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11

Bigarren mundu gerraren ondoren, bakea iraunkorra izango zelako itxaropena piztu zen munduan.
Faxismoak porrot egin zuen, eta herrialde garaileek ezohiko koordinazioa eta batasuna erakutsi zituz-

ten. Baina ilusioak oso gutxi iraun zuen. Bitarteko ekonomikorik eta militarrik handienak zituzten bi herrial-
deek —Amerikako Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak— haien ahalmena eta nagusitasuna handitu nahi
izan zituzten. Horretarako, herrialde talde bana antolatu zuten haien inguruan, herrialde horiek beraiei
laguntzeko eta haien politika ekonomikoak beraien beharren menpean jartzeko. Horrela, bi bloke sortu ziren:
kapitalista, mendebaldekoa; eta komunista, ekialdekoa. Bi bloke horiek elkarren aurka borrokatu ziren 1947
eta 1989 artean. Nahiz eta aurrez aurreko gerra ez zen inoiz ere bi potentzia nagusien artean gertatu, beste
gatazka armatu batzuetan gertatu egin zen. Aldi horri gerra hotza deitzen diogu; gatazka horrek bi zatitan
banatu zuen mundua, «altzairuzko oihal» baten bidez. Altzairuzko oihalak maila guztietan egondako eta pla-
netako bost kontinenteetan hedatutako lehia amorratua irudikatzen zuen.

ezaugarr i  nagus iak

Blokeen arteko politika
eta gerra hotza



Varsovia
Berlin

Varsoviako Ituna 1955ean

Varsoviako Ituna 1956an

NATO 1949an

NATO 1952an

NATO 1956an

NATO eta Varsoviako Ituna 1956an

Ipar Atlantikoko 
Itunaren 
Erakundearen bilera.2.2

Harry S. Truman, Estatu Batuetako presidentea 
1945etik eta 1952ra bitartean.2.1

Trumanen doktrina

«Amerikako Estatu Batuetako kanpo
politikaren oinarrizko helburuetako
bat guk eta beste nazio batzuek
indarkeriarik gabeko bizimodua erai-
kitzeko moduko baldintzak sortzea
da. Horixe izan zen Alemaniaren eta
Japoniaren aurkako gerraren oina-
rrizko kausetako bat [...]. Duela gutxi,
zenbait herrialdetako herritarrek
erregimen totalitarioak onartu behar
izan dituzte, haien borondatearen
kontra. Amerikako Estatu Batuetako
gobernuak kexa ugari adierazi ditu
Polonian, Errumanian eta Bulgarian,
Yaltako ituna hautsiz, egin diren
indarkeria eta larderia ekintzak sala-
tzeko [...]. Nire ustez, gutxiengo
armatuek eta kanpo presioek men-
peratzeko ahaleginei aurre egiten
dieten herri askeak laguntzera bide-
ratu behar dugu Amerikako Estatu
Batuetako politika [...]. Uste dut eko-
nomikoki eta finantzarioki lagundu
behar diegula, laguntza hori ezinbes-
tekoa baita ekonomia egonkortzeko
eta prozedura politiko diziplinatuak
garatzeko.»

TRUMAN, HARRY.: The Truman Doctrine.
Kongresuan, 1947ko martxoaren 12an 

egindako diskurtsoa.
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2. Gerra hotzaren 
kontzeptua

Bi potentzia berrien eta bakoitzaren bloke-
an bildutako herrialdeen arteko liskarrak ez
zuen beste mundu gerra bat eragin.
Amerikako Estatu Batuek eta Sobietar
Batasunak elkarri errespetatzen zioten, eta
elkarren beldur ziren; bi herrialde horiek
armamentu mota askotako artsenal izuga-
rriak zituzten —arma nuklearrak barne—
bai eta gatazkan esku-hartzeko prest zeu-
den herrialde batzuk ere. Baina nagusitasu-
na lortzeko borroka egon zen, eta, nahiz eta
bi potentzia nagusienen artean istilu zuze-
nik ez gertatu, zenbait gatazkatan parte
hartu zuten haien estatu ereduak hedatzen
saiatzeko. Gerra mota horri —zuzenekoa
baino zeharkakoa— gerra hotza izena jarri
zitzaion; izan ere, nahiz eta bi herrialdeen
arteko gatazka ez zen inoiz piztu, hori ger-
tatzeko arriskua bazegoen, eta irrika
espantsionisten ondorioz, gerra txiki asko
eta asko eragin zituzten.
Egoera hori 1947an hasi, eta laurogeiko
hamarkadaren amaierara arte iraun zuen;
azkenean, Berlingo harresia eta komunis-
moa herrialde gehienetan, bai eta Sobietar
Batasunean ere, erori egin ziren, eta bi blo-
keetako batek —Amerikako Estatu Batuak
buru zituena, hain zuzen ere— garaitu egin
zuen. Edonola ere, gatazkak borroka handi-
ko aldiak zein distentsio aldiak izan zituen.
Horrez gain, borroka hori ez zen militarra
izan soilik; borroka paraleloak izan ziren
bai kultur mailan bai kirol mailan, eta
bakoitzak aurkariari aipua kentzeko propa-
ganda kanpainak egin zituen. Alabaina, blo-
keetako oposizioek jasan zuten egoerarik
larriena; adibidez, bloke bakoitzak etsaitzat
hartu zituen haren sistemaren kontra zeu-
denak, eta haien kontrako jazarpenak eta
errepresio gogorra egin zituen, epaiketen
eta sumarioen bidez.

2.1. Trumanen doktrina eta Kominform

1947. eta 1948. urteen artean, Amerikako
Estatu Batuek haien kanpo politika berriaren
oinarrizko bi mekanismoak jarri zituzten
abian: Trumanen doktrina eta Marshall
Plana. Lehenengoaren bidez, AEBek lagun-
tza militarra eskaini zien bloke komunistan
sartu nahi ez zuten Estatuei. Presidente esta-
tubatuarraren planaren helburua Europako
alderdi komunisten arrakasta ez gertatzea

zen, pobrezia eta hondamen egoera apro-
betxa baitzezaketen boterea lortzeko. Ho-
rregatik, Marshall Plana abiarazi zuen doktri-
narekin batera. Marshall Plana Europarako
laguntza ekonomikoa kudeatzen zuen pro-
grama zen, eta berreraikitze lanean lagun-
tzea zuen helburu, betiere, erregimen demo-
kratiko parlamentarioa eta Amerikako Estatu
Batuek zeregin nagusia zuten sistema eko-
nomiko liberala onartzeko baldintzapean.
Horri erantzuteko, Sobietar Batasunak
Kominform —Informazio Bulego Sobie-
tarra— eta COMECON izeneko egitura eko-
nomikoa sortu zituen. Kominform blokearen
kohesioaz arduratu zen, eta COMECONen
helburua Moskutik ekonomia komunistak
kontrolatzea zen.
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1. Blokeen 
teoria

Bigarren mundu gerra amaitutakoan, mun-
duak bakea estatuen arteko harremanetan
nagusituko zela uste zuen, baina beste gataz-
ka bat gertatu zen nazioarte mailan. Herrialde
garaileetako bi, Amerikako Estatu Batuak eta
Sobietar Batasuna, elkarrengandik urruntzen
hasi ziren, eta elkarri mesfidantzaz begira-
tzen. Bi herrialdeok, gerratik garaile irteteaz
gain, munduko bi potentzia ekonomiko eta
militar nagusi bihurtu ziren.
Lehia horren azpian, bi herrialde horietan
indarrean zeuden sistemak zeuden, eta,
hain zuzen ere, guztiz kontrajarriak ziren:
Amerikako Estatu Batuetako sistema politi-
koa demokrazia parlamentarioa zen, eta
aplikatzen zuten ekonomia kapitalismoa
zen, liberalismo ekonomikoan oinarritua;
Sobietar Batasuneko politika, berriz, komu-
nismoa zen, eta ekonomia zentralizazio eta
planifikazio printzipioen arabera antolatuta
zegoen, Estatuak zuzenduta.
Bi herrialde horiek, nahiz eta haien artean
desberdintasunak izan, indarrak batu zituzten
Ardatzeko potentziak garaitzeko. Izan ere,
Ardatzeko potentziak, gerra irabaziz gero, bi
potentziek etorkizunean izan zezaketen
nagusitasunaren aurkari bihur litezke. Baina
Amerikako Estatu Batuak eta Sobietar
Batasuna gerran zehar hasi ziren urruntzen,
argi baitzegoen herrialde bakoitza, Ardatzak
menperatzen zituen herrialdeak askatzean,

haren sistema ezartzen saiatuko zela, eta
haren inguruan herrialde multzo bat sortzeko
helburua zuela, herrialde horiek menperatze-
ko eta handitzen jarraitzeko. Horren guztia-
ren ondorioz, munduko herrialde gehienek
eratu ziren blokeetako baten aldeko jarrera
hartu behar izan zuten.

1.1. Mendebaldeko blokea
Mendebaldeko blokea demokrazia parla-
mentarioa eta kapitalismoaren oinarriak
onartu zituzten herrialdeek osatu zuten.
Horrela, Amerikako Estatu Batuek eragoz-
penik gabeko merkatua lortuko zutela ber-
matu zuten, haien produktuak sartzeko eta
transakzioak kontrolatzeko.

1.2. Ekialdeko blokea
Ekialdeko blokean, sobietarrek gerran aska-
tutako herrialdeak bildu ziren. Haietan
komunismoa eta sobietarren interesen men-
peko ekonomiak ezarri zituzten, Sobietar
Batasunak Amerikako Estatu Batuen kontra
lehiatu ahal izateko. 
Herrialde gutxik lortu zuten politika horre-
tatik kanpo egotea. Azpimarratzekoa da
Asiako eta Afrikako zenbait herrialderen
ahalegina; Europako potentzietako kolonia
horiek independentzia lortu ondoren, lerro-
katu gabeko herrialde taldea osatu zuten;
ez zeuden ez bloke batekin ez bestearekin.
Hala ere, haien oihartzuna bi potentzien
interesek oso baldintzatuta egon zen.

