodba, zagrenjena je bila zaradi izgubljene vojne. V te~ državah demokratične vlade ali
stranke s svojimi programi niso zadovoljile potreb ljudi. Ceprav moramo ločiti fašizem v
Italiji (utemeljitelj Benito Mussolini) in nacizem v Nemčiji (oblika fašizma, ki se je razvila
pod vodstvom Adolfa Hitlerja), imata ideologiji veliko skupnega:
pretirano poudarjanje pomena lastnega naroda in voditelja
sovraštvo do delavskega gibanja in komunizma
odpravljanje demokratičnih sil s surovo silo (črnosrajčniki, SS oddelki)
na oblasti uporabljata silo, zastraševanje, podrejanje naroda s propagando

Nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev
Jugoslovanski odbor: Že leta 1915 je bil ustanovljen v Londonu, v njem pa so bili
predvsem slovenski, hrvaški in srbski emigranti iz Avstro-Ogrske. Pomembni so bili, ker
so zagovarjali združitev vseh južnoslovanskih narodov.
Majniška deklaracija: V dunajskem parlamentu so leta 1917 (meseca maja) slovenski in
brvaški poslanci zahtevali združitev južnoslovanskib narodov, ki so živeli v monarhiji, v
samostojno državo pod habsburško monarhijo.

r~

Krfska deklaracija: Leta 1917 so
na grškem otoku Krfu srečali predstavniki srbske
vlade in Jugoslovanskega odbora. \podpisali so krfsko deklaracijo, ki je po vojni
predvidevala ustanovitev skupne nacionalne države južnoslovanskih narodov v ustavno,
parlamentarno in demokratično monarhijo z dinastijo Karadordevič na čelu.\
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov: Politično predstavništvo južnih Slovanov v AvstroOgrski je predstavljal Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov. Taje oktobra 1918 prekinil
vse stike z Avstro-Ogrsko in razglasil nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev: 1. decembra 1918 paje bila razglašena
združitev kraljevine Srbije z Državo SRS v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
"
Tako pride do uresničitve ideje o združitvi južno slovanskih narodov.

Boj za slovenske meje
Z Avstrijo in Italijo je zaradi nove države Kraljevine SHS prišlo do problema meja.
Boj za severno mejo:
Na Štajerskem je slovenski oficir in pesnik Rudolf Maister onemogočil Nemcem
zasedbo Štajerske in obranil ozemlje do Šentilja jn Radgone, s tem pa se je slovenska
meja ujemala z etnično črto. Zato so ga povzdignili v generala.
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J,

Na Koroškem so Nemci zasedli ozemlje vse do Karavank, čeprav so prej slovenski vojaki
dosegli razmejitveno črto po Dravi. V Parizu pa so se velesile odločile, da se na
Koroškem izvede plebiscit (odločitev ljudstva o državni pripadnosti). Na plebiscitu leta
1920 so se Korošci predvsem zaradi boljše propagande odločili za vključitev v Avstrijo
(meja na Karavankah je tako ločila Koroške Slovence od matičnega naroda).
Boj za zahodno mejo:
Italiji so bila za vstop v vojno na strani antante obljubljena ozemlja slovenskega Primorja,
Istre in Dalmacije. Slednjič je bila le podpisana pogodba leta 1920 v Rapallu - rapalska
pogodba. Slovenci smo izgubili ogromno ozemlja in priznati smo morali mejo od
Julijskih Alp do Snežnika.
Prekmurje:
Kraljevina SHS je po sklepih mirovne konference lahko zasedla Prekmurje
ne pa tudi Porabja.

(leta 1919),

Nerešena vprašanja Kraljevine SHS
Gospodarsko vprašanje: Značilno za novo državo je bilo, daje bila gospodarsko zaostala,
prevladovalo je kmetijstvo, pa še to na nizki stopnji, industrija pa je bila slabo razvita in
veliko je bilo tujega kapitala.
Nacionalno vprašanje: Tuje živelo več narodov in manjšin, že ime države pa pomeni, da so
priznavali le tri. Srbi so bili kot najštevilnejši narod priviligirani in so uvajali centralistični
model- upravljanje, kjer je vse podrejeno enemu središču (Beogradu).
Versko vprašanje: Že zaradi različnega zgodovinskega razvoja so se južnoslovanski
razlikovali po veri. Prevladovale so katoliška, pravoslavna in muslimanska vera.
Socialno vprašanje:

narodi

Slab je bil položaj delavcev in kmetov (brezposelnost, ... ).

Politična vprašanja: država je bila urejena unitaristično (centralizirana državna oblast,
nasprotje federalizma). Taka ureditev je dajala vodilno vlogo srbski politiki.

Položaj Slovencev v Kraljevini SHS

•

Politika: Centralistična ureditev kraljevine ni ustrezala seveda nobenemu narodu razen
srbskemu. Slovencem so v Beogradu postavili vlado, ki je bila popolnoma odvisna od
beograjske centralistične vlade. Ob volitvah leta 1920 so Slovenci v skupščini imeli toliko
mest, kolikor je bil delež slovenskega prebivalstva. Kmalu so objavili avtonomistično izjavo
(avtonomija = samouprava) - za čimboljši razvoj slovenskega naroda v vseh pogledih.
Vendar pa vidovdanska ustava leta 1921 (28. junija) predvideva državo kot enonarodno,
kralj pa z njo dobi močno oblast. Slovenska ljudska stranka (SLS) je bila največja
slovenska stranka,ki se je z drugimi strankami v Beogradu borila za federativno ureditev.
Kralj pa uvede 6. januarja 1929 diktaturo (šestojanuarska
diktatura) in razpusti parlament,
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ukine ustavo, vzpostavi diktaturo in Kraljevino SHS preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo.
Upravno je bila razdeljena na 9 banovin in Slovenci smo živeli v Dravski banovini. Do
avtonomne in federalne Slovenije Slovenci nismo prišli vse do konca 2. svetovne vojne.
Gospodarstvo in kultura:
Slovenske dežele so bile ob vključitvi v prvo Jugoslavijo (1918) daleč najbolj
gospodarsko razvite, čeprav so za evropskimi merili zaostajale.
V letih med obema vojnama smo Slovenci dobili pomembne institucije: Univerzo (1919),
NUK, SAZU, delovala so gledališča, kinematografi, Radio Ljubljana.

Slovenci v zamejstvu
Slovenci pod Italijo: Italijani so kmalu začeli z italianizacijo, fašisti pa so sploh odkrito
pritiskali nanje. Prepovedana je bila raba slovenskega jezika, odpravili so slovenske napise,
poitalijančili imena, naseljevali Italijane v slovenska mesta ... Bojevita slovenska mladina je
1924. leta ustanovila ilegalno organizacijo za boj proti fašizmu TI GR (Trst, Istra, Gorica,
Reka). Želeli so tudi priključitev k Jugoslaviji. Vsak odpor so Italijani kaznovali z zaporom,
smrtjo ...
Slovenci pod Avstrijo: Avstrijci so takoj začeli s ponemčevanjem na vseh področjih.
Slovenci so bili pod velikim gospodarskim in političnim pritiskom, združevali so se v
društva, ki so jih Avstrijci zatirali ali prepovedali.
Porabski Slovenci: Te Slovence so Madžari skušali madžarizirati,
nekaj v povojni čas ..

vendar se jihje ohranilo

SVET, EVROPA IN SLOVENCI V DRUGI SVETOVNI VOJNI

Vzrok) za drugo svetovno vojno in prve osvojitve fašističnih držav
:1

,

Vzroki: Predvsem so bila to imperialistična nasprotja - oster boj za surovine, trge, poceni
delovno silo. Predvsem Nemčija, Italija in Japonska so bile nezadovoljne s sistemom po
prvi svetovni vojni in so hotele ponovno razdelitev kolonij. Sicer vzroke lahko iščemo tudi
v socialnih nasprot jih, v nasprot jih med socialističnim in kapitalističnim sistemom, so pa
glavni krivec za vojno fašistični režimi s svojo ekspanzionistično (širitev državnih meja na
račun drugih držav) politiko. Evropske države so menile, da bodo s politiko popuščanja lahko
ohranile mir in Hitlerjeva politika je bila zanje le zahteva po spremembah pariške mirovne
pogodbe. Zato dolgo niso ukrepale, kar je bilo narobe.

