
MUNDO ACTUAL.
l Despois do final da Guerra Fría, ca caída do muro de Berlín en 1989, e a crise de 

Rusia  as  relacións  internacionais  baseáronse  na  hexemonía  de  USA.  O  poder 
hexemónico de Estados Unidos está baseado en:

̶ A súa superioridade militar.

̶ A súa capacidade económica.

̶ O seu potencial científico e tecnolóxico.

̶ O seu expansionismo cultural.

l Nas primeiras décadas do século XXI xurdiron novos factores que condicionan 
as relacións internacionais e matizan a hexemonía dos Estados Unidos.  Como son o 
rexurdimento das chamadas “potencias emerxentes”(  China,  India,  Brasil,  e Rusia),  os 
dragóns asiáticos,  a  Unión Europea,  o  terrorismo internacional,  o  mundo árabe,  e  os 
conflitos étnicos e nacionais.

1 - As potencias emerxentes.  

1.1 - China:  

l O gran desenvolvemento económico de China iniciouse con Deng Xiaoping e 
continuou cos seus sucesores. Este desenvolvemento está baseado en.

̶ Adopción dos postulados da economía capitalista especialmente do mercado e 
do beneficio empresarial como reguladores do funcionamento económico.

̶ Apertura á economía internacional tanto para buscar mercados para os seus 
produtos como para atraer capitais de outros países.

̶ Escasa atención ós problemas derivados do crecemento económico: aumento 
das  desigualdades  sociais  e  rexionais,  deterioro  medioambiental  grave, 
decadencia das zonas rurais...

l China é actualmente o país con maior taxa de crecemento económico mundial 
pero politicamente segue sendo unha ditadura comunista que empeza a ser protestada 
por unha clase media cada vez máis numerosa que pide melloras condicións ambientais,  
laborais e políticas.

l Boa parte do crecemento económico chino conseguiuse con capital estranxeiro, 
atraído  polas facilidades estatais, o gran potencial do seu mercado interior, e a man de 
obra barata. Pero actualmente estase producindo o fenómeno contrario xa que o capital  
chino estase invertindo na compra de empresas ou no sistema financieiro internacional.

l China  é  tamén  unha  potencia  militar  con  armamento  nuclear.  Segue 
reivindicando Taiwan e mantén unhas relacións tensas con Xapón, Filipinas e Vietnam 
polo control do Mar de China.

1.2 - India:  

l China  é  o   segundo  país  máis  poboado  despois  de  China.  Tamén  é  unha 
potencia económica de crecemento espectacular  con un ritmo do 10%  anual.  O seu 
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crecemento económico basease sobre todo nas novas tecnoloxías da información e da 
comunicación.

l   Posúe un sistema político democrático con grandes desigualdades sociais, xa 
que ten 300 millóns de clase media e alta fronte a 900 millóns de pobres.

1.3 - Brasil.  

l O territorio de Brasil supón case a metade do continente sudamericano e conta 
con máis de 193 millóns de habitantes.

l  O seu desenvolvemento económico foi importante dende a década de 1980. 
Baseouse na exportación de materias primas, no desenvolvemento industrial apoiado por 
multinacionais. Actualmente é a sexta potencia mundial.

l  No aspecto político destacou a presidencia de Lula Da Silva que aumentou o 
potencial económico de Brasil e tentou desprazar a influencia estadounidense na zona 
buscando a autonomía rexional e as  alianzas con países africanos e asiáticos.

1.4 - Rusia:  

l Nos anos 90 e coincidindo ca presidencia de Yeltsin, Rusia padeceu unha grave 
crise económica que veu acompañada dunha menor presencia internacional. Pero cando 
accedeu  Putin  ó  poder  a  situación  económica  mellorou  e  tamén  a  súa  presencia 
internacional.

l Putin practica no interior unha política autoritaria e no exterior busca recuperar a 
posición hexemónica perdida. Por iso procura contrarrestar as iniciativas americanas no 
Cáucaso e en Asia central, manter o control dos acontecementos en Bielorrusia, Ucraína, 
e Moldavia e presionar á Europa cas súas exportacións de gas.

2 - A primeira guerra do golfo: a invasión de Kuwait  

l En 1990 o ditador de Irak, Sadam Hussein, ordeou a invasión de Kuwwait, un 
emirato situado ó sur de Irak. As causas desta invasión foron de diversos tipos:

̶ Económicas: obter os recursos económicos do petróleo kuwaití.

̶ Políticas:  acalar  o  descontento  da  poboación  pola  situación  económica  e 
política.

l Ante a invasión de Kuwait a ONU permitiu que se formara unha  alianza militar 
integrada por por 37 países dirixidos por Estados Unidos. Deste xeito a primeiros de 1991 
empezou o ataque aliado contra Irak chamado “Operación Tormenta del Desierto”. En 40 
días os aliados liberaron Irak e ocuparon parte de Irak. O réxime de Sadam Hussein foi  
sometido a un duro embargo económico que prexudicou sobre todo á poboación civil e o  
seu espazo aéreo quedou controlado por Estados Unidos e Reino Unido.

l Esta operación tivo importantes consecuencias:

̶ Alentou o fundamentalismo islámico.

