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Tema 5 – O movemento obreiro.

Quen era Saint Simón e que ideas defendía?
Era un pensador do socialismo utópico. Defendía que a prosperidade viña da industria e que a nación tiña
que ser un gran taller, e que os “industriais” substituirían aos “incapaces” (curas, nobres e explotadores). A
nación  debían  dirixila  os  máis  capaces,  elixidos  democráticamente.  Respectaba  a  propiedade  privada
merecida pero non a herdanza.

Que defendía Charles Fourier? Que eran os falansterios?
Para el a empresa industrial capitalista explotaba á clase obreira, propuxo substituíla por falansterios, que
serían comunidades autosuficientes. Os falansterios serían edificios colectivos con terras cultivadas onde
viviría e traballaría unha comunidade. Para facer agradable o traballo, escollerían o que quixesen e poderían
cambiar de traballo durante a xornada. Funcionarían como unha cooperativa, da que serían partícipes e
responsables.

Quen era Robert Owen e que fixo?
Foi un socialista utópico e empresario téxtil que mellorou as condicións dos seus obreiros e despois impulsou
o cooperativismo, intentando crear a comunidade de New Harmony en Indiana, EEUU, que fracasou. Cando
voltou a Gran Bretaña, impulsou o sindicalismo contribuíndo á creación dun sindicato que agrupaba ás
Trade  Unions  dos  diferentes  sectores,  este  sindicato  desapareceu  polos  gastos  en  apoiar  folgas  e  pola
detención dos seus líderes por parte do Estado británico.

Explica o pensamento de Karl Marx ou socialismo marxista.
Para Marx a sociedade evoluciona establecendo modos de produción (como se produce en cada momento).
Son:
- O escravista (Antigüidade).
- O feudal (Idade Media e Antigo Réxime).
- O capitalista (na época de Marx, séculos XIX, XX...)
- O socialista (que sería creado polo comunismo).
Marx, xunto a Engels, escribiu en 1848 o manifesto comunista, no que defende que o motor da historia das
sociedades é a loita de clases.
Desenvólvense novas clases produtivas que se enfrontan á clase dominante. No Antigo Réxime a burguesía
(propietarios  dos  medios  de  produción)  é  a  clase  revolucionaria,  pero  no  capitalismo  é  a  dominante.
Desenvólvese unha nova clase, o proletariado (asalariados) que se enfrontará á burguesía. As contradicións
do sistema capitalista o destruirían, segundo Marx. Para isto sería necesario que o proletariado tomase o
poder nuhna ditadura do proletariado que acabara co Estado burgués e establecese un Estado obreiro. Esto
prepararía o camiño da Sociedade comunista, onde desaparecerían as clases e a propiedade privada e tamén
o Estado porque non sería xa necesario.

Cita aos principais ideólogos do anarquismo:
Pierre Joseph Proudhom, Mihail Bakunin, Enrico Malatesta e Piotr Kropotkin.

A que sectores da sociedade se dirixía o anarquismo?
A doutrina anarquista quería promover a acción non só do proletariado industrial,  senón a de todos os
sectores oprimidos da sociedade: obreiros, soldados, estudantes e, en especial, campesiños. Por iso tivo moita
implantación nos países rurais e pouco industrializados do Sur de Europa, como España ou Italia.

En que se parecían e en que diferían socialistas e anarquistas?
Ambos querían construír a sociedade comunista, pero diferían nas estratexias:
-  Os socialistas  querían conquistar  o  poder  do  Estado e  dirixilo  polos  obreiros  mediante  a  ditadura do
proletariado (estado obreiro).
-  Os  anarquistas  querían  destruír  inmediatamente  o  Estado,  rexeitaban  participar  na  política  (creaban
sindicatos, facían folgas, manifestacións, ou recurrían á acción violenta (acción directa)). Así os anarquístas
definíanse  como  antiautoritarios  e  federalistas  ou  comunalistas,  tomaban  as  decisións  por  asemblea,
propugnaban a “libre federación de asociacións autónomas”. Querían unha revolución social máis radical que
a marxista, destrución total da orde burguesa (policía, exército, goberno, fronteiras e institucións do Estado).

En que consistíu o ludismo, por que e como se estendeu por Inglaterra?
O ludismo consistía na destrución das máquinas ou bens das industrias, en nome dun personaxe ficticio
chamado  Ned  Ludd.  Estendeuse  porque  as  máquinas  deixaban  sen  traballo  aos  artesáns  e  porque  os
sindicatos foron prohibidos en Gran Bretaña, o que levou aos líderes sindicais a actuar de xeito clandestino e



violento.  A  maior  axitación ludita  en Inglaterra  foi  tamén causada polas  guerras  napoleónicas  (primeiro
cuarto do século XIX), que provocaron unha crise económica en Gran Bretaña.

Quen foron os “heroes de Peterloo” e que consecuencias tiveron?
Foron  manifestantes  que se  reuniron  en Manchester  en 1819,  pacificamente,  para  pedir  que se  puidese
importar pan para que baixase o seu prezo. Pero sen aviso, o exército disparou contra eles causando mortos e
feridos.  Por  comparación  coa  batalla  de  Waterloo  os  coñeceron  como  heroes  de  Peterloo  e  despertaron
conciencia  na sociedade británica  en favor  da clase  traballadora,  o  que levou ao goberno a legalizar  as
asociacións obreiras (trade unions, sindicatos) en 1824.

Que foi o cartismo e como rematou?
Foi  un movemento  en Gran Bretaña que pedía reformas políticas que beneficiasen á clase traballadora.
Cobrou  forza  polo  fracaso  do  gran  sindicato  de  Robert  Owen.  Pedía  o  sufraxio  universal  masculino,  a
retribución económica dos deputados (para que os traballadores puidesen asistir ao Parlamento) e a xornada
laboral de oito horas. Disolveuse tras unha gran manifestación en 1848.

Explica a evolución do sindicalismo en Francia.
A mediados do século XIX, as asociacións de artesáns cederon o seu posto aos sindicatos ou “societés de
resistance. Houbo motíns, protestas violentas ou folgas que foron reprimidos polo exército.
Foron ilegais ata que no Segundo Imperio, Napoleón III os legalizou en 1868, e foron tolerados, pero tiveron
que esperar á III República para que os recoñecera pola Lei de asociacións de 1884.

Desde a década de 1860, que tipos de sindicatos houbo en Alemaña e cando os legalizaron?
Eran  ilegais.  As  unións  socialistas  eran  as  máis  numerosas  e  influíntes.  Os  sindicatos  liberais,  máis
profesionais e apolíticos, baseábanse no modelo británico. Os sindicatos cristiáns non cuestionaban a orde
social.
Foron tolerados pero non legalizados ata o fin da Primeira Guerra Mundial, en 1818.

Cando se recoñeceron os sindicatos en España e quen o fixo.
En 1887, pola Lei de Asociacións de Práxedes Mateo Sagasta (Partido Liberal da Restauración).

Cando e como se fundou a Primeira Internacional? Quen escribiu o manifesto e os estatutos da AIT? Que
dicían?
En 1864, nun mítin celebrado no Saint Martin’s Hall de Londres, fundouse a AIT (Asociación Internacional de
Traballadores) ou I Internacional.
O manifesto inaugural da AIT e os seus estatutos foron escritos por Karl Marx.
O manifesto facía un balance da condición obreira desde as revolucións de 1848 e alentaba á conquista do
poder polo proletariado.
Os estatutos establecían a creación dun Consello Xeral, seccións locais e federacións nacionais, sen esquecer
a propaganda e a solidariedade cos conflitos e loitas obreiras.

Que tendencias se enfrontaron na I Internacional? Quen foi expulsado e cando?
En 1872,  no Congreso  da Haia,  enfrontáronse  frontalmente  Marx (marxistas  ou comunistas)  e  Bakunin
(anarquistas). Decidiuse expulsar a Bakunin e trasladar o Consello Xeral da AIT a Nova York.

Explica que foi a Comuna de París e que acontecementos tivo.
En París, en 1871, derrotado Napoleón III polos alemáns, a Comuna foi un levantamento patriótico contrario
ás cláusulas  do tratado de paz que puxo fin á guerra franco-prusiana. Pero axiña se converteu nunha
sublevación proletaria. A comuna foi esmagada polo exército por orde de Adolphe Thiers, primeiro presidente
da III República francesa, tras unha semana de loitas.

