
A GUERRA FRÍA.
l  Os acontecementos da II Guerra Mundial forzaron unha alianza entre países de 

tendencias  políticas  diferentes  e  ao  remate  do  conflito  os  antigos  aliados  non  se 
entenderon.  Truman,  presidente  norteamericano,  sentíase  forte  e  confiaba  na  bomba 
atómica para obrigar á URSS a cumprir  os acordos de Postdam, e  Stalin non estaba 
disposto a perder o control de media Europa. Camiñábase cara ao establecemento dun 
mundo bipolar, no que os polos eran Estados Unidos e a URSS. 

1 -  A formación do bloque capitalista occidental baixo a   
hexemonía de Estados Unidos.

l Os  políticos  americanos  basearon  a  súa  estratexia en  cinco  puntos 
fundamentais: 

̶ Sostemento dun enorme potencial militar propio, apoiado nun continuo esforzo 
de renovación tecnolóxica. 

̶ Axuda económica para  a reconstrución  dos  países afectados pola  Segunda 
Guerra Mundial a cambio de amplas facilidades para a penetración económica 
e política dos Estados Unidos. 

̶ Axuda militar aos aliados e aos países ameazados pola subversión comunista. 
Creación dun sistema de pactos multilaterais e bilaterais.

̶ Cerco   militar á URSS e aos seus aliados a través dos pactos militares e dunha 
rede de bases no exterior. 

̶ Propagación    dunha ideoloxía anticomunista que convertía aos Estados Unidos 
no defensor dos tradicionais valores da civilización occidental fronte á barbarie 
soviética. 

l O inicio  desta política e do liderado americano podémolo situar  na chamada 
Doutrina  Truman, presidente dos Estados Unidos, e que supuxo un cambio notable na 
política exterior estadounidense: toda nación que manifestase o seu desexo de liberdade 
fronte a un réxime totalitario recibiría axuda norteamericana. 

l A súa consecuencia inmediata foi o envío da VI Flota americana ao Exeo para 
intervir na guerra civil que se desenvolvía en Grecia, o que provocou a derrota definitiva 
da guerrilla comunista. Así se reafirmou a presenza de Estados Unidos no Mediterráneo e 
no Próximo Oriente e se estableceron bases militares en Turquía e Grecia. 

l A  política  americana  complementouse  cun  programa  económico:  o Plan 
Marshall.  En Xuño do 47,  Marshall,  secretario  de Estado,  propuxo un Plan de axuda 
financeira e económica para toda Europa coa fin de evitar que a situación ruinosa da 
posguerra favorecera o triunfo e a expansión do comunismo. A axuda consistía no envío 
de  produtos  gratuítos  e  na  concesión  de  créditos  a  baixo  interese,  financiados  polo 
Tesouro americano.  

l O  Plan  Marshall  tivo  ademais  outras  consecuencias:  acentuou  a  separación 
entre  o  Oeste  e  o  Leste  (a  URSS e os  seus  países  satélites  rexeitaron  a  axuda)  e 
preparou o camiño de Europa cara a súa integración económica. A inclusión na axuda da 
zona occidental de Alemaña significou para este país un cambio de situación, pasando de 
ser ocupado a ser aliado. Por outra banda, o Plano Marshall tivo unha boa acollida nos 
Estados Unidos pois durante a guerra a súa capacidade produtiva medrara por riba das 
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necesidades do seu mercado interior e téñase medo de que houbera unha nova crise de 
superprodución se os europeos, faltos de medios monetarios, deixaban de importar. 

l Consecuencia directa da «Doutrina Truman» foi a aparición da Organización do 
Tratado do Atlántico Norte (O.T.A.N.).  A creación desta alianza militar  enmarcouse na 
reacción  que Norteamérica  e  as  nacións  de Europa  occidental  desenvolveron  ante  o 
temor de que se estendera a dominación que a URSS implantara na Europa oriental. O 4 
de Abril de 1949 asinábase en Washington o Tratado da Alianza do Atlántico Norte. Os 12 
países que a asinaron foron:  USA, Canadá,  Gran Bretaña,  Francia,  Bélxica,  Holanda, 
Luxemburgo,  Noruega,  Dinamarca,  Islandia,  Portugal  e  Italia.  Adheríronse despois 
Turquía e Grecia, no ano 52; a República Federal de Alemaña, en 1955 e España no 82. 
O obxectivo do Tratado foi asegurar colectivamente a defensa dos Estados asinantes. 

2 - A formación do bloque comunista baixo a   
hexemonía da URSS.

l A Unión Soviética optou por liderar o bloque comunista encarando a nova época 
cunha estratexia de confrontación baseada fundamentalmente nos seguintes puntos: 

̶ O  continuo  aumento  do  poderío  militar  propio,  procurando  superar  o 
desenvolvemento tecnolóxico dos Estados Unidos e desenvolvendo un arsenal 
atómico disuasorio. 

̶  A formación dun bloque militar baixo coordinación soviética no leste europeo. 

̶ O  establecemento  dun  sistema  económico  integrado,  destinado 
fundamentalmente a servir aos intereses do desenvolvemento soviético. 

̶ Apoio  aos  movementos  pacifistas  de  occidente  para  mobilizar  á  poboación 
contra a política de rearme e de integración militar do bloque occidental. 

