
Aportacións do Plan Marshall 

O Plan Marshall facilitou a reconstrución da Europa asolada pola Segunda Guerra Mundial 
e actuou como un potente instrumento para a súa recuperación económica e como vínculo de 
unión dos países capitalistas. 

Axuda civil dos Estados Unidos aos países europeos. 1946-61 
                            Millóns de dólares        Doazóns(%)        Préstamos[%) 
Gran Bretaña            7.668,2                         45,1                      54,9 
Francia                     5.186,7                         63,3                      36,7 
RFA                         4.047,7                         69,3                      30,7 
Italia                         3.447,1                         81,9                     18,1 
Grecia                      1.738,1                          85,9                     14,1 
Holanda                   1.228,5                          68,4                     31,6 
Bélxica                        741,1                          65,2                    43,8 
Noruega                       349,9                         67,6                     32,4 
Suecia                         108,9                          79,8                     20,2 
 

 

 

A ameaza soviética e a resposta occidental 

O enfrontamento entre os bloques da Guerra Fría obrigaba a cada un deles a dotarse de 
elementos de forza disuasorios e de cohesión como foi a creación da OTAN. 

A ameaza coa cal nos enfrontamos non é das que se disipa facilmente. É unha  ameaza que 
pode durar moito tempo. A nosa política debe telo en conta [...]. Os territorios dos que emana 
esta ameaza son extensos. O grupo de nacións sometidas á dominación soviética [...] 
constitúe un vasto e denso territorio [...]. 

A ameaza que mencionamos non é só de índole militar. A Internacional comunista pon a 
disposición dos dirixentes soviéticos unha rede política que se estende polo mundo enteiro. 
Esta rede comprende un número considerable de axitadores expertos e posúe unha poderosa 
organización de propaganda. Foi concibida para explotar o descontento en todas as súas 
facetas, ben sexa o que se opón ao colonialismo, ben o que provocan as precarias condicións 
económicas. 

Non é doado poñer a punto unha política que poida facer fronte a un perigo tan centralizado, 
tan vasto, tan variado e tan persistente [...]. 

Temos colocada a nosa esperanza na combinación de dous principios: a creación dunha forza 
que será obra de todos os membros da nosa comunidade e a utilización desta forza para 
desalentar toda agresión, por resultar tan custosa como posible por parte do eventual agresor. 
Para as nacións ceibes, a pedra angular da seguridade debe ser un sistema colectivo de 
defensa [...]: a OTAN constitúe a mellor expresión desta idea. 

Foster DULLES [Secretario de Estado norteamericano]. Discurso. Abril 1954 



Ameazas norteamericanas 

O temor permanente de posibles ataques soviéticos levaba aos norteamericanos a xustificar 
os sistemas defensivos masivos, eficaces e flexibles. 

O comunismo internacional ten demostrado en moitas ocasións que os seus dirixentes non 
retroceden ante a agresión contra os territorios e poboacións doutros países. Están máis 
inclinados a empregar a propaganda e a subversión, a penetración e a explotación económicas 
ou os tres procedementos á vez. 

O mundo libre debe ser consciente de todos estes perigos. O noso sistema de defensa militar 
debe responder a catro obxectivos básicos: 

1. En primeiro lugar, para previr a guerra, debe estar dotado de potencial nuclear de 
represalia de tal magnitude que convenza aos soviéticos de que todo ataque dirixido contra 
nosoutros ou contra os nosos aliados terá como resultado, independentemente dos danos que 
nos cause, a destrución do seu propio país. 

2. En cooperación cos nosos aliados, o noso sistema defensivo debe presentar un 
carácter de flexibilidade tal que poidan adaptarse rapidamente a calquera forma de agresión 
contra o mundo libre. 

3. O noso sistema defensivo interior debe conservar unha grande eficacia. 

4. Deben proveerse reservas suficientes para previr calquera eventualidade imprevista. 

Dwight EISENHOWER. A seguridade de mañá [Discurso pronunciado en Oklahoma]. 10-
12-1957 

 

 

A ONU intervén en Corea 

Na guerra de Corea interveu a ONU por primeira vez nun conflito armado. 

Tampouco nesta ocasión chegaron Malik [delegado soviético na ONU] e o seu veto. O 
Consello instou ós seus membros a que "prestaran á República de Corea a axuda que fose 
precisa para repeler o ataque". A batalla estaba xeneralizada. O Consello de Seguridade 
declarara a guerra. 

