
Pod Stalinovým tieňom

Obmedzovanie demokracie v ČSR

* obnova vojnou zničenej krajiny
* posilnenie postavenia KS
* strata občianskych práv pre nemeckú a maďarskú menšinu 
* postupné vysťahovanie z krajiny
*sovietizácia krajiny

Voľby r. 1946
V máji sa konali prvé povojnové voľby, na ktorých sa mohli zúčastniť iba strany združené v NF.
Národný front (NF)-bola umelo vytvorená jednotná organizácia, v ktorej mali zastúpenie všetky politické strany, ktoré sa zúčastnili za vojny v odboji (na Slovensku iba DS a KS). Po februárovom prevrate 1948 v ňom získali komunisti neobmedzenú moc.
	V Čechách najväčší počet hlasov získala KS – 40,17 % a predsedom vlády sa stal Klement Gottwald.
Na Slovensku sa víťaznou stranou stala Demokratická strana DS= akademici, stredoškoláci, inteligencia, roľníci, živnostníci (kresťanstvo, demokracia) s 62 % hlasov a za ňou Komunistická stranaKS= odbory, odbojári, mládež (národná a sociálna demagógia) 30,37%.

	Pre Slovensko to malo katastrofálny dopad, pretože komunisti na Slovensku začali presadzovať pražský centralizmus, čo znamenalo, že sa celoštátne spočítali hlasy a víťazom sa nakoniec stala komunistická strana. 


Nastolenie totality
Komunistická strana vedené ZSSR od samého počiatku zavádzala. Začala robiť propagandu proti DS, kde cez políciu a iné orgány dávala informácie medzi obyvateľov o chystanom protištátnom sprisahaní, ktoré iniciuje DS. To viedlo k masovým demonštráciám a nakoniec ministri DS podali demisiu.
Počas revolúcie 1948 sa ešte pokúsili demokratické strany na čele s prezidentom E.Benešomupevniť demokratický systém ČSR. 
Komunisti však cez sľuby, vyhrážky  a nátlak nastolili tzv. ľudovú demokraciu.V skutočnosti to bola totalita podľa sovietskeho vzoru, ktorej hlavným prvkom bolo presadzovanie - - ATEIZMU a ideologické ovládanie.
9. mája 1948 bola prijatá nová ústava
nový prezident K. Gottwald
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Stalin, kosák, kladivo, červená päťcípa hviezda – typické znaky Sovietskeho zväzumaxresdefault.jpg

file_6.wmf




v strede J. Tiso
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Klement Gottwald, hovorilo sa mu, prvý robotnícky prezident
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Komunistické plagáty                                 
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2018 - Jak dál v ÈSSD ...
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Ví�azný február alebo ako sa totalita dostala k moci u nás (III ...
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