̶ A loita contra as disidencias internas, tanto no caso dos intelectuais e pacifistas 
soviéticos como no dos dirixentes políticos. 

l  Molotov lanzou un Plan que leva o seu nome e que establecía as bases para un 
organismo  de  cooperación  económica  na  Europa  oriental. O  proceso  de  integración 
realizouse en dúas fases:  en 1947-48 as democracias populares concertaron acordos 
comerciais  e tratados de amizade e cooperación entre si  e coa Unión Soviética e en 
Xaneiro de 1949, creouse o Consello de Axuda Mutua (C.O.M.E.C.O.N.). O COMECON 
estaba integrado pola  URSS,  Polonia,  Checoslovaquia,  Hungría,  Romanía  e  Bulgaria.  
Posteriormente ingresaron Albania, a República Democrática Alemá, Mongolia,  Cuba e 
Vietnam.  Aínda que este organismo pretendía coordinar a política económica dos países 
que o integraban, na realidade había unha clara dependencia da URSS.

l  A alianza militar dos países do Leste europeo tardou aínda seis anos desde a 
creación da OTAN. Moscova contentábase con manter tropas estacionadas nos territorios 
dos seus aliados pero os diferentes exércitos carecían dunha coordinación xeral. Foi a 
entrada da República Federal de Alemaña na OTAN a que variou a situación establecida, 
reuníndose unha Conferencia en Varsovia,  en Maio do 55,  da que saíu o Tratado da 
Organización do Pacto de Varsovia. 
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2. A GUERRA FRÍA ENTRE (1947-58)
l A Guerra Fría é o conflito que  opón en todos os campos ás potencias do bloque 

oriental,  dirixidas  pola  URSS,  ao bloque occidental  ,  presidido  polos  Estados Unidos. 
Significa confrontación pero sen recorrer a enfrontamentos armados directos por parte 
dos países líderes de cada bloque. 

l Varios  foron  os  trazos que  caracterizaron  as  relacións  internacionais  neste 
período, pero entre eles cómpre destacar os seguintes: 

̶ Estruturouse  un  sistema  bipolar  ríxido,  no  que  non  cabían  as  posicións 
intermedias, que aliñaba dous bloques de países agrupados arredor das dúas 
potencias, Estados Unidos e a URSS. 

̶ Houbo unha tensión permanente entre os dous bloques, motivada pola busca 
do equilibrio estratéxico (estabilidade de posicións) nun mundo profundamente 
alterado pola 2ª Guerra Mundial e sometido a continuos cambios na posguerra. 

̶ Deuse unha política de riscos calculados destinada nun primeiro momento á 
contención dos  avances  do  adversario  e  logo  a  disuadilo de  calquera  acto 
hostil,  pero  evitando  provocar  un  conflito  de  carácter  mundial.  Esta  política 
conduciu á continua aparición de “puntos quentes” —Corea, Berlín, Cuba, etc.
— onde os bloques mediron as súas forzas, dispostos a reconstruír o “statu 
quo” pola  vía  da  negociación,  tan  pronto  como  a  asunción  de  riscos  fose 
excesiva  para  ambos.  A incerteza  diante  das intencións  e  a  capacidade de 
resistencia  do  adversario forzaban a un continuo incremento  da capacidade 
ofensiva dos bloques, pois o derradeiro risco a asumir, presente sempre nos 
plans dos Estados Maiores, sería a Terceira Guerra Mundial. 

̶ Houbo unha certa paralización dos organismos internacionais,  principalmente 
da ONU, aínda que foi o último recurso diante das crises.  Pese aos efectos 
negativos  do  dereito  de  veto  1   no  Consello  de  Seguridade,  a  ONU foi  unha 
plataforma de diálogo vital  nuns anos nos que a linguaxe internacional estaba 
cheo de connotacións bélicas. 

2.1 -  Exemplos de confrontación.   

l  Bloqueo de Berlín ( 1948 – 1949 ):

̶  A creación dun Estado alemán occidental logrouse nos acordos de Londres, en 
Xuño do 48, entre as tres potencias ocupantes: Estados Unidos, Francia e a 
Gran Bretaña. A  reacción soviética foi inmediata:  considerou a medida como 
unha violación dos acordos de Postdam e decretou o bloqueo total de Berlín. 
Os soviéticos esperaban o abandono occidental  da cidade pero os Estados 
Unidos consideraron a medida como un  desafío e puxeron en marcha unha 
xigantesca ponte aérea, que permitiu o abastecemento da cidade durante os 
case  doce  meses  que  durou  o  bloqueo.  Stalin  comprendeu  que  a  medida 
resultara inútil  e que convertera aos alemáns «ocupados» en «aliados» dos 
americanos.

1 O dereito de veto era a capacidade que tiñan e teñen USA, URSS, China, Inglaterra e Francia 
de invalidar calquera decisión da ONU.
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l  A Guerra de Corea ( 1950 – 1953 ):

̶ Coa derrota xaponesa, Corea quedaba libre do seu ocupante pero isto foi  o 
inicio da separación entre o Norte e o Sur. Na Declaración do Cairo, de Agosto 
do  45,  acordouse  que  os  xaponeses  se  renderían  aos  rusos  ao  norte  do 
paralelo  38 e aos americanos ao sur do mesmo paralelo.  Tanto os Estados 
Unidos como a URSS tentaron crear cadanseu Estado que quedase baixo as 
súas respectivas influencias,  impedindo deste xeito a unidade nacional.  Coa 
proclamación, en Agosto do 48, da República de Corea do Sur en  Seúl, e da 
República Popular de Corea do Norte en Pyongyang un mes despois, quedaba 
confirmado un dobre réxime. 

̶ En xuño de 1950, Corea do Norte decidiu invadir Corea do Sur co obxectivo de 
unificar o país.  Truman  denunciou o ataque no Consello de Seguridade da 
ONU,  quen aprobou  repeler a  agresión  enviando un exército  expedicionario 
baixo o pavillón das Nacións Unidas ao mando do xeneral  Mac Arthur. Os 
norteamericanos desembarcaron no Oeste, en Inchon, e fixeron retroceder aos 
norcoreanos case ata a fronteira  con China.  Mao Ze Dong,  líder  de China, 
interveu, dándolle unha nova dimensión ao conflito, e o exército da ONU tivo 
que repregarse cara o Sur. 

