
 

Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

 

Kennedy diante do muro de Berlín 

O 13 de agosto de 1961 o Goberno da República Democrática Alemá decretou o peche da fronteira 

berlinesa e a construción dun muro de cemento e aramados para separar as zonas de Berlín. A pesar 

das protestas occidentais, o reforzamento dese muro continuou ata converterse nunha barreira 

infranqueable. O muro da vergoña acrecentará os sentimentos de unión dos occidentais reflectida na 

frase de Kennedy: eu tamén son un berlinés. 

 

Hai moita xente no mundo que non comprende, ou pretende non comprender, cal é a gran diferenza entre o 

mundo libre e o mundo comunista. Que veñan a Berlín! 

Hai quen di que o comunismo é o camiño do futuro. Que veñan a Berlín! 

Hai quen di que, en Europa e fóra, podemos traballar cos comunistas. Que veñan a Berlín! 

Hai mesmo algún que recoñece que o comunismo é malo, pero que permite realizar progresos económicos. 

Que veñan a Berlín! (...) 

Tódolos homes libres, onde queiran que vivan, son cidadáns de Berlín. É por iso polo que, como home libre, 

teño o orgullo de dicir: "Ich bin ein Berliner" [eu tamén son berlinés]. 

John F. KENNEDY. Discurso en Berlín. Xuño 1963 

 

 

 

 

Declaración aos pobos colonizados 
Entre os factores que contribuíron a intensificar o proceso de independencia dos pobos colonizados  

están os congresos celebrados en varias ocasións e en varias localidades de África e Asia. 

 

Nós afirmamos o dereito de todos os pobos colonizados a dirixir o seu propio destino. 

Cómpre que todas as colonias sexan liberadas do dominio estranxeiro, sexa este político ou económico. 

Os pobos das colonias deben ter o dereito a elixir os propios gobernos (...). Nós dicimos aos pobos das 

colonias que deben loitar para alcanzar estes obxectivos con todos os medios de que dispoñan (...). A loita 

polo poder político é o primeiro paso e a condición previa e necesaria que ten que levar a unha plena 

emancipación social, política e económica. O Congreso Panafricano invita a todos os traballadores das 

colonias a organizarse efectivamente e a situarse na vangarda da loita contra o imperialismo. As súas 

armas, a folga o e boicot, son invencibles. Nós invitamos igualmente a intelectuais e profesionais das 

colonias a tomar conciencia das súas responsabilidades (...). 

Pobos colonizados e sometidos do mundo, unídevos! 

Resolucións do V Congreso Panafricano de Manchester. 1945 


