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Sarrera
Unai Vázquez Puente

Esku artean duzun lanaren esparrua Gizarte Zientziak dira. Gaur egungo munduaren
funtzionamenduari so, kontzeptu jakin batzuk landu nahi izan ditugu, hala nola
globalizazioa, kapitalismo neoliberala eta inperialismoa. Hori guztia oinarri, munduan
sortutako zenbait gatazka eta prozesu ulertzeko gakoak lantzea izan dugu erronka.
Kontinenteka: Europaren eraikuntza eta izaera inperialista; Latinoamerikako prozesu
bolivartarra zein jatorrizko herriak, eta, azkenik, mundu arabiarra eta Palestinaren
garrantzia.
Azken urteotan, mundializazio edo globalizazioaren fenomenoa dela-eta,
asko aldatu da mundua oro har eta nazioarteko harremanak espezifikoki. Gerra
Hotzaren amaierak ekarri zituen ondorioek, hala nola mundu bipolarra desagertzeak
eta bi blokeen arteko botere-gatazkak, egokitzapen zaila izan dute Nazioarteko
Harremanetan akademiaren ikuspuntutik, bai eta ezkerreko mugimenduetan eta
beraien planteamendu politikoetan gizarte zibilaren ikuspuntutik ere. Jakintza-arlo
horretan nagusi diren ikuspegiak ez ziren guztiz egokitu errealitate berri horretara
eta, ondorioz, ikuspegi zabalago bat duten korronte teorikoak agertzen hasi ziren.
Hala ere, bipolaritatea desagertu zenetik hogei urtera, Nazioarteko Harremanen
arloan material gutxi ekoitzi dira kontzeptu berriak batzen dituztenak eta zaharrei
begirada kritiko eta eguneratua ematen dietenak.
Denbora luzean Estatuak ez diren aktoreak ikusezinak izan dira. Norbanakoak,
enpresa pribatuak, gizarte zibila oro har eta gizarte-mugimenduak zehazki, nazioarteko eragile gisa onartzea lan nekeza izan da. II. Mundu Gerraren ostean hainbat
adibide daude: langile-mugimenduak, ekologistak, bakezaleak edo gutxiengo etnikoen eskubideen alde edo apartheid-aren kontra egin dutenak ere. Are indartsuago
Europatik haratago, Latinoamerikari erreparatzen badiogu, non herri-fronteek
osatzen jarraitu zuten eta Mugimendu Zapatistaren geroztik herri-mugimenduen
hazkundea eta beraiekin batera ezkerreko gobernuen sorrera geldiezina izan den.
Baina akademiak, denbora luzez, gizarte-logika horiek guztiak baztertu egin
ditu, eskola errealistaren oinarritik zetorren eta. Izan ere, eskola errealistak estrategiadiplomazia egiteari baino ez zion garrantzirik eman, bestelako nazioarteko ekintzak
alde batera utziz. Horren harira, aipatu globalizazioak norbanakotasuna handitu egin
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du, batzuen ustez, eta, jendeari botere gehiago emanez, demokratizaziorantz jo du;
beste batzuentzat, berriz, estratifikazioa bultzatu du, klase-sentimendua suntsitzeko.
Hala, errealitate honen kontzientzia-hartze handitzearekin batera, kolektiboa ere
handitu egiten da, mundua espazio bakar, global eta berehalako gisa ulertuz.
Egun, munduaren ikuspuntua aldatu egiten da. Norbanakoaren eta kolektiboaren
jokamoldea aldatzen da Estatuaren erreferentzialtasunari eta garrantziari dagokienez, bai nazioarte-mailan baita estatu barruan ere. Horrek guztiak argi uzten du
nazioarteko erlazioen paradigma berri baten aurrean gaudela, inperialismoaren
moduak aldatzen dituena. Ez da kasualitatea 2010-2011n Tunisian egindako
altxamenduak, «Jasminen Iraultza» izenez ezagututakoak, bere isla izatea mundu
arabiarrean oro har, Europan izendatutako «Udaberri Arabiarra» iristeraino. Edota
aipatutako Zapatisten mugimendua Abya Yala (Latinoamerika) osoko jatorrizko
herrien borroketarako bultzada izatea. Zer esanik ez Mendebaldeko zibilizazioetan
«haserretu»en mugimenduarekin gertatutakoa.
Geopolitikaren ikuspegitik azken urteetan gertatzen ari den aldaketa izugarria
da. AEBk Gerra Hotzaren bukaeran lortutako hegemonia kolokan dago aspaldi eta
hura ez galtzearren egindako esku-hartzeak ondorio latzak izan ditu: Estatu Islamikoa
edo altxamendu faxista Ukrainan ditugu azken adibide. Horretarako, akademiak
aspalditik lurperatu nahi zuen kontzeptu bat berrezkuratuz: inperialismoa.
Hori guztia dela-eta, ezinbestekotzat jotzen dugu ikasmaterial berri bat sortzea,
zeinean munduaren funtzionamenduaren eskema zaharren eta paradigma berrien
gakoak adierazten diren. Behin eskema horiek garatuta, munduko gatazka eta
prozesuen gakoak markatze aldera.
Oro har, unibertsitaterako ikasmaterial gisa planteatuta baldin badago ere
—Soziologia, Zientzia Politiko, Kazetaritza edo Antropologiarako besteak beste—,
gaiak modu sinplean azaltzen dira, aditua ez den irakurlearentzat, inperialismo
kontzeptuaren sarrera gisa, munduko gatazka nagusiak ulertzeko lerro nagusiak
ulergarriagoak bilakatzeko. Erreferentziako materiala izatea nahi dugu, akademiatik
haratago, edozein herritarrentzat.
Kontuan izan behar da Askapenak, euskal talde internazionalistak, bultzatzen
duen proiektua dela, UEUrekin elkarlanean oinarritutako esperientzian. Ia 30 urte
dira Askapena jaio zenetik eta hasieratik nazioarteko gaietan eta internazionalismoan
formatzea izan dugu helburu, besteak beste. Bide horretan hamaika liburu, jardunaldi,
mintegi eta ekimen burutu ditugu munduko hainbat prozesuren inguruan.
Ikasmaterial honen proposamena, beraz, horrelako jardunaldien esperientziei
lotuta doa. Oraingoan, UEUrekin batera 2015eko Udako Ikastaroetan burututako
«Munduari So: XXI. mendeko inperialismoaren hausnarketa prozesu ezberdinen
gakoei erreparatuz» jardunaldietan du oinarri.

Sarrera
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Helburu nagusia nazioarteko gaietan formakuntza politikoa zein akademikoa
garatzea da. Munduaren funtzionamendutik hasita, oinarrizko kontzeptuak landuz,
egun dauden prozesu politiko zein gatazka nagusiak ulertzeko tresna metodologiko
zein kontzeptuala garatzea.
Bestelako helburuak:
•• Atzoko eta gaurko inperialismoaren helburu eta tresnen hausnarketa egitea.
•• Geopolitikaren ikuspegitik, gaur egungo prozesu zein gatazka nagusien
oinarri edo gakoak ulertzea.
•• Globalizazio neoliberalaren helburu zein tresnak identifikatzeko tresna
sortzea.
•• Inperialismoaren eragina ulertaraztea.
•• Europar Batasunaren eraikuntzaren azterketa kritikoa egitea. Gaur egungo
Ekialdeko Europako gatazka eta «koloretako iraultzen» oinarriak finkatzea.
•• Ekialde Hurbileko iraultzen arrazoiak aztertzea. Palestinako gatazkaren
inguruko gakoak ezartzea.
•• Latinoamerikako paradigma postneoliberal berria aztertzea, «prozesu
bolivartarra» deritzona.
Hori dela-eta, hauek dira liburuan aurkituko dituzun edukiak, kapitulu edo
blokeka:
Inperialismoa kontzeptu gisa. Inperialismoak, Mendebaldekoa oro har eta
AEBkoa partikularki, atzo eta gaur erabiltzen dituen tresnak: armada, estatukolpeak, NATO, TTIP...
Europa: dependentzia-harremanak eta harreman inperialak. Historiari begirada:
kapitalismo zentraleko herrialdeak edota inperialak, inperiopeko herrialdeak edota
ekonomikoki periferikoak, naziorik gabeko estatuak. Gerra Hotzari eta haren amaierari
begirada bat: NATO, Europar Batasunaren jaiotza eta Ekialdeko blokea. SESB eta
Jugoslaviaren desagertzea. Eta bereziki: egungo egoera Ekialde-Mendebalde arteko
harremanetan (Hego-Ipar harreman klasikoen antz handia dutenak), inperialismo
berria (?), gerra hotz berria (?).
Mundu arabiarra: kontzeptu basikoak (arabiarra / musulmana / islamista /
jihadista / ...) azalduko dira, komunikabideek kriminalizaziorako erabilitako tresnak
indargabetzeko. Bilakaera historikoa, kolonialismoa, Europa eta Ameriketako Estatu
Batuen inperialismoen esku-hartzea, ustezko Udaberri Arabiarraren ondorioak eta
gaurkotasuna, zenbait erresistentzia-eredu eta islamismo politikoa besteak beste.
Hori dena, Palestinaren gatazka ulertzeko gakoak ahaztu gabe. Aparteko
kapitulu batean, herri horren bilakaera historikoa eta gatazka horren muinak eta
gakoak azalduko dira. Palestina bera inperialismo zein erresintentziaren ikur bilakatu
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delako, eta mundu arabiar zein mundu osorako berebiziko garrantzia duelako, modu
sinbolikoan bada ere.
Latinoamerika eta prozesu bolivartarrari dagokionez, azken 25 urteetako
historiari erreparatzen diogu. ALCAren kontrako borrokatik hasita, azken
hamarkada(ta)n egin diren iraultza «demokratiko»etaraino. Zenbait proiekturen
arteko talka eta sinergiak (ALBA / Mercosur / «Alianza del Pacífico». Jatorrizko
herrien borrokak eta ahalduntzeak. «Extractivismo» edo erauzte-ereduak sortutako
talkak gobernuen eta gizarte-mugimenduen artean.
Hau guztia, egile anitzek espresuki idatzitako testuen bidez. Autoreen taldeek,
akademikoki esanguratsuak izateaz gain, teoriaren hausnarketan erreferenteak
badira ere, praktikara eramaten dituzte beren planteamenduak, herri-mugimendu
zein aldaketa politikorako mugimenduarekin (Euskal Herrian zein mundu-mailan
daudenekin) batera, aktibista edo militante gisa aritzen direlako. Mundua aldatzeko,
haren dinamikak eta erlazio motak iraultzeko munduari so egiteaz gain, hausnartzeaz
gain, ekin behar delako. Famatu bilakatu diren hitzak errepikatuz, «lehengo sentitu,
gerora pentsatu eta azkenik ekin».
Irakurketa on eta ikasketa hobea.

Inperialismoaren
teorizazioa eta
Ameriketako
Estatu Batuen
inperialismo
kapitalista

1. Inperialismoaren teorizazioa eta Ameriketako
Estatu Batuen inperialismo kapitalista
Iratxe Perea Ozerin
1.1. SARRERA
XXI. mendean inperialismoaren ikerketak zentralitatea berreskuratu zuen arlo
akademikoan. Eremu politikoan ere protagonismoa hartu zuen, ezkerreko poltikarien
edota analisten eskutik. Horren atzean daude doktrina neoliberalaren politika
inperialistak 1980ko hamarkadatik aurrera eta Ameriketako Estatu Batuetako
(AEB) George W. Bush-en administrazioak bultzatutako war on terror. Dena den,
inperialismoaren teorizazioak ibilbide zabala dauka. Nahiz eta eskola marxistak
bereziki garatu dituen horren inguruko ikasketak, bestelako ikuspuntuak ere nabarmentzen dira. Aldi berean, teorialari marxistek inperialismoaren inguruan eztabaida
aipagarriak izan dituzte haien artean. Hemen teorizazio horiek eta haien arteko
eztabaidak aztertzen dira, inperialismoaren ibilbide historikoa eta ezaugarri nagusiak
jorratuz. Teoria irudikatzeko AEBn politika inperialistari erreparatzen diogu.
1.2. INPERIALISMOA DEFINITZEN
Fenomenoaren harira idatzitako liburu banatan, David Harvey eta Alex Callinicos
teorialariek inperialismoa definitzeko zailtasunak aitortzen dituzte (Callinicos, 2009:
3). Ikuspegi zabal batetik, menperatze politikoaren modu jakin gisa uler dezakegu
(ibídem: 3). Burbank eta Cooper historialariek inperioaren definizio zehatzagoa
ematen dute: unitate politiko handiak dira, politika espantsionisten ondorioz,
pertsonak eta herriak euren eremuetan sartu ahala, horien artean ezberdintasuna eta
hierarkia sustatzen dutenak (Burbank eta Cooper, 2010: 8).
J.A. Hobson-ek analisi sakona egin zuen, gaur egunera arte arlo akademikoan
eragin nabarmena izan duena (Hobson, 2009: 395). Inperialismoa definitzeko,
beste bi kontzeptu hauekin lotu zuen: nazionalismoa eta kolonialismoa. Prozesu
kolonizatzailean nazionalismoaren hedapena gauzatzen da, nazio baten arraza,
hizkuntza eta instituzioak lurralde-mailan hedatzen direlako. Gehienetan
kolonizatzaileen gutxiengo batek botere politikoa eta ekonomikoa bereganatzen
zuen kolonietan, beti metropoliaren kontrolpean1. Hobson-en hitzetan, kasu horietan
inperialismo hitza erabil daiteke (ibídem: 17-27).
1. Hobson-ek europar inperioen kasua adierazi zuen.
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Kontzeptuari buruzko ikerketarik zabalena korronte marxistak garatu du.
Teorialari marxista klasikoek Hobson-en eragina jaso zuten, baina fenomeno horren
lotura garapen kapitalista historikoarekin azpimarratu zuten2.
Rudolf Hilferding-ek finantza-kapitalaren hedapena kapitalismoaren azken
fase gisa ulertzen zuen, eta inperialismoa fase horren berezko ondorioa zela adierazi
zuen (Hilferding, 1985: 407-414). Era berean, Nikolai Bukharin-en eta Vladimir
Leninen arabera, inperialismoa sailkapen historikoa da. Lehenak inperialismoa
«finantza-kapitalaren politika» definitu zuen, finantza-kapitalismo fasearen politika
konkistatzaile berezia (Bukharim, 2003[1929]: 120). Leninek inperialismoaren
definiziorik ospetsuena eman zuen: «fase berezia kapitalismoaren garapenean»
(Lenin, 2009: 399-529). Hain zuzen, kapitalismoaren faserik aurreratuena edo «fase
monopolista» zela adierazi zuen.
Rosa Luxemburgo-k antzeko ikuspegia zeukan, ñabardura nabariekin. Kapitala
mundu-mailan hedatzeko botere politikoaz baliatu zela argudiatu zuen, sistema
sozioekonomiko aurrekapitalistak suntsituz eta kapitalismoa inposatuz. Garapen
kapitalistaren azken fasean pilaketa mantentzeko, etekinaren esplotazioarekin
jarraitzeko, politika inperialista beharrezkoa da. Hala, kapitalismoaren hedapena
sustatzeko lanabes politiko gisa ulertu zuen inperialismoa, garai horretako oinarrizko
arazo politikoa zena (Luxemburgo, 1975: 3-42).
Bestetik, aipagarria da Joseph A. Schumpeter ekonomialariaren definizio
alternatiboa: «Estatu baten “oinarririk gabeko” grina espantsio bortitzerako mugarik
gabe» (Schumpeter, 1986: 1-105). Schumpeter-ek marxismoaren ikuspegia kritikatu
zuen, Estatuen —edo eliteen— interes ekonomikoetan arreta gehiegi jartzeagatik.
Haren ustez, inperialismoa Estatuen hedatzeko berezko joera da, kasu askotan
historian zehar grina irrazionalen edo instintiboen ondorioz gauzatu dena.
Schumpeter bezala, Hannah Arendt filosofoak uste zuen kapitalismoaren eta
inperialismoaren logikak ezberdinak zirela. Inperialismoaren politika «hedapena
hedapenagatik» definitu zuen. Europar inperioak 1884tik 1914ra jorratu zituen.
Arendt-en aburuz, une hartan potentziek kontzientzia globala hartzen zuten eta
muudu-politika egiteko grina azaleratu zen. Inperialismoak boterearen politika
maila globalera eramateko nahia adierazi zuen (Arendt, 2006 [1951]: 36, 211- 2012).
Gaur egun, marxismo klasikoaren analisia abiapuntu hartuta, Alex Callinicos,
Samir Amin, David Harvey, Michael Hardt eta Antonio Negri, Ellen Meiskins
Wood, eta ildo bereko autoreek inperialismo garaikidearen nondik norakoak jorratu
dituzte. Leninen definizioa kontuan hartuta, Amin-ek, adibidez, argudiatzen du
inperialismoa ez dela kapitalismoaren faserik aurreratuena, baizik eta sistema horren
2. XX. mendeko hasieran garatu ziren inperialismoaren teorien eboluzioan sakontzeko, Roberto
Mesa-ren laburpena begiratu: Mesa, R. (1980): Teoría y práctica de Relaciones Internacionales, 2.
ed., Taurus, Madril, 155-160. Edota Anthony Brewer-en analisia: Marxist Theories of Imperialism: A
Critical Survey. 2. ed., Routledge, Londres, 1990 [1980].
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berezko ezaugarria (Amin, 2001:19). Edonola ere, irakurketa horiek inperialismo
kapitalistaren analisia berreskuratzen dute.
Harvey-en hitzetan, inperialismo hori bi dinamikak osatzen dute: estatuen
estrategia politikoa, diplomatikoa eta militarra; eta botere ekonomikoaren eguneroko
jarduera gaur egungo kapitalismoan (ekoizpen-praktikak, merkataritza, finantzafluxuak, informazio-jarioa, migrazioak, eta abar). Sistema kapitalistan aberastasuna,
baliabideak eta boterea modu ezberdin batean banatzen dira geografikoki. Beraz,
inperialismoa da botere politikoa erabiltzea banaketa asimetriko horretan lortutako
abantaila ekonomikoak esplotatzeko eta mantentzeko. Inperialismo kapitalistan
kapitalaren logika nagusitzen da lurraldea bereganatzearen gainean, nahiz eta kasu
batzuetan azken hori inposatzen den (Harvey, op. cit.: 26, 31-33). Wood-ek ere
lehentasun hori nabarmentzen du. Inperialismoa «klase-menperatze» gisa definitzen
du. Inperialismo kapitalistaren berezitasuna «ekonomikoa denaren nagusitasuna»
da, nahiz eta ekonomikoa ez den hertsadura (politikoa, militarra, judiziala) ere egon
(Wood, 2003: 4). Callinicos-en hitzetan, «ekonomikoaren eta lehia geopolitikoaren
arteko elkargunea da» (Callinicos, op. cit.: 138).
Azkenik, Hardt-ek eta Negri-k ikuspegi postmodernoa ematen dute. Inperialismoa bukatu dela iragartzen dute, fenomeno hori: «Europar estatu-nazioen subiranotasunaren hedapena zen, haien mugez gaindi». Gaur egungo gizarte globalizatuan
ez dauka lekurik; mantentzen dena, bizirik eta sasoi onean, inperioa da: «subiranotasunaren forma global berria», entitate nazionalen eta supranazionalen multzo batek
osatuta (Hardt eta Negri, 2000: 12-15) .
1.3. LEHENDABIZIKO INPERIOETATIK INPERIALISMO 		
KAPITALISTARA
Historia gehienean zehar, inperioek gizon-emakumeen testuinguru politikoa eta
sozioekonomikoa zehaztu dute. Hemen inperialismoaren hiru fase nagusi bereiziko
ditugu: antzinako inperioak, inperialismo liberala eta inperialismo garaikidea.
1.3.1. Antzinako inperioak
Egiptoarra, asiriarra, persiarra, Alexandro Handiaren inperioa edo Txinako
lehengo dinastiak aipa daitezke. Burbank-en eta Cooper-en arabera, lehenengo
inperio adierazgarriak Erromakoa eta Txinakoa izan ziren K.a. III. mendean. Denbora
luzez iraun zuten, oso tamaina handia hartu, mundu-mailako harreman ekonomikoak
bultzatu zituzten, boterea mantentzeko instituzio sendoak sortu eta kultura-markoak
hedatu zituzten euren eragina sustatzeko. Beraz, eredu bihurtu ziren ondorengo
proiektu inperialentzat (Burbank eta Cooper, op. cit.: 4).
Erromako Inperioaren ondoren, lekukoa hartzeko hautagaiak agertu ziren.
Bizantziar Inperioa eta Kalifatza Islamikoak VI. mendetik XIII.era hedatu ziren
Mediterraneoko eskualdean, eta euren artean borrokatu ziren lurraldea eta baliabideak
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eskuratzeko. Denboraldi laburrago batean Inperio Karolingioa erromatarren
nagusitasuna berreskuratzen saiatu zen IX. mendean. Epe laburrekoa ere Genghis
Khan-en Inperio Mongoliarra izan zen XIII. mendean, baina Eurasiako lurralde oso
zabala bereganatu zuen. Otomandar Inperioaren garrantzia XV. eta XVI. mendeetan
ere nabaria izan zen. Eta Habsburgokoen inperioa Europan, Amerikara hedatuta
1492an hasitako konkistaren ondorioz (ibídem: 61-115, 117-148).
1.3.2. Inperialismo liberala
Liberalismo ekonomikoaren printzipioak zabaltzearekin batera gertatu zen.
Britainiar hedapena XVI. mendetik aurrera inperialismo kapitalistaren lehenengo
adibidea izan zen (Wood, op cit.: 73-74). Izan ere, Industria Iraultza Ingalaterran hasi
zen, sistema kapitalistaren sorlekua. Britainiar Inperioa Asiaraino eta Afrikaraino iritsi
zen eta hegemonia XIX. mendera arte mantendu zuten. Garai horretan merkataritzako
itsasbideak eta lurraldeak kontrolatzeko lehia areagotu zen. Inperialismoaren bidez
britainiarrek lortutako abantaila ekonomikoak (lehengaien iturriak eta manufakturak
esportatzeko kokapenak) hedatzeko grina areagotu zuen gainontzeko potentzietan.
Austria-Hungariako Inperioak, Errusiakoak, Japoniakoak, Frantziak, Alemaniak
eta Ameriketako Estatu Batuek (AEB) britainiarren nagusitasuna zalantzan jartzen
zuten (Callinicos, op. cit.: 144-161).
Inperialismoaren irakurketa marxista klasikoak 1900.-1920. urteetan garatu
ziren eta europar inperioen hedapen hori garapen kapitalistaren markoan teorizatu
zuten. Horien arabera, ekoizpenaren eta kapitalaren konzentrazioaren ondorioz,
garapen kapitalistaren fase jakin batean —XX. mendea Europan— konpetentzia
libre desagertzen da eta monopolio kapitalistak nagusitzen dira. Bankuek berebiziko
rola jokatzen dute fase horretan, ordainketak egiteko bitartekariak izatetik kapitala
kontrolatzera pasatzen direlako. Kontzentrazioa eta zentralizazioa3 industrian zein
finantzan gauzatzen da, industria- eta finantza-kapitalek bat egiten dute eta finantzaoligarkiak sortzen dira. Potentzia kapitalistentzat lurraldeak bereganatzea gako
bihurtzen da, lehengaien iturriak eta kontsumo-merkatuak izateko ez ezik, baita
kapital-soberakinak esportatzeko ere. Baina kolonizazio-prozesuari amaiera eman
zioten, lur osoa banatuta zegoen, eta eragin-eremuak mantentzeko edo hedatzeko
haien arteko talkak areagotu ziren. Momentu horretan inperialismoa gauzatzen da
(Lenin, op. cit.: 485-497).
Hain zuzen, korronte marxistan kokatzen direnek, aipatu autore klasikoak zein
garaikideak, defendatzen dute potentzia handien arteko lehia inperialistak Lehengo
Mundu Gerraren hasiera hein handi batean azaltzen duela, baita Bigarrena ere. Azken
horretan 1929ko krisi ekonomikoak ere berebiziko rola jokatu zuen, potentzien
zailtasun ekonomikoak eta grina inperialistak areagotuz.
3. Marxen arabera, kapitalaren etengabeko pilaketak ekoizpen-bideen konzentrazioa kapitalista
indibidual batzuen eskuetan sortzen du, baita kapitalaren zentralizazioa kapital txikien desjabetzeen eta
absortzioen bidez ere: Marx, K. (1946): El capital: crítica de la economía política, I. bol., Fondo de
Cultura Económica, Mexiko Hiria, 130-180 eta 474-549.
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1.3.3. Inperialismo garaikidea
Bigarren Mundu Gerran Britainiar Handiak AEBren laguntza eta interbentzioa
behar izan zuen Alemaniaren hedapen inperialista gelditzeko. Sobietar Errepublika
Sozialisten Batasuna (SESB) ere gako izan zen Hitler-en porrotan. Eta Japoniar
Inperioa gerra galdu ondoren desegin zen. Gerratik AEB eta SESB superpotentzia
gisa irten ziren, fase historiko berria zabalduz. Nazioarteko ordena bipolarrera
pasatu zen eta Afrikako eta Asiako deskolonizazioaren testuinguruan bi potentzien
arteko gatazkak gauzatzen ziren eragina lortzeko edo mantentzeko lurralde horietan.
Europar edo Japoniar Inperioen koloniak edo lehengo eragin-eremuak AEBren eta
SESBen kontrolpean geratzen ziren.
Bipolaritatea egon arren, esan behar da AEBren hegemonia jada nabaria zela
eta nazioarteko ordena ekonomikoa zehaztu zuen, merkatu askeko printzipioak
bultzatuz. Globalizazioari buruzko atalean ikusi bezala, 1970eko hamarkadan
doktrina neoliberala nazioartean nagusitu zen, Ronald Reagan-en AEBk eta Margaret
Thatcher-en Britainia Handiak sustatuta. SESBen desagerpenarekin 1991n AEBren
inperialismo kapitalista finkatu zen.4
1.4. INPERIALISMOAREN NONDIK NORAKOAK
Politika inperialistak inposatzeko prozesu jakinak martxan jartzen dira, ondorio
zehatzak dituztenak. Atal honetan horietako batzuk deskribatzen ditugu.
1.4.1. Menpekotasuna, desjabetzea eta garapen desberdinaren teoria
Burbank-ek eta Cooper-ek azpimarratu bezala, inperioek hierarkiak bultzatzen
dituzte euren baitan. Sozietate menperatuaren eta menperatzailearen arteko
ezberdintasuna sustatzen da. Unitate inperialak gobernatzeko modu ezberdinak
zehazten ditu inperioa osatzen duten hiritar eta herri ezberdinentzat (Burbank
eta Cooper, op. cit.: 8). Inperioen menpeko lurraldeetan estruktura politikoak eta
ekonomikoak guztiz apartekoak dira, botere politikoa eta ekonomikoa metropoliek
ezarritako gutxiengo batek menperatzen ditu (Hobson, op. cit.: 21).
Bestetik, garapen historiko kapitalista ez da berdina izan lurralde guztietan.
Lurralde kapitalista aitzindariek ekoizpena eta kapitala kontzentratu zituzten, eta
inperialismoaren bitartez soberakinak esportatzeko beharrezko azpiegitura sortu
zuten. Kapitalismoan beranduago sartu zirenek aurrekoen menpean egin zuten
ibilbide hori. Haien funtzio nagusiak nazioarteko sisteman lehengaiak hornitzea eta
kapital-soberakinak jasotzea maileguen bidez izan dira (Lenin, op. cit.). Garapen
desberdin horretan herrialde aberatsen eta txiroen arteko aldea gero eta nabariagoa
izan da. Aldi berean, lidergoa izan duten herrialdeek estruktura politiko eta
ekonomiko sendoagoak garatu dituzte; menpean egon direnek, aldiz, egitura ahulak
dituzte ezaugarri.
4. Dinamika hauetan AEBren inperialismoaren inguruko azken atalean sakonduko da.
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Inperialismoak desjabetze-prozesuak ekarri ditu. Kapitalismoa ezartzeko eredu
sozioekonomiko aurrekapitalistak ezabatu ziren eta forma kapitalistak inposatu, beti
metropolien premien menpean. Kolonizatzaileek indigenen baliabideak eskuratu
zituzten, haien biziraupen-moduak deuseztatu eta tokiko biztanleak era masiboan
lekualdatzera behartu edo esklabu hartu zituzten. Dinamika horiek, halere, indarrean
jarraitzen dute. Proletarizazioak ezagutza, trebetasun, harreman sozial edo ideia
aurrekapitalistak desjabetzea ekarri du. Pribatizazioek prozesu bera bultzatu dute
ondasun kolektiboekin (lurra, etxebizitza edo ura). Politika inperialisten bidez aipatu
dinamikak geografia globalean zehar hedatu dira potentzia inperialisten premien eta
interesen arabera (Harvey, op. cit.: 137-182).
1.4.2. Inperialismoa eta gatazka
Hobson-ek adierazi zuen politika espantsionistak inperio batek baino gehiagok
abian jartzen dituztenean, nahitaez etsai bihurtzen direla (Hobson, op. cit.: 26).
Marxistek ideia horretan sakondu zuten, garapen kapitalista historikoan kokatuz. Eta
korronte horretan kokatzen diren egungo teorialariek gatazka armatu garaikideak
ikuspuntu horretatik azaltzen dituzte.
Industriako eta finantzako enpresa-multzoak sortu ahala, estatuek gero eta rol
handiagoa jokatu dute horien jardueretan. Hala, kapital-hedapenaren azken fasean
lehia ekonomikoak etengabeko gatazka politikoak ekartzen ditu. Enpresa-multzoen
arteko negoziazioak neurri handi batean euren estatuen esku geratzen dira, kasu
batzuetan gatazka militarrak bultzatuz (Bukharin, op. cit.: 129-136). Aipatu garapen
desberdinaren ondorioz inperialismoak nazioarteko gatazka sustatzen du. Herrialde
bakoitza momentu historiko jakin batean garatzen da, eta garapen ekonomiko
maila batera ailegatzean baliabide gehiago eskatzen ditu. Horretarako, lehenengo
potentzia kapitalistek kolonizazioa erabili zuten, baina, esan bezala, XX. mendearen
hasierarako lurraldea banatuta zegoen. Inperialismoaren fase historikoan lehia eta
gatazka areagotzen dira (Lenin, op. cit.: 473-485) .
Gatazkaren harira, aipagarria da militarismoaren nagusitasuna. Borroka eta
militarizazioa inperialismoaren berezko ezaugarriak dira; Hobson-en hitzetan,
militarismoa haren «aliatu naturala» da (Luxemburgo, op. cit.: 16.-17).
Arestian esan bezala, garapen kapitalistaren fase aurreratuetan estatuek gero
eta protagonismo handiagoa daukate merkataritza-akordioetan. Indar militar handia
duten estatuek baldintza hobeak lortuko dituzte euren enpresentzat. Inperialismoaren
fasean, dagoen lehia basatia kontuan hartuta, botere militarra osagai garrantzitsua
bihurtzen da. Horren adierazpena da XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen
hasieran potentzia handien gastu militar izugarria (Bukharin, op. cit.: 129-136).
Gerra Hotzeko lehia inperialistan ere, armamentuak (batez ere, nuklearra) berebiziko
rola jokatu zuen.
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Inperialismo berrian ez dago lurralde gehiagorik konkistatzeko, ezta kontrolik
gabeko merkataritza-biderik ere, baina gaur egungo ekonomia globala menperatzeak
inbertsio militar handia eskatzen du. Aktore ugari eta askotarikoek parte hartzen
dute nazioarteko agertoki konplexu, ezegonkor eta aldakor batean (Wood, op. cit.:
143-144). Gainera, estatuek izandako indarkeriaren monopolioa XIX. eta XX.
mendeetako inperioen oinarrizko osagaia zen. Gaur egun, ordea, eragile pribatuek
ere indar armatua bereganatu dute, eta horrek politika inperialistak sustatzea estatuen
partetik zailago bihurtzen du (Hobsbawm, 2008: 43-44).
Militarismoaren nagusitasunak nazioarteko zuzenbidearen eta gobernu
demokratikoen deslegitimazioa ere ekarri du. Gobernuek politika inperialistak
legitimatzeko gero eta sustapen gutxiago aurkitzen dute gizarte zibilean (Borón,
2004: 131-145).
1.4.3. Finantza-kapitalaren rola inperialismo kapitalistaren garaian
XX. mendearen hasieran gauzatu zen eta marxista klasikoen arabera inperialismo
kapitalistaren fasea ekarri zuen. Inperioak kapitalismoaren aurretik existitu baziren ere
(Erromakoa, adibidez), kapitalismoaren fase monopolistan sortzen diren estruktura
sozioekonomikoak ezberdinak dira, inperialismo kapitalistaren agerpena definituz
(Lenin, op. cit.: 442 eta 480-483). Oligopolio industrialak eta finantzarioak, eta euren
lobby-ak, merkatuak eta baliabideak kontrolatzeko lehian aktore nabarmenak bihurtu
dira. Aldi berean, menpekotasun-ereduak aldatu dira. Lehengo inperioekin alderatuta
inperialismo kapitalistan herrialde gehienak independentzia politikoaz gozatu arren,
dependentzia ekonomikoa, finantzarioa edo diplomatikoa paira ditzakete. Izan ere,
finantza-sistema globalaren eta nazioarteko instituzio politikoen zein ekonomikoen
kontrola inperialismo garaikidearen zutabea izan da.
1.4.4. Oposizioa
Politika inperialisten kontrako oposizioa zabala izan da. Ikusi bezala, ikuspegi
akademiko batetik kritika zabalena korronte marxistak teorizatu du. Arlo politikoan,
ikuspuntu marxista-leninista batetik SESBek, Kubak, Txinak eta ildo bereko
gobernu sozialistek potentzia kapitalisten politika inperialistak salatu dituzte. Dena
den, SESBen espantsionismoa (Erdialdeko eta Ekialdeko Europan) edota Txinaren
ja-rrera inperialistak (Nepalen, adibidez) ere salatu dira. Izan ere, Europako alderdi
komunista batzuen haustura SESBekin 1960ko eta 1970eko hamarkadetan sobietar
inperialismoarekin lotuta egon zen. Horren harira, ekimen politiko nabarmena
1961eko Lerrokatu Gabeko Herrialdeen Mugimendua izan zen. Estatu sortzaileek
politika inperialisten kontrako jokabideak hartu zituzten, Gerra Hotzeko testuinguruan neutraltasun aktiboa aldarrikatuz. Arlo sozialean, inperialismoaren aurkako
manifestaziorik masiboenak AEBren inperialismoaren kontrakoak izan dira.
Inperialismo kapitalistak, dena den, protesta sozialaren kriminalizazioa ere dauka
ezaugarri (Borón, op. cit.: 131.-145).
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1.5 . EZTABAIDA MARXISTAK ETA BESTELAKO IKUSPEGIAK
Hasieran esan bezala, inperialismoaren teorizazioak eztabaidak sortu ditu bai
marxismoaren barnean, bai bestelako ikuspuntu batzuetatik. Hain zuzen, azken
horiek inperialismoaren teoria marxisten kritikak garatu dituzte.
1.5.1. Dependentziako teoriaren inguruko eztabaida
Dependentziako teoria deskolonizazioaren testuinguruan agertu zen 1950eko
eta 1960ko hamarkadetan. Eskola horretako autoreek iparraldeko herrialdeek hegoaldean etengabe inposatutako menperatze politiko eta sozioekonomikoa teorizatu
dute. Nazioarteko sistema horretan lan-banaketa berezi bat gertatu zen: iparraldean,
sistemaren produkzio-prozesu zentralak, industrializazioa eta garapen teknologikoa
konzentratu ziren; hegoaldeko herrialdeak, aldiz, lehengaien eta langileen hornitzaile
bilakatu ziren. Azken horiek egitura politiko eta ekonomiko ahulak garatu zituzten,
iparraldeko premien mendean (Amin, Arrighi et al., 1999: 24-25). Testuinguru
horretan, hegoaldeko azpigarapena saihestezina da, Andre Günder Frank-ek
«azpigarapenaren garapena» izendatu duena (Günder, 1974).
Tesi horiek inperialismoaren teoria klasikoen eraginpean garatu dira, baina
autore marxisten artean ere eztabaida zabala sortu dute.
Hobson-en aburuz, inperialismoak parasitismo sozial eta ekonomikoa sortzen
zuen metropolietan. Monopolioek edo oligopolioek sortutako ekoizpen- eta kapitalsoberakinei irteera emateko kanpoko merkatuak bilatzen dira. Eremu domestikoan
gaitasunik ez dagoenez ekoitzpen-soberakinak kontsumitzeko —soldatak igotzearen
bidez edo aberastasunaren birbanaketaren bidez— estatuek inperialismoaren
beharra dute merkatu berriak sortzeko. Politika inperialistak, baina, garestiak dira,
inbertsio handia eskatzen dute garraioan, armadan eta armamentuan, eta irabaziak
enpresa-multzoak kontrolatzen dituzten elite kapitalista txikiek besterik ez dituzte
gozatzen. Aldi berean, periferiako lurraldeetan ez da sustatzen jarduera ekonomiko
lehiakorrik, ezta inbertsio publikorik ere (Hobson, op cit.: 92-114). Hala, ikuspuntu
sozioekonomiko batetik politika inperialistak kaltegarriak dira oso, periferian
bereziki, baina baita metropolietako gehiengoarentzat ere.
Era berean, Leninen ustez, finantza-kapitalaren nagusitasunak industriaren
gainean potentzia inperialistak estatu errentadun edo parasitario bihurtzen ditu.
Monopolioen irabazi-iturri nagusia periferiako lurraldeetara emandako maileguak
izango lirateke. Inperialismoaren fasean, herrialde kapitalista garatuak hartzekodun bilakatzen dira, eta produkzio-prozesuak Afrikako eta Asiako herrialde azpigaratuetara eramaten dituzte (Lenin, op. cit.: 497-507). Industriaren eta teknologiaren
transferentzia horren ondorioz baliteke periferiako herrialdeek hazkunde ekonomikoa
izatea. Eta metropolietako potentzien parasitismoa kontuan hartuta, horien garapenmailara ailegatzea.
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Gaur egun, Leninen iragarpenen kontra, produkzio-prozesu zentralek herrialde
garatuetan jarraitzen dute, eta periferian lehengaiak prozesatzeko lantegiak baino ez
dira ezarri, jatorrizko herrialdeetan saltzeko (Brewer, op. cit.: 540-541). Kapital-fluxu
gehienak iparraldeko herrialdeen artean gertatzen dira. Horiek hartzekodun bilakatu
dira eta, kanpo-zorraren bidez, izugarrizko mozkinak zein abantaila ekonomikoak
lortu dituzte hegoaldeko merkatuetan. Herrialde azpigaratuei emandako maileguek
hartzekodunek jarritako baldintza politikoak ere ekarri dituzte, lehengoen garapeneredua zehaztuz eta kasu gehienetan haien hazkunde ekonomikoa oztopatuz.
Aldi berean, dependentziako teoriak esandakoaren kontra, lehengo herrialde
kolonizatuetan nolabaiteko garapena ere gauzatu da. Horren adibideak dira Txina,
Hego Korea, Hegoafrika edo India. Estatu horiek eskualdeko potentzia bihurtu dira
eta azpiinperialismoak sustatu dituzte. Callinicos-en iritziz, Argentinak 1982an
eragindako erasoa Malvinetan edo Iranen eta Iraken arteko gerra 1980ko hamarkadan
gatazka inperialisten adibideak izango lirateke (Callinicos, op. cit.: 178-187).
1.5.2. Teoria kritikoa, dekoloniala eta feminista
Robert Cox teorialari kritikoak esan bezala, «teoria beti dago pentsatuta
norbaiten alde eta helburu baten alde» (Cox, op. cit.: 128). Inperialismoa legitimatzeko
pentsamolde jakin bat eratu da XVIII. mendetik aurrera, arlo akademikoan nahiz
sozialean edo kulturalean, zeinak Mendebaldeko kultura goraipatzen duen eta
«beste»aren irudikapen negatiboa (atzerakoia, basatia, behe-mailakoa) sortzen duen.
Izan ere, arrazakeria eta matxismoa politika inperialisten oinarrizko alderdiak izan
dira. Baina inperialismoaren kontrako kritika gehienek ere ez dute menpekotasunsistema horien intersekzioa teorizatu. Hobson-ek, adibidez, kritika gogorra garatu
zuen, baina arrazakeriaren aztarnak azaleratzen dira testuan zehar. Ez da harritzekoa,
XX. mendearen hasieran gizon britainiar batek idatzitako liburua dela kontuan hartuta.
Horren harira, ezagutzaren jatorria azaleratzea eta «ezagutza deskolonizatzea»
(Grosfoguel, 2008: 25) ezinbesteko zereginak suertatzen dira.
Teorialari kritikoek, dekolonialek edota feministek ikuspegi hori landu
dute. Ramón Grosfoguel postkolonialistak, esaterako, Leninen eurozentrismoa
jorratzen du. Nahiz eta inperialismoa kritikatu, haren analisiak ardatz kolonialean
(menperatzailea/menperatua edo subalternoa) menperatzailearen aldean kokatzen
dira eta subalternoaren irakurketa baztertzen dute. Garapen historiko kapitalistaren
aipatu faseak Europako historiarekin bat datoz, baina kapitalismoa ez zen horrela
garatu Latinoamerikan, Afrikan edo Asian, ezta aurreko produkzio-sistemak ere.
Hango historia modernoa inperialismoaren menpean gertatu zen, iparraldeak hainbat
lan-modu inposatu ditu denboran zehar (esklabotza, soldatapekoa), eta hainbat fase
(edo forma) kapitalista eta aurrekapitalista aldi berean existitu dira. Hardt-en eta
Negri-ren inperioa ikuspegi kolonial horren beste adibide nabarmen bat da. Haien
inperio modernoan, adibidez, soldatapeko lanak behera egin du eta lan intelektualak
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gora. Joera hori iparraldeko eskualde batzuetan gerta daiteke modu aipagarri batean,
baina ez mundu osoan (ibídem: 15-26).
Beraz, inperialismoaren inguruko analisi askotan, kritikoetan ere, irakurketa
eurozentrista aldarrikatzen da errealitate unibertsala balitz bezala. Era berean,
Grosfoguel-ek salatzen du botere-harreman ekonomikoen nagusitasuna analisi
horietan. Hedapen inperialistan, kapitalismoarekin batera, bestelako botereharreman motak inposatu dira: eurozentrismoa, kristauzentrismoa, heterosexismoa
edota arrazakeria (Grosfoguel, 2006: 4, 17-48).
1.5.3. Globalizazioa eta inperialismoa
Globalizazioari buruzko kapituluan esan bezala, prozesu horren inguruko
eztabaidetan kapitalismoarekiko eta inperialismoarekiko lotura baztertu da (Halliday, 2002: 15). Atilio Borón-en hitzetan, globalizazioa «kapitalismoaren etapa inperialistan fase berri bat da» (Borón, op. cit.: 134). Arestian aipatu denez, inperialismoaren teorialari marxistek lotura kapitalista teorizatu zuten, eta haien jarraitzaileek
analisia eguneratu dute globalizazio kapitalistaren fasea aztertuz. Inperialismoaren
autore garaikide horien artean, halere, ikuspegi ezberdinak bereiz ditzakegu.
Batetik, Hardt-en eta Negri-ren arabera, globalizazioaren aroan inperialismoa
eremu supraestataletik bultzatzen da. Estatuen sistemak ez dauka lehengo
protagonismoa sistema kapitalista globalean, beraz, ez diote marxista klasikoek
beste garrantzirik ematen geopolitikari. Ellen Meiskins Wood-ek, ordea, luze
kritikatu du Hardt-en eta Negri-ren irakurketa. Estatuen sistemak kapitalismoaren
zutabea izaten jarraitzen du eta Bigarren Mundu Gerraren ostean AEBk inperio
sendo bat finkatu du, lehiakiderik ez duena eta gainontzeko potentzia kapitalisten
interesak babesten dituena. Bestalde, Alex Callinicos-ek, Peter Gowan-ek edo David
Harvey-k geopolitikaren garrantzia globalizazioaren aroan ere azpimarratu dute.
Haien ustez, nahiz eta AEBk inperio bat sortu, baliteke lehiakideak agertzea (Txina
arlo ekonomikoan edo Errusia eremu geopolitikoan) eta interes kontrajarriak egotea,
eta inperialismoen arteko gatazkak ekartzea (Callinicos, op. cit.: 16.-17).
Horren harira, aipagarria da marxismo klasikoan egondako eztabaida historikoa
Karl Kautsky-ren «ultra-inperialismo» kontzeptuaren inguruan (Kautsky, 1914).
Kautsky-k aurreikusi zuen kapitalismoa, ultra-inperialismoko fasean, potentzien
arteko lankidetzako fasean sartuko zela. Leninek tesi hori gogor kritakatu zuen, lehia
inperialistak dakarren gatazka amaigabea azpimarratuz. Kautsky-ren analisiari bi
mundu gerra jarraitu zitzaizkio, Leninen aurreikuspena konfirmatuz. Hala ere, gaur
egun potentzien arteko lankidetzaren arrastoak ikusten dira G-8, Ipar Atlantikoko
Itunaren Erakunde (NATO) eta ildo bereko erakundeetan. Aipatu eztabaidan Hardtek eta Negri-k, edo Wood-ek, interes komunak daudela defendatzen duten bitartean,
Harvey-k, Gowan-ek edo Callinicos-ek gatazka saihestezina dela argudiatzen dute.
Eztabaida horrek berebiziko protagonismoa dauka baliabideak gero eta eskasagoak
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direla kontuan hartuta. Testuinguru horretan, lankidetza edo gatazka aregotu beharko
dira.
1.6. AMERIKETAKO ESTATU BATUEN INPERIALISMOA
Inperialismo klasikoaren garaian AEBk garapen kapitalista aurreratua zeukan
ezaugarri, haren nagusitasuna arlo teknologikoan eta ekonomikoan gero eta
nabariagoa zen mundu-mailan. Garai horretan bere eragina aldameneko lurraldean
hedatzen zuen, Erdialdeko eta Hego Amerikan. Eta bere inperialismo mota propioa
eraikitzen hasi zen. Europar inperioak ez bezala, AEBren erretorika inperialista ez
zen hedapen geografikoan edo arrazazko menderatzean oinarritu, baizik eta haien
balioen unibertsalizazioan: demokrazia eta merkatu askea. Deskolonizazioaren
testuinguruan politika inperialistek estatu berrien independentzia politikoa bermatu
behar zuten, beraz, bestelako lanabesak erabiltzen ziren: merkataritza-akordioak,
presio ekonomikoak edo operazio ezkutuak. Espantsionismoa legitimatzeko barneko
segurtasuna erabili zen aitzakia, mehatxu komunistaren aurrean babestu behar zela
adieraziz.
Estrategia hori Bigarren Mundu Gerrarekin finkatu zen. Hortik aurrera, AEBk
hegemonia globala bilatu du (Gowan, 2010: 127). Bere eragin-eremuak Afrikara
eta Asiara hedatzen zituen bitartean, SESBekin lehia inperialistan, nazioarteko
merkataritzan, monetan eta finantzan erregimen berria eraiki zuen 1944an Bretton
Woods akordioen bidez. Nazioarteko Diru Funtsa (NDF) eta Munduko Bankua (MB)
sortu ziren (eta Merkataritzako Mundu Erakundea izango zenaren oinarriak ezarri),
biak Washingtonen kokatuta. Arlo politikoan San Frantziskoko Konferentzian
1945ean Nazio Batuen Erakundea (NBE) eratu zen, New Yorken egoitza izanda.
AEB sekuritate kolektiboaren buru ere bihurtu zen 1949ko NATO aliantza militarrari
esker. Eta haren nagusitasun kulturala gero eta nabariagoa izan da zineman, musikan
eta bestelako adierazpen artistikoetan.
Estatubatuar politika inperialistetan hegemonia monetarioa nabaritzen da, batez
ere Richard Nixon-ek 1971n dolarreko urre-patroia kendu zuenean. Erabaki horren
garrantzia azpimarratu behar da munduko ordainketa gehienak dolarretan egiten
zirela kontuan hartuta. Wall Street-en leku pribilegiatua finantza globaletan bermatu
zen (Gowan, 1999: 3-59).
Kanpo-zorra ere lanabes adierazgarria izan da. 1973ko petrolio-krisiaren
ondoren, gainera, Latinoamerikako eta Ekialde Hurbileko herrialde askok banku
anglosaxoien maileguak onartu zituzten. NDFk eta MBk (hein handi batean
AEBren kontrolpean) mailegu horiek kudeatu zituzten, doikuntza estrukturaleko
programen bidez, non baldintza ekonomikoak eta politikoak ezartzen ziren herrialde
zordunentzat: gastu publikoa murriztea; merkataritzako merkatuen liberalizazioa
eta sarbide askea atzerriko inbertsiorako; estatu-enpresen pribatizazioa; soldatak
murriztea eta langileen babesteko mekanismoak kentzea. Neurri horiek hegoaldeko
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ekonomiak suntsitu zituzten eta iparraldearekiko dependentzia-forma berriak
sortu (Gowan, op. cit., 2004: 48-51). 1980ko hamarkadan kanpo-zorraren krisiak
ugaritu ziren hegoaldean eta herrialde horien barneko sistema sozioekonomikoa
berrantolatzeko erabili ziren. Atzerriko inbertsioak sustatu ziren eta Ipar Amerikako,
Europako eta Japoniako enpresek merkatu domestikoen kontrola hartu zuten.
Politika inperialista horietan NDFk, MBk eta MMEk jokatu rolaren ondorioz,
inperialismoaren kontrako oposizioak aktore horien kontra bideratu ditu bere
kritikak eta protestak, zeina Globalizazioaren Aurkako Mugimenduaren ibilbidean
nabaritzen den (Harvey, op. cit.: 62-74).
AEBren nagusitasun ekonomikoak merkatu askeko akordio asimetrikoak
sinatzeko aukera ere eman dio. 1994an Kanadarekin eta Mexikorekin eginiko Ipar
Amerikako Merkataritza Askeko Ituna (NAFTA) aipatzen da adibide.
Horiek horrela, 1945etik aitzina AEBk rol nagusia mantendu du nazioarteko
agertokian, harreman politiko, ekonomiko eta kultural asimetrikoak bultzatuz.
Globalizazio neoliberala delakoa haren hegemoniaren menpean gertatu da, eta gaur
egungo nazioarteko erregimen politikoa, ekonomikoa, monetarioa eta finantzarioa
haren neurrira diseinatu. Sobietar Batasuna desegin ondoren, posizio hori are
nabariagoa izan da.
Izan ere, Balkanetako Gerretatik aurrera, AEBk bere eragin-eremuak Kaukasora
eta Erdialdeko Asiako estatuetara hedatu ditu (Gowan, op. cit.: 128). Mendebaldeko
potentzia kapitalisten segurtasunaren monopolioa izaten jarraitzen du, zeinak oro har
abantailak ematen dizkion nazioarteko harremanetan. Wood-en arabera, 9/11 osteko
«terrorismoaren kontrako gerra»ren doktrinarekin, AEBk gerra amaigabea sustatu
du, helburu politiko jakinak zehaztu barik. Doktrina horrek egungo inperialismo
kapitalistaren premiei erantzuten die, non espantsionismo ekonomikoa izugarrizkoa
izan den. Kontrol politikoa eta militarra mantentzeko, estatu asko menperatu behar
dira (Wood, op. cit.: 144-159). Iraken kontrako erasoa 2003an inperialismoaren
adibide nabarmen gisa definitu da, nazioarteko zuzenbidearen kontra eta NBEren
baimen barik aritu zelako. Arlo akademikoan, AEBren unilateralismoa eta ordena
konstituzionalaren haustura Irakeko krisian deskribatzeko «neoinperialismo» edo
«inperialismo berria» hitzak erabili dira (Barbé, 2004). Operazio militar horrek,
arlo politikoan ez ezik, kaleetan ere oposizio zabala aurkitu zuen, manifestazio
masiboekin maila globalean.
Batzuen arabera, 2008ko krisi ekonomikoak eta izugarrizko inbertsio militarrak
aipatu gerra iraunkorrean higadura eragin dute AEBren hegemonian. Finantzasektorearen nagusitasunak produktibitate industriala baztertu du. Agertoki horren
aurrean, Txina superpotentzia ekonomikoarekin edo Errusia lehiakide oiharekin
tentsio inperialistak berriro ager daitezkeela aipatzen da, potentzia horiek historikoki
eskualdeko grina inperialistak izan dituztelako.
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2. Europa: barne- eta kanpo-inperialismoaren artean
Asier Blas Mendoza
2.1. SARRERA: EUROPA, MENDEBALDEA5 ETA INPERIALISMOA
Aspalditik topa daitezke jendarte edota lurralde desberdinen arteko domeinu- eta
botere-harreman desorekatuak. Horietako batzuek, «inperio» eta «inperialismo»
izendatuak, jatorrizko antolaketa politikoaren mugetatik haratago lurralde berriak
eskuratzea edota kontrolatzea izan dute jomuga. Helburu hori, unean uneko ezaugarri
eta intentsitateekin, biolentziaren bitartez gauzatu da munduko txoko gehienetan (ez
bada guztietan). Halere, inperialismo hitzaren hedapen modernoa berriagoa da, XIX.
mendean eman zen XV. mendetik aurrera Europan eraikitako inperioen politika
definitzeko nagusiki. Inperialismo moderno horren edukia horrela azaldu zuen Karl
Marxek (1887 —originala 1867—, 8. partea, 31. kapituluan):
The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and
entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of the conquest
and looting of the East Indies, the turning of Africa into a warren for the commercial
hunting of black-skins, signalised the rosy dawn of the era of capitalist production.
These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation. On their
heels treads the commercial war of the European nations, with the globe for a theatre.
It begins with the revolt of the Netherlands from Spain, assumes giant dimensions in
England’s Anti-Jacobin War, and is still going on in the opium wars against China, &c.

