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Italijos fašistų veikla

Pirmaisiais pokario metais Italiją 
apėmė ekonominė ir politinė 
krizė.Darbininkai užiminėjo 
gamyklas,valstiečiai dalijosi 
dvarininkų žemę,kūrėsi Raudonosios 
gvardijos būriai.Šalyje stiprėjo 
kairiųjų partijų pozicijos.



Visoje šalyje kovai su 
vyriausybe ir 

komunistais steigėsi 
fašistų būriai.

1919 m. Milane susirinko 
pirmoji fašistų 

asamblėja.

1921 m. Fašistai 
pasiskelbė partija.Jos 
vadu-duče-tapo 

B.Musolinis.
B.Musolinis



B.Musolinio atėjimas į valdžią

1922 m. Italijoje buvo labai 
neramu.Vyko streikai.Siautėjo 
fašistai.Šalyje vis labiau įsigalėjo 
anarchija,kuria galėjo pasinaudoti 
komunistai.Dalis 
politikų,pramoninkų,bankininkų 
norėjo atiduoti valdžią 
fašistams,žadėjusiems sudaryti 
tvirtą vyriausybę,įvesti tvarką.



B.Musolinis kategoriškai reikalavo 
valdžios:”Arba mums duos valdžią,arba mes 
ją pasiimsim”.

1922.10.27 iš Neapolio Romos link išžygiavo 
40-50 tūkst.smogikų.Fašistai 
rizikavo.Vyriausybės kariuomenė galėjo juos 
be vargo išblaškyti,bet toks įsakymas 
nebuvo duotas.



Tada daug kam 
atrodė,kad fašistai 
išves šalį iš 
krizės,sustabdys 
kylančią 
revoliuciją.Karalius 
Viktoras Emanuelis III 
1922.10.29 d. 
Pranešė 
Musoliniui,kad jam 
pavedama suformuoti 
vyriausybę.

Žygis į Romą



Italijos fašizmo vidaus politika

1. Buvo apribotos 
parlamento teisės,o nuo 
1928 m. Deputatais 
galėjo tapti tik fašistai;

2. B.Musolinis gavo teisę 
leisti įstatymus;

3. Uždraustos visos partijos 
ir žiniasklaidos 
priemonės,išskyrus 
fašistų;

4. Valdininkais ir teisėjais 
galėjo būti tik fašistai;

5. Vyriausybė pavadinta 
Didžiąja fašistų taryba;

Jaunoji fašistė rodo pagarbą Italijos vėliavai



Ekonomikos pertvarka

1. Nutraukta parama nerentabilioms 
įmonėms,remiami didžiųjų,gerai 

dirbančių įmonių savininkai;

2. Didelės apimties ir reikšmės 
projektai(kelių tiesimas,gyvenamųjų 
namų ir elektrinių statyba);

3. Didinamos išlaidos karo 

pramonei,armijai(ji gausinama ir 
modernizuojama).



Užsienio politika

3-ajame dešimtmetyje Italija laikėsi 
savarankiškos taikingos užsienio 
politikos.Rėmė Austrijos 
nepriklausomybę,kartu su 
Prancūzija ir Anglija pasmerkė 
Vokietiją,kai šį užėmė Reino zoną.



4-ajame dešimtmetyje 
Italijos politika 
agresyvėjo.Musolinis 
siekė sukurti Romos 
imperiją,dominuoti 
Viduržemio 
jūroje.1935m. Italija 
užėmė 
Etiopiją.Vykdydamas 
agresyvią 
politiką,Musolinis 
suartėjo su Hitleriu.



Apibendrinant...

Ilgainiui,siekdami visuotinės 
kontrolės, jie įvedė autokratinį 
valdymą.Tačiau fašistinė Italijos 
diktatūra niekada nevirto tokia 
totalitarine kaip nacizmas ar 

stalinizmas.Čia nedegė laužuose 
knygos,niekas nežudė režimo 

opozicionierių,Italijoje neišaugo nė 
viena koncentracijos stovykla.
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