
TRANTSIZIOKO GARAIKO NAZIO ARTEKO EGOERA
•         Bi potentzien artek tirabira jarraitzen du:

- 2 Bloke eta bi aliantza militar, NATO eta VARSOVIAko ituna. Arma lasterketa. Bakerako 
aurreneko urratsak SALT2 1979-06 (arma estrategikoen mugaketa)
- Blokeak krisian: AEB Carter (77-80) Vietnameko porrota eta demokraziaren balioak 
krisian ; SESB nazio batzuetako alderdi komunistak baztertzen, “eurokomunismoa” sortuko 
da gizartearen bilakaeran zentratua.
- SESB Afganistan inbaditu, eta munduko komunismoak ez diote lagunduko, honela Txina 
eta AEB elkartuz. SESB barna ere kritikak barneko ekonomia eta industriaren garapenaren 
arazoak bai daude, nekazaritza produktuen urritasuna. 1981 Breznev neurriak produktu 
gabezi kontra.

•         Poloniako askatasuna:
- Pablo VI hil, eta Juan Pablo II 1978-08, poloniarra eta gaztetan nazien okupazioa jasan, 
gero eliza isilpean antolatu. 1979 Poloniara bidaia eta lagundu Solidaridad sindikatua, 
mugimendu sozialari bultzada emanik, jada komunismoaren kritikak hasiak zirela. 
Mugimendu soziala gobernuaren kontra.

•         Militarismoa eta iraultzak Amerika latinoan:
- Txile eta Kuba eredu artean.
- 1976-03 Isabel Peron estatu kolpe batez erori Argentinan. Txilen Pinochet errepresio 
gogorra eragiten du
- 1978-02 Sandinistek Somoza diktadorearen kontra gerra hasi, 79-08 garaipena lortu eta 
gizarte sozialista antolatu.

•         Iraultza Islamikoa: 
- Iran iraultza Sha kontra 1979 hasiera garaitu, Ayatolá Jomeini itzuli (klerigo islamikoa). 
“sharia” inposatu, lege islamekoa, emakumeak baztertu, Mendebaldeko modak debekatu. 
AEB etsai dute, 1979-11 Teheraneko AEB enbaxada asaltatu eta bahituak hartu. Eredu hau 
zabalduko da Magreben zehar eta Indonesian, txiroei itxaropenak emanik.
- 1980 Iran-Irak gerra

•         Krisi ekonomikoa:
- Iranen petrolioa erabili soilik iraultzaren helburu ekonomiko eta sozialentzako
-1979tik petrolioaren prezioak igo 1981 arte, munduko ekonomian eragina izanik, 
Petrolioaren bigarren krisia. NPG gelditu, (74-77 hazi %3) eta 80 hamarkadan krisia, 
enpresa txikiak itxi eta langabezia igo, komertzioa mugatu.

•         Neoliberal eredu ekonomikoa:
- Krisiari aurre egiteko BH 1979 Thatcher aurreko ongizate estatu sozialdemokrataren aurka 
jo. Estatuak pribatizazioak burutuko ditu, enpresa nahiz zerbitzuak. Proiektu sozial eta 
kulturalei laguntzak kendu, gastu publikoan kontrol zorrotza eta ekonomia merkatuaren esku 
utzi nahiz eta galera sozial itzelak suposatu.
- Frantziak ere eredua hala nola jarraituko du, pribatizazioak Giscard D´Estaing 1974-81, 
zentro eskuinekoa. 
- Portugalen 1976-04 Mario Soares sozialistak Salazar kontrako iraultza moderatua finkatu.
− EEE aurrera segi 1979 Grezia hitzarmena eta 1981 barne. Portugal eta Espainia hurbilduz, 
mugimendu demokratikoa finkatu arte sartzen onartu ez.

  