Historiografiari begiratzen badiogu, ordea, «inperialismo-aroa» 1875/1880tik
1914rainoko epealdia litzateke (Hobsbawm, 1989), inperioen arteko lehiak puntu
gorenera iritsi zirenean. Garai horretako inperialismoa ulertzeko erreferenteetako
bat John A. Hobson (1902) izan zen. Haren ikuspegitik inperialismoaren motorra ez
zen harrotasun nazionala, baizik eta oligarkia kapitalista, zeinak langile-klasearen
kontura proportzio gabeko irabaziak lortzen zituen barne-merkatuaren garapena
oztopatuz. Beste modu batera esanda, herrialde kapitalistetan eskaintza (produkzioa)
eskaria baino handiagoa zen, horregatik kapital oligarkiko industrialak bere
irabaziak handitzeko merkatu nazionalen muga hautsi eta atzerriko merkatuak eta
lehengaiak konkistatzeko inperialismoa sustatu zuen. Hobsonen ikuspegitik arazoa
5. «Mendebalde» kontzeptua Europari lotua erabiliko da. Anglosaxoiek kontrolatzen duten
Mendebaldeko europar inperialismoa definitzeko egokiagoa da, besteak beste, bere barne hartzen
dituelako britainiar inperio anglosaxoiaren seme-alaba, oinordeko eta jarraitzaile nagusia diren
Ameriketako Estatu Batuak.
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ez zen kapitalismoa, baizik eta garatutako forma kontzentratu eta oligarkikoa. Haren
logikatik inperialismoarekin bukatzeko modurik hoberena herrialde kapitalistetan
aberastasunaren birbanaketa erradikal bat egitea zen, horrela barne-eskaria handituz
eta barne-merkatua garatuz, kapitalarentzat ez litzateke beharrezkoa izango politika
inperialista bultzatzea.
Hobsonen lanek eragin handia izan zuten Vladimir Ilitx Leninengan. Haatik,
azken horrek analisi erradikalago bat egin zuen marxismotik eta antikapitalismotik.
Litekeena da XIX. mendearen amaierako eta XX. mendearen hasierako inperialismoa
azaltzeko lanik erabiliena Leninen (1975/1916) Inperialismoa, kapitalismoaren fase
gorena izatea. Liburu horretan inperialismoa kapitalismoaren ondorio saihestezin
bezala aurkezten da, sistema ekonomiko kapitalistaren garapen logiko eta jarraipenerako tresna bezala. Fase horretan konkurrentzia askea desagertu egiten da monopolio
kapitalisten nagusiagoagatik, enpresa eta banku gutxi batzuetan kontzentratzen da
kapitala eta aldi berean aberastasun finantzarioak, paperezkoak, tamaina handia
hartzen du ondasun erreal nahikorik gabe justifikatzeko bere existentzia.
Leninen aburuz (1975/1916), inperialismo modernoak bost oinarrizko ezaugarri
izango lituzke: a) produkzioaren eta kapitalaren kontzentrazioak bizitza ekonomikoa
kontrolatuko duten monopolioak sortzen ditu; b) banketxeetako kapitalaren fusioa
industrialarekin eta kapital horretan oinarrituz oligarkia finantzarioaren sorrera;
c) ondasunen esportazioa ez bezala, kapitalaren esportazioak garrantzi handia
hartzen du; d) mundua beren artean banatzen duten kapitalisten nazioarteko
elkarte monopolisten sorrera; e) munduko lurraldeen banaketa potentzia kapitalista
garrantzitsuenen artean gauzatzen da.
Horrez gain, Leninek inperialismo modernoaren hiru kontraesan azpimarratu
zituen: a) kapitalaren (inperialista) eta lanaren (langileen) artekoa; b) herrialde inperialisten artekoa; eta c) herrialde zapaltzaileen (inperialistak) eta zapalduen artekoa
(koloniak eta erdi-koloniak). Kontraesan horiek 1914an muturrera iritsi ziren eta I.
Mundu Gerrak eztanda egin zuen merkatu berrien eta lehengaien kontrola lortzeko
borroka inperialista lazgarri bat bezala.
Nazioarteko potentziek talka egin zuten mundua banatzerakoan; izan ere,
inperialismo modernoa ulergaitza da koloniarik gabe. Biak ez dira gauza bera,
inperialismoa termino zabalagoa da, eta kolonialismoa zehatzagoa. Lehenengoak
metropoliak (zentroak) egikaritzen duen domeinua da; bigarrenak, aldiz, bere bertsio
klasikoan giza kokatze fenomenoa adierazten zuen, maiz arrazoi ekonomikoengatik.
Beraz, historikoki kolonialismoak ez zuen zertan inperialismoarekin lotura izan,
arrazoi politikorik ez bazen tartean. Halere, bere erabilera modernoan kontrol politiko
inperiala egikaritzen duen erakundearekin duen urruntasun geografikoarekin lotzen
da, normalean lurrez konektatu gabeko lurraldeentzat, horregatik, askotan Errusiar
eta Otomandar inperioak kolonialismoaren eztabaidetatik kanpo geratu izan dira.
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1. mapa. Munduko inperioen lurralde-zabalera (koloniak barne) 1914an.

Iturria: Wikipedia <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_1914_empires_colonies_
territory.PNG>

Inperialismo modernoan kolonialismoaren funtzio nagusietako bat da metropoliaren behar ekonomikoak asetzea lehengaiak hornituz. Asmo horrekin inperialismoak nazioarteko lanaren banaketa egiten du, non koloniak ekoizpen zehatz
batera bideratzen diren metropoliaren mesedetan. Ondorioa da menpeko eskualde
horietan ekoizpen-bitartekoen garapena oztopatu egiten dela, eta beraien gaitasun
ekonomikoak txikitu. Horrela, gaitasun ekonomikorik ez duen herrialdea meneko
bilakatzen da, inperialismoaren aurrean otzana.
Lewis Samuel Feuer-rek (1986) bere Imperialism and the Anti-imperialist
Mind lanean bi azpiinperialismo mota desberdindu zituen. Lehenengoa inperialismo
atzerakoia izango litzateke; horretan, konkistak berekin daramatza, besteak beste,
ustiakuntza (lapurreta) ekonomiko basatiak, sarraskiak, kolonizazioak eta demografiaaldaketak, adibide gisa Alemania nazia aipatzen du. Berriz, bigarrena aurrerakoia
bezala definitzen du, non munduaren ikuskera kosmopolita eta humanistarekin lotua
zibilizatorioa litzateke, asimilazioaren bidez bizitza-kalitatea hobetzen duelako eta
kultura garatzen duelako, adibide gisa Erromako Inperioa eta Britainiar Inperioa
aipatzen ditu.
Feuerren tipologia oso alderdikoia da inperialismo kaltegarrien eta onuragarrien
arteko bereizketa egiten saiatzen delako. Errealitatea, ordea, gordina da: Britainia
Handiak burutu dituen sarraskien zerrenda luzea da, leku askotan indigenak ia
desagerrarazi arte, eta herrialde askotan ustiakuntza (lapurreta) ekonomiko basatiak
gauzatu ditu jatorrizko populazioaren kaltetan, adibidez, 1876-1878ko Indiako
gosete handian (milioika kontatzen dira hildakoak) Britainiar Inperioak Indiatik
kanpora esportatu zuen janariak errekorra hautsi zuen.
Kontua da inperio batek normalean portaera desberdinak izan ditzakeela bere
koloniekin eta kontrolpean dituen lurraldeekin. Errealitate hori azaltzeko Feurren
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sailkapena lagungarria izan daiteke identifikatzeko inperialismo mota desberdinak.
Baina, bi azpiinperialismoak continuum bateko muturrak balira bezala ulertu beharko
lirateke, zeren ohikoena bi agertokien nahasketa eta graduazio bat agertzea baita.
Horrela, bada, orientatzeko bi azpikategoriak onartuko bagenitu, inperialismoaren
irakurketa zabalago bat egin genezake. Izan ere, inperialismo modernoa era
inperfektuan dago lotuta Estatu modernoaren jaiotzarekin eta haien estatu-nazio
bilakatzeko borondatearekin.
Estatu-nazioak bi modutara eratu dira Europan: Estatuak nazioa sortzen du
(eredu zaharra); eta erantzun gisa edo eraikuntza alternatibo gisa, estaturik gabeko
nazio alternatiboek estatu-nazioa erdiesteko borrokatzen dute. Lehenengoak
estatuaren hiriburuarekin lurrez konektatuta dauden lurralde guztietan naziosentimendu berdina inposatu nahi du inperialismo aurrerakoian oinarrituz, lan
horretan etnia desberdinen asimilazioa bultzatuz gradu desberdinetan. Horregatik,
inperioek joera izan dute lurralde konektatuak asimilazio politikekin tratatzeko, hau
da, inperioak estatu-nazio bat sortu nahi badu, bere nazioko parte definitzen ditu
hiriburuarekin jarraitutasuna duten lurraldeak, Frantziak, Espainiak edo Erresuma
Batuak egin izan duten bezala edo partzialki Errusiak eta Otomandar Inperioak.
Berriz, lur deskonektatuak ez dira normalean nazioko parte bezala definitu, ondorioz,
inperialismo atzerakoia sufritzeko aukera gehiago izan dituzte kolonia-papera
esleitzen zitzaielako, britainiar kolonia gehienei gertatu izan zaien moduan.
Orain esplikatu berri duguna ez zen Feurren interpretazioa. Izan ere, haren
helburu nagusietako bat inperialismo batzuk justifikatzea zen, beste justifikagaitz
batzuen aurrean. Azpitik baina, XX. mendeko Ameriketako Estatu Batuen (Britainiar
Inperioaren seme-alaba eta oinordekoa) potentzia inperialaren izaera defendatzeko
borondatea zegoen. Autore horrek maiz definitu zuen AEB tiraniaren eta autoritarismoaren aurkako bastioi gisa munduan. Hain zuzen ere, XXI. mendeko neokontserbadore iparramerikarren inperialismo demokratikoaren ideiaren oinarriak jarriz.
XXI. mendeko inperialismoak demokrazia eta giza eskubideak erabiltzen ditu
aitzakia moduan, garai batean kristautasuna eta modernizazioa erabili ziren bezala.
Aitzakiak aldatu dira, baina ez emaitza. Francisco Veigak eta Pablo Martinek (2014)
azaldu duten bezala, egungo munduak zerikusi handiagoa du 1914ko munduarekin
1945ekoarekin baino. Hamarkadetan izoztuta egon diren gatazkak berriro bueltatu
dira. XX. mendearen hasieran bezala, nazionalismoen eztanda indartsu bat bizi dugu;
ezkerra jokoz kanpo dago; eta Mendebaldeko inperialismoak, orain polo bakarrean
antolatua, 1914an munduaren banaketan xede ziren lurralde asko berriro bilakatu
ditu helburu, Europan zentro-periferia paperak indartzen dituen bitartean.
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2.2. MENDEBALDEKO INPERIOA EGITURATZEN DA: GERRA HOTZA,		
NATO ETA EUROPAKO EKONOMIA ERKIDEGOA
1492tik europar inperialismoa nagusitu da munduan. Lehenengo estatu
zaharren eskutik, eta gero, Britainia Handiak ereindako Ameriketako Estatu Batuen
gidaritzapean. XIX. mendearen bigarren partean, Britainia Handiak lehenengo globalizazio kapitalistaren saiakera bultzatu zuen erregulaziorik gabeko merkatu kapitalista mundu osoan barreiatzeko. Saiakera inperialista hark erantzun anizkoitza izan
zuen estatuen, herrien eta langile-klaseen partetik (Moreneo eta Llopis, 2014). I.
Mundu Gerrak lau hamarkadako gatazka militarren aroa ireki zuen ekimen hura
lurperatu zen arte. Ondoren, Berlingo harresia erori eta bigarren globalizazio ekimen
saiakera etorri zen, AEBk gidatua. Lehengaien eta merkatuen konkistek esku-hartze
politiko, ekonomiko eta militarrak behar izan dituzte, batzuetan nazioarteko legedia
hautsiz.
2. mapa. Britainiarrek inbaditu dituzten munduko herrialdeen mapa eta inbaditu ez
dituzten 22 herrialdeen zerrenda.

Iturria: i100 (from The Independent): <http://i100.independent.co.uk/article/a-map-of-the-worldaccording-to-the-countries-britain-has-never-invaded--e1eqKTRpQgW>.

Biolentzia eta kaosa bilakatu dira globalizazio kapitalistaren bigarren olatuko
adierazle nagusiak, eta, lehenengoari gertatu zitzaion bezala, erantzuna ailegatu
zaio bigarrenari ere. Potentzia erregionalek globalizazioari mugak jarri dizkiote eta
nazio-proiektu herritarrek zuzenean eraso dute klase xeheen interesak defendatzeko
(Moreneo, eta Llopis, 2014). Erresistentzia horrek esplikatzen du neruri batean
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Mendebaldearen erantzun desesperatua erresistenteak eta haien inguru geografikoak
desegonkortzeko: estatu-kolpe bigunak edo gogorrak sustatuz eta babestuz; oposiziotaldeak armatuz, gerra zibilak bultzatuz eta bere etsaien aurkako proxy gerrak
(delegatutako gerrak) bilakatuz; azkenik, herrialdeak bonbardatuz eta behar bada
okupatuz ere bai.
Bi mende baino gehiago pasatu dira anglo-amerikar domeinua nagusitzen ari
denetik munduan. Denbora horretan Stuart Laycock (2012) historialariak azaldu
du Britainia Handiak egungo Nazio Batuen Erakundeko 193 herrialdeetatik 171
inbaditu dituela. Britainiar armadaren inbasioaz libratu diren herrialdeak 22 baino
ez dira (ikus 2. irudia), horietako asko hiri-estatu ñimiñoak. Horrek erakusten du
Britainiar Inperioa izan dela historian interes globala azaldu duen lehenengoa, bost
kontinenteetan bere interes inperialistak defendatuz eta sheriffa izateko asmoa erakutsiz. Lan horretan, erreleboa AEBk hartu zuen gogoz. Congressional Research
Service6 delakoak ematen dituen datuak erabilita, ikus daiteke 1775etik iparramerikarrek 215 urtetan «operazio militarrak» egin dituztela eta soilik 21 urte izan dira
operazio militarrik gabekoak. Bigarren Mundu Gerraren ostean, AEBko indar armatuek herrialde ugari erasotu dituzte zuzenean, beste hainbestetan zeharkako eskuhartzea izan duen artean, adibidez, estatu-kolpeak babestuz. Oro har, munduko potentzia nagusiak zuzenean edo zeharka hil dituen pertsonak milioika kontatzen dira.
Errealitateak azaltzen du anglo-amerikarren kultura politikoan munduko
gendarme izateko eskubide legitimoa oso barneratua dutela. Horrela, garai batean
Britainiar Inperioak garapen ekonomikoa eta zibilizazioa eramateko justifikatzen
bazituen bere esku-hartze inperialistak, egun kultura politiko berdinean hazitako
AEBk demokrazia eta giza eskubideak erabiltzen ditu aitzakia, nahiz eta, Wesley
Clark AEBko jeneral ohiak azaldu bezala, benetako motiboa lehengaien kontrola
izan7. Hori ez da sekretu bat, Zbigniew Brzezinski-k8 (1997) bere The Grand
Chessboard: American Primacy and Its -Geostrategic Imperatives lanean garbi utzi
zuen borroka geopolitikoaren zio ekonomikoa.
2.2.1. Mendebaldeko inperioa sortzen da: lehia inperialistatik kolaboraziora
Inperialismo modernoaren atzean ia beti egon da ekonomia. Halere, Leninek
zehaztu zituen hiru kontraesanetatik batek, inperioen arteko lehiak, garrantzia galdu
zuen II. Mundu Gerraren amaieran. Kapitalaren eta lanaren arteko borrokaren
ondorioetako batek Sobietar Batasunaren (SESB) jaiotza ekarri zuen I. Mundu
6. AEBko Kongresuko think tank bat da diru publikoz ordaindua, 600 langile inguru dituen
gobernuzko erakundea da: <http://www.loc.gov/crsinfo/> (2015-07-01).
7. Clark jeneralak behin baino gehiagotan esplikatu du, adibidez, 2007ko martxoaren 2an
Democracy Now telebista-saioan eginiko elkarrizketa batean argi utzi zuen AEBk XXI. mendearen
hasierarako zazpi herrialde (Irak, Libano, Siria, Libia, Somalia, Sudan eta Iran) gehi Afganistan
hartzeko plana zuela eta horretarako motibo nagusia lehengaien kontrola zela. Hemen ikus daiteke:
<https://www.youtube.com/watch?v=EXA1IRVV4Qc> (2015-1-11).
8. AEBko presidente batzuen kanpo-harremanetarako aholkulari izanda zuzenean edo zeharka.
Kanpo-politika gaietan Ipar Amerikako geoestratega ospetsuena da.
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Gerraren amaieran. Jaio bezain laster, hamalau herrialdek (dozena erdia anglosaxoiak)
Errusia inbaditu zuten boltxebikeen kontra egiteko. Haatik, gerra armada gorriak
irabazi zuen Errusia tsarista eta haren atzerriko aliatu inperialisten aurrean9.
Mundua aldatzen ari zen, I. globalizazio kapitalistaren kontrako borroka
zenbait frontetan irekita zegoen, baina iraultza sozialistatik jaiotako estatu berria
oso ahul zegoen Mendebaldearekin gatazkan egoteko; gerrek Errusia suntsituta eta
pobretuta utzi zuten. Bitartean, Mendebaldeko herrialdeen arteko lehia inperialistak
jarraitu zuen II. Mundu Gerra arte. Azken hori batez ere ekialdean garatu zen, fronte
hori izan zen handiena eta garrantzitsuena, bertan izan ziren bataila garrantzitsuenak
baita hildako gehienak ere. Horregatik, SESBek egindako ekarpena funtsezkoa izan
zen aliatuen garaipenerako II. Mundu Gerran.
Sobietar Batasunarentzat prezioa ez zen txikia izan, 25 milioi hildako baino
gehiago eta suntsitutako herrialde bat izan ziren ondorio nagusiak. Bestalde, armada
gorriak milaka kilometro karratu liberatu zituen Berlinera iritsi arte. Horri esker
Sobietar Batasunak bere mugak mendebaldera mugitu eta Europa ekialdeko herrialde
gehienak bere eraginpera lotu zituen. Aldi berean, Hirugarren Munduko herrialdeetan
askapen nazional eta sozialeko prozesuak azkartu egin ziren. Inperialismoaren
jokoan herrialde menperatzaileen eta menperatuen arteko kontraesana protagonista
nagusia bilakatuko zen hurrengo hamarkadetan.
Agertoki berri horretan, SESB prestigiotsu batekin eta Hirugarren Munduko
herrialdeen askapen-borroken protagonismo indartsuarekin, I. globalizazio kapitalistaren saiakera bertan behera gelditu zen. Errealitate berri horren aurrean, potentzia
kapitalistei aliantza sendo bat eratzea baino beste aukerarik ez zitzaien geratu
(Zardoya Loureda, 2012: 39-40). Kontraesanak nola hala konpondu eta II. Mundu
Gerra amaitu ondoren Mendebaldeko inperialismoa bloke bakar gisa eratu zen
AEBren hegemonia pean10. Aliantza horrek gaur egun arte funtzionatu du, nahiz eta
noizbehinka kontraesanak azaleratu eta barne-liskarrak egon diren erregio zehatz
batzuetako lidergoengatik edota aliantzengatik.
Bloke bat osatzeko eta aliantza indartzeko ezinbestekoa izan ohi dira bi botere
ondo konbinatzea: lehenengo, hard power edo botere gogorra (beldurra eta bortxa
militar eta ekonomikoa) dator, eta, ondoren soft power edo botere biguna (pizgarri
ekonomikoak eta hegemonia politiko-kulturala) erabiltzen da aliantza sendotzeko11.
9. Halere, SESB modu batera edo bestera potentzia kapitalistek mehatxatua sentitzeko arrazoirik
bazuen, adibidez, AEBk 1933ra arte ez zuen aintzatetsi Sobietar Batasuna.
10. Mendebaldeko inperioaren sorrera II. Mundu Gerraren amaierak zehazten du, ez da kasualitatea
hor hastea Josep Fontana historialariaren Por el bien del Imperio: una historia del mundo desde 1945
(2011) liburu prestigiotsua. Izan ere, lan hori munduko historiari buruzko liburu bat da 1945etik gaur
egun arte, azalpen ardatz gisa hartuta Mendebaldeko inperioaren sorrera eta garapena.
11. Bien arteko bereizketa egin zuen Joseph Nye-k (1990 eta 2004), edonola ere, hemen ez dugu
haren ikuspuntua konpartitzen; izan ere, botere biguna, salbuespenak salbuespen, botere gogorra
inposatu ostean datorren fasea legitimatzailea izango litzateke. Domeinu-sistemak luzaroan bizirik
jarraitu nahi badu, ezin da une oro botere gogorrean sostengatu, eta, horretarako, botere biguna garatuko
du, betiere jakinda azken mehatxu gisa gogorra duela eskura.
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Bi botereak, gogorra eta biguna, ondo konbinatzen eraginkorra izan zen eta da
AEB. Bere nagusigo militarra garbi gera zedin, Hiroshima eta Nagasakiko bonbardaketa nuklearrak burutu zituen, bonba atomikoaren monopolioa zuen. AEBko
gaitasun militarrak beldurra eragiten zuen, baina ez zen beldur bakarra. Gainontzeko
potentzia kapitalistak haren ingurura erakartzeko, bazegon beste beldur bat, aspaldi
bidea egin zuena: potentzia kapitalista nagusiek sozialismoari eta meneko kolonia
edo erdi-kolonien burujabetzari zieten ikara. Hori elikatzeko, AEBk SESBen balizko
inbasio baten posibilitate faltsua eta aldi berean Mendebaldeko Europan alderdi
komunisten balizko hauteskunde-garaipenaren mamua uztartu zituen.
Halere, egun eskura dauden frogek erakusten dutenez (Fontana, 2011), Sobietar Batasunaren hedapenaren mehatxua faltsua zen. II. Mundu Gerra ondoren SESB
suntsitua zegoenez, nahikoa lan zuen berreraikuntzarekin eta goseteei aurre egitearekin. Nazioarte-mailan, berriz, bere muga berriak indartu eta bere eraginpeko
herrialdeen gaineko kontrola kontsolidatu nahi zituen europar armaden inbasio berriak
ekiditeko. Horregatik, Mendebaldearekin koexistentzia baketsurako apustua egin
zuen, adibidez, Greziako eskuinaren eta partisano komunisten arteko guda zibilean
britainiarrek zuzenean eta bortizki esku hartu zuten sobietarren pasibotasunarekin
kontrastatuz.
Bigarren elementua bloke inperiala eratu eta trinkotzeko pizgarri ekonomikoak
izan ziren. AEBrentzat II. Mundu Gerra bedeinkapen ekonomiko bat izan zen12;
batailen agertoki nagusia Europan eta Asian zegoen bitartean, Amerikako lur
kontinentalean ez zegoen inolako batailarik13; horri esker, lehiakideen hondamendi
industriala eta komertziala aprobetxatuz, ikaragarrizko hazkunde ekonomikoa izan
zuen. Gerra bukatu aurretik munduko lehenengo ekonomia izateaz gain, merkatuharremanak baldintzatu eta kontrolatzeko gaitasun hegemonikoa zuen.
Adibiderik garbiena 1944ko Bretton Woodseko (AEB) akordioak izan ziren.
Bertan bi erabaki garrantzitsu hartu ziren:
a) Nazioarteko Berreraikuntza eta Garapen Bankua sortzea, Munduko Bankuaren eta Nazioarteko Diru Funtsaren jatorria, haren bidez AEBk munduko
ekonomia finantzarioa erregulatu eta merkatu librearentzako barrerak
kentzea sustatuko zuen14. Azken neurri hori AEBko ekonomia garatu eta
indartsuaren mesedetan zihoan bitartean, gerraoste gogorra edota pobrezia
eta azpigarapena bizi zuten herrialdeen kaltetan zihoan.
12. AEBrentzat II. Mundu Gerrak izan zituen onura ekonomikoak askotan azaldu ditu Paul
Krugman-ek (2012), Ekonomiako Nobel saridunak. Besteak beste, bere gaitasun produktiboa bikoiztu
egin zuen.
13. 1941ean Japoniak Perl Harborreko (Hawaii) base militarra erasotu ostean sartu zen AEB gerran.
Halere, Amerikako kontinenteko lurretan ez zen inoiz gerrarik egon.
14. Herrialdeetako barrera arantzelarioak desagerrarazteko soft power moduko teknikak erabiltzeko
prest zeuden, hau da, diru-laguntza ematea neurri horien truke. Baina behar izanez gero, enbargo
ekonomikoak bezalako hard power politikak erabiliko zituzten ere. Are gehiago, Cordell Hull-ek,
hamaika urtez AEBko estatu-idazkaria (kanpo-harremanetarako arduraduna) izandakoak esan zuen:
«merkantziek mugak zeharkatu ezin badituzte, soldaduek egingo dute» (Fontana, 2011: 48).
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b) Sistema monetarioaren egonkortasuna segurtatzeko dolarra erreferentzia
bakartzat hartzea, AEBko ordezkariak proposatu bezala eta Keynesen
proposamena alboratuz15. Une hartako estimazioen arabera, AEBk munduko
urre-erreserben % 60 eta % 80 artean zuen, horregatik, dolarra urrearekin
lotu zen, urre-patroi izenez ezaguturikoa inposatuz: ontza urreak 35 dolar
balioko zituen.
Washington eta Mosku artean herrialde sozialista berreraikitzeko kredituak
negoziatzen ari zirela, AEBk Sobietar Batasunari Bretton Woodseko akordioak
sinatzeko eskatu zion. Moskuk aukera hori baztertu egin zuen; izan ere, akordioak
hegemonia ekonomiko iparramerikarra erakundetzen zuen eta herrialde sinatzaileei
soberania ekonomikoa mugatzeko tresnak eskaintzen zituen. Fontanak (2011:
49) azaldu bezala, Munduko Bankuaren eta Nazioarteko Diru Funtsaren historiak
arrazoia eman die sobietarrei.
3. mapa. Europako Kooperazio Ekonomikoko Erakundeko herrialdeen artean
Marshall planak banatu zituen diru-laguntzen banaketa herrialdez herrialde.