Esperábase que o chamamento de axuda a Corea para resistir a forza armada sería 
xenerosamente atendido, pero o resultado sobrepasou as esperanzas. Cada delegación enviou 
inmediatamente un informe perentorio ao seu Goberno e choveron os ofrecementos de axuda. 
O Reino Unido enviaría a frota que tiña en augas xaponesas [...], Bélxica prestaría toda a 
axuda que fora posible e o mesmo farían Holanda, Brasil e outros países. A lista era cada vez 
máis longa. Era función do secretario xeral [da ONU] coordinar toda esta axuda ofrecida. 

C. MEIGS. As Nacións Unidas. Personaxes e acontecementos. 1964 



A unificación alemá 

Tras a caída do muro de Berlín, as negociacións entre as dúas Alemañas culminaron na 
unificación pola que a RDA se integraba na RFA e asumía a súa lexislación. 

A unidade estatal de Alemaña supón para nós unha maior responsabilidade, pero non implica 
a pretensión de alcanzar máis poder. 

Reafirmamos a nosa renuncia á fabricación, posesión e control de armas nucleares, biolóxicas 
e químicas. Reducimos os efectivos das Forzas Armadas da Alemaña unificada a 370.000 
homes [...]. 

Toda Alemaña queda encadrada na Comunidade Europea [...]. A Alemaña unida segue a ser 
membro da Alianza Atlántica [...]. 

A inviolabilidade das fronteiras constitúe un dos elementos esenciais da paz europea. O 
Tratado confirma o carácter definitivo das fronteiras da Alemaña unida. A Alemaña unida 
confirmará a actual fronteira xermano-polaca nun tratado vinculante a efectos xurídicos 
internacionais[...]. 

Esta é a nosa mensaxe aos pobos do mundo: non queremos máis que vivir en liberdade e 
democracia e en paz con todos os pobos. 

Hans Dietrich GENSCHER [Ministro de Exteriores de la RFA]. Declaración na reunión 
final dos Ministros de Relacións Exteriores no marco da Conferencia dous máis catro 
[RFA, RDA e EUA, URSS, Gran Bretaña, Francia]. Moscova, 11-9-1990 

 

 

Xa non somos adversarios! 

Os cambios de 1990 anunciaban unha nova era superadora da Guerra Fría. 

1 Na nova era das relacións europeas que comezan, os asinantes declaran que xa non 
son adversarios e que establecerán “novas relacións de colaboración”. Ofrécense así mesmo 
“mutua amizade”. 
2 Reiteran as súas obrigas respecto da Carta das Nacións Unidas e reafirman os seus 
compromisos coa Carta de Helsinki. Ningunha das armas será utilizada “agás en caso de 
lexítima defensa ou segundo a Carta das Nacións Unidas”. [...] 
4 Comprométense a manter só as capacidades militares necesarias “para prever a guerra 
e asegurar unha efectiva defensa” [...]. 
7 Declaran a súa determinación para contribuíren activamente nos acordos de control e 
desarme nos ámbitos das armas nucleares, convencionais e químicas. 

Declaración da Conferencia sobre Seguridade e Cooperación en Europa. París, 19-11-
1990. [Síntese publicada por El País, 20-11-1990] 



Declaración dos pobos colonizados 

Os acordos da reunión de Manchester marcou o camiño a seguir na loita pola independencia 
das colonias. 

Nós afirmamos o dereito de todos os pobos colonizados a dirixir o seu propio destino. 
Cómpre que todas as colonias sexan liberadas do dominio estranxeiro, sexa este político ou 
económico. 

Os pobos das colonias deben ter o dereito a elixir os propios Gobernos [...]. Nós dicimos aos 
pobos das colonias que deben loitar para alcanzar estes obxectivos con todos os medios de 
que dispoñan [...]. A loita polo poder político é o primeiro paso e a condición previa e 
necesaria que ten que levar a unha plena emancipación social, política e económica. O 
Congreso Panafricano invita a todos os traballadores das colonias a organizárense 
efectivamente e a situarse na vangarda da loita contra o imperialismo. As súas armas, a folga 
o e boicot, son invencibles. Nós invitamos igualmente a intelectuais e profesionais das 
colonias a tomar conciencia das súas responsabilidades [...] 

Pobos colonizados e sometidos do mundo, unídevos! 

CONGRESO PANAFRICANO DE MANCHESTER. Resolución. 1945 

 

 

 

 

As dúas vías descolonizadoras 

Vía armada ou vía negociadora foron as dúas alternativas que puxeron en práctica os pobos 
colonizados para alcanzar a súa independencia. 