..

Tabori: Nemčija, Italija in Japonska (pridružita se jim še Madžarska in Španija) so pred
vojno ustanovile "os Rim - Berlin - Tokio". To vojaško-politično zvezo so utrdile leta 1940
s trojnim paktom.
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Osvajalni pohodi naci-fašističnih držav pred 2. svetovno vojno:
Japonska je zasedla Mandžurijo.
Italija si je pridobila Etiopijo in Albanijo.
V Španiji je mlado napredno republiko uničil general Francisco Franco s pomočjo
fašistične Italije in Nemčije. V državljanski vojni (1936 - 1939) med republikanci in
Francom so se borili mnogi prostovoljci iz drugih držav.
1938. leta je Nemčija priključila Avstrijo k rajhu, naslednje leto -1939. leta pa
Češkoslovaško.

Začetek 2. svetovne vojne
2. svetovno vojno lahko razdelimo v dve osnovni fazi:
od začetka vojne do oslabitve osvajalnih fašističnih pohodov konec leta 1942
od bitke za Stalingrad do končnega zloma fašizma
Prva faza
Začetek: Druga svetovna vojna se je začela z nemškim napadom na Poljsko 1.
septembra 1939 leta. Velika Britanija in Francija sta Nemčiji napovedali vojno dva dni
kasneje. Poljsko je nemška vojska premagala v enem mesecu (bliskovita vojaška taktika
Blitzkrieg, dobra vojaška in tehnična pripravljenost Nemcev). Poleg tega je vzhodne
predele Poljske začela zasedati Sovjetska zveza pod pretvezo, da ščiti svojo manjšino v
tem delu.
Sovjetski napad na Finsko 1939.leta: Sovjetska zvezajo napade, ker ji ni hotela
odstopiti del ozemlja ob meji. Kljub dobremu upiranju so morali Finci podpisati mir, s
katerim so mnogo ozemlja izgubili.
Nemški pohod na sever: 1940. leta so Nemci vkorakali na Dansko in Norveško.
Istega leta si Nemci podredijo Nizozemsko, Belgijo in Francijo. Ni pa Hitlerju uspelo
napasti Anglije - 1940. letaje z operacijo "morski lev" - izkrcanje in z bombni mi napadi
zaman poskušal prisiliti Anglijo k vdaji.
Pohod na Balkan: 1940. leta k trojnemu paktu pristopita Madžarska in Romunija,
naslednje leto pa še Jugoslavija in Bolgarija. Zaradi nepredvidenih ljudskih
demonstracij v Jugoslaviji ("Bolje rat nego pakt") proti pristopu je Nemčija 6. aprila
1941 s svojimi zavezniki napadla Jugoslavijo in Grčijo (ta se je prej junaško uprla
italijanskemu napadu iz Albanije). Zapleti na Balkanu so vplivali na potek vojne, saj je
m.oral Hitler preložiti napad na Sovjetsko zvezo (Barbaro~sa) za več tednov, kljub
temu, da sta leta 1939 s Stalinom podpisala sporazum o nenapadanju in prijateljstvu.
Pohod na Sovjetsko zvezo: Leta 194'1 je torej Nemčija začela s prodiranjem, ki pa se je
iz mnogih razlogov ustavilo konec leta in potisnilo Nemce precej nazaj - Sovjetska zveza
je imela veliko vojakov" požrtvovalno so pomagali tudi civilisti, sodobna tehnika in
narava - deževje, blato, zima.
Daljni Vzhod in Japonska: 7. decembraDa l je Japonska napadla ameriško
oporišče Pearl Harbour na Havajih, ga uničila iIi s tem potegnila v vojno tudi ZDA.
Kljub idejnim nasprot jem so začele antifašistične sile s sodelovanjem. 1941. leta sta na
Atlantiku ameriški predsednik Roosevelt in angleški premier ChurchilI podpisala
Atlantsko listino, ki jo je kasneje podpisalo veliko držav, tudi Sovjetska zveza. Govorila
je o sožitju narodov in miru po vojni, da se bodo države odrekle tujim ozemljem, .da si bo
vsak narod izbral svojo obliko vladavine ...
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Preobrat v vojni
Druga faza:
Bitka za Stalingrad: 1942. leta so Nemci začeli prodirati proti Kavkazu, da bi presekali
sovjetske preskrbovalne poti in zasedli naftna nahajališča pod Kavkazom. Toda sovjetske
čete so jih ustavile pri Stalingradu, kje je potekala ena največjih bitk 2. svetovne vojne,
Nemci pa so naslednje leto morali podpisati kapitulacijo.
Severna Afrika: Na obale severne Afrike se je izkrcalo mnogo ameriških in angleških
vojakov. Čeprav so bile fašistične sile nekajkrat uspešne, so morale leta 1943 podpisati
kapitulacijo, s čimer je bila vojna v severni Afriki končana.
Druga bojišča: V bitki za Midway in druga otočja v letih 1942/1943 na Pacifiku so
zmagovali Američani proti Japoneem, premoč so dobili tudi na Atlantiku. Stopnjevalo
se je število bombandiranj na nemška mesta.
Kapitulacija Italije: Anglo-ameriške sile so se leta 1943 izkrcale na Siciliji, kar je
prisililo italijansko vojsko, daje kmalu za tem podpisala kapitulacijo.
Teheranska konferenca: Leta 1943 so v Teheranu pripravili konferenco "velikih treh" Stalina, Churchilla in Rooseveita. Govorili so:
a) o povojni ureditvi sveta
b) o pomoči jugoslovanski partizanski vojski, s čimer so priznali osvobodilno gibanje
jugoslovanskih narodov
c) o odprtju druge fronte v Evropi, ki se je udejanila leta 1944, ko so se zavezniške
sile izkrcale v Normandiji in začele pohod proti-Nemčiji
Leto 1944:
a) Rdeča armada je Nemce pregnala s svojega ozemlja, osvobodila je Romunijo in
Bolgarijo in pomagala pri osvobajanju Beograda in Madžarske.
b) Skupina oficirjev je izvedla neuspešen antentat na Hitlerja.
c) V Varšavi se je začela vstaja proti Nemcem, ki paje bila krvavo zadušena.