Iturria: Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan#/media/File:Marshall_Plan.svg>.

15. Keynesen proposamena aurrera ez atera izana, AEBren hegemoniaren adierazle bat izan zen.
Britainiar ekonomialariaren proposamenak justuagoa zirudien: herrialdeen arteko balantza komertzialak
ixteko mundu-mailako moneta baten antza izango zuen «bankorra» sortzea proposatu zuen (Fontana,
2011: 36).
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Behin gerra bukatuta, iparramerikarren hegemonia ekonomikoa gauzatzen
hasi zen martxan jarri zituzten plan eta erakundeekin. Horren adibide da Marshall
plana. 1947ko uztailean jarri zen martxan Mendebaldeko Europako herrialdeak
laguntzeko. Lau urtetan, AEBk 13.000 milioi dolar (2015eko 130.000 milioi dolar
gutxi gorabehera) eman zituen laguntza ekonomiko eta teknikorako Europako
Kooperazio Ekonomikorako Erakundean16 sartu ziren herrialdeak suspertzeko.
Hasieran, AEBk bere hegemonia ekonomiko eta politikoa segurtatzeko tresna gisa,
pizgarri ekonomikoak zabaltzeko asmoa zuen Ekialdeko Europako herrialdeetara
SESB barne. Baina, Mosku horretaz jabetu eta muzin egin zien diru-laguntzak
jasotzeko inposatu nahi zitzaizkion baldintzei. Polonia eta Txekoslovakia uneren
batean diru-laguntzen programan parte hartzeko prest agertu baziren ere, azkenean
Moskuk presionatu eta laguntzen partida erakargarri bat eskaini zien, erretira zitezen.
Hegemonia militar eta ekonomikoa sendotu eta gero, AEBk Mendebaldeko
bloke inperialista gotortzeko eta zabaltzeko hegemonia politiko-kulturala eraikitzeko
prozesua abiatu zuen. Botere bigunaren zabalpena american way of life edo bizitzaestilo amerikarra iragartzearekin etorri zen lehenengo, eta, ondoren, Mendebaldeko
sistema politiko, ekonomiko eta sozialaren supremazia moral eta materialaren
ideiak zabaldu ziren. Horretarako, mota askotako armak erabili ziren, besteak beste,
mundu osoan emitituko zuten hedabideak sortu ziren; zinemaren industria bultzatu
zen bizitza-estilo eta amets amerikarra nazioartean zabaltzeko era masiboan; eta
hezkuntzan, bereziki unibertsitatean, Mendebaldeko eliteak ziren edo izango ziren
ikasle eta irakasleei AEBn egonaldiak egiteko beka oparoak eskaini zitzaizkien,
bizitza-estilo eta pentsaera politiko iparramerikarraz kutsa zitezen.
Unibertsitateetan aplikaturiko estrategia oso abila izan zen. AEBko goihezkuntza zentroetatik pasatutako ikasle ia guztiak esker onekoak izango ziren
potentzia inperialaren eskuzabaltasunagatik, hau da, aurretik herrialde horrekiko
zeukaten abegikortasun-gradua hobetu egingo zen. Horrez gain, ez ziren gutxi izan
estatubatuar federazioaren ideologia dominantea bere egingo zutenak eta beren
herrialdeetan zabalduko zutenak. Bi mailatan soft powerreko bi arma indartsu garatu
zituen Washingtonek: masentzat zinema, eta eliteentzat propagandazko hedabideak
eta unibertsitate estatubatuarretan egonaldiak egiteko erraztasunak eta diru-laguntza
eskuzabalak.
2.2.2. Gerra Hotzaren hasiera
II. Mundu Gerra bukatu aurretik, AEBko eta Erresuma Batuko eliteen parte
batek Sobietar Batasunari gerra (hotza edota beroa) egiteko erabakia hartua zuten.
Horretara bideraturiko plan eta erabaki ugari bultzatu zituzten, adibidez, 1944an Alan
Brooke mariskal britainiarrak bere egunkari pertsonalean idatzi zuen komenigarria
zela Alemania aliatu bilakatzen joatea etorkizuneko mehatxu errusiarrari aurre
16. Europako Kooperazio Ekonomikorako Erakundea 1948an sortu zen, eta 1961ean jaioko zen
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) aitzindaria izan zen.
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egiteko. Ildo berean, Winston Churchillek Sobietar Batasunaren aurkako ekintzaplanak presta zitezela agindu zuen Alemania errenditu aurretik. Bestalde, Joe Marcus
ekonomialariak azaldu bezala, gerra-garaian AEBtik Sobietar Batasunari egiten
zitzaizkion bidalketak boikoteatu egiten ziren: bidalketen zerrendak galdu, makinak
hautsi eta adostutako esleipenak ez ziren behar bezala burutzen.
Baina zerbait izan bazen Gerra Hotzaren preludioa, hori estatubatuarrek
Hiroshima eta Nagasakin bota zituzten bonba nuklearrak izan ziren, zeharkako
mezua Sobietar Batasunarentzat. Aliatuek Europan gerra amaitu ostean Potsdameko
konferentzia egin eta egun gutxitara egin zuen eraso nuklearra AEBk. Ondoren, II.
Mundu Gerra bukatuta, Mendebaldeak oraindik eta pauso argiagoak emango zituen
Gerra Hotzeko agertokira igarotzeko. Horietako bat Ardatzeko Potentzien krimenak
jazartzeko unean erakutsitako epelkeria izan zen. Mendebaldeko zenbait herrialdek
naziei ihesa erraztu eta beste askori ihes egiten lagundu zieten Erresuma Batuko,
AEBko eta Frantziako inteligentzia-zerbitzuetan eta zerbitzu sekretuetan birziklatuak
izan zitezen. Helburua nazismoaren jakintza militar eta zientifikoa erabiltzea zen
Sobietar Batasunaren aurka. Azken horrek agian esplika dezake Nurenberg eta
Tokioko epaiketetan gertatutakoa; izan ere, Ardatzeko Potentzien krimenak ez ziren
irmoki ezetsi (Fontana, 2011: 25-33). Zigortutakoak gutxi izan ziren, nazien elite
txiki bat egin zelako arduradun ia bakar. Horri erantsi behar zaio kondenak leunak
izan zirela oro har, eta zigorretan azkar iritsi ziren murrizketak eta indultuak egon
ziren.
Bigaren Mundu Gerra bukatu osteko lehenengo pauso zalantzatien ostean,
Mendebaldea zeharkako mehatxuetatik planetara pasatu zen. 1946ko apirilean
AEBko Estatu Nagusien Bilguneak SESBen aurkako gerra-plan bat prestatzea
erabaki zuen (Fontana, 2011: 45). Horren arabera, Alemania naziaren informazioa eta
bonbardaketa-planak erabiliz, AEBk Britainia Handiak Egipton zituen aireportuak
erabiliko zituen bere hegazkinekin Sobietar Batasunaren bihotz industriala
bonbardatzeko: Uraletako mendebaldea eta, batez ere, Itsaso Beltzeko eta Kaspiar
itsasoko iparraldeak, petrolio-industria zen lehenetsiriko helburu militarra.
Ondoren gerra-deklarazio informalak iritsi ziren. 1946ko martxoaren 5ean
Churchillek «Altzairuzko Oihala» metafora erabili zuen Fultongo (Missouri,
AEB) hitzaldi famatuan. Agerraldi horretan politikari britainiarrak Gerra
Hotzaren deklarazio informala egin zuen anglo-amerikar aliantzara deituz
sobietarren aurka egiteko. 1946ko irailaren 6an, AEBko estatu-idazkariak, James
F. Byrnes-ek, Alemanian hitzaldi bat eman zuen, zeinean herrialde hori zatitu eta
desindustrializatzeko Morgenthau plan estatubatuarra baztertu eta sobietarrak
ohartarazi zituen AEBk Europan betiereko presentzia militarra izango zuela. Estatuidazkariak geroago onartu zuen bezala, hitzaldia alemaniarren babesa lortzeko ariketa
propagandistiko bat baino ez zen izan; izan ere, hiru urte beranduago Mendebaldeak
Alemania zatitzeko aldebakarreko erabakia hartu zuen.
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Lehenengo NATO sortu zen 1949ko apirilaren 4an eta ia segidan erakunde
militar horretako aliatuek Alemaniar Errepublika Federala sortu zuten 1949ko
maiatzaren 23an, sobietarrekin adostutako batasun alemaniarraren akordioa hautsiz.
Urte berean, AEBko Dropshot Operazioak ehun hiri sobietar suntsitzea aurreikusi
zuen 300 bonba atomiko erabiliz, ordurako Japoniaren aurka botatakoak baino
askoz ere boteretsuagoak ziren bonba horiek. Baina dena ez zen botere gogorra,
urte berean AEBk sortutako Radio Free Europe/Radio Liberty emititzen hasi
zen Europako ekialdean, hori eta BBC korporazio komunikatiboa propagandaborrokaren abangoardia izango ziren beren emisioekin. Berriz, Moskuk ez zuen ondo
interpretatu botere bigunaren garrantzia, horregatik, Mendebaldeko mugimendu
erasokorren aurrean, haren hasierako erantzuna botere gogorrean zentratu zen soilik.
1949ko urriaren 7an Alemaniako Errepublika Demokratikoa sortu zuen eta, dezente
beranduago, Sobietar Batasunak NATOri aurre egiteko aliantza militarra bultzatu
zuen, 1955eko maiatzaren 17an jaio zen Varsoviako Itunaren bidez. Gerra Hotza
prest zegoen, nahiz eta batzuetan uste baino beroagoa izango zen. Korea, Vietnam
edo Afganistaneko gerrak, proxy gerrak (delegaturiko gerrak)17 izan ziren, hau da,
hirugarren bandoen (ordezkarien) bitartez gauzatutako gatazka militarrak Gerra
Hotzaren markoan.
2.2.3. Europako Ekonomia Erkidegoa
Mendebaldeko inperioa egituratzeko ezinbesteko pieza izan da Europako
Ekonomia Erkidegoa lehenengo, eta Europar Batasuna ondoren. Historian antzeko
integrazio-prozesu bat bilatzeko saiakera neketsua izango litzateke. Prozesu erkagarriak aurkitzeko lanean, agian, 1815etik 1866ra indarrean egon zen Germaniar
Konfederazio parekidea aipa daiteke.
XX. mendean, berriz, Europako parte batek aurrera eraman zuen integrazioprozesua izan da erreferente nagusietako bat. Proiektu horren atzetik hainbat motibo
eta hainbat bultzatzaile topa zitezkeen. Halere, hiru agenteren arteko dialektikak
esplikatzen du neurri handi batean: AEB, Frantzia eta Alemania. Alde batetik, AEBk
Gerra Hotzeko testuinguruan bere eraginpeko Europa antolatu, politikoki kontrolatu
eta ekonomikoki garatu nahi zuen. Helburu horretan bi pauso garrantzitsu eman
zituen: Mashall Plana garatzea eta Mendebaldeko Europako integrazio ekonomikoa
bultzatzea. Bestalde, AEBk bere bloke mendebaldarra trinkotzeko ezinbestekoa
ikusten zuen Europan izaniko gerra-dinamikekin amaitzea, bereziki Alemaniaren eta
Frantziaren arteko etsaitasuna atzean utziz.

17. Proxy war bat da bi potentziaren arteko gatazka bat beste hirugarren parte batzuen gatazka
militarraren bitartez bideratzen denean edota gerra bat gertatzen denean potentzia batek horrela
bultzatzen duelako bere arerioaren aliatu baten kontra. Gerra mota honetan bi potentzia nagusien
arteko zuzeneko borroka gertatzen ez bada ere, praktikan hirugarren parteen arteko borrokaren bidez
bideratzen da, bakoitzak bere aliatu-ordezkaria armatuz, zuzenduz eta babestuz.
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1871n Alemania jaio zen unetik, herrialde hori arazo bilakatu zen Europako
potentzientzat. Konpetentzia inperialistan lehiakide berri bat zegoen eta, borroka
horretan zuen atzerapenagatik eta kokapen geografikoagatik (kontinentetik kanpo
itsasoz mugitzeko mugak), haren espantsionismoak Europa kontinentalean zuen
jomuga. Historikoki germaniar antolaketa politikoek paper inperialista garrantzitsua
izan zuten Europako ekialdean18, Alemaniar Inperio berria ez zegoen prest tradizio
horri muzin egiteko. Hasieratik, Europan espantsionismoa (inperio kolonial bat)
zabaltzeko ideiak arrakasta lortu zuen Alemaniako elite intelektual, industrial,
militar eta politikari kontserbadoreen artean. Ideiak hainbat forma har zitzakeen,
baina bereziki arrakastarekin zabaldu zena Aduanen Batasun proposamena izan zen.
Horren atzetik herrialde germaniarrentzat 1818an hasitako prozesuaren garapen
«natural»aren ideia zegoen.
1818tik aurrera, zenbait herrialde germaniarren artean aduanak batzeko
prozesua abiatu zuten eta 1834an sortu zen Zollverein edo Germaniar Aduanen
Batasuna. Espazio horren barnean Luxenburgo egon zen 1919ra arte, herrialde
ez germaniar bat. Herrialde txiki horren salbuespenak elikatu egiten zuen sektore
pangermanista askok bultzatu nahi zuten proiektua. Horren arabera, Germaniar
Aduanen Batasunak herrialde germaniarretatik haratago joan behar zuen bere barnean
Europa kontinentaleko inguruko herrialdeetara zabalduz. Modu horretara alemaniar
hegemonia ekonomikoa indartu egingo zen britainiar eta iparramerikarrekin
lehiatzeko.
Testuinguru horretan, Friedrich Naumann politikari liberalak XIX. mendetik
pangermanistek zerabilten Mitteleuropa (Europa erdialdea) kontzeptuari buelta
bat eman zion 1915ean izen horrekin argitaratu zuen liburuan. Horren arabera,
okupatutako lurraldeen anexio-politika nahiak alde batera utzi eta Alemaniak
gidatuko zukeen Aduanetako Batasun europar handi baten aldekoa zen angloamerikarrekin lehiatu ahal izateko. Batasun horretan estatu-nazioek euren nortasun
nazionala eta autonomia murriztua mantentzeko modua izango lukete, baina arlo
sozioekonomikoan Alemania Europako zentroa izango litzateke eta haren inguruan
gainontzeko nazio periferikoek soberania ekonomikoa galduko lukete Berlinen mesedetan. Besteak beste, horrelako proiektu/errealitateei izandako beldurrak azaltzen
du Britainia Handiaren esku-hartzea Lehenengo Mundu Gerran (Frantzia eta Errusiarena ulergarriagoa zen, alemaniar espantsionismoak kaltetuak ziren heinean).
Gerra handiak ez zuen Alemaniaren arazo espantsionistarekin bukatu eta
Lehen Mundu Gerra etorri zen bezala, bigarrena ailegatu zen bi hamarkada geroago.
Naziek kontinente-mailako esparru ekonomikoa irudikatu zuten, non herrialde
batzuek, Alemaniak zuzendutako banku zentral eta moneta bakarrarekin, soberakinak
18. Europan ondo desberdindu behar da Ekialdea eta Mendebaldea garapen historikoari
dagokionez. Oro har, estatu-nazioen jaiotza eta garapena zaharragoa da Mendebaldean. Ekialdean,
berriz, inperialismo germaniar desberdinek, otomandarrak, errusiarrak, suediarrak eta daniarrak alde
hori menperatu eta kontrolatu dute. Ondorioz, europar inperialismoez hitz egiten dugunean, Ekialdeko
herrialde gehienak biktimak baino ez dira izan.
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sortu eta salduko lituzketen eta, besteek, periferia ekonomikoa izango liratekeen
lehengaiak eta eskulana hornituz. Baina proiektua bertan behera geratu zen, berriro
ere alemanek gerra galdu zutelako.
II. Mundu Gerraren ostean, AEBk garbi zuen Alemaniaren boterea mugatu eta
Frantzia eta Alemania arteko elkarlana sustatu behar zuela Mendebaldeko inperioa
trinkotzeko. Hortik dator europar integrazio-prozesuaren beharra. Horrez gain,
Frantzia eta Alemania ere oso interesatuak zeuden. Lehenengoak Alemania kontrolatu
eta lotu bat nahi zuen, eta, bigarrenak, Mendebaldeko indar armatuen okupazio
militarretik jaiotako estatu berri gisa, erregimen legitimotzat onartua izateko aukera
ikusten zuen eta horrekin batera autonomia zabaltzen hasteko bidea, ez aipatzeagatik
europar integrazio-prozesu batek irekita manten zezakeela etorkizuneko alemaniar
batasuna.
Aldeko posizio horiekin, integrazioaren abiapuntua 1950. eta 1957. urteen artean
koka daiteke Europar Komunitateen hiru tratatuak sinatzearekin batera. Lehenengoa
1951n Alemaniak, Belgikak, Frantziak, Herbehereek, Italiak eta Luxenburgok
Parisen sinatu zuten Europako Ikatz eta Altzairuaren Erkidegoa sortzeko. Helburuen
artean Frantzia eta Alemania arteko altzairu-interesen harmonizazioa bilatzen
zen, motibo horrek garrantzia izan zuelako bi herrialde horien arteko gatazka
militarretan. Ondoren, 1957an, Europako Energia Atomikoaren Erkidegoa eta
Europako Ekonomia Erkidegoa (EEE) sortzeko itunak sinatu ziren Erroman lehen
aipaturiko sei herrialdeen artean. Proiektuaren bultzatzaile nagusia AEB izan zen
Mendebaldeko Europa egituratu eta bere menpe gera zedin ziurtatzeko, horregatik,
Eisenhowerrek bere poza garbi adierazi zion Christian Pineau-ri, garaiko Frantziako
kanpo-harremanetarako ministroari: «(tratatua sinatzea izango da) mundu librearen
historiako egunik garrantzitsuenetako bat, agian zoriontsuagoa (II. Mundu Gerrako)
garaipenaren eguna baino» (Anderson, 2012: 33).
EEEko lehenengo urteek lasaitasuna eman zioten AEBri. Halere, urteak
aurrera egin ahala, Mendebaldeko Europa berrindartze-prozesua azkartu eta arlo
ekonomikoan lehiakidea zen geroz eta gehiago. «Mundu libre»aren merkataritzan
iparramerikar kapitalisten partaidetza %23,3 izatetik 1948an, 1970ean %13,5era erori
zen, eta, bien bitartean, Europatik AEBerako esportazioak AEBtik Mendebaldeko
Europako esportazioak baino lau aldiz gehiago hazi ziren (Zardoya Loureda, 2012:
49). Amodiozko istorio baten amaiera hastera zihoan.
AEBko krisi ekonomikoak eta lehiakortasunaren hazkundeak europar integrazioarekiko mesfidantza handitu zuen Washingtonen. 1971n, AEBk lehengo aldiz
XX. mendean defizit komertziala izan zuen, Vietnamekin gerra garesti baten erdian
zegoen bitartean. Europa mendebaldeko herrialdeak markoak erosten hasi ziren eta
Frantziak eta Erresuma Batuak dibisetan zuten soberakina urre bihurtzea eskatu
zioten AEBri. Ondorioz, Washingtonek aldebakarreko estrategia abiatu zuen botere
eta kontrol ekonomikoa berreskuratzeko. Adibiderik gordinena da Bretton Woodsen
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adostutako urre-patroiarekin amaitzeko AEBk hartu zuen aldebakarreko erabakia
1971n. Finantza eta espekulazioaren munduan ate berri handi bat ireki zen domeinutresna gisa.
2.3. EUROPAKO EKONOMIA ERKIDEGOTIK EUROPAR BATASUNERA
EEEren eraikuntzak zerikusi gutxi izan zuen behetik gora edo era demokratikoan
egiten den integrazio-prozesu batekin. Jaiotzetik proiektu elitista bat izan zen
AEBren estrategiaren esanetara. Ironikoa da europar integrazioaren aitatzat hartu
den Jean Monnet-en biografiari begiratzea; izan ere, Perry Andersonek (2012: 2832) esplikatzen duen bezala, negozioen eta politikaren espekulatzaile bat izan zen
eta, besteak beste, naziekin tratuak izan zituen. Baina AEBk babestu zuen bere
interesen ordezkari gisa Europako eraikuntza-prozesuan, eta, horri esker, Europako
Ikatz eta Altzairuaren Batzordeko lehen presidente izendatu zuten, nahiz eta inoiz ez
zen hauteskunde batzuetara aurkeztu.
Zerbaitek ezaugarritu badu europar integrazio-prozesua, haren izaera ezdemokratikoa izan da. Areago, ikuspegi sinbolikotik europar integrazio-arkitekturan
herritarren ausentzia sistematikoa izan zen 1970eko hamarkada arte. Orduan, Irlandak, Norvegiak, Danimarkak eta Erresuma Batuak erreferendumak egin zituzten
EEEn sartzeko. Denetan baietzak irabazi zuen, Norvegian izan ezik. Bestela, gainontzeko estatu bazkideetako herritarrek ezin izan zuten bozkatu 1979ra arte, orduan
egin baitziren lehenengo hauteskundeak Europako Parlamentura. Erakunde horren
izenak pretentsio asko erakusten bazituen ere, errealitatean ezin zitzaion benetako
parlamentu-izaera eman, zeren eskuduntza oso gutxirekin jaio baitzen ordezkarien
ganbera sinboliko gisa eta inplikaziorik gabe botere exekutiboaren hautaketan19.
Dena den, urteak aurrera egin ahala, parlamentuak eskuduntzak irabazi ditu,
nahiz eta egoera ez den asko hobetu eta horrela ulertu duten herritarrek ere. 1979ko
Europako Parlamentuko hauteskundeen partaidetza % 63koa izan zen, inoizko
altuena berritasunagatik, baina hautesleek parlamentuaren funtzionamendua nolakoa
zen ulertu ahala, geroz eta pasibitate handiagoa erakutsi dute. Hauteskundeetan deialdiz deialdiko partaidetza jaitsi da era sistematikoan: % 61 1984an; % 58,5 1989an;
%56,8 1994an; % 49,8 1999an; % 45,6 2004an; % 43 2009an; eta % 42,5 2014an.
2009ko abenduaren 1ean indarrean sartu zen Lisboako tratatuak ez du gauza
gehiegi aldatu. Egun Europako Parlamentua botere legegile normalizatu bat izan
gabe jarraitzen du: ez du ekimen legegilerik eta legeak onartzeko prozeduran erabakia
19. Europako Batzordea da EBko organo exekutiboa. Batzordeek ez dute inoiz zuzeneko
legitimitate demokratikorik izan, eta oro har hautaketa-sistema aldatuz joan bada ere, ardura nagusia
Europar Batasuneko Kontseiluaren esku egon da. Lisboako tratatua 2009ko abenduaren 1ean indarrean
sartu zenetik gauzak ez dira asko aldatu, nahiz eta oraingoz, era sinbolikoan bada ere, kontseiluko
presidenteak parlamentuaren osaketa kontuan hartuta parlamentuari batzordeburua proposatu eta
ordezkaritza-organo horrek berretsi beharko lukeen.
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konpartitu egiten du Europar Batasuneko Kontseiluarekin20. Haren eskuduntza
nagusien artean Europako Batzordetik datozen lege-proiektuak onartu, birformulatu
edo betatzeko aukerak daude, EBko Kontseiluak egin dezakeen modura. Bestalde, bi
organo legegileen artean kontrola eta beto-jokoak daude ere.
2.3.1. Herritarren kontrol eza eta kontsentsuaren propaganda
Parlamentuak eta kontseiluak ez badute ekimen legegilerik, nork du? Formalki
Europako Batzordeak, baina Perry Andersonek (2012) dioen moduan, praktikan
estatuetako gobernuek bidaltzen dituzten mandatariak eta batzordeko funtzionarioak
biltzen dituen Europar Batasuneko Ordezkari Iraunkorren Komitean sortzen
dira lege-proposamenak. Horri esker gardentasunik gabeko negoziazio ilunetan
fabrikatzen dira kontsentsuak, inolako kontrolik gabe iritzi publikoen eta estatuetako
parlamentuen aldetik. Kontu-emate eza duen agertoki batean, estatuko gobernuek
eskuak libre dituzte ia edozer gauza egiteko eta nahi bezala kudeatu edo onartzeko
lobbyen presioak. Azken horien papera oso inportantea da EBean. Beraien alde
erakundeen eta beraien funtzionamenduen marasma konplikatua dute, baina baita
Bruselatik eraiki den kontsentsuagatik ere.
Europako Parlamentuan eta erakundeetan ez dago pisudun oposiziorik, talde
parlamentari nagusiek elkarrekin agintzen dute eta, horrela, desitxuratuak gelditzen
dira erabaki politikoen ardurak. Horrek kontsentsu-ideia transmititzen laguntzen
du, alternatibarik egongo ez balitz bezala. Eliteek bultzatutako europar integrazioprozesuan ia ideologia bakarra inposatu da: EB ona da edozer gauza egiten duela
ere, demokratikoetan demokratikoena (bitxia haren izaera ez-demokratikoa kontuan
hartzen badugu) eta giza eskubideen aldekoa.
Hegemonia politiko-kultural hori lortzeko EBk kontrol politiko hertsia erabili
duen bezala disidentzia zigortzeko, arlo ekonomikoan eskuzabala izaten jakin du
kritikak ahuldu eta borondateak erosteko. Adibidez, europarlamentariak eta haien
lantaldeak diruz ondo baino hobeto hornitu ditu, besteak beste, europar batasun
zaletasuna indartzeko. Antzera egin du estatuetako erakunde publikoekin eta gizarte
zibileko taldeekin, diru-laguntza oparoak eskainiz. Beste adibide esanguratsu bat da
unibertsitateko ikasle eta irakasleentzat egiten den inbertsioa zenbait programaren
bitartez. Ikerkuntza-bekek eta ikerketa-proiektuetarako finantzaketa-programek
izaera estentsiboa dute, hau da, gogor lehiatu behar izaten denez, haietarako sarbidea
izango dutenak elitearen puntako sektoreak izango dira diruz limurtuko dituztenak.
Halere, estrategia estentsiboarekin konbinatuta, orobat, Erasmus programarekin ia
edozein ikasle eta irakasle joan daiteke kanpora bidaiatzera eta bizitza-esperientzia
aberasgarri bat izatera EBren kontura. Ondo dakite diru hori non xahutzen den,
ez da etxeko andre-gizonetan edo supermerkatuetako kutxazainetan inbertitzen,
20. Europar Batasuneko Kontseilua (Ministroen Kontseilu izenez ere ezagutzen dena) EBko
organo legegile garrantzitsuena izan da. Baina Lisboako tratatua indarrean sartu denetik, Europako Parlamentuarekin partekatzen du legeak onartzeko prozedura, ekimena Europako Batzordearen esku dago.
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aurrekontua biharko politikarietan, kazetarietan, epaileetan, enpresarioetan,
abokatuetan, pentsalarietan eta, oro har, eliteetan xahutuko da.
Botere gogorraren (hard powerraren) bidez lortu den hegemonia politikoa
indartu egiten da hegemonia ideologiko-kultural gisa erasmus bezalako botere
bigunaren (soft powerraren) bidez. Hegemonia ideologiko horrek herdoildu egiten
du kritika eta zehaztu egiten du zer den politikoki egokia eta zer ez. Iritzi publikoan
irizpide bakarra inposatuz disidentea errazago identifika daiteke eta zigortu
bazterketa profesional, politiko edota komunikatiboarekin. Presio ideologiko horrek
funtzionatzen du; izan ere, hegemonia kulturalak zehaztutako diskurtsutik aldenduz
gero, automatikoki antieuropar, euroeszeptiko, populista edo muturreko nazionalista
gisa izendatua izan daiteke pertsona.
Beraz, EB kritikatzea ez da erraza, batez ere, ikuspegi integral batetik egiten
bada. Halere, noizbehinka herritarrek erreferendumetan beren iritzia emateko
aukera izan dute. Kasu horietan, irabaz dezakeen posizioa EBk gustuko ez duena
bada, David Goliaten aurkako gudan bezala, herritarrek presio ikaragarriak jasotzen
dituzte apokalipsia datorrelako mehatxupean. Horrela gertatu zen 2005eko Europar
Konstituzioa onartzeko egin ziren lau erreferendumetan eta, halere, Herbehereek eta
Frantziak ezetz esan zieten. Ondorioa erreferendumen dinamika geratzea izan zen
eta Lisboako tratatua adostea herritarrei galdetu gabe akordio zahar berriztatuaz.
Irlandako herritarrek bakarrik izan zuten aukera euren iritzia erreferendumean emateko eta herritarrek ezetz esan zuten. Tratatua aprobatu zedin Irlandak 15 hilabete
beranduago beste erreferendum bat egin behar izan zuen presioaren maila oraindik
eta gehiago igoaz baietza atera zen arte.
Errealitateak argi uzten du kontsentsua fabrikatua dagoela eliteen artean era
ez-demokratikoan eta koipeztua pizgarri/zigor ekonomiko eta profesionalekin.
Horregatik, eliteak izutu egiten dira europar integrazio-prozesuan herritarrek ahotsa
eduki dezaketen une gutxitan. Errealitate enpirikoak arrazoia ematen die; izan ere,
herritarren partaidetzak prozesua mantsotu, eztabaida piztu eta eliteen interesak
oztopa ditzake, hainbat erreferendumek erakutsi duten bezala.
2.3.2. Ekialdeko blokearen erorketa eta EBko zabalkundeak
Aurretik azaldu dugun bezala, Gerra Hotzaren atzean elkar elikatzen zuten
bi gatazka zeuden. Alde batetik, borroka inperialista, eta, bestaldetik, borroka
ideologikoa ezker-eskuin ardatzean. Berlingo harresia erortzearekin batera, bigarrena
amaitu egin zen, baina lehenengoa ez zen desagertu, nahiz eta izozkailuan sartu zen
1990eko hamarkadan. Sobietar Batasunaren erorketaren kudeaketa hondamendi
sozioekonomiko batetik gertu egon zen eta, horrek, EBri baina bereziki AEBri
lehiakide bat jokoz kanpo geratzea ekarri zien.
Herrialde sozialista gehienek izan zuten trantsizio sozioekonomikoa oso
gogorra izan zen. Aldaketak bortitzak izan ziren oso epealdi motzean. Pobrezia-
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tasak biderkatu egin ziren eta bizitza-itxaropenaren estatistikak okertu egin ziren
nabarmen. Datuak herrialdez herrialde aldatu egiten ziren, baina kasu gehienetan
gerra ondorengo egoera bat irudikatzen zuten. Halere, denek ez zuten abiapuntu
bera, ez eta garapen bera ere. Oro har, Europa mendebaldetik geroz eta gertuagoa
egon, orduan eta egoera hobea eta laguntza gehiago zuten trantsizioa egiteko, nahiz
eta horren esanahia beti zen Mendebaldeko neokoloniasmo ekonomikoa pairatzea
gutxienez.
Berlingo harresia erori ostean, Europako lehenengo neokolonialismoaren kasu
argia Alemaniako Errepublika Federalak Alemaniako Errepublika Demokratikoa
irentsi zuenekoa da. Bi alemanien arteko desberdintasun ekonomikoak historikoak
ziren, bihotz industriala mendebaldean zegoen, aldiz, ekialdeko eskualdeak beti
izan ziren azpigaratuak. Abiapuntuzko diferentzia hori handitu egin zen II. Mundu
Gerran ekialdeak sufritutako suntsipen-gradu altuagatik. Ondoren, banaketa etorri
zen. AED industrializatu zen arren, haren garapen ekonomikoa AEFk izandakoa
baino txikiagoa izan zen, herentzia sozioekonomikoagatik eta inbertsioetarako zuen
diru mugatuagatik.
1989an AEFren eta AEDren arteko diferentzia sozioekonomikoak eta
kulturalak oso handiak ziren. Horiek guztiek justifika zezaketen bi alemaniar
estaturen existentzia edo gutxienez anexio-prozedura mantsoago bat. Baina ez zen
horrela izan. Mendebaldeak prozesua presa handiarekin eta defizit demokratikoekin
egin zuen. 1990eko martxoan AEDren azkeneko hauteskundeak egin eta sei hilabete
eskasetan absortzioa formalki gauzatu zen.
AED kolonizatua izan zen oinarrizko bi tresna erabiliz: markoa eta pribatizazioak.
AEFko gobernuak ekialdeko markoa mendebaldeko markoarekin parekatzea erabaki
zuen nahiz eta bi errealitate oso desberdin ziren. AEDko industriaren produktibitatea
baxuagoa zenez, markoen balioa parekatzeko erabakiak ekialdeko industriari kalte
egin zion, alde batetik, bere produkzioak ezin zuen lehiatu Mendebaldekoarekin eta,
bestetik, herrialde sozialista ohietako merkatuak galdu egiten zituen dibisa indartsu
bat erabiltzeak sortzen zuen garestitzeagatik. Urte batean Ekialdeko produkzio
industriala % 50 erori zen.
Beste tresna kolonizatzaile bat pribatizazioak izan ziren. Ekialdeko estatuko
enpresa guztiak eta jabetza ugari pribatizatu egin ziren. AEDn jendeak ez zuen
kapitalismoaren funtzionamenduari buruzko jakintzarik, ez eta kapitalik ere
pribatizazioetan parte hartzeko. Ondorioz, AEFko korporazioek erosi zituzten konpainia gehienak bezeroen zerrendak lortzeko eta enpresak ixteko, horrela merkatuez
eta ondasunez jabetu ziren oso prezio merkeetan. Prozesu horren ondorio sozialak
lazgarriak izan ziren. Langabezia-tasak gora egin zuen eta emigranteen jario
etengabea hasi zen mendebalderantz.
AEDk bizi izandako antzeko prozesua ekialdeko beste zenbait herrialdek
biziko zuten XXI. mendeko EBren zabalkundearekin 2004, 2007 eta 2013an, nahiz
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eta kasu horietan prozesua motelagoa izan zen, eta, gainera, ez ziren irentsiak izango
estatu-nazio baten egituren baitan, baizik eta egitura supraestatal batean.
Europar Batasunaren zabalkundeek oinarrizko hiru elementu bilatu dituzte
gutxienez: a) merkatu berriak; b) eskulan berria; c) lehengaien ustiaketa eta kontrola
(garraiobideena barne). Hirugarren elementuari lotua, AEBk Europar Batasuna
politikoki eta militarki kontrolatzen duen heinean, laugarren elementu bat erants
dakioke hirugarrenarekin zuzenean lotua: d) kontrol militarra. Kontrol militarrak
lehengaien kontrola laguntzeko estrategia bat da, adibidez, Eurasiako lehengaiak
(petrolioa eta gasa) kontrolatzeko ezinbestekoa da Balkanak kontrolatzea, Berzinskik
(1997) azaldu zuen bezala.
Hemen azaltzen ari garen prozesua Europa barnean egikaritutako inperialismo
izenda daiteke, XIX. eta XX. mende hasierako eskemak birproduzituz 100 urte
beranduago. Antolaketa horretan harreman inperialistetan herrialde zentralak
eta periferikoak (menekoak) desberdindu daitezke. Herrialde dominatzaileen eta
menderatuen artean continuum baten antzeko sailkapena egin genezake, sei talde
desberdinduz —jakinik antolaketa honetan taldekide batzuk, kategorien muturretan
daudenak, seguruenik gertuen duten kategorian ere klasifika zitezkeela—:
a) Zentroaren liderrak: Alemania, Erresuma Batua, Frantzia, Herbehereak,
Suedia, Danimarka, Belgika, Austria, Luxenburgo. Europar Batasunetik
kanpoko bi Schengen herrialde: Suitza, Norvegia.
b) Zentroaren periferia: Finlandia, Italia, Irlanda, Espainia, Zipre. Europar
Batasunetik kanpoko Schengen herrialde bat: Islandia.
c) Zentroaren eta periferiaren arteko zubia: Txekiar Errepublika, Eslovenia,
Malta, Portugal, Grezia, Polonia, Hungaria.
d) Periferia arrunta: Eslovakia, Estonia, Kroazia, Lituania, Letonia, Errumania,
Bulgaria.
e) Bigarren mailako periferia (etorkizunean zabaltzeko hautagaiak): Serbia,
Montenegro, Mazedonia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo.
f) Periferia zabaltzeko azken gerrikoa Europan. Printzipioz herrialde hauek
ez dira EBn sartuko epe motz edo ertainean, baina haien gaineko nolabaiteko kontrola izateko aspirazioa erakutsi du EBk, horrela bere sisteman barneratzeko asmoarekin (kontrolatuenetatik independenteenetara
ordenatuak): Ukraina, Georgia, Moldavia, Azerbaijan, Armenia, Bielorrusia,
Errusia.
2.3.3. Alemania bueltan: Europa
1986ko Akta Bakarrak Europar Batasunerako bidea markatu zuen
neoliberalismoari bidea irekiz. Lehenengo integrazio ekonomikoa etorriko zen
merkatu bakarraren bitartez, eta gero, integrazio politikoa era ez-demokratikoan.