Xa sinalei que había dous modos de adquirir a autonomía: unha, pola revolución armada, e 
outra, polos métodos non violentos, constitucionais e lexítimos. Eu puxen como exemplo [...] 
a vitoria alcanzada na India sobre o imperialismo británico por medio da presión moral. Nós 
preconizamos o segundo método. Sen embargo, a liberdade non foi concedida a ningún país 
colonial nunha bandexa de prata: só se gañou logo de amargas e vigorosas loitas. A causa do 
atraso das colonias en materia de instrución, a maioría das xentes son analfabetas e só hai 
unha cousa que elas poden comprender: a saber, a acción. 

Kwame NKRUMAH. Presenza africana [declaracións á prensa]. 2-3-1957 

 

 

 



O Terceiro Mundo 

Xunto co primeiro mundo capitalista e o segundo comunista, existía o terceiro mundo 
formado polos pobos colonizados que presentaban trazos comúns de subdesenvolvemento. 

Falamos de boa gana da existencia de dous mundos, do seu posible enfrontamento, da súa 
coexistencia etc., esquecendo demasiado a miúdo que existe un terceiro mundo, o máis 
importante [...]. É o conxunto de aqueles que se denominan, na linguaxe das Nacións Unidas, 
os países subdesenvolvidos [...]. 

Quizais polo seu propio ben, o primeiro mundo podería, incluso máis aló de toda 
solidariedade humana, non permanecer insensible ao ascenso lento e irresistible, humilde e 
fero, cara á vida. Porque, a fin de contas, este terceiro mundo, ignorado, explotado, 
desprezado como o terceiro estado, tamén quere ser algo. 

Alfred SAUVY. Tres mundos, un planeta. 1952 

 

 

 

 

 

A fame no mundo 

A situación de fame permanente foi e segue a ser unha das características dos países 
subdesenvolvidos. 

A fame constitúe un fenómeno sumamente variable [...]. Poden observarse matices diversos: 
desde os máis sombríos e impresionantes da fame total, da completa inanición, que 
transforma as vítimas en espectros viventes, ata o tipo máis discreto de fame oculta ou 
específica, que actúa furtivamente, case sen indicios aparentes [...], pero de maior significado 
social, dado que afecta unha masa moito máis considerable de individuos e actúa dun modo 
permanente, unha xeración tras outra. Por iso o fenómeno de fame parcial ou oculta é 
socialmente moito máis grave que o fenómeno de fame aguda, aínda que nos conmova moito 
menos. É precisamente nas zonas economicamente menos desenvolvidas do mundo onde este 
tipo de fame causa máis estragos. 

José de CASTRO. Xeopolítica da fame.1952 

 

 

 

 



A solución do conflito árabe-israelí segundo a ONU 

Tras a finalización da chamada guerra dos seis días de xuño de 1967, parecía que o conflito 
entre israelís e palestino entraba en vías de solución, pero o problema continúa hoxe. 

O Consello de Seguridade, expresando a inquietude que lle continúa causando a grave 
situación de Oriente Medio [...] afirma que o acatamento aos principios da Carta require que 
se estableza unha paz xusta e duradeira en Oriente Medio que inclúa a aplicación dos 
seguintes principios: 

a) Retirada das forzas armadas israelís dos territorios que ocuparon durante o recente 
conflito. 

b) Remate de todas as situacións de belixerancia e respecto e recoñecemento da 
soberanía, integridade territorial e independencia política de todos os Estados da zona e o seu 
dereito a vivir en paz dentro das fronteiras seguras e recoñecidas. 

CONSELLO DE SEGURIDADE DA ONU. Resolución 242. 22-11-1967 

 

 

 

 

Actuación das compañías estranxeiras no Terceiro Mundo 

A explotación dos recursos naturais dos países subdeenvolvidos por parte do capitalismo 
internacional é un dos trazos do neocolonialismo. 

A United Fruit Company é un exemplo clásico. En 59 anos a compañía medrou tanto que 
controla máis dun millón de acres en Guatemala, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Colombia, 
Panamá e outros países. 

En 1957 a súa Gran Frota Branca de 61 barcos transportou non menos de 61 millóns de acios 
de bananas aos EUA. A compañía cultiva tamén numerosos acres de caña de azucre, cacao, 
abacá, palma oleaxinosa, madeiras e posúe, ademais, preto de 1.400 millas de ferrocarrís. 
Buscando un maior grao de diversificación, está actualmente dedicada á busca de petróleo e 
gas natural, bauxita, minerais de ferro e outros metais. Actualmente, a empresa e as súas 
subsidiarias, teñen orzamentos de case 400 millóns de dólares. Se a United Fruit dista moito 
de ser xigantesca comparada coa empresas similares nos EUA, parece como un coloso, se a 
comparamos coa maioría das empresas centroamericanas. 

