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Principals fets del segle XX

La transició democràtica
1989 Abril. Restauració dels sindicats. S’aprova la celebració d’e-

leccions multipartidistes i s’estableix un sistema bicameral.
A l’agost, el primer ministre postcomunista, Tadeusz Mazo-
wiecki, forma un Govern de coalició. El desembre el país
passa a anomenar-se República de Polònia i es reintroduei-
xen els símbols precomunistes.

1990 Comença el programa econòmic conegut com a “teràpia de
xoc”. El partit comunista es dissol i passa a anomenar-se Par-
tit Socialdemòcrata. El desembre Lech Walesa és proclamat
president per un període de cinc anys.

1991 Desembre. Polònia i la UE signen un acord d’associació,
després de dissoldre’s el Tractat de Varsòvia i el CAME.

1992 Acord amb la Federació Russa per a la retirada de les tro-
pes soviètiques del territori polonès.

1993 Es convoquen eleccions generals.
1994 Abril. Polònia demana l’ingrés a la Unió Europea.

Setembre. Les últimes tropes russes abandonen Polònia.
1995 El guanyador de les eleccions presidencials, del 23 de

desembre, és Aleksander Kwasniewski (del nou partit social-
demòcrata, excomunista) que és nomenat president.

1996 Juny. Partits de centredreta, incloent Solidaritat, formen
l’Acció Electoral Solidaritat (AWS) per concórrer a les elec-
cions parlamentàries de 1997.

1997 Febrer. La vaga de sis dies dels treballadors de la mina de
Belchatow provoca problemes de subministrament a la cen-
tral elèctrica que produeix una quarta part de l’energia al
país. Abril. El dia 2, després de quatre anys de negociacions,
l’Assemblea Nacional adopta una nova Constitució. Setem-
bre. El 21 l’AWS aconsegueix la victòria a les eleccions
generals amb un 33,8% dels vots. Jerzy Buzek, de la Soli-
daritat, és nomenat primer ministre. Novembre. La Sejm
(Cambra Baixa) aprova el programa del Govern de prioritzar
la integració de Polònia a l’OTAN i la UE.

1998 Gener. L’Assemblea Nacional, després de cinc anys, ratifi-
ca el Concordat signat amb el Vaticà el 1993.
Juny. La Sejm adopta una resolució de condemna del règim
comunista imposat a la postguerra per l’URSS. Setembre.
Entra en vigor el nou codi penal, que aboleix la pena de mort,
condició indispensable per ingressar a la UE.

1999 Març. El dia 12 Polònia ingressa a l’OTAN.

Hongria
De la Primera a la Segona Guerra Mundial:
dissolució de l’imperi Austrohongarès i naixement de la
República d’Hongria
1867 L'imperi dels Habsburg es reorganitza en una monarquia

dual d'Àustria i Hongria, amb Francesc Josep I com a rei.
1914 Juny. Un jove serbi assassina l'hereu dels trons d'Hongria

i Àustria, l'arxiduc Francesc Ferran. Hongria demana una
acció bèl·lica contra Sèrbia, produint l'inici de la Primera
Guerra Mundial.

1918 Octubre. Austrohongria accepta les condicions d'armisti-
ci imposades a Alemanya. S'acorda la dissolució de la
monarquia dual i el replegament de les tropes hongareses.
Revolució democrataburgesa a Budapest.

1919 Gener. El president d'Hongria, el liberal comte Mihály Károl-
yi, proclama la república i obliga el rei Carles I a exiliar-se.
Poc després, de resultes de la debilitat del Govern, Béla Kún
proclama la República Soviètica d’Hongria que dura uns
mesos.
El nou Estat txec, Romania i Sèrbia s'annexionen diverses
zones d'Hongria (Transilvània, Transdanúbia, Croàcia).

1920 El despòtic almirall Nicholas Horthy restaura la monarquia
i és nomenat regent mentre es decideix qui ha d'ocupar el
tron. Període del “terror blanc” que dura fins la Segona Gue-
rra Mundial. Pel tractat de pau de Trianon, imposat pels
aliats, el territori d’Hongria queda reduït en un 28% i el 60%
de la seva població queda distribuïda entre Romania, Sèr-
bia, Txecoslovàquia i Àustria.

1938 Per la decisió de Viena entre Hitler i Mussolini, la major
part de regions txecoslovaques amb majoria hongaresa
seran retornades a Hongria, que participarà en la Segona
Guerra Mundial en contra dels aliats.

