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ESQUEMA-RESUM TEMA 12 – DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN (1945-1991)  

CAUSES DE LA 
DESCOLONITZACIÓ  

• Feblesa de les 
metròpolis després de la 
Segona Guerra Mundial  

- Fi del mite de la metròpoli invencible  
- Crisi econòmica  
- Guerrilles a països ocupats per l’Eix  
- Opinió pública contrària a la colonització  

• Context internacional 
favorable  

- L’URSS i els EUA, contraris al colonialisme  
- L’ONU, favorable a la independència  

• Puixança dels 
nacionalismes a les 
colònies  

- Partits comunistes  
- Fronts nacionals  
- Nacionalismes religiosos i ètnics  

PROCESSOS  
D’INDEPENDÈNCIA A 

ÀSIA  

Índia (1948)  

• Lideratge de Gandhi: Partit del Congrés  
• Oposició a l’Imperi Britànic: desobediència civil  
• Independència i partició del país: Unió Índia i 
Pakistan  

Indonèsia (1949)  
• Lideratge de Sukarno  
• Lluita contra els holandesos  
• Independència d’Indonèsia  

Indoxina  

• Vietnam: lideratge de Ho Chi Minh  
• Guerra contra França (1946-1954)  
• La República Democràtica del Vietnam  
(comunista), en guerra amb el Vietnam del Sud  
(prooccidental)  
• Independència de Laos i Cambodja (1954)  

Xina  
(va seguir un procés 
diferent)  

• 1911: la República de la Xina posa fi a l’Imperi  
• Enfrontaments entre el Guomindang (forces 
burgeses) i el Partit Comunista Xinès  
• 1949: neix la República Popular de la Xina  
• Fins al 1957, aliats de l’URSS  
• A partir del 1960, via pròpia (Revolució Cultural) 
• 1976: mor Mao  

EL MÓN ÀRAB  

Pròxim Orient  

• 1948: creació de l’Estat d’Israel  
• Inici de les guerres araboisraelianes  
• Crisi al món àrab. Nasser i el panarabisme  

• Conflicte 
palestí  

- Expulsió i èxode de palestins  
- Creació de l’OAP (Yasser Arafat)  
- Negociacions fracassades. Intifada i 
creació de l’Autoritat Palestina  
- Conflicte no resolt  

Magrib  
• Tunísia i el Marroc: partits nacionalistes i 
independències pactades  
• Algèria: llarga guerra d’alliberament (FLN)  

L’ÀFRICA NEGRA  

Àfrica britànica  
• Independències pactades amb l’excepció de  
Kenya (Mau-Mau)  

Àfrica francesa  • Independències pactades  
Congo Belga  • Enfrontaments greus  

Àfrica Austral  

• Descolonització tardana (1980-1990)  
• Sud-àfrica: apartheid. Lideratge: Mandela.  
Independència (1993)  
• Colònies portugueses. Independència (1974)  

BANDUNG I EL 
TERCER MÓN  

• 1955: Conferència de Bandung entre els països descolonitzats i no alineats  
• Neocolonialisme a l’anomenat Tercer Món  



 


