
EMANTZIPAZIO AMERIKARRA (XIX) 

  Amerikako gizartea 
Espainiar kolonietako gizartea etnia eta talde ugariz osatutako mosaikoa zen

• Penintsulan jaiotakoak zeuden piramide sozialen gailurrean (“gachupin” 
Mexikon, “chapetón” Perun, “godo” Txilen... ematen zitzaizkien mesprezuzko 
izenak ziren). Espainiar hauek kargu politikoen monopolioa zuten. 

• Kreolak: Ameriketan jaiotako zuriak. Arbasoak espainiarrak edo portugaldarrak 
ziren, baina hauek Ameriketan jaioak ziren

o Arlo ekonomikoa kontrolatzen zuten eta harreman onak izan zituzten 
metropoliarekin: merkatariak, artisauak, lurjabeak...

o XVIII. mendeko espainiar monarkiaren politika erreformistak gobernu 
kolonialaren gaineko kontrola handitzea eta gehiengo zuria osatzen zuten 
kreolen aginpidea gutxitzea ekarri zuen. Beraz, botere ekonomikoa izan 
arren, bigarren mailako karguak betetzen zituzten Administrazioan eta 
Elizan.   

o Beraiek izan ziren independentziaren aldeko prozesuko protagonista 
nagusiak eta haien kontrolpean egin zen guztia. 

• Amerindiarrak: Amerikako jatorrizko biztanleak. Hauen kopurua asko jaitsi 
zen (eragileak asko dira: konkistak eragindako sarraskiak, inposatutako lan-
sistemak, europarrek zabaldutako gaitz-izurri ugariak...), baina lurralde 
batzuetan (Peru, Mexiko) nagusi ziren. Bazterturik oso. 

• Beltzak: Nekazaritzan eta morrontza-lanetan jarduten zuten esklaboak; lehen 
aipatu bezala, amerindiarren hondamen demografikoari aurre egiteko Afrikatik 
bortxaz eramandakoak.   

Emantzipazioaren arrazoiak 
• Ekonomikoak: XIX. mende hasieran Espainia ez zen jadanik potentzia bat 

nazioarteko testuinguruan. Ekonomia arloan, gainera, arazo estruktural larriak 
zituen: industri iraultzatik kanpo, oso mugatua zen ere manufaktura-merkatua. 
Metropolia eta Amerikako lurraldeen arteko harremanak kolonialak ziren 
(Espainiak merkataritzaren monopolioa zuen eta kolonien garapen ekonomikoa 
mugatzen zuen). Mugimendu emantzipatzaileak merkatu liberalen 
errebindikazioa bere programaren ardatz bihurtu zuen. 

• Politikoak: Independentzia ekonomikoa lortzeko, kreolek kolonien gaineko 
kontrol politikoa eskuratu nahi zuten. 

• Ideologikoak:   Ilustrazioaren pentsamenduak, Estatu Batuen independentziak 
eta Frantziako Iraultzak nahikoa berritu zituzten ordura arteko irizpideak eta 
jokabideak. Kontraste handiko errealitate osatzen zuten arren, espainiar 
kolonietara ere iritsi ziren joera eta eragin berritzaile horiek, eta burgesia kreolak 
bereganatu zituen. 

• Hauekin guztiekin batera kontuan hartzeko faktoreak dira hurrengoak ere
o Estatu Batuen eta Britainia Handiaren interes ekonomikoak. 
o Napoleonen inbasioak sortutako nahasmena. 
o Espainiak XIX. mende hasieran zuen ahulezia politikoa eta militarra… 
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 Independentzia 
Gizarte kolonialetan konkistaren garaitik izan dira protesta mugimenduak. XVIII. 
mendean gatazka asko piztu ziren populazio eta kultura indigenak errotuen zeuden 
lurraldeetan, penintsularren eta kreolen nagusitasunari aurre egiten zietenak, hain zuzen. 
 
 Faseak 

• 1810-1814: Lehen urratsak XVIII. mende bukaeran egin bazituen ere (merkatu 
librearen errebindikazioa), ez zuen euren nahia gauzatu, harik eta Napoleonek 
Espainia okupatu zuen arte. Napoleon Espainiaz jabetzean abagune egokia izan 
zuten kolonien askatasunerako mugimenduek eta agintean geratu zen hutsunea 
ikusita, Espainian gertatutako erreakzio bera izango dute kolonietan: Gobernu 
Juntak eratzea. Herri Batzorde hauek (kabildo irekiak ) izan ziren 
independentziaren ernamuinak. Metropolia (Espainia) okupatuta zegoenez gero, 
koloniak krisialdi honetaz baliatu ziren independentziaren aldeko aldarrikapenak 
egiteko (Rio de la Plata, Nueva Granada...). Mexikon nekazariek bultzatu 
zituzten askapenerako lehenengo mugimenduak, Miguel Hidalgo eta Jose 
Morelos apaizek gidatuta. Baina kasu honetan kreol dirudunek eta espainiar 
armadak matxinada desegin eta buruak exekutatu zituzten (mugimendu 
askatzaile honek kutsu sozial garbia baitzuen). 

• 1814-1816: Fernando VII.a Espainiako tronora itzulirik eta Europa Aliantza 
Santuak babesturik, amerikar iraultzak atzera egin zuen. Txile, Quito, Kolonbia, 
Venezuela, Mexiko eta Peru espainiar tropen kontrolpean geratu ziren berriro. 
Simon Bolivar-ek Haitin bilatu behar izan zuen aterpea. 

• 1816-1824: “Askatzaileek” zuzendutako kanpaina militar handiak hasi ziren 
(San Martin Rio de la Plata eta Txilen; Bolivar Venezuela, Ekuador eta 
Kolonbian). 1824an Ayacuchon (Peru) espainiarren armada menperatzeak ekarri 
zuen mendetasunaren amaiera eta Amerikako nazio berrien jaiotza. 

Mexikok beste bide bat hartu zuen. Agustin Iturbidek inperio bihurtu zuen elizaren, 
armadaren eta kreol aberatsen agintariak alde zituela. 
Guatemalak, Nikaraguak, Costa Ricak... beren burua aske eta independente deklaratu 
ondoren (Espainia zein Mexikoren agintetik) Erdialdeko Amerikako Probintzia Batuak 
eratu zituen, nahiz eta geroago banandu egin ziren. 

Independentziaren ondokoa 
Independentzia lortu zen, baina ez zen gizarte aldaketarik izan eta egonezin politikoa 
izan zen errepublika berri haien ezaugarrietako bat XIX. mende osoan zehar. 
Herri berriok nola zehaztu ez zegoen batere argi. Simon Bolivarrek Kolonbia Handia 
zuen buruan, gaurko Kolonbia, Ekuador eta Venezuelak osatua eta, geroago, Amerikako 
Estatu Hispanikoen Konfederazioa, Iparramerikako Estatu Batuetan mendebalderantz 
hedatuz eraikitzen ari zirenen antzekoa. 
Bolivarren utopia horrek huts egin zuen, nazio berriek oso bide desberdinak hartu 
baitzituzten. Gizarte libre eta sistema liberal aurreratuak eratzeko asmoa ere ustel geratu 
zen. Kreolen eskuetara joan ziren botere ekonomikoa eta aginte politikoa; indigenak 
lehen bezain bazterturik geratu ziren eta, kasu gehienetan behintzat, esklabo beltzei ez 
zieten askapena eman. Era berean, gerrak eta ezegonkortasun politikoak nagusitzean, 
Estatu Batuen eta Erresuma Batuaren neokolonialismoaren harrapakin errazak izango 
dira. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_de_Morelos
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