Polònia
1914-1918 El final de la Primera Guerra Mundial suposa el nai-

xement de la Polònia independent (l’origen de la qual com
a Estat es remunta al 966) després de diverses particions
a final del segle XVIII-principi del XIX de mans d’Àustria,
Prússia y Rússia. El Tractat de Versalles, el 1919, delimita
les fronteres occidentals de Polònia.

1920 Durant la guerra civil russa, Polònia és envaïda però les
tropes soviètiques són derrotades a la batalla de Varsòvia,
entre el 13 i el 19 d'agost.

1921 Març. El tractat de Riga, signat per Polònia, Rússia i Ucraï-
na, suposa la fi de la guerra entre Polònia i Rússia i la deli-
mitació de les fronteres orientals.

1926-1939 Govern ultradretà de Jozef Pilsudski.
1932-1934 El 1932 Polònia signa un tractat de no-agressió amb

l’URSS, i el 1934 fa el mateix amb Alemanya.
1939 Març. Davant les pretensions territorials d'Alemanya sobre

Polònia, els aliats garanteixen la independència del terri-
tori.
Agost. El pacte germanosoviètic inclou la partició de Polò-
nia. Setembre. Alemanya envaeix Polònia, iniciant-se la
Segona Guerra Mundial. Pocs dies després les tropes soviè-
tiques també hi entren i el territori queda dividit. La pobla-
ció jueva queda confinada en guetos.

1941 Alemanya ocupa tot el territori de Polònia.
1942 El partit comunista polonès es recomposa sota el nom de

Partit dels Treballadors polonesos.
1944 La sublevació de Varsovia sucumbeix davant els alemanys

sense rebre cap ajuda de l’Exèrcit soviètic. S’estableix el
Comitè Polonès d’Alliberament Nacional, sota els auspicis
de l’URSS.

1945 Març. Les tropes soviètiques expulsen les alemanyes del
territori. El Comitè Polonès d’Alliberament Nacional forma
un Govern provisional. Pels tractats de Ialta i Potsdam, els
territoris a l’est dels rius Oder i Neisse (un terç del territori
actual de Polònia) passen a sobirania polonesa.

Règim comunista i oposició
1947 S’estableix una República Popular amb el Partit dels Tre-

balladors polonesos, liderat pel comunista Wladyslaw
Gomulka com a força dominant.

1948 Desembre. El Partit dels Treballadors s’uneix amb el Par-
tit Socialista Polonès per formar el Partit dels Treballadors
Units de Polònia (PZPR), que forma a la pràctica l’únic par-
tit de l’Estat. S’inicia la sovietització de Polònia.

1956 Vagues massives dels treballadors industrials per la falta
d’aliments. El nou dirigent comunista Wladyslaw Gomulka
promet una liberalització.

1964 Es comencen a implementar lleugeres reformes econòmi-
ques però el desengany popular es manifiesta el 1968.

1970 Desembre. L’augment de preus dels aliments provoca
manifestacions importants, amb nombroses morts, al port
bàltic de Gdansk. Gomulka ha de dimitir com a primer secre-
tari del partit i és succeït per Edward Gierek.

1976 Es crea el Comitè de Defensa dels Treballadors (KOR).
1980 L’increment de preus de la carn provoca manifestacions

al voltant de Varsòvia, que s’estenen a la resta del país. Cal
destacar l’ocupació de les drassanes de Gdansk pels tre-
balladors. Aquests forcen la legalització del sindicat Soli-
daritat, liderat per Lech Walesa.

1981 Davant les incessants manifestacions per part dels treba-
lladors, el Govern imposa la llei marcial i s’estableix un Con-
sell Militar de Salvació Nacional. El general Wojciech Jaru-
zelski es converteix en secretari del partit.

1982 El Govern aboleix els sindicats, provocant fortes protestes
i Lech Walesa és empresonat junt amb d’altres sindicalistes.

1983 Juliol. La llei marcial queda aixecada i es dissol el Consell
Militar. Es declara una àmplia amnistia.
Octubre. Lech Walesa rep el premi Nobel de la Pau.

1984 Octubre. Jerzy Popieluszko, un capellà catòlic pro Soli-
daritat, és assassinat per la policia secreta.

1985-1988 Sota la influència de la perestroika soviètica, comença
una liberalització gradual. Les vagues no s’acaben mai i
Jaruzelski decideix iniciar negociacions amb l’oposició.
Comencen les “Taules Rodones”.
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1943-1945 Les tropes alemanyes ocupen Hongria on es suc-
ceeixen governs pronazis.

