
II ERREPUBLIKA GARAIKO NAZIO ARTEKO EGOERA

Tentsio sozialak krisi ekonomiko garaian:
- 1929ko krisiaren ondorioz ekonomi babesa. Naziak eta BH ad.
- AEB Roossevelt, ekonomian parte hartu diru laguntza eta inbertsio publikoak handitu. NEW 
DEAL (gutxian lorpenak). Espainia isolaturik zegoen SDN tik kanpo zegoen eta 

Sistema totalitarioen garaipena:
- Sistema politiko berriak Europan (Italia eta Alemanian), gerra ondorengo oreka kolokan jarri.
Alemanian SDNAP hauteskundeen garailea. Alemania eta Italian alderdi politiko bakarra, 
ideologiaren kontrola, aurkakoak akitu, judutar + gutxiengoen kontra jo. Gobernu indartsuak, 
propaganda ultra nazionalista, gerrazale eta parlamentarismoaren kontrakoa. SDN ez da gai ezer 
egiten.
- Adierazpen askatasuna eta abangoardiak desagertu, estilo arranditsua, nazionala (aberriaren 
baloreak, klase unitatea eta diktadurari kultua antolatzen dira)
-1933-I-30 Alemanian, Hitler kantzilerra; VIIan alderdi Nazia bakarrik, 1935ean Konbergenteko 
legeekin judutarren kontra hasi; zerbitzu militarra derrigortua; 1936 tropak Renanian sartu (guda 
handiren geroztik desmilitarizaturiko eremua) SDN ezer egin ez. B. H arriskurik ez ikusi.
- Italian 1935 Mussolinik Etiopia konkistatu. SDN soilik izun ekonomikoa (ez da eraginkorra)
- 1936. urtean sortu Berlin – Erroma ardatza
- 1933.ean Dollfus Austriako kantzilerra parlamentua desager arazi, soilik Fronte Patriotikoa. 
Austria Italiarekin aliatu. 1934.ean talde militarrek oposizio sozialdemokratarekin amaitu.

Japoniako nazionalismo zabaltzailea:
- Nazionalismo erasokorra. 1931an Mantxuria inbaditu eta estatu satelite gisa antolatu. SDN-k 
soilik salaketa sinbolikoa.

SESB Stalinen diktadura:
- Alderdi bakarraren diktadura, Stalinek langileen izenean. Bortz urteko planak helburu handiekin, 
a.d Moskuko metroa, Magnitogorsk (altzairuzko hiri erraldoia Uraletan), Ukraniar presa erraldoiak
Industria astuna baina kontsumo ondasunekoa urria. 
- Stajanovismoa indartu (destaiu lana), eta presoen lan esku merkea. 1934 purgak edo garbiketak, 
“terrore handia” hasi.

Demokrazien ahulezia eta men egitea:
- Onartu totalitarismoen armatze prozesua eta lurrak hartzea. Joera kontrajarriak (langile 
mugimendua, nazionalismoak eta faxismoak).
- Alderdi sozialistak eta komunistak Moskuko onespenarekin sortu Fronte Popularrak.
- Frantzian krisi ekonomikoak gobernuen ezintasuna eta finantza eskandalua, gehi faxismoaren 
erakargarritasunak bultzatuko dute III Errepublikaren krisia. Eskuin bazterreko taldeak agertu eta 
sindikatuak langileak mugitzen hasi. 1936ean Fronte Popularra irabazi , Leon Blum lehendakaria 
VI-7. proposatu Matignon hitzarmenarekin (erreforma sozial handiak) soldatak igo eta hitzarmen 
kolektiboak. Ez du inflazioa kontrolatuko.

Nafarroako eta Espainiako Hª
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