
AMERIKETAKO HISPANIAR KOLONIEN INDEPENDENTZIA

1. Zeintzuk
2. Independentziaren kausak
3. Gertaera nagusiak
4. Independentziaren ondorioak

Ariketa:
Hurrengo esaldi guztiak ongi ordenatuta (liburuaren, webaren, edozein liburu edo 
entziklopediaren laguntza erabil dezakezu), eta goiko lau puntuei jarraituz eskema argi 
bat egiteko erabili behar dituzu:

1. Kreolak (criollos) mugimendu independentistaren bultzatzaile eta protagonista 
nagusiak.

2. Ideia ilustratu eta liberalek sistema kolonialaren injustizia kritikatzen dute, 
kreolak hainbat kargu publikoetatik baztertzen dituelako.

3. Napoleonen inbasioak sortutako nahasmen eta botere hutsunea Espainian.
4. Ez zen gizarte aldaketarik izan (indio, mestizo eta beltzen zapalkuntza mantendu 

zen)
5. Kreolak baztertuta zeuden politikako goi postuetatik
6. Iraultza liberal burgesa ezarri zen, Rio de la Plata inguruan bereziki, beste 

lurraldeetan ez zen hainbesterako izan
7. Ideia ilustratuak eta liberalak zabalduta zeuden:  isilpeko aldizkari eta liburuen 

bidez, eta baita Europan ikasi zuten kreolen bitartez.
8. Ipar Amerikako kolonia britainiarren independentzia eredua (Espainiak 

lagundutako prozesua).
9. Kreolen nahia eta eskaera komertzioan askatasuna izateko (Karlos III.aren 

erreformekin metropoliaren kontrol politiko, ekonomiko eta administratiboak 
oso handiak baitziren).

10. Ingalaterraren interesak Ibero Amerikan, mugimendu independistei laguntza 
emanez.

11. 1824. Ayacuchoko gudatea (Perun), gerraren azken ekintza, independentzia 
lortuko da.

12. Zatikatze politikoa eta herrialde independente berrien arteko liskarrak
13. Nueva Espainiako Erregeordetza (Erdi Amerikan)
14. Nueva Granadako Erregeordetza (Hego Amerikan)
15. 1808-1810. Amerikako hiri nagusietan Batzarrak eratuko dira
16. Kreolen erabateko nagusigoa independizatutako lurraldeetan
17. 1810-1825: Independentzia aldarrikapenak. Britainia Handiaren eta A.E.B.ren 

laguntza
18. Peruko Erregeordetza (Hego Amerikan)
19. Rio de la Platako Erregeordetza (Hego Amerikan)
20. 1816-1825. Simon Bolívar eta José San Martín buruzagiek irabaziko diete 

Espainiaren alde zeudenei.
21. Espainiak zituen kolonia guztiak galdu zituen (Kuba, Filipinak, Puerto Rico eta 

Ozeano Bareko irlak ezik).
22. 1810-1815. Amerikako batzarrek Batzar Orokorrarekin (Gorenarekin) eten 

egingo dute.
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