52

MUNDUARI SO. Zenbait gatazka eta prozesuren gakoak ulertzeko XXI.
mendeko inperialismoaren analisia

Bide hori Maastricheko Itunak (1992) berretsiko eta sakonduko zuen moneta
bakarraren proiektuarekin. Azken hori ezin da ulertu 1990ean gauzatutako alemaniar
batasuna aintzat hartu gabe. Bretton Woodseko krisiaren ondorioz, 1979an Europako
Sistema Monetarioa sortu zen, eta Alemaniako Banku Zentralaren (Bundesbank-ren)
domeinua indartu zuen.
Alemaniar domeinuak eta bi alemanien arteko batasunak izututa zuten Frantzia,
horregatik Parisetik esfortzu berezia egin zen moneta bakarraren proiektua aurrera
eramateko. Moneta bakarraren bitartez, Alemaniaren hegemonia kontrolatzeko edo
mugatzeko aukera gehiago izango zituztela pentsatu zuten frantsesek. Errealitatea,
ordea, oso bestelakoa izan da. Alemaniak bere hegemonia euroaren bitartez inposatu
du era eraginkorrean.
Teorian Alemaniaren botere-kontzepzio «genetikoa» eraldatu eta europar terminoetan diziplinatzeko tresna gisa jaio zen Europar Batasuna. Nolabait horrela ikasiko omen zuen harremanak izaten modu kontzertatuan bazkideekin: elkarrizketaren
eta lankidetzaren bidez eta ardura komunak hartzeko gaitasuna garatuz. Baina,
euroa indarrean sartu zenetik justu kontrako agertokira mugitu da EB. Gobernu arteko harreman-modua indartu egin da (federalizaziorantz joan beharrean) eta estatuak
indartu egin dira desadostasunen eta inposizioen bitartez. 2015ean Greziako kanpozorrarekin gertatutakoak erakusten duen bezala, EBk Alemania eraldatu baino
gehiago EB alemaniartu egin da. Emile Durkheim (1989) soziologoak horrela deskribatzen zuen alemaniar mentalitatea eta portaera haren hegemonia eta nagusitasuna
inposatzeko:
•• Alemanian boterea legitimatu egiten da potentzia izatearen sentsazioa
transmititzeagatik eta ez hainbeste herritarren ongizateagatik.
•• Alemaniak boterearen berrespen-behar berezia du.
•• Interdependentzia bakarrik aurreikus dezake bere gailentasunetik abiatuta.
Durkheimek orain 100 urte azaldu zuenak egun biziki erreala dirudi.
Horrela ikusten dute Poch-de-Feliu, Ferrero eta Negrete-k ere (2013) beren La
quinta Alemania: un modelo hacia el fracaso europeo lanean. EBko proiektua
eraikuntza ez-demokratiko batean oinarritzeagatik eta agenda neoliberal bat garatu
izanagatik kritikatua izan bada ere, orain, haizea hartzen ari den kritika haren izaera
germaniarrarena da. Izan ere, orain dela bi mende garatzen hasi ziren aduanetako
batasun eta moneta bakarraren ideiak EBko markoan bilakatu dira erreal eta, gainera,
alemaniar hegemoniarekin, nahiz eta hori egikaritzeko moduek ez duten sinpatia
askorik pizten EBeko periferietan.
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2.4. ONDORIOAK: EUROPAR BATASUN ERREALA
EB intentsitate baxuko demokrazia bat da, Bruselak herritarren politika publiko asko
diseinatu eta beste asko baldintzatu egiten ditu, baina, hala ere, europar herritarrek
duten kontrol demokratikoa eskasa eta zeharkakoa da. Estatuak demokratikoak
diren heinean, azken hamarkadetan soberania estatuetatik EBra transmititzeko prozesuarekin nabarmen kaltetu da demokraziaren kalitatea. Horri erantsi behar zaio
burokrazia eta erabakiak hartzeko garaian dagoen gardentasun falta, eta oso ondo
ulertzen da eliteei eta lobbyei zeinen erraza izan zaien neurri neoliberalak inposatzea.
Prozesua nabarmen azkartu zen euroaren sorrerarekin. Orduan, Alemaniako
Batasunarekin praktikatutako esperimentua XXI. mendeko Euroaren Europan
hasi zen aplikatzen. Inoiz dudarik egon bazen, orain garbi dago Europar Batasun
erreala domeinu modu bat dela herriari ekonomiaren kontrola kentzeko eta politika
neoliberalak inposatzeko (Monereo eta Llopis, 2014). Euroaren ezarpenarekin
herrialde periferikoek balantza komertzialak orekatzeko zuten tresna nagusia galdu
zuten: debaluazioa. Ordutik, Alemaniak bere posizio esportatzailea indartu eta
periferietako debaluazio lehiakorrak neutralizatu ditu.
Euroaren Europan soberania botere ekonomikoek dute, batez ere herrialde
periferikoetan. 2010 eta 2012 artean zor publikoetako merkatuetan sorturiko turbulentziek herrialde periferikoen arrisku-sariak asko handitu zituzten eta, ondorioz,
inbertsoreek austeritate-politikak eskatu zituzten. Krisi horren aurrean, Europako
Banku Zentralak herrialde periferikoei laguntza ukatu eta hauspotu egin zituen zorra
soberanoen gaineko presioak, harik eta herrialdeek soldaten barne-debaluazioak eta
gastu publikoan murrizketak egin arte. Gobernuek austeritate-politikak bere egin
zituztenean bakarrik esku hartu zuen euroaren defentsan, merkatuetan esku-hartze
masibo bat eginez titulu finantzarioen baloreak egonkortzeko. Neurri horien iragartze
hutsak herrialde periferikoen arrisku-sariak erlaxatu eta zorraren jaulkitze-kostua
txikitu zuen. Merkatuen erasoen aurrean politika monetarioaren potentzialitatea
garbi geratu zen.
Kanbio-tasa desagertu bada, politika monetarioa transferitu bada Europako
Banku Zentral «independente»ra eta politika fiskala mugatua aurkitzen bada
aurrekontu-diziplina zorrotz batengatik, krisi-egoera batean irtenbide bakarra
doikuntza ekonomikorako soldaten malgutasuna (murrizketa) da. Kontua da
aldagai horrek ez duela funtzionatzen merkatu abstraktu eta idealizatu batean,
baizik eta testuinguru produktibo, monetario, politiko eta linguistiko-kultural oso
desberdinetan. Euroa indarrean jarri bezain laster, handitu egin da zentro eta periferia
arteko distantzia. Loretta Napoleoni-k (2013) dioen moduan, europar eraikuntzaprozesuak izaera kolonialeko egoera bat sortu du, non hegemonia alemaniarrak
menpeko herrialde periferikoei eskulan merkea hornitzeko funtzioa esleitu die.
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Ekialdeko Alemaniako krisi sozioekonomikoan emigrazio masiboak iheshodi bezala funtzionatu zuen, herritarrek alemanez hitz egiten zutelako. Europako
hegoaldeko herrialdeetan, aldiz, emigrazioaren ihes-hodiak ez du behar bezain
ondo funtzionatzen, herritarrek ez dituztelako hizkuntza germaniarrak hitz egiten
eta klase xeheek borroka-tradizio luzea dutelako. Azken horren tradizio falta dute
EBko ekialdeko herrialdeek eta, aldi berean, atzerriko hizkuntzak ikasten onak dira,
horregatik emigrazioaren ihes-hodiak hobeto funtzionatu du. Kontua da populazioa
galtzea jasangarria izan daitekeela Poloniarentzat, baina ez nazio txikientzat.
Periferiako herrialde txikien etorkizuna arriskuan dago, Baltikoko hiru herrialdeek
independentzia lortu zutenetik populazioaren laurden bat galdu dute gutxi gorabehera
eta ez dirudi epe motzean horri buelta emateko biderik izango dutenik EB errealaren
barruan. Periferiak inoiz baino periferikoagoak dira egungo EBn eta zentroak inoiz
baino zentroagoak.
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3. Ekialde Ertaina: errealitate konplexu
baten hurbilpena
Txente Rekondo21
3.1. SARRERA TEMINOLOGIKO LABURRA
Mendebaldeko lehen geografoek zenbait zona edo eskualdetan banatu zuten
Ekialdea. Horrela, Ekialde Hurbila izena jarri zioten Mediterraneo itsasotik Persiako
golkora hedatzen zen zonari; Persiako golkotik Asiako hego-ekialdera arteko zonari
Ekialde Ertaina deitu zioten; eta, azkenik, Ekialde Urrun izenez ezagutarazi zituzten
Ozeano Pazifikoaren ertzean zeuden eskualdeak.
Britainiar presentzia kolonialak eta Bigarren Mundu Gerrak sailkapen horretan
eragin handia izango dute XX. mendearen hasieran. Ekialde Ertaina deiturikoak
Ekialde Hurbil terminoak barne bildutako herriak ere hartuko ditu. Gerora, Libia,
Maroko, Aljeria eta Tunisia Arabiar Ligara batu zirenean, Ekialde Ertainaren
terminoaren baitan sartu ziren.
Egun, bereziki mundu anglofonoan, Ekialde Hurbilaren eta Ekialde Urrunaren
arteko ezberdintasuna egiten da soilik. Horrela, lehenak ondorengo herrialdeei
egingo lieke erreferentzia: Saudi Arabia, Aljeria, Bahrein, Zipre, Egipto, Arabiar
Emirerri Batuak, Irak, Iran, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Maroko, Oman,
Palestina, Qatar, Siria, Sudan, Tunisia, Turkia eta Yemen. Definizio horrekin bat egin
izan ohi du Nazio Batuen Erakundeak ere.
Gaztelaniazko terminoei dagokienez, gauzak ez daude hain argi, medio batzuek
oraindik ere, hasierako banaketa horren alde egiten baitute:
«Oriente Próximo» (ekialde hurbila, gaztelaniaz), Saudi Arabia, Bahrein, Zipre,
Egipto, Arabiar Emirerri Batuak, Irak, Iran, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Oman,
Qatar, Siria, Sudan eta Yemen barnebiltzen dituen zona geografikoari esaten zaio.
«Oriente Medio» (ekialde ertaina, gaztelaniaz) terminoak Afganistan, Pakistan
eta Indiari egiten dio erreferentzia.

21. Testu hau Garazi Robles, Haizea Lekuona eta Izaskun Goienetxearen laguntzarekin itzuli da.
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Eta azkenik, «Extremo Oriente» kontzeptuak (ekialde urruna, gaztelaniaz)
Australia, Kanbodia, Txina, Ipar Korea, Hego Korea, Filipinak, Hong Kong,
Indonesia, Japonia, Laos, Malasia, Zeelanda Berria, Singapur, Tailandia eta Vietnam
herrialdeak barnebiltzen ditu.
El País edo ABC egunkariek edota EFE agentziak euren estilo-liburuetan
aipatutako azken hiru banaketa haien erabileraren alde egiten dute.
Euskararen kasuan, ordea, Berria egunkariak bere estilo-liburuan ondorengo
bereizketa egiten du:
Ekialde Hurbila, -a (Ekialde Erdia*). Arabiar Emirerri Batuak, Bahrain, Egipto, Irak,
Iran, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia,
Siria eta Turkia. Zenbaitek Afganistan ere sartzen du Ekialde Hurbilean.
Ekialde Urruna, -a. Filipinak, Indonesia, Japonia, Kanbodia, Korea, Laos, Malaysia,
Myanmar, Siberiako ekialdea, Singapur, Taiwan, Tailandia, Txina eta Vietnam22.

Beste zenbait eremutan, mundu anglofonoan bereziki, MENA akronimoa
erabiltzen da Ekialde Ertaineko eta Afrika iparraldeko zonaz hitz egiteko. Horrela,
Marokotik Iranera bitarteko eskualdea ere barnebiltzen du, Magrebeko zona zein
Ekialde Ertaina barne hartuz. Beste zenbaitek Mauritania, Sahara, Somalia edota
Kaukaso hegoaldeko hiru errepublikak ere barnebiltzen dituzte.
Azkenik, eta Ekialde Ertaina terminoaren kutsu eurozentrista eta anbiguoa alde
batera utzita, beste zenbait iturrik WANA edo NAWA (ingelesez, Asia mendebaldea
eta Afrika iparraldea; eta Afrika iparraldea eta Asia mendebaldea, hurrenez hurren)
akronimoak nahiago izaten dituzte.
Dilip Hiro-k, Dictionary of the Middle East liburuan, zera azpimarratzen du:
«anabasa horretatik ateratzeko erarik onena, Ekialde Ertaina nukleo batez eta zenbait
periferiaz osatua dagoela pentsatzea da» (Hiro, 1996: 195). Autore horren aburuz,
nukleoaren baitan daude Iran, Ilargi-erdi emankorra23 deiturikoa, Arabiako penintsula
eta Egipto. Periferiak honako hauek lirateke: hegoaldera, Sudan; Afrika iparraldeko
herrialde arabiarrak honen mendebaldera, eta Turkia eta Zipre iparraldean. Era
horretan, Ekialde Ertainaren definizio zorrotzenak nukleoa edo erdigunea bakarrik
barne hartuko luke; definizio malguagoek, ordea, hiru periferiak ere aintzat hartuko
lituzkete (ibídem: 195).

22. Berriaren estilo-liburua: <http://www.berria.eus/estiloliburua/bilatu?s=ekialde&d=all>.
23. Ilgora emankorra ere deitua, Egipto, Israel, Zisjordania, Gaza eta Libano barne hartuko lituzke;
bai eta Jordania, Siria, Irak, Turkiako hego-ekialdea eta Irango hego-ekialdea ere.
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1. mapa. MENA Erregioa.

Iturria:Challenging maps: <http://www.cmodg.org/mena-region/>.

3.2. EKIALDE ERTAINA: ESKUALDE ZINEZ KONPLEXUA
Dilip Hiro-k aipatutako liburuaren kontrazalean ondo adierazten duen moduan,
«Ekialde Ertain» terminoak milaka irudi eta kontzeptu dakartza Mendebaldeko
gogamenera: dunak, gameluak, nomadak, petrolio-putzuak. muezinaren deia,
Saddam Hussein, patriarken lurra, biolentzia, erailketak, bahiketak, Babilonia,
fundamentalismo islamiarra, LPEE (Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundea),
erromes musulmanak Mekako Kaaba-ren inguruan bueltaka, Beirut-eko bonbardaketak, belodun emakumeak, desfile militarrak, Jerusalem hiri santua, Golkoko
gerrak, meskitetako kupula eta minareteak, agindutako lurra, piramideak, Yasser
Arafat, natibitatearen eliza, petrodolarrez betetako xekeak, panarabismoa, Kairo,
arabiarren eta juduen arteko ika-mikak, Jomeini Ayatolah, arma-trafikoa, arabiar
kaligrafia, atentatu suizidak, jaka belzdun judu bizardunak, Biblia, kibutzak, kurduak,
txiiak, juduak, ortodoxoak, maronitak, bahaistak, suniak, sionismoa. Eta gehitzen du:
«Historiaren zentzu sakon bat dutenentzat, Ekialde Ertaina zibilizazioaren sehaska
da, bi zentro azpimarragarrirekin: Mesopotamia, Eufrates eta Tigris ibaien arteko
lurra; eta Nilo ibaiaren harana» (ibídem).
Aurreko orrialdeetan ikusi dugun gisara, Ekialde Ertaina Iran, Irak Turkia,
Arabiako penintsulako herrialdeak, Siria, Libano, Palestina eta Afrika iparraldeko
zein Magrebeko herrialdeak aintzat hartzen dituen zona geografiko zabala da24.
Errealitateen abaniko zabal horrek ezin du ezberdintasun nabarmen batzuen
existentzia alde batera utzi: arlo kulturalean, ohiturei dagokionean edota estatu
bakoitzaren berezko historiari dagokionean.
24. Magreb: Mendebaldea esan nahi duen hitz arabiarra eta historikoki Tunisia, Maroko eta Aljeria
barnebiltzen dituen eskualdea deskribatzeko erabili den hitza. Zenbaitek Libia ere talde horretan sartzen
dute.
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Dena den, era berean zenbait ezaugarri berdintsuk ere herrialde horietako
askotan bat egiten dute. Erlijioa, etnia, hizkuntza edota eragin historikoa zentzu
horretan auzi zentral bilakatzen dira.
Erlijioa, lehen auzi zentrala da. Islama eskualde honetako herri gehienen arteko
lokarri komuna da, Umma25 kontzeptuari loturik, mundu musulmanaren osotasunaren
batasun bat irudika dezakeena.
Errealitate hori osotasun homogeneo gisa irudikatzea akats izugarria litzateke,
baina. Egun, Islamaren zatiketa handiena, sunii eta txiien artekoa, hain zuzen,
azken urteotako gertakarien garapenean kontuan hartu beharreko faktorea da.
Zatiketa hori ere azken urteotan sarri erabili izan da eskualdeak inoiz ezagutu ez
duen balizko sektarismo bat bultzatzeko asmoz. Haiekin batera, gainera, Ekialde
Ertainean gutxienekoa diren Islamaren beste adar batzuk ere badira: sufiak, drusoak,
ismaelitak, alauitak, zaydiak, karijitak; badira ere kristau ortodoxo26 eta katolikoak
eta haien berezko adarrak; bai eta juduak ere.
Azpimarratzeko beste auzi bat ere etniarena izan daiteke. Iraketik Magrebera
bitarte, Arabiako penintsulatik igarota, herri arabiarra da etnia nagusia. Hala ere,
badira beste errealitate etniko batzuk Ekialdean, eskualdearen ezaugarritzean pisu
nabaria dutenak. Turkiar zein persiarren adibideaz ari gara. Haiekin batera, kurduak
eta berbereak ere topa ditzakegu, eskualdean kuantitatiboki zein kualitatiboki
aurkitzen diren estaturik gabeko bi nazio garrantzizkoenak. Azeriak, turkmenak edo
balutxiak ere badira. Juduen presentzia ahaztu gabe27.
Hirugarren auzia hizkuntzarena litzateke. Arabiar hizkuntza semitar familiako
makrohizkuntzatzat hartzen da, aldaera ezberdinen eta haien azpitaldeen arteko desberdintasunak aintzat hartuta. Iranen edo Turkian, esaterako, euren hizkuntza propioa izanda ere, ezin uka daiteke arabiar hizkuntzak duen garrantzia zein presentzia,
batez ere, Koranaren hizkuntza dela kontuan hartzen badugu. Hizkuntzaren erabilera
eta ohiturek arabiar munduan, artearen adierazpen goren gisa kokatzeko gaitasuna
izan dute sarri ahozko poesia zein istorioak: «Poesia arabiarrentzat, greziarrentzat
filosofia, erromatarrentzat legea eta persiarrentzat artea izan zena izan da eta da
oraindik ere. Hau da, haien espiritua ezaugarritzen duen espresio eta gordetzailerik
puru edo garbiena» (Kamrava, 2011).
Kontuan hartzeko laugarren auzia, komunean duten historia da. Zona honetako
herrialdeen arteko erlazioak, zein kanpotik etorritako eraginek, historiaren bilakaera
guztiz baldintzatu dute, askotan patu bera konpartitu dutelarik. Ekialde Ertaineko
egungo estatu gehienek Otomandar Inperioaren eragina, britainiar edota frantziar
25. Umma: Islamean sinisten dutenen komunitatea, mundu musulmanari nolabaiteko batasuna
ematen diona.
26. Egiptoko koptoak kristautasun ortodoxotik eratorritako adarra dira.
27. Zentzu honetan badira zenbait eztabaida herri juduaren kalifikazioari dagokionez etnia eta
erlijioaren ikuspegitik.
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kolonialismoaren esku-hartzea, Israelgo Estatuaren osaketa edota azken urteotan
estatubatuarren eta haien aliatuen esku-hartze inperialistak bizi izan dituzte.
3.3. HISTORIA HURBILA
Ekialde Hurbilaren historiaren bilakaera eta garapenaren garrantziaz mintzatu gara,
eta, beraz, orrialde gutxi batzuetan laburtzea zeregin ia ezinezkoa da. Horregatik hain
zuzen ere, Otomandar Inperioaren azken urteetatik gaur egunera arteko bilakaera
zein gertakarietan zentratuko gara. Gerora gertatuko diren jazoerak markatuko
dituzten fase historikoak errepasatuko ditugu garai historiko honetan.
3.3.1. Otomandar Inperioa
Otomandar Inperioak garatutako sistema, autore askoren arabera, Europan
ezarritako estatu-nazio sistemaren antitesi gisa aurkezten da (Hinnebusch, 2003:
15). Sultanak edo kalifak gidatutako sistema da honako hau, lege islamiarrean
oinarrituta Umma osoan agintzen zuena, nazioz gaindiko gisa ezaugarritzen zuelarik.
Denbora luzez, estatu-egitura zein ardurak dibertsifikatzeko gai izan zen, eta era
berean, osatzen zuten errealitate heterogeneo guztiak bere legepean mantentzeko
beharrezkoak zituen sinergiak sortzeko gaitasuna izan zuen.
XVII. mendean zehar, inperio honen gainbeheraren lehen zantzuak
nabarmentzen hasi ziren. Europako potentzien presio ekonomiko zein militarraz
gain, barne-mailako desegitearen lehen sintomak ere agertu ziren (Egipto, Grezia
edo Balkanak, adibidez). Horrek guztiak Otomandar Inperioa ahuldu egingo du eta
zenbait aldaketa egitera behartu zuen, «babeserako modernizazioa» deiturikoari
hasiera emango ziona (ibídem: 17).
XIX. mendean sarturik, europar potentziek bultzatutako kapitalismoaren eta
inperialismoaren zabaltzeak inperioaren ahultasunaren lehen sintomak agerian utziko
ditu. Europaren potentzial teknologiko, militar eta ekonomikoak eta, horri loturik,
kontinenteak eskualdearekiko duen interesa haren garrantzia geoestrategikoa eta
aberastasuna direla-eta, eskualdeko indar-korrelazioa Mendebaldeko kolonialismo
eta inperialismoaren aldekoa izaten hasiko da.
1830 eta 1870 urteen artean otomandar agintariek erreforma bat martxan jarri
zuten sistema zentralizatuago bat sortzeko. Sistema horrek azpiegitura berrietan
(trenbideak, kasu) inbertsio eta gastu handiak ekarriko ditu, bai eta hezkuntzasistema berria zein instituzio berriak ere. Modernizazio horren kostuari aurre
egiteko atzerriko maileguak (europar bankuei) eskatu behar izan zituzten eta horrek
gainbehera ekonomiko izugarria eta inperioaren independentzia politikoaren galera
nabarmena ekarri zuen.
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XIX. mendearen azken urteetako eta XX. mendearen hasierako zenbait
gertaerak Otomandar Inperioa are gehiago ahulduko dute. Europar kolonialismo
berriaren hedapenari aurre egiteko sustatutako neurrietako bat Islama indartzea izan
zen. Horrek gutxiengo erlijioso gehienen gaitzespena ekarriko du, eta Mendebaldeko
potentziengan «babesa» bilatuko dute. Bestalde, turkifikazio-prozesu bat ere
gertatuko da, talka nabariak eragingo dituena Otomandar Inperioaren baitako beste
nazio batzuekin. Gazte Turkoak izeneko mugimenduaren iraultza 1909an garaira
arteko inperio ahalguztidunaren gainbeheraren azken ziztada izan zen.
3.3.2. Europar kolonialismoaren lehen urratsak
Kolonialismoaren norgehiagokak herrialde boteredunen eta beraiek zapaldutako herrien arteko ezberdintasunak areagotuko ditu mundu osoan. Inperio kolonial
berrien gorakadak munduko mapa berria erakutsiko digu, non munduaren % 25
europar potentzien kolonia izango den. Potentzia horiek ez dute zalantza izpirik
izango euren koloniak zabaltzeko eta horretarako ondorengo argudioak erabiliko
dituzte: ekonomikoak, merkatu berrien zabalpena eta baliabide berrien eskuraketa;
estrategikoak, norgehiagoka politikoak eta abar.
XVIII. eta XIX. mendeetan zehar, potentzia kolonial europarren esku-hartze eta
okupazioen zerrenda Ekialde Ertain osoan amaigabea izango da: Egiptoko inbasioa
frantsesen eskutik (1798-1801); britainiarren presentzia Arabiako penintsulan
(1799); Aljeriaren anexioa (1834) Frantziako Estatuaren partetik, zeinak kolonoen
asentamendu bidezko kolonialismoa esportatuko zuen, britainiarrek Irlandan
egin zuten gisara; Erresuma Batuaren okupazio administratiboa Egipton (1882);
inperialismo britainiarra zein errusiarra Iranen…
Inperialismoaren gorakada horrek Otomandar Inperioaren gainbehera bizkortuko du eta Ekialde Ertainean beste sistema bat ezartzea ekarriko du, Europako
estatuen tankerakoetan oinarritutakoa. Horretarako, potentzia kolonialek askotan
artifizialak ziren muga berriak ezarri eta eskualdeak zatikatu zituzten inolako
zalantzarik gabe. Kolonialismoak bultzatutako estatu berrien osaketa estatu-aparatu
berri batean oinarrituko da, zeinak, batez ere, elite berriak, burokrazia berria eta
militarrak oinarritzat izango dituen.
Hori guztia eskualdearen ekonomia sistema kapitalista mundialera egokitzearekin
bat gertatuko da, Ekialde Ertainaren periferia-papera indartuz. Inguruko zonetako
estatuak produktu eta lehengaien esportatzaile huts bilakatuko dituen sistema batera
kondenatuko ditu, eta, era berean, manufakturatutako produktuen inportatzaile bilakatuko dira.
Kolonialismoak urte horietan erabilitako duen politika «divide y vencerás»
delakoa izan zen, Ekialde Ertainean elkartzen diren errealitateak ahultzeko giltza
izan zena. Turkiako 1908ko gertakariek turkiarren, armeniarren, kurduen eta
arabiarren arteko liskarrak eragin zituzten eta europar potentzia kolonialek zatiketa
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horiek areagotu eta sakondu besterik ez zuten egin, horrela, euren interesen aurka
egon zitekeen edozein garapen edo borroka guztiz baldintzatuz.
Horrela, hiri- (Turkia, Iran edo Egipton asko garatu ziren) eta landa-errealitateen kontrasteen sakontzeari ekingo zaio, herri nomaden eta nekazarien arteko
kontraesanak bilatuz, erlijioen arteko zein Islamaren adarren arteko ezberdintasunak
areagotuz. Gainera, Ekialde Ertaineko errealitatean pisu historiko handia zuten
familia, etnia zein tribuek eragindako zatiketa sozialak sustatu ziren.
Kolonialismoaren ginga muga berrien ezartzea dela esan daiteke, estatu berrien
arteko konpetentzia sustatzeko balioko dutenak, besteak beste. Era berean, estatu
gehienen ahultzea ere ekarriko du eta datozen hamarkadetan potentzia kolonialen
praktikaren aurrean sor daitezkeen alternatiba eta erresistentzia bateratuen osaera
eragotziko28.
2. mapa. MENAren banaketa Europako potentzia inperialen artean (1914).