̶ Reafirmou a hexemonía militar norteamericana país presidido neste momento 
por George W. Bush (pai).
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3 - A segunda guerra do golfo: a invasión de Irak.  

l Despois  dos  atentados  de  11-S  ás  torres  xemelgas  do  2001  o  presdente 
norteamericano George W. Bush (fillo) culpou ó ráxime de Sadam Hussein de ter armas 
de  destrución  masiva,  de  ter  vínculos  con  Al  Qaeda  e  de  ser  unha  ameaza  para  a 
seguridade estadounidense. 

l A ONU mandou inspectores que non encontraron probas da existencia desas 
armas, pero Estados Unidos invadiu Irak nos primeiros meses do 2003, co apoio dalgúns 
países, xa o Consello de Seguridade da ONU non respaldou o ataque. En menos de 4 
semanas as tropas estadounidenses tomaron a capital do país, Bagdad, e o réxime iraquí  
fundiuse.

l Despois de que se demostrou a inexistencia de armas de destrución masiva USA 
apostou pola democratización e a reconstrución do país pero no 2011 retirouse deixando 
o país sumido no caos e baixo a influencia creciente do terrorismo yihadista. 

4 - A guerra de Iugoslavia.  

l Na década de 1980 Iugoslavia perdeu os dous piares que a mantiñan unida: o  
seu líder,  Tito,  e a URSS, cuxa crise permitiu  que que saíran a luz vellas tendencias 
nacionalistas xa que nun só país convivían eslavos de distintas culturas e relixións.

l Dentro destas distintas nacionalidades enseguida destacou Serbia que quería 
formar a “Gran Serbia” ( unir baixo un mesmo Estado todos os territorios poboados por 
Serbios) baixo o seu líder Sloboan Milosevic que accedeu á presidencia do país en 1989.  
Fronte a esto Eslovenia e Croacia declaráronse independentes en 1991, cousa que non 
aceptou Serbia, e comezou a guerra entre eles:

̶ Os  combates  iniciáronse  en  Eslovenia  pero  Serbia  xa  aceptou  a  sús 
independencia ese ano.

̶ Pero en Croacia continuaron ata 1995 xa que aquí a poboación Serbia era máis 
numerosa.

l Bosnia- Herzegovina declarouse independente en 1992. Aquía a situación era 
máis complexa porque nesta rexión convivían musulmáns, croatas e serbios. Musulmáns 
e croatas aceptaron a independencia pero os serbios non xa que querían formar parte da 
“Gran Serbia”  polo que pediron  a axuda de Milosevic.  O conflito  só se solucionou ca 
intervención da OTAN e dos Estados Unidos e a firma da Paz de Dayton en 1995.

l A guerra tivo un rebrote en 1999 ca guerra de Kosovo onde se enfrontaron os 
kosovares de orixe albanés e os serbios. A OTAN interveu directamente e a ONU puxo a 
Kosovo baixo mandato internacional. No 2008 Kosovo declarouse independente co apoyo 
de Estados Unidos.

l Como  resultado  destas  guerras  a  antiga  Iugoslavia  quedou  dividida  en  7 
Estados:  Eslovenia,  Croacia,  Bosnia-Hezergovina,  Serbia,  Montenegro,  Macedonia  e 
Kosovo.
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5 - Os conflitos na rexión do Cáucaso:  

l A  ruptura  da  Unión  Soviética  causou  varios  conflitos  no  Cáucaso  (  zona 
comprendida entre o mar Negro e o mar Caspio).  Esta rexión sempre tivo unha gran 
complexidade  étnica,  con máis  de  20 grupos  étnicos,  relixiosa,  e  política.  A zona  foi  
conquistada polo Imperio ruso no século XIX e desde entón ten unha gran importancia 
estratéxica por ser fronteira co islam e estar próxima a importantes zonas produtoras de 
petróleo e gas.

l Rusia sempre quixo asegurar a súa influencia na zona e evitar a de Turquía, Irán 
ou Estados Unidos e así tamén protexer a poboación rusa que vive na zona. 

l  O  primeiro  conflito  estalou  na rexión  de Nagorno-Karabaj  entre  armenios  e 
azerbaianos.

l En 1989 houbo conflitos en Xeorxia.

l A partir de 1993 estalou o conflito en Chechenia, o conflito máis grave de todos. 
Rusia aproveitou a  guerra civil para aumentar a súa influencia na zona. 