1945 Gener. Hongria és alliberada per les tropes soviètiques i
les fronteres anteriors a 1938 són restaurades.

El període comunista
1946 Febrer. Hongria es constitueix en República.
1946-1947 Àmplia majoria comunista a l’Assemblea Nacional Pro-

visional de la postguerra, confirmada a les eleccions de 1947.
1948 Juny . Els comunistes i els socialdemòcrates s’uneixen

per fundar el Partit Hongarès dels Treballadors (PHT).
1949 Agost. Es constitueix la República Popular d’Hongria. L’o-

posició política queda suprimida. Mátyás Rákosi és nome-
nat secretari general del PHT el 1949 i primer ministre el 1952.

1953 Després de la mort de Stalin, el reformista Imre Nagy subs-
titueix Rákosi i inicia un breu període de reformes econò-
miques, conegudes com el “nou curs”, fins que Rákosi,
amb el suport del Kremlin, l’obliga a dimitir el 1955.

1956 Octubre. Aixecament popular anticomunista (“revolució
del 56”). Imre Nagy és readmès com a primer ministre per
calmar els ànims de la població. Novembre. Les tropes
soviètiques intervenen i aturen la revolta. Instauren un nou
Govern presidit per János Kadar.

1958 Juny. Imre Nagy i un centenar de persones més són execu-
tades. El Partit dels Treballadors és refundat com a Partit
Socialista Hongarès dels Treballadors, encapçalat per Kadar.

1956-1966 S’inicia un llarg període d’estabilitat política i de dures
repressions contra la disidència, malgrat persistir cert prag-
matisme econòmic.

1968-1980 Període de l’anomenat “socialisme a la gulash”, atí-
pic dins el bloc soviètic pels seus successius intents de refor-
ma econòmica. 1968-1972: “nou mecanisme econòmic”;
1971-1978: tornada a l’economia centralitzada; 1979-1980:
noves reformes econòmiques.

1983-1985 Introducció el 1983 d’una nova llei electoral que per-
met eleccions més competitives a l’Assemblea Nacional i
als municipis el 1985. Per influència de la perestroika soviè-
tica, Kadar perd poder i el 1988 és substituït com a secre-
tari general pel reformista Károly Grósz.

La transició democràtica
1989 Gener. Es legalitza el dret de vaga i el de manifestació. La

pluralitat política és restablerta el febrer. El març 100.000
persones es manifesten pacíficament a Budapest dema-
nant eleccions lliures, la retirada de les tropes soviètiques
d’Hongria i una commemoració oficial de l’aixecament de
1956 i de l’execució d’Imre Nagy. El Partit Socialista dels
Treballadors es dissol a l’octubre i es reconstitueix com a
Partit Socialista d’Hongria (PSH). Octubre. El dia 23 es pro-
clama la República d’Hongria.

1990 Març-abril. Primeres eleccions multipartidistes lliures des
de 1945. Es forma una coalició de Govern; a l’agost Árpád
Goncz és elegit president de la República i József Antall
president del Consell de Ministres. Novembre. Hongria es
converteix en el primer Estat de l’est d’Europa en esdeve-
nir membre del Consell d’Europa.

1993 Després de nombrosos debats i creuament d’acusacions
entre les diverses forces polítiques, s’aprova una legislació
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que permet la persecució dels crims comesos durant el
règim comunista.

1994 Hongria i la UE signen un acord d’associació el febrer i a
l’abril Hongria sol·licita l’ingrés a la UE.

1995 Hongria signa la Convenció sobre la Protecció de les mino-
ries nacionals del Consell d’Europa. S’inicien les privatit-
zacions massives.

1996 Març. Hongria és admesa a l’OCDE.
1997 Juliol. L’OTAN convida formalment Hongria a ingressar a

l’organització. Novembre. En referèndum, el 85,3% de l’e-
lectorat (amb una participació del 49%) vota a favor de l’in-
grés d’Hongria a l’OTAN. La poca participació fa que els
partits de l’oposició reclamin la invalidació del referèndum.

1999 Març. Hongria ingressa a l’OTAN.

República Txeca
1918 Maig. L'acord de Pittsburgh, entre txecs i eslovacs supo-

sa la creació de Txecoslovàquia, qual és proclamada com
a República el 28 d'octubre i reconeguda internacionalment
amb el Tractat de Versalles de 1919.