Explica a tendencia revisionista dos partidos socialistas.
É unha tendencia minoritaria que defendía Eduard Bernstein, socialdemócrata alemán. Critica o marxismo,
xa que pensaba que non era certo que o capitalismo estivera cercano ao seu fin ou que o cambio só puidese
conseguirse mediante a revolución e a loita de clases.
Por tanto, busca unha transición ao socialismo mediante a acción parlamentaria, para conseguir reformas e
buscando alianzas con partidos burgueses de esquerda.

Explica a tendencia esquerdista dos partidos socialistas.
É  unha tendencia  minoritaria  que  defende  que  ás  únicas  vías  ao  socialismo son  a  loita  de  clases  e  a
revolución.  Os seus representantes  foron  a  ala  esquerdista  do  SPD,  con Rosa  Luxemburgo,  e  o  partido
bolxevique ruso, con Vladimir Ilich Ulianov “Lenin”.



Explica a tendencia centrista dos partidos socialistas.
É  a  tendencia  da  maioría  dos  partidos  socialistas  europeos.  Representada  por  Klaus  Kautsky  e  outros
teóricos da socialdemocracia alemá, que rexeitaron o revisionismo de Bernstein e mantiveron os dogmas do
marxismo, sen suprimir as prácticas reformistas.

Cales eran os obxectivos da II Internacional?
Lograr unha lexislación favorable para os traballadores: xornada de 8 horas, prohibición do traballo infantil e
dereito de folga. Tamén instituíu o primeiro de maio como festa reivindicativa (día internacional do traballo).

Tema 6 - As grandes potencias.

Quen era Benjamin Disraeli e que fixo?
Foi un ministro conservador británico (tory) que levou a cabo unha reforma electoral en 1867 que ampliou o
sufraxio (sen chegar a sufraxio universal masculino) Así conseguíu achegar as masas ao Estado e identificalas
co trono e coas institucións do goberno británico (Parlamento), Ambos os partidos (whigh ou liberal e tory ou
conservador) apoiaron a reforma, que deu dereito de voto a un millón de cidadáns.

Quen foi William Ewart Gladstone e que reformas fixo?
Político whig (liberal) británico.
- En 1869, fixo reformas relixiosas que levantaron suspicacias na Igrexa anglicana oficial. Separou o Estado
da Igrexa anglicana, suprimiu a obrigación de pertencer á Igrexa anglicana para ser profesor, creando así
unha nova escola con liberdade confesional,  e a comezos do século XX o Reino Unido tiña as taxas de
analfabetismo máis baixas do mundo.
- Fixo unha nova lei sindical e en 1884 unha nova reforma electoral que ampliou máis o sufraxio.

Explica que sucedeu co partido laborista en Gran Bretaña.
O Partido Laborista británico foi fundado por James Keir Hardie, un mineiro escocés, en 1893. Defendía os
intereses da clase traballadora e acabou desprazando ao vello partido whig (liberal).

Explica as consecuencias da insurrección de 1916 en Dublín.
En 1921 o sur de Irlanda, de maioría católica, independizouse do Reino Unido, producíndose unha partición,
xa que o norte,  Ulster,  permaneceu baixo  o dominio británico,  sendo a maioría dos seus habitantes  de
relixión protestante e fieis ao Reino Unido. No Ulster os enfrontamentos entre a maioría protestante e a
minoría católica continuaron durante todo o século XX.

Como se formou o II Imperio francés?
Luis Napoleón Bonaparte, sobriño de Napoleón I, tras as revolucións de 1848, gañou as eleccións a presidente
da II República francesa. Pero axiña o seu goberno adquiriu un carácter fortemente autoritario, en 1852, un
plebiscito  favorable  permitiulle  aprobar  unha  Constitución  que  lle  daba  plenos  poderes.  Proclamou  o  II
Imperio e intitulouse Napoleón III.

Como foi a política exterior do II Imperio francés, que accións tomou?
Foi unha política expansiva, que buscaba revivir as glorias imperiais do tío do emperador.
- Os franceses colonizaron Indochina.
- Xunto con Gran Bretaña e o reino de Piamonte, e o Imperio Otomano, contribuíron á derrota de Rusia na
Guerra de Crimea (zar Alexandre II).
- Apoiou ao reino de Piamonte para conseguir a unificación de Italia, derrotando aos austriacos en Magenta e
Solferino.
-  Interveu  xunto  con España e  o  Reino  Unido en México  para  que  pagara  débedas,  pero  os  franceses,
derrotados na batalla de Puebla tiveron que retirarse e o emperador que puxeron en México, Maximiliano, foi
fusilado.

Por que Napoleón III foi autoritario ata 1860 pero despois fixo concesións políticas liberalizadoras?
Por tres razóns:
- Porque o emperador perdeu parte dos seus apoios.
- Porque a oposición se organizou.
- Porque xurdiu con forza o movemento obreiro.

Como e cando rematou o II Imperio francés?
En 1870, os prusianos (dirixidos polo chanceler Otto Von Bismarck), derrotaron aos franceses na batalla de
Sedán e fixeron prisioneiro ao emperador Napoleón III, rematando o II Imperio e dando paso á III República
francesa.



Que foron as leis constitucionais de 1875 en Francia?
Foron as leis que estableceron o funcionamento da III  República francesa. Déronse durante a República
conservadora. Establecían o sufraxio universal masculino, un executivo dirixido polo presidente da república
e un lexislativo dividido entre Senado e Asemblea.

Que foi o caso Dreyfus?
Foi un escándalo que afectou ao exército durante a III República francesa. Dreyfus era un militar de familia
xudía  que  ía  ascender  ao  Estado  Maior.  Acusárono  falsamente  de  espionaxe  para  os  alemáns  por
antisemitismo e para encubrir ao verdadeiro culpable. Mandárono de por vida a un presidio da Guyana.
Cando se fixo evidente  a  inocencia de  Dreyfus,  a  dereita  autoritaria  e  antisemita  quería  manter  o caso
pechado  e  a  esquerda  republicana  e  democrática  reabrilo  e  buscar  responsabilidades  no  tribunal  que
condenou a Dreyfus. Entre os que querían unha investigación estaban o escritor Emilio Zola, o socialista
Jean Jaurés e o radical Georges Clemenceau. En 1906 un tribunal ordinario exculpou a Dreyfus. O bloque
republicano saiu triunfante sobre a dereita francesa e impulsou unha república laica e progresista.

Que medidas laicistas ou anticlericais se deron na III República francesa?
Laicismo: en 1882, durante a “República dos republicanos” o socialista Jean Jaurés estableceu a ensinanza
estatal laica.
Desde finais do século XIX houbo unha onda anticlerical. En 1905 o Estado francés derrogou o concordato e
incautouse dos bens da igrexa.

Que foi a “Unión Sagrada” en Francia?
Na  III  República  francesa,  antes  da  Primeira  Guerra  Mundial,  estendeuse  un  ambiente  prebélico.  O
presidente Raymond Poincaré chamou á “Unión Sagrada” de todos os partidos contra a amenaza alemá.
Adheríronse a esta unión incluso a maior parte dos socialistas, a pesar das advertencias de Jean Jaurés de
non entrar nunha “guerra burguesa”.

Como se creou un mercado nacional alemán para o II Reich?
Mediante o Zollverein ou unión aduaneira de 1834. En 1869 xa estaban suprimidas as taxas e unificados os
pesos e medidas.

Que eran os konzern?
Na Alemaña do II Reich, eran grupos de empresas que controlaban todo un sector da produción ou todo un
proceso produtivo. Por exemplo, o konzern do aceiro controlaba minas, altos fornos, siderurxia e metalurxia.
A concentración financeira e empresarial nos konzern, no téxtil, siderurxia, minaría e transportes, converteu
a Alemaña na maior potencia industrial de Europa a fins do século XIX.

Como era o sistema político do II Reich?
Moi autoritario, xa que o káiser (emperador) e o goberno unitario (co chanceler) tiñan case todos os poderes e
as competencias de defensa, exteriores, finanzas centrais, comercio, aduanas e moeda.
Os  varóns  maiores  de  25  anos  votaban  á  cámara  baixa  (Bundestag)  que  podía  aprobar  leis  pero  non
propoñelas e aprobar novos impostos, pero non podía controlar ao goberno nin ao káiser.
O Parlamento (Reichstag) contaba tamén cunha cámara de representación territorial, o Bundesrat.

Que partidos había no II Reich e como eran?
- Os liberais, divididos en nacionais e esquerdistas.
- Os conservadores, con peso entre a burocracia prusiana estenderon o modelo prusiano por toda Alemaña.
- O SPD, socialdemócratas, naceu en 1875, con ideoloxía marxista e outras correntes obreiras.
- O Zentrum era un partido católico de centro, partidario da Grande Alemaña e defensor da Igrexa.

Como foi a política exterior de Bismarck?
Pretendía dar seguridade ao Imperio alemán. No exterior quería evitar o desquite de Francia, humillada tras a
guerra franco-prusiana e a perda de Alsacia e Lorena. Para elo quixo debilitala facéndolle pagar reparacións
de guerra e illala mediante alianzas diplomáticas que a deixasen soa. Aliouse co Imperio austrohúngaro e con
Rusia, despois Rusia abandonaría a alianza e aliáronse Alemaña, Austria-hungría e Italia. Propiciou ademais
o militarismo e carreira armamentística de Alemaña. Finalmente esta política non puido evitar  a guerra
mundial nin a revancha de Francia.

Que foi o kulturkampf?
Bismarck, no interior quería evitar disidencias internas. O kulturkampf foi o enfrontamento de Bismarck cos
católicos e co Papa, dos que pensaba que tiñan demasiado poder, para elo recurriu a unha política semellante
á francesa: separación de Igrexa e Estado, ensinanza pública e control estatal sobre o clero. Pero acabou
abandoando  esta  política  porque  necesitou  a  axuda  do  Zentrum (partido  católico)  para  enfrontarse  aos
socialdemócratas.



Como foi a política de Bismarck cos socialdemócratas?
Os atacou, xa que os consideraba o xerme da revolución. Fixo leis antisocialistas coa excusa de atentados
contra o káiser  Guillerme I,  coas que ilegalizou o movemento obreiro,  os sindicatos e  pechou periódicos
obreiros.  Para  deixalos  sen  apoios,  Bismarck  intentou  atraerse  aos  traballadores  coas  leis  sociais  máis
avanzadas da época, estableceu o seguro de enfermidade, as pensións de vellez e incapacidade e o seguro
contra accidentes laborais.

Que cambios supuxo en Alemaña a chegada de Guillerme II en 1888?
A diferencia de Guillerme I, Guillerme II quixo intervir moito na política e discrepou co chanceler, por iso
Bismarck  abandonou  a  política  en  1890.  O  káiser  quixo  facerse  co  poder  do  chanceler  e  impulsou  o
militarismo, o exército e a mariña. Os sucesores de Bismarck continuaron co militarismo, un deles, Bernhard
von Bülow, quería que a mariña alemá superara á británica.

Que solución buscou o Imperio austrohúngaro frente as tensións nacionalistas? Tivo éxito? Por que?
O  Imperio  austrohúngaro  era  un  imperio  con  moitas  nacionalidades  e  gran  extensión,  atrasado
económicamente e cun emperador que impedía progresar cara o liberalismo. Intentouse dar autonomía a
Hungría establecendo unha “monarquía dúal” desde 1867, pero este compromiso non solucionaba o problema
das moitas outras nacionalidades que se querían separar. Manter unido o Imperio foi inviable, tras a derrota
na I Guerra Mundial, en 1919, Austria e Hungría separáronse.

Que foi a “Cuestión de Oriente” balcánica?
Os Balcáns estaban baixo dominio do decadente Imperio otomano, que reprimía as nacionalidades. Rusia
mostrou interese nos balcáns xa que quería crear unha Gran Bulgaria paneslavista ou intervir en favor de
Serbia e Montenegro, e buscar unha saída ao Mediterráneo. O Imperio austrohúngaro ambicionaba Bosnia e
Herzegovina e se enfrentou a Rusia. Gran Bretaña apoiaba aos turcos. Os enfrontamentos no mosaico de
nacionalidades dos balcáns foron causa inmediata da I Guerra Mundial, xa que provocaron a declaración de
guerra de Austria-Hungría a Serbia.

Que tendencias había nas nacionalidades do Imperio ruso?
A centrífuga era a tendencia a serpararse dos polacos, bálticos e bielorrusos.
A centrípeta ou paneslavista, consistía en asimilar a outras culturas á cultura eslava mediante a política de
rusificación  dos  tsares,  impoñendo  a  lingua rusa,  a  educación na cultura  rusa,  a  relixión ortodoxa  ou
prohibindo libros impresos en lingua non rusa.

Que feitos destacables hai no reinado de Alexandre II, tsar de Rusia?
- Rusia saíu derrotada na guerra de Crimea en 1856.
- Fixo reformas sociais como abolir a servidume, pero isto non mellorou moito a vida do campesiñado.
- Vendeu Alaska aos Estados Unidos.
- Comezou unha tímida industrialización e o ferrocarril.
- Reprimiu á oposición, pero foi asasinado en 1881 por un grupo terrorista.

Que sucedeu en época de Nicolao II no Imperio ruso?
- Continuou a represión e a rusificación, intensificando o descontento.
- Apoiou a expansión imperialista, pero o Imperio ruso foi derrotado na guerra ruso-xaponesa en 1905.
-  A  derrota  na  guerra  e  o  malestar  social  levaron  á  Revolución  de  1905,  no  Domingo  sanguento,  os
manifestantes que levaban demandas pacíficas foron atacados polo exército do tsar.

Por que zonas se estendía o Imperio turco e como era o seu dominio?
- Pola península de Anatolia, de poboación turca.
- Nos Balcáns, con minorías islamizadas e cristiáns.
- Dominaba Grecia ata a súa independencia en 1829.
- Estendíase ao norte de África e parte de Arabia.
Sen embargo, o dominio do Imperio otomano era moitas veces teórico e non real.

Quen eran os mozos turcos? Que acontecementos ocasionaron no Imperio otomano?
Integrados por intelectuais, funcionarios e militares, os mozos turcos eran un grupo de reformadores que en
1876 deron un golpe de Estado para instaurar un goberno de estilo liberal occidental e impuxeron unha
Constitución no Imperio otomano. A constitución foi suprimida polo sultán Abdul-Hamid II, pero en 1908 os
mozos  turcos  conseguiron  que  se  restablecera  e  se  convocasen  eleccións.  En  1909  o  sultán  volveu  a
suspender a Constitución, entón os mozos turcos o depuxeron e foi nomeado Mehmed V Resad, que se aliou
con Alemaña na I Guerra Mundial.



Que foi a doutrina Monroe?
Foi unha política nacionalista dos Estados Unidos defendida polo presidente James Monroe, segundo a cal os
europeos  non  poderían  intervir  no  continente  americano,  tanto  Norteamérica,  como  Centroamérica  ou
Sudamérica. Resumíase na frase “América para os americanos”.

Quen era Andrew Jackson e que fixo?
Foi un presidente norteamericano que democratizou o sistema político, extendendo o sufraxio a todos os
varóns brancos adultos e coa renovación dos partidos políticos.

Que diferencias había entre Norte e Sur de Estados Unidos?
- O Norte tiña unha economía industrial e unha sociedade heteroxénea sen escravos.
- O Sur, escravista, tiña unha economía agraria, de grandes plantacións de algodón traballadas por escravos
e unha sociedade relativamente homoxénea dominada polos brancos.

Que foi o compromiso de Missouri?
En 1820, o Estado de Missouri incorporouse á Unión como estado estravista, pero a cambio, prohibiuse a
escravitude ao norte do paralelo 36º.

Explica a Guerra de Secesión norteamericana.
A chegada á presidencia de Abraham Lincoln, recoñecido antiescravista, precipitou a separación dos estados
do Sur, que formaron unha Confederación de Estados de América desde 1860. De 1861 a 1865 produciuse a
guerra civil, triunfou o Norte pola superioridade industrial e demográfica. O Norte triunfou e restableceuse a
Unión. En 1865 estableceuse unha enmenda á constitución que abolía a escravitude en Estados Unidos.