Barronís [Revista financeira]. 8-1958 

 

 



Países ricos, países pobres 

A implantación mundial do sistema capitalista orixina grandes desigualdades entre países. 

As nacións altamente industrializadas exportan, sobre todo, produtos elaborados, mentres que 
as economías pouco desenvolvidas non teñen para vender máis que produtos agrícolas e 
materias primas. Grazas ao progreso técnico, os primeiros aumentan rapidamente de valor e 
atopan suficiente mercado. Polo contrario, os produtos primarios que proveñen dos países 
subdesenvolvidos sofren amplas e bruscas variacións de prezo, moi lonxe desa plusvalía 
progresiva. De aí proveñen, para as nacións pouco industrializadas, grandes dificultades 
cando teñen que contar coas súas exportacións para equilibrar a súa economía e realizar o seu 
plan de desenvolvemento. Os pobos pobres permanecen sempre pobres e os ricos fanse cada 
vez máis ricos. 

PABLO VI. Encíclica Populorum progressio. 1967 

 

A brecha de ingresos entre países ricos e pobres non só é considerable, senón que está a 
ensancharse. Entre 1960 e 1989, os países co 20 % máis ricos da poboación mundial 
medraron a un ritmo de 2,7 veces superior ao do 20 % máis pobre. 

Tamén se observan contrastes asombrosos entre países e réximes diferentes [...]. África 
subsahariana e o sur de Asia aumentaron a súa participación na poboación mundial do 27 % 
ao 32 % entre 1960 e 1989. No entanto, a súa participación no PNB reduciuse nun 20 % e a 
súa participación no comercio internacional diminuíu a máis da metade, circunstancia que 
contribúe ao rápido proceso de marxinación de 1.700 millóns de persoas. 

El País. 30-4-1992 

 

En 1980 no Salvador, o 66% do ingreso nacional foi parar ás mans do 20% máis rico da 
poboación, mentres que o 20% máis pobre unicamente recibía o 2% dese ingreso. Nese 
mesmo ano, o 60% da poboación da rexión vivía en estado de pobreza e máis do 40% en 
estado de «extrema pobreza». Os ingresos reais das familias pobres en Guatemala eran 
menores en 1980 que en 1970. 

Henry KISSINGER. Informe sobre Centroamérica. 1984 

 

 

 

 

 



Neocolonialismo 

A pesar de liberarse do dominio político e converterse en países libres, a independencia dos 
novos territorios descolonizados non era total. 

A esencia do neocolonialismo é que o Estado que está suxeito é, en teoría, independente e ten 
todas as galas externas da soberanía internacional. En realidade, o seu sistema económico e a 
súa política son dirixidos desde fóra.  

Os métodos e as formas desta dirección poden tomar diferentes aspectos. Por exemplo, en 
caso extremo, as tropas do poder imperialista poden ocupar o territorio do Estado neocolonial 
e controlar o seu Goberno. Sen embargo, máis a miúdo sucede que o control neocolonialista 
sexa exercido mediante medidas económicas ou monetarias.  

O Estado neocolonial estará obrigado a mercar os produtos manufacturados da potencia 
imperialista mediante a prohibición de importar produtos competidores do país que sexa. O 
control sobre a política gobernamental do Estado neocolonial quedará asegurada mediante 
pagos polo custo de levar o Estado, polo nomeamento de funcionarios civís que ocupen 
postos desde os que ditar políticas favorables e mediante o control monetario sobre o cambio 
internacional a través da imposición dun sistema bancario controlado polo poder imperialista 
[...]. 

O resultado do neocolonialismo é que o capital estranxeiro se emprega para a explotación 
máis que para o desenvolvemento das partes menos desenvolvidas do mundo. O 
investimento, baixo o neocolonialismo aumenta, moito máis que diminúe, a distancia entre os 
países ricos e os países pobres. 

Kwane NKRUMAH. Neocolonialismo. A derradeira etapa do Imperialismo. 1966 

 

 

 

A solidariedade dos pobos de África, Asia e América Latina 

A existencia de problemas comúns levou aos países subdesenvolvidos a coordinar políticas e 
actuacións coas que superar a dependencia neocolonial. 