De la Segona Guerra Mundial al sistema comunista
1938 Després de la Conferència de Munich, en la qual el Reg-

ne Unit i França cedeixen davant d’Itàlia i Alemanya, aques-
ta última s’annexiona Àustria i els Sudets.

1939 Març. Les tropes alemanyes envaeixen Txecoslovàquia i
s’estableix un protectorat alemany a Bohèmia i Moràvia,
mentre que a Eslovàquia es proclama la independència.

1945 Juny. Finalitzada la Segona Guerra Mundial, es restablei-
xen les fronteres anteriors a 1938 tot i que se cedeix una
àrea a l’est de l’URSS.

1946 A les eleccions, el Partit Comunista de Txecoslovàquia
(CPCz) venç amb un 38% dels vots i forma una coalició de
Govern.

1948 El 25 de febrer, després de la dimissió forçada dels minis-
tres d’altres partits de la coalició, el CPCz assumeix el con-
trol total. El 9 de juny Txecoslovàquia es proclama una Repú-
blica Democràtica Popular.

El període comunista
Anys cinquanta Txecoslovàquia s’alinea al bloc soviètic i ingres-

sa en el Tractat de Varsòvia i en el Consell d’Assistència
Econòmica Mútua (CAME).

1963 Es forma un nou Govern amb Jozef Lenárt com a primer
ministre, al mateix temps que el país canvia de nom pel de
República Socialista de Txecoslovàquia i s’adopta una nova
Constitució.

1968 Gener. Alexander Dubcek assumeix el càrrec de secreta-
ri general del CPCz, substituint Antonín Novotny, que el
març és substituït també com a president pel general Lud-
vik Svoboda. El Govern inicia reformes liberals, desmar-
cant-se del bloc comunista. És el període conegut com “Pri-
mavera de Praga”. Agost. Per iniciativa soviètica, les tro-
pes del Tractat de Varsòvia (uns 600.000 homes) envaeixen
Txecoslovàquia, ocupant Praga i les ciutats més importants.
La població endega protestes massives que són durament
reprimides.

1969 Abril. Alexander Dubcek és substituït per la força per l’es-
lovac Gustáv Husák com a primer secretari del CPCz. S’a-
bandonen les reformes iniciades amb la Primavera de Pra-
ga, excepte el programa de federalització, a partir del qual
Txecoslovàquia s’havia transformat, el gener anterior, en
una federació de les repúbliques Txeca i Eslovaca, amb
governs propis per a cadascuna. El país emmudeix sota el
pes de la “normalització”.

1977 Gener. Un grup d’intel·lectuals i antics polítics reformistes,
entre d’altres, formen el grup disident Carta 77 com a pres-
sió per aconseguir el reconeixement dels drets civils i polí-
tics.

1988 Sota la influència de la perestroika soviètica, es produei-
xen manifestacions antigovernamentals a tots el país, lide-
rades per la Carta 77.

1989 Václav Havel, un dels líders de la Carta 77, és condemnat
a presó per nou mesos, però les manifestacions no s’atu-
ren. Novembre. El dia 17, 50.000 persones, la majoria estu-
diants, es manifesten a Praga contra el Govern. La policia
dispersa la manifestació de manera violenta, amb el resul-
tat de 500 manifestants ferits. Els rumors falsos de què un
estudiant ha estat mort, provoquen manifestacions a tot el
país (500.000 persones a Praga). La Carta 77 s’uneix a d’al-

tres grups opositors i es funda el Fòrum Cívic, que rep un
gran suport popular. Sota aquesta pressió, la direcció comu-
nista decideix suprimir de la Constitució l’article que con-
sagra la legitimitat del partit únic. Desembre. Per la matei-
xa raó, el CPCz condemna la invasió del país el 1968.
Václav Havel és proclamat president de la República.

El període democràtic
1990 Abril. L’Assemblea Federal aprova reanomenar el país com

a República Federal Txeca i Eslovaca. Juny. Els dies 8 i 9
se celebren les primeres eleccions legislatives lliures des
de 1946. A Txèquia el Fòrum Cívic aconsegueix el 46% dels
vots. S’obre un període de transició de dos anys fins a les
noves eleccions legislatives, el 1992, durant el qual s’ha
d’aprovar una nova Constitució federal i s’ha d’elegir un
nou president de la República. Juny. Alexander Dubcek és
reelegit president de l’Assemblea Federal.