Iturria: Philippe Rekacewicz / Le Monde Diplomatique.
28. Zatiketak bilatzen dituen estrategia honek urteetan zehar eutsiko dio eta hamaika adibide
eskainiko dizkigu: tradizionalismoa modernitatearen aurrean; eliteak masa-politiken aurrean, testu
sakratudun gizonak gerrillarien aurka, sozialistak monarkikoen aurka, sozialistak (nasseristak)
sozialisten aurka (ba’thistak), bakoitzak bere marxismo-eredua parez pare ipiniz (Hego Yemeneko
kasua berezia da, «Langile eta nekazari, arrantzale eta nomada, batu zaitezte!» edota «Armatu ditzagun
emakumeak!» leloak gailendu ziren, shu’ubiak taghutien aurka (pribilegiatuak errebeldeen aurka),
Mu’awiya (Omeya dinastiaren sortzailea) eta Yazidiak (Islamaren aurreko korrontea) zoroastrimoaren
jarraitzaileen aurka, koroak turbanteen aurka eta, hori gutxi balitz, gobernante eta gobernariak, aberats
eta txiroak, lur-jabe eta nekazariak, emakume eta patriarkak, bai eta langile eta nekazariak ere.
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3.3.3. Lehen Mundu Gerra, kolonialismoa eta haren ondorioak
Ekialde Ertaineko kolonialismoaren garai modernoaren ostean, XX. mendeak
eta batez ere I. Mundu Gerrak maniobra kolonialista berrietan oinarritutako
eskualdearen berregokitzapenaren lehen pausoak ekarriko dituzte. Fase kritiko baten
aurrean gaude, mugimendu interesatu diplomatiko eta militarrek Ekialde Ertaineko
azken argazkia baldintzatuko baitute.
McMahon eta Nussein-en arteko mezularitza, Skypes-Pikot-eko akordioa edota
Balfour-eko deklarazioa interes kolonialak babesteko zenbait maniobraren adibide
dira, horrela, estatu berriak osatzeko jarraibideak markatuko dituzte, oro har, muga
artifizialekin bat etorriz.
Nazioen Ligak ere ekarpena egingo du zentzu horretan behin I. Mundu Gerra
amaituta, «aginte-sistema»29ren bitartez. Horrek Frantziari eta Erresuma Batuari
emango die Palestina, Transjordania, Irak, Siria eta Libano herrialdeen «kontrol
administratiboa», Europako potentzia kolonialen beste eskualde batzuk ere haien
kontrol zuzen edo zeharkakoaren menpe utziz.30
Testuinguru horretan, Palestina edo Kurdistan moduko herriak errealitate
gordin batez jabetuko dira: potentzia europarrek haientzat agindutako estatu berrien
akordioak ezerezean geratuko ziren.
Kolonialismoaren fase honen ondorioak askotarikoak izango dira, eta batez ere
Ekialde Ertainaren hurrengo fase historikoaren etorkizunean eragin zuzena izango
dute, eta haietako batzuk XXI. mendean eskualdean jazotzen ari diren hainbat
gertakariren baldintzatzaile izan ziren.
Lehen ondorioetako bat Otomandar Inperioaren desagerpena da, eta horren
ordez, Turkia, Jordania edota Irak estatuen sorrera.
Bigarrenik, Mendebaldeak babestutako erregimenak ezartzea izango da
(bereziki monarkiak), eta boterea bortizkeriaren bidez mantenduko dute.
Hirugarrenik, sistema zentralizatu baten sorrera eta diseinua biziko du eskualdeak: boterea hirietan kontzentratuko da, nekazaritza-guneak botererik gabe utziz.
Horrela, errealitate soziala guztiz eraldatuko da, eskualdean bizi izan ez den gisara.
Laugarren ondorioa, aurrekoari lotutakoa egon daitekeena hein batean,
jendarteen eta haien arteko harremanen berrantolakuntza da. Talde sozial, familia
edo erlijio batzuen pribilegioak beste batzuen aldean, klientelismoaren eta mesedeen
sistemari hasiera emango dio, gaur egun ere indarrean dena. Esan beharra dago,
29. Nazioen Liga Ituneko 22. artikulua, 1919ko ekainaren 28an.
30. Independentea: Turkia; ia independenteak: Yemen eta Saudi Arabia; kontrol kolonialaren
menpe: Libia (Italia), Aljeria, Maroko eta Tunisia (Frantzia); kontrol eta indar kanpotarren menpe: Iran
(Errusia, AEB eta Erresuma Batua ) eta Egipto (Erresuma Batua); babes-itunen menpe: Kuwait, Oman,
Arabiar Emirerri Batuak (Erresuma Batua).
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sistema hori dela egun ere Ekialde Ertainean estatu-egituren gehiengoa suntsitzea
lortu duen ustelkeria kronikoaren sustatzaile nagusia.
Garaiko kolonialismoaren bosgarren ondorioa desoreka ekonomiko sakona
dela esan daiteke. Garatuko diren harreman ekonomiko berriak potentzia kolonialen
mesedetara diseinatuta egongo dira, bai eta neurri txikiagoan bada ere, haien aliatu
lokalen mesedetara ere.
Seigarren ondorioa: nazionalismoaren gorakada politika kolonialei aurre
egiteko sektore batzuen erantzun gisa erabilia. Etorkizunean pan-arabismo gisa
ezagutuko denaren lehen pausoak emango dira fase honetan.
Eragin ekonomiko, sozial eta intelektuala, potentzia kolonialisten kontrol
materialaz gain, esku-hartze militarrak eta manipulazio diplomatikoak eguneroko ogi
izango dira garai honetan. Horrek guztiak proiektuarekiko atxikimendu eza areagotuko
du jendarte horietako sektore askoren artean, eta, horrela, kolonialismoari aurre
egiteko alternatiba nazionalistei ateak parez pare irekiko zaizkie. Hurrengo urteetan
izugarrizko garapena gertatuko da zentzu horretan eta estatu berriek independentzia
eskuratuko dute kasu askotan. Garai honetan zenbait gertaera garrantzitsu jazoko
dira, Ekialde Ertainaren eta Mendebaldearen arteko harremanak guztiz baldintzatuko
dituztenak. Alde batetik, Ekialde Ertainaren parte-hartzea nazioarteko markoetan
eta estatu eta muga berrien sorrera, eta, bestetik, Mendebaldearen babes esplizitua
sionismoari eta gerora sortuko den Israelgo Estatuari.
3.3.4. Bigarren Mundu Gerraz geroztik
Bigarren Mundu Gerraren amaieran Ekialde Ertainen agertoki berri baten
osaeraren lekuko izango gara, boterearen oreka edo hegemonia lortzeko borroka
giltzarriak izango dira hurrengo hamarkadetan.
Testuinguru berri horretan faktore garrantzitsuenetako bat AEBren agerpena
(munduko potentzia berri gisa) izango da, zeinak Frantzia eta Erresuma Batuaren
errelebo kolonialista eta inperialista hartuko duen. Azken bi horiek, aurreko
protagonismoaren gehiengoa galdu arren, Ekialde Ertainean zein mundu-mailan eragiten jarraituko dute eta haien pisua handia izango da. Estatubatuarren
protagonismo hori 60ko hamarkadatik aurrera nabarmenduko da batez ere, zenbait
pilaretan oinarrituko dena. AEBren mundu-mailako pisu hegemonikoa dela-eta,
Washingtonek Ekialde Ertaineko agenda markatuko du hurrengo hamarkadetan.
Estrategia horretan lehen faktore garrantzitsua aliantza eta aliatu lokalak bilatzea
izango da, eta horretarako eskualdeko estaturik pisutsuenetako birekin harreman
militar eta politikoak estutuko ditu: Atatürk-ek diseinatutako eta haren oinordekoek
kudeatutako Turkia eta Shah-en Iran, AEBren jendarme lokalak bilakatuko dira.
Bigarren faktorea, ekonomia-kutsu garrantzitsua duena, petrolioaren garrantzian
eta hura garraiatzeko bideetan datza. Horrela, eskualdearen pisuak nabarmenki
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egingo du gora, ikuspegi ekonomiko eta geoestrategiko batetik behatzen badiogu
zonari.
Israel izango da hirugarren giltzarria. Eskualdean AEBren lehen aliatu
estrategikoa da eta ezegonkortasunaren erdigunea, Ekialde Ertaina urteetan zehar
txikitzen joan dena.
Eta azkenik, laugarren faktorea, Gerra Hotzaren ostean sortutako politiketan
oinarrituko da. Eskualdean sortutako «intentsitate baxuko gerra» gisa ezagututako
gatazka gehienek harreman zuzena izango dute maila globalean hamarkada horietan
zehar bi polo dominatzaileen arteko (AEB eta SESB) tirabirekin (Halliday, 2005:
95-96).
Eskualdeko estatuak ere mugimenduak egiten hasiko dira instituzio komunak
egituratzeko, horien eraginkortasuna eta batasuna askotan ezbaian jarriko diren
arren. Liga Arabiarraren sorrera, errealitate berriaren aurrean sortutako egonezinari
eusteko, neurri horietako bat da. Horren ezaugarriak bi dira bereziki: batetik, elite
lokalek muga berrien sorrera aintzat hartuko dute, eta, bestetik, Israelgo Estatuaren
sorreraren aurrean, defentsa-mekanismo gisa.
Mugimendu horietako baten gisara har dezakegu Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundea (LPEE/OPEP). 60ko hamarkadan sortua, eta bertako kideen
artean herrialde batzuk eskualde horretatik at egon arren, Ekialde Ertainean garai
hartan izugarrizko garrantzia hartuko du. Petrolioaren garrantzia eta haren gaineko
kontrolaren tirabirak erabakigarriak izango dira Ekialde Ertainaren fase historiko
honetan, bai eta egungo egoera baldintzatzeraino ere. Hasiera batean, eskualdearen
kontrol politikoa kolonialismoaren bidez «sei familiak» bideratuko badute
ere, horrela, Mendebaldeak, Erresuma Batuak eta AEBk bereziki petrolioaren
negozioa eta haren aberastasuna kontrolatuko dute, denboraren poderioz, «7
ahizpek» hartuko dute protagonismoa auzi horretan. Zazpi konpainia britainiar eta
estatubatuarrez osatutako oligopolio horrek mundu-mailako petrolioaren ekoizpen
eta merkaturatzearen gehiengoa kontrolpean izango du. Monopolio teknologikoari
eta merkatu-azpiegiturei esker, baita «kontratu onuragarri»ei esker ere, munduko
merkatu eta prezioak kontrolatu ahal izango dituzte, bai eta balizko lehiakideen
negozioan (Rekondo, 2003) parte-hartzea ekiditeko ere.
Kontrol hori iraultzeko agente lokalek aurrera eramandako edozein saiakera,
esku-hartze militar zein konspirazio eragingo dituzte, aldaketa horiek sustatutako
gobernuak kentzeko asmoz. Adibide bat besterik ez dira Iraken gertatutakoa
50eko hamarkadaren amaieran edo Iranen petrolioaren nazionalizazioa bultzatu
zuen Mohammed Mossadeq lehen ministroaren kargugabetzea. Suezeko kanala
kontrolatzeko esku-hartzeak eta maniobrak ere horrela uler ditzakegu, petrolioa
garraiatzeko giltzarria baita kanal hori (Hinnebusch, op. cit.: 36-40).
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Garai historiko honen baitan gutxienez bost fase ezberdindu ditzakegu:
3.3.4.1. Bigarren Mundu Gerraren osteko lehen urteak (1946-1955)
Garai hau ezaugarrituko duen auzietako bat desegonkortasuna da, mundumailako gatazkaren ostean estatu berri gehienetan eragina izango duena. Agintari
berriekiko babes urriak, aberastasunaren banaketa desorekatuak, deskolonizazioprozesu amaigabeak eta Palestinaren galerak eskualde horietako jendarteetako
errealitateen parte izango dira (ibídem: 159-160). Urte hauetan zehar, estatu
horietako batzuek independentzia lortuko dute: Siriak eta Libanok 1946an, gerora,
Transjordania egun Jordania gisa ezagutzen dugun estatu bilakatuko da.
Horrekin batera, deskolonizazioaren lehen mugimenduak hasiko dira, eta
horren gertakaririk garrantzitsuena Gamal Abdel Nasser-ek Egipton gidatutako
iraultza izango da. Horrek pan-arabismoari hasiera emango dio.
Fase honetan eta hurrengoan, nazionalismoaren, sozialismoaren eta islamismo
politikoaren inguruan sortutako ideologiak gorpuzten hasiko dira Ekialde Ertainean.
Gogoan izan behar dugu urte hauetan zehar, SESB oraindik garapen-fasean egongo
dela, II. Mundu Gerraren ondorioetatik errekuperatzen. Horregatik hain zuzen,
SESBen interesak Ekialde Ertaineko muga-herrialdeetan oinarrituko dira: Turkia eta
Iranen batez ere. Horrela, eskualdeko nukleo zentralean Mendebaldeko potentziekin
sor zitekeen edozein gatazka saihestuko du.
3.3.4.2. Pan-arabismoaren gorakada (1956-1967)
Pan-arabismoaren gorakadak, Nasserren Egiptoren eskutik, Ekialde Ertainean
Mendebaldeak zuen hegemonia ordezteko saiakera ekarriko du. Indar-korrelazioan
aldaketa nabarmen bat gertatuko da, Mendebaldearen atzera-egite partziala lortuta,
eta estatu independente berrietan irudikatuko da: Irak 1958an edo Aljeria 1962an,
adibidez. Hala ere, egoera berri hau ez da urteetan kolonialismoak sustatutako
sistemarekin amaitzeko gai izango. Eskualdean mugimendu pan-arabiarrek izango
duten gorakadak Mendebaldearen eta batez ere AEBren esku-hartze zuzenak
ekarriko ditu bertako erregimen kontserbadoreenak babestu eta indartzeko. Bestalde,
SESBen sendotzeak nazioarteko eremuetan haren parte-hartzeak gora egitea ekarriko
du. Ekialde Ertainean, mugimendu eta estatu pan-arabiarren aliatu bilakatuko da,
Egipto, Irak, Siria, Libia eta Hego Yemen SESBen aliatu lokal bilakatuko direlarik.
3.3.4.3. Sionismoaren zabalpena eta AEBren gorakadaren eragina
Urte hauetan eskualdean Mendebaldearen beherakada nabarmena irudika
zitekeen arren, Mendebaldeak eta batez ere AEBk azkar batean hartuko diote
neurria. Washingtonek estatu eta erregimen aliatu batzuen sendotzea lortuko du.
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Turkia NATOren barruan integratuko da; Iran Shah-en menpe geldituko da; eta
Israel, giltzarri izango da eskualdean.
1967 eta 1973an Israeli aurre egingo dioten estatu eta herri arabiarren
gerrek eragin zuzena izango dute eskualdearen osaketan. Hala, hedapen sionistak,
Mendebaldearen babesaz oharturik, 1967ko gerra eragingo du, Egiptoren
hegemoniaren eta horren inguruan sortutako ordenaren gainbehera ekarriko duena.
Gatazka horrek gutxienez bi ondorio garrantzitsu ekarriko ditu: «hiruko arabiarra»ri31
hasiera emango dion indar-korrelazio lokal berria eta Israelen okupazio basatiaren
ondorioz sortutako mapa berria32.
3.3.4.4. Mundu bipolar baten azken pultsua
Fase honetan, mundu bipolarra menperatzeko bi superpotentzien arteko
ika-mikek jarraituko dute. Lehia horrek Ekialde Ertainean ere eragina izango du
ezinbestean. Horrela, AEBk garaipen garrantzitsuak lortuko ditu, besteak beste,
Egipto erakartzean, eta era berean, Golkoko monarkien babesa sendotzen eta garatzen
jarraituko du. Badira, hala ere, estrategia estatubatuarra estualdian jartzeko gai
izango diren bi gertakari. Alde batetik, 1979an, Iranen iraultza islamiarra deiturikoak
eskualdearen botere-harremanetan izugarrizko eragina izango du. Bestalde, Irakek
bere botere, eragiteko gaitasun eta garapena sendotuko du urte hauetan guztietan,
hein handi batean, duen petrolioarengatik eta, bestetik, SESBen babes militarra ere
izango duelako. Horrek, Ekialde Ertaineko lurralde gehienen erreferentzia bilakatzea
ahalbidetuko du, AEBren interesei dagokionez, beste fronte bat irekiz.
Azkenik, Afganistango gerrak SESBen ahultzea ekarriko du, eta gerora
garatuko den mugimendu jihadista transnazionalaren hazi perfektua izango da.
Mugimendu hori, hasiera batean, Al-Qaeda izenez ezagutuko dugu, nahiz eta egun
Estatu Islamikoa deiturikoa ere lagun izan.
3.3.4.5. Mundu bipolarraren amaiera (1985-1990)
Esparru sobietarra deiturikoa desagertzeak fase honen amaiera ekarriko du,
eta Gerra Hotzaren bukaeraren agertoki bilakatuko da. Ziur aski, Ekialde Ertainari
dagokionez, Iran eta Iraken arteko gudak analizatzeko aukera ematen digu AEBk
eskualdean garai hartan garatu zuen eragiteko gaitasuna.
Islamiar iraultza eta gerora gertatu ziren bahiketak Washingtonen eskualdearen
gaineko kontrol politiko, ekonomiko zein militarraren galera gisa ulertu ziren.
Iraken gorakadak ere «Nixon doktrina» gisa ezagututako proiektuari itzala egiten
zion. Horregatik, barne-gatazka eta tentsioak erabiliko ditu eskualdean pribilegiozko
31. «Triangelu arabiarra» Egiptok (eskualdeko estaturik handiena), Saudi Arabiak (aberatsena) eta
Siriak (pan-arabismoa mantentzen duena) osatzen dute.
32. Armada arabiarrak garaitu ostean, Israelek Sinai penintsula eta Gazako Zerrenda (ordura arte
Egiptoren esku egon zena), Golango gainak (Siria) eta Zisjordania (Jordania) okupatuko ditu.
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posizioa berreskuratzeko. Estatubatuarrek Iran eta Iraken arteko gerra baliatuko dute
—garaian eskualdeko indar antiinperialista garrantzitsuenak eta AEBren hegemonia
Persiar golkoan ezbaian jartzeko gaitasuna zuten— bi estatu horien indarra eta
potentzialitatea neutralizatzeko asmoz. AEBren estrategiak bi estatu horiek ahultzeko helburua zuen, betiere gerra bi estatu horietara mugatuko zela bermatuz. AEBk
Iran babestu zuen inolako zalantzarik gabe Saddam Hussein-en indarrek guduzelaian33 aldea hartzen zutenean. Teheranek aurrea hartzen bazuen, ordea, AEBren
Mendebaldeko aliatu zein aliatu lokalek ekonomikoki zein militarki Bagdad babesten zuten (ibídem: 51-52).
3.3.4.6. Gerra Hotzaren ondoren, munduko ordena berriaren aurrean
Sobietar Batasuna desagertu ostean, mundu bipolar batetik mundu polobakarrera pasatu gara, hegemonia estatubatuarra ezbaian ezin jar daitekeen mundura.
Uniformatu nahi duen polobakartasun horrek, informazioaren manipulazioarekin
batera, nazioarteko politika bilakatu den «joko handia» mundu-mailako
geoestrategian oharkabean geratzea ekar dezake. Egungo politika «h» letrarekin
ezaugarritu genezake: hegemonia. AEBk ordena mundial berri bat ezartzekotan
dabil, aurkaririk izango ez lukeen botere militar batean oinarrituko litzatekeena,
noski, zeinean Washingtonek bere ekimen zapaltzaileak inolako oztoporik gabe
aurrera eramango lituzkeen, nahiko lukeen leku, denbora eta moduan.
George Bush aita izan zen ordena mundial (Brzezinski, 1998) berri bat ezarriko
zela adierazi zuena Sobietar Batasunaren kolapsoaren ostean. Washingtonen arabera,
bi aukera berriren aurrean aurkitzen gara, beste behin ere: AEBrekin eta haren
politikekin zaude txintik egin gabe edo «gaizkiaren ardatz»arekin bat zaude. Ez dago
neutraltasunerako aukerarik, edo haiekin edo haien aurka.
Ekialde Ertainean datozen urteetan Kuwaitek Iraken inbasioa ezagutuko du, bai
eta gerora gerra ere; printzipioen adierazpena Israel eta palestinar ordezkarien artean;
bigarren intifada; irailaren 11 eta Afganistan eta Iraken inbasio eta okupazioak.
Gainera, 90eko hamarkadan, arazo ekonomikoek herritarren haserrea areagotuko dute eta horrek erlijioan zein tradizioan, hau da, «benetakoa» den horretan
(Halliday, op. cit.: 10-11), alternatibak bilatzera bultzatuko ditu eskualdeko
herritarren sektore etsituekin. Hala nola, alde batetik, Estatuek (edo hobeto esanda
horiek menperatzen dituzten eliteek, petrolioaren etekinak menperatzen dituzten
eliteek zein nazioarteko laguntza ekonomikoa jasotzen duten eliteek) inposaturiko
kontrol zorrotzak, bestetik, existitzen ez den aldaketa-prozesuaren nabaritasunak,
eta, azkenik, demografiaren igoerak gehi egoera ekonomikoa hobetuko ez delako
seinaleek egun islamismo politiko gisa ezagutzen den horri ateak parez pare irekiko
dizkiote.
33. Irangate famatuak Teheranen AEBko enbaxadan zeuden gatibuak arma estatubatuarren truke
aldatzea eragin zuen.
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3.4. JOERA HISTORIKOAK ETA ETORKIZUNEKO JOERAK 		
EKIALDE HURBILEAN
Ekialde Hurbilaren eta orain arte orrialde hauetan aztertutako gertakarien ikuspegi
xehatua edukitzeak ahalbidetzen digu eskualde horren azken urteotako historia
markatzen duten sei joera bereiztea.
3.4.1. Joera historikoak
–– Aldaketa demografikoa. XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran,
eskualdearen gehiengoa landaguneetan bizi zen, adinaren batez bestekoa ertaina
edo altua zen eta oinarrizko beharren gehiengoa ez zegoen asetua (ura, etxebizitza,
hezkuntza, osasuna, elektrizitatea…). Hamarkadak igaro ahala, hirietan bizi
den gehiengo bat topatzen dugu, batez beste gaztea eta oinarrizko behar batzuk
asetuak, baina oraindik ere gabezia eta desberdintasun handiekin.
–– Mendebaldearen eragina eta esku-hartzea34. Mendebaldeko munduaren eraginak
ere funtzio garrantzitsua izan du Ekialde Hurbilean. Bertako balio-sistema aldatzen eta gizarteak aztoratzen saiatu dira, erlijioaren, kulturaren edo hezkuntzaren
inguruko ikuspuntuak eraginez eta kontrajarriz. Jarrera hori esku-hartze politiko,
ekonomiko zein militarrek lagundu dute, «etxeko gendarme»aren papera eginez.
–– Estatu-nazioa. XX. mendearen erdialdetik amaieraraino, eskualdeko estatunazioen ezaugarri nagusia zentralismoa izan da; azken hamarkadetan, ordea,
zatiketa moduko bat ikusten ari gara, non botere ez-estatalak boterea bereganatzen
ari diren. Botere berri sorta hori erlijio taldeek, tribuek, gizarte zibileko hainbat
sektorek eta boterea lortu nahi duten bestelako elkarteek osatzen dute.
–– Eskualdearen militarizazioa. Botere zentralizatuaren oinarria gehienbat armak
erostea eta estatuaren armadaren gaitasun militarra bermatzea zen, eskualdeko
eta estatu bakoitzeko status quo-a mantentzeko helburuarekin. Armak lortzeko
bertako agintarien arteko lehiak eskualdearen militarizazio orokorra ekarri du, eta
munduko armagintza-enpresa handiei etekin handiak eragin.
–– Desoreka ekonomikoa. Analista batzuen iritziz, azken hamarkadetan pixkanaka
eskualdearen ekonomia hazten ikusi dugun arren, desorekak eta desberdintasunak
gutxitu beharrean areagotu egin dira. Azken berrogei urteotan biztanleriaren
hazkundea ekonomiarena baino askoz handiagoa izan da, eta gizartearen
hobekuntzarako esperantzak ez du erantzunik ezan. Petrolioz elikatutako
ekonomietan izan ezik, gehiengoaren benetako erosteko ahalmena gutxitzen joan
da.
3.4.2. Etorkizunera begira kontuan hartu beharreko hainbat joera
–– Gazteriaren frustrazioa. Hazkunde demografikoak eta generazio gazteak hartzen
ari diren indarrak Ekialde Hurbilaren etorkizuna baldintzatzen jarraitzen dute.
34. Orientalismoaz diharduten liburuak irakurtzea interesgarria litzateke puntu honetan.
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Biztanleriaren zati horietako pertsona gehienak politikoki frustratuta eta hobekuntza ekonomikorako esperantza gutxirekin daudela kontuan hartuta, ez da
harritzekoa haien etsipena protestetara bideratzea eta, kasu batzuetan, ekintza
armatuetara.
–– Indarkeriaren nagusitasuna. Hamarkadetan zehar, zenbait estatutako gobernuek
indarkeria modu hertsatzailean erabiltzea ohiko joera izan da eta, horrekin batera,
bertako beste agente batzuk ere geroz eta gehiago ari dira indarkeria erabiltzen
erantzun politiko gisa.
–– Mendebaldearen esku-hartze amaigabea. Batzuetan «makilaren eta azenarioaren»
politika erabiliz eta besteetan inolako kezkarik gabe, AEBk eta Mendebaldeko
bere lagunek eskualde honetako estatuen boterea eta biztanleriaren baliosistema aztoratu nahi izan dituzte. Jarrera horrek mota askotako erreakzioak eta
gaitzespenak eragiten ditu, baina batez ere, geroz eta argiago uzten du AEBk eta
Mendebaldeak ordezkatzen dutenaren eta Ekialde Hurbilaren helburuen arteko
egoera antagonikoa.
–– Eskualdearen erdigune berria. Eskualdeko indar- eta botere-erdiguneak aldatzen
joan dira urteak igaro ahala. Egipto, «hiruki arabiarra» edo Irak posizio pribilegiatu
horretan egon dira Ekialde Hurbilaren historia garaikidearen zenbait momentutan.
Gaur egun, erdigunea Turkia, Iran eta Israel dira. Haien arteko botere-orekak
definituko du, hein handi batean, eskualdeko segurtasun-arkitektura berria.
–– Estatuaren zatiketa. Orain arte boterea estatu zentraletik kontrolatzen zen,
baina azken hamarkadetan gertatzen ari den zatiketaren ondorioz, autoritatezentro berriak sortu dira gizartean. Zenbait analistaren arabera, zatiketa hau
gutxienez lau esparrutan antzeman daiteke. Esparru ekonomikoan, desarauketaren, pribatizazioaren, globalizazioaren, merkaturatzearen eta enpresa transnazionalen bidez. Esparru militarrean, boterea milizien, atzerriko taldeen eta oposizioko hainbat talderen esku ere geratzen da. Komunikabideen eta informazioaren esparruan, komunikabideak azkar batean pribatizatu eta deszentralizatzen
dira. Eta, azkenik, nortasunen esparruan, erlijioaren, tribuaren eta etniaren
sinboloak gizarteko hainbat talderen kontrolpean daude.
–– Erresistentzia. Aipatutako faktoreen ondorioz, botere atzerritarrekiko erresistentzia ere areagotzen ari da. Hainbat taldek eta estatuk aliantzak sortu dituzte arrazoi
desberdinak direla-eta: eskualdea haien interesen arabera bideratzen saiatzen ari
diren Mendebaldeko estatuen presio bortitzaren aurka borrokatzeko edo interes
atzerritar horiek eta haien ondorioak babesteko.
–– Desoreka ekonomikoa. Neoliberalismoaren erreforma ekonomikoek ez dituzte
eskualdearen gabeziak eta defizitak konpondu, alderantziz, areagotu egin dituzte.
Estatu gehienak beren kabuz ez dira gai, hazten ari den biztanleriaren oinarrizko
beharrak asetzeko. Egoera horren ondorioz, Mendebaldeko potentzia inperialistek
kontrolatutako aktore batzuek beren neurriak inposatzea lortzen dute, Munduko
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Diru Funtsak edo Banku Zentralak esaterako. Horrela, zenbait agente lokalen
laguntzaz, eskualdea bertako ekonomiak are gehiago zabaldu eta liberalizatzera
bideratzen da, sektore pribatuaren eta atzerriko inbertsioen onurarako. Horrekin
batera, bertako merkatuen desregularizazioak eskualdeko tentsio sozialak
areagotuko ditu.
–– Irekitako fronte asko. Aipatutako gatazkak ez konpontzeak saihestezin bihurtuko
du krisi-egoera. Demokrazia falta edo herriaren parte-hartzea bermatzeko
mekanismo eza, gerrak, zailtasun ekonomikoak, ustelkeria eta dimentsio askotako
tentsioak hipotesi hau indartzen duten faktoreak dira.
Horretaz gain, Ekialde Hurbilaren mahai gainean oraindik zenbait kontu daude,
haien artean lotura dutenak eta eskualdeko zein munduko agendak baldintzatuko
dituztenak Ayoob-en (2014) hitzetan: «Islamismo politikoaren papera bere fazeta
guztietan, alderdikeriaren erabilera, Palestina, Kurdistan, Iranen programa nuklearra, Iran eta Saudi Arabiaren arteko norgehiagoka eta Ekialde Hurbilean beti
azaleratzen diren lehiak, eskualde eta mundu-mailakoak».
Eta interesgarria izango da biztanleriaren hazkunde geldiezinaren ondorioei
hurbiletik jarraitzea, ur-gabeziari eta kutsadura areagotzeari esaterako (Kamrava,
op. cit.: 375-392).
3.5. INPERIALISMOA ETA EKIALDE HURBILA
Orrialde hauetan aztertutako denbora-tartean zehar ikusi dugu botere kolonialistek
hainbat termino erabili eta hainbat formula aplikatu dituztela Ekialde Hurbila
kontrolpean mantentzeko. Kolonia, mandatu edo protektoratuaren formulak
txandakatu dira XIX. mendearen amaieratik XX. mendearen erdialderaino. Nazioarteko gertakariek, nazionalismo arabiarraren igoerak eta boterearen gailurrean
gertatutako aldaketek deskolonizazio-prozesuak, independentzia-mugimenduak eta
estatu berrien sorrera eragin dituzte.
Hala ere, etapa deskolonizatzaileak ez zuen lotura kolonialistak apurtzea lortu,
ezta horiek inposatutako botere-eskemak ere, eta horri AEBk gehienbat II. Mundu
Gerraren ostean hartutako papera gehitzen badiogu, eskualdea okupatu eta bertan
eragina izateko formula berria inperialismoa dela ikusiko dugu.
Berriz ere aldaketak gertatu dira nazioartean eta sobietar gune zaharra
desagertu eta AEBk guztiz menderatutako ordena berri bat ezartzean, bai prentsan
bai Washingtoneko diskurtsoan, inperialismo terminoa beste termino «dotoreago»
batekin ordezkatu zuten: globalizazioa. Kapitalismoaren eta hark defendatzen dituen
balioen erabateko triunfalismoaren testuinguruan, zenbait autorek globalizazio
terminoa erabili zuten, gaur egungo inperialismoaren eufemismo huts bat baino ez
dena.
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Dibertsitatearen garai gisa erakutsi nahi izan zigutena, AEBren eta Mendebaldeko aliatuen hegemonia kultural, politiko, ekonomiko eta soziala inposatzeko
saiakera globalizatzaile bat besterik ez zen izan. Kapitalismoa, globalizazioa eta
inperialismoa munduan zehar behin eta berriz errepikatzen den errezeta beraren
hiru osagai dira. Iraganeko inperialismoa gaur egungo fasean errepikatzen da,
batzuek post-inperialistatzat saldu nahi badute ere. «Arrazakeria, inperialismo
kulturala, mendebaldetzea, “orientalismoa” (Said, 2013), pobrezia, disparekotasuna,
erresistentzia-borrokak» (Bush, 2206) bezalako terminoak erabiltzen dira nazioarteko
testuinguru berrian.
3.5.1. Maniobra inperialistak Ekialde Hurbilean
XX. mendearen hasierako maniobra diplomatiko eta juridiko batzuek argi eta
garbi erakusten dituzte Ekialde Hurbileko estrategia inperialistaren zutabeak.
1917an «Balfour Adierazpena» delakoaren bidez, inperialismoak Palestinaren
okupazio sionistari zabaldu zizkion ateak, eta horren emaitza nagusia Israelgo
Estatua sortzea izan zen.
Holokaustoaren ondoren zenbait estatuk kontzientzia gaiztoa izan arren,
inperialismoak estatu sionista sortzea eskualdean gendarme indartsu bat mantentzeko
saiakera bat izan zen AEBren eta Mendebaldeko aliatuen aldetik, arabiarrek ez
zezaten aukera inperialismoaren interesen markoan kokatzen ez zen biderik. Eta,
batez ere, II. Mundu Gerra amaitzean piztu ziren indar antikolonialistak isilarazteko.
Hurrengo hamarkadetan mugimendu inperialistek nora joko duten ikusteko
beste akordio garrantzitsu bat 1928ko «Lerro Gorriaren Akordioa» da, petrolioaren
kartel bat ezartzen duena Ekialde Hurbilean, Turkiatik Yemenera, Iraketik Sinaira,
baita Suezko kanaleko ibilbide pribilegiatuan ere (Rees, 2006: 74-76).
Baina inperialismoaren metodoak ez dira maniobra juridikoak soilik izan.
Mota askotako esku-hartzeak gertatu dira XX. mendearen erdialdetik aurrera.
Horren erakusle dira Iraneko petrolioa nazionalizatzera ausartu zen Mossedegh-en
gobernuaren kontrako ezkutuko (edo isilpeko) esku-hartzeak.
Kontuan hartzekoa da, bestalde, 1956an Nasser-ek Suezko kanala nazionalizatzea erabaki ostean gertatutako esku-hartzea; izan ere, kanal hori Mendebaldeko
inperialismoak petrolioa garraiatzeko erabiltzen duen arteria nagusia da. Esku-hartze
hori gaizki atera zitzaion inperialismoari eta gainera haustura batzuk erakutsi zituen.
Frantziak, Ingalaterrak eta Israelek aurrera eraman zuten esku-hartze militarra, baina
AEBk nahiago izan zuen atzealdean gelditu, nazionalismo arabiarraren gorakada
baten beldur.
60ko hamarkadaren hasieran Irakeko edo Siriako mugimendu nazional
batzuen gorakada dela-eta, Washingtonek elkarlana areagotzen du eskualdeko
interes inperialistentzat funtsezko aliatu estrategikoa izango den Saudi Arabiarekin.
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Petrolioaren truke armak eman eta giza eskubideei dagokienez beste aldera
begiratzearen politika izango da botere inperialisten eta petromonarkien arteko
harremanaren ezaugarri nagusia gaur egun arte.
Denborak aurrera egin ahala, eskualdearen garrantzi energetiko eta
geoestrategikoa argiago geratuko da Etxe Zuriak diseinatuko dituen mugimendu eta
estrategietan. «Monroe Doktrina» delakoak aurreko mendeko lehen hamarkadetan
AEBren estrategia zuzendu bazuen ere, Carter presidenteak bere doktrina ezarri
zuen, «Ekialde Hurbileko petrolioaren aurkako mehatxu oro AEBren interes
nazionalen aurkako mehatxu zuzentzat hartuko zela» adieraziz (ibídem: 81-82).
Ildo horretan jarraituz, Saudi Arabiarekiko harremanak sendotu zituen eta ez zuen
zalantzarik egin Irak eta Iran arteko gerra bultzatzeko maniobrak egitean. Ondorioz,
AEBk eskualdean dituen interesentzat mehatxu izan zitezkeen bi estatuak ikaragarri
ahuldu ziren.
3.5.2. Abagune berri bat
1979an bi gertakari garrantzitsu izan ziren: Iraneko iraultza islamikoa eta
sobietar armadaren presentzia Afganistanen.
Aipatutako iraultza eta gero Iran eta eskualdea eraldatu zituzten aldaketek
ondorio zuzenak izan zituzten ordura arte inperialismoak eskualdean markatutako
norabidean. AEBk funtsezko aliatu bat galdu zuen eskualdean. Horretaz gain, gerora
gertatutakoek ez zuten oso leku onean utzi inperialismoa. Teheraneko enbaxada
hartzeak eta Estatu Batuetako armadak militarki berreskuratzeko saiakerak porrot
egiteak superpotentziaren momentuko ahultasuna erakutsi zion munduari. Era
berean, Afganistango Gobernuak Moskuri laguntza eskatu zionean, sobietar armada
herrialde horretan sartzen da, eta hori Gerra Hotzean bete-betean sartuta ez zen begi
onez ikusi Washingtonen.
AEBko buruek tinko eutsi zioten Carter Doktrinari eta argi utzi zuten indar
atzerritarren bat Persiar golkoko eskualdearen kontrola bereganatzen saiatzen bazen,
AEBren funtsezko interesei eraso egitea izango zela eta kontra egingo zitzaiola
beharrezkoak ziren neurriekin, indar militarra barne (ibídem: 81-82). «Bi mehatxu»
horien aurrean, AEBk munduko testuinguruaren eraketan ondorioak izango zituen
politika bat garatu zuen. Pakistan eta Saudi Arabiarekin aliantzak bilatzeak,
Afganistango mugimendu talibanaren garapenak eta Al-Qaedaren bidez egituratuko
den islamismo politiko armatu berri baten sorrerak, ondorio gisa, jihadismo
transnazionala deritzona ekarri zuten.
Iran eta Iraken arteko gerra amaitu ondoren, Irakeko armadak Kuwait inbadituko
du eta aitzakia horrekin inperialismoak aliantza berri bat zuzenduko du Iraken aurka.
Gertakari horrek I. Golkoko Gerrari hasiera emango dio, Sobietar Batasuna desagertu
eta Munduko Ordena berri bat ezartzearekin batera.
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I. Golkoko Gerraren ostean, inperialismoak estrategia berri bat jarriko
du martxan, autore batzuen hitzetan «euste-politika» izenekoa. Irak izango da
menderatze inperialerako formula berri hauekin esperimentuak egiteko laborategia.
Horrela, lehen eskualdeko erreferentea zen herrialdeak aireko bazterketa-eremuen,
erasoaldi militarren, bahituren eta zigor ekonomikoen jazarpena jasango du, eta gaur
egun arte ikus daitezkeen ondorioak pairatu.
Inperialismoaren esku-hartze mota horren gidoia mahai gainean egon da berriki
Libian edo Sirian gertatutakoen harira, eta oraindik ere buruzagi inperialisten eta
haien aliatuen aukeretako bat da haren erabilera.
2001eko irailaren 11ko gertakariek inperialismoari emandako kolpearen
ondoren, teknika zahar bat bultzatu zen, eskualdeko lurraldeen inbasio eta okupazioa
hain zuzen ere. Afganistan eta Irak izango dira bi helburuak.
3.5.3. Esku-hartze metodo berriak
Berlingo harresia erori ondoren, hainbat eraldaketa gertatu dira nazioarteko
testuinguruan. Bi poloko ordena izatetik (Gerra Hotzean zehar argi zegoena, horren
ezaugarri nagusia interes kontrajarriak zituzten bi poloren arteko lehia baitzen), polo
bakarreko mundua izatera pasatu gara. Sobietar Batasuna eta haren indarguneak
desagertzeak bidea garbi utzi zion AEBri ordutik aurrera nazioarteko harremanak
nahierara maneia zitzaten.
Ordena Berria (edo batzuen ustez, desordena) deritzonaren inguruan emandako
aldaketek ezaugarri propioak dituen errealitate bat islatzen dute. Dagoeneko aipatu
ditugu lan honetako lehen kapituluan, baina komeni da gutxi batzuk gogora ekartzea:
•• Munduko testuinguru berri horren ardatz nagusia AEBren paper hegemonikoa
izango da. Nahiz eta Errusia edo Txina bezalako lehiakide, oraingoz,
txikiak agertuko direla adierazten duten zantzuak egon, oraindik goizegi da
Washingtonek gaur egun duen aktore nagusiaren papera eztabaidan jartzeko.
•• AEBk mundu berri bat bultzatu dute, non inperio baten modura, Etxe Zuriak
globo osoaren eta bertan barreiatutako aberastasun izugarrien kontrol guztia
izan nahi duen.
•• Politika unilateral eta hegemoniko hori garatu ahal izateko, neurri politiko,
militar eta ekonomiko sorta bat erabiliko du, momentu honetan eremu
horietarako izan ditzakeen mekanismo guztiak helburu horretara bideratuz.
•• Nabaria da haren helburua erabateko nagusitasuna lortzea dela arlo
ekonomiko-finantzarioan, politikoan, kulturalean, militarrean… Horretarako
lehiakideei edonolako presioak egiteko zalantzarik izan gabe.
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•• Testuinguru berri horretan arruntak egingo zaizkigu Estatu Batuen estrategiarekin zuzenki lotuta dauden hamaika termino berri. Hala, geroz eta maizago
entzuten dira «eraso prebentiboak», «terrorearen aurkako gerra», «zeharkalteak» edo «laguntza humanitarioa» espresioak. Termino berri horiek
AEBren politika eta horren harira egindako ekintzak apainduko dituzte.
Estrategia berri horretan zenbait alderdi nabarmendu behar dira:
Lehenik eta behin, diplomazia. Washingtonek ez du arazorik batzuetan politika
multilateral bat erabiltzeko, nahiz eta teoria unilateral bat defendatzen duen argi eta
garbi. Horren adibide argia dira bultzatzen dituen nazioarteko arauak, haiek betetzen
ez dituzten arren, gainerakoei exijitzen dizkiete.
AEBren hegemoniaren bigarren frontea kultura da. «Zibilizazioen talka»ren
teoriko garrantzitsuak AEBren kanpo-politikaren sarean murgilduta egonda, ez
da harritzekoa Islama eta Txina AEBk defendatzen omen duen «Mendebaldeko
kultura» horren aurkako mehatxu handientzat hartzea. Aldi berean «Jainkoa,
bandera eta familia» goratzean oinarritzen den kultura bat bultzatzen dute, ideologia
erreakzionarioen ikurra hain zuzen ere.
Hirugarren frontea ekonomia da, nahiz eta oraindik kontraesanak eta iritzi
desberdinak egon joera horretako teorikoen artean, zeren batzuek liberalismo hutsa
defendatzen baitute eta beste batzuek, ordea, nahiago baitute interes politikoekin
nahasi. Hala ere, denak daude ados AEBren hegemonia ekonomikoa mantendu eta
mundu osoan zehar zabaltzearekin.
Azkenik, fronte militarra dugu. Hemen sektore guztien iritzia bakarra da.
Adibide bat 1992an Paul Wolfowitz Defentsa idazkariordeak eta Richard Perle
Defentsa Politikaren Kontseiluko buruak osatutako txostena da, zeinak baieztatzen
duen AEBren botereak ukaezina izan behar duela eta benetako edo balizko etsaien
aurka euste-politika erabili beharrean suntsitu egin behar direla.
Munduko Ordena Berria sortu eta garatzearekin batera, kontzeptu berriak
gehitu zaizkio hiztegiari, elkartasun hitza edo haren interpretazioak ordezkatzen ez
badituzte ere, lotura zuzena dutenak ordena berriarekin eta elkartasunaren izenean
egiten diren ekintzekin.
Azken urteotan bi termino nabarmendu dira, alde batetik «esku-hartze
humanitarioa» deiturikoa, eta, bestetik, «babesteko erantzukizuna».
Nahiz eta «esku-hartze humanitario» kontzeptua berria dela pentsa daitekeen,
historian zehar horrelako esku-hartzeekin egiten dugu topo, esku-hartze militarrei
lotuta gainera. Chomsky-k (1999) dioen bezala, XX. mendeko lehendabiziko
hamarkadetan gutxienez hiru kasu izan ziren: Manchuria eta Txina iparraldearen
inbasio japoniarra; Etiopiaren inbasioa Mussoliniren aldetik; eta Sudeteen okupazioa
Hitlerren tropen eskutik.
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Orain dela gutxi, Estatu Batuetako idazleak esku-hartze humanitarioaren
beste adibide batzuk eman ditu: Jugoslavia, Ekialdeko Timor edo Kosovoren
bonbardaketak. Batzuek asmo onez mozorrotu nahi duten kontzeptu hori guztiz lotuta dago mota guztietako esku-hartze militar edo ez-militarrekin. Esku-hartze
horiek, biztanleriaren arazoei konponbide bat bilatu beharrean, ekintza horiek
zuzentzen dituztenen interesak bermatzea dute helburu.
Iraken, Libian baita Sirian ere berriki egindako ekintzek oso modu gordinean
erakusten dute ustezko laguntza humanitario horren faltsukeria, eta, gainera, eskuhartze horien emaitzek agerian uzten dute azken helburua: gobernua eta indarren
oreka aldatzea aktore esku-hartzaileen agenden eta interes ekonomikoen alde.
Beste kontzeptua, «babesteko erantzukizuna», ingeleseko R2P (Responsability
to Protect) akronimoaren itzulpena da, azken urteotan indarra hartu duen doktrina
bat, azken ekintzak ikusita dirudienez, gestore nagusien oniritzia duena. Tresna hori
zenbait estatuk munduko hainbat lekutan beren boterea zabaltzen zuten bitartean
egindako esku-hartzeak justifikatzeko eta interes ekonomiko edo estrategikoak
lortzeko bilatzen zuten heldulekua da. R2P doktrina «baketze-misioak» edo «eskuhartze humanitarioak» bezalako terminoek laguntzen dute, eta gerra-egoera bati
atea ireki ostean esku-hartze armatuak eragindako hondamenak birbideratzera
zuzendutako neurriak ezartzen dira. Gainera, kasu gehienetan, esku-hartze militarrak
eragindako kalteen «faktura», politika esku-hartzaile horren ondorioak pairatu dituen
biztanleriak ordaindu behar izaten du. Hemen berriz ere lehen aipatutako adibideak
eman ditzakegu: Irak, Afganistan edo Libia beste askoren artean.
Zentzu horretan, nabarmendu beharra dago hamaika testuingurutan aspertu
arte modu manikeoan erabilitako beste termino bat: «Eraso prebentiboak». Termino
horrek beste terminoekin batera estrategia esku-hartzaile berriaren zati bat osatzen
du, eta horrek azkenean, «giza eskubideen militarizazio» moduko bat lortzen du
mundu-mailan.
3.5.4. Erresistentzia
Kolonialismoarekiko erresistentzia-prozesuak, ondoren eman ziren deskolonizaziorako urratsek (gerora erabatekoa izan ez zela ikusi den arren), nazionalismo
arabiarraren eta pan-arabismoaren igoerak, Ekialde Hurbileko ezkerreko alternatibek,
Gerra Hotzak eskualdean utzitako ondorioek, eta berriki islamismo politikoaren edo
Udaberri Arabiarra delakoaren aldaeren arteko desberdintasunen pisuak askotan
gainjarriak dauden etapa batzuk erakusten dizkigute, non bertako biztanleak antolatu
egiten diren eraso inperialistei aurre egiteko.
Urte askotan zehar elkarlan bat gauzatu zen ezkerreko indar komunisten
eta nazionalisten artean. Ezkerreko mugimendu gehienek klase-borrokaren eta
nazio-askapenaren konbinazioa biltzen zuten eta horrexegatik beraiek izan ziren
inperialismoari tinkoen aurre egin zioten indarrak. Gerra Hotzak eragindako egoera
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zela-eta, erakunde horietako askok Sobietar Batasunaren babesa jaso zuten, nahiz
eta trukean batzuetan, estrategia lokala bigarren maila batean utzi behar izaten zuten,
haien lehentasuna AEBk eta Sobietar Batasunak, bi superpotentziek, munduko
hegemonia lortzeko zuten norgehiagoka izan zedin.
Bestalde, aldi berean, indar nazionalistek 50eko hamarkadatik aurrera izan
zuten etapa garrantzitsuena. Ordura arte, mugimendu nazionalista asko «ohitu» egin
ziren inperialismora eta Nasser izango da egoera horri buelta emango diona. Panarabismoak bat egingo du inperialismoaren aukako erresistentziarekin, eta gerora
Iraken eta Sirian gertatutakoek indar handiagoa emango diote.
Hala ere, urteak pasa ahala, eta aldagai ugari dela-eta, pan-arabismoaren
bilakaera ezereztu egin da eskualdearen zati handienean. Zentzu horretan, Egipton
Mubarak eta militarren eskutik ikusiko dugu pan-arabismoaren epilogoa; Saddan
Hussein-en azken urteetan Iraken egin ziren aldaketak ikusiko ditugu, haren hasierako ideologiarekin kontrajarriak ziren jarrera eta gorabeherekin; eta agian zalantzaz
esan dezakegu Sirian mantendu dela bizirik ideologia hori gaur egun arte.
Sobietar Batasuna desagertzeak eta Gerra Hotzaren amaierak Ekialde Hurbilean
beti presente egon den baina Mendebaldearentzat ezezaguna den islamismo
politikoaren garrantzia areagotuko dute.
3.5.5. Islamismo politikoa (Rekondo et al., 2011)
Berlingo harresia erortzeak eta Sobietar Batasuna desagertzeak eraldaketa
garrantzitsua ekarriko dio munduko testuinguruari. Munduko ordena berrian Estatu
Batuak polo nagusi bakar gisa agertzen dira eta politika hegemoniko bat garatzen
hasiko dira.
Urte horietan mundu islamistaren erradikalizazioa agerian utziko duen gertaera
sorta bat agertuko da, aldi berean antolakuntza berri bat garatzea eta nazioartean
karakterizazio handiago bat lortzea ahalbidetuko diona. Afganistanen sobietar
armada garaitu ostean, boluntario musulmanak haien jatorrizko lurraldeetara itzuliko
dira, gerra hartan diseinatutako proiektuak eta esperientziak martxan jartzeko
asmotan. Hala, Bosnia, Jammu eta Kaxmir, Txetxenia, Indonesia, Erdialdeko
Asia, Filipinak eta beste gatazka batzuek Afganistaneko gerra osteko ezaugarriak
izango dituzte. Gainera, beste gertaera batzuek antolakunde islamista horien teoriak
indartuko dituzte. 2000. urtean hegoaldeko Israel Libanotik kanporatzea, esaterako,
garaipen garrantzitsu bat izan zen Hezbollahentzat eta mundu musulmanarentzat oro
har. Egoera hori gerora errepikatu egingo da Israelek 2006an Libano inbaditzean eta
berriro ere Hezbollah gailentzean.
AEBk bultzatutako ekintzek ere ondorioak izango dituzte, Afganistan eta
Iraken inbasioak batez ere. Israel eta Palestina arteko gatazka amaigabeak ere ez du
islamismoaren jarrera erradikalenak lasaitzen lagunduko.
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Antolakunde eta talde sorta horrek ezaugarri jakin batzuk dituen testuinguru
bat ikusiko du, zeinak egoera modu erradikal batean eraldatzeko apustua indartzera
bultzatuko dituen. Buruzagi arabiar gehienen inpunitateak, palestinarren etengabeko
sufrimenduak eta mundu-mailako aldaketek erresistentzia islamiko internazional
moduko bat martxan jartzea eragingo dute, segurtasun-mailan eraldaketa
transnazionalak garatzen diren aldi berean. Batzuek Munduko Ordena Berriaren beste
aldea edo «beste NATOa» bezala definitu dute antolakunde hori, eta Afganistango
gerran borrokatu zutenen parte-hartzeak pisu handia izango du haren barnean.
Azken finean, eremu horietan erantzun bat behar duen krisi hirukoitza antzematen
dute. Krisi lokala edo nazionala, «erregimen ustel»en aurka borrokatzera bultzatuko
dituena; eskualdeko krisia, Palestinaren egoera kontuan hartuta batasunaren porrota
agerian uzten duena; eta azkenik, mundu-mailako edo nazioarteko krisia, non AEBk
potentzia berri eta bakarraren papera hartu izanak haien erasoak honi eta haren
aliatuei zuzentzea eragingo duen.
Maila ideologikoan, zenbait mugimenduk sistemaren barruan hitzarmen edo
egokitzapen moduko bat lortzera bideratutako irteerak bilatzen dituzte. Beste talde
batzuek, ordea, alde bortitzena erakustea erabakiko dute, beren lan politiko edo
militanterako oinarri ideologikoa ezarriz.
Nabarmentzekoak dira azken islamismo mota honen bi ezaugarri. Alde batetik,
estatu-nazioaren egitura arbuiatzea, ikuspegi politiko pan-islamiko zabalago
baten alde eginez eta zenbaitetan kaliferrira itzultzea defendatuz. Bestetik, jihadaren bidezko borroka bortitza bultzatzen du, aldaketa politikoa lortzeko metodo
garrantzitsuenetako bat delakoan (Mandaville, 2007).
Errealitate islamiko berria definitzerakoan, bi kontzeptu funtsezkoak dira
erakunde horien inguruan: salafismoa eta jihada. Lehenengoak «salafista» terminoari
egiten dio erreferentzia, Muhammad profetaren kideei eta jakintsu musulmanen
lehen hiru generazioei. Nahiz eta batzuetan muturreko mugimendu islamistak
kontzeptu horren barnean bildu nahi izan, salafismoa ulertzeko modu desberdinak
daudela nabarmentzea komeni da (Olivetti, 2002). Oraingo taldeen sailkapenaz
haratago, bereizketa hau egin dezakegu: alde batetik, kietistak, gaur egungo
salafisten gehiengoa direnak eta garrantzia norbanakoan ezartzen dutenak; bestetik,
islamistak, indarkeria oso baldintza zehatzetan beharrezkoa izan daitekeela esaten
dutenak; eta azkenik jihadistak, egungo ordena eraldatzeko indarkeria erabiltzea
musulman ororen beharra dela sinesten dutenak (Mandaville, op. cit.). Jihadaren
kontzeptuak nagusitasuna lortuko du islamista berrien diskurtso eta ekintzetan eta
horien doktrinaren oinarria Islamaren aldeko borroka bortitza izango da.
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3.6. «UDABERRI ARABIARRA» DEITUTAKOTIK ESTATU ISLAMIKORA
2010eko azarotik aurrera gertatutakoak hainbat aldaketa eragin zituen zonan, eta,
beraz, kontuan hartu beharreko faktorea da hori ere Ekialde Ertaineko egoera
aztertzerakoan.
Urte hartako abenduan gazte tunisiar batek bere buruari su eman zionean,
inork gutxik pentsa zezakeen zona osoaren egoera aldatuko zuten gertaerak martxan
jarriko zirenik. Mohammed Bouazziren heriotza eztanda-eragilea izan zen. Arabiar
haserretuen belaunaldi bat, haietako asko langabezian eta 30 urtetik beherakoak
(zonako biztanleen %60 baino gehiago dago egoera horretan), kaleetara atera zen
eta hurrengo hilabeteetan zonako estatu askoren status quoa aldatu zuen.
Domino-efektu bat jarri zen martxan, Mendebaldeak eta lekuko gobernariek
espero ez zutena. Tunisia lehenbizi, eta gero Egipto. Tunisia txikiaren garrantzia
bere tamainarekiko proportzionala zen, baina Egipton ere gauzak aldatzen
hastean, Washington eta bere Mendebaldeko kideak serioski kezkatzen hasi ziren.
Egipto handiaren pisu kuantitatibo eta kualitatiboak berebiziko garrantzia zeukan
AEBrentzat eta beraiek kontrolatu gabeko edozein aldaketak ondorio latzak izan
zitzakeen interes inperialistentzat. Gero Yemenen hasi ziren protestak, emakumeek
eta gazteek kapitalizatuak, eta Bahreinen, non gehiengo xiitak urteak baitzeramatzan
Arabia Saudiren laguntza daukan gutxiengo sunitak erreprimitua.
Hortik aurrera inperialismoak bere fitxak mugitu zituen. Gadafiren gobernu
libioaren kontrako matxinada armatua bultzatu eta lagundu zuen, nahiz eta ordura
arte protestak biolentziarik gabeak izan ziren. Gainera, Libiaren inguruan sortu zen
egoerak beste mugimendu batzuk ahalbidetu zituen, tartean Yemengo kontrairaultza.
Horren ondorio da Yemenen gaur egun bizi den kaosa, askotariko fronte irekiekin, eta
emakumeak eta gazteak borrokaren lehenengo hilaratik kenduak izan dira. Bahreingo
Gobernuaren errepresioak Arabia Saudiren laguntza jasotzea ere ahalbidetu zuen
Libiaren inguruko gatazkak. Baina Mendebaldeko esku-sartze horren eraginik
handiena Sirian gertatu zen aste batzuk geroago: inperialismoak erreforma eske
antolatutako protesta batzuk aprobetxatu zituen bere garaian Bushek seinalatutako
«gaizkiaren ardatzetako» bat suntsitzeko, Mendebaldeko estrategek Gadafirenaren
antzeko etorkizun bat aurreikusten ziotelarik.
2010era bueltatuz gero, zonako hainbat estatutan agertzen diren sintoma
berdinen errepikapena ulertzea laguntzen duten arrazoiak aurkituko ditugu. Diktadura
edo gobernu autokratak urte askoz, opresio-sistema, askatasun falta, depotismoa eta
manipulazio juridiko instituzionala nonahi. Korrupzio eta pobrezia estrukturalak,
desberdintasun sozialean maila oso altuak, biztanleriaren sektore garrantzitsua
pobreziaren limitearen azpitik bizitzen, aldaketa demografiko handiak. Egoera
horren aurrean, erreforma politiko, ekonomiko eta sozialen aldeko deia zabaldu zen,
eta elite zaharrek errepresio eta salbuespen-egoerekin erantzun zuten.
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Hasiera batean, iraultza baketsu eta herritar hauek, emakumeen eta bereziki
gazteen parte-hartze handiarekin, aurrea hartu zieten talde politiko, sozial eta
erlijioso askori, zeinak, inperialismoa bezala, ezustean harrapatuak izan baitziren.
Hala ere, mugimenduaren lidergo faltak ondorio txarrak ere izan zituen aurrerago.
Analista batzuek zenbait paralelismo aurkitu zituzten egoera historikoekin
alderatuta. Mike Davisek paralelismoak bilatu zituen 2011ko egoeraren eta 1848an
gertatutakoaren artean, eta Marxek azken horren inguruan egindako irakurketan
oinarrituta, honako taula hau egin zuen:
1. taula.
1848

