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din decembrie 1989
Reorganizarea sferei sovietice de influenţă din centrul
şi estul Europei
S.U.A. şi U.R.S.S. au convenit asupra unei
noi ordini mondiale

Decembrie 1989: Noua Ordine Mondială
ajunge în România
Guvernarea Ceauşescu a fost slăbită de cauze interne
şi externe
Împotriva României s-a acţionat pe plan mediatic
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România devine ţintă a acţiunilor iredentiste ale Ungariei
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Adversarii lui Ceauşescu din interiorul ţării erau agenţi
ai unor servicii secrete străine
Ceauşescu s-a îndepărtat de Securitate şi de Armată
Declanşarea revoltei populare a creat cadrul favorabil
loviturii de stat
Organele de ordine publică nu au acţionat pentru reprimarea
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Arderea unor cadavre, gestul suprem de compromitere
a regimului Ceauşescu
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Securitatea a avut propria ei poziţie în cadrul evenimentelor
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Evenimentele din decembrie 1989 au fost prezentate
opiniei publice în mod fals
În decembrie 1989, Partidul Comunist Român
s-a destructurat
Statul român a fost grav afectat de evenimentele
din decembrie 1989
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