1991 Març. S’inicia l’elaboració d’una nova Constitució federal.
Les converses entren en un punt mort a final d’any en la dis-
cussió de l’estatus que ha de tenir cada república dins la fede-
ració. El president Havel proposa la celebració d’un referèn-
dum sobre la possible divisió de Txecoslovàquia en dos estats
independents, però l’Assemblea Federal ho rebutja.
A principis del 1992 s’acorda aturar les converses fins pas-
sades les eleccions. Desembre. Txecoslovàquia signa els
“Acords Europeus” amb la UE.

1992 Juliol. El dia 17 el Consell Nacional eslovac aprova una
declaració simbòlica de la sobirania eslovaca. Una setma-
na després els primers ministres txec i eslovac acorden la
dissolució de la República Federal Txeca i Eslovaca a par-
tir de l’1 de gener de 1993, després de signar-se una sèrie
d’acords comercials i econòmics.

1993 Gener. La Cambra dels Diputats elegeix Václav Havel com
a primer president de la República Txeca.

1994 Març. La República Txeca entra en el programa de coo-
peració militar de l’OTAN.

1996 Gener. El dia 17 la República Txeca sol·licita l’adhesió a la
UE.

1997 Novembre. 60.000 membres de sindicats es manifesten a
Praga contra la política econòmica i social del Govern de
Václav Klaus, elegit un any abans.

1998 Gener. Václav Havel és reelegit en les eleccions presiden-
cials. Abril. El legislatiu aprova l’ingrés de la República Txe-
ca a l’OTAN.

1999 Març. La República Txeca ingressa a l’OTAN.

Eslovènia
De l’imperi Austohongarès a Iugoslàvia
1918 Després de la dissolució de la monarquia dual austrohon-

garesa, es proclama el Regne dels Serbis, Croates i Eslo-
vens, que uneixen els antics territoris dels Habsburgs amb
Sèrbia i Montenegro.

1929 El país adopta el nom de Iugoslàvia (iugo = sud).

Eslovènia a la Iugoslàvia de Tito
1937 Josip Broz (Tito) esdevé secretari general del Partit Comu-

nista de Iugoslàvia, que serà el principal instigador dels Par-
tisans (l'Exèrcit d'alliberament nacional).

1941 Es crea el Front Eslovè d’Alliberament, que s’uneix als par-
tisans de Tito, actuant sobretot a Croàcia, Bòsnia i Monte-
negro. 

1944 Les tropes soviètiques entren a Belgrad i el rei Pere II és
deposat.

1945 Una nova Constitució estableix una federació de sis repú-
bliques. Tito és nomenat primer ministre.

1953 Tito és elegit president, càrrec que conservarà fins a la
seva mort, el 1980. Durant aquest temps, Iugoslàvia man-
té una política de no-alineament amb cap dels dos blocs.

1963 Es proclama la República Federal Socialista de Iugoslàvia.
1971 Tito estableix un sistema col·lectiu de poder amb càrrecs

rotatius amb l’objectiu d’unificar les diverses nacionalitats
i frenar les ambicions nacionals, sistema que s’estén al lide-
ratge del Partit Comunista el 1979.

1975 El Tractat d'Osimo ratifica les fronteres entre Itàlia i Iugoslà-
via (és a dir, les fronteres amb Eslovènia).

La Iugoslàvia posttitista
1989 Setembre. El dia 27, l’Assemblea eslovena, preocupada

per l’auge del nacionalisme serbi, vota a favor d’esmenes
radicals a la Constitució d’Eslovènia introduint el pluralis-
me polític, confirmant la seva sobirania i el dret de separar-
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se de la República Federal Socialista de Iugoslàvia. El desem-
bre sis partits formen la coalició “Oposició Democràtica
d’Eslovènia” (DEMOS).

1990 Gener. La delegació eslovena abandona el 14è Congrés
de la Lliga dels Comunistes de Iugoslàvia. El boicot rep el
suport de les delegacions de Croàcia i Macedònia. Març.
Eslovènia passa a anomenar-se República d’Eslovènia. Abril.
DEMOS aconsegueix la majoria al Parlament republicà.
Juliol. El dia 2 la cambra legislativa declara la sobirania de
la república i afirma que les lleis republicanes prevaldran
sobre les lleis federals. Setembre. La república d’Eslovènia
assumeix les funcions de defensa, enfrontant-se directa-
ment a l’Exèrcit federal, dominat per Sèrbia. Desembre. El
89% dels electors voten el dia 23 en referèndum a favor de
la independència d’Eslovènia.