2011

Frantzia

Egipto

«abanguardia iraultzaileak»

Errusia

Saudi Arabia

«botere kontrairaultzaileak»

Ingalaterra

Turkia

«jarraitu beharreko ereduak»

Polonia

Palestina

«borroka erromantiko/galduak»

Serbia

Xiitak

«kanpotarrak»

Iturria: Lawson, George: «The Arab Uprisings: revolutions or protest?». Autore batzuk:
After the Arab Spring: power shift in the Middle East? (LSE Ideas), Londres, 2012ko maiatza.

Marxen hitzei jarraituz, «ez zegoen iraultzarik, izan liberala edo sozialista,
Europan garaitu zezakeenik lehenengo Errusian iraultza bat egon ezean edo
erregimen tsarista bukatu bitartean. Gaur egun berdina esan daiteke Saudi Arabiaz
haren zonan» (Lawson, 2012).
Hala ere, lekuko eliteak eta inperialismoaren indarrak azkar mugitu ziren eta
batzuek «Udaberri Arabiarraren bahiketa» izendatu dutena bultzatzen jakin zuten.
AEBrentzat kolpe bat izan zen bere aliatu lokalak ziren Ben Ali, Mubarak edo
Salehren erorketa, baina konpentsatzen saiatu zen Gadafiren heriotzarekin, Sirian
Al-Assad suntsitzen saiatuz eta zonako bi estatu boteretsuenen arteko tira-bira
tentsionatuz (Iran eta Arabia Saudi).
Taktika beste behin errepikatzen da: zonako «herrialde etsaietan» erregimenaldaketak bultzatu (Libia, Siria, Iran); matxinadak irentsi, errepresioa indartu, eta
«zatitu eta konkistatu» inperialismoaren teoria.
Inperialismoaren erreakzioek gidoi berari jarraitzen diote: diktadore edo elite
ustelekin aliantzak bilatzen ditu, nahiz eta horiek errepresioa erabili egonkortasuna
mantentzearen aitzakiaz eta horrek kolokan jarri Mendebaldeak egiten omen duen
demokrazia eta askatasunaren ustezko defentsa. Inperialismoak ez du zalantzarik
egiten, iraganean egin izan duen bezala, talde jihadistekin aliantzak bilatzerakoan
edota «islamismo erradikal»aren kontrako borroka aitzakiatzat erabiltzerakoan,
errepresioa, esku-sartze militarra edo islamofobiaren erabilera legitimatzeko.
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Eskema zaharrak errepikatuz inperialismoak honako ideia hau zabaltzen du:
«Bakea eta segurtasuna, bizilagunen arteko harreman zintzo eta simetrikoetan
oinarritzeaz urrun, nagusitasun armatuaren bitartez ezartzen dira».
Mohamed Bouazzi Tunisian hil zenetik ia 5 urtera, hona hemen ikasitako
ikaspen batzuk: masek islamistak aukeratzen badituzte, demokraziak itxaron dezake.
Jihadistak goraka doan indar oso erabilgarria da «inperioaren etsaiak» suntsitzeko.
Egiten ari diren aldaketek inperialismoa eta zonan dituen aliatuak indartzeko balio
dute bakarrik. Mapa berri bat ate joka dugu, eta Palestinako eta herri kurduaren
egoeren protagonismoa handitzera doala dirudi.
Urte hauetan zehar matxinaden lehen fase bat ikusi dugu, non gobernu batzuen
erorketak protesten deuseztatzea eragin baitzuen. Bigarren fase batean, kontrairaultza
nagusitu zen: Egipton eta Tunisian, iraultzen ustezko garaipenak kontrairaultzari
eman zion bidea. Siria eta Libian, hasierako protestetatik jihadismora salto egin
zuten, kaosetik eta gerra zibiletik pasatu ondoren. Finean, gatazka sektario eta
geopolitikoek gora egin dute.
Ordutik aldaketa batzuk gauzatu dira. Batzuetan ematen du munduko botereen
bateko oreka berri bat gertatzen ari dela, potentzia berrien gorakadarekin eta horien
pisuarekin zonan (batez ere Errusia eta Txinarena), eta munduko ordena berri eta
multipolar baterantz goazela dirudi. Multipolaritate hori zonan ere presente dago,
lekuko potentzien pisuarekin (Turkia, Iran eta Saudi Arabia). Iraultza batzuk,
gerra zibilaren eta masen boterearen paradigma, indarkeria sektarioa eta, bereziki,
«Ekialde Ertaineko partida handia» bere konplikazio guztiekin.
3.6.1. Hiru tendentzia eta hiru inplikazio
Analista batzuek hiru tendentzia eta hiru inplikazio geoestrategiko klabe
seinalatzen dituzte azken urteotako errealitatea azaltzeko.
Boterearen konfigurazioa Ekialde Ertainean lekuz mugitu da azken urteotan,
hiru tendentzia estrategiko nagusiren bitartez. Lehenik eta behin, eta nahiz eta
porrot egin duen, herritarren mobilizazio-gaitasuna eta haien haserrea erregimen
autokratikoekiko (Tunisia, Yemen eta Egipto); bigarrenik, gerra zibilak (Libia, Siria
eta Yemen); eta azkenik, lekuko potentzien arteko lehia (Saudi Arabia, Turkia eta
Iran), batzuek «zero gehiketa» bezala definitu duten gatazkan (hau da, nahiz eta
inork bere interesak ez inposatu, guztiak saiatzen dira besteenak gailen ez daitezen,
edozein preziotan).
Hiru tendentzia horiek Ekialde Ertaineko indar-korrelazioak datozen urteotan
protagonizatu ahal dituen inplikazio geoestrategikoetara hurbiltzen gaituzte.
Lehenengoa, estatu horietako pertsonek lortutako ahalmena eta protagonismoa
da, hura izanda batez ere mugimenduen lehen pausoak eragin zituena. Ondorio
geoestrategikoa huts egin duten estatu berriak sortzea izan da, Mendebaldeak
bultzatutako kaosa eta indarkeria definitzeko modu bat. Eta hirugarrena gatazka
geoestrategikoen gorakada da.
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Ondorio gisa, zonako zentro geopolitikoek (Kairo, Bagdad eta Damasko)
trantsizio konplikatuak bizitzen ari dira (Egipto), gerra zibil bat (Siria) eta
zatiketa sektarioa eta etnikoa (Siria, Libano eta Irak). Horrek Golkoko monarkia
kontserbatzaileek (Saudi Arabia eta Qatar) hutsune geopolitikoa betetzen saiatzea
ahalbidetu du.
3.6.2. Sektarismoa zonan. Suniak VS xiitak?
Islama oso errealitate konplexua da, baina oso maiz erlijio homogeneo bat balitz
bezala aurkezteko akatsa egiten da. Batzuetan ezagutza ezagatik eta beste batzuetan
interesagatik. Historian zehar Islameko adar eta eskolen arteko ezberdintasunak
garatu dira, eta azken hamarkadotan dimentsio garrantzitsua hartu dute hainbat
gertakari izan direla-eta.
XX. mendearen amaieran Anaia Musulmanen tradizio ideologikora lotutako
mugimendu islamista sunitak berpiztu ziren, eta jihadismo-salafismoaren eremuko
beste talde erradikalizatuago batzuk agertu ziren. Aldi berean, Ekialde Ertaineko
komunitate xiiten barnean antolakunde politikoak sortu ziren, batez ere Irak eta
Libanon, eta diskurtso politizatu eta antolatu bat eman zieten komunitate horiei.
Garai horren amaieran Irango iraultza islamikoa izan zen 1979an, eta Velayat-e
faquih (juristaren gobernua) bezalako formulazio erlijioso eta politikoek bidea ireki
zioten lehenengo teokrazia modernoari estatu musulman batean.
Garapen politiko horrekin batera, beste gertakari batzuk jazo ziren, gaur
egungo agertoki sektarioari bide eman ziotenak. Irak eta Iranen arteko gerra (19801988) gatazka armatu handia izan zen eta, nahiz eta xiitak bi aldeetan borrokatu
ziren, 1991n gertatutakoek, hala nola Irakeko hegoaldeko xiiten altxamenduak
eta Bagdadeko Gobernuaren errepresioak, Irakeko mugimendu politiko xiitaren
etorkizuna guztiz baldintzatu zuten.
Gainera, Hezbollahen borrokak eta erresistentziak eraso eta okupazio sionistaren
aurka Libanon, Ekialde Ertaineko komunitate xiiten kontzientzia politikoaren
artikulazioan eragina izan zuten.
Komunitate suni eta xiitetan, aukera politizatuen gorakadak eta garapenak haien
arteko talkak eragin zituzten ondorengo urteetan. Irakeko inbasioak 2003an talde
jihadista salafisten protagonismoa asko handitu zuen. Hezbollahen erresistentziak,
2000. urtean okupazio-tropa sionistak Libanotik ateratzera behartu zituenak eta
2006an alboko estatuaren kontrako Israelen eraso batean garaitu zituenak, gauza
bera egin zuen mundu xiitan (Bengio, 2011: 1-14).
Iraken 2003tik aurrera gutxiengo sunitak boterea galdu zuen gehiengo xiitaren
eskuetan, Iran lekuko potentzia bezala berpiztu zen eta Libanon Hezbollahen papera
handitu zen. Xiiten paperaren handitze hori dela-eta, zonako agintari eta gobernu
sunitak (Egipto, Saudi Arabia, Jordania) beren etorkizunaren beldur ziren.
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Mendebaldeak ere beldurrez ikusi zuen zonako botere-harremanetan gerta
zitekeen edozein aldaketa, bereziki inperialismoak zonan zituen interesekin bat
egiten ez zuten indarren goratzearekin batera gertatzen bazen. Aliantza xiitaren
handitzeak (Iran, Irak, Libano, Siria) alarma guztiak piztu zituen, eta inperialismoak
politika batzuk jarri zituen martxan, indarkeria sektarioak markatutako fase berri bati
hasiera emanez (batzuk Ekialde Ertaineko «gerra hotz berria» deitzen hasi zaizkio
fase horri).
Fatwa erlijiosoen35 agerpena bata bestearen atzetik, gerrarako propagandara
bideratutako ekintzak, Irakeko indarkeria sektarioa, horrek guztiak gatazka sektarioen
ondorio latzak handitu zituen. Azken urteotan gatazka sektario horrek gutxienez hiru
dimentsio garrantzitsu izan ditu:
–– Dimentsio geoestrategikoa: protagonista nagusiek (Saudi Arabia, Iran eta
Turkia) ez dute zalantzarik egiten beren influentzia aurkariak ahultzeko
erabiltzeko orduan; horrela, Libano, Irak, Siria eta Yemenen aipatutako
aktoreek bultzatutako gatazka sektarioa gertatzen ari da.
–– Dimentsio ideologikoa: mugimendu jihadistek lortutako handitzea eta pisua
garrantzitsua da Ekialde Ertaineko errealitate berrian.
–– Dimentsio komunala: identitate kulturalak gatazka sektarioak elikatzeko
erabili dira, eta batez ere, oraingo egoera sortu duten arrazoi sozioekonomikoak ezkutatzeko (Bengio eta Litvak, 2012: 243-259).
Gerra Hotz berri bat Ekialde Ertainean, elementu sektarioak ezaugarritua,
zonan boterea eskuratzeko borroka, zeinean bat egiten duten lekuan lekuko gatazkek,
afinitate transnazionalek, zonako estatu batzuen anbizioak eta interes atzerritarren
interferentziak.
Analista batzuek gatazka sektarioak Iran eta Saudi Arabiaren arteko
enfrentamenduari egozten dizkiote, baina lehia sektarioa haratago doa eta adar asko
ditu. Saudi Arabiarentzat lehentasunak hauek dira: botere-oreka berrezartzea eta
2003a baino lehen zeukan hegemonia berreskuratzea, 2011ko Udaberri Arabiarrak
deitutakoak bultzatuta erreformen garaipena ekiditea eta, batez ere, bere barne status
quoa mantentzea.
Iranek hegemonia lortzea bilatzen du Golkoko monarkiarekin daukan
tirabira horretan. Israelen mehatxuak betetzea ere ekidin nahi du, Siriako oraingo
sistema politikoa eta gobernua mantentzea, Iraken gobernu lagun bat aurkitzea eta
Hezbollahek Libanon daukan paper klabea manten dezala.
Hala ere, aipatutako adartzeak direla-eta, aliantza interesatu eta arraroak aurki
ditzakegu. Momentu puntualetan, Saudi Arabiak eta Iranek elkarrekin egiten dute
borroka Estatu Islamikoaren aurka (EI), arrazoi ezberdinengatik bada ere; AEB eta
35. Fatwa: pronuntziamendu legala Islamean, lege erlijiosoan aditua den norbaitek esana gai
konkretu baten inguruan
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Iran elkarrekin borrokatzen dira EIren aurka; Israelek eta Saudi Arabiak estrategia
partekatzen dute Iranen aurka; Libiako agertokian Qatar, Turkia eta Sudanen
arteko interes-aliantza ikus dezakegu Egipto, Saudi Arabia eta Emirerri Arabiar
Batuen aurrean; Yemenen, hainbat estatu arabiarren arteko aliantzak matxinatuak
bonbardatzen ditu, eta Iranekin kolaboratzeaz akusatzen dituzte.
3. mapa. Sunien eta xiiten banaketa.

Iturria: The Shia revival by Vali Nasr.

3.6.3. Estatu Islamikoaren (EI) protagonismoa
Afganistango gerrak honetarako balio izan zuen: Mendebaldeko inperialismoak
ondorengo urteetan jihadismo transnazionala deiturikoaren berragertzea kapitalizatuko zuen erakundearen eraketa bultza zezan, Al-Qaedarena, hain zuzen ere.
2001eko irailean, estrategia inperialisten babesean sortutako erakunde horrek bere
bultzatzaileak harritu zituen bide bat hartu zuen. Irailaren 11ko erasoek jihadismo
transnazionalaren inguruko estrategia berria erakutsi zuten. Ordutik, Al-Qaedaren
mutazioek mundu politiko eta erlijioso horren protagonismoa kapitalizatu dute,
erakundearen estrukturen bitartez edo bere ideologiarekin bat egiten duten frankizien
bitartez.
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Hala ere, eta beste behin ere, Ekialde Ertainean inperialismoak izan duen
esku-sartze eta estrategien babesean, azken urteotan erakunde berri batek hartu
du protagonismoa, Estatu Islamikoa deiturikoak. Batzuek, bertako errealitatearen
ezjakintasunetik abiatuta, EI zerbait berria balitz bezala aurkeztu nahi izan dute, baina
2003ko Irakeko okupazioaren ondorengo gertakarien jarraipena egiteak erakunde
horren sorrera eta bilakaera ulertzea ahalbidetzen du. Haren izenaren bilakaerak argi
erakusten du erakunde horrek hasieratik erabili duen aliantza-estrategia:
•• 2004: Jama´at al-Tawhih wal-Jihad (Monoteismoaren eta jihadaren aldeko
erakundea). Abu Mussab al-Zarqawi jordaniarraren papera funtsezkoa izan
zen haren ideologia eta estrategiaren diseinuan.
•• 2004: Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (Jihadaren oinarriaren
erakundea bi ibaien herrialdean) edo Al-Qaeda Iraken. Denbora gutxian
izen berria hartu zuen, Irakeko zona suniten inguruko territorialitatea
azpimarratzeko. Bere ekintzak Tigris eta Eufratesen inguruko aldean zentratu
ziren eta bere helburu nagusia Bagdad zen.
•• 2006: Mujahideen Shura Council (Shura eta Mujahidinen Kontseilua).
Lekuan lekuko erakunde sunita batzuekin eta hainbat triburekin aliantza lortu
zuen.
•• 2006: Hilf al-Mutayibeen. Izen berria berriz ere, baina aurreko aliantzarekin
funtzionatzen jarraitu zuen.
•• 2006: Dawlat al-Iraq al-Islamiyya (Irakeko Estatu Islamikoa) (ISI). Estatu
Islamikoari erreferentzia egiteak eta Iraken kokatzeak haren irudia indartu
zuen.
•• 2013: Irakeko eta Levanteko Estatu Islamikoa (ISIS). Siriako interbentzioa
aukera bat izan zen erakundearentzat bere eremu geografikoa handitu eta
bere estrategia propioari jarraitzeko. Helburua hau zuen orduan: Siria eta
Irakeko zona suniten arteko muga hautsiko zuen kalifatza bat ezartzea. Haren
buruzagiak harro agertzen dira Sykes-Picot plan kolonialistak duela mende
bat ezarritako mugak desegin izanaz.
•• 2014: Estatu Islamikoa. Kalifatza aldarrikatzearekin batera, gaur egun
erabiltzen duen izena hartu zuen erakundeak.
2005ean Fuad Hussein idazle jordaniarrak arabieraz idatzitako Al-Zarqawi, AlQaedaren bigarren belaunaldia liburuan deskribatzen den plana gertutik jarraitzea
oso interesgarria da. 20 urteko plan bat aurkeztu zuen, eta gaur egun ematen du
pausoz pauso osatzen ari dela.
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•• Irailaren 11 – 2003 «Esnatzea».
•• 2004-2006 «Begiak irekitzea».
•• 2007-2010 «Sortzen eta altxatzen» (Siria, Libano eta Jordania estatu sektario
txikitan zatitzea).
•• 2011-2013 Gobernu arabiar sekularrak eraustea, petrolio-instalazioei
erasotzea.
•• 2014-2016 Kalifatza iragartzea.
•• 2017-2020 Armada Islamiarra eratzea eta mundu osoan zehar borroka bat
irekitzea 2020an «behin betiko garaipena» lortzeko.
2014ko ekainean, «Kalifatza Islamikoaren Estatu»aren deklarazioa beste froga
bat izan zen etapa horiek betetzen ari direla ikusteko. Gaur egun, talde armatu bat
baino gehiago, armada irregular bat da, armak dituena, langileak, borrokalariak,
lidertza, antolakuntza, baliabideak (bahitutako materiala, $ 2B), lurraldeak dauzka
bere menpe, eta badauka orain arte lortutakoaren kontrola mantentzeko indarra.
Mundu jihadista transnazional horren giza baliabideak eta baliabide
ekonomikoak bere inguruan biltzea bilatzen duen agenda bati jarraitzen ari zaio EI.
Planifikazio militar zaindua garatu du, hainbat aliantza egin ditu. Kalifatza aldarrikatu
izanak sinbolismo politikoa eman dio eta mundu-mailako erreferentzia bilakatu du.
Mundu islamikoaren bihotzean lur zati bat kontrolatzea lortu du eta Estatu Islamiko
defendagarri bat eratzea, bertatik Kalifatza ezartzearen aldeko borroka abiatu ahal
izateko.
EIk baldintzatzen duen zonaren testuinguru berri honen ezaugarrietako bat
honakoa da: jihadismo transnazionalaren munduan hegemonia lortzearen aldeko
lehia. Al-Qaedarekin duen lehian, ematen du EI aurrerago doala: gaur egun borrokalari
atzerritar gehien lortzen duena bera da, nazioartean indartzen jakin du aliantzak
eratuz eta beste herrialde batzutako talde armatuek berarekin bat egitea lortuz. Azken
horrek, gainera, EIk bere presentzia fisikoa leku gehiagotan izatea ahalbidetu du bere
tropak lekualdatu behar izan gabe, lekuan lekuko taldeen atxikipenak bermatu baitio
hori guztia.
EIk bultzatutako egoera berri honen beste ezaugarri bat gutxiengo guztien
kontrako erasoak dira, xiiten kontrako diskurtso genozida, Israeli erasotzeko orduan
agertzen duen «bere buruari eusteko kontrola», bere ekintzen bortizkeria, sare
sozialen erabilera eta oso «profesionaltasun altuko» propagandaren erabilera.

