
A DESCOLONIZACIÓN

l Definición:   proceso que leva ás colonias a converterse en Estados politicamente 
independentes e que se desenvolve ó longo do século XX.  

l  Causas da descolonización:  

̶ Os desexos dos pobos dominados.

̶ O papel da Sociedade de Nacións e despois da ONU.

̶ A actitude favorable de Estados Unidos e da URSS.

̶ A opinión pública a favor das metrópoles.

l  Vías para alcanzar a independencia:  

̶  A “negociación pacífica”   foi a máis seguida polo imperio británico. Exemplo 
a India: en 1885 nace o Partido do Congreso. En 1909 Inglaterra concédelle 
unha limitada autonomía pero o Partido do Congreso quere pleno autogoberno. 
Os líderes que negocian son Nehru e Gandhi. En 1947 a India  consegue a súa 
independencia. En 1948 comezan os problemas entre musulmáns, hindús,  e 
sikhs. Destes problemas xorden dous Estados: India e Paquistán.

̶ A guerra   foi  o  medio  máis  frecuente  nos  imperios  de  Francia  e  Portugal. 
Exemplo:  Alxeria, colonia  francesa  ata  1962.  Era  a  colonia  francesa  máis 
importante do Norte de África co 13% da poboación de orixe francesa, e moitos 
intereses  económicos  franceses.  En  1954  empezou  unha  dura  guerra  de 
liberación que non cesou ata 1962.

l  Cronoloxía:  

̶ Antes  da  1ªGM  independizáronse    Canadá:  1867,  Australia  1901,  Nova 
Zelandia 1907 e Suráfrica en 1909. Todas estas eran colonias británicas e en 
1931 formarán a COMMONWEALT.

̶ Na época de entre guerras   independizáronse Iraq, Xordania, Siria, e Líbano. 
Todos estes países eran antigos territorios do imperio turco que desapareceu 
cos tratados de paz do final da 1ªG.M.

̶  Entre 1945- 1959   independizáronse case todas as colonias de Asia e do Norte 
de África. Entre elas  destacan: a India que se independizou en 1947 e era 
colonia británica, e Marrocos que se independizou en 1959 e era colonia de 
Francia e España.

̶  Entre 1960- 1975   acceden a independencia case todos os países africanos. 
Un total de 18. Destaca Guinea Ecuatorial en 1968 que era española. 

̶ A partir  de  1975   acceden  a  independencia  pequenos  territorios  insulares. 
Destacan as Illas Salomón en 1978 que eran de Francia, e Micronesia en 1986 
que eran de Estados Unidos.

l O movemento dos non aliñados foi un intento das antigas colonias de liberarse 
da  dependencia  das  antigas  metrópoles  e  ter  voz  propia.  Iniciouse  en  1955  na 
Conferencia  de  Bandung  en  Indonesia.  Destacaron  coma  líderes  Nehru da  India, 
Nasser de Exipto, e  Sukarno de Indonesia. En 1961 volveron a reunirse en Belgrado. 
Fracasou ante a crise de 1973.
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l O termo “ Terceiro mundo” xurdiu nos anos cincuenta e da nome á maioría das 
antigas  colonias  que  se  converteron  en  países  subdesenvolvidos.  Estes  países 
compartían uns problemas comúns:

̶ Dificultades económicas xa que carecen de infraestruturas industriais e redes 
de comunicacións e a explotación e comercialización dos seus produtos está 
controlada por compañías estranxeiras.

̶ Réxime demográfico antigo caracterizado por altas taxas de natalidade e 
mortalidade, e curta esperanza de vida.

̶ Baixos  índices  de  desenvolvemento  humano:  analfabetismo,  deficientes 
condicións hixiénicas e sanitarias, moita poboación vivindo na pobreza...

̶ Inestabilidade  política:  continuos  cambios  de  goberno,  golpes  de  Estado, 
enfrontamentos tribais, corrupción xeneralizada...
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