Značilnosti nacistične okupacijske politike in odporniška gibanja
Značilnosti nacistične okupacijske politike:
Na ozemljih, ki so jih Nemci želeli priključiti k tretjemu rajhu, so začeli z
raznarodovalno
politiko ("odstraniti cela ljudstva", kot se je izrazil Hitler).
Postavljali so nemško oblast - ponemčiti ozemlja, izgon politično in rasno neustreznih :
ljudi, krepitev obstoječega nemštva, področja so kolonizirali, ..
Nemci so odstranjevali domače napise in postavljali nemške,' ponemčevali so imena,
vsiljevali svojo in uničevali domačo kulturo, izkoriščali so naravna bogastva ...
Naci-fašistična gibanja so se pred drugo sv. vojno pojavila v mnogih državah in v teh so
po okupaciji Nemci našli' oporo, na primer v Quislingu na Norveškem (kvizling izdajalec).

..

Odporniška gibanja v Evropi: Organizirali so jih protifašistično usmerjeni ljudje. Močna so
nastala na Poljskem, Češkoslovaškem, v Grčiji, Franciji, Jugoslaviji, Sovjetsku zvezi, celo v
Nemčiji (tuje bilo to gibanje strogo ilegalno, vodili so ga tudi komunisti, večkrat so
poskušali izvesti atentat na Hitlerja) .
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Koncentracijska
taborišča:
Za naci ste je bilo najpomembnejše vprašanje rase. Nemci so povzdigovali in 'idealizirali
nordijsko-arijsko raso. Pripisovali so ji same dobre lastnosti: razsodnost, resnicoljubnost,
odločnost. Dopuščali so nekatere evropske rase, ostro pa odklanjali neevropske. Pri rasni
preiskavi so ugotavljali karakterne lastnosti, s pregledom delov telesa pa pripadnost k tej
ali oni rasi. Pri tem v Evropi ni bilo prostora za manj vredne rase. Žide in Rome so
nameravali fizično uničiti, Slovani pa naj bi bili tisti, ki bi postopno odstopili življenjski
prostor višjim rasam. Zaradi tega so nastajala številna koncentracijska
taborišča. Tako
so nacisti začeli uresničevati strašen genocid.
·:-=~1<.oncentracijska taborišča so bila sprva namenjena političnim nasprotnikom, med vojno
pa množičnemu uničevanju Židov, Slovanov in drugih narodov. Navzven so bila to
delovna taborišča za vzgojo. Nad vhodom so imela napis Arbeit macht frei - delo
osvobaja.
V začetku leta 1942 so nekateri nacistični voditelji odločili, da je treba začeti z
intenzivnejšim uničevanjem Židov. Nastajale so "tovarne smrti", kjer so ljudi stransporti
vodili v plinske celice in jih potem sežigali v krematorijih. Največja taka taborišča so
bila: Auschwitz, Majdanek, Treblinka na Poljskem, Jasenovac na Hrvaškem,
Mauthausen v Avstriji, Ravensbruck, Dachau in Buchenwald v Nemčiji.
Koncentracijska taborišča so bila najhujša grozota druge svetovne vojne. Dnevno so v
njih lahko uničili do 25 000 ljudi. V mnogih so nacistični strokovnjaki delali razne
poskuse na živih ljudeh.

Zlom fašističnih sil in posledice druge svetovne vojne
Zadnje dejanje druge svetovne vojne se je odigralo predvsem na ozemlju fašističnih državglavne povzročiteljice vojne Italija, Nemčija in Japonska so občutile vso težo vojnega
pustošenja.
Jaltska konferenca: Februarja 1945 so se v Jalti na Krimu ponovno sestali Stalin,
ChurchilI in Rooseveit. Dogovorili so se o:
uničiti je treba Nemčijo - po vojni bi jo razdelili na štiri okupacijske cone, v katerih bi
upravo prevzeli Sovjetska zveza, Velika Britanija, ZDA in Francija
na štiri dele so razdelili tudi Berlin in Avstrijo
dogovorili so se o ustanovitvi OZN - aprila 1945 je bila v San Franciscu ustanovna
konferenca svetovne organizacije, na kateri je sodelovala tud~ Jugoslavija
Končni zlom fašistične Italije: Čeprav je 'leta 1943 Italija kapitulira1a, je na severu
Mussolini skušal ponovno dvigniti italijanski fašistični imperij. V Italiji se je okrepilo
odporniško gibanje in ti italijanski partizani sa leta 1945 skupaj z zavezniki začeli osvobajati
Italijo in kmalu so Mussolinija tudi ubili.
Konec tretjega rajha: V začetku leta 1945 je postalo jasno, daje nemški rajh pred
propadom. Nemci so zaradi bojazni pred krutim maščevanjem ruskih in drugih vojakov
mobilizirali vse sile in tako so njihovo vojsko sestavljali celo otroci, stari 15 in 16 let, in
starejši moški. Rdeča armada je res začela prodirati proti Berlinu, na zahodu pa so
zmagovali anglo-ameriški zavezniki. Nemška obramba je bila nemočna, zato je aprila 1945.
leta Hitler naredil samomor. Njegov naslednik je moral 7. maja podpisati kapitulacijo.
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Kapitulacija Japonske: Po kapitulaciji Nemčije se je vojna nadaljevala na Daljnem Vzhodu.
Japonci so se fanatično upirali (kamikaze). ZDA so avgusta 1945 posegle po novem orožju
in najaposnko mesto Hirošimo vrgle prvo atomsko bombo. Ogromno ljudi je umrlo in
zbolelo za posledicami radioaktivnega sevanja. Kmalu je podobna usoda doletela še mesto
Nagasaki. Japonska je pristala na vdaj o in septembra podpisala kapitulacije. S tem se je
končala 2. svetovna vojna.
Posledice največje vojne v zgodovini človeštva: Ta vojna je trajala polnih šest let. Vanjo se
je zapletlo 72 držav in skoraj vsa zemeljska površina. Človeških žrtev je bilo ogromno in
sicer več med civilnim prebivalstvom kot med vojaki. Iz tega lahko sklepamo, da vojna ni
potekala le na frontah, kot v prvi svetovni vojni, temveč na celotnem ozemlju. Civilno
prebivalstvo so zelo prizadeli letalski napadi na mesta in okupatorjevo nasilje. Pojavila se
je lakota, mnogo otrok je ostalo brez staršev, ogromno je bilo število beguncev.
"o

Vojnaje zlomila fašizem, povezala pa različne narode v boju za mir. Posledice pa so
spremljale ljudi še dolga leta, zato je in bo ostala OPOMIN ČLOVEŠTVU.

Napad na Jugoslavijo in njen zlom
Jugoslovanska politika je pred vojno nihala med naslonitvijo na fašistične sile ali na države
zahodne parlamentarne demokracije. Zaradi nemških in italijanskih osvajalnih pohodov na
začetku vojne je bila Jugoslavija obkoljena s fašističnimi vojskami in tako je 1941 leta
podpisala pristop k trojnemu paktu.
Protesti: Zaradi pristopa k trojnemu paktu je prišlo do protesta ljudi. Zato je skupina oficirjev
izvedla državni udar, postavila mladoletnega kralja Petra II. na oblast, sestavljenaje bila nova
vlada, ki pa ni preklicala pogodbe s trojna zvezo (paktom), saj je v tem videla možnost, da se
izogne vojni. Demonstracije pa so se nadaljevale, kar je zelo presenetilo Italijo in Nemčijo in
ostali svet. Hitler se je odločil za napad na Jugoslavijo, zato pa je moral preložiti napad na
Sovjetsko zvezo za več tednov.
Napad na Jugoslavijo: Začel se je brez vojne napovedi 6. aprila 1941 z nemškim
bombandiranjem Beograda. Hkrati je začela iz Avstrije, Madžarske in Bolgarije prodirati v
Jugoslavijo nemška vojska, z zahoda pa italijanska. Odpor je bil minimalen, saj se je
jugoslovanska vojska spopadala še z drugimi slabostmi (slaba opremljenost. .. ). Vlada in kralj
Peter Il. so zapustili državo in kmalu je morala jugoslovanska vojska podpisati kapitulacijo.
Sledilo je razkosanje - ozemlje so dobile kar štiri države: Nemčija, Italija, Madžarska in
Bolgarija. Iz velikega dela Hrvaške je nastala Neodvisna država Hrvaška - NDH (Ante
Pavelič). Slovenijo so razkosale tri države - Nemčija, Italija in Madžarska:
Madžarska dobi Prekmurje
Italija Ljubljano z okolico in Dolenjsko
Nemci pa vso ostalo Slovenijo - največji del (Gorenjsko, Štajersko, Mežiške dolino, del
Dolenjske)
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Okupacijski sistemi
Nemci: Slovenske dežele so želeli priključiti k tretjemu rajhu. Začeli so z ponemčevanjem:
množičen izgon Slovencev ter hkrati naselitev Nemcev. Nasilno so izganjali Slovence
v Srbijo, najprej intiligenco, duhovnike in trdne Slovence.
ponemčenje imen in priimkov, krajevnih imen in ulic, ukinitev slovenskih društev,
uničevanje slovenskih knjig
Italijani: Iz zasedbenega ozemlja v Sloveniji so ustanovili posebno enoto - Ljubljansko
pokrajino imenovano injo že leta 1941 priključili Italiji. Uvedli so:
dvojezične napise, upoštevali so kulturne in prosvetne ustanove - univerzo, šole,
gledališča; tako so pridobili del ljudi (Slovence so skušali pridobiti na svojo stran zlepa)
kmalu pa Italijani pokažejo vso ostrino - začeli so z raznarodovanjem in fašizacijo,
streljali talce, požigali vasi, izganjali v taborišča ...
Madžari: Okupirane dele so priključili k svoji državi:
obračunali so s svobodomiselnimi ljudmi
uvaj ali so madžarščino
Hrvaška: Na Hrvaškem so Nemci in Italijani ustanovili Neodvisno državo Hrvaško NDH.
Oblast so izročili ustašem pod vodstvom Anteja Paveliča. Ustaška država je imela skrajno
nasilno politiko.

Okupatorjevi sodelavci
Okupatorji so se v Jugoslaviji naslonili na kolaboracijo
z okupatorjem).

(sodelovanje domačega prebivalstva

Ustaško gibanje: Na Hrvaškem se je to gibanje proglašalo za osvoboditelje hrvaškega
naroda izpod Srbije. Uvedli so krut režim, kije bil usmerjen predvsem proti Srbom na
Hrvaškem in komunistom (znani so pokoli, najhujši teror pa so izvajali v Jasenovcuuničevalnem taborišču, kjer so pobijali tudi Žide, Rome ... ).
Četniki: V Srbiji so leta 1941 začele nastajati četniške skupine. Tako skupino je ustanovila
tudi skupina jugoslovanskih oficirjev pod Dražem Mihailovičem, Četniki so nasprotovali
oboroženemu boju z okupatorji. Z Nemci, ki so jih oskrbovali z orožjem, hrano, obleko, so
sodelovali v boju proti partizanom. Koje prebegla emigrantska jugoslovanska vlada (v
Londonu) Draža Mihajloviča imenovala za obrambnega ministra, so četniki postali uradna
vladna vojska. Zato so do leta 1943 zvezniki menili, da so četniki nosilci osvobodilnega
boja v Jugoslaviji.

.

N edičevci in Iljotičevci: Ti so v Srbiji tudi sodelovali z Nemci (pokoli, zločini ... ).
Bela in plava garda:
a) bela garda: proti komunistom, pripadnikom OF in partizanom so začele nastajati ilegalne
oborožene skupine, na podeželju imenovane vaške straže, belogardistične postojanke pa
so začele nastajati po vsej Ljubljanski pokrajini. Ljudje so vanje vstopali zaradi strahu,
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pritiska okupatorjev ... S svojim delovanjem je bela garda zelo slabila slovenski odpor
proti okupatorju.
b) plava garda - sestavljena je bila predvsem iz bivših jugoslovanskih oficirjev
(mihailovičevci)
Obe - plava in bela garda (delovali sta v Sloveniji) sta doživeli zlom ob kapitulaciji Italije.
Domobranci: Ta vojaška organizacija je nastala v Sloveniji po kapitulaciji Italije. Kot
prostovoljne policijske enote so domobranci delovali v pomoč Nemcem, predvsem proti
komunistom.

Osvobodilni boj Slovencev in drugih južnoslovanskih

narodov

Začetek odpora: Že ob aprilski vojni (napad Nemčije na Jugoslavijo) so posamezniki začeli
zbirati orožje stare jugoslovanske vojske. Manjše skupine so začele z akcijami - napadi. Na
čelo odpora so stopili komunisti. Z vstajo se je v Jugoslaviji začelo odporniške gibanje, ki si
je za cilj postavilo obrambo in osvoboditev domovine. Kajti izbira ni bila velika - ali se
upreti ali pa-pustiti, dajih okupatorji uničijo. Temu gibanju so se priključili ljudje ne glede na
nacionalno, politično ali versko pripadnost, zato je vstaja prerasla v široko ljudskofrontno
gibanje. Uporniki so za svojo taktiko izbrali partizanski način bojevanja.
Nastanek OF: V Vidmarjevi vili pod Rožnikom v Ljubljani je bila 27. aprila 1941
ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda. V OF so se združile skupine in
stranke, ki so bilo idejno različne, skupen pajimje bil boj za nacionalno osvoboditev.
Reakcija okupatorjev na vstajo:
Okupatorji se niso znašali samo nad odporniki, temveč tudi nad civilnim prebivalstvomkazenski pohodi v vasi in mesta, streljanje talcev, množično so ljudi zapirali ali vodili v
koncentracij ska taborišča.
Odpornike so v množičnih ofenzivah skušali popolnoma uničiti (Neretva, Sutjeska, v
Sloveniji velika italijanska ofenziva leta 1942).

Življenje ljudi med vojno
j

Mesta:
Podoba mest na Slovenskem se je med vojno zelo spremenila. Dobila so nemški videz
(nemški napisi. .. ), uvedena je bila nemščina v šole in urade ter cerkve. Vodilne uradniške
položaje so dobili volksdeutscherji, zave dne Slovence pa so izgnali.
V Ljubljanski pokrajini so bila mesta polna italijanskih vojakov. Iz zvočnikov so donele
vojaške popevke, na mnogih mestih so viseleMussolinijeve slike in napisi s fašističnimi
gesli. Ljubljana je bila leta 1942 obdana z bodečo žico, za odhod iz mesta je bilo potrebno
imeti prepustnico, tako da je bilo gibanje zelo omejeno.
Vasi oziroma podeželje: Podoba podeželja se ni bistveno spremenila, razen tam, kjer so
preselili celotno prebivalstvo in na njihovo mesto naselili Nemce. Začelo pa je primanjkovati
moške delovne sile (mobilizacija, odhodi v partizane), primanjkovalo je delovne živine, saj je
vojska potrebovala hrano. Ljudje so na podeželju preskrbovali s pridelki tudi odporniško
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vojsko. Največji problem sploh pa so na vaseh predstavljale vse vojske, ki so prihajale in
odhajale ter za seboj puščale prazne shrambe, uničenje, bolečine.

Oblikovanje državnosti in boj za mednarodno priznanje
Ker so odpor proti okupatorju v Jugoslaviji vodile komunistične sile, je boj .postaj al tudi boj
za socialistično revolucijo (po zgledu SZ). To nekaterim ni bilo po godu, zato je boj dobival
značilnosti državljanske vojne.
Ljudska oblast in oblikovanje jugoslovanske državnosti: Komunisti so dobivali vse več
podpore med ljudmi tudi zato, ker so se okupatorjem takoj uprli, in ker so želeli socialno
enakost. Nastajajo:
prva osvobojena ozemlja (leta 1941), oblast pa so na njih prevzeli NOO - narodnoosvobodilni odbori, ki so jih neposredno in svobodno volili (volilno pravico so dobile
tudi ženske in starejši od 18 let). Toje bila nova - ljudska oblast.
nastane A VNOJ, ki so ga leta 1942 ustanovili v Bihaču (udeležili so se ga delegati vseh
jugoslovanskih narodov, razen Slovencev in Makedoncev, ker se niso mogli prebiti čez
sovražno ozemlje). Postal je politično telo, ki je predstavljalo NOB jugoslovanskih
narodov. Kajti zavezniki so uspehe narodno-osvobodilnega gibanja pripisovali četnikom
Draže Mihajloviča. Na drugem zasedanju AVNOJ-a v Jajcu leta 1943 so delegati
jugoslovanskih narodov (razen Makedoncev, ki se do Jajca zopet niso mogli prebiti)
postavili načela, na katerih naj bi nastala nova jugoslovanska država. AVNOJ je postal
najvišji zakonodajni in izvršilni organ (skupščina) narodov Jugoslavije in sprejme
sklepe:
a) vlada postane NKOJ (Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije)
b) nova Jugoslavija naj bi bila demokratična in federativna družba enakopravnih
narodov Slovenije, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine
c) izdajalski jugoslovanski emigrantski vladi so prepovedali, da predstavlja Jugoslavijo,
kralju Petru II. pa so prepovedali vrnitev v domovino
d) slovensko Primorje, Istra in Dalmacija bodo priključeni Jugoslaviji
Oblikovanje slovenske državnosti:
1) Komunistična partija Slovenije je znotraj OF pridobila vodilno vlogo, s tem pa se poveča
vpliv jugoslovanske KP in sovjetski model države. To vodi v kasnejši enopartijski sistem.
2) 1943. leta so v Kočevju zasedali odposlanci slovenskega naroda. Na tem zboru so
izvolili najvišjo ljudsko oblast - SNOO (Slovenski narodn'b-osvobodilni
odbor). Še
pomembnejše je zasedanje SNOO-ja,1944.leta
v Črnomlju: SNOO se preimenuje v
SNOS (Slovenski narodno-osvobodilni
svet); ki se razglasi za parlament ( gre torej
za zasedanje prvega slovenskega parlamenta). Sprejeli so:
a) odloke za hitrejšo graditev slovenske državnosti in oblasti
b) odloke, pomembne za slovensko gospodarstvo, prosveto, zdravstvo ...
Slovenska država se je torej izoblikovala že v letu 1944, eveda kot del jugoslovanske
federacije .

•
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Boj za mednarodno priznanje Jugoslavije
Zahodni zavezniki so v prvih letih vojne podpirali jugoslovansko begunsko vlado v Londonu
in četnike. Razmere so se spremenile, ko so Angleži poslali v partizanske enote svoje vojaške
misije in kmalu so bili partizani priznani kot zavezniška vojska.
Ker sta po 2. zasedanju AVNOJ-a obstajali dve vladi (begunska v Londonu in doma
partizanska NKOJ), so zavezniki zahtevali sestavo ene - skupne jugoslovanske vlade. Zato
sta se leta 1944 na Visu in v Beogradu srečala Josip Broz Tito in predstavnik stare
(jugoslovanske) vlade Ivo Šubašic. Med drugim sta se sporazumela o ustanovitvi enotne
jugoslovanske vlade, tako daje bila marca 1945 ustanovljena začasna vlada Demokratične
federativne Jugoslavije. V njej so bili tudi predstavniki stare (jugoslovanske) vlade.
Predsednik je postal Tito. S tem je bila priznana druga Jugoslavija.

Konec druge svetovne vojne na jugoslovanskem ozemlju
Sklepne akcije za osvoboditev Jugoslavije so potekale od leta 1944 do maja leta 1945:
Nemci so se morali začeti umikati z Balkana, osvobojen je bil Beograd.
Na Slovenskem so v tem času potekali hudi boji med partizani in Nemci. Partizani so
osvobodili Trst, se po dolini Soče prebili na Koroško in se tam srečali z anglo-ameriško
vojsko. Slovenski partizani so prišli v Ljubljano 9.maja. Na Koroškem in Štajerskem so
še potekali spopadi do 15. maja, tistega dne pa na slovenskem Koroškem (Pri Prevaljah)
resnično prenehajo boji in konča se druga svetovna vojna v Evropi (teden dni po uradni
nemški kapitulaciji).

SVET, EVROPA IN SLOVENCI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Leto 1945 je velika prelomnica. Medvojna protifašistična koalicija je razpadla. Vodstvo sta
odkrito prevzeli ZDA in Sovjetska zveza, prva nad "zahodnim", druga nad "vzhodnim"
svetom.

Nova razmerja sil v svetu

v

1) Pride do konference
Potsdamu leta 1945, kjer so ZDA, Sovjetsko zvezo in Veliko
Britanijo zastopali Truman, Stalin in Churchill. Sklenili so:
podpisati mirovne pogodbe
v Nemčiji je treba iztrebiti militarizem in nacizem
oblast nad Nemčijo prevzamejo ZDA, Francija, Velika Britanija in Sovjetska zveza,
vsaka v svoji okupacijski coni
določene so bile nemške reparacije .
trebaje ustanoviti mednarodno sodišče, ki bo sodilo vojnim zločincem
2) Nemško vprašanje:
Nemčija in Berlin sta bila razdeljena na štiri okupacijske cone - med štiri države
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iz Nemčije so preselili veliko strokovnajkov in opreme (predvsem Sovjeti)
ZDA, Velika Britanija in Francija so skušale iz "svojih delov" obnoviti nemško državo, ki
bi bila obrambna linija pred komunisti - Sovjetsko zvezo z vzhoda
1949. leta nastaneta dve nemški državi z različnima političnima sistemoma - na
zahodu Zvezna republika Nemčija in na vzhodu Nemška demokratična republika.
Berlin je ležal na ozemlju NDR, en del Berlina pa je pripadel ZRN, s katero je bil
povezan z železniškim, cestnim in zračnim koridorjem
3) Mirovna konferenca v Parizu leta 1946:
mirovne pogodbe so podpisane leta 1947 z zaveznicami Nemčije, ne pa tudi z Nemčijo,
ker so bila nasprotja med zavezniki prevelika
. določijo reparacije in meje
4) Zelo pomemben je bil sodni proces proti vojnim zločincem leta 1945 in 1946 v
'Nuernbergu.
Obtoženci (pripadniki Gestapa, SS ... ) so bili obtoženi, ker so kot
pripadniki političnega in državnega vrha tretjega rajha načrtovali in pripravljali množične
pokole, dopuščali ropanje, požiganje ...

Organizacija združenih narodov
Ustanovna listina je bila izdelana na konferenci predstavnikov 50 držav v San Franciscu,
veljati paje začela 24. oktobra leta 1945 (zato je ta dan posvečen OZN). OZN ima tri
politične organe:
1. generalna skuščina (delegati vseh članic)
2. varnostni svet, glavna naloga je varovati mir in varnost v svetu
3. sekretariat (svetovalna funkcij a)
V okviru OZN deluje vrsta organov ali organizacij - UNESCO, UNICEF, FAO ... Sedežje v
New Yorku, članica OZN pa je tudi Slovenija.

Hladna vojna
Ta izraz pomeni sovražno meddržavno politiko brez orožja ali spopadov. Nasprotja med
vzhodom in zahodom so namreč po drugi svetovni vojni prerasla v pravo hladno vojno. Na
eni strani so zahodni zavezniki, na drugi pa države na čelu s Sovjetsko zvezo, tiste, ki jihje
osvobodila Rdeča armada s komunističnimi vladami - Jugoslavija, Bolgarija, Albanija,
Romunija, Češkoslovška, Madžarska in Poljska ter NDR.
':
Obe strani sta se hoteli druga pred drugo zavarovati pred škodljivo ideologijo (komunizmom
oziroma kapitalizmom) z "železno zaveso". To je bila razmejitvena črta od Baltika do
Trsta - med zahodnim in vzhodnim delom Evrope,
Hladna vojna se je vlekla še dolgo. Vmes so zgradili beriinski zid (1961), prišlo je do vojn v
Vietnamu, arabskih vojn ...

••

Vojaško-politične zveze: ZDA in Sovjetska zveza sta hoteli vsaka na svoj način pridobiti
zaveznice. Zato sta sklepali vojaško-politične zveze:
ZDA so povezale večino zahodnoevropskih držav v NATO pakt, poleg tega pa so
ustanavljale še vrsto drugih, da bi obkolile Sovjetsko zvezo.
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Sovjetska zveza je kot protiutež ustanovila Varšavski pakt, ki je povezal predvsem
države pod sovjetskim vplivom (Jugoslavija ni pristopila).
Gospodarske zveze: Do razhajanja pride tudi na gospodarskem področju:
ZDA so pomagale pri premagovanju težav gospodarsko uničeni Evropi (ti. Marshallov
plan); vzhodnoevropske države so to pomoč pod pritiskom SZ odklonile. Prišlo je do
ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti (EGS).
V zhodnoevropske države pa so se povezale v SEV (Svet za vzajemno pomoč).
Poleg teh pride še do drugih gospodarskih povezav.

Razvoj zahoda
Zahodni svet je bil buržoazno-parlamentarni (v nasprotju z vzhodnim socialističnim, poraja
pa se še ti. tretji svet - gospodarsko slabo razvite države in zato v mnogočem odvisne od
drugih).
Države zahoda: Med te štejemo predvsem ZDA, ki so postale zelo bogata država, saj jimje
to omogočilo dobro gospodarstvo. V njej je potekal boj proti komunizmu -lov na čarovnice,
velik problem pa je (bilo) rasno zapostavljanje. Velika Britanija je po vojni izgubila vse
kolonije. Nemčija je bila do leta 1990 razdeljena v dve državi, od katerih je ZRN bila zelo
razvita. Na Japonskem so mnoge reforme povzročile "japonski gospodarski čudež".
Francija je prav tako po vojni izgubila vse kolonije in postala je ena najmočnejših držav na
svetu.
Vodilno vlogo v zahodnem svetu so dobile ZDA, saj jih vojna ni neposredno prizadela in
njihovo gospodarstvo se je zato lahko nemoteno razvijalo. Vse zahodne države so po svetu
podpirale nekomunistične vlade, s čimer so se zapletle v mnoga krizna žarišča. Zelo značilna
taka primera sta korejska in vietnamska vojna.
Korejska vojna 1950 -1953: Korejaje bila po drugi svetovni vojni razdeljena po 38.
vzporedniku v dve polovici -v severni so imeli vpliv Sovjeti in Kitajci, v južni pa Američani
in Angleži. Zaradi mejnih incidentov je med njima prišlo do vojne in s tem do konfliktov med
Američani in Kitajsko. Skoraj bi prišlo do ponovne uporabe atomske bombe z ameriške
strani. Leta 1953 nastaneta dve državi - Severna in Južna Koreja. Vojna ni rešila ničesar,
zahtevala je ogromno žrtev, v tej vojni pa so Američani prvič uporabili helikopterje za prevoz
vojakov na bojišče in preiskusili še nekatera orožja.
'l
Vojna v Vietnamu: Vietnam je spadal pod francosko kolonialno oblast, česar se je hotel po
vojni otresti. Francozi so si sicer skušali Vietnam znova podrediti, vendar so jih Vietnamci
premagali. Leta 1954 je bil Vietnam razdeljen na severni in južni deL V severnem se je utrdil
komunistični režim, v južnem pa so imeli podporo ZDA. Leta 1964 se začne ena najhujših
in najokrutnejših
vojn sploh v zgodovini. ZDA so z ogromno vojsko inz vsemi sredstvi
skušale uničiti osvobodilno gibanje, toda leta 1973 so morale pod pritiskom javnega mnenja
prenehati z vojno. Leta 1976 sta se severni in južni del Vietnama združila v Socialistično
republiko Vietnam.
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Vzhodni - socialistični

svet

Sovjetska zveza je postala svetovna politična in vojaška velesila po drugi svetovni vojni
predvsem zaradi ugleda kot zmagovalka in kot država, ki je najbolj trpela med vojno. Zaradi
njene pomoči vzhodnoevropskim državam se je vse bolj širil njen vpliv in njen tip
socializma.
Informbiro: Leta 1947 je bil ustanovljen Informacijski biro komunističnih partij Informbiro. Na ustanovnem sestanku so bile prisotne komunistične partije nekaterih
vzhodno in zahodno evropskih držav. Naloge Informbiroja: varoval naj bi pred
"imperialistično ekspanzijo Zahoda ter pred ekonomskim in političnim zasužnjevanjem".
Stalin je skušal uveljaviti sebe, sovjetski tip socializma kot edini pravilen ter Sovjetsko zvezo
kot vodilno v Informbiroju.
Destalinizacija: Močan pritisk na socialistične zaveznike je začel popuščati z destalinizacijo,
ki se začne po Stalinovi smrti leta 1953. V tem obdobju so obsodili stalinistične procese,
posmrtno rehabilitirali številne žrtve. S temje bila napovedana večja demokratizacija in
odprtost sistema. Destalinizacija je zajela tudi druge države socialističnega sistema, predvsem
Poljsko, Češkoslovaško in Madžarsko, ki pa večjih uspehov niso dosegle:
Madžarska: Vlada je po Stalinovi smrti želela izvesti reforme, napovedala je celo izstop
iz Varšavskega pakta. Vendar je bil še vedno premočan star komunistični element (vstaja
svobodoljubnih sir leta 1956), ki se je naslanjal na Sovjetsko zvezo, ta paje z vojsko
kravavo zatrla vstajo.
Na Čekoslovaškem so "češko pomlad" (demokratizacija) zatrle čete nekaterih vzhodnoevropskih držav (leta 1968).
Podobno je bilo na Poljskem leta 1980.
Kriza socializma: V osemdesetih letih se začne postopna demokratizacija, voditelj SZ
postane Mihail Gorbačov. Večjaje svoboda tiska, dovoljene so stavke, odprte razprave ... To
vpliva na ostale socialistične države, kjer padejo komunistični režimi, Sovjetska zveza pa
razpade na več držav.

Odprava blokovske razdelitve in posledice
Še preden razpade SZ, se začne tudi otoplitev odnosov med vzhpdom in zahodom. Zahodni
Nemci'so začeli z navezavo stikov z NDR, Sovjetsko zvezo, Poljsko. Evropske države so
začele urejati vprašanje varnosti in miru, več je bilo razorožitvenih pogajanj, predvsem
glede jedrske razorožitve. Na raznih konferencah so razpravlajli tudi o sodelovanju vseh
svetovnih držav na področju ,gospodarstva, kulture, tehnike, ekologije. Poudarjena je bila
volja naroda po demokraciji, po poštenih in svobodnih volitvah. Nastaja nova Evropa, ki teži
k sožitju in k zdravemu tekmovalnemu duhu, ksodelovanju .

.

Tretji svet - države v razvoju
Tudi v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki je bilo dogajanje zadnjih 50 let zelo burno. V
državah Azije in Afrike pride do dekolonizacije - odpravljanja kolonializma.
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Dekolonizacija v Afriki: Afriko so do začetka 20. stoletja skoraj v celoti zasedle
imperialistične sile. Po drugi svetovni vojni pa se je v njih začel močan odpor proti
kolonialnemu gospostvu - z osvobodilnimi gibanji.
Dekolonizacija v Aziji: Po drugi svetovni vojni sta se tuje oblasti rešili Indija in Kitajska.
Druga krizna žarišča so bila (ali pa so še danes) na področj uPalestine, ki je bila leta 1947
razdeljena na dve državi - židovsko in arabsko. Poleg tehje prihajalo do nemirov v
Vietnamu, Kampučiji, Koreji, Afganistanu, Iraku, ..
Latinska Amerika: Do trenj med ZDA in Latinsko Ameriko je prihajalo zaradi močnega
vmešavanja ZDA v notranje razmere teh držav, kjer je prihajalo (in še prihaja) do revolucij,
državljanskih vojn (Salvador, Nikaragva). Na tem področju paje predvsem kubanska
revolucija (Fidel Castro), ki je prinesla Kubi socializem, zaostrila odnose z ZDA.
Neokolonializem: To je "nov kolonializem", politika zelo razvitih držav do bivših kolonij, s
katero jim vsiljujejo gospodarsko, politično ... odvisnost. Pojavi se v državah (Velika
Britanija, Belgija, Francija ... ), ki skušajo zavreti proces dekolonizacije.
Gibanje neuvrščenih: To gibanje se pojavi kot protiutež nasprotovanju in zaostrovanju
odnosov med vzhodnim (socialističnim) in zahodnim (kapitalističnim) blokom. Ustanovna
konferenca gibanjaje bila v Beogradu leta 1961. Neuvrščeni so se zavzemali za:
za mir na svetu
proti blokovski razdelitvi sveta
odprava razlik med bogatimi in revnimi ...

Spreminjanje življenja
Znanstveni napredek je močno vplival na življenje človeka v gospodarstvu, družbi in politiki.
Življenje se korenito spreminja. Človeku se odpirajo neverjetne možnosti, a grozijo mu tudi
hude nevarnosti. Svobodnejši način življenja zaostri mnoge civilizacijske probleme - širijo se
droge, naraščata kriminal in nasilje, ljudje postajajo vse bolj odtujeni.
Znanstveno-tehnični
napredek: izumijo laser, razmahne se računalništvo, uveljavlja se
robotizacija, začne se doba astronavtike (doba vesoljskih poletov se je začela 1957. leta z
izstrelitvijo Sputnika - prvega umetnega satelita) in astronomije.jiapreduje elektronika,
medicina. . .
'l
Kultura po drugi svetovni vojni: Pogosti so protesti proti obstoječim razmeram. Izražajo se v
književnosti, likovni umetnosti, filmu, ki velikokrat prikazuje obstoječe probleme, v glasbi
(na primer rock glasba predstavlja protest mladih. zoper družbene in politične krivice).

Slovenci in ostali Jugoslovani po drugi svetovni vojni
•

Postopna obnova: Druga svetovna vojna je v Sloveniji in Jugoslaviji povzročila strahovito
razdejanje. Porušena so bila mesta, vasi, javne zgradbe, bolnišnice, gledališča ...
Gospodarstvo je bilo uničeno, žrtev je bilo ogromno. Začela se je postopna obnova, ljudje so
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se z velikim optimizmom lotili množičnih delovnih akcij, na katerih so obnavljali in gradili
proge, ceste, šole ... Posebna oblika takih akcij so bile "udarniške nedelje", ko so delavci iz
tovarn odhajali na deželo in pomagali pri obnovi vasi. To je bil čas začetkov mladinskih
delovnih akcij.
Nova oblast:
a) Leta 1945 je potekalo 3. zasedanje AVNOJ-a v Beogradu (to je bila začasna ljudska
skupščina). Sprejeli so:
zakon o agrarni reformi: razlastili so veleposestnike (nacionalizacija = razlastitev,
odvzem privatne lastnine in nje sprememba v družbeno ali državno). To zemljo so najprej
dobili ljudje brez zemlje, udeleženci NOB, vojne sirote in žrtve fašističnega nasilja.
zakon o volitvah v ustavodajno skuščino (volili so lahko vsi, starejši od 18 let); na
volitvah leta 1945 so ljudje v večini glasovali za Ljudsko fronto s Titom in za republiko,
ki se je imenovala Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ). Zakaj so ljudje
množično.podprli Ljudsko fronto oziroma KPJ? Razlogi so različni: veliko je naredila v
boju proti fašistom, imela je dober socialni program in težilaje k federaciji enakopravnih
narodov.
b) Z nacionalizacijo se je začel državni socializem. Država je nacionalizirala banke,
trgovino, industrijo - o vsem je odločala država in močno se je razmahnil birokratizem.
Obračun z nasprotniki: Začel se je takoj po koncu vojne:
Večino domobranskih in drugih vojakov so postrelili (Teharje, Kočevski Rog ... ).
Sledili so procesi proti sodelavcem okupatorjev in ideološkim nasprotnikom. Mnogo med
njimi je bilo nedolžnih.
'

Mednarodni položaj
Zopet se je pričel boj za meje, o katerih je več ali manj odločala mirovna konferenca.
Zahodna meja: Naše ozemlje ob zahodni meji ima dobro geografsko lego - odpiranje poti v
srednjo Evropo in na Balkan. Pomembno je bilo vprašanje Trsta. Mirovna pogodba je
odločila:
Jugoslaviji so vrnili del Primorske, Istro in Dalmacijo.
Ozemlje 'okrog Trsta in Kopra je bilo razdeljeno na cono A (okrog Trsta) in cono B
(okrog Kopra). V A coni sta imeli upravo Anglija in ZDA, v B coni pa FLRI Leta 1953
so cono A predali Italiji, kar je zelo zaostrilo odnose (Jugoslavija je na mejo poslala
vojsko), vendar smo naslednje leto dobili le cono B.
Severna meja: Tudi tuje velik del s Slovenci naseljenega ozemlja (Koroška) ostal v Avstriji,
čeprav so del tega ozemlja osvobodili partizani (kot tudi Trst).