90

MUNDUARI SO. Zenbait gatazka eta prozesuren gakoak ulertzeko XXI.
mendeko inperialismoaren analisia

3.7. ONDORIO BATZUK
Analista batzuek behin eta berriz errepikatu dute Ekialde Ertaineko historiako
momenturik txarrenean gaudela, agian irakurketa koiunturalak egin eta gero. Egia
da egoera konplexua dela, baina duela zenbait mende mogolek Bagdad inbaditu
zutenean ere izan zen, edo Otomandar Inperioa erori ondoren, edo duela gutxi Irak
inbaditu eta okupatu zutenean…
Ekialde Ertaina funtsezkoa da Mendebaldeko interes inperialistetan, bai arrazoi
ekonomikoak direla-eta, bai bere balio geoestrategikoa dela medio. Batetik ekonomia
garatuenek duten petrolioarekiko dependentzia dago. Petrolioa ekonomia horientzat
oinarrizkoa da, eta gainera haren errentabilitatea altua da. Horregatik, petrolioaren
kontrola edukitzea izan zen kolonialistentzat duela zenbait hamarkada, eta gaur egun
ere hala da inperialismoarentzat. Gainera, petrolioa kontrolatzeak beste estatuen
gaineko boterea izatea ahalbidetzen du.
Pisu geoestrategikoari dagokionez, zona hau, inperio atlantikoaren eta
Eurasiaren artean egonda, funtsezkoa da nazioarteko lehietan. Inperialistek nahi
dutena ez da soilik AEBk eta haren aliatuek beren behar energetikoak asetzea, baizik
eta petrolioren merkatua osoki kontrolatzea, ekoizleengan eta inportatzaileengan
eragina izanez.
3.8. ERRONKAK EPE MOTZERA
AEBren papera eta Ekialde Ertainaren diseinu berrian eragiteko daukan gaitasuna
garrantzitsua da, baina baita erratikoa ere. AEBk zonan aurrera eramaten dituen
ekintzak nagusikeriaz eta ezjakintasunez inguratuta daude batzuetan. Hasita 2003ko
Irak inbaditzeko erabilitako gezurrekin, Udaberri Arabiarraren atarian Obamak egin
zituen adierazpenetara, zeinetan esan baitzuen zona ez zela AEBrentzat prioritate
bat. Edo Hillary Clintonek esandakoa, Tunisian protestak hasi zirenean Egiptorentzat
eraginik izanen ez zutela esan zuenean.
Ezegonkortasun ekonomikoaren eta politikoaren arteko loturak. Behin eta berriz
aplikatzen diren errezeta zaharrak ez dira efizienteak suertatzen ari, eta kezkagarriena
da inperialismoak oraindik ere bere errezeta neoliberal eta interbentzionistak
mantentzen dituela.
80ko eta 90eko hamarkadetan, Ekialde Ertainak Banku Mundialaren eta
Nazioarteko Diru Funtsaren interbentzioa jasan zuen, eta horrek «berregokitzapen
estrukturalak» bultzatu zituen, estatuei protagonismoa kendu eta multinazional
atzerritarrei emanez. Aljeria, Tunisia eta Egipto lehenengo laborategiak izan ziren,
eta nahiz eta Sirian gauza bera egiten saiatu ziren, ez zitzaien guztiz ongi atera.
Estatuak ekonomian zeukan esku-hartzeari mugak jarri zitzaizkion; inportazio
kuotak kendu ziren; industria estatalak pribatizatu ziren; guztia herrialde horien
zorpetzea handituz.
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Estatu horietan egin ziren pribatizazio-prozesuak inperialismoak kontrolatu
zituen, egoeraz aprobetxatu ziren eta estatuotako erregimenetan kokatutako bertako
zirkulu txikien laguntzaz. Hortik aurrera, teknokrata ekonomiko berriek kontrolatu
zuten zonako agertoki estatala, eta botere faktikoen arteko aliantza berriek biztanleen
zati handi bat (landa-eremukoa zein hirietakoa) alienaturik utzi zuten (Dodge, 2012:
8-10).
Sobietar Batasunaren erorketaren ondoren sortutako ordena berriak polo
bakarreko errealitatea ekarri zuen, eta Siriak eta Irakek sobietarrek ematen zieten
laguntza teknologiko eta militarra galdu zuten. Horretaz gain, estatu sionistaren eta
AEBren aurkako borroka diplomatikoan atzerapausoak eman zituzten.
Petrolioaren prezioaren jaitsierak, aipatu berri ditugun faktoreekin batera, estatu
arabiarraren krisia errealitate estruktural bilatu zuen (ibídem: 7-8). Krisi horrek
ateak zabaldu zizkion agindu neoliberal inperialisten menera dagoen autoritarismo
bati, elite ustelek aberasten eta beren boterea egonkortzen jarraitzen zuten bitartean,
inperialismoak zonan dituen interesekin bat eginez betiere.
Geopolitika erregionalak, erradikalismo bortitza, energiaren kontrola, Iranen
papera edota Palestinako egoera, Ekialde Ertaineko agendan datozen urteotan
egonen diren gaiak dira.
Ekialde Ertaineko agertokia honako honek markatuko du hemendik aurrera:
boterea, hegemonia eta agintea lortzearen aldeko borrokak, eta zonan dauden bertako
zein atzerriko aktoreen arteko orekak.
Asko dira zona honi ezarri zaizkion etiketak: inperioen sorrera eta erorketa, zibilizazioen arteko talka, kaosa, Islama-Ekialdearen eta Kristautasuna-Mendabaldearen
arteko gatazka. Gertaera garrantzitsuen protagonista izaten jarraituko du, inguruan
eta mundu osoan eragina izanen dutenak.
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4. Palestina: Biladiaren36 bila, inperialismoaren ikur
Alaitz Amundarain
4.1. SARRERA
Azkeneko urteetan Palestina hitza entzutean gatazkan bizi den herrialde bat datorkigu
burura, lur-eremu konkistatua, kolonizatua, inperialismoaren adibide grafikoa.
Armada harrien kontra, errefuxiatuak, bonbardaketak, milaka preso politiko eta abar
eta abar. Mendeetan zehar, ordea, Palestina historikoan kristauak, musulmanak eta
juduak bakean bizi izan dira. Ezaguna dugun gatazka sionistak Palestinara heldu
zirenean sortu zen, erabaki politiko baten ostean, Sionista ideologiako lobbyel
Palestina aukeratu zutenean beren proiektua gauzatzeko «jenderik gabeko lur bat,
lurrik gabeko jendearentzat». Kanaandarrak izan ziren Palestinako lurretara etorri
ziren lehenak. Ondoren, beste hainbat etnia eta jatorritako herriak kokatu ziren
Palestinan bizitzen.
4.2. PALESTINAREN HISTORIA
Kristo aurreko 600.000 urte ingurukoak dira Tiberias lakuaren hegoaldean aurkitutako
lehen giza aztarnak. Arabian jatorria zuten kanaandarrak, berriz, Kristo aurreko 3000
aldera heldu ziren lur horietara eta Kanaan izena eman zioten. Kristo aurreko 1250
inguruan hebrear tribua bertan ezarri zen eta bertan bizi ziren kanaandar eta beste
herrien aurka borrokan aritu ondoren lurrak konkistatu eta beren estatua sortu zuten.
1250 eta 1180 urteen artean filistiarrak heldu ziren Kaananera eta kostako Gaza,
Gath, Ashdod, Ashkelon eta Ekron hirietan estatua sortu zuten.
Kristo aurretik 965 eta 928 urteen artean Salomon erregeak juduen tenplua
eraiki zuen Jerusalemen, eta Salomon erregea hil zenean, haren semeak ez zuen lortu
lurraldea osorik mantentzea eta bitan banatu zen: Judeako erresuma eta Israelgo
erresuma. 721 urtean asiriarrek Israelgo erresuma konkistatu zuten eta 586an
babiloniarrek Judeako erresuma. Juduak Babiloniara bidali zituzten eta Salomonek
eraikitako tenplua suntsitu zuten. Handik 47 urtera persiarrak Babilonia konkistatu
zuen eta juduei itzultzen lagundu zien, baita tenplu berria eraikitzeko erreztasunak
eman ere.
36. Bidadi edo Bilady hitzak lurra esan nahi du arabieraz. Lurraldetasuna edo Aberria aipatzeko
ere erabiltzen da.
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Mazedoniako Alexandro Handiak Palestina greziarren eskuetan utzi zuen
333an. Alexandro hil ondoren, Egiptoko ptolemiarrek lehenik eta gero Siriako
seleuzidek hartu zuten agintea. Judas Macabeo gidari matxinada egin zuten siriar
seleuziden aurka eta estatu independente bat sortu. Kristo aurreko 63an Palestina
bereganatu zuen. Juduak zapaldu zituzten eta haien aurkako errepresio handia ezarri
zuten urte haietan. Tito enperadore erromatarrak, kristo ondorengo 70ean, juduen
bigarren tenploa suntsitzeko agindua eman zuen eta Adriano enperadoreak hiri
pagano bat eraiki zuen hondakinetan.
330 urtetik aurrera, Bizantzioko inperioaren menpe geratu zen Palestina. 638
urtean Oman Ibn al-Khattaab buruzagi arabiarrak Bizantzioren agintea kendu eta
Jerusalem bereganatu egin zuen. Tradizio islamiarraren arabera, Mohamed profeta
hiri horretan igo zen zerura eta, beraz, hiru erlijioentzat (islama, kristautasuna eta
judua) sakratu bilakatu da hiri hori. Fede islamiarrak eta arabiar hizkuntzak jatorri
semita zuten herri gehienak batu zituen, herri judua izan ezik. Ordutik, arabiarrek mila
urtetik gora gobernatu zuten Palestina, nahiz eta tarte batean kristauen gurutzatuak
egon agintean (1099-1187). Arrokaren kupula (690) eta Al-Aksa meskita (710) garai
horretan eraiki ziren. 1516an otomandarrek konkistatu zuten Jerusalem eta bertan
Lehen Mundu Gerra arte agindu zuten (Sarasola, 2006: 18).
Otomandarren inperioak garrantzi handia izan du Herrialde Hurbileko azken
mendeetako historian. Baina Lepantoko (1571) guda galdu egin zuen Europako
herrialdeen kontra, azken horiek gehiago zirelako itsaso kontuetan. Ondoren,
Herrialde Hurbilaren atzerakada ikusita, Europako herrialdeak, bereziki Frantzia
eta Erresuma Batua, Ekialde Hurbilean sartu ziren. Europar potentzien artean lehia
handia zegoen, Ekialde Hurbila estrategikoki eta ekonomikoki oso interesgarria
baitzen haientzat. Gainera, ideia berriak zetozen Europatik. Frantziako Iraultzaren
ideiak esaterako. Europaren menderaldiak indarra galdu zuenean eta kolonialismo
europarretik independentzia lortu zutenean, Estatu Batuek Israelekin elkarlanean
eskua eta bere armak sartu zituen Ekialde Hurbilean Bigarren Mundu Gerratik
aurrera. Inguru horrek duen balio geoestrategiko eta ekonomikoa ziren eta dira arrazoi
nagusiak. Ekialde Hurbileko herrialde gehienek kolonizatuta zituen Europako herri
horretatik independentzia lortu zuten Lehen Mundu Gerraren ondoren. Esan daiteke
Palestina izan zela independentzia lortu ez zuen bakarra eta Palestina izatetik Israel
estatuarekin ordezkatu zena.
4.2.1. Lehen Mundu Gerra
Garai horretan, Ekialde Hurbileko herrialdeek gerran parte hartu zuten, beren
kolonien alde aritu behar izan baitzuten. Britainia Handia, Frantzia eta Errusiaren
asmoa Ekialde Hurbila haien artean zatitzea zen eta hango errekurtsoak erabiliz
aberastea. Politikoki hartutako erabakiak bertako biztanleria kontuan hartu gabe
hartu ziren eta, horrek, arabiarren artean ezinegona sortzeaz gain, Europarekiko
mesfidantza sortu zuen.

Palestina: Biladiaren bila, inperialismoaren ikur

95

4.2.2. Sykes-Picot akordioa
Lehen Mundu Gerraren garaian, 1916ko maiatzean Britainia Handiak eta
Frantziak sekretupean sinatutako ituna da eta Turkiaren Otomandar Inperioaren
menpe zeuden arabiar lurrak elkarren artean banatzeko egindakoa.
François Georges Picot frantziar ordezkaria eta Sir Mark Sykes britainiarrak
sinatu zuten akordioa. Frantziak gaur egungo Siria jaso zuen eta haren kostaldeko
eremua, oraingo Libano. Mosul arteko esparruan ere izango zuen eragina.
Britainiarrek, berriz, Basora eta Bagdad lortu zuten eta Persia (geroago Iran izango
zena) arteko eragin-eremua.
Palestina, hasiera batean zehaztu gabe utzi bazuten ere, Nazioen Ligaren agindupean Britainiaren esku geratu zen. Sykes-Picot hitzarmenaren garaian, britainiarrak
Mekako burua zen Husayn ibn Ali-rekin negoziatzen ari ziren otomandarren aurkako
matxinadan babesa jasotzeko eta, aldi berean, estatu arabiar bateratu bat sortzeko
turkiarrei kendutako lurralde guztietan, Siriatik hasi eta Yemen arte.
1917ko Boltxebikeen Iraultzaren ondoren, boltxebikeek Sykes-Pikot hitzarmenaren berri izan zuten errusiar gobernuko artxiboetan akordioaren kopia bat aurkitu
baitzuten eta arabiar herrialdeek haiengandik jaso zuten informazio hori. Akordio
horrek talka egiten zuen 1915ean sinatutako McMahon akordiarekin eta T.E
Lawrencek arabiarrei egindako adierazpenekin. Arabiarrek aliatuei turkiarren aurka
egiten lagundu ondoren, euren lurraldea gobernatzeko aukera izango zutela uste izan
zuten.
4.2.3. Herzl eta sionismoaren sorrera
Munduko inperio handienetako batek juduentzat aberria babestea Theodor
Herzl austro-hungariarraren lana izan zen. 1896an Der Judenstaat (Juduen estatua)
liburua argitaratu zuen. Bertan urteetan juduek izan duten arazoa azaltzen zuen eta
hori konpondu beharra. Inork ez zituen juduak nahi, leku guztietatik baztertu zituzten.
Arazo hori konpontzeko Herzl-ek juduentzat izango zen lur bat errebindikatzen zuen.
Herzlek 1881ean Odesan (Ukrainan) sortutako Sionismo37 mugimenduaren oinarriak
agertzen zituen bere liburuan. Mugimendu hori Errusiako komunitate judura zabaldu
zen, baita Alemaniara, Ingalaterrara eta beste leku batzuetara ere. XIX. mendetik
aurrera, herri juduaren mugimendu nazionalista modernoak hartu duen hitza da.
Herzlek Suitzako Basilea herrian 1897an Sionisten lehen batzarra antolatu zuen.
Bertan Munduko Erakunde Sionista sortu zen eta Estatu Judua sortzeko programa
onartu zen. Herzlek uste zuen europar jendartean juduak asimilatzea alferrikako lana
zela, herrialde bakoitzean gehiengoak nor zen jatorrizkoa eta nor ez zen erabakitzen
37. Sion hitzak leku bati egiten dio erreferentzia, Jerusalemen dagoen mendi bati. Bibliaren arabera,
Daviden hiria da Sion. Jerusalemi erreferentzia egiteko ere erabili ohi izan zuten. Jerusalem juduen
herriarentzat gune sakratua da, agindutako lurraldea.
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zuelako. Antisemitismo38 etengabeak juduak beti kanpotartzat hartzen zituen eta
Estatu Juduak bakarrik konpon zezaketen juduen arazoa.
Herzlek sei batzar sionista antolatu zituen 1897 eta 1902 urteen artean. Batzar
horietan sortu ziren sionismoaren erreminta nagusiak: Juduen Trust Koloniala, Juduen
Funtsa Nazionala eta mugimenduaren egunkaria Die Welt. Herzl britainiarrekin
negoziatzen hasi zen, Estatu Judua non jarri erabakitzeko. Palestinan jarri aurretik
beste kokapen batzuk izan zituen; Patagonia, Zipre, Sinai penintsula, El Arish
eskualdea eta Uganda. Leku horiek gehienak baztertuta geratu ziren. Herzlek Estatu
Judu modernoa nahi zuen, sofistikatu eta teknologikoki aurreratu eta europartua.
Theodor Herzl 1904an hil eta Chaim Azriel Weizzmann jarri zen sionismoaren buru.
Lehen Mundu Gerran, britainiarren laborategien buru izan zen eta bera izan zen
Arthur Balfourrekin negoziazioetan aritu zena eta Balfour deklarazioa sinatzea lortu
zuena.
4.2.4. Balfour deklarazioa (1917)
Balfour deklarazioa 1917ko azaroan egin zen (Pappé, 2008: 89). Deklarazio
horrek Britainia eta Estatu Batuetako komunitate juduari sinetsarazi zion Erresuma
Batuak Ekialde Hurbilean Estatu Judua sortzeko babesa emango zuela. Arthur
James Balfour-ek Lionel Walter Rothschild britainiar bankero eta sionistari
eskutitz bat bidali zion. Deklarazio horretan, sionisten nahia betez, judu guztientzat
Palestinan aberria eskaintzen zuen. Garaiko gobernuak uste zuen juduek injustizia
denbora luzcan jasan zutela eta Mendebaldea zela horren erruduna. Hori dela-eta,
Mendebaldearena zen juduentzat aberria aurkitzeko eta ezartzeko eginbeharra.
Balfour deklarazioak, ordea, ez zuen jartzen juduek estatu bakar bat izango
zutenik. Deklarazio horretan jasoa geratu ziren bertan bizi ziren palestinar arabiarren
eskubideak ere.
Deklarazioa, beraz, Palestinan Estatu Judua sortzeko baimen bezala ulertu
zuten juduek. Aliatuen alde borrokan aritu ziren herrialdeek ere deklarazioari haien
baimena eman zioten.
Palestinako arabiarrek, berriz, lur hori beraientzat izango zela uste zuten
Lehen Mundu Gerran turkiarren aurka borrokan alemaniarren alde aritu zirelako
eta horrela agindu zietelako. 1917an, deklarazioaren garaian, biztanleriaren % 90
Palestinan arabiarra zen eta juduak 50.000 besterik ez. Israelen independentziaren
deklarazioaren garaian 1947an, berriz, juduen populazioa 600.000 izatera heldu
zen. Balfour deklarazioa egin eta gero, juduak Palestinara emigratzen hasi baitziren.
Arabiarrek, berriz, ikusi zuten judu asko hasi zela bertara gerturatzen, ordura arte
38. Semita hitza izatez Sem-en ondorengo pertsonei deitzeko erabiltzen zen, bai juduei baita
arabiarrei ere. Sem Noeren semeetako bat zen. XIX. mendetik aurrera, hizkuntzak aztertzeko garaian
hizkuntza semiten barnean hebreera, arabiera, aramearra… izendatu zituzten. Beranduago, semita hitza
arraza bat izendatzeko erabiltzen hasi ziren: judua. Gaur egun, antisemita hitza juduen aurkako jarrera
duenari esaten zaio.
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izan zuten bizimodua arriskuan ikusi zuten eta arazoak ere handiagotu egin ziren.
Palestinak britainiarren administraziopean jarraitu zuen.
4.2.5. Balfour deklarazioaren ondorengo urteak
Juduek lurrak bi eratara okupatu zituzten. Batzuek lurrak erosi egin zituzten,
eta, beste batzuek, berriz, arabiarrei kendu. Hasierako kolonoek beren esfortzua
eta baliabideak partzelak erosteko erabili zituzten. Haien asmoa lan-merkatuan
sartzea zen, giza sareak sortzea bertan, heldu berriak mantentzea, hasiera batean
gutxi baitziren eta ekonomikoki ere kalteberak (ibídem: 95). Palestina osoa hartu eta
nazio-estatu bihurtzearen ideiak beranduagokoak izan ziren, baina bi herrien arteko
gatazka areagotzen joan zen. Gainera, juduek lurrak kentzeaz gain, ura ere kendu
zieten. Gaur egun ere, ur eta lurren lapurreta palestinarren arazo nagusienetako bat
da oraindik ere.
Bi herrien arteko gatazka handiagotzen ari zen eta arabiarrak beldur ziren
juduak gailenduko ote ziren. 1936an, Palestinako biztanleriaren % 36 judua zen.
Urte horretan bertan Arabiarren Iraultza hasi zen. Iraultza zela-eta, eta arabiarren
eta juduen arteko gatazka aztertzeko The Peel batzordea sortu zuen Britainiak.
Konponbidea aurkitu behar zitzaion Palestinako egoerari. Juduen aberria estatu
independente bezela gera zitekeen, baina arabiarrak ziren gehiengoa oraindik eta zer
egin haiekin?
1. mapa. Peel Commission Plan (1937) bi estatuen proposamena.

Itrurria: Palestinian Academic Society for the Study of international Affairs (PASSIA).
<www.passia.org>.
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The Peel batzordearen 1937ko txostenean39, Arabiarren Iraultzaren kausa
arabiarren independentzia-desira zela agertzen zen eta juduek Palestinan estatu
propio bat jarriko zuten beldurra. Batzordeak juduen emigrazioa mugatu egin zuen,
12.000 lagun sar zitezkeen urteko bost urteetan zehar eta lurrak banatzeko plan bat
garatuko zuela erabaki zuen.
4.2.6. Bigarren Mundu Gerra
II. Mundu Gerra bukatzean eta holokausto naziaren ondoren, juduak masiboki
hasi ziren Palestinara iristen, ehunka milaka judu hain zuzen ere. Gerra amaitzean,
juduak ingelesen aurka egiten hasi ziren, arabiar erreboltak ere bazeuden. Ingelesek
eurek sortu zuten egora ezin kontrolatu eta Nazio Batuei laguntza eskatu zieten.
NBEk 1947ko azaroan Palestinako lurren banaketa egitea erabaki zuen judu eta
palestinarren artean, eta, horrela, amaiera emango zion Britainiak Palestinan ordura
arte izan zuen aginteari.
2. mapa. 1947ko mugak Nazio Batuen banaketa-planaren arabera.

Iturria: <lostislamic.com>.

39. Palestine Royal Commission Report Presented by the Secretary of State for the Colonies to
Parliament by Command of His Majesty, July 1937. His Majesty’s Stationery Office Londrez. 1937.
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181. ebazpenak40 adierazten zuen, ezen 1948an Britainia Handiak armada
Palestinatik aterako zuela beranduenez abuztuan, eta urria baino lehen bi estatuak
sortuko zirela. Txostenak hiru zatitan banatu zuen Palestina: Arabiar Estatua, Estatu
Judua eta Jerusalem hiria. Arabiar Estatuari honakoak egokitu zitzaizkion: Galilearen
erdialdea eta mendebaldea, baita Akre hiria ere, Samaria eta Judea eta Jaffako enklabea, eta Axdod iparraldetik hasi eta hegoaldeko kosta eta Gazako zerrenda eta Egiptoko mugetaraino heltzen den desertu zati bat. Estatu Juduak, berriz, Galilea ekialdeko
lur emankorrak, kosta laua, Haifatik hasi eta Rehovot eta Negev desertuaren zatirik
handiena eta Eilat ingurua. Jerusalemen zatian, berriz, Belen eta inguruko herriak
zeuden eta honakoa nazioarteko erregimen baten eskuetan geratu zen. Beraz, herri
palestinarrari lurren % 47 bakarrik egokitu zitzaion, nahiz eta biztanleriaren % 60
baino gehiago izan, eta biztanle juduei lurraren % 53 eman zitzaien biztanleriaren
% 40 izanda (Ipar-Hegoa, 2007). Juduak Nazio Batuen erakundeak hartutako erabaki
horrekin konforme zeuden; ez, ordea, palestinarrak ezta arabiar herrialdeak ere eta
gerra zibila hasi zen.
4.2.7. Nakba edo hondamendia
1948an Britainia Handiak Palestinatik alde egin zuenean Israelgo Estatua
maiatzaren 14an aldarrikatu zen. David Ben Gurion izendatu zuten Israelgo aurreneko
lehen ministro. Bai AEBk baita Sobietar Batasunak ere Estatu berri hori onartu
egin zuten. Ordurako, NBEren 181. ebazpenaren eta ondoren, sionismoa gaur egun
Israel deritzen lurretan politika gogor bezain suntsitzailea aurrera eramaten hasi zen.
Ehunka herri palestinarretan sartu eta ikaragarrizko sarraskia egin zuen. Horietako
adibide dugu Deir Yassin herriko sarraskia. Bertan, 100 herritar baino gehiago hil
zituzten, zaurituak ere ugari izan ziren eta beste batzuk preso hartu zituzten. Beste
hainbatek herria utzi eta alde egin behar izan zuten.
Israelgo Estatua aldarrikatu eta jarraian palestinarrak Egiptoko, Siriako, Libanoko, Irakeko eta Jordaniako (garai batean Transjordania) armaden laguntzarekin
Israelen aurkako gerrarekin hasi ziren, arabiar-israeldar lehenengo gerra (1948). Gerra
horrek 1949ko urtarrilera arte iraun zuen eta israeldarrek erraz irabazi zuten. Ben
Gurion ministroak Israelgo Defentsa Indarrak sortu zituen 1948an Haganah osatzen
zuten paramilitarrak militar bilakatu zituenean. Defentsa-indar oso organizatua eta
armamentu aurreratuarekin.
Arabiar-israeldar gerran (1948) 700.000 inguru palestinarrek alde egin behar
izan zuten eta ehunka palestinar herri hustu eta suntsitu zituzten. Errefuxiatu
horiek eta haien ondorengoak milioi asko dira eta Jordanian, Sirian, Zisjordanian,
Gazako Zerrendan eta orain Israelek bere eskuetan duen lurretan banatuta daude.
Desplazamendu eta desjabetze horri palestinarrek Al-nakba edo hondamendia esaten
diote. Arabiar-israeldar gerrak eraginda, Israel lurraldearen % 78az jabetu zen eta
Zisjordania Jordaniaren esku, eta Gaza, berriz, Egiptoren esku (ibídem) geratu ziren.
40. http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
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4.2.8. Sei Eguneko Gerra edo 1967ko gerra
Gerra honetan Nasser eta haren armada Siriaren alde atera ziren. Suezko
kanaleko liskarretik Egipto indartuta atera bazen ere, militarki indarrak galduta atera
zen. Israelek, berriz, Estatu Batuen laguntzarekin armada indartu eta erraz, hiru
egunetan, Sinai eta Suezko kanalaren inguru guztia konkistatu zuen, baita Siriako
Golan ere. Jordaniak ere gerra horretan parte hartu zuen eta egun batean Zisjordania
osoa eta Jerusalemen arabiar zatia galdu zuen.
3. mapa. 1967ko gerra aurreko eta ondorengo mapak.

Iturria: <BBC news. www.news.bbc.uk/2/shared/spl/six_day_war.stm>.

Gerra honetako hildakoak askoz ere gehiago izan ziren arabiar herrrialdekoak,
20.000 baino gehiago, eta israeldarrak, berriz, 1.000 baino gutxiago hil ziren. 1948ko
errefuxiatuez gain, 1967ko gerran 400.000 palestinarrek utzi zuten Palestina (Pappé,
op. cit.: 105).
1967ko gerra eta sei hilabetera, 242. ebazpena41 idatzi zen. Ekialde Hurbilean
bake justua eta iraunkorra jartzeko eskaera zen. Lurralde okupatuetatik israeldar
armada ateratzeko eskatzen zen eta, horrez gain, estatu bakoitzaren burujabetzaren
eta lurraldetasunaren osotasunaren eta independentzia politikoaren onarpena eta
errespetua. Gainerako ebazpenekin egin bezala, Israelek ez zuen ebazpen hori bete.
4.2.9. Yom Kippur edo Ramadamaren gerra eta Camp Davideko Itunak
1973ko gerra arabiar-israeldarra edo Yom Kippur jai juduaren edo musulmanen
Ramadam jaiaren izena hartu duen gerra (Campanini, 2011: 23). 70eko hamarkadan
41. http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
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Israel koloniak, gune ilegalak, sortzen hasi zen Gazan, Zisjordanian, Jerusalem
Ekialdean eta Golango gainetan. Haien helburua gero eta lur gehiago bereganatzea
zen. Hori zela-eta, 1973an Egiptoko eta Siriako armadek Yom Kippur ospatzen ari
zen Israelen aurka egin zuten erasoaldia. Arabiar beste herri batzuen laguntza ere
bazuten eta Nazio Batuak ere tartean ziren. Israelek herrialde arabiarren aurka egiten
zuen laugarren aldia zen.
Bi faktore garrantzitsuk eragin zuten gerra hau. Alde batetik, 1967ko gerraren
ondoren gertatutako arazoak konpontzeko ezintasuna. Israelek ez zion Golango
gaina bueltatu Siriari, Egiptori Sinai penintsula ere ez, eta orduan Egipton buru zen
Anuar el-Sadatek egindako bake-proposamenek porrot egin zuten. Israelek lurralde
okupatuetan jarraitzen zuen eta 242. ebazpena ez zuen bete. Beste alde batetik, Israel
jakitun zen militarki zuen nagusitasunaz. Nagusitasun horrek lurrik ez bueltatzeko
indarra eman zion, eta, horrela, ez zuen 1973ko arabiar erasoa espero.
Erasoa 1973ko urriaren 6an hasi zen. Egiptok eta Siriak gogor egin zuten
Israelen aurka. Egiptoarrek Suezko kanala gurutzatu zuten, eta siriarrek, berriz,
Golango gainak bereganatu zituzten. Israelek ez zuen espero erasoa, baina handik
egun batzuetara hasi zen erantzuten eta Golan gainak berreskuratu zituen eta Suezko
kanala ere gurutzatu. Nazio Batuen ebazpen baten ostean, su-etena negoziatu zuten.
Egiptoren eta Israelen artean behin-behineko bake-akordioa 1975eko irailean sinatu
zen. Egiptoren (Sadat) eta Israelen (Begin) arteko bilerak urte horretan hasi ziren
eta 1977an Egiptoren eta Israelen arteko bake-akordioa sinatu zen. Camp Davideko
Itunak izenez ezaguna dena.
4.2.10. Palestinako erresistentziaren sorrera
Palestina Askatzeko Erakundea (PAE) 1964an sortu zen Palestina askatzeko.
Borroka armatua bide bakarra zela uste zuten eta Nasser Egiptoko presidentearen
eta Liga Arabiarraren bedeinkazioarekin sortu zen. Palestinarren ordezkari bakartzat
hartu izan dira eta zenbait erakunde aurkitzen dira bertan, Jassir Arafaten Al-Fatah
eta Palestina Askatzeko Herri Frontea (PAHF) esaterako. 1974tik Nazio Batuetako
behatzaile bezala onartuta dago. 1991ko Madrilgo akordioak egin arte, Estatu Batuek
eta Israelek talde terroristatzat hartu izan dute. Madrilgo Bake Konferentzia42 Israelen
eta PAE, Siria, Libano eta Jordaniaren arteko bake-prozesua hasteko saiakera izan
zen. Espainiako Gobernuaren ideia izan zen, Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak
lagunduta. 1991ko urriaren 30ean hasi zen eta hiru egun iraun zuen.

42. Madrilgo konferentzian oinarriak, baldintzak eta egutegia zehaztu zituzten. Elkarrizketak
aurrera eramateko lantaldeak osatu zituzten eta zenbait gai landu: armamentuaren kontrola eta
segurtasuna, ekonomiaren garapena, ura, ingurumena eta errefuxiatuak. Konferentzia ostean, Israelen
eta inguruko herrialde arabiarren arteko negoziazioak izan ziren
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4.2.11. Eskuineko gobernuak Israelen
1973ko gerran izandako Egiptoren aurkako porrot partzialak Israelgo alderdi
laborista ahuldu egin zuen (Campanini, 2011: 48). 1977an egin ziren hauteskundeetan
Likud eskuineko alderdiak irabazi zuen. Gobernu berria nazionalistagoa eta
palestinarrekin gogorragoa zen. Aldi berean, okupazio judua gehiago zabaltzearen
aldekoa, bereziki Zisjordanian eta Gazako Zerrendan. Egoera honen aurrean,
Libanoko 1982ko gerra egon zen. Israelek Palestina Askatzeko Erakundea handik
bidaltzeko eraso zuen.
1970ean Palestina Askatzeko Erakundeak (PAE) Jordaniatik Libanora
lekualdatu zuen kuartel nagusia. Libanoko errefuxiatu-guneetara milaka palestinar
joan ziren bizitzera. Garai horretan Israelen eta Palestinaren arteko gatazkan puntu
garrantzitsua bilakatu zen Jordania. Ehunka mila palestinar bizi ziren Beirut eta
Libano hegoaldean. Palestina Askatzeko Erakundeak agintzen zuen bertan, haiek
zeramaten eskola- eta ospitale-sistema ere.
1975etik Libano gerra zibil odoltsu batean murgilduta zegoen. Erlijio eta talde
ezberdinen arteko gerra zen. Palestinako gerrillaren, Libanon eta Israelen artean
ere misil-trukaketa egiten zuten alde batetik bestera. 1978an Israelek Libanoko
hegoaldeko zati bat okupatu zuen. Gainera, palestinarren aurkako milizia sortu,
entrenatu eta diruz lagundu zuen Libanon, Israelek. Israelen helburua argia zen,
Palestina Askatzeko Erakundea eta hark zuen azpiegitura deuseztatu nahi zuen.
Israel AEBren laguntza lortzen saiatu zen. Ez zegoen PAE erasotzeko arrazoi
zehatzik, baina Israelek Londresko enbaxadorearen heriotza erabili zuen gerra
hasteko arrazoitzat. Hilketa hori PAEren aurka zegoen palestinar talde batek egin
omen zuen, Britainia Handiko poliziaren arabera. Heriotza hori gertatu eta hiru
egunetara, 1982ko ekainaren 6an, Israelek Libano hartu zuen indarrez. Bi hilabete
luzez bonbardatu zuen Israelek Libano. Hildako asko egon ziren, bai libanoarrak
baita palestinarrak ere, gehienak zibilak. Ospitaleak deuseztu zituzten eta errefuxiatuguneak txikitu. Urik, janaririk, elektrizitaterik gabe geratu ziren. Herrialde askok
gaitzespena adierazi ondoren, su-etena lortu zen.
4.2.12. Lehenengo Intifada
Lehenengo Intifada Palestinako lurraldeetan 1987tik 1993ra Israelen aurka egin
zen matxidanari deritzo (Pappé, 2004: 142). Harrien Intifada izenez ere ezaguna da.
Gazteak izan ziren Intifada honetan protagonista. Gazteek arma inprobisatuekin egin
zien Israelen tankeei aurka. Aurrean aurkitzen zituzten tresnak erabili zituzten haien
aurka egiteko. Harriak izan ziren eskueran izan zituzten armarik garrantzitsuenak eta
hortik dator Intifadaren izena.
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Intifada hau Jabaliya errefuxiatu-guneko43 lau langile hil zituztenean piztu
zen. Hala ere, altxamenduaren arrazoia ez zen lau langileren heriotza bakarrik izan.
Israeldarrak palestinarrei lurrak kentzen hasi zirenetik, palestinarrak euren lurretan
preso daude eta eskubide guztiak urratuta. Intifada piztu zenerako milaka palestinar
pasatu ziren kartzeletatik eta hildako asko egon ziren. Horrela, palestinarren
interesak babesteko zerbait egin behar zela-eta, borrokan hasi ziren. Borroka
mota, ordea, ezberdina izan zen. Desobedientzia zibila hartu zuten tresnatzat eta
erakunde txikiak sortu zituzten beren eskubideen alde egiteko. Lehen urteetan,
zergarik ez zuten ordaintzen, Israelen produktuak boikoteatzen hasi ziren, graffiti
politikoak egiten… Azkeneko urteetan, berriz, gazteek harriekin egin zieten aurka
israeldar indar militarrei eta trukean tiroak jaso zituzten. Irudi horrek Israel ez zela
organizazio terrorista baten aurka ari erakutsi zion munduari. Esan bezala, borroka
horrek 1993ra arte iraun zuen eta nahiz eta askatasunik ez zion Palestinari ekarri,
nazioarteko komunitatea bertan gertatzen ari zenaren jakitun jarri zuen. Palestinaren
eta Israelen arteko gatazka perspektiba ezberdin batetik ikusten hasi ziren nazioarteko
komunikabideak eta indar politikoak. Lehenengo Intifadan, nazioarteko iritzia bakearen aldekoa izan zen. Aldaketa horrek esperantza sorrarazi zuen palestinarren artean.
70eko hamarkadatik aurrera, borroka armatuak ez zuen ordura arte izan zuen
pisurik. Estrategia politikoa, estruktura ideologikoa eta ekintzen gunea konponbide
diplomatikorantz bideratzen ari zen. Palestina Askatzeko Erakundea (PAE) ere
nazioartean palestinarren eskubideen aldeko borrokan eragile garrantzitsu bezala
onartzen hasiak ziren. PAEk alde bakarreko deklarazioan Palestinako Estatua
aldarrikatu zuen 1988 azaroaren 15ean atzerritik, Arjeletik. Jerusalem izendatu zuen
hiriburu.
4.2.13. Osloko akordioa
1991ko Madrilgo konferentziaren ostean, Osloko sekretupeko elkarrizketak
egin eta gero 1994an Washingtonen sinatu zen akordio hau44. Elkarrizketa hauek
Israelgo Gobernuko Yitzhak Rabin lehen ministroaren eta PAEko mahaiburu zen
Jassir Arafaten artekoak izan ziren. Zenbait fase jarri ziren negoziazio-prozesuan.
Lehenengo fasean, Israelgo armada Gazatik eta Zisjordaniatik ateratzeko bost
urte eman zitzaizkion. Fase hori amaitu eta bigarrenean, hiru urtera, herrialde
okupatuetako estatutua adosten hasiko ziren. Akordio honetan ez zen hitz egin arazo
nagusiei buruz, hau da, subiranotasunaz, iheslari palestinarren egoeraz, Jerusalemen
aferaz edo kolonien suntsiketaz, eta, beraz, hurrengo fase baterako utzi ziren gai
horiek. 1994ko Osloko akordio hauetan PAEren eta Israelgo Gobernuaren artean
43. Jabaliya errefuxiatu-gunea izen bereko herritik 3 kilometrora dago. Dentsitate oso handia
du: 100.000 biztanletik gora ditu eta 1,4 km². Palestinako errefuxiatu-gunerik handiena da. Israelgo
mugetatik gertu dago eta historian zehar indarkeria handia jasan izan du. Hamasek indar handia du
bertan.
44. http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20principles.
aspx
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sinatutako akordioan Palestinako Aginte Nazionala eratu zuten. Behin-behineko
administrazio-entitatea osatu zen eta Israelek konpententzia batzuk eman zizkion.
Akordio honetan, bi alderdiak lurrak banatzearen alde agertu ziren. Horrez
gain, PAEk Israel onartu zuen, baina Israelek ez zuen Palestinarekin gauza bera
egin. Israelek PAE palestinar herriaren ordezkari onartu zuen, baina ez zuen
Palestina Estatua sortzeko eskubiderik onartu, ezta Gazan eta Zisjordanian ere.
Horregatik, PAE barruan zeuden ezkerreko erakunde batzuek eta alderdi islamiar
askok ez zuten akordioa ontzat hartu. Horrez gain, 1948an Israelek okupatutako
lurren berreskuratzeari uko egiten zitzaion akordio honetan. Ordura arte, 1947an
Nazio Batuek egindako lur-banaketa ez zuten palestinarrek ezta Arabiar Ligak ere
onartzen. Osloko akordioaren ondoren, bi estatuak konponbidea ontzat hartzen hasi
ziren. Era horretara, palestinar estatua Palestina historikoaren lurren laurdenarekin
geratu zen, 1967ko mugekin eta Israelen muga horien okupazioa bakarrik hartu
zuten bidegabetzat.
4.2.14. Tabako akordioa edo Oslo bigarrena
Jordaniako Taban 1995eko irailaren 28an sinatu zen akordio hau (Ipar-Hegoa,
op. cit.: 14). Israelek 6 hiri nagusietatik (Janin, Belen, Tulkarem, Nabulus, Kalkilija
eta Ramalatik) armada ateratzea onartu zuen. Hauteskundeak egitea onartu zen
(Hamasek ez zuen parte hartu, ez zegoelako ados Israelekin egindako akordioekin)
eta palestinar lurraldea zonaka banatu zuen akordioa izan zen. Hiru zonatan banatu
zen: A, B eta C eremuetan.
A zonan kontrola palestinarren eskuetan dago, Palestinako Aginte Nazionalaren
esku. Zisjordania eta Gazako lurren % 18 besterik ez da. Zona honetan Gaza, Jeriko
eta Zisjordaniako palestinar gehienak bizi diren zazpi hiri nagusi aurkitzen dira:
Nabulus, Kalkilija, Tulkarem, Ramala, Belen, Janin eta Hebron. B zonan palestinaren
eta israeldarren arteko konpetentziak banatuta daude. Palestinak gai kulturalak eta
administraziokoak ditu bere gain, eta segurtasuna Israelen esku dago. Zona honetan
450 herri palestinar daude. Hemen daude juduen kolonia gehienak, eta, azkenik, C
zona Israelen esku dago eta bertan daude errekurtso gehienak. Palestinar gehienak,
berriz, A eta B zonetan bizi dira
Eremu horien artean, palestinarrek mugimendu-murrizketa handia jasan dute.
Akordio honetan Israelek segurtasuna mantentzeko eskubidea zuela sinatu zuten.
Hau da, segurtasuna mantentzeko igarobideak itxi eta Israelera sartzeko Gazako
Zerrendatik eta Zisjordaniatik datozen pertsona eta autoei mugak jarri zizkieten.
Gainera, kolonien artean, kolonoentzat bakarrik diren errepideak egin dira eta haien
segurtasun-eremua ikaragarri handitzen ari den bitartean, palestinarrek arazo handiak
dituzte leku batetik bestera joateko.
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4. mapa. Tabako akordioaren muga edo kontrol-eremuak.

Iturria: <www.asherworld.tours.com>.

4.2.15. Bigarren Intifada
PANen ustelkeria handiagotzen ari zen eta Osloko akordioak egoera txarrean
utzi zituen palestinarrak. Lehenengo Intifadarekin konparatuta ezberdina izan zen.
Alderdi politikoak izan ziren protagonistak eta ez herritarrak lehenengoan bezala.
Okupazioak jarraitzen zuen. Camp Davideko gailurrean (2000) ez zen lortu ezer,
ez Jerusalemen estatusa zehaztea ezta errefuxiatuen itzultzeko eskubidea ere. Ariel
Sharon-en Al-Aqsako probokazioak sortu zuen Bigarren Intifada hasteko txinparta.
Likud alderdi politikoko burua, Ariel Sharon, Jerusalemeko mezkiten zelaira,
Al-Aqsaren zabalgunera sartu zen 2000ko irailaren 28an. Leku hori sakratua da
musulmanentzat eta leku hori eta Jerusalem osoa juduentzat beharko lukeela esan
zuen poliziaz inguratuta eta erabateko probokazioa sortuz. Hurrengo egunean,
ostiraleroko otoitzaldian, musulman gazteek harresian otoitzean zeuden juduei
harriak bota zizkieten. Israeldar poliziak tiroka erantzun zien: zazpi gazte palestinar
hil zituen eta istiluak zabaldu egin ziren.
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Bigarren Intifadan, alderdiek hartu zuten lidertza eta bereziki Hamasek45 indarra
hartu zuen Al-Fatahen46 alternatiba bezala. Camp Davideko gailurrean, Israelek
eta Estatu Batuek ez zuten onartu 1948ko Palestinako errefuxiatuen bueltatzeko
eskubidea. Eskubide hori Nazio Batuen Erakundeak onartuta dauka 1948tik eta
arrazoi hori dela-eta sortu zen Palestina Askatzeko Erakundea. Israelek okupazioekin
jarraitu zuen eta lehergailu suiziden orokortzea hasi zen. Atentatuak israeldarrak
zebiltzan kaleetan, dendetan egiten hasi ziren. 2002an harresia eraikitzen hasi
ziren eraso suizidetatik defendatzeko. 2004an Jassir Arafaten heriotzarekin Intifada
ahuldu egin zen. Nahiz eta data zehatzik ez egon, 2005 urtearen hasiera jartzen dute
gehienek Intifadaren amaiera-urtea. Bigarren Intifadan, 5.500 palestinar hil ziren
eta 1.100 israeldar eta 65 nazioarteko lagun. Horrez gain, palestinarren 5.000 etxe
eraitsi zituzten eta 6.500 etxe kaltetuta geratu ziren Palestinako Giza Eskubideen
Zentroaren arabera47.
4.3. PALESTINAKO GAUR EGUNGO MUGAK
Palestinarrek Israel Estatua sortu zenetik beren lurrak galdu dituzte eta lur-eremu
oso txikian bizi dira. Hona hemen 1947ko lur-banaketatik gaur egunera palestinarrek
izan duten lur-galera. Gainera, lur-galera horrek jarraitu egiten du, Israelek
asentamenduak egiten jarraitzen duelako gaur egun ere.

45. Hamas, erresistentzia islamikoaren mugimendua, erakunde politiko-militar palestinarra da.
Musulman Anaitasunetik kanpo zabaldu da, Israelekin akordioak egitearen aurkakoa da eta hari armez
aurre egiten dio. Intifada garaian hartu zuen indarra Israelen aurka egin zituen ekintzekin. Uste du
jihada dela Israeli aurka egiteko modu bakarra. Borroka egiteaz gain, palestinarren ongizatearen alde
lan egiten du.
46. Al-Fatah Palestinako alderdi nagusietariko bat da eta Palestina Askatzeko Erakundeko partaidea.
Palestinako Aginte Nazionaleko lehendakaria, Mahmoud Abbas, eta lehen ministroa, Salam Fayad,
alderdi honetakoak dira. Alderdi hau Israelekin akordioak sinatzearen alde dago urteetan egindako
errebindikazio batzuk alde batera utziz: errefuxiatuen itzulera eta Jerusalemen osotasuna.
47. www.pchrgaza.org
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5. mapa. Palestinak galdutako lurrak 1947tik gaur egunera.

Iturria: <www.sott.net (sott.net/138172-Israels-ethnic-cleasing-and-apartheid-in-palestine)>.

4.3.1. Gaza
Palestinako lurralde okupatuak osatzen du Zisjordaniarekin batera. Mediterraneoko kostako ekialdean kokatzen da. Hiriburuak ere Gaza izena du. Gazako
Zerrendak 360 kilometro karratu ditu eta 2014ko datuen arabera, 1.800.000 biztanle
baino gehiago ditu. 1967tik Israelek Gaza okupatuta izan zuen 2005 arte. Urte
horretan bere indar armatua erretiratu zuen Gazatik, baina mugetan jarraitzen du
eta blokeoa ezarrita du. Hamas-ek irabazi zituen 2006ko hauteskundeak eta ordutik
haiek daude agintean48.
Esan bezala, Israelek izugarrizko blokeoa du Gazan ezarrita. Mugak ditu
pertsonak, janaria, botikak edo beste materialak sartzeko. Dena kontrolatzen du
Israelek, lurreko, aireko eta itsasoko muga guztiak. Munduko kartzelarik handiena
dela esaten da.
Palestinar biztanleriaren laurdenak pobrezian bizi dira. Gazako egoera
Zisjordaniakoa baino larriagoa da, biztanleen erdiak pobrezian bizi baitira. Gainera,
kanpotik jasotzen duten laguntzetatik bizi dira eta bertako barne-produktu gordina
oso baxua da. Aktibitate ekonomikoa asko jaitsi da gatazkaren ondorioz, eta, horrez
gain, azpiegitura erabat suntsituta dago eta ez dago berreraikitzeko dirurik. Azkeneko
urteetan Israelek Gazako herritarren aurkako erasoak egin ditu: 2008, 2009, 2012 eta
2014an. Eraso horietan, Gazako herritar asko hil, zauritu eta atxilotu izan ditu eta
48. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.
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azpiegitura eta etxeak suntsitu49. Genozidio horien aurrean, ordea, nazioarteak ez dio
ezer.
Denetik falta zaie Gazako biztanleei. Oinarrizkoa den urik ez dute eta osasun
publikoko arazo ikaragarria dute. Hori gutxi balitz, ur kalitatea aldatu eta txartu egin
da hodietan ur-hondakinak sartu direlako hodi hondatuetatik. Oinarrizko janaria
ere ez dute. Janari-industriarik handiena, bertako merkatuaren % 70 asetzen zuena,
ezereztu baitzuen Israelek erasoetan. Energiarik ere ez dute apenas. Energia-planta
bakarra dago eta hori gutxi balitz, erregai-eskasia dago eta energia-gune hori ez dabil
behar lukeen bezala. Arrazoi horregatik, Gazan 18 orduko elektrizitate-mozketak
dituzte.
Horrez gain, gazar askok ez du non bizi. 110.000 biztanle baino gehiago
desplazatu da Gazan bertan bizilekua bilatzeko beharrarekin. Izan ere, azkeneko
urte gutxitan milaka etxe deuseztu dira Gazan. Hezkuntza ere ez dago batere egoera
onean. 25 eskola erabat txikituta edo oso kaltetuta eta 2014ko irailean esaterako
500.000 haurrek ezin izan zuten eskolan hasi eta beranduago hasi behar izan zuten.
Ospitaleak ere ez daude ongi. Gazako 32 ospitaletik 15ek kalteak izan dituzte eta
horietako 5 itxi egin behar izan dituzte50.
4.3.2. Zisjordania
Palestinako lurralde okupatuetako zati nagusia da Zisjordania. Jordan ibaia,
Itsaso Hila eta Israelek ezarritako lerro edo muga berdearekin egiten du muga
mendebaldetik. 1967ko muga edo lerro berdea Palestinako lurralde okupatuen
eta Israelgo Estatuaren arteko muga da. Egipto, Siria, Jordania eta Libano eta
Israelen artean 1948ko gerra amaitu ondoren, armistizio-akordio bat sinatu zuten
bakearen aurreko pauso bezala. Armistizioak ezarritako mugari deritzo lerro berdea.
Armistizio-mapetan arkatz berdearekin markatu zutelako du izen hori. Muga horiek
1967ko gerra arte mantendu ziren.
Palestinako lurralde okupatuetako hiri nagusia Ekialdeko Jerusalem da.
Zisjordaniak 5.640 kilometro karratu ditu. 2.100.000 palestinar bizi dira bertan eta
200 kolonia judu baino gehiago (ilegalak NBEren arabera) daude bertan eta 500.000
judu inguru bizi dira51.
4.3.3. Jerusalem
Mediterraneo itsasoaren eta Itsaso Hilaren artean kokatzen den hiria da. Hiri
santutzat dute juduek, musulmanek eta kristauek. Bai israeldarrek baita palestinarrek
ere euren hiriburutzat dute. Nazio Batuen Erakundaren 181. ebazpenak estatu
arabiarraren eta juduaren artean banatu zuen; Jerusalem ekialdea arabiarrentzat
49. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.
50. <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/Factsheet_Gaza_ENG.
pdf>.
51. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.
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eta mendebaldea juduentzat. 1948ko gerra aurretik biztanle gehienak palestinarrak
ziren eta Jerusalemeko lur gehienak haien eskuetan zeuden. Hala ere, Israelek zati
arabiarraren zatirik handiena kolonizatu du, % 85 inguru. Koloniak eraikitzen
jarraitzen du Israelek, lursailak desjabetzen, arabiarren etxeak suntsitzen eta
eraikuntza-baimenak ukatzen.
Jerusalem ekialdeko biztanleek Palestinako lurralde okupatuetako beste
zonetako palestinarrek ez duten estatus berezi bat dute biztanle iraunkorrak
izateagatik. Onura batzuk dituzte, hala nola aseguru nazionala eta osasun-asegurua,
era librean ibil daitezke eta Jerusalemen eta Israelen lana bila dezakete. Hala
ere, Israeldarrek ordaintzen dituzten zergak bai udalekoak baita gobernukoak ere
ordaindu behar dituzte. Herrialdetik ezin dira atera Israelgo barne-ministerioak
egiten dituen bidaiatzeko dokumenturik (laissez-passer) gabe eta lege eta politika
diskriminatzaileen mende daude52.
1967tik Israelek Jerusalem hiriko palestinar biztanleria mugatzeko estrategia
erabili du. 1967ko okupazioa amaitu eta gero, Israelgo Gobernuak errolda egin zuen
eta Jerusalem ekialdean eta hiritik kanpo zeuden guztiek bateratze familiarra izeneko
eskaera egin behar izan zioten barne-ministerioari. Gaur egun, judu gehiago bizi dira
arabiarrak baino. Biztanleriaren ehuneko handia, bai judua baita arabiarra ere, era
ilegalean gehitutako zonetan bizi dira.
4.4. EGUNEROKOTASUNA PALESTINAN
Palestinarren egunerokotasuna oso latza da. Israeldar sionisten okupazioa eta
errepresioa jasan behar dute. Palestinarren eguneroko bizitza oso gogorra bihurtzen
du horrek, oinarrizko baldintzak zapalduta baitituzte.
4.4.1. Apartheid harresia
Israeldarrek segurtasun-harresia esaten badiote ere, Apartheid harresia53 izenez
da ezaguna palestinarren artean. Palestinarrei lurrak kentzeko eta haien lurretatik
bidaltzeko tresna bihurtu da. 2002ko uztailean hasi zen Israel harresia eraikitzen,
Zisjordania inguratuz. Segurtasunaren izenean egiten hasi ziren eta horrela lerro
berdetik egiten hasi ziren. Harresiaren zati txiki bat bakarrik dago lerroaren gainetik.
Zisjordaniako lurretan sartuta dago harresiaren zatirik handiena eta palestinarrei
lurrak kentzeko erabiltzen dute. Zisjordaniako zona horietan kokatzen dira kolonia
sionista ugari. Harresia amaitzean, 800 kilometro baino luzera handiagoa izango
du. Harresiak liskar handiak sortu ditu palestinarren eta israeldarren artean. Nazio
Batuen Erakundeak 2004an harresia legez kanpokoa zela onartu zuen eta eraikitzelanak bertan behera uztea eskatu zion Israeli. Israelek, ordea, ez du ebazpena bete
eta harresia eraikitzen jarraitzen du. Baita harresiaren inguruan dauden asentamendu
52. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.
53. www.stopthewall.org
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edo kolonien artean israeldarrentzat bakarrik diren errepideak eraikitzen ere.
Harresiaren proiektua amaitutakoan, Palestina historikoaren % 12 bakarrik geratuko
da palestinarren esku eta beste guztia israeldarren esku. 1948ko Nakba egunetik, hau
da, Israelgo Estatuaren sorreratik, Palestina 30.000 kilometro karratu zituen lurralde
bat izatetik 3.000 kilometro karratu izatera pasatu da eta herrien artean mugak eta
banaketa handiak aurkitzen dira54.
1. argazkia. Apartheid-aren harresia.

Iturria. 2011ko Askapenako brigadistek ateratako argazkia.

Harresia hormigoiz eginda dago eta 8 metroko altuera du. Harresian zehar,
kontrol-guneak eta dorreak daude nonahi. Palestinarrek baimenak behar dituzte
harresia pasatu ahal izateko. Herri asko harresiaren alboan geratu dira. Lur eta etxe
asko ere harresiaren alboan daude eta bertako palestinarrek baimen bereziak behar
dituzte bertan bizitzeko. Haietako askok baimenik ez dute, beraz, berenak diren
lurretara joateko ez dute aukerarik eta askok beren lurrak lantzeko aukera galtzen
dute.
Pixkanaka-pixkanaka israeldarrak lur guztien jabe egiten ari dira. Harresia
eraikiz, palestinarren lurrik emankorrenak lapurtzen ari dira. Lurren desjabetzea
da, beraz, harresiaren ondorio larrienetako bat. Palestinar askok harresiko kontrolguneak pasatzeko dituzten arazoak direla medio, urteetan oso kilometro gutxira
dituzten herri askotara joateko ez dute baimernik. Askok kontrol-guneetan galdu
dute bizitza ospitalera edo medikuarenera joateko baimenik ez dietelako eman,
beste askok oso goiz jeiki behar dute lanera joateko egunero, eta Israelgo militarren
araberakoa izaten da palestinar bat harresiaren alde batetik bestera pasatzea ala ez.

54. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.

Palestina: Biladiaren bila, inperialismoaren ikur

111

4.4.2. Koloniak edo asentamenduak
Israeldar asentamenduak edo koloniak 1967an hasi ziren ezartzen Palestinako
lurralde okupatuetan. Horrelako asentamenduak, Zisjordanian, Jerusalem ekialdean
eta Golanen aurki daitezke. Nazioarteko komunitateak eta Nazio Batuek ilegaltzat
jo dituzte kolonia horiek Genevako 4. konferentzia hausten baitute, eta Nazioarteko
Justizia Auzitegiak 2004tik dio ilegalak direla, baina Israelgo Estatuak kolonia horiek
eraikitzen jarraitzen du55. Zisjordanian 390.000 israeldar bizi dira kolonia horietan,
eta 375.000 lagun Jerusalem ekialdean. Lau kolonia handienek, Modi´in Illit, Ma´ale
Adumim, Beitar Illit eta Ariel asentamenduek, dagoeneko hiri-izendapena jaso dute.
Kolonia horietan etxebizitza berriak eraikitzen dituzte eta haientzat bakarrik
diren azpiegiturak. Gobernuak diru asko gastatzen du kolonia horiek eraikitzen, hau
da, palestinarrei euren lurrik hoberenak kentzen. Kolonien helburua palestinarrak
euren lurretatik botatzea da. Zisjordaniako koloniak lehen aipatutako C eremuan
aurkitzen dira. Zisjordandiako lurren % 60 hartzen du eremu horrek.
Kolonien estatusa konplikatua da. Zisjordaniako lurren % 30 bakarrik dago
erregistratuta. 1980tik Israelek erregistratu gabeko eta landu gabeko lur guztiak
«estatuko lur» kontsideratzen ditu eta, beraz, koloniak eraikitzen ditu lur horietan.
Urbaniza daiteezkeen lurren % 1 osatzen dute koloniek, baina kolonoek lur horien
% 42 kontrolatzen dute. Izan ere, asentamendu gehienak palestinarren lur pribatuetan
eraikita daude. Kolonoek palestinarren herriak saihesten dituzten errepideen sarea
ere eraiki dute. Errepide horiek asentamenduak elkarrekin komunikatzeko moduan
eraiki dituzte. Errepide horiek Zisjordania banatu eta Palestinako garapena gelditzen
dute. Segurtasunaren aitzakia erabiliz, palestinarrek ezin dituzte errepide horiek
erabili56.
4.4.3. Errepresioa
Palestinarrek ikaragarrizko errepresioa jasaten dute egunero, baina erresistentziarekin erantzuten dute. Erresistentzia da palestinarrak deskribatzen dituen
hitza. Nazio Batuen Erakundearen 42/195. ebazpenak dio herri guztiek dutela
okupaziotik defendatzeko eskubidea eta palestinarrak horretan ari dira. Azkeneko
urteetan, esaterako, herri-erresistentzia egiten ari dira harresiaren aurka. Astero
manifestazioak eta ekimen zuzenak egiten dituzte. Harresiaren aurka protesta egiteaz
gain, kolonoen oldarkeriaren aurka eta lurren desjabetzearen aurka egiten dute
protesta. Israeldar indar armatuaren aldetik errepresio handia jasaten dute protesta
horietan. Harresiaren aurkako protestetan 16 lagun hil dituzte eta erdiak adingabeak
izan dira. Milaka lagun zauritu izan dira eta ehunka lagun atxilotu dituzte. Protesta
horietan, palestinarrekin batera nazioarteko hainbat lagunek hartzen dute parte eta
haietako asko atxilotu izan dituzte.
55. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6
56. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.
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Nahiz eta protesta horietan errepresio handia jasan, asteroko protestekin
jarraitzen dute. Israeldarren asentamenduak ere zabaltzen ari dira. Bil´in, Al Ma´sara
eta Ni´lin herrietako ostiraleroko protestek eta Beit Ummar-eko larunbateko
protestek jarraitzen dute. Israelgo Gobernuari garesti ateratzen zaizkio manifestazio
horiek munizio asko gastatzen duelako eta harresia metro batzuk mugitzea lortu
dutelako eta horrek ere gastu handia ekarri diolako. Baina protesta horietan parte
hartzen duten palestinarrek eta nazioartekoek gertatzen ari denaren irudiak ateratzen
dituzte eta irudiok eta gertatutakoaren kronikak lau haizetara zabaltzen dituzte. Hori
ere oso garesti ateratzen zaio Israeli.
4.4.4. Atxiloketak eta presoak
2015eko urriko datuen arabera57, 67.000 preso politiko palestinar daude preso.
Horietatik 41 emakumeak dira. 320 ume preso daude. Erresistentzia-protestetan ume
askok hartzen dute parte eta israeldar indar armatua haien aurka joaten da. Hori
egitean, etorkizuneko erresistentzia desagerrarazi nahi dute. Haurrak atxilotzean,
ikaratu egingo direla uste dute eta, beraz, erresistentzia-protestetan gehiago ez dutela
parte hartuko pentsatzen dute.
1993an Osloko akordioaren arabera, urte hori baino lehenago atxilotutako
palestinarrek aske egon beharko lukete, baina hogei urte baino gehiago atxilotuta
daramaten presoak 457 dira. Gainera, gero eta egoera txarragoa dute palestinar
presoek. Horietako askoren familiei ez diete presoa bisitatzen ere uzten, eta askok
ez dute presoaren berri. Tortura ere oso ohikoa da Israelgo kartzeletan. Presoek ez
dute medikua izateko eskubiderik eta haietako askok gaixotasun larriak dituzte eta
artatzeko aukerarik ez.
Palestinar presoek eskubide-urraketa handiak jasaten dituzte. Preso horietako
asko, 450, atxiloketa administratiboan daude. Atxiloketa administratiboak
epaiketarik gabeko atxiloketak dira. Normalean segurtasuna arrazoitzat hartuta
egiten dira atxiloketa horiek. Epaiketarik egin gabe, hilabeteak eta urteak egon
daitezke palestinar presoak.
Presoen egoera oso latza da Palestinan. Palestinar ia guztiak pasatu dira noizbait
Israelgo kartzeletatik edo familiako norbait izan dute kartzelan. Egoera jasanezina da
eta presoak kaleratzea beharrezkoa ikusten da. Bake-prozesu posible batean puntu
nagusietako bat izango litzateke.
4.4.5. Errefuxiatuak
1948an Israelgo Estatu sionistaren sorreratik hasita, Palestinaren historiako
momentu ezberdinetan, palestinar ugarik beren etxea utzi eta beste leku batera joan
behar izan zuten bizitzera. Haietako batzuk, Palestinako beste herri edo guneren
batean daude bizitzen. Beste batzuek, berriz, inguruko herrialdeetara (Jordania,
57. Addameer: prisoner support and human rights association. <www.addameer.org>.
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Siria eta Libano) joan behar izan zuten. Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren
13. artikuluak dio «euren etxea utzi behar izan zuten pertsonek euren aberrietara
itzultzeko eskubidea dute»58. Hamar milioi palestinarretatik % 70 errefuxiatuak dira.
2. argazkia. Aida errefusiatu-eremua. Belén-Beit Jala. Zisjordania.

Iturria: 2011ko Askapenako brigadistek ateratako argazkia.

Nakba egunean beren etxeak utzi eta alde egin behar izan zuten iheslari eta
haien ondorengoak 5 milioi errefuxiatu izatera heldu dira. Gaur egun, palestinar
gehiago bizi da euren lurraldetik kanpo euren lurraldeetan baino. Horietatik 1,5
milioi errefuxiatu-guneetan bizi dira, 58 gunetan Zisjordanian, Gazako Zerrendan,
Jerusalem ekialdean, Jordanian, Sirian eta Libanon59. Palestinar asko, beraz, Palestina
historikoaren mugen barnean bizi ziren 1948 eta 1967 baino lehen, baina orain beste
lekuren batean bizi dira, haien etxeak eta herriak suntsitu baitzituzten. Sionismoak
hasieratik zituen asmoak ongi betetzen ari dira, biztanleria palestinarra juduekin
ordezkatzen ari baita.
Errefuxiatu-guneetako bizi-baldintzak oso gogorrak dira. Populazio-dentsitate
handia dute guneek. Hasieran behin-behinekoak ziren eta azpiegituretan gabezia
handiak dituzte. Gune horietan bizi direnek Palestinako beste leku batzuetan bizi
direnek baino bizi-baldintza gogorragoak dituzte. Langabezia-tasa ere handiagoa
da eta pobrezia ere nabariagoa. NBEren 194. ebazpenak palestinar errefuxiatuen
itzulera-eskubidea onartzen badu ere, Israelek betetzen ez duen beste ebazpen bat
da. Ebazpena ez betetzeko arrazoietako bat hau da: iheslari guztiei itzultzeko aukera
ematen bazaie, espazio-arazoa izango dute eta, arrazoi nagusia, izaera judua galduko
58. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
59. www.unrwa.org
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du. Errefuxiatuen egoera konponduko balitz, arabiarren eta juduen arteko gatazkak
beste bide bat hartuko luke.
4.5. HAUTESKUNDEETAKO GARAIPENAK
Osloko akordioaren ostean, Israelgo Estatua onartu egin zen. Palestinako leku zehatz
bateko gobernua lortu zuten trukean palestinarrek. Akordio horiekin Hamas ez zen
ados egon eta Palestinako Aginte Nazionalarekiko erlazioa okertu zen. Geroago,
beste alderdi batzuk ere bake-prozesutik atera izan dira, haien arteko akordiorik ez
delako egon. 1996ko hauteskundeak Al-Fatahek irabazi zituen. Hamasek eta PAHFk
esaterako, bozkarik ez emateko eskatu zuten. Palestinako Aginte Nazionala dirulaguntzak jasotzen hasi zen Mendebaldetik eta Israeli laguntzen hasi zen. Palestinako
Aginte Nazionalaren ingurukoek ongizate materiala lortu zuten trukean. Palestinar
herritar asko oso haserre egon ziren horrekin60.
2006ko urtarrilean Hamasek irabazi zituen Palestinako hauteskundeak. Ordura
arte Al-Fatah nagusi izan zen herrialdean. Azkeneko urteetan, mugimendu islamiarrak
indarra hartu bazuen ere, inork ez zituen emaitza horiek espero. Ez Israelek ezta
Estatu Batuek ez zuten emaitza hori onartu eta hauteskunde horietan aukeratutako
Hamaseko hainbat pertsonak kartzelan jarraitzen dute. Europar Batasuna ere Israelen
alde atera zen, nahiz eta era demokratikoan aukeratu palestinarrek beren ordezkariak.
Egoera hori eta beste eskubide zibilen urraketa dela-eta, gobernatzea ia ezinezkoa
egiten zaie. Gazan, Hamas dago agintean, baina Zisjordanian Al-Fatahek jarraitzen
du agintean.
Herritar askok Hamas ikusten dute Israelen kontrako erresistentzia bezala.
90eko hamarkadan ere Golkoko herrietatik Hamasek diru-laguntzak izan zituenean,
diru hori hezkuntza, osasuna eta azpiegiturak hobetzeko erabili zuen. Hori guztia,
Estatutik aparte egin zuen Hamasek eta herritarrek oso ongi ikusi zuten. Beraz,
herritarren egoera larriak, PAErekin duten esperantza txikiak, Hamasek egindako
kudeaketak eta nazioartearen aldetik erantzunik ezak ekarri dute Hamasen garaipena
eta aldi berean palestinarren islamizazioa.
4.6. KONPONBIDEA: ESTATU BAKARRA EDO BI?
Palestinarren eta Israeldarren arteko gatazka konpontzeko bi bide ikusten dira:
estatu bat Palestina historikoan, edo bi estaturen konponbidea. Bi bideok aztertzeko
garaian, palestinarrek beraiek izan behar dute argi bietako zein bide ikusten duten
egokien. Haien lurra da eta haiek dira egunero eskubide zibil eta politikoak urratuta
bizitzen ari direnak.

60. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. <www.passia.org>.
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Bi estaturen bidea Osloko akordioekin sortu zen. Israelen eta PAEren arteko
elkarrizketetan, Israelgo Estatua onartu zuen PAEk. Islamiar alderdiak ez zeuden
horrekin konforme. Elkarrizketa horien ondoren, Palestina burujabe bat onartzea
espero zen. Zisjordaniak, Gazako Zerrendak eta Ekialdeko Jerusalemek osatuko
zuten lurraldea (Palestinaren % 23). Ez zen horrela izan. Gainera, azken urteetan,
Israelgo Estatu sionistak asentamenduak egiten jarraitu du Zisjordanian eta Ekialdeko
Jerusalemen eta lurrak kentzen jarraitzen du. Palestinarrak baztertuta eta banatuta
bizi dira euren lurrean. Harresiak eta kolonoentzako bakarrik diren errepideek
ere horretan lagundu diete. Beraz, palestinarrak apartheid egoeran bizi dira, eta
kolonoek, berriz, pribilegio handiagoak dituzte. Harresia bota, asentamenduak
suntsitu eta kolonoek alde egin arte ez litzateke posible bide hau. Batzuek bide hau
lehenengo pauso bezela ikusten bazuten ere, gaur egun gehienek estatu baten bidea
hobesten dute.
Estatu baten konponbidea hartzeko arrazoi historiko eta politikoak daude.
Bestalde, oso zail ikusten da aurreko konponbidean eskatzen dena lortzea. Ia milioi
erdi kolono bizi da Zisjordanian. Estatu bakar horrek nolakoa izan beharko lukeen
oso ezberdin ikusten dute alderdi batekoek eta bestekoek. Alderdi islamiarrek Estatu
Islamikoa nahi dute, beste erlijioak dituzten herritarren eskubideak errespetatuz.
Beste batzuek, ezkertiarrrek, estatu laiko eta demokratikoa defendatzen dute,
non herritar guztiek eskubide berdinak izango dituzten. Diskriminaziorik gabeko
estatua. Iheslariek beren lurretara joateko eskubidea izango dute eta Jerusalem izango
da hiriburua. Bide hau oso zail ikusten dute batzuek, israeldarrak eta palestinarrak
elkarrekin bizitzea ezinezko ikusten baitute.
Garbi dagoena da palestinarrak oso egoera gogorrean bizi direla. Oso lureremu txikian jende asko bizi da, egunero baldintzak okertzen ari zaizkie eta egoera
horri konponbidea bilatu behar zaio. Bien bitartean, Israelek nazioarteko ebazpenei
kasurik egin gabe, asentamenduak eraikitzen jarraitzen du, palestinarrei lurrak
kentzen jarraitzen du, bertatik alde egin dezaten.
4.7. ELKARTASUNA
Argi dago estatu baten edo biren hautua bertan bizi direnek hartu beharko dutela.
Hala ere, palestinarren egunerokotasuna oso gogorra da. Israelek haien eskubide
guztiak urratzen dizkie egunero. Nazioartean ez dago erantzunik. Palestinarrek
erresistentzian jarraitzen dute, baina bakarrik sentitzen dira. Gure aldetik ere
elkartasuna zor diegu.
2005eko uztailean Boikot, Desinbertsio eta Zigorrak (BDZ) (Boycott,
Divestment and Sanctions (BDS) ingelesez) kanpaina martxan jarri zuten Palestinako
170 eragilek baino gehiagok. Boikot-kanpaina hori duela urte batzuk Hegoafrikan
egin zen apartheidaren aurkako borroka gogoan hartuta martxan jarritako kanpaina
da. Horren aurrekaria 2004ko apirilean 60 sindikatu, erakunde eta elkartek egindako
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PACBI (The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
ingelesez) akademia eta kultura ingurukoen Israelen aurkako boikot-kanpaina izan
zen.
Afrikanerrak, Europatik Hegoafrikara joandako kolonoak, bertara heldu eta
lurren eta baliabideen jabe egin ziren. Gutxiengoa izan arren, jatorrizko herritarrei
dena kendu eta bizi-baldintza ikaragarri txarretan bizitzera behartu zituzten. Horri
deritzo apartheid haien hizkuntzan. Apartheid horrek beltzen eskubide guztiak
zapaldu zituen: ezin zuten bozkatu, ezin ziren haien lur jakin batzuetatik ibili,
zurien eta beltzen arteko harreman mota guztiak debekatu ziren (Valencia, 2014:
46). Palestinan gertatzen dena ere oso antzekoa da. Israeldarrak gutxiengoa izanda,
palestinarrei lurrak kendu dizkiete eta kentzen jarraitzen dute. Baliabide guztiak
beren eskuetan dituzte, ur-haztegiak eta lur emankorrak esaterako. Oso bizi-baldintza
gogorretan bizi dira palestinar asko. Palestinarrek ezin zeharka dezaketen eremu
asko daude, harresiak banatutako herri eta lur asko, israeldarrentzat bakarrik diren
errepideak daude.
3. argazkia. Murala Apartheid harresian: «Gernika 1937- Palestina 1948 – ?».

2011ko Askapenako brigadistek ateratako argazkia.

BDZ kanpainak palestinar herriaren erabakitzeko eskubidea eskatzen du eta
palestinarren eskubideen urraketa amai dezan hiru eskaera egiten dizkio Israel
Estatuari (Barghouti, 2010):
1. Arabiar lurren kolonizazio eta okupazioaren amaiera eta harresiaren
suntsiketa.
2. Israelen bizi diren arabiar eta palestinarren eskubide-berdintasuna.
3. NBEren 194. ebazpenak dioen bezala, palestinar errefuxiatuek beren
etxeetara itzultzeko duten eskubidea errespetatzea.
Dagoeneko hainbat herrialdetako herritarrek, jende famatu eta eragile askok
eman diote atxikimendua kanpainari eta kanpaina aurrera eramateko lan horretan
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jarraitzen dute. Tresna eraginkorra dela ikusi da (Valencia, op. cit.: 57-61). Israel
Estatuaren irudia zikintzen ari da, eta hori gutxi balitz, dagoeneko dirua ere galdu
du kanpainak egindako presioarekin. Horrek min handia egiten dio Israeli. Hori
guztia ikusita, Israelek BDZren aurka joateko ministerio berri bat sortu du. Gainera,
beste herrialdeetako gobernuekin hitz egin eta BDZ kanpaina aurrera eramaten ari
diren kideen aurka egiten hasi dira, hala nola isunak jarriz, epaiketak eginez eta kasu
batzuetan kartzela-zigorrak ezarriz.
Israelgo Gobernuak Palestinako herriaren aurka bideratzen duen apartheid
politika, okupazioa, desjabetzea eta kolonizazioa salatzeko beraz, BDZ tresna
erabilgarria da. Azken urte hauetan, Euskal Herrian ere kanpainak indarra hartu du
baina oraindik ibilbide handia du egiteko.
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5.1. 25 URTEKO IBILBIDE HISTORIKOA
Eric Hobsbawmek (1998), historialari britainiar marxistak, XX. mendearen
«bukaera»tzat hartu zuen 1990 urtea, Sobiet Batasunaren eta Ekialdeko Europako
sistema politikoen desagerpenaren garrantzi ikaragarria eta sinbolikoa azpimarratu
nahian. Izan ere, aipatu urteak aro baten bukaera (1917. urtean hasitakoa Errusiako
Iraultzarekin) eta garai berri baten hasiera sinbolizatu zuen. Berlingo harresiaren
erorketa eta «Sozialismo Erreal»aren inplosioa alternatiba sozialistaren porrotatzat
hartua izan zen mundu zabalean.
Kapitalismoaren garaipena eta «historiaren bukaera» azpimarratu nahi izan
zuten intelektual neokontserbadoreek, Francis Fukuyamak (1992), besteak beste.
Europako sistema sozialisten desagerpenarekin batera, Txina eta Vietnamgo
aldaketa ekonomiko sakonak kapitalismorantz gero eta nabariagoak ziren. Halaber,
Mendebaldeko Europako sozialdemokraziaren krisi sakona nabarmendu zen,
kapitalismo neoliberalaren erabateko hegemonia irudikatuz mundu osoan.
Latinoamerikan garai berri horren eragina intentsitate handikoa izan zen
arrazoi ezberdinengatik. Lehenik, eskualdea izan zen egitasmo neoliberala pairatu
zuen lehenengo lurraldea, 1973tik aurrera Pinochet jeneralaren diktadurapean.
Bigarrenik, diktadura anker batzuek (Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil…)
betetako funtzioa oso erangikorra izan zen disidentzia desagerrarazteko eta agertoki politikoa eraldatzeko neurri neoliberalak gauzatzeko herrialde guztietan. Hirugarrenik, Latinoamerikako ikuspegi desarrollistaren krisia gertatu zen, Europako
sozialdemokraziari gertatu bezala. Laugarrenik, Erdialdeko Amerikako bakeprozesuek gatazka armatuen gainditzea ekarri zuten, baina ez eraldaketa soziala.
Alderantziz, eredu ekonomiko elitista sakondu zuten. Gainera, Nikaraguako kasuan
iraultza sandinistaren bukaera izan zen eta eskuinaren itzulia eta mendekua. Azkenik,
iraultza kubatarra krisi ekonomiko sakonean sartu zen eta bizirauteko liberalizazio
ekonomikoaren neurriak bultzatzera behartua sentitu zen (Sader, 2004; Uharte,
2008a).
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Testuinguru horretan Ameriketako Estatu Batuek Panama inbaditu zuten
inolako erresistentziarik gabe, mundu polobakarraren agertoki berria sinbolizatuz
eta mundu-ordena berriari ere atea irekiz. Munduko lehenengo potentziak doktrina
neoliberala inposatu zuen kontinente osoan eta «Washingtongo Kontsentsua» izenez
batailatu zuen. 1989an, Nazioarteko Diru Funtsak (NDF), Munduko Bankuak (MB)
eta AEBko Ogasun Ministerioak egitasmo neoliberalaren ardatz nagusiak finkatu
zituzten. Washingtongo Kontsentsua 10 neurritan laburbiltzen zen, besteak beste,
diziplina fiskala, gastu sozialaren murrizketa, liberalizazio orokorra (interes-tasak,
aldaketa-tasa, merkataritza, finantzak), atzerriko inbertsioari ateak irekitzea eta
pribatizazioa (Williamson, 1990).
Egitasmo neoliberala hedatu zen Latinoamerika osoan zehar eta, paradoxikoki,
antzinako sozialdemokratak eta desarrollistak izan ziren aitzindari herrialde
garrantzitsu batzuetan: Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mexikon,
Peronismoa Argentinan, Acción Democrática Venezuelan, eta abar (Sader, 2004: 50).
Aldi berean, Estatu Batuek merkataritza libreko itunak bultzatu zituzten kontinente
osoa birkolonizatzeko guztiz, 1994ko NAFTA nabarmendu zelarik.
Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran neoliberalismoa hegemoniko
bihurtu zen eskualde osoan, Alvaro García Linerak (2008) onartzen duen bezala.
Hegemonia horren adibide esanguratsuena Txile izan zen, diktadura osteko balizko
gobernu «aurrerakoi»ek programa neoliberala mantendu zutelako. Halaber,
neurri neoliberalak gauzatzen zituzten presidente batzuek eusten zioten botereari,
hauteskundeak berriro irabazten zituztelako: Carlos Menen Argentinan, Fernando
Henrique Cardoso Brasilen… Egitasmo neoliberala erregimen liberal tradizionaletan
garatzeaz gain, erregimen autoritario eta errepresiboetan ere aurrera eramaten zen,
esate baterako, Perun Fujimorekin eta Kolonbian paramilitarren laguntzarekin.
Hala ere, urteek aurrera egin ahala, neoliberalismoak agindutako promesak ez
ziren bete. Aitzitik, lortutako emaitza sozioekonomikoak oso kaskarrak izan ziren eta
horren ondorioz eredua krisian sartu zen. Aipatu krisia islatu zen zenbait esparrutan:
alde batetik, «trickle down effect» edo isurketa-efektua ez zen lortu eta adierazle
sozioekonomiko nagusiak okertu ziren (pobrezia, ezberdintasuna, langabezia, laninformaltasuna, haurren desnutrizioa…); beste alde batetik, protestak areagotu
ziren eta horrekin batera errepresioa; azkenik, merkatu librearen aldeko diskurtsoak
sostengua galdu zuen eta demokrazia liberalarekiko konfiantza murriztu zen
nabarmen, Latinobarometro guztietan ikusten zen bezala (Borón, 2003).
Lehen esan bezala, lehenengo entsegu neoliberala Latinoamerikan Txilