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Europa în iulie 1945
Teritoriile deținute,
ocupate, controlate de:
Axă
Aliații occidentali
Uniunea Sovietică
Țările neutre

Berlin

Marea
Britanie

Polonia

Uniunea
Sovietică

Potsdam
Germania
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Franţa

Austria

A treia întâlnire a Celor trei mari a avut loc la
Palatul Cecilienhof din Potsdam, Germania.
Conferința a purtat numele de cod
Terminal.
După conferință, Cei trei mari au emis
„Declarația de la Potsdam”. În timpul
deliberărilor de la 26 iulie, Churchill, Truman
și Chiang Kai-shek (prezență confirmată via
radio) au emis „Proclamația de la Potsdam”
prin care Japonia a fost somată să capituleze
și care a conturat viitorul acesteia de după
război.
Harta lumii în
iulie 1945
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17 iulie –
2 august
1945

CO

Conferința
de la Potsdam

Preliminarii

8 mai

Capitularea necondiționată
a Germaniei. Războiul ia sfârșit
în Europa.

1945

26 iunie
Conferința de la San Francisco
se termină prin semnarea Cartei
Națiunilor Unite de către toate
țările care au luptat împotriva Axei.

17 iulie –
2 august

Conferința de la Potsdam.

4–11 februarie
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12 aprilie
Președintele Roosevelt moare
și e înlocuit de vicepreședintele
Harry S. Truman.

16 aprilie – 2 mai
Victoria armatelor sovietice
în bătălia pentru Berlin.
Armata Roșie controlează toate
teritoriile la est de Berlin (Statele
Baltice, Polonia, Cehoslovacia,
Ungaria, România).

16 Iulie

26 Iulie

Primul test nuclear „Trinity” în
deșertul din New Mexico, Statele
Unite. Truman a fost anunțat
cu privire la succesul testului
chiar înainte de Conferința de la
Potsdam.

Ca rezultat al alegerilor din 5 iulie
în Marea Britanie, Clement Attlee
îl înlocuiește pe Churchill ca primministru și vine și el la Potsdam la
28 iulie.
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Conferința de la Ialta.
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Personaje cheie
Liderii celor trei națiuni au fost
însoțiți de delegații din care au
făcut parte:

1 Clement
Attlee

Anthony Eden
Ministru de externe al Marii
Britanii, înlocuit de

Prim-ministrul Marii Britanii

4 Ernest Bevin
Ministru de externe al Marii
Britanii

2 Harry S.
Truman
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5 James F. Byrnes
Secretar de stat al Statelor Unite
6 Viaceslav Molotov
Ministrul de Externe al Uniunii
Sovietice

Conducătorul Uniunii Sovietice
Cei trei mari și miniștrii lor de externe se
întâlnesc în grădina palatului Cecilienhof în
ultima zi a conferinței.
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3 Iosif Stalin

1

5

Cât timp și-au exercitat
mandatul cei trei lideri înainte de
conferință?
Iosif Stalin
23 ani și 3 luni

Harry S. Truman
3 luni

Franklin Delano Roosevelt
4 martie 1933 – 12 aprilie 1945

Winston Churchill
10 mai 1940 – 26 iulie 1945

1925

1930

1935

1940

Clement Attlee
Numit la 26 iulie 1945

1945

Conferința de
la Potsdam,
17 iulie 1945
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Președintele Statelor Unite ale
Americii
ER
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Winston Churchill
Prim-ministrul Marii Britanii
înlocuit de

ER

INȚ

A DE LA

PO

Decizii generale
Japonia a fost somată să
capituleze necondiționat,
alternativa fiind „distrugerea
completă”.
Consiliul miniștrilor de
externe – cuprinzând membri
din Marea Britanie, SUA, URSS,
Franța și China, va pregăti tratatele
de pace cu foștii aliați ai Germaniei
(ex. Italia, Bulgaria, Romania).
Criminalii de război germani
vor fi aduși în fața justiției.
Procesele vor începe cât de
repede posibil.
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S-a decis că va trebui să aibă
loc un transfer de populație
germană din Polonia,
Cehoslovacia și Ungaria, într-o
„manieră ordonată și umană.”
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Ultima întâlnire a Conferinței de la Potsdam.
Așezați la masa conferinței sunt: președintele
Harry S. Truman pe partea dreaptă,
conducătorul sovietic Iosif Stalin în partea de
sus a mesei, iar prim-ministrul Clement Attlee
e în partea stângă jos.
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Reparații – Aliații vor primi
reparații din zonele lor de ocupație
din Germania. Polonia va primi
reparații din zona sovietică.
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Deciziile
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Uniunea
Sovietică

Militare
Uniunea Sovietică va fi pregătită
să atace Japonia în cea de-a
doua jumătate a lunii august.

Granițele Poloniei
anterioare
războiului

2 Königsberg
Danzig

Țări și granițe
Germania 1 – Germania
va fi guvernată de Comisia
Aliată de Control și va trece
prin următoarele schimbări
(cunoscute ulterior sub numele
de cei patru „D”):
Demilitarizare – distrugerea
tuturor formațiunilor militare,
confiscarea armelor de către Aliați,
distrugerea industriei militare
Decartelizare – restructurarea
economiei de la mari grupuri de
monopol (carteluri) la piața liberă
Denazificare – distrugerea
partidului nazist (NSDAP) și a
tuturor instituțiilor afiliate cu
acesta în scopul de a eradica
nazismul
Democratizare – revenirea
Germaniei la un regim democratic.
Aliații vor împărți Germania
în patru zone de ocupație:
americană, britanică, franceză și
sovietică; orașul Berlin, aflat în
zona de ocupație sovietică, va fi
la rândul lui divizat în patru zone
distincte.