6 - O terrorismo e os novos conflitos.  

l O terrorismo é unha forma de violencia organizada que se exerce sobre todo 
contra a poboación civil  para meterlle medo e conseguir  uns determinados obxectivos 
políticos e ideolóxicos. Para que exista é necesario que haxa unha minoría disposta a 
matar para conseguir os seus obxectivos. 

l Nos anos 90 do século XX xurdiu unha organización internacional formada por 
individuos de distintas procedencias que só iñan dous elementos en común: a fe islámica 
fanatizada e a súa oposición a todo o que representaba Occidente. Esta organización 
chamouse Al Qaeda.

l  Al Qaeda orixinouse a finais dos anos 80 do século XX en Afganistán co fin de 
loitar contra os soviéticos. Recibiu axuda de Arabia Saudita e Estados Unidos e logrou 
expulsar  ós  soviéticos  e  establecer  o  réxime dos  talibáns  (  réxime fundamentalista  e 
teocrático islámico que se orixinou nas escolas coránicas).

l O pensamento de Al Qaeda está baseado nos seguintes principios:

̶ O islam practicado pola maioría dos musulmáns está contaminado da idolatría 
(adorar  a  falsos  deuses)  polo  que  é  necesario  volver  á  pureza da primeira 
xeración de musulmáns.

̶ A orixe da idolatría e de todos os males está en Occidente.

̶ Como consecuencia do anterior Al Qaeda chama a yihad ou guerra santa contra 
Occidente. 

̶ O suicidio forma parte de guerra santa e o suicida é un mártir.

l Al  Qaeda  fai  atentados  masivos,  xeralmente  contra  a  poboación  civil,  para 
alcanzar  a máxima publicidade e presencia nos medios de comunicación. Tamén utiliza 
as novas tecnoloxías para organizar as súas redes e difundir as súas mensaxes.

1º Bac. Mundo Actual.  4 de 6



6.1 - Principais atentados terroristas:  

l O  primeiro  atentado  foi  en  1993  cando  unha  camioneta  explotou  nun 
aparcamento no centro de New York. Houbo 6 mortos e case mil feridos.

l En 1996  houbo  varios  atentados  contra  instalacións  militares  americanas  en 
Arabia Saudí.

l En 1998 atacaron as embaixadas de Estados Unidos en Kenia e en Tanzania.

l O 11 de setembro do 2001 houbo os atentados contra as torres xemelgas de 
nova York e contra o Pentágono en Washington. Foron os máis graves. Fixéronse con 
avións pilotados por terroristas suicidas e cheos de pasaxeiros que estrelaron contra os 
edificios. Morreron case 3000 persoas. 

l Unha  vez  que  Al  Qaeda  reivindicou  o  atentado  Estados  Unidos  invadiu 
Afganistán, derrocou o réxime talibán e matou ó líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden no 
2011 que estaba  escondido en Pakistán,  pero non conseguiu  acabar  ca  organización 
terrorista que continuou realizando atentados:

̶ O 11 de marzo do 2004 en Madrid e en Xullo do 2005 en Londres castigados 
pola súa participación na invasión de Irak no 2003.

̶ O ataque á revista francesa Charlie Hebdo no 2015 por publicar unha caricatura 
de Mahoma.

7 - A primavera árabe:  

l No 2011 empezou un ciclo revolucionario nos países musulmáns. Empezaron 
como protestas populares causadas por un conxunto de causas:

̶ A existencia  dunha  abundante  poboación  nova  e  sen expectativas  laborais, 
excepto nas monarquías petroleiras do Golfo Pérsico.

̶ O aumento do prezo dos alimentos.

̶ O  goberno  de  ditadores  que,  xunto  ca  súa  familia,  manexaban  o  Estado 
segundo o seu beneficio.

̶ O manexo de internet e as redes sociais, que serviron ós revolucionarios para 
organizarse.

l As protestas estendéronse polo mundo árabe con diversos resultados:

̶ A primeira foi en Túnez a primeiros do 2011. A protesta empezou polo suicidio 
dun vendedor ambulante despois que a policía lle confiscara o carro co que 
traballaba. O exército retirou o seu apoio ó ditador Ben Ali que tivo que dimitir e 
celebráronse eleccións constituíntes.

̶ En Exipto levaron á dimisión do ditador Mubarak tamén no 2011. O exército 
abriu  un  proceso  constituínte  que  gañaron  os  islamistas.  Debido  a  isto  o 
exército deu un golpe de Estado no 2013, depuxo ó presidente electo, e iniciou 
unha  sanguenta  represión  dos  islamistas.  No  2014  Al  Sisi  foi  nomeado 
presidente.

̶ En Arxelia as revoltas xuvenís reclamaron o cambio de réxime de Buteflika que 
levaba no poder desde 1999. Iniciouse unha reforma da Constitución.
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̶ En Marrocos o monarca encargou unha nova Constitución que foi aprobada en 
referendo. As elección do 2012 deron a vitoria ós islamistas.

̶  En Libia iniciouse unha guerra civil entre os partidarios do coronel Gadafi,  no 
poder desde 1969, e os rebeldes que deron morte ó ditador. O país quedou 
sumido nunha guerra civil.

̶ En Siria houbo moitas manifestacións contra o goberno de Bashar al-Assad que 
respondeu cunha dura represión que levou a unha guerra civil.

̶ En Irán e Yemen as protestas foron duramente reprimidas.
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	̶ O islam practicado pola maioría dos musulmáns está contaminado da idolatría (adorar a falsos deuses) polo que é necesario volver á pureza da primeira xeración de musulmáns.
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