̶ Tras este desastre Mac Arthur propuxo o emprego de armamento atómico, pero 
Truman non desexaba  desencadear  unha guerra  nuclear  xeneralizada.  Mac 
Arthur foi destituído e finalmente, en 1951, iniciáronse unhas negociacións de 
alto  o  fogo  que  concluíron  en  1953,  perpetuándose  a  división  do  país  no 
paralelo 38º. 

̶ A guerra  de  Corea  constitúe  un  típico  conflito  localizado  da  guerra  fría.  A 
explosión bélica provocouna un dos problemas da posguerra mal resoltos. Os 
bloques aliñáronse con toda claridade pero o conflito non se xeneralizou, non se 
lle permitiu exceder dunhas dimensións perfectamente controladas. 

l  A nacionalización do Canal de Suez ( 1956 ): 

̶ O desencadéante da crise foi a construción do gran encoro de Assuan. Nun 
primeiro  momento  os  Estados  Unidos  quixeron  apoiar  financeiramente  o 
proxecto, pero a vinculación de Exipto á URSS determinou aos americanos a 
retirar o ofrecemento. 

̶ O resultado foi  unha reacción nacionalista do dirixente exipcio,  Nasser,  que 
comunicou a nacionalización da Canal de Suez. A medida anulaba a situación 
anterior e prexudicaba os intereses franco-británicos, accionistas maioritarios da 
compañía concesionaria. En Outubro dese ano, Francia, gran Bretaña e Israel 
atacaron  á  Exipto.  Pese  á  condena  da Asemblea  Xeral  da  ONU,  as  forzas 
aliadas ocupan Port-Said mentres Nasser resistiu no Cairo. Nesta situación, a 
actitude  coincidente  de  Estados  Unidos  e  a  URSS,  deu  unha  solución  ao 
problema:  ordenóuselles  a  Francia,  Gran  Bretaña  e  Israel  o  cese  das 
hostilidades e ameazóuselles co uso de armas nucleares.  Aquel  mesmo día 
ordenaban a detención das súas tropas e a súa evacuación. 

̶ A crise  de  Suez  marcou  un  xiro  esencial  nas  relacións  internacionais  da 
posguerra pois significou a desaparición da importancia europea e a utilización 
da  ameaza  nuclear.  Serviu  para  demostrar,  tamén,  a  forza  ascendente  do 
Terceiro Mundo.
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3 - Os inicios da distensión (1958-75): a “coexistencia   
pacífica” 

l Na segunda metade dos anos 50 unha serie  de acontecementos provocaron 
cambios importantes nas relacións internacionais, entrándose nunha etapa que deu en 
chamarse a época da coexistencia pacífica:

̶ Empezouse a pensar que usar a ameaza nuclear como forza disuasoria era 
unha tolemia. En 1945 os USA monopolizaban a arma atómica pero poucos 
anos despois a URSS convertérase en potencia nuclear e logo a Gran Bretaña 
e Francia.  O lanzamento  por  parte  dos soviéticos,  en Agosto  de 1957,  dos 
primeiros  Sputniks  (satélites)  permitiu  comprobar  que  os  rusos  colleran  a 
iniciativa estratéxica nas armas de longo alcance deixando, deste xeito, de ser 
invulnerable  o  territorio  dos  USA.  O  aumento  da  potencia  das  bombas  de 
hidróxeno,  a  miniaturización  dos  enxeños  nucleares  e  a  posibilidade  de 
trasladalos en submarinos atómicos fixo que se empezase a pensar que era un 
xogo demasiado perigoso .

̶ Kruschev accedeu á presidencia da URSS. A morte de Stalin,  en marzo de 
1953, foi  seguida do establecemento dunha dirección colectiva durante dous 
anos,  nos que o novo secretario xeral  do Partido, Nikita Kruschev fíxose co 
poder. O seu mandato estivo caracterizado pola ruptura co stalinismo, que se 
plasmou  nunha  serie  de  cambios  significativos:  estableceu  unha  dirección 
colexiada  e  rematou  co  culto  á  personalidade  do  líder,  deu  prioridade  á 
produción  de  bens  de  consumo  co  obxectivo  de  elevar  o  nivel  de  vida  da 
poboación, deu garantías aos cidadáns no campo político —amnistía,  peche 
dos  campos  de  concentración,  fin  das  purgas—  e  flexibilizou  as  relacións 
internacionais co propósito de pórlle fin ás tensións da guerra fría. 

̶ Se  a  chegada  de  Kruschev  supuxo  un  cambio  de  actitude  na  URSS,  a 
presidencia  de  John  F.  Kennedy nos  Estados  Unidos,  entre  1960  e  1963, 
significou  tamén  un  cambio  de  notables  proporcións.  O  seu  programa 
denominábase «Nova Fronteira» e supoñía rachar coa política anterior seguida 
polos Estados Unidos. Fronte á resposta nuclear debería arbitrarse a resposta 
flexible,  baseada  no  fortalecemento  das  armas  convencionais,  para  poder 
dispoñer dunha saída que non fose a guerra atómica. 

̶ Kennedy iniciou unha inflexión cara unha nova política exterior:  tratábase de 
orientar a política exterior a través da axuda económica e técnica e non só a 
través dos pactos militares. Superábase a guerra como medio de solucionar 
conflitos, conscientes de que o «equilibrio do terror» levaría a unha destrución 
dos dous grandes ou a unha hecatombe mundial pero concedíaselle, aínda, un 
peso moi importante nos presupostos á carreira de armamentos para ver de 
superar a vantaxe coa que contaba a URSS.

