
  

La Segona Guerra Mundial

● L'organització de la pau i les 
conseqüències del conflicte



  

Les Conferències de pau

● Objectiu: no repetir Versalles

● Nou escenari: dues superpotències 
(EEUU i URSS)

● Diverses conferències al llarg de la 
guerra:

– El Cairo: acords EEUU, Xina, Regne Unit 
sobre Àsia

– Teheran: nou front a Europa. Participen 
EEUU, Regne Unit i la URSS



  

Les Conferències de pau
● Conferència de 

Jalta:
– Stalin, Roosevelt 

i Churchill

– Situació a 
Europa després 
de l'alliberament 
dels nazis



  

Les Conferències de pau

● Acords a Jalta:
– Eleccions lliures a Europa oriental. 

Stalin ho va incomplir

– Divisió d'Alemanya i control per part de 
les potències vencedores (USA, 
URSS, Regne Unit i França)

– Creació de l'ONU per aconseguir la 
pau



  

Les Conferències de pau
● Conferència de Potsdam:

– Desacords entre els aliats

– Stalin planteja l'annexió de més territoris 
dels inicialment pactats

– Acord per jutjar els criminals nazis: Judicis 
de Núremberg



  

Les Conferències de pau
● Canvis territorials

– Polònia

– Divisió Alemanya i 
Àustria

– Annexions de la 
URSS

– Pèrdues Itàlia



  

Les conseqüències de la IIGM

● Més de 60M de morts directes per la guerra

● 35M de ferits i 3M de desapareguts



  

Les conseqüències de la IIGM
● Crisi moral:

– Crueltat de l'èsser humà

– Holocaust

– Bombes atòmiques i bombardejos sobre 
població civil



  

Les conseqüències de la IIGM
● Destrucció total de l'economia europea: 

indústria, vies de comunicació, fonts 
d'energia...

● Solució: Acords de Breton Woods (1944)

– Fons Monetari Internacional (FMI): estabilitat 
del sistema monetari. Evitar un altre Crack 
del 29

– Banc Mundial (BM): crèdits per a la 
reconstrucció d'Europa



  

Les conseqüències de la IIGM

● Pèrdua de poder d'Europa:

– Anys 50 i 60 perden els imperis colonials

– Inici de la idea d'unificar Europa (orígens UE)
● 2 superpotències: URSS i EEUU

– Inici de la Guerra Freda



  

Les conseqüències de la IIGM

● Conferència de San Francisco: creació de 
l'ONU.

● Objectius:

– Drets humans

– Pau

– Autodeterminació dels pobles 
(descolonització)

– Cooperació entre pobles



  

Les conseqüències de la IIGM
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