
Historia kl. VIII
Temat -Europa po rozpadzie ZSRS

1  kraje Europy Środkowo- wschodniej , wzorem państw Zachodnich chciały 
przystąpić do Unii Europejskie i NATO. Zakończył się bowiem okres zimnej 
wojny, został rozwiązany Układ Warszawski. Do NATO w 1999r, przystąpiły trzy 
państwa byłego bloku wschodniego- Polska, Węgry, Czechy
 2 w  sierpniu  1991  r.  w  skutek  spotkania  III  polityków:  Leonida  Krawczuka  z
Ukrainy,  Stanisława  Szuzkiewicza  z  Białorusi  i  Borysa  Jelcyna  z  Rosji
zdecydowano  o  rozwiązaniu  ZSRR  i  utworzeniu  na  to  miejsce  Wspólnoty
Niepodległych  Państw  (WNP).  W  tym  samym  roku  przestał  istnieć  Układ
Warszawski. Do 25 grudnia 1991 r. większość republik ogłosiła niepodległość toteż
uznaje się tą datę za oficjalny koniec ZSRR. Jednak jeszcze przez dłuższy czas
byłe  państwa  Bloku  Wschodniego  borykały  się  z  problemami  wzrostu
przestępczości,  braku  kultury  politycznej  i  dostosowaniem  gospodarki  do
warunków rynku wolnokonkurencyjnego. (kraje postsowieckie)
3  Pierwsza Pomarańczowa Rewolucja na Ukrainie rozpoczęła się tuż po drugiej
turze  wyborów;  zapoczątkowały  ją  oskarżenia  o  sfałszowanie  wyborów,  a  jej
celem było  dokonanie  prewencyjnego  zamachu  stanu  i  zmiany władzy.  Media
rutynowo  stanęły  po  stronie  „pomarańczowych”;  stały  się  ich  gorliwymi
wspólnikami i zaprzysięgłymi krytykami Janukowycza. 

4 Rewolucja róż  wybuchła po wyborach parlamentarnych w Gruzji z 2 listopada
roku 2003 roku. Według sondaży powyborczych (tzw. exit polls) zwyciężyła w
nich  opozycja.  Władze  podały,  że  wygrała  partia  wspierana  przez
Szewardnadzego. 
 5 W 1991 roku (1 listopada) Czeczenia ogłosiła swoją niepodległość, czego jednak
nie uznało prawie żadne inne państwo. Deklaracja niepodległości wywołała protest
Rosji  i  liczne  interwencje  zbrojne,  wkroczenie  wojsk  rosyjskich  do  Czeczeni
nastąpiło jednak dopiero w 1994 r. (I  wojna czeczeńska). Wojna skończyła się3
sierpnia 1996 r.– wówczas podpisano rozejm w Chasawjurcie, w wyniku którego
Czeczenia pozostała jedną z republik Federacji Rosyjskiej.
Przez kolejne lata trwał względny pokój, mimo iż nasilały się akty terrorystyczne

w 1997 r. rozpoczęła się  II wojnę czeczeńska. Oficjalne zakończenie wojny 
(przynajmniej przez stronę rosyjską) nastąpiło w 2009 r., jednakże także później 
dochodziło do akcji zbrojnych partyzantów czeczeńskich. 

6  W 1991 r.  Słowenia i  Chorwacja ogłosiły  niepodległość.  Jugosłowiańska armia
federalna, w której Serbowie stanowili  większość podjęła tam interwencję aby
stłumić pojawiające się działania niepodległościowe. Wojska wkrótce wycofały się
ze Słowenii i po 10 dniach wojna przeniosła się na teren Chorwacji, gdzie trwała
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do 1992 r. W praktyce doprowadziło to do wojny domowej. W czasie wojny zginęły
tysiące  ludzi,  wiele  też  zostało  uchodźcami.  W  1991  r.  niepodległość  ogłosiła
Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina, zamieszkiwana przez Muzułmanów (43%),
Serbów  (31%)  i  Chorwatów  (17%).  Przyczyniło  się  to  ostatecznie  do  rozpadu
Jugosławii.  Zajmujący  około  70%  terytorium  Bośni  i  Hercegowiny  Serbowie
zamierzali utworzyć niepodległe  państwo. W kwietniu 1992r. Serbia i  Czarnogóra
ogłosiły  powstanie  Federalnej  Republiki  Jugosławii.  Nowo  utworzone  państwo
udzieliło poparcia działaniom serbskim w Bośni i Hercegowinie nakłaniając Serbów
bośniackich do przyłączenia zamieszkałych przez nich terenów do Jugosławii. W
odpowiedzi na te działania na Serbię zostało nałożone przez Radę Bezpieczeństwa
ONZ embargo  handlowe  i  liczne  sankcje  ekonomiczne,  które  doprowadziły  do
załamania gospodarki kraju. W latach 1992-1995 w wyniku wojny miedzy Serbami,
Chorwatami,  a  Muzułmanami  zamieszkującymi  Bośnie  i  Hercegowinę,  3,7  mln
ludzi  zostało  uchodźcami.  Szukając  drogi  rozwiązania  tego  konfliktu  NATO
zdecydowało się dokonać licznych nalotów na pozycje serbskie. 21 XI 1995 r. w
Dayto w USA doszło do spotkania przywódcy walczących ze sobą stron. Układ
pokojowy  został  podpisany  14  XII  1995  r.,  co  zakończyło  wojnę  w  Bośni  i
Hercegowiny.
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