Obxectivos da Organización de Solidariedade dos pobos de África, Asia e América Latina: 

– Unir, coordinar e intensificar a loita dos pobos de Asia, África, e América Latina 
contra o imperialismo, o colonialismo e o neocolonialismo, e á súa fronte, o imperialismo 
americano. 

– Dotar dun apoio efectivo aos movementos de liberación nacional nos tres continentes 
empregando os medios ao seu alcance. 

– Soster a loita revolucionaria como un dereito inalienable e imprescindible dos pobos 



fronte ao imperialismo, o colonialismo e ao neocolonialismo[...]. 

– Defender o dereito dos pobos a darse a si mesmos o Goberno e a lei que crean máis 
convenientes, o mesmo que o réxime económico social que determine a súa vontade soberana 
sen inxerencias estranxeiras. 

– Cooperar cos pobos que son liberados nos nosos continentes para asegurar o seu 
desenvolvemento independente e para deter as tentativas das potencias imperialistas 
orientadas a destruír a súa liberdade política, económica e cultural [...]. 

– Dar o máis enérxico e amplo apoio á loita contra o racismo e todas as formas de 
discriminación racial nos tres continentes. 

Resolución da Conferencia Tricontinental da Habana. 1966 

 

 

O fracaso do Non aliñamento 

O autor analiza as razóns do fracaso do movemento dos Non aliñados. 

Xa non existen Nasser, Tito, ZouEnlai, Nehru... A Conferencia de Bandung de 1955, a do 
Cairo de 1957, tiñan uns apóstolos da neutralidade: morreron [...]. Hoxe hai once guerras nas 
que participan países teoricamente non aliñados; en quince deles hai situacións de guerra 
civil, e en oito hai graves conflitos de secesión [...]. 

A razón para que nestes trinta anos o Terceiro Mundo, ou os Non aliñados [...] teñan pasado 
do idealismo e a euforia das independencias nacionais e a fundación dun mundo novo a este 
tremendo caos son varias. A primeira foi a Guerra Fría entre os dous bloques; non permitiu 
de ningunha maneira que centros de produción de materias primas e territorios de 
importancia estratéxica se fixesen ilusións de neutralismo. A segunda, o cambio de amos: as 
xerarquías dominantes oprimiron as poboacións igual que o fixeran os países coloniais, e 
corrompéronse, ven deron ou resignáronse ás pretensións dos outros dous mundos. O 
terceiro, o velocísimo paso da era industrial á electrónica, que depreciou os únicos poderes de 
que dispuñan, que eran a man de obra barata e as materias primas. O cuarto, o factor 
demográfico, que [...] multiplicou a miseria. E o quinto, [...] o paso de China ao 
occidentalismo, a caída do comunismo como ideoloxía unitaria, o illamento cada vez maior 
da Unión Soviética fíxolles perder definitivamente o equilibrio ou a terceira vía que se 
prometían a si mesmos [...]. 

O Terceiro Mundo, en fin, ou os Non aliñados, ou como se lles queira chamar, perderon algo 
máis en todo este tempo: o seu ideal de conciencia universal. 

Eduardo HARO TECGLEN. O movemento dos non aliñados, El País, 7-9-1986 

 



Organización da Unidade Africana 

A OUA foi unha das organizacións de países descolonizados creada para buscar solucións a 
problemas comúns. 

Nós, os xefes de Estado e de Goberno africanos, reunidos na cidade de Abdis Abeba, Etiopía; 
convencidos de que os pobos teñen un dereito inalienable a determinar o seu propio destino; 
conscientes do feito de que a liberdade, a igualdade, a xustiza e a dignidade son aspiracións 
lexítimas dos pobos africanos [...]; guiados por unha vontade común de reforzar a 
comprensión entre os nosos pobos [...]; convencidos de que para o progreso humano cómpre 
establecer e manter condicións de paz e de seguridade; decididos a salvagardar e consolidar a 
independencia e soberanía duramente conquistadas, así como a integridade territorial dos 
nosos Estados e a combater o Neocolonialismo baixo todas as súas modalidades [...]; resoltos 
a reafirmar os lazos entre os nosos Estados creando institucións comúns; acordamos a 
seguinte Carta: 

Artigo I.- Fundación. 

1. As altas partes contratantes crean, pola presente Carta, unha Organización chamada 
Organización da Unidade Africana.  

2. A organización incluirá a todos os Estados continentais africanos, Madagascar e as 
restantes illas que rodean África.  

Carta fundacional da OUA. 1963 

 

 