Altzairuzko oihala

«Baltikoko Stettin-etik hasita Adriati-
koko Trieste-raino, altzairuzko oihal
bat erori da kontinente osoaren gaine-
ra. Lerro horren beste aldean, erdial-
deko eta ekialdeko Europako antzina-
ko Estatuen kapitalak daude: Varsovia,
Berlin, Praga, Bukarest, Sofia… Gure
lagun errusiarrek eta haien aliatuek
gerra garaian erakutsi didatenez, ziur
nago ez dagoela indarra bezainbeste
miresten dutenik, eta ez dagoela ahul-
tasun militarra bezainbeste gaitzesten
dutenik. Behar-beharrezkoa da ingele-
sa hizkuntzatzat duten herrialde guz-
tiak berehala bat egin dezatela, anbi-
zioak eta abenturak erakar ez
gaitzaten.»

CHURCHILL, WINSTON.
1947ko martxoak 5.

1

Bonba atomikoak

Ahalik eta herrialde gehien askatze-
ko, zenbait gertaera eragin zituzten;
esaterako, Japoniaren aurka bonba
atomikoak botatzea. Estatu Batuek
bazekiten Sobietar Batasuneko ar-
mada Japoniatik hurbil zegoela, eta
hura iparraldetik konkistatzeko as-
moa zuela. Estatubatuarrek sobieta-
rrei aurre hartzeko eta Japonian
sartzen eta hura menperatzen lehe-
nak izateko, Estatu Batuetako Tru-
manek bonba atomikoa erabiltzea
erabaki zuen. Horren helburua
Japoniak AEBen aurrean amore
ematea zen, bai eta AEB Japoniako
berreraikuntza ekonomikoaren eta
politikoaren antolamenduaz ardu-
ratzea ere.

1

Winston Churchill,
Britainia Handiko lehen ministroa,
bigarren mundu gerran.1.1

2.2. NATO eta Varsoviako Ituna
1949. urtean, mendebaldeko blokeak gerra
hotzaren hurrengo pausoa egin zuen:
NATO Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundea
sortu zuen. NATO erakunde militarra zen,
eta blokeko kideak defendatzeko ardura
eta helburua zuen, ekialdeko herrialdeek
egin zitzaketen erasoen aurka. Herrialde
komunistek, horri erantzunez, Varsoviako
Ituna sinatu zuten, 1955. urtean, ekialdeko
blokeko mugak defendatzeko helburua
zuena. Beraz, gerra amaitu eta urte gutxi
batzuk geroago, armak borrokarako prest
zeuden, berriro ere.
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3. Gatazkaren hasiera 
(1947-1953)

3.1. Tentsioaren aurrekariak

a) Iran eta Grezia
Bi kasuetan, Britainia Handiak eta Sobietar
Batasunak bi herrialdeak okupatu zituzten
bigarren mundu gerra amaitutakoan, eta,
nahiz eta bi aliatuek lurralde horietatik alde
egingo zutela eta bertako agintariei nahi
zuten estatu eredua aukeratzen utziko zietela
agindu, biak nahastu ziren herrialde horietan
gerraren ondoren boterea lortzeko sortu zen
borrokan. Iranen, Sobietar Batasunak alderdi
komunistari lagundu, eta iparraldeko eskual-
deei haren kausarekin bat egiteko eskatu
zien; Britainia Handiak, berriz, Teherango
gobernu ofizialari lagundu zion. Bi herrial-
deok interes handia zuten Iranen balio estra-
tegikoa oso garrantzitsua baitzen, bai zonako
ikuspuntu geografikotik, bai Irango petrolio
hobi ugariengatik. Greziaren kasua oso an-
tzekoa izan zen; Sobietar Batasunak boterea
lortzeko ahaleginetan zegoen gerrilla komu-
nistari lagundu zion, eta britainiarrek, berriz,
monarkia kontserbadorearen botereari eus-
ten lagundu zioten. Horren helburua Bos-
foroko eta Dardanelosko itsasarteak kontro-
latzea zen, Ekialdeko Mediterraneorako eta
Turkiarako bideak baitziren, hurrenez hu-

rren. Alabaina, Britainia Handiak ez zuen
sobietarren laguntzei eta bertako mugimendu
komunisten bultzadari aurre egiteko behar
adina botere, inondik ere; beraz, Amerikako
Estatu Batuek —Trumanen doktrinaren
arauei jarraituta— esku-hartzea erabaki zuen:
Teherango eta Atenasko gobernu kon-
tserbadoreei lagundu, eta sobietarrak gataz-
katik atzera egitera behartu zituzten.

b) Alemania
Beraz, Iranen eta Grezian, azkenean, ez zen
bi potentzia handien arteko istilurik izan,
baina Alemaniako auzian, ordea, bai. Gogo-
ratu behar da Alemania eta Berlin lau zati-
tan banatuta geratu zirela bigarren mundu
gerraren ondoren, eta haietan, hurrenez
hurren, Amerikako Estatu Batuek, Britainia
Handiak, Frantziak eta Sobietar Batasunak
gobernatzen zutela. 1947. urtean, lehen
hirurek haien kontrol eremuak ekonomiko-
ki batu eta, 1948. urtean, Alemaniako
Errepublika Federala sortu zuten, demokra-
zia parlamentarioa eta liberalismo ekonomi-
koa zituena. Sobietar Batasunak, berriz,
Berlingo hiria blokeatu zuen, eta, 1949.
urtean, Alemaniako Errepublika Demo-
kratikoa eratu, erregimen komunistakoa.
Horrela, Alemania bitan zatituta geratu zen,
eta, 1991n berriz batu zen arte, gerra hotza-
ren ikurra izan zen.

3.2. Gatazka nagusiak

a) Txekoslovakia
Txekoslovakia Sobietar Batasunak askatutako
herrialde guztietan Mendebaldeko bloketik
hurbilen zegoena zen, eta, horrez gain, ber-
tako ekonomia eredu kapitalistatik oso hurbil
zegoen. 1948an, Pragako gobernuak Marshall
Planean sartzeko eskatu zien Amerikako
Estatu Batuei. Stalinek, horri erantzuteko,
gobernua dimititzera behartu eta alderdi
komunista jarri zuen gobernari. Horrez gain,
gainerako erakunde politikoak debekatu
zituen. Gertaera hori ekialdeko blokea osa-
tzen zuten gainerako herrialdeentzako ohar-
tarazpena izan zen; Sobietar Batasuna indarra
erabiltzeko prest zegoen, haren blokea batu-
ta egon zedin, eta ez zuen inolako disiden-
tziarik onartuko.

b) Israel-Palestina
Bigarren mundu gerra amaitu ondoren,
herrialde aliatuek herri juduari jasandako
sufrimendua konpentsatzea erabaki zuten,
eta Estatua eman zioten. Lehenago, 1917an,
Britainia Handiak komunitate juduari Pales-
tinako lurraldea emateko konpromisoa hartu
zuen, haien aldarrikapen historikoei eta kul-
turalei erantzunez. Izan ere, Turkiar Inperioa
desagertu zenetik, Palestina Britainia Handia-
ren menpean zegoen. Baina bigarren mundu
gerra amaitutakoan, prozesu hori atzeratu
egin zen. Azkenean, 1947an, NBEk Palestina-
ko lurraldea bi zatitan banatzea erabaki zuen:
bat arabiarra eta bestea judua. Horrez gain,
Jerusalem nazioarteko bihurtzea erabaki
zuen. NBEren helburua bi estatu sortzea zen:
bat arabiarra eta bestea judua. Baina lurral-
dearen banaketari buruzko negoziaketetan
bete-betean zeudela, Israelek independentzia
aldarrikatu zuen. Inguruko estatu arabiarrek
ez zuten onartu, eta, 1948an, gerra deklaratu
zioten Israeli. Egipto, Jordania, Irak, Siria eta
Libanoko armadek —Sobietar Batasunaren
laguntza logistikoa zutela— armada juduari
—AEBen laguntza zuena— eraso egin zioten.
Gerrak urtebete iraun zuen, eta Israelen
nagusitasuna zela medio, estatu arabiarrek
amore eman eta Israelen bake baldintzak
onartu behar izan zituzten. Baldintza nagu-
siak hauek izan ziren:
• Gazako zerrenda Egiptoren administra-

ziopean geratu zen. 
• Zisjordania Jordaniaren zati bihurtu zen.
• Israelgo Estatuak Negev-eko basamortua

eta Galilearen zati bat anexionatu zituen.

Horrela, Israelgo Estatua zonan sendotu
zen, eta NBEk hasieran ematen zizkiona
baino lurralde handiagoa lortu. Horrez gain,
Palestinako Estatu arabiarra sortzea eragotzi
zuen, hari zegozkion lurraldeak Jordaniak
eta Egiptok berenganatu baitzituzten.
Hortaz, Israelgo Estatuak nazioarteko ain-
tzatespena lortu zuen, bai eta herrialde ara-
biarren gorrotoa ere. Beraz, gerra hotza
izan zen bitartean, gatazkek jarraitu egin
zuten, Israelen eta estatu arabiarren eta
herri palestinarraren artean. Hain zuzen ere,
palestinarrek kalterik handiena jasan zuten,
israeldarrek ez baitzuten Palestinako Esta-
tua sortzea onartu, eta biztanleriak Israelen
eta herrialde mugakideetan banatu behar
izan baitzuen.

11. unitatea. Blokeen politika eta gerra hotza

Greziako auzia

«Nahikoa da mapa bati begiratzea
nazio grekoaren biziraupena eta oso-
tasuna munduko politikaren esparru-
rik zabalenean garrantzi handikoak
direla ulertzeko. Grezia gutxiengo
armatu baten kontrolaren pean ero-
riko balitz, haren ondoko herrialdean
–alegia, Turkian– izandako eragina
berehalakoa eta larria izango litzate-
ke. Nahasketa eta desordena Ekialde
Ertain osoan hedatuko lirateke. Une
erabakigarri honetan Greziari eta
Turkiari laguntzeari uzten badiogu,
ondorioak oso larriak izango dira, bai
Mendebalderako, bai Ekialderako
[...]. Hortaz, hau eskatzen diot
Kongresuari: haiek beraiek eskatuta,
Greziara eta Turkiara pertsonal esta-
tubatuarra, zibila eta militarra, bidal-
tzea onar dezala, berreraikitze lane-
tan laguntzeko, eta adostu daitezkeen
laguntza finantzarioaren eta materia-
laren erabilera ikuskatzeko.»

TRUMAN, HARRY.: The Truman Doctrine.
Kongresuan, 1947ko martxoaren 12an 

egindako diskurtsoa.

3.1.a

NBEren banaketa plana

«Palestinaren gaineko mandatua ahal
bezain laster amaituko da; edonola
ere, 1948ko abuztuaren 1ean, beran-
duenen [...]. Estatu arabiar eta judu-
tar independenteak —eta Jerusalem
hirirako aurreikusitako erregimen
berezia— potentzia mandatariaren
(Britainia Handia) indar armatuen
ebakuazioa amaitu eta bi hilabetera
jarriko dira indarrean, eta, nolanahi
ere, 1948ko urriaren 1ean, beran-
duenen.
Palestinako batasun ekonomikoak
helburu hauek izango ditu:

a. Aduanen batasuna sortzea.
b. Moneta sistema komuna eta

kanbio tasa eratzea.
c. Interes komunaren eta oinarri

ez-diskriminatzaile baten ara-
bera, trenbideak, bi Estatuetako
errepide komunak, posta, tele-
grafo eta telefono zerbitzuak,
eta nazioarteko trukeetan eta
merkataritzan parte hartzen
duten portuak eta aireportuak
kudeatzea.

d. Garapen ekonomiko komuna
lortzea, batik bat, ureztapenari,
lurrei balioa berriz emateari eta
lurzoruen kontserbazioari dago-
kienez.

e. Bi Estatuek eta Jerusalem hi-
riak, inolako diskriminaziorik
gabe, urak eta energia iturriak
erabiltzeko aukera izatea.»

NBE, 1947ko azaroak 29.

3.2.b

Amerikako Estatu Batuen zeregina Israelen

AEBek oso zeregin erabakigarria izan du Israelen eta
Palestinaren arteko gatazkan. Estatubatuarrek Israeli
erakutsitako babes irmoa bi ikuspuntutik ulertu behar
da: alde batetik, herri juduarekiko elkartasunetik eta
komunitate horrek AEBetako arlo sozialean eta ekonomi-
koan duen garrantzitik, eta, beste alde batetik, ikuspun-
tu estrategikotik. Ekialde Ertainean petrolio asko zegoen
–eta badago–, eta Sobietar Batasunak, gerra hotzaren
hasieran, eskualde horretako herrialde arabiarren atxiki-
mendua lortu zuen. Beraz, Amerikako Estatu Batuentzat,
Israeli laguntzea kanpo politikaren ardatz nagusietako
bat izan da.

1948TIK-1949RAKO GERRA
NBEren arabera, israeldarren lurraldeak
(1947). (Jerusalemek nazioarteko izaera
zuen eta gainontzekoa Estatu
Palestinarra zen)

Israelek gerran irabazitako lurraldeak
(1948-1949)

Arabiarren gehienezko hedatzea,
1948ko maiatzean

Erasoak

Zisjordaniako lurralde jordaniarra
1948tik aurrera

Palestinarren lurraldea 1948tik aurrera:
gerrillarien baseak
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Mao Zedong, Txinako Herri
Errepublikako agintaria.

3.2.c

KOREAKO GERRA
(1950-1953)

Ipar Korearen erasoa
noraino iritsi zen (1950eko
ekaina-iraila)

Kontraerasoak noraino
iritsi ziren

Indar txinatarren laguntzarekin
Ipar Koreak burututako
kontraerasoa

1951ko fronte-lerroa
eta gaur egungo muga

Borroka hasi baino
lehenengoko muga

• Txongjin• Hyesan

• Hungnam

• Uosan

• Yanyang

• Samtxok

 • Taegu

• Pusan
• Kuangju

• Txonju

• Txosan

• Sinuiju

• Pyongyang

• Sariuon

Kaesong • • Panmunjon
• Txuntxon

• Txonan

Txoruon •

• Taejon

Andong •

Intxon •

• Pyongyang

•
Seul

T X I N A

• Shenyang
    (Mukden)
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Kennedy eta Khrustxev.4.1

Kim Il Sung, Ipar Koreako gobernuko 
burua, 1948tik aurrera.3.2.d

Syngman Rhee, Hego Koreako 
presidentea, 1948tik 1960ra.3.2.d

Bakezko bizikidetasuna,
Khrustxeven arabera

«Herri guztiek dute bakeari eusteko eta
hura sendotzeko interesa, bakezko
bizikidetasunean. Gerrak ez du alde
onik, eta bakea nazio guztientzat da
komenigarria. Hara hor Estatu gizon
guztiek, haien biztanleen nahiak gau-
zatzeko, onartu beharko luketen joka-
bidea. Gu bihotza irekita eta asmo
onez beteta dugula iristen gara zuen-
gana. Herri sobietarrak herri amerika-
rrarekin bakean bizi nahi du. Ezerk ez
digu eragotziko gure herrialdeen arte-
ko harremanak auzotasun onaren oi-
narrien arabera garatzea. Herri sobie-
tarra eta herri amerikarra, beste herri
batzuk bezala, elkarrekin borrokatu
dira etsai komunaren aurka, eta giltzu-
rrunak apurtu dizkiote. Bake egoere-
tan, are arrazoi eta aukera gehiago
ditugu gure bi herrialdeetako herrien
arteko adiskidantza eta elkarkidetza
gara daitezen.»

KHRUSTXEV, NIKITA.
AEBetan egindako diskurtso 

baten zatia, 1959.

4.1

Bakezko bizikidetasuna,
Kennedyren arabera

«Guk ez dugu planteatzen gure ahulta-
suna izango balitz bezala. Gure arma-
mentuak sekula erabili beharko ez
ditugula guztiz ziur egon ahal izateko
bezainbestekoak direlako. Baina bi
nazio talde handi eta boteretsuk ezin
dute nahikoa izan haien gaur egungo
politika, bata zein bestea arma moder-
noen kostuak zanpatuta baitaude, eta
elkarren aurka borrokan baitaude,
kosta ahala kosta, ikara oreka hori
aldatzeko ahaleginetan [...]. Har deza-
gun, bi alderdiok, beste bide bat,
gogora dezagun adeitasuna ez dela
ahultasun zeinua, eta zintzotasunak
gailendu behar duela beti. Ez dezagun
beldurraren beldurrez negozia, baina
ez gaitezen negoziatzeko beldur.»

KENNEDY, J. F.
Kargua hartzean egindako 
diskurtsoaren zatia, 1961.

4.1

216 217

c) Txina
Txinarentzat, bigarren mundu gerra amai-
tzeak Japoniaren aurka 1937tik zuen gatazka-
ren azkena ekarri zuen.
Orduan, bi alderdi politiko ahalegindu ziren
boterea lortzen: Alderdi Nazionalista (Kuo-
mintang) —Europako potentzien eta Ameri-
kako Estatu Batuen babesa zuen— eta
Alderdi komunista, Mao Zedong buru zuela,
hain zuzen ere.
Bi alderdi politikoen arteko eztabaiden ondo-
rioz, gerra zibil bat piztu zen. Komunistek
lurralde osoa menperatzea lortu zuten, eta,
1949ko urriaren 1ean, Txinako Herri Errepu-
blika sortu zen. Kuomintangeko alderdia
Taiwan uhartera joan, eta Txina Nazionalis-
tako Errepublika ezarri zuen. Txinako Herri
Errepublikako eta Sobietar Batasuneko agin-
tariek sinatutako itunaren arabera, Txina
ekialdeko blokean sartu zen, eta Txina nazio-
nalista AEBei hurbildu eta mendebaldeko
blokean sartu zen.

d) Korea
Bigarren mundu gerra amaitu ondoren,
Korea zatituta geratu zen, bi zati okupatuan:
38 paraleloaren iparraldean, gobernu komu-
nista —lurralde hori Sobietar Batasunak
askatu baitzuen—, eta hegoaldean, gobernu
nazionalista, Amerikako Estatu Batuek

babestua. Hasiera batean, hitzarmen bat
lortu zuten gobernu bakarra osatzeko, baina
ez zuen emaitzarik izan, eta, 1948an, bi
lurraldeak estatu independente bihurtu
ziren: Koreako Herri Errepublika Demokra-
tikoa (Ipar Korea) eta Koreako Errepublika
(Hego Korea). 1950ean, Ipar Koreako arma-
dak, Sobietar Batasunaren eta Txinako Herri
Errepublikaren laguntzaz, 38 paraleloa
zeharkatu eta Hego Korea inbaditu zuen;
Koreako gerra hasi zen (1950-1953).
Berehala, AEB Hego Korea laguntzera joan,
eta gerran esku-hartu zuten, komunistak
zona horretan eta, batez ere, Japonian
hedatzea eragozteko. Azkenik, AEBetako
armadak 38 paraleloan jarri zuen berriro
muga, eta bake elkarrizketak hasi ziren.
Elkarrizketak 1953an amaitu ziren, eta
horien ondorioz, penintsula bi Estatuan zati-
tuta geratu zen behin betiko: Ipar Korea
komunista eta Hego Korea, estatubatuarren
itzalean.

4. Bakezko bizikidetasuna 
(1953-1962)

4.1. Egoera berria

Gerra hotzaren bigarren aldi horretan,
Amerikako Estatu Batuak eta Sobietar
Batasuna elkarri gehiago ulertzen hasi ziren.
Lehia eta haien sistemak hedatzeko nahia
baztertu gabe, bi herrialdeek Koreako Gerran
izandako borroka mailak txikitu behar zituz-
tela ulertu zuten. Horrez gain, bi potentzien
suntsitze ahalmena oso antzekoa zen, eta,
beraz, biek bizikidetasunean egon behar
zutela eta, ahal zen neurrian, gerra nuklearra
gertatzea eragotzi behar zutela ulertu zuten.
Bakezko bizikidetasuna adierazpena Sobie-
tar Batasuneko agintari berriak —Nikita
Khrustxev— asmatu zuen, 1956an. Haren
helburua Amerikako Estatu Batuen aurka
borrokatzen jarraitzea zen, politikoki, ekono-
mikoki eta ideologikoki, baina armen inda-
rra erabili gabe. Beraz, Sobietar Batasunak
erregimen komunistak ezartzeko metodo ba-
ketsuak erabiltzeko eta Ekialdeko blokeko
herrialdeetan metodo demokratikoagoak
erabiltzeko konpromisoa hartu zuen.
Politika sobietarraren joera aldaketa horri
beste bi faktore gehitu zitzaizkion:
• Stalin 1953an hil zenean, Khrustxevek

boterea lortu ahal izan zuen (1953-1964).
Khrustxevek, bakezko bizikidetasunaren
printzipioa sortzeaz gain, oso gogor kriti-
katu zuen Stalinen erregimena, eta oposi-
zioaren eta Giza Eskubideen kontra egin-
dako bidegabekeriak salatu zituen. Ame-
rikako Estatu Batuetan, Trumanen ondo-
ren, Eisenhower (1953-1960) eta Kennedy
(1960-1962) izan ziren presidenteak; biak
saiatu ziren jarrerak Sobietar Batasunera
hurbiltzen, eta politika toleranteagoa egin
zuten herrialdearen barruan eta herrialde-
tik kanpo.

• Bi blokeak osatzen zituzten herrialdeek ere
asko aldatu zituzten haien jarrerak. Euro-
pako ekialdeko herrialdeetan, gobernu sis-
temak demokratizatzeko, prozesu txikiak
baina garrantzitsuak egin zituzten. Txina,
bere aldetik, Sobietar Batasunetik urruntzen
hasi, eta, azkenean, bi herrialdeen arteko
harremanak hautsi zituen, 1960an. Men-
debaldeko blokean, berriz, Europako
herrialdeak estatubatuarren nagusitasuna
eta haien politika ekonomikoa zalantzan
jartzen hasi ziren. Urruntze horren ondo-
rioz, Europako herrialde batzuk elkarren

arteko hitzarmenak sinatzen hasi ziren,
1957ko Erromako Itunetatik abiatuta, eta
Europako Ekonomia Erkidegoa sortu zuten.

• Amerikako Estatu Batuek eta Sobietar
Batasunak ezarri nahi zituzten nagusitasu-
nari eta kontrolari aurre egiteko, beste
fronte alternatibo bat sortu zen: lerrokatu
gabeko herrialdeen mugimendua, hain
zuzen ere. Talde hori bigarren mundu
gerraren ondoren independentzia lortu
zuten herrialdeek osatu zuten. Egoera
horretan, estatu berri horiek bloke batean
edo bestean sartzeko ezbaiari aurre egin
behar izan zioten, eta ezeinetan sartzeko
asmoa ez zutenez, haien mugimendua
sortu zuten. Herrialde talde horri hiruga-
rren mundua deitu zitzaion, lehen mun-
duari eta bigarren munduari —Mende-
baldeko blokea eta Ekialdeko blokea,
hurrenez hurren— kontrajarrita. Lerrokatu
gabeko herrialdeen mugimendua 1955ean
eratu zen, Bandung-eko Konferentzian, eta
erakundeak 1960ko Belgradeko Konfe-
rentzian sortu ziren. Haren helburua hiru-
garren bloke bat sortzea zen, bai eta eko-
nomikoki eta sozialki potentzien menpean
egon gabe aurrera egitea ere.

Baina ahalegin horiek guztiak alferrikakoak
izan ziren, gertaeren errealitatea ikusita.
Zenbait krisi izan ziren —esate baterako,
Suezkoa, Kubakoa eta Ekialdeko Europako
herrialdeetakoa—, eta giroa ernegatu egin
zen. Bi blokeak hitz egiten eta elkar ulertzen
saiatu ziren berriro —adibidez, Parisko
Konferentzian (1960)—, baina ezin izan
zituzten jarrerak hurbildu.

11. unitatea. Blokeen politika eta gerra hotza
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Komunikabide sarea

Mugak

Fidel Castro, Kubako gobernu buru
1959tik hasita.

4.2.c

Kubako lurra-airea misilak,
Habanako desfilean.4.2.c

Hungariako iraultza,
1956an.4.2.a
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4.2. Gatazka nagusiak
a) Ekialdeko Europa
Khrustxev agintariak Sobietar Batasunera
eta Ekialdeko bloke osora eramandako giro
politiko berria aprobetxatuta, Ekialdeko
Europako herrialdeak, zenbait kasutan,
haien sistema politikoak demokratizatzen
saiatu ziren, eta beste kasu batzuetan, ego-
erarekin ez zeudela konforme adierazi
zuten.
• Alemaniako Errepublika Demokratikoa

oso egoera zailean zegoen bigarren
mundu gerra amaitu zenetik.
Alde batetik, Sobietar Batasunak gerra
ordainak egitera behartu zuen, eta beste
batetik, lurraldea eta kapitala bitan zatitu-
ta zituen; horren ondorioz, Ekialdeko
Alemaniak ezin zuen suspertu. 1953.
urtetik aurrera, protestak eta grebak hasi
ziren, eta biztanle ugarik Mendebaldeko
sektorera ihes egin zuen. Egoera horri
erantzuteko, Sobietar Batasunak, 1961.
urtean, Berlinen harresi bat eraikitzea
erabaki zuen, bi eremuak bereizteko.
Horren helburua, ihesaldiak eragozteaz
gain, Mendebaldearen aurrean Sobietar

Batasunaren indarreko irudia ematea zen.
Horrela, Berlingo harresia gerra hotzaren
ikur bihurtu zen.

• Polonian, desestalinizazioak aire berri-
tzaileen eta demokratikoagoen gogoa
piztu zuen. Adibidez, 1956ko ekainean,
manifestazioak egiten hasi ziren, hain
zuzen ere, adierazpen askatasuna, askata-
sun politikoa, tropa sobietarrak joatea,
erlijioaren aurkako politika amaitzea eta
soldatak hobetzea eskatzeko. Azkenean,
manifestazioak matxinada bihurtu, eta
Poloniako gobernu komunistak laguntza
eskatu zion Sobietar Batasunari. Sobie-
tarrek matxinada zapaldu zuten. Baina,
errepresioa eginda ere, Sobietar Bata-
sunak zenbait lan erreforma txiki onartu
zituen, gizarte tentsioa txikitzeko.

• Poloniako gertakariek eragin handia izan
zuten Hungarian. Horren ondorioz, eta
desestalinizazioa ere aprobetxatuta, inte-
lektualak eta ikasleak manifestatzen hasi
ziren, eta biztanleriak modu eraginkorre-
an lagundu egin zien.
Aniztasun politikoa, prentsa askatasuna,
heriotza zigorra kentzea, tropa sobieta-
rrak joatea, preso politikoak askatzea eta
Alderdi Komunistako fakzio liberalaren
burua, Imre Nagy, herrialdera itzultzea
eskatu zuten. Oposiziogileek, Nagy buru
zutela, boterea hartu eta askotariko go-
bernua eratu zuten. Gobernu horrek
Varsoviako Itunetik irtengo zela esan
zuen. Aurreko agintari komunistek lagun-
tza eskatu zioten armada sobietarrari, eta
horrek Hungaria inbaditu zuen, gobernu
komunista berriz jarri eta oposiziogile
guztiak fusilatu zituen. Khrustxevek
Ekialdeko Europan sustatutako desestali-
nizazioaren ondorengo itxaropenak ger-
taera horrekin amaitu ziren.

b) Suezko kanala
1956ko uztailean, Egiptoko presidente Na-
sser-ek Suezko kanala nazionalizatzea eraba-
ki zuen; garai hartan, kanala nazioarteko
kontrolpean zegoen. Horrek Britainia Han-
diko eta Frantziako erantzuna eragin zuen,
Asian zuten presentzia eta eragina txikituko
zirela ikusi baitzuten. Haiei Israel batu zi-
tzaien, herrialde arabiarrek 1948ko gerraren
ondoren ezarri zioten blokeo ekonomikotik
libratu nahi baitzuen. Hiru herrialdeetako
armadek Egiptoren aurka egindako erasoa
arrakastatsua izan zen, baina Sobietar Bata-
sunak —Egiptori lagundu zion— gatazkan
esku-hartzeko mehatxua egin zuen, eta
Amerikako Estatu Batuek haien aliatuak
gerra bertan behera uztera behartu zituen.
Egiptok kanalaren behin betiko kontrola
lortu zuen, eta Frantzia eta Britainia Handia
AEBen menpean geratu ziren.

Behin boterea lortutakoan, Fidel Castro pre-
sidente izendatu zuten. Baliabideen nazio-
nalizazio politikari ekin zioten, eta horrek
Amerikako Estatu Batuen enpresei egin zien
kalte, Kubako ekonomia osoa kontrolatzen
baitzuten. Kubak, hortaz, Sobietar Batasu-
nean bilatu zituen merkatu berriak. Egoera
horren ondorioz, Castroren kontrako erbes-
teratu kubatar talde bat, AEBen laguntzaz,
Cochinoseko badian lehorreratu ziren, baina
porrot egin zuten.
Horren ondorioz, Kuba are gehiago hurbildu
zen sobietarrengana, eta 1962an, Kuban misil
nuklearrak jartzeko itun bat sinatu zuen.
Egoera horren aurrean, AEBetako presidente
Kennedyk Kubaren blokeoa agindu zuen, eta
Khrustxevi ultimatum bat eman, misilak
Kuban jar ez zitzan. Sobietar Batasunak onar-
tu egin zuen, baina Amerikako Estatu Batuek
Kuba ez inbaditzearen baldintzapean. Beraz,
gerra nuklearra gertatzeko arriskuak estalita
jarraitzen zuen.

11. unitatea. Blokeen politika eta gerra hotza

Berlingo harresia

1961eko abuztuan, alanbre hesien
ordez, harresi handi bat jarri zuten. Bi
metro baino gehiagoko altuera eta
hamabi kilometroko luzera zuen.
Denborak aurrera egin ahala, harresia
161 kilometroko luzera, lau metroko
altuera, 252 behaketa dorre eta 136
bunker izatera iritsi zen.

4.2.a

Berlingo 
harresiaren zatia.

4.2.a

Tanke errusiarrak Budapesten.4.2.a

c) Kuba
Alabaina, bakezko bizikidetasunaren aldiko
krisirik larriena Kubarena izan zen. 1952tik
diktadura militarra zegoen Kuban, Batista
jeneralak gidatua eta Amerikako Estatu
Batuek lagundua.
1953an, Fidel Castro buru zutela, gerrillariak
lehen aldiz matxinatu ziren, baina porrot
egin zuten. Geroago, Fidel Castrok berak,
anaia Raulen eta Ernesto «Che» Guevararen
laguntzaz, Kuba Mexikotik inbaditzen saiatu
ziren. Lehorreratu, baina orduan ere porrot
egin zuten; beraz, mendietara egin zuten
ihes, eta, handik, beste matxinada batzuk
antolatzen hasi ziren. Azkenean, kubatar
gehienek lagunduta, garaipena lortu zuten,
eta, 1959ko urtarrilaren 8an, Habanan sartu
ziren, garaile. 
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Sei eguneko gerra (1967ko ekainak 5-10)

Israelen menpeko lurraldea gerra hasieran
Egiptoarrek konkistatutakoak suetenean
Israeldarrek konkistatutakoak suetenean
Desmilitarizatutako inguruaren mugak (1975)

} israeldarrek atzera egin
1980

1982

Dubcek, Txekoslovakiako erreformen
bultzatzaile nagusia.5.2.a

Tanke sobietarrak Praga inbaditzen.5.1

242. ebazpenaren laburpena

«1. Gutuneko printzipioak betetzeko,
Ekialde Ertainean bake bidezkoa eta
iraunkorra ezarri behar dela baiezta-
tzen da. Hori gertatzeko, honako
printzipioa hauek ezarri behar dira:

a. Israelgo indar armatuak duela
gutxiko gatazkan okupatutako
lurraldeetatik joatea.

b. Beligerantzia adierazpen guz-
tiak amaitzea [...], eskualdeko
Estatu bakoitzaren subiranota-
suna, lurralde osotasuna eta
independentzia errespetatzea
eta aintzat hartzea, bai eta
muga seguruen eta onartuen
barruan bakean eta mehatxu
eta indar ekintzetatik babestuta
bizitzeko eskubidea ere.

2. Horrez gain, honako hau baiezta-
tzen da:
a. Eskualdeko nazioarteko uretan

nabigatzeko askatasuna ber-
matu behar dela.

b. Errefuxiatuen arazoa konpontze-
ko bide zuzena lortu behar dela.

c. Eskualdeko Estatu bakoitzaren
lurralde bortxaezintasuna eta
independentzia politikoa ber-
matu behar dela, militarizatu
gabeko eremuak sortzen dituz-
ten neurrien bidez.»

NBEko Segurtasun Kontseilua.
1967ko azaroak 22.

5.2.b
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5. Distentsio aldia 
(1962-1973)

5.1. Hitzarmenen politika

Gerra hotzaren hirugarren aldian, distentsio
giroa handituz joan zen. Kubako krisian age-
rian geratu zenez, mehatxu nuklearra bene-
takoa zen, baina, halaber, ez zen inoiz ara-
zoak konpontzeko irtenbidea izango. Bloke
bakoitzaren suntsitze ahalmena gainerako
herrialdeena baino handiagoa zen, eta,
beraz, bi superpotentziek elkarrizketak egi-
tea erabaki zuten, arma nuklearren frogak
zein erabilera murrizteko. Horrela, hurrengo
urteetan, bi aldeko zenbait konferentzia eta
hitzarmen egin zituzten, bai potentzia han-
dien artean, bai blokeen artean. 1963. eta
1973. urteen artean, bost hitzarmen sinatu
zituzten, eta, besteak beste, hauek azpima-
rratu behar dira: Moskun 1963an sinatuta-
koa, eztanda nuklearrak atmosferan eragitea
debekatzeko, eta 1968ko Arma Atomikoak
Ez Ugaltzeko Tratatua, gainerako herrialdeek
arma nuklearrak lortzea eragozteko.
Halaber, hitzarmenen politika horren adibi-
derik adierazgarriena Alemaniako Errepu-
blika Federalak 1969tik aurrera hartutako
jarrera izan zen. Ekialderako irekitasunaren
aldekoa zen, eta Ekialdeko blokera hurbil-
tzeko politika bat hasi zuen: hitzarmenak
sinatu zituen herrialde komunistekin, elka-
rrekiko onarpena eta errespetua adierazteko
eta gai ekonomikoetan eta sozialetan elkar-
lanean aritzeko. 
Lehen hitzarmenak Sobietar Batasunarekin
eta Poloniarekin sinatu zituen, 1970ean, eta

Alemaniako Errepublika Demokratikoarekin,
1972an.
Baina Amerikako Estatu Batuen eta Sobietar
Batasunaren politika espantsionista eta inter-
bentzionista ez zen artean amaitu. Txekoslo-
vakian gertatutakoak Khrustxeven garaia
amaitu zela erakutsi zuen, eta Sobietar
Batasuneko agintari berria —Breznev (1964-
-1982)— ez zela hain tolerantea izango
Ekialdeko Europako irekitasun eta demokra-
zia desioekin.
Vietnamgo gatazkak, bestalde, honako hau
utzi zuen agerian: besteren gatazketan esku-
-hartzeak kanpo zein barne arazoak sor die-
zazkiekeela bi potentziei. Palestinan beste bi
gerra sortu ziren, eta horrek AEBen eta
Sobietar Batasunaren eragina gero eta txikia-
goa zela erakutsi zuen.

5.2. Gatazka nagusiak
a) Txekoslovakia
1968an, Txekoslovakiako Alderdi Komu-
nistako idazkari berri Alexander Dubcekek
irekitasuna eta erreforma ekonomiko eta
sozial sakona hasi zuen. Alderdi Komunista
Sobietar Batasunetik zuzenduta zegoen, eta
Dubcekek haren zeregin monopolistiko eta
totalitarioa baztertu zuen. Herriak pozez
hartu zituen erreformak, eta hasi berria zen
aldiari «Pragako udaberria» deitu zitzaion.
Baina 1968ko abuztuaren 20an, gauez, Varso-
viako Ituneko bost herrialdetako hainbat
gerra gurdik, Sobietar Batasuna buru zutela,
Txekoslovakia inbaditu eta hiriburua indarrez
hartu zuten. Txekoslovakiako armadak ez
zien aurka egin, baina, herriak, ordea, bai.
Borroka latzak izan ziren Pragako kaleetan,
eta tanke sobietarrek zapaldu egin zituzten.
Azkenean, Txekoslovakiako Alderdi Komu-
nistak Dubcek kargutik kendu eta Moskuko
arau ideologiko eta politikoei men egingo
ziela adierazi zuen.

—ekainaren 5etik 10era— armada juduak
herrialde horiek garaitu eta honako lurralde
hauek okupatu zituen: Siriako Golan, Jor-
daniako Zisjordania eta Jerusalemgo ekial-
dea, eta Egiptoko Sinaiko penintsula; horrez
gain, Suezko kanala 1979ra arte itxi zion
Egiptori. Lurralde horietan gehienetan biztan-
le palestinar gehienak bizi ziren. Laugarren
gerra 1973ko urrian gertatu zen; Jom Kippur
jai juduaren egunean, hain zuzen ere. Siriak
eta Egiptok —Sobietar Batasunaren lagun-
tzaz— ustekabeko erasoa egin zioten Israeli,
egiptoarrek Sinaiko penintsula berreskura
zezaten. Israelek erantzun egin zuen eta,
Amerikako Estatu Batuek lagunduta, kontra-
erasoa jo zuen. Armada judua Kairotik hiru-
rogei kilometrora iritsi zen. Herrialde arabia-
rrek, erantzun gisa, petrolioa erabili zuten
Mendebaldearen aurkako presioa egiteko:
petrolio gordinaren horniketa txikitu eta pre-
zioa halako lau handitu zuten. Horren ondo-
rioz, 1973an, krisi ekonomiko larria hasi zen
Mendebaldean; Petrolioaren Krisia deitu zi-
tzaion. Horren bidez, Mendebaldeko blokea-
ri eta AEBei presioa egin zioten, Israel Egip-
toko lurraldetatik irteteko. Azkenean, AEBek
babestuta, bake elkarrizketak egin zituzten,
eta Jom Kippur gerra amaitu egin zen:
Egiptok lurraldeak berreskuratu zituen, baina
Israelek Sinaiko penintsulari eutsi zion. 
Israelen eta Egiptoren arteko bakea 1979an
gauzatu zen, Camp David-eko itunen bidez.
Israelek Sinai itzuli zion Egiptori, eta Suezko
kanala zirkulaziorako berriro ireki. Egiptok
Israelgo Estatua aintzat hartu zuen, eta
Israelek, bere aldetik, palestinarrei autonomia
emango ziela agindu zuen, Estatu Palestinarra
sor zezaten. Baina gainerako herrialde arabia-
rrek ez zuten bakea onartu. Egipto traidore-
tzat hartu zuten, eta, beraz, Israelen eta pales-
tinarren arteko gatazkak jarraitu egin zuen.
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Esku-hartze militarra
Txekoslovakian

«Mendebaldeko muga ez da zuena
soilik; eremu sozialista osoarena da.
Mundu Gerraren ondorioa da, eta
SESBk oso prezio handia ordaindu
behar izan zuen horregatik. Txekos-
lovakiak ez du inolako eskubiderik
Gerra horretako ondorioak arriskuan
jartzeko [...]. Herrialde sozialista
bakoitzaren subiranotasunak ezin die
aurre egin sozialismoaren edo mun-
du osoko mugimendu iraultzailearen
interesei.»

BREZNEV, LEONID.
Gutuna Dubceki.

5.1

Leonid Breznev, SESBko presidentea,
1964tik 1982ra arte.

5.1

b) Israel-Palestina
1948ko eta 1956ko gerren ondoren, 1967.
urtean, hirugarren gerra piztu zen Israelen
eta herrialde arabiarren artean; Sei Eguneko
Gerra, hain zuzen ere. Lehenago, 1964ko
apirilean, Jasser Arafat palestinarrak Pales-
tinaren Askapenerako Erakundea (PAE)
sortu zuen. Mugimendu politiko eta militar
horrek eremuko herrialde arabiarrak —Egip-
to, Jordania eta Siria— mobilizatu zituen,
Israelen aurkako beste eraso bat egin zeza-
ten, 1967ko ekainean. Baina Israelek erasoa
geldiaraztea lortu zuen. Sei egunean soilik 
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c) Vietnam 
Vietnamgo Gerra gerra hotzaren gatazka-
rik odoltsuena eta luzeena izan zen.
Bigarren mundu gerra hasi aurretik, Indo-
txinako kolonia —Laos, Kanbodia eta
Vietnam— frantsesa zen. Bigarren mundu
gerran zehar, Kanbodia eta Vietnam japo-
niarren aurka borrokatu eta independen-
tzia lortu zuten. Hala ere, Postdamgo
Konferentziak ez zuen hori onartu, eta
Frantziari itzuli zion lurraldea. Baina Viet-
minh-ek —mugimendu nazionalista, joera
komunistakoa—, Ho Chi Minh buru zue-
la, 1946an frantsesen okupazioaren kon-
trako gerra hasi zuen.
Hasieran, Sobietar Batasunaren laguntza
izan zuen, eta, gero, Txinarena. 1954an,
Frantziako armadak amore eman zuen.
Horren ondoren, Ginebrako Konferentzia
egin zen, eta lurraldea hiru estatu indepen-
dentetan banatzea erabaki zuten: Vietnam,
Laos eta Kanbodia. Vietnam, bere aldetik,
bitan zatituta geratu zen, muga 17 paraleloa
zela: Ipar Vietnam, Ho Chi Minh prokomu-
nistak gobernatua, eta Hego Vietnam, Ngo
Dihn Diem antikomunistak gobernatua.
1956an, hauteskunde libreak ospatu ondo-
ren, bi zatiak batzeko ideia ez zen mamitu,
Hego Vietnam komunistek irabaztearen bel-
dur baitzen —nekazarien artean laguntza
handia zuten.
Hori dela eta, komunismoaren jarraitzaileek
Vietcong gerrilla komunista sortu zuten
Hego Vietnamen. Vietcongek Ipar Vietnam,
Txina eta Sobietar Batasunaren laguntza
izan zuen, eta Vietnam gobernu komunista
baten pean batzeko helburua zuen. Horren
aurrean, Amerikako Estatu Batuek Hego
Vietnami laguntzea eta haren armada gataz-
kan zuzenean esku har zezala erabaki zuen.
AEB komunismoa Vietnamen eta zona osoa
hedatzearen beldur ziren. Hain zuzen ere,
1965ean, gerra Kanbodiara eta Laosera
hedatu zen, arrazoi berberengatik.
Horrela hasi zen, 1964an, Vietnamgo gerra,
gizateriaren historiako borrokarik odoltsue-
netakoa eta krudelenetakoa. Baina, teoriko-
ki nagusitasuna estatubatuarrena izanda
ere, ezin izan zituzten Vietcong eta haren
gerrilla gerra geldiarazi, eta AEBek gatazka-
tik alde egin behar izan zuten.
1968an, Parisko Konferentzian, bonbarda-
ketak amaitzea aztertu zuten; hurrengo
urtearen amaieran, Nixon presidente estatu-
batuarrak AEBetako armada pixkanaka
erretiratzea eta gerran Hego Vietnam baka-

rrik uztea erabaki zuen. Horren ondorioz,
gatazka Iparraldearen eta Hegoaldearen
arteko gerra zuzena izan zen.
Gatazka osoan zehar manifestazio ugari
izan ziren hiritar estatubatuarren aldetik eta
estatubatuarren aurkako nazioarteko kan-
paina izugarria izan zen.
1973ko urtarrilean bake ituna sinatu zen eta
estatubatuarren soldaduak Vietnamdik atera
ziren. 1975. urtean, Ipar Vietnamgo tropek
Hegoaldekoak garaitu zituzten eta Vietnam-
go lurralde osoa bateratu zen, Ho Chi Minh
komunista buru zela.
Hilabete batzuk geroago, gerra Laosen eta
Kanbodian ere amaitu zen, ondorio berbe-
rekin: boterea Txinak eta Sobietar Batasu-
nak babestutako gobernu komunistek lortu
zuten.
Amerikako Estatu Batuek porrot bikoitza
izan zuten: porrot militarra, haien historiako
handiena, eta porrot estrategikoa, eremu
horretan zuten kontrola galdu baitzuten.

6. Gerra hotzaren amaiera 
(1973-1989)

6.1. Amaieraren hasiera

1973 oso urte garrantzitsua izan zen gerra
hotzari dagokionez; hain zuzen ere, haren
azkena hasi zen. Alde batetik, zenbait ger-
taerak zalantzak sortu zituzten: Amerikako
Estatu Batuek Vietnamen izandako porrotak
eta irainak; petrolio krisiak —Men-
debaldeko bloke osoan hedatu zen, merka-
tu libreko ekonomia kapitalistei kalte egin
eta gizarte ongizateko sistema zalantzan
jarri zuen—; eta Sobietar Batasunak, ez zue-
nez krisia jasan, estatubatuarren ahultasuna
aprobetxatu eta haren blokearen jarrai-
tzaileak lortzeko kanpaina egin zuen Asian
eta Afrikan. Baina beste alde batetik, itxaro-
pen urtea ere izan zen: NATOren eta Varso-
viako Itunaren arteko bilerak izan ziren,
eta, batik bat, Helsinkin CSCE Segurtasunari
eta Lankidetzari buruzko Europako Konfe-
rentzia ospatu zuten; foro iraunkorra izan
zen, eta bi blokeen arteko lankidetza eta
ulermena eta Giza Eskubideen defentsa sus-
tatu zituen.
Egoera horretan, honako beste faktore ba-
tzuek —hain zuzen ere, mugimendu alter-
natibo batzuek— eragin nabarmena izan
zuten bi blokeen arteko tentsioa apurka-
-apurka desagerrarazteko:
• Europako Ekonomia Erkidegoa sendotu

eta handitu egin zen. 1973an, sei kide iza-
tetik bederatzi kide izatera igaro zen,
Britainia Handia, Irlanda eta Danimarka
gehitu baitziren. Horrela, erakunde horrek
Europako hiru herrialde garrantzitsuenak
elkarte berean batzea lortu zuen: Alema-
nia, Frantzia eta Britainia Handia (azken
hori AEBen ohiko aliatua).

• Asiako herrialdeetako ekonomiak indartsu
sortu ziren. Petrolioaren Krisiak ez zien
kalte berdina egin ekonomia guztiei; esa-
terako, Japonia, Txina, Hego Korea eta
Singapurreko ekonomiei mesede egin
zien, Mendebaldeko blokea osatzen zuten
herrialdetatik bereizten zituen aldea asko
eta asko txikitu baitzen.
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Esku-hartze militarra
Vietnamen

«Vietnam Amerikako Estatu Batue-
tatik milaka miliatara dago. Viet-
namgo herriak ez die inoiz AEBei
eraso egin. Baina, Ginebrako Konfe-
rentzian 1954an, AEBetako ordezka-
riak onartutako konpromisoei muzin
eginez, Amerikako Estatu Batuek
Vietnamen esku-hartzen jarraitu
dute, Hego Vietnamen agresio gerra
eragin eta areagotu dute, Vietnamen
banaketa luzatzeko, eta Hego
Vietnam neokolonia eta base militar
amerikar bihurtzeko. Duela bi urte
baino gehiagotik hona, hegazkin eta
itsasontzi militarrak erabilita,
Vietnamgo Errepublika Demokratikoa
bonbardatu du. AEBetako gobernuak
gerra krimenak eta bakearen eta
Gizateriaren aurkako krimenak egin
ditu [...]. Estatubatuarrak Vietnamgo
herriaren aurka egiten ari diren agre-
sio gerra eremu sozialistako herrial-
deen kontrako erronka da, herrien
independentzia mugimenduaren kon-
trako mehatxua, eta Asiako eta mun-
duko bakerako arrisku larria [...].
Gure kausa bidezkoa da, eta mundu
osoko herrien eta herritar amerikar
askoren babes handia du.»

HO CHI MINH.
Amerikako Estatu Batuetako presidente

Johnsoni gutuna, 1967.

5.2.c

Helsinkiko espiritua

«Estatu parte-hartzaileek gizon-ema-
kume guztion Giza Eskubideak eta
oinarrizko askatasunak errespetatuko
dituzte —pentsamendu, kontzientzia,
erlijio edo sinesmen askatasunak
barne—, arraza, sexu, hizkuntza edo
erlijio arrazoiengatik bereizketarik egin
gabe. Eskubide eta askatasun zibil,
politiko, ekonomiko, sozial eta kultura-
len eta beste eskubide eta askatasun
batzuen erabilera eraginkorra sustatu-
ko dute, horiek guztiak gizakiei atxiki-
tako duintasunetik ondorioztatzen bai-
tira eta gizakien garapen librerako eta
osorako ezinbestekoak baitira [...].
Herrialdeek ez dituzte indar armatuak
erabiliko beste Estatu parte-hartzaile
baten kontra eta, bereziki, beste Estatu
bateko lurraldea inbaditzeko edo era-
sotzeko, erabilera hori Estatu parte-
-hartzaileen arteko harremanak zu-
zentzen dituzten Nazio Batuen
Gutuneko helburuekin eta printzipioe-
kin eta Printzipio Deklarazioko xedape-
nekin bateraezina bada. Estatu parte-
-hartzaileek haiek guztiek borroka mili-
tarrak gutxitzeko eta desarmea susta-
tzeko egiten dituzten ahaleginetan
duten interesa aintzat hartzen dute,
ahalegin horien helburua Europako
erabateko distentsio politikoa lortzea
baita.»

CSCEren azken agiria.
Helsinki, 1975eko abuztuak 1.

6.1

Ho Chi Minh,
Ipar Vietnamgo burua.5.2.c

• Mugimendu musulman erradikalak ager-
tu ziren. Hasieran, Amerikako Estatu
Batuek bultzatu zituzten; baina geroago,
berez garatu ziren eta, estatubatuarren
kontroletik kanpo, mugimendu musul-
man erradikalak hasi ziren sortzen Asian
eta Afrikan, hirurogeita hamarreko ha-
markadatik aurrera; beste nazioarteko
ordena bat eskatzen zuten, bai eta berez-
ko protagonismoa izatea ere. Ikus deza-
kegunez, hiru mugimenduen ezaugarri
komuna beste politika dinamika bat sor-
tzea zen, blokeek gerra hotzaren ingu-
ruan ezarritakotik kanpo. Hala ere, gerra
guztiz desagertu arte, beste zenbait ga-
tazka gertatu ziren.

Gerrillari integrista musulmanak Afganistanen.6.1



Mikhail Gorbatxov,
SESBko presidentea,
1985etik 1991ra 
bitartean.

6.3
Salvador Allende, Txileko presi-
dentea 1970 eta 1973 artean.
Urte hartan, estatu kolpe batean
kargutik bota zuten.6.2.d

Khomeini aiatolah, Irango agintari erlijioso 
eta politiko gorena, 1989an hil zen arte.6.2.b
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6.3. Komunismoaren krisia
Gerra hotza blokeetako bat —komunista,
hain zuzen— erori zenean amaitu zen
behin eta betiko. Baina Amerikako Estatu
Batuak buru ziren blokearen garaipena ez
zen arlo militarreko ezein garaipenen ondo-
rio izan. Hain zuzen ere, bloke komunista
bera krisian sartu eta desagertu egin zen.
Nahiz eta prozesua azkarra izan —proze-
suaren zatirik garrantzitsuena 1989 eta 1991
artean amaitu zen—, blokea krisian zegoe-
lako sintomak lehenagokoak ziren.
Gatazka ugariek eta lehiaketa armamentisti-
ko nuklearrak krisi ekonomiko larria eragin
zuten Sobietar Batasunean. Horrez gain,
1985ean, Mikhail Gorbatxovek Sobietar
Batasuneko boterea eskuratu zuen, eta hori
gerra hotzaren azken inflexio puntua izan
zen. Gorbatxovek, erregimen komunista
demokratizatzen eta erreformatzen saiatze-
az gain, AEBekiko elkarrizketa politika are-
agotu zuen. Pixkanaka-pixkanaka, kanpo
politikako jarrera berri horren eta kolapso
ekonomikoaren ondorioz, Sobietar Bata-
suna Afrikako (Mozambike eta Angola) eta
Asiako (Afganistan) gatazka eremuak uzten
hasi zen.
Prozesua behin betiko azkartu zen, Ekial-
deko Europako herrialdeek, laurogeiko
hamarkadan, Gorbatxovek hasitako errefor-
mez baliatzea erabaki zutenean: gobernu
komunistak boteretik kendu eta demokra-
ziaren eta merkatu libreko ekonomia kapi-
talistaren aldeko apustua egin zuten. Erre-
gimen komunistak desegiteko prozesuak
desberdinak izan ziren Europako herrialde
bakoitzean. 1989ko azaroan, Berlingo ha-

rresia erori egin zen, eta hori komunismoa
eta Sobietar Batasunak Ekialdeko Europan
zuen kontrola desagertzearen ikurra izan
zen. 1990. urtean, Alemaniako Errepublika
Demokratikoak Alemania Federalean sartzea
eskatu zuen, eta 1991n, Varsoviako Ituna
desagertu egin zen. Urte horretako aben-
duan, Gorbatxovek Batasuna desegitea era-
baki zuen, Sobietar Batasuna osatzen zuten
errepublika sobietarrek, Moskuren zentralis-
moarekin eta politikarekin oso kritikoak,
presio handia egin baitzioten. 
Horrela, bloke komunista desagertu egin
zen. Hala ere, zenbait herrialdek erregimen
komunistei eutsi zieten —esaterako, Ipar
Korea, Kuba eta Txina—, baina horietako
asko ere krisian sartu ziren, eta haien errea-
litateak Amerikako Estatu Batuek inposatuta-
ko liberalismoak menperatutako nazioarteko
merkatuko errealitateetara egokitu behar
izan zituzten. Gatazka militarrei dagokienez,
nahiz eta Sobietar Batasuna desagertzean
munduan bakea iraunkorra izango zelako
itxaropena piztu zen, zenbait gatazka gertatu
ziren, eta bakea oso ahula dela frogatu.
1990. urtean, Irakek Kuwait inbaditu, eta
Golkoko gerra hasi zen, AEBen aurka;
Jugoslavian, berriz, federazioa zatitu egin
zen, eta zenbait gerra gertatu ziren. Lehen
gatazkak Amerikako Estatu Batuek arlo mili-
tarrean zuten nagusitasuna erakutsi zuen, eta
Jugoslavian, berriz, NBE eta Europar
Batasuna, AEBek esku-hartzen ez badute, lis-
karrak konpontzeko ez direla gai geratu zen
agerian.
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6.2. Gatazka nagusiak
a) Afganistan
Afganistango monarkiak, Britainia Handiari
lotua, modernizaziorako oso bilakaera mote-
la izan zuen, 1929tik 1973ra bitartean.
1973an, hain zuzen ere, erregea kargutik bota
zuten. Zenbait gobernuren ondoren, 1978an,
erregimen komunista bat ezarri zuten, Sobie-
tar Batasunaren babesean. Horri erantzuteko,
ideologia integrista islamiarreko indar gerri-
llari bat sortu eta, hamar urtetan (1979-1989),
gobernu komunistaren kontra borrokatu zen.
Sobietar Batasuneko tropek, azkenean, Afga-
nistan inbaditu zuten, Moskuk Indiako ozea-
noko itsasertzeko estatuak kontrolatu nahi
baitzituen, ozeano horretarainoko sarbide az-
karra ziurtatzeko. Amerikako Estatu Batuek
gatazkan hartu zuten parte, eta mugimendu
islamiarrari lagundu zioten Pakistanetik, bai
ekonomikoki bai militarki. Armada sobieta-
rrak gerra galdu zuen gerrilla islamiarraren
aurka, eta Afganistanetik alde egin behar izan
zuen, 1989an. Sobietarrak joan zirenean, he-
rrialde horretako fakzio gerrillari guztiak
elkarren artean borrokatzen hasi ziren.

b) Iran-Irak
Iranek 1919an lortu zuen independentzia,
baina Britainia Handiaren menpean geratu
zen, harekin sinatutako itun baten bidez.
1947tik 1978ra bitartean, Amerikako Estatu
Batuen aliatua izan zen, eta, erregimen totali-
tarioaren kontrolpean, herrialdea moderniza-
tu, eta Mendebaldeko ohiturak hartu zituen.
Baina 1979an, agintari erlijioso integristak bo-
terera iritsi, eta Irango Errepublika Islamiarra
aldarrikatu zuten, Khomeini aiatolah buru
zela. Gobernu berriak Koranaren interpreta-
zio zorrotzean eta botere politikoa eta erlijio-
soa biltzean oinarritutako erregimena ezarri
zuen, eta modernizatzeko eta Mendebaldeko
ohiturak hartzeko prozesua geldiarazi. Iranen
lehen ekintzetako batzuk Iraki lurraldeak

eskatzea eta Sadam Husseinen erregimen
sozialistarekin bat ez zetozen integrista ira-
kiarrak laguntzea izan ziren. Horrela, Iranen
eta Iraken arteko gerra hasi zen (1980-1988).
Irakiarrek sobietarren laguntza jaso zuten, eta
Iranek, berriz, AEBena. 1988an, kolapso eko-
nomikoa izateko zorian, bi herrialdeek gerra
amaitzea onartu zuten.

c) Afrika
Afrikako deskolonizazio prozesua Asiakoa
baino geroago hasi zen. Hirurogeita hama-
rreko hamarkadan, Afrikako zenbait herrial-
de ez ziren artean independenteak. Zenbait
potentzia kolonialek eta zenbait mugimen-
du nazionalistaren arteko barne borrokek
prozesuak asko eta asko luza zitezen eragin
zuten. Horrez gain, bi potentziak esku-har-
tzen saiatu ziren, herrialde horiek haien
blokeetan sartzeko. Aldi horretan, Sobietar
Batasuna asko ahalegindu zen, eta Etiopian,
Mozambiken eta Angolan erregimen sozia-
listek gobernatzea lortu zuen.

11. unitatea. Blokeen politika eta gerra hotza

d) Latinoamerika
Kubako eskarmentuarekin, Iberoamerikako
agintariek AEBen babesa bilatu zuten, mu-
gimendu sozialistek haietan ez garaitzeko.
Hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko ha-
markadetan, erregimen militar asko egon
zen. Sozialisten garaipena eragozten zuen
edozein erregimen justifikatuta zegoen. Be-
raz, estatu kolpeak eta diktadurak ugariak
izan ziren, eta herrialdeetan gertatu ziren:
Brasilen (1964-1985), Uruguain 1973-1984),
Txilen (1973-1989), Argentinan (1976-1983),
Perun (1968-1980) eta Nikaraguan (1979-
1990). Diktadura gehienek Amerikako Estatu
Batuen babesa izan zuten; izan ere, herrialde
horietan zituzten inbertsio ekonomikoak
babesteko erregimenak nahi zituzten.

Augusto Pinochet jenerala, Allende kargutik bota
eta Txile gobernatu zuen, 1989ra arte, diktadura
militar baten bidez.

6.2.d

1989ko azaroan, Berlingo harresia erori egin zen.6.3

Brandenburg-eko atea, 1989ko urrian.6.3
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1. Irakurri testu hauek, eta erantzun ondoren egiten diren galderei:

Ipar Atlantikoko Ituna
«5. artikulua. Alderdiek honako hau adostu dute: haietako baten edo batzuen kontrako eraso armatua, Europan zein Ipar
Amerikan gertatutakoa, haien guztien aurka egindako erasotzat hartuko dela; horren ondorioz, honako hau erabaki dute: baliz-
ko eraso hori gertatuz gero, alderdi haietako bakoitzak, Nazio Batuen Gutuneko 51. artikuluak onartutako bidezko defentsa
indibidualeko eta kolektiboko eskubidea erabiliz, erasotako Alderdiei lagunduko diela, eta banaka eta beste Alderdiekin bat egi-
nez, beharrezkotzat jotzen dituzten neurriak hartuko dituela, bai eta indar armatua ere, Ipar Atlantikoko eskualdeko segurta-
suna berrezartzeko eta mantentzeko.»

Washington, 1949ko apirilak 4.

Varsoviako Ituna
«4. artikulua. Europan edozein Estatuk edo Estatu multzok Ituneko Estatu baten edo batzuen kontra eraso armaturik eginez
gero, Ituneko Estatu bakoitzak, bidezko defentsa indibidualeko eta kolektiboko eskubidea erabiliz, Nazio Batuen Gutuneko
51. artikuluaren arabera, berehalako laguntza emango die erasoa jasan duten Estatuei. Horretarako, banaka edo Ituneko
gainerako Estatuekin adostuko da, eta beharrezkotzat jotzen dituen baliabide guztiak erabiliko dira, bai eta indar armatua
ere.»

Varsovia, 1955eko maiatzak 14.

a) Deskribatu testuetako ideia nagusiak.
b) Azaldu zer baldintza historikok eman 

zioten hasiera gerra hotzari.
c) Deskribatu 1947-1962 aldiko gerra gatazka nagusiak.
d) Zer gehiago ondoriozta dezakezu dokumentu horretatik?

2. Erreparatu irudiari, eta erantzun egiten diren galderei:
a) Deskribatu irudi horretako elementu nagusiak.
b) Azaldu Alemanian 1947-1961 aldian 

gertatutako jazoera nagusiak. 
c) Zein izan ziren Ekialdeko Europako herrialdeek 

Sobietar Batasunari egindako aldarrikapen nagusiak? 
d) Zer gehiago ondoriozta dezakezu irudi horretatik?

3. Irakurri testu hau, eta erantzun egiten diren galderei:

Arma nuklearrak ez ugaltzeko tratatua
«Gerra nuklearrak gizateria osoari egingo lizkiokeen kalteak eta, beraz, mota horretako gerra gertatzeko arriskua saihesteko
ahalik eta gehiena egiteko eta herrien segurtasuna babesteko neurriak hartzeko beharra kontuan hartuta. Arma nuklearrak
ugaltzeak gerra nuklearra gertatzeko arriskua nabarmen handituko lukeela kontuan hartuta. Nazio Batuetako batzar nagusia-
ren ebazpenak —arma nuklearrak ugaltzea prebenitzeko ituna hitzar dadila eskatzen dutenak— kontuan hartuta. Energia
Atomikoaren Nazioarteko Erakundeak jarduera nuklear baketsuak babesteko hartutako neurriak ezartzen errazteko lankidetzan
aritzeko konpromisoa hartuta, [...] honako hau adostu dute:

1. art. Itun horretako alderdi den eta arma nuklearrak dituen Estatu bakoitzak honako hau agintzen du: ez diola
inori arma nuklearrik edo beste lehergailu nuklearrik emango, ez eta arma edo lehergailu horiek zuze-
nean edo zeharka kontrolatzeko bitartekorik ere; eta ez diola arma nuklearrak ez dituzten Estatuei arma
nuklearrak edo beste lehergailu nuklear batzuk egiten edo beste modu batera lortzen lagunduko, ez eta
horretara bultzatuko eta eragingo ere [...].

3. art. Itun horretako alderdi den eta arma nuklearrik ez duen Estatu bakoitzak hau agintzen du: Energia
Atomikoaren Nazioarteko Erakundearekin negoziatu eta hitzartu behar den hitzarmenak erabakiko dituen
neurriak onartuko dituela [...], Estatu horrek, Itun horren arabera, energia nuklearra baketsuki erabili ordez,
arma nuklearrak egiteko erabiltzea eragozteko onartutako eginbeharrak betetzen dituela egiaztatzeko [...].

1968ko uztailak 1.»

a) Jarri dokumentua dagokion testuinguru historikoan, eta deskribatu ideiarik garrantzitsuenak.
b) Azaldu AEBen eta Sobietar Batasunaren arteko nazioarteko harremanek Bizikidetasun eta Distentsio garaietan

izandako bilakaera.
c) Laburtu 1962-1973 aldiko gerra gatazka 

nagusiak.
d) Esan zer gehiago ematen dizuen testuak aditzera.

4. Erreparatu honako mapa honi, eta erantzun 
ondoren egiten diren galderei:
a) Azaldu mapan agertzen diren datuak.
b) Zein egoeratan zegoen Kuba Fidel Castrok garaitu ondoren?
c) Adierazi zer-nolako garrantzia izan zuen Kubako 

esperientziak Latinoamerikan, eta zer ondorio izan 
zituen kontinentean.

d) Esan zer gehiago ondoriozta dezakezun 
mapa horretatik.

5. Irakurri testu hau, eta erantzun ondoren egiten diren galderei:

Armamentu lehiaketa
«Gairik ilunenetakoa da hau: herrialde aberatsen arteko harreman militarra, herrialde aberatsen eta pobreen arteko eta, era
berean, herrialde pobreen arteko harremanen deribatu partzial bat balitz legez. [...] Erpin batean, Amerikako Estatu Batuak
daude, eta bestean, berriz, Sobietar Batasuna, [...] eta beste guztiaren gainetik superpotentzien armamentu lehiaketa dago.
Ondoren, erpin bakoitzak armez hornitzen ditu gutxien garatutako herrialdeak [...]. Armamentu lehiaketa, egiaztatzen hasi gare-
nez, herrialde industrialik helduenetako ekonomiaren funtzionamenduaren kontrakoa da; batik bat, AEBetan eta SESBn. [...]
Are garrantzitsuagoa da kostu ekonomikoa eta soziala, armamentu hori guztia pobrerik pobreenek ordaintzen baitute, eta haien
bizi mailek baxuak izaten jarraitzen baitute. [...] Armetatik gatazka ugari ondorioztatzen da; hain zuzen ere, armak dituzten
herrialdeen artekoak: hala nola, Indiaren eta Pakistanen artekoak, Iranen eta Iraken artekoak, Libanokoak, Israelen eta herrial-
de arabiarren artekoak, Saharakoak eta Erdialdeko Amerikakoak. [...] Jakina, bi superpotentziek (eta gainerako herrialde indus-
trializatuek) ez dute inolako asmo seriorik erakutsi herrialde pobreei saltzen dieten arma kopurua txikitzeko. Alde batetik, mer-
katari handien interes ekonomikoak kolokan jarriko lituzkeelako; eta beste alde batetik, kalterik larriena ez dutelako herrialde
aberatsek jasotzen, kostua herrialde pobreei transferitzen baitzaie.»

GALBRAITH, J. K.: «El armamentismo a examen».
El País-en argitaratua, 1983.

a) Deskribatu eta identifikatu testuan azaltzen diren ideia nagusiak.
b) Aipatu gerra hotzaren garaian gertatutako azken gatazka armatuak.
c) Laburtu gerra hotzaren amaieraren arrazoiak.
d) Zer beste ideia ondorioztatu dituzu testua irakurri eta gero?

jarduerak

11. unitatea. Blokeen politika eta gerra hotza

Berlin ekialdeko gazteek harresia egiten.
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