KONFERENSERNA 1945.
1. Jaltakonferensen februari 1945.
a) Varken Tyskland eller Japan var
besegrade.
b) Stalin, Churchill och Roosevelt
träffades på Krimhalvön i
dåvarande Sovjetunionen.
i. De delade inte upp världen
mellan sig.
ii. De hade inte vunnit kriget
ännu, Hitler hoppades
fortfarande att alliansen
mellan Sovjet och de andra
skulle spricka.
c) De beslutade:
i. FN – hur ska organisationen
se ut. Vem ska sitta i
säkerhetsrådet etc.
ii. Vad ska hända med Polen
efter kriget? Vilken regering
ska landet ha, var ska
gränsen gå mellan Tyskland
och Polen.
iii. Man enades om en
deklaration om ”Free
Europe”. Demokratiska val
skulle hållas i alla de befriade
länderna.
iv. Sovjetunionen krävde
krigskadestånd ifrån
Tyskland, USA och England
gick med på detta men inga
summor nämndes.
v. Man enades om att Tyskland
ska delas i ockupationszoner
efter kriget.
vi. Det viktigaste: Tyskland ska
avkrävas en villkorslös
kapitulation. Inget av
länderna ska ingå separatfred
med Tyskland.

2. Potsdamkonferens Juni-aug 45.
a) Tyskland kapitulerar 7 maj i
Reims (till USA och England)och
8 maj i Berlin(till Sovjetunionen).
USA och England är fortfarande
i krig med Japan.
b) USA har ny president, Truman,
vilket Stalin tror att han kan
utnyttja, Stalin har fel.
c) Sovjetunionen har vunnit kriget
men till en oerhörd kostnad.
Sovjet vill ha kompensation och
säkerheter inför framtiden. USA
vill ha demokrati och frihet. USA
vill inte skicka sina unga grabbar
över Atlanten igen.
d) Mitt i konferensen så åker
Churchill hem och ersätts av
Atlee.
e) Börjar kalla kriget under denna
konferens?
i. JA:
1. Sovjet höll inte sitt löfte
om ”Free Europe”.
2. Truman hade lovat att han
skulle vara tuff mot
Ryssarna.
3. Atombomben utprovades
under denna konferens.
Truman meddelade inte
Stalin innan
provsprängningen, han lite
inte på Stalin lika mycket
som Roosevelt hade gjort.
4. Misstänksamheten mellan
Sovjet och USA syns redan
här. Nu behöver de bara
en anledning.
ii. NEJ:
1. Många tuffa och svåra
beslut togs, t ex fick Polen,
Italien, Tjeckoslovakien
och Bulgarien sina
gränser.
2. Man enades om hur det
ockuperade Tyskland ska
styras genom Allied
Control Commission.
3. FN som en viktig aktör i
internationell politik.
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