MENYSPREU DELS FEBLES
OPRESSIÓ

Disciplina

QUAN SENTIM LA PARAULA FEIXISME , SOVINT
ENS IMAGINEM MANÍACS ODIOSOS QUE NOMÉS
VOLEN FER MAL ALS ALTRES.

Racisme

GENOCIDI

Dictadura

PERò TAMBÉ SABEM QUE, DURANT EL PERÍODE
D'ENTREGUERRES, ELS RèGIMS FEIXISTES VAN FER
UNES QUANTES COSES QUE AVUI DIA MOLTS
CONSIDERARIEN POSITIVES:

LA MAJORIA DE GENT ENTÉN EL FEIXISME COM UN
FENOMEN NEGATIU, GAIREBÉ SINòNIM DE MALDAT .

VAN CREAR UN ESTAT DE CAIRE SOCIAL, VAN CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES I
VAN IMPULSAR UN CERT ESPERIT DE COMUNITAT. VAN MILLORAR L'ATENCIÓ A LA
INFàNCIA, VAN DONAR SUPORT A LA LLUITA CONTRA EL CàNCER I MIRAVEN DE
COMBATRE L'ATUR I LA POBRESA. PERò... AQUESTS SÓN ELS VALORS FEIXISTES?
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(seguidores de Hitler, 1938)
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en aquest còmic, la
historiadora lena
berggren ens explicarà què és el
feixisme.

23 de mar de 1919:
l'exsocialista benito mussolini participa en una
trobada a milà, itàlia.

durant aquesta trobada, es crea un nou moviment polític: els grups italians de combat.
Fasci Italiani di Combattimento!

però,
abans,
repassem
alguns
moments
històrics.

1921-1922: són anys en què, a itàlia, la situació sembla de guerra civil. els squadristi ,
grups feixistes paramilitars, agredeixen i assassinen socialistes, amenacen periodistes i incendien nombroses redaccions de diaris i impremtes.

a rússia els comunistes han fet la revolució
i les elits italianes tenen por del que anomenen el perill roig . és per això que molts
empresaris financen el nou partit feixista, que
no dubta d'atacar els moviments d'esquerra
amb molta violència.

la paraula fasci ve de
fasces , que vol dir
feix o manat .

1919-1921: els qui s'afilien al moviment s'anomenen feixistes . encara no tenen cap programa polític definit, sinó que sorgeixen com
un contramoviment enfocat a combatre un
socialisme cada cop més fort.

entre els feixistes hi ha molts soldats joves
que han tornat de la primera guerra mundial.
d'idees nacionalistes i amb una visió romàntica
de la violència, estan descontents del desenlla de la guerra i volen continuar lluitant
pel seu país.

1922: els feixistes estan decidits a prendre
el poder per la for a, però, després d'arribar
a un acord amb l'elit política, mussolini és
nomenat primer ministre per la via legal i es
forma un govern de coalició feixista-liberal.
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(el rei d'itàlia saluda mussolini).

1923: a munic, alemanya, un moviment semblant,
el nazi, intenta aconseguir el poder amb un
aixecament armat. EL COP FRACASSA I HITLER, a qui
alguns anomenen el mussolini d'alemanya , és
empresonat.
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. El Moviment Lapua, a Finlàndia
. El Nou Moviment
Suec, a Suècia
. El PARTI Social
Fran ais, a Fran a
. El PARTIT de la
Creu Fletxada, a

A part d'aquests moviments que sorgeixen a
Itàlia i a Alemanya, durant
els anys vint i trenta del
segle passat, altres de
similars veuen la llum a
gairebé tots els paisos
europeus, i també als
Estats Units, el Canadà i
Amèrica Llatina.

Uns quants exemples són:
Els Camises Grises, a
Islàndia
La British Union of Fascists, a Gran Bretanya
La Falange Española de
les JONS, a Espanya

.
.
.

1933: hindenburg, president de la república,
nomena legalment hitler com a canceller
al capdavant d'un govern de coalició entre
el partit nazi (nsdap) i l'ultraconservador
partit nacional del poble alemany.

comen a de manera immediata una violència brutal i sistemàtica contra opositors polítics i
jueus, objecte de vexacions i persecucions continuades. el terror s'organitza sobretot des de
dalt, però també el provoquen de manera espontània i descontrolada grups de nazis fanàtics.

Hongria

.

La Guàrdia de
Ferro, a Romania
I molts més...
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1926: Mussolini, Il Duce (el líder), comen a a establir una dictadura feixista a Itàlia. S'il.legalitzen
tots els altres partits i el programa polític del
feixisme s'implanta a marxes for ades.

aquell mateix any, els nazis aboleixen la democràcia
parlamentària i instauren una dictadura.

DUCE! DUCE! DUCE!
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37,4
PER CENT!
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1932: els nazis canvien de tàctica i intenten
aconseguir el poder per la via democràtica.
aquest any se celebren diferents eleccions.
els nazis aconsegueixen el 37,4% dels vots
i esdevenen el partit majoritari del REICHSTAG,
el parlament alemany.

ELS NAZIS ACONSEGUEIXEN EL

dels vots en unes eleccions
democràtiques
però, quines són les idees
polítiques que atrauen
tanta gent?
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