L’Eslovènia independent
1991 Gener. Eslovènia i Croàcia signen tractats d’amistat i coo-

peració. Maig. Eslovènia declara la intenció de secessio-
nar-se de la República Federal de Iugoslàvia abans del juliol
i crea l’Exèrcit eslovè. Juny. El dia 25 Eslovènia proclama
la seva independència de la República de Iugoslàvia. El 27,
les tropes federals iugoslaves es mobilitzen. Juliol. Liublia-
na és bombardejada el dia 2. El Govern eslovè demana l’al-
to el foc. L’endemà les tropes federals comencen la retira-
da d’Eslovènia. Octubre. Eslovènia declara al dia 8 la seva
total independència i introdueix una moneda pròpia. El dia
26 les tropes federals abandonen completament el territo-
ri. Desembre. S’adopta una nova Constitució el dia 23.

1992 Gener. La Comunitat Europea reconeix la República d’Es-
lovènia. Maig. L’ONU admet la República d’Eslovènia entre
els seus membres.

1993 Juliol. Eslovènia ingressa al Consell d’Europa.
Desembre Eslovènia adquireix l’estatut d’observador a la
UEO.

1995 Juny. Eslovènia i Croàcia arriben a un acord sobre el 98%
de les fronteres entre ambdós països.

1996 Juny. Eslovènia signa un acord d’associació amb la UE i
presenta la seva sol·licitud d’adhesió.

1997 Novembre. Eslovènia reconeix la República Federal de
Iugoslàvia.

1998 Febrer. El ministre de Defensa presenta l’estratègia gover-
namental per adherir-se a l’OTAN.  Març. Eslovènia ratifi-
ca, el dia 25, l’acord-marc sobre la protecció de les mino-
ries nacionals. Novembre. La Comissió Europea publica
un informe on expressa els seus dubtes sobre la capaci-
tat d’Eslovènia per adherir-se a la UE. Això afavoreix una
unió entre el partit al Govern i l’oposició per treballar junts
per l’adhesió.

Estònia

Naixement del primer Estat independent d’Estònia
1905 La revolució russa de 1905 suposa un impuls a les aspi-

racions d’autonomia d’Estònia, les quals neixen a finals del
segle XIX després de 200 anys de domini tzarista. 

1914-1917 Coincidint amb la Primera Guerra Mundial, sorgei-
xen demandes d’autonomia per Estònia entre els liberals
nacionalistes.

1917 Després de la caiguda del tzarisme, el febrer de 1917, el
Govern provisional rus aprova l’autonomia d’Estònia i s’e-
legeix el Consell del Territori com a cambra representativa.
L’octubre, amb el cop d’estat bolxevic, el Comitè Executiu
del Soviet d’Estònia entra en conflicte amb el Consell del
Territori, que es declara com el poder suprem d’Estònia i
manifesta el dret del poble estonià a l’autodeterminació. El
Consell queda prohibit pels bolxevics.

1918 Gener. El Govern rus cancel·la les eleccions a l’assemblea
constituent d’Estònia. Febrer. El trencament de les conver-
ses de pau entre Rússia i Alemanya força l’Exèrcit rus d’Estò-
nia a dirigir-se al front per evitar l’avanç germànic, fet que
és aprofitat pels partits del Consell del Territori per formar
el Comitè Estonià de Salvació, que declara la independèn-
cia d’Estònia el dia 24, reconeguda pel Regne Unit, França
i Itàlia. Alemanya ocupa el país. Novembre. Després de la
derrota d’Alemanya a la Primera Guerra Mundial, Rússia
ataca Estònia i en pocs mesos n’ocupa dues terceres parts.

1919 En només tres setmanes, i amb el suport del Regne Unit,
Finlàndia i Escandinàvia, les tropes estonianes recuperen
el territori envaït per Rússia.

1920 Febrer. Pel tractat de pau de Tartu, Rússia reconeix la inde-
pendència d’Estònia. Juny. Es proclama la primera Consti-
tució d’Estònia que estableix un sistema parlamentari. 

1924 El partit comunista d’Estònia, il·legal, intenta un cop d’es-
tat impusat per la Internacional Comunista. La fallida del
cop provoca la desaparició del partit i el deteriorament de
les relacions amb l’URSS.

1934-1940 Període d’autoritarisme en què els partits polítics
són prohibits i es restringeixen les llibertats polítiques, sen-
se que hi hagi una oposició destacable. El 1938 s’aprova
una nova Constitució, s’estableix un Parlament bicameral i
el Partit Comunista i la Liga dels Veterans de la Guerra d’In-
dependència (de caire feixista) són legalitzats i amnistiats.

Període comunista
1939 Agost. Alemanya i l’URSS signen el pacte germanosoviè-

tic, que inclou Estònia en la zona d’influència soviètica.
Setembre. Estònia es veu obligada a acceptar l’establiment
de bases militars soviètiques al territori.

1940 Juny. El Govern estonià ha de dimitir i es convoquen elec-
cions en les quals només participen candidats del partit
comunista. Juliol. El dia 21 el nou Govern proclama la Repú-
blica Socialista Soviètica d’Estònia, que el 6 d’agost que-
da incorporada a l’URSS. S’inicien deportacions massives
d’estionians cap a Sibèria.

1941 Juny. La nit del 14 més de 10.000 persones són arresta-
des i deportades a Sibèria per les autoritats russes.
Juliol. Les tropes alemanyes entren a Estònia, expulsant les
tropes russes, i l’ocupen fins el setembre de 1944.

1944 L’URSS torna a imposar-se a Estònia, iniciant un procés
de “sovietització” del país. Una important diàspora acon-
segueix instal·lar-se a diversos països occidentals.

1944-1980 Entre 1947 i 1949 es produeix la col·lectivització
d’Estònia. S’incrementa la repressió política i s’expandeix
la indústria pesant. A partir del 1960, com a la resta de
l’URSS, sorgeixen algunes formes d’oposició, sobretot entre
els intel·lectuals.

1987 Agost. A la llum de la perestroika, i coincidint amb l’ani-
versari de la signatura del pacte germanosoviètic, es pro-
dueixen manifestacions per tot el país i es forma el Grup
Estonià per a la Publicació del Pacte Molotov-Ribbentrop
(MRP-AEG).

1988 Abril. Es funda el Front Popular Estonià que es converteix
en un dels motors de canvi democràtic a Estònia i un model
per a la resta de l’URSS. El novembre el Soviet Suprem (Par-
lament) estonià adopta una declaració de sobirania i recla-
ma un nou tractat d’unió.

1989 Gener. El Soviet Suprem adopta l’estonià com a llengua
oficial i la bandera tricolor d’Estònia com a oficial. El novem-
bre anul·la la decisió presa el 1940 d’entrar a l’URSS.

1990 Febrer. El dia 22 el Soviet Suprem aboleix de la Constitu-
ció la supremacia del Partit Comunista. Paral·lelament, el
Congrés d’Estònia, rival radical del Soviet Suprem, es decla-
ra l’únic representant constitucional del poble estonià i dema-
na la independència del territori i la retirada de les tropes
soviètiques. Març. Es porten a terme les primeres eleccions
generals democràtiques, a les quals surt vencedor el Front
Popular. Abril. Es restableixen el nom anterior el 1940 (Repú-
blica d’Estònia) i es declara que Estònia és un Estat inde-
pendent. 

1991 En el referèndum que Gorbatxov organiza el març sobre
la conservació de la Unió Soviètica, Estònia planteja la qües-
tió de la independència, recollint al seu favor el 78% de l’e-
lectorat de la república (un 30% entre la població russa).
Després del fracàs del cop d’estat a Moscou l’agost, el 6
de setembre l’URSS reconeix la independència d’Estònia,
que és admesa a l’ONU i a l’OSCE.

La transició democràtica
1992 Juny. S’aprova la nova Constitució en referèndum, amb

un 91% dels vots a favor. Setembre. Eleccions legislatives
i presidencials.

1994 Agost. Les tropes russes abandonen definitivament Estò-
nia.

1995 Febrer. Llei de ciutadania que, de fet, discrimina en l’ac-
cés a la ciutadania la població russòfona. La llei va haver
de ser reformada per tal d’adequar-se als criteris de la UE.
Juliol. Estònia esdevé membre associat de la UE i el desem-
bre en sol·licita la seva adhesió.

1997 Juliol. La Comissió Europea recomana l’inici de negocia-
cions amb Estònia per al seu ingrés a la UE. 


