SLOVENCI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI - V Jugoslaviji prevzame
oblast Komunistična
partija
Zbor odposlancev slovenskega naroda (Kočevski zbor) se je
leta 1943 na zasedanju v Kočevju izrekel za vljučitev Slovenije
v Jugoslavijo.

Narodnostna sestava povojne Jugoslavije se ni spremenila.

NOTRANJA UREDITEV JUGOSLAVIJE

Jugoslovanska Slovenska zastava
zastava in grb in grb

Ustanovitev LJUDSKE FRONTE

PRVE POVOJNE VOLITVE IN PREVZEM OBLASTI Komunistične
partije Jugoslavije
Po končani vojni imajo komunisti oblast trdno v svojih rokah vendar
jih določila sporazuma Tito-Šubašič zavezujejo, da v državi izpeljejo
demokratične večstrankarske volitve v ustavodajno skupščino.
Izvedene so bile novembra leta 1945. Ker je komunistična oblast na
vse načine ovirala opozicijo, se meščanske stranke niso uspele
organizirati in tako na volitvah niso sodelovale. Tako se je na
volitvah znašla ena sama lista - Ljudska fronta (v Sloveniji OF).
Volilno pravico so dobile tudi ženske. Glasovanje je potekalo s
pomočjo kroglic, glasovati pa je bilo možno le za ali proti (črne
skrinjica) Ljudski fronti.
Za Ljudsko fronto je glasovalo 90% volilcev. Na volitvah so se
odločili tudi proti obnovitvi kraljevine in kralju prepovedali vrnitev
v domovino.

Ali je v resnici šlo za demokratične volitve?

Kaj je bilo značilno za t.i. LJUDSKO DEMOKRACIJO

Kako so komunisti obračunali z nasprotniki
OBRAČUN Z OKUPATORJEVIMI SODELAVCI
To so bili procesi proti vojnim zločincem in okupatorjevim
sodelavcem. Rupnik je bil obsojen na smrt in ustreljen.
MNOŽIČNI POBOJI BREZ SODNIH PROCESOV
Poleti 1945 je nova oblast brez sodnih procesov obtožila in pobila
več kot 10 000 domobrancev in drugih nemških kolaborantov iz
območja celotne Jugoslavije, ki so jih angleške čete vrnile iz
Koroške.
Zato ker so preživeli?

POLITIČNI PROCESI - Nagodetov proces
Obtožena je skupina izobražencev in predvojnih politikov, ki se je
zavzemala za družbeno ureditev po vzgledu na zahodnoevropske
demokracije.
S pomočjo besedila (učbenike str. 153, prvi odstavek) ugotovi, kako
je proces običajno potekal in kaj so bili glavni cilji teh procesov.