Spor Jugoslavije z Informbirojem

•

Po vojni so v Jugoslaviji pomembna mesta v gospodarstvu, vojski in politiki prevzeli
sovjetski strokovnjaki. Spor s Sovjetsko zvezo oziroma z Informbirojem
pa je izbruhnil
leta 1948 zaradi:
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Jugoslavija ni pristala na ustanavljanje gospodarskih družb, v katerih bi imela SZ več kot
polovico kapitala
Jugoslavija se je uprla Stalinovemu predlogu o nastanku federacije med Jugoslavijo,
Bolgarijo in Albanijo
Sledi:
SZ odpokliče vse svoje strokovnjake iz Jugoslavije.
Obtožijo, da ni demokratična, da se vrača v kapitalizem in se odvrača od marksizma.
SZ začne z gospodarsko blokado.
SZ grozi z vojaškim posegom,
Pri tem sporu pa je šlo v bistvu za boj dveh najpomembnejših
komunističnih voditeljev
tistega časa - Stalina in Tita, ki se je "Stalinu drznil upreti".

Problemi večnacionalne države Jugoslavije
1) Gospodarske reforme in vedno znova krize: Kmalu po vojni so se pokazale tudi
pomanjkljivosti:
Razraščati se začneta etatizem (vse večji vpliv in vloga države) in birokratizem. Država,
ki je odločala o vsem, je pritiskala na delavce, da so večjo produktivnost dosegali z
delovno vnemo in ne zaradi sistema delitve, ki ni bil vzpodbuden (na primer o plači niso
odločali poslovni rezultati, ampak državna merila - delovna doba, plačilni razredi ... ).
Drugi problem, ki ga država ni znalarešiti, je bila trgovina -ljudje so še vedno živeli v
pomanjkanju, blago so dobili le na nakaznice, kmetje so morali obvezno oddajati svoje
pridelke, cene je določala država ...
Zato je bila nujna reforma:
Ta se je začela z uvedbo delavskega samoupravljanja
leta 1949. Nastajati so začeli
delavski sveti, ki so so odločali pri vodenju tovarn.
Leta 1965 je sledila gospodarska reforma, da bi zagotovila hitrejšo gospodarsko rast.
Vendar se je Jugoslavija vse bolj zadolževala zaradi devalvacije dinarja, zastarele
tehnologije, nizkih cen surovin, slabe kakovosti izdelkov, nizke produktivnosti ...
Jugoslavijaje zaradi zadolževanja, najemanja kreditov v 80. letih zašla v težko
gospodarsko in dolžniško krizo.
2) Mednacionalni odnosi: Jugoslavija je bila večnacionalna država s šestimi narodi in 18
narodnimi manjšinami - gospodarski problemi vplivajo na slabe mednacionalne odnose, kajti
Jugoslavija je bila zelo neenakomerno razvita:
'i
leta 1981 so izbruhnili študentski nemiri na Kosovem, ki so skušali opozoriti na
probleme Albancev na Kosovem
razraščal se je srbski nacionalizem, ki je zaostril odnose par let kasneje (Slobodan
Miloševič) - zagovarjajo staro politiko, širijo .svoj vpliv v druge dele države
Vse to vodi v razpad Jugoslavije. V nekaterih delih drža~e so začeli z demokratizacijo. ZKJ
je razpadla, to pa je bila zadnja sila, ki je združevala Jugoslavijo. Ker je tudi JLA odkrito
podpirala Srbijo, je samo pripomogla k hitrejšemu razpadu Jugoslavije. Na žalost pa so temu
botrovale vojne v bivši Jugoslaviji (v Sloveniji, na Hrvaškem, veliki zločini pa so se dogajali
predvsem v Bosni in Hercegovini).

28

Slovenci v zamejstvu
Slovenci v Italiji: Svoje narodnostne pravice Slovenci v Italiji težko uveljavljajo ali pajih
sploh ne. O tem priča tudi dejstvo, daje Italija šele leta 1966 odpravila fašisti čno zakonodajo,
ki je Slovencem preprečevala dajati slovenska imena. Slovenska narodnostna skupnost
oziroma manjšina nima pravih pravic, čeprav imajo Italijani v ustavi zapisano, da
"republika s posebnimi normami varuje jezikovne manjšine". Slovencem celo kratijo pravico
do šolanja v materinem jeziku. Zato je asimilacija (utopitev manjšine v večini) zelo močna.
Slovenci se v Italiji združujejo in aktivno delujejo v nekaterih gibanjih oziroma društvih.
Slovenci v Avstriji: Nič bolje ni s Slovenci v Avstriji. V znanem 7. členu avstrijske državne
pogodbe so zapisane pravice slovenske (in hrvaške) narodne manjšine (pravica do lastnih
organizacij, tiska.tšolanja v materinem jeziku, slovenski jezik je dopuščen kot uradni ... ). Te
pravice Avstrijci omejujejo in to na avtohtonem (prvotnem) ozemlju Slovencev. SkratkaSlovenci so tudi v Avstriji izpostavljeni mnogim pritiskom. Velik pomen pri ohranjanju
slovenske nacionalne zavesti ima gimnazija v Celovcu, kijo obiskuje okoli 500 učenev, v
nekaterih organizacijah pa delujejo Slovenci kot manjšina.
Porabski Slovenci: Tem Slovencem se kot manjšini godi še najbolje. Zagotovljen imajo del
osnovnošolskega pouka v materinem jeziku.
-

Temeljna nasprotja v sodobnem svetu
1. Sever - jug: Gospodarsko so deli sveta različno razviti. V precejšnjem delu severne
poloble so družbe dosegele visoko stopnjo razvoja (Severna Amerika, Evropa, Japonska),
medtem ko najugu (Arfika, Južna Amerika) prevladujejo stari družbenogospodarski
odnosi. Taka razdelitev se marsikje kaže znotraj posameznih držav (Italija). Najbolj so
očitne razlike v razmerju bogati - revni ter lačni - siti.
.r
2. Rast prebivalstva: Eksplozija prebivalstva je rezultat izboljšanja življenjskih razmer, s
tem daljše življenjske dobe ljudi, med probleme pa spada vsaj zato, ker se s tem-veča
problem prehranitve ljudi na vsej Zemlji.
.':r'
3. Oboroževanje: Skoraj vse države, predvsem velike sile, kopičijo ogromne količine
orožja, tudi jedrskega. Znano je, da zaloge jedrskega orožja zadostujejo za večkratno
uničenje našega planeta.
'
4. Nestrpnost: najpogostejše žrtve tega problema sodobne družbe so tujci - priseljenci,
ljudje drugih ras in drugače misleči.
5. Onesnaževanje okolja: Voda, zemlja, zrak so resno ogroženi in s tem tudi človek
(kemične snovi, odpadki, radioaktivnost ... - vse to zaradi napredka znanosti in
tehnologije).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sestavila: Špela Kozole
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