Linia OderNeisse

Orașul Königsberg 2 și regiunea
înconjurătoare vor fi transferate
Uniunii Sovietice.

Zona
britanică

Japonia va fi complet dezarmată
și deposedată de teritoriile
cucerite. Criminalii de război
japonezi vor fi inculpați iar țara va
deveni un stat democratic.

Berlin

Linia Curzon
4

Potsdam

1

Austria 3 – va fi divizată în
patru zone de ocupație, la fel ca și
capitala, Viena.
Polonia 4 – cea mai mare
parte a graniței estice confirmată
de-a lungul liniei Curzon. Fostele
teritorii germane până la râurile
Oder și Neisse, cea mai mare
parte a Prusiei Răsăritene,
precum și fostul oraș liber Danzig
se vor afla sub administrare
poloneză până la încheierea unui
acord de pace.

Prusia
Răsăriteană

Polonia

Germania
Zona de ocupație
sovietică

Cehoslovacia
Zona
americană
Franţa

Viena

Zona
franceză
3

Austria
Legendă
Teritoriile deținute,
ocupate, controlate de:
Aliații occidentali
Uniunea Sovietică
Țările neutre
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Potsdam

Deportările

Polonia

Bombardamentele
atomice
6 și 9 august 1945
Două bombe atomice au fost
lansate asupra orașelor japoneze
Hiroshima și Nagasaki. Urmarea
acestor atacuri a fost capitularea
Japoniei la 2 septembrie, ceea ce a
reprezentat sfârșitul războiului în
teatrul de război din Pacific.

Fostele zone
de graniță
poloneze

Tokyo

Germania

Japonia

Hiroshima

Nürnberg

Nagasaki

Cehoslovacia

Legendă
Austria

Ungaria

Teritoriile deținute,
ocupate, controlate de:
Axă
Aliații occidentali
Uniunea Sovietică
Țările neutre
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Procesele de la
Nürnberg
1945–1949
185 dintre criminalii de război
naziști de cel mai înalt rang au
compărut în fața Tribunalului
Militar Internațional din Nürnberg
și apoi în fața altor tribunale.
Principalele acuzații includ crime
împotriva umanității, împotriva
păcii mondiale și crime de război.

Transferul a milioane de
persoane în Europa de Est: din
Polonia, Cehoslovacia și Ungaria
către Germania și din Uniunea
Sovietică (fostele zone de graniță
poloneze) către Polonia.
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Conferințe internaționale în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial

Carta Atlanticului
14 august 1941
Roosevelt și Churchill au semnat
documentul care afirma că
fiecare națiune are dreptul la
autodeterminare.
Conferința de la
Casablanca
14–24 ianuarie 1943
Churchill, Roosevelt și Charles
de Gaulle s-au arătat deciși să
continue lupta până la capitularea
necondiționată a Germaniei, Italiei
și Japoniei. Ei au căzut de acord și
să atace Italia.

Conferința
de la Moscova
18 octombrie –
11 noiembrie 1943
Miniștrii de externe ai Marii
Britanii, SUA și URSS au abordat
chestiuni aduse în discuție
mai târziu la Teheran. Tot ei au
înființat Comisia Consultativă
Europeană și au emis Declarația
de la Moscova, care stipula că
toți criminalii de război naziști
germani vor fi judecați pentru
crimele lor de război.
Conferința
de la San Francisco
25 aprilie – 26 iunie 1945
Conferința fondatoare a Națiunilor
Unite. La 26 iunie a fost semnată
Carta Națiunilor Unite iar în
octombrie 1945 a fost deschis
sediul ONU de la New York.

Prima Conferință
de la Cairo
22-26 noiembrie 1943
Chiang Kai-shek (liderul chinez),
Churchill și Roosevelt au discutat
despre continuarea luptei împotriva
Japoniei până la capitularea
necondiționată a acestei țări și
revendicarea teritoriilor pierdute. În
cadrul celei de-a Doua Conferințe
de la Cairo (2–7 decembrie
1943) Churchill și Roosevelt s-au
întâlnit cu președintele Turciei
İsmet İnönü pentru a încuraja
participarea țării sale la războiul
împotriva Axei. Dar Turcia nu a
intrat în război până în 1945.

Președintele Franklin D. Roosevelt discută cu
prim-ministrul britanic Winston Churchill pe
peluza din fața vilei prezidențiale, Casablanca,
Maroc, 17 ianuarie 1943.
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Conferințele de la Teheran, Ialta
și Potsdam au fost întâlnirile
diplomatice cheie din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, însă
liderii mondiali s-au întâlnit de mai
multe ori la evenimente precum:
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proiectul Hi-story lessons.
Teaching & learning about 20thcentury European history.
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Misiunea proiectului Hi-story
lessons este prezentarea
istoriei Europei secolului XX din
perspective diferite. Principalul
obiectiv al proiectului este
sublinierea nevoii predării istoriei
astfel încât să se conștientizeze
faptul că țările învecinate ar putea
avea un punct de vedere diferit cu
privire la același eveniment istoric.
Prin Hi-story lessons ne străduim
să provocăm profesorii de istorie
și pe elevii lor să vadă istoria
Europei în toată diversitatea și
complexitatea ei, uneori incluzând
chiar opinii contrare cu privire la
anumite subiecte.
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