̶ A irrupción  do  Terceiro  Mundo  na  escena  internacional.  A descolonización 
iniciouse en Asia e a Conferencia de Bandung (Indonesia) de 1955 supuxo un 
punto  de  non  retorno.  Nela  manifestouse  a  solidariedade  cos  países  aínda 
dependentes  e  condenouse  globalmente  toda  forma  de  colonialismo,  sendo 
punto de arranque do movemento dos non aliñados. Estes países negáronse a 
aliñarse con algún dos bloques e destacaron especialmente a Iugoslavia de 
Tito, o Exipto de Nasser e a Indonesia de Sukarno na defensa da neutralidade. 
Este movemento dos  Non Aliñados celebrou conferencias (O Cairo, Alxer, A 
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Habana...) nas que tamén se analizaban os problemas do subdesenvolvemento 
e se insistía na necesidade de promover unha nova orde económica mundial na 
que xogara un papel  importante  a cooperación  internacional  e a axuda dos 
países desenvolvidos. Todo isto trastornou os equilibrios existentes no mundo 
bipolar  da  guerra  fría  e  acelerou  os  procesos  de  cambio  das  relacións 
internacionais. 

̶ Pese a isto algún dos máis graves conflitos da Guerra Fría foron nesta época:

3.1 -  Exemplos de conflitos:  

l  A construción muro de Berlín ( 1961 ):

̶ Berlín occidental  era un modelo a imitar para os alemáns orientais  pola súa 
rápida  recuperación  económica  debida,  en  boa  medida,  á  axuda  do capital 
americano. Gran número de alemáns fuxira do sector soviético (3 millóns en 
dez  anos)  buscando  unha  mellor  calidade  de  vida  e  Kruschev  pediu  aos 
Estados  Unidos  que  solucionasen  a  «cuestión»  berlinesa.  A  República 
Democrática,  como resposta,  intensificou  os  controles  que  impedían  a  libre 
circulación entre os dous sectores da cidade e, en agosto de 1961, levantou un 
muro ao longo da liña de demarcación entre as dúas zonas poñendo fin ao 
éxodo de milleiros de alemáns do Leste.

l  A crise dos mísiles de Cuba ( 1962 ):

̶ Ao  rematar  o  ano  1959  un  grupo  revolucionario  cubano  dirixido  por  Fidel 
Castro tomou o poder en La Habana derrocando ó ditador  Bautista apoiado 
polos americanos. A política de nacionalizacións de empresas estranxeiras —
case  todas  norteamericanas—  provocou  o  seu  enfrontamento  cos  Estados 
Unidos e, paralelamente, o seu achegamento á Unión Soviética, converténdose 
Cuba nun novo foco na confrontación entre os dous bloques da Guerra Fría. O 
presidente Kennedy impulsou o apoio económico aos países iberoamericanos 
para evitar a inestabilidade e o «contaxio revolucionario», mentres que a URSS 
facilitou axuda militar ao réxime castrista. En 1962 uns avións americanos de 
recoñecemento descubriron ramplas de lanzamento de mísiles  na illa  o que 
serviu de detonante á crise. Kennedy decretou o bloqueo da illa e lanzou un 
ultimátum  a  Kruschev  para  que  retirara  os  enxeños  balísticos,  decisión 
aceptada  polo  dirixente  da  URSS  a  cambio  de  que  Estados  Unidos  se 
comprometese  a  non  atacar  a  Cuba.  Para  facilitar  o  diálogo  instalarase  un 
«teléfono vermello», que enlazaba a Casa Branca co Kremlin.

l A guerra de Vietnam (1963 – 1975 ):

̶ Vietnam era antes da 2ª G.M colonia francesa. Despois da guerra os franceses 
pretendían  volver  á  situación  colonial  de  preguerra  pero  un  movemento 
nacionalista, o Viet-minh, iniciou a guerra pola independencia, que, desde 1949 
contou co apoio dos comunistas chinos e chegou a dominar as tres cuartas 
partes do país.  En 1954 o exército francés foi  cercado  e feito prisioneiro en 
Dien-Bien-Fu,  o  que  obrigou  a  Francia  a  conceder  a  independencia.  Na 
conferencia  de  París  dese  ano  as  potencias  europeas  constituíronse  en 
garantes do novo Estado, provisionalmente dividido en Vietnam do Norte e do 
Sur polo paralelo 17 . Os Estados Unidos non firmaron os acordos de París e 
apoiaron ao réxime do Sur, onde se instalara a ditadura de Ngô Dinh-Diem, e 
comezaron a intervir na zona. Baixo a presidencia de Kennedy enviáronse os 
primeiros  «conselleiros»  militares  para  fortalecer  ao  réxime  do  Sur  e  no 
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mandato  do  seu  sucesor,  Johnson, iniciouse  o  envío  de  forzas  armadas: 
165.000 soldados no 65 e 510.000 no ano 68. Utilizáronse, ademais, por parte 
americana,  bombardeos  sistemáticos,  napalm,  defoliantes  e  herbicidas.  Os 
Estados Unidos consideraban que en Vietnam se xogaba a carta da expansión 
do  comunismo  internacional  e  ofreceron  un  apoio  masivo  aos  dirixentes 
survietnamitas. Isto non foi capaz de contrarrestar a influencia que ía gañando o 
movemento  guerrilleiro  Vietcong entre  os  campesiños  survietnamitas.  A 
ofensiva  lanzada  por  este  no  ano  68  convenceu  aos  americanos  da 
imposibilidade dunha vitoria, iniciándose en París negociacións para un alto o 
fogo,  que  se  conseguiu  en  Xaneiro  do  73  e  polo  que  os  americanos  se 
comprometían  a  evacuar  o  país  en  dous  meses  e  desmantelaban  as  súas 
instalacións militares estando Nixon de presidente norteamericano. Aínda así a 
loita continuou ata 1975 coa caída de  Saigón e a vitoria popular do Vietcong 
con Geral Ford de presidente de USA.

̶  A guerra do Vietnam supuxo para os Estados Unidos un fracaso total e un forte  
desprestixio  internacional:  45.000  mortos,  300.000  feridos  e  unha  opinión 
mundial en contra foi o seu balance. 

l Ademais a situación internacional cambiara: a capacidade americana de influír 
nos asuntos mundiais foi diminuíndo. Ás dúas superpotencias, Estados Unidos e URSS, 
engadíronselle agora a China popular, Europa Occidental e Xapón e habería que ter en 
conta, ademais, ao Terceiro Mundo e ao movemento de países non aliñados. Estábase 
pasando a un mundo máis plural no que o esquema do bipolarismo xa non servía. Foi 
neste contexto no que se desenvolveu a Conferencia para a Seguridade e Cooperación 
en Europa (CSCE), no ano 1975 en Helsinki, e que supuxo un forte cambio nas relacións 
internacionais.  A Acta  final  comprendía  unha  solemne declaración  de  salvagarda  das 
fronteiras  europeas,  un  compromiso  de  cooperación  en  varios  aspectos  económicos, 
científicos  e  culturais,  e  un  compromiso  de  respecto  dos  dereitos  humanos  e  as 
liberdades por parte dos Estados asinantes e  supuxo un novo talante no discorrer das  
relacións internacionais. 
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	l Os acontecementos da II Guerra Mundial forzaron unha alianza entre países de tendencias políticas diferentes e ao remate do conflito os antigos aliados non se entenderon. Truman, presidente norteamericano, sentíase forte e confiaba na bomba atómica para obrigar á URSS a cumprir os acordos de Postdam, e Stalin non estaba disposto a perder o control de media Europa. Camiñábase cara ao establecemento dun mundo bipolar, no que os polos eran Estados Unidos e a URSS.
	1 - A formación do bloque capitalista occidental baixo a hexemonía de Estados Unidos.
	l Os políticos americanos basearon a súa estratexia en cinco puntos fundamentais:
	̶ Sostemento dun enorme potencial militar propio, apoiado nun continuo esforzo de renovación tecnolóxica.
	̶ Axuda económica para a reconstrución dos países afectados pola Segunda Guerra Mundial a cambio de amplas facilidades para a penetración económica e política dos Estados Unidos.
	̶ Axuda militar aos aliados e aos países ameazados pola subversión comunista. Creación dun sistema de pactos multilaterais e bilaterais.
	̶ Cerco militar á URSS e aos seus aliados a través dos pactos militares e dunha rede de bases no exterior.
	̶ Propagación dunha ideoloxía anticomunista que convertía aos Estados Unidos no defensor dos tradicionais valores da civilización occidental fronte á barbarie soviética.

	l O inicio desta política e do liderado americano podémolo situar na chamada Doutrina Truman, presidente dos Estados Unidos, e que supuxo un cambio notable na política exterior estadounidense: toda nación que manifestase o seu desexo de liberdade fronte a un réxime totalitario recibiría axuda norteamericana.
	l A súa consecuencia inmediata foi o envío da VI Flota americana ao Exeo para intervir na guerra civil que se desenvolvía en Grecia, o que provocou a derrota definitiva da guerrilla comunista. Así se reafirmou a presenza de Estados Unidos no Mediterráneo e no Próximo Oriente e se estableceron bases militares en Turquía e Grecia.
	l A política americana complementouse cun programa económico: o Plan Marshall. En Xuño do 47, Marshall, secretario de Estado, propuxo un Plan de axuda financeira e económica para toda Europa coa fin de evitar que a situación ruinosa da posguerra favorecera o triunfo e a expansión do comunismo. A axuda consistía no envío de produtos gratuítos e na concesión de créditos a baixo interese, financiados polo Tesouro americano.
	l O Plan Marshall tivo ademais outras consecuencias: acentuou a separación entre o Oeste e o Leste (a URSS e os seus países satélites rexeitaron a axuda) e preparou o camiño de Europa cara a súa integración económica. A inclusión na axuda da zona occidental de Alemaña significou para este país un cambio de situación, pasando de ser ocupado a ser aliado. Por outra banda, o Plano Marshall tivo unha boa acollida nos Estados Unidos pois durante a guerra a súa capacidade produtiva medrara por riba das necesidades do seu mercado interior e téñase medo de que houbera unha nova crise de superprodución se os europeos, faltos de medios monetarios, deixaban de importar.
	l Consecuencia directa da «Doutrina Truman» foi a aparición da Organización do Tratado do Atlántico Norte (O.T.A.N.). A creación desta alianza militar enmarcouse na reacción que Norteamérica e as nacións de Europa occidental desenvolveron ante o temor de que se estendera a dominación que a URSS implantara na Europa oriental. O 4 de Abril de 1949 asinábase en Washington o Tratado da Alianza do Atlántico Norte. Os 12 países que a asinaron foron: USA, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal e Italia. Adheríronse despois Turquía e Grecia, no ano 52; a República Federal de Alemaña, en 1955 e España no 82. O obxectivo do Tratado foi asegurar colectivamente a defensa dos Estados asinantes.

	2 - A formación do bloque comunista baixo a hexemonía da URSS.
	l A Unión Soviética optou por liderar o bloque comunista encarando a nova época cunha estratexia de confrontación baseada fundamentalmente nos seguintes puntos:
	̶ O continuo aumento do poderío militar propio, procurando superar o desenvolvemento tecnolóxico dos Estados Unidos e desenvolvendo un arsenal atómico disuasorio.
	̶ A formación dun bloque militar baixo coordinación soviética no leste europeo.
	̶ O establecemento dun sistema económico integrado, destinado fundamentalmente a servir aos intereses do desenvolvemento soviético.
	̶ Apoio aos movementos pacifistas de occidente para mobilizar á poboación contra a política de rearme e de integración militar do bloque occidental.
	̶ A loita contra as disidencias internas, tanto no caso dos intelectuais e pacifistas soviéticos como no dos dirixentes políticos.

	l Molotov lanzou un Plan que leva o seu nome e que establecía as bases para un organismo de cooperación económica na Europa oriental. O proceso de integración realizouse en dúas fases: en 1947-48 as democracias populares concertaron acordos comerciais e tratados de amizade e cooperación entre si e coa Unión Soviética e en Xaneiro de 1949, creouse o Consello de Axuda Mutua (C.O.M.E.C.O.N.). O COMECON estaba integrado pola URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Romanía e Bulgaria. Posteriormente ingresaron Albania, a República Democrática Alemá, Mongolia, Cuba e Vietnam. Aínda que este organismo pretendía coordinar a política económica dos países que o integraban, na realidade había unha clara dependencia da URSS.
	l A alianza militar dos países do Leste europeo tardou aínda seis anos desde a creación da OTAN. Moscova contentábase con manter tropas estacionadas nos territorios dos seus aliados pero os diferentes exércitos carecían dunha coordinación xeral. Foi a entrada da República Federal de Alemaña na OTAN a que variou a situación establecida, reuníndose unha Conferencia en Varsovia, en Maio do 55, da que saíu o Tratado da Organización do Pacto de Varsovia.
	l A Guerra Fría é o conflito que opón en todos os campos ás potencias do bloque oriental, dirixidas pola URSS, ao bloque occidental , presidido polos Estados Unidos. Significa confrontación pero sen recorrer a enfrontamentos armados directos por parte dos países líderes de cada bloque.
	l Varios foron os trazos que caracterizaron as relacións internacionais neste período, pero entre eles cómpre destacar os seguintes:
	̶ Estruturouse un sistema bipolar ríxido, no que non cabían as posicións intermedias, que aliñaba dous bloques de países agrupados arredor das dúas potencias, Estados Unidos e a URSS.
	̶ Houbo unha tensión permanente entre os dous bloques, motivada pola busca do equilibrio estratéxico (estabilidade de posicións) nun mundo profundamente alterado pola 2ª Guerra Mundial e sometido a continuos cambios na posguerra.
	̶ Deuse unha política de riscos calculados destinada nun primeiro momento á contención dos avances do adversario e logo a disuadilo de calquera acto hostil, pero evitando provocar un conflito de carácter mundial. Esta política conduciu á continua aparición de “puntos quentes” —Corea, Berlín, Cuba, etc.— onde os bloques mediron as súas forzas, dispostos a reconstruír o “statu quo” pola vía da negociación, tan pronto como a asunción de riscos fose excesiva para ambos. A incerteza diante das intencións e a capacidade de resistencia do adversario forzaban a un continuo incremento da capacidade ofensiva dos bloques, pois o derradeiro risco a asumir, presente sempre nos plans dos Estados Maiores, sería a Terceira Guerra Mundial.
	̶ Houbo unha certa paralización dos organismos internacionais, principalmente da ONU, aínda que foi o último recurso diante das crises. Pese aos efectos negativos do dereito de veto1 no Consello de Seguridade, a ONU foi unha plataforma de diálogo vital nuns anos nos que a linguaxe internacional estaba cheo de connotacións bélicas.

	2.1 - Exemplos de confrontación.
	l Bloqueo de Berlín ( 1948 – 1949 ):
	̶ A creación dun Estado alemán occidental logrouse nos acordos de Londres, en Xuño do 48, entre as tres potencias ocupantes: Estados Unidos, Francia e a Gran Bretaña. A reacción soviética foi inmediata: considerou a medida como unha violación dos acordos de Postdam e decretou o bloqueo total de Berlín. Os soviéticos esperaban o abandono occidental da cidade pero os Estados Unidos consideraron a medida como un desafío e puxeron en marcha unha xigantesca ponte aérea, que permitiu o abastecemento da cidade durante os case doce meses que durou o bloqueo. Stalin comprendeu que a medida resultara inútil e que convertera aos alemáns «ocupados» en «aliados» dos americanos.

	l A Guerra de Corea ( 1950 – 1953 ):
	̶ Coa derrota xaponesa, Corea quedaba libre do seu ocupante pero isto foi o inicio da separación entre o Norte e o Sur. Na Declaración do Cairo, de Agosto do 45, acordouse que os xaponeses se renderían aos rusos ao norte do paralelo 38 e aos americanos ao sur do mesmo paralelo. Tanto os Estados Unidos como a URSS tentaron crear cadanseu Estado que quedase baixo as súas respectivas influencias, impedindo deste xeito a unidade nacional. Coa proclamación, en Agosto do 48, da República de Corea do Sur en Seúl, e da República Popular de Corea do Norte en Pyongyang un mes despois, quedaba confirmado un dobre réxime.
	̶ En xuño de 1950, Corea do Norte decidiu invadir Corea do Sur co obxectivo de unificar o país. Truman denunciou o ataque no Consello de Seguridade da ONU, quen aprobou repeler a agresión enviando un exército expedicionario baixo o pavillón das Nacións Unidas ao mando do xeneral Mac Arthur. Os norteamericanos desembarcaron no Oeste, en Inchon, e fixeron retroceder aos norcoreanos case ata a fronteira con China. Mao Ze Dong, líder de China, interveu, dándolle unha nova dimensión ao conflito, e o exército da ONU tivo que repregarse cara o Sur.
	̶ Tras este desastre Mac Arthur propuxo o emprego de armamento atómico, pero Truman non desexaba desencadear unha guerra nuclear xeneralizada. Mac Arthur foi destituído e finalmente, en 1951, iniciáronse unhas negociacións de alto o fogo que concluíron en 1953, perpetuándose a división do país no paralelo 38º.
	̶ A guerra de Corea constitúe un típico conflito localizado da guerra fría. A explosión bélica provocouna un dos problemas da posguerra mal resoltos. Os bloques aliñáronse con toda claridade pero o conflito non se xeneralizou, non se lle permitiu exceder dunhas dimensións perfectamente controladas.

	l A nacionalización do Canal de Suez ( 1956 ):
	̶ O desencadéante da crise foi a construción do gran encoro de Assuan. Nun primeiro momento os Estados Unidos quixeron apoiar financeiramente o proxecto, pero a vinculación de Exipto á URSS determinou aos americanos a retirar o ofrecemento.
	̶ O resultado foi unha reacción nacionalista do dirixente exipcio, Nasser, que comunicou a nacionalización da Canal de Suez. A medida anulaba a situación anterior e prexudicaba os intereses franco-británicos, accionistas maioritarios da compañía concesionaria. En Outubro dese ano, Francia, gran Bretaña e Israel atacaron á Exipto. Pese á condena da Asemblea Xeral da ONU, as forzas aliadas ocupan Port-Said mentres Nasser resistiu no Cairo. Nesta situación, a actitude coincidente de Estados Unidos e a URSS, deu unha solución ao problema: ordenóuselles a Francia, Gran Bretaña e Israel o cese das hostilidades e ameazóuselles co uso de armas nucleares. Aquel mesmo día ordenaban a detención das súas tropas e a súa evacuación.
	̶ A crise de Suez marcou un xiro esencial nas relacións internacionais da posguerra pois significou a desaparición da importancia europea e a utilización da ameaza nuclear. Serviu para demostrar, tamén, a forza ascendente do Terceiro Mundo.



	3 - Os inicios da distensión (1958-75): a “coexistencia pacífica”
	l Na segunda metade dos anos 50 unha serie de acontecementos provocaron cambios importantes nas relacións internacionais, entrándose nunha etapa que deu en chamarse a época da coexistencia pacífica:
	̶ Empezouse a pensar que usar a ameaza nuclear como forza disuasoria era unha tolemia. En 1945 os USA monopolizaban a arma atómica pero poucos anos despois a URSS convertérase en potencia nuclear e logo a Gran Bretaña e Francia. O lanzamento por parte dos soviéticos, en Agosto de 1957, dos primeiros Sputniks (satélites) permitiu comprobar que os rusos colleran a iniciativa estratéxica nas armas de longo alcance deixando, deste xeito, de ser invulnerable o territorio dos USA. O aumento da potencia das bombas de hidróxeno, a miniaturización dos enxeños nucleares e a posibilidade de trasladalos en submarinos atómicos fixo que se empezase a pensar que era un xogo demasiado perigoso .
	̶ Kruschev accedeu á presidencia da URSS. A morte de Stalin, en marzo de 1953, foi seguida do establecemento dunha dirección colectiva durante dous anos, nos que o novo secretario xeral do Partido, Nikita Kruschev fíxose co poder. O seu mandato estivo caracterizado pola ruptura co stalinismo, que se plasmou nunha serie de cambios significativos: estableceu unha dirección colexiada e rematou co culto á personalidade do líder, deu prioridade á produción de bens de consumo co obxectivo de elevar o nivel de vida da poboación, deu garantías aos cidadáns no campo político —amnistía, peche dos campos de concentración, fin das purgas— e flexibilizou as relacións internacionais co propósito de pórlle fin ás tensións da guerra fría.
	̶ Se a chegada de Kruschev supuxo un cambio de actitude na URSS, a presidencia de John F. Kennedy nos Estados Unidos, entre 1960 e 1963, significou tamén un cambio de notables proporcións. O seu programa denominábase «Nova Fronteira» e supoñía rachar coa política anterior seguida polos Estados Unidos. Fronte á resposta nuclear debería arbitrarse a resposta flexible, baseada no fortalecemento das armas convencionais, para poder dispoñer dunha saída que non fose a guerra atómica.
	̶ Kennedy iniciou unha inflexión cara unha nova política exterior: tratábase de orientar a política exterior a través da axuda económica e técnica e non só a través dos pactos militares. Superábase a guerra como medio de solucionar conflitos, conscientes de que o «equilibrio do terror» levaría a unha destrución dos dous grandes ou a unha hecatombe mundial pero concedíaselle, aínda, un peso moi importante nos presupostos á carreira de armamentos para ver de superar a vantaxe coa que contaba a URSS.
	̶ A irrupción do Terceiro Mundo na escena internacional. A descolonización iniciouse en Asia e a Conferencia de Bandung (Indonesia) de 1955 supuxo un punto de non retorno. Nela manifestouse a solidariedade cos países aínda dependentes e condenouse globalmente toda forma de colonialismo, sendo punto de arranque do movemento dos non aliñados. Estes países negáronse a aliñarse con algún dos bloques e destacaron especialmente a Iugoslavia de Tito, o Exipto de Nasser e a Indonesia de Sukarno na defensa da neutralidade. Este movemento dos Non Aliñados celebrou conferencias (O Cairo, Alxer, A Habana...) nas que tamén se analizaban os problemas do subdesenvolvemento e se insistía na necesidade de promover unha nova orde económica mundial na que xogara un papel importante a cooperación internacional e a axuda dos países desenvolvidos. Todo isto trastornou os equilibrios existentes no mundo bipolar da guerra fría e acelerou os procesos de cambio das relacións internacionais.
	̶ Pese a isto algún dos máis graves conflitos da Guerra Fría foron nesta época:

	3.1 - Exemplos de conflitos:
	l A construción muro de Berlín ( 1961 ):
	̶ Berlín occidental era un modelo a imitar para os alemáns orientais pola súa rápida recuperación económica debida, en boa medida, á axuda do capital americano. Gran número de alemáns fuxira do sector soviético (3 millóns en dez anos) buscando unha mellor calidade de vida e Kruschev pediu aos Estados Unidos que solucionasen a «cuestión» berlinesa. A República Democrática, como resposta, intensificou os controles que impedían a libre circulación entre os dous sectores da cidade e, en agosto de 1961, levantou un muro ao longo da liña de demarcación entre as dúas zonas poñendo fin ao éxodo de milleiros de alemáns do Leste.

	l A crise dos mísiles de Cuba ( 1962 ):
	̶ Ao rematar o ano 1959 un grupo revolucionario cubano dirixido por Fidel Castro tomou o poder en La Habana derrocando ó ditador Bautista apoiado polos americanos. A política de nacionalizacións de empresas estranxeiras —case todas norteamericanas— provocou o seu enfrontamento cos Estados Unidos e, paralelamente, o seu achegamento á Unión Soviética, converténdose Cuba nun novo foco na confrontación entre os dous bloques da Guerra Fría. O presidente Kennedy impulsou o apoio económico aos países iberoamericanos para evitar a inestabilidade e o «contaxio revolucionario», mentres que a URSS facilitou axuda militar ao réxime castrista. En 1962 uns avións americanos de recoñecemento descubriron ramplas de lanzamento de mísiles na illa o que serviu de detonante á crise. Kennedy decretou o bloqueo da illa e lanzou un ultimátum a Kruschev para que retirara os enxeños balísticos, decisión aceptada polo dirixente da URSS a cambio de que Estados Unidos se comprometese a non atacar a Cuba. Para facilitar o diálogo instalarase un «teléfono vermello», que enlazaba a Casa Branca co Kremlin.

	l A guerra de Vietnam (1963 – 1975 ):
	̶ Vietnam era antes da 2ª G.M colonia francesa. Despois da guerra os franceses pretendían volver á situación colonial de preguerra pero un movemento nacionalista, o Viet-minh, iniciou a guerra pola independencia, que, desde 1949 contou co apoio dos comunistas chinos e chegou a dominar as tres cuartas partes do país. En 1954 o exército francés foi cercado e feito prisioneiro en Dien-Bien-Fu, o que obrigou a Francia a conceder a independencia. Na conferencia de París dese ano as potencias europeas constituíronse en garantes do novo Estado, provisionalmente dividido en Vietnam do Norte e do Sur polo paralelo 17 . Os Estados Unidos non firmaron os acordos de París e apoiaron ao réxime do Sur, onde se instalara a ditadura de Ngô Dinh-Diem, e comezaron a intervir na zona. Baixo a presidencia de Kennedy enviáronse os primeiros «conselleiros» militares para fortalecer ao réxime do Sur e no mandato do seu sucesor, Johnson, iniciouse o envío de forzas armadas: 165.000 soldados no 65 e 510.000 no ano 68. Utilizáronse, ademais, por parte americana, bombardeos sistemáticos, napalm, defoliantes e herbicidas. Os Estados Unidos consideraban que en Vietnam se xogaba a carta da expansión do comunismo internacional e ofreceron un apoio masivo aos dirixentes survietnamitas. Isto non foi capaz de contrarrestar a influencia que ía gañando o movemento guerrilleiro Vietcong entre os campesiños survietnamitas. A ofensiva lanzada por este no ano 68 convenceu aos americanos da imposibilidade dunha vitoria, iniciándose en París negociacións para un alto o fogo, que se conseguiu en Xaneiro do 73 e polo que os americanos se comprometían a evacuar o país en dous meses e desmantelaban as súas instalacións militares estando Nixon de presidente norteamericano. Aínda así a loita continuou ata 1975 coa caída de Saigón e a vitoria popular do Vietcong con Geral Ford de presidente de USA.
	̶ A guerra do Vietnam supuxo para os Estados Unidos un fracaso total e un forte desprestixio internacional: 45.000 mortos, 300.000 feridos e unha opinión mundial en contra foi o seu balance.

	l Ademais a situación internacional cambiara: a capacidade americana de influír nos asuntos mundiais foi diminuíndo. Ás dúas superpotencias, Estados Unidos e URSS, engadíronselle agora a China popular, Europa Occidental e Xapón e habería que ter en conta, ademais, ao Terceiro Mundo e ao movemento de países non aliñados. Estábase pasando a un mundo máis plural no que o esquema do bipolarismo xa non servía. Foi neste contexto no que se desenvolveu a Conferencia para a Seguridade e Cooperación en Europa (CSCE), no ano 1975 en Helsinki, e que supuxo un forte cambio nas relacións internacionais. A Acta final comprendía unha solemne declaración de salvagarda das fronteiras europeas, un compromiso de cooperación en varios aspectos económicos, científicos e culturais, e un compromiso de respecto dos dereitos humanos e as liberdades por parte dos Estados asinantes e supuxo un novo talante no discorrer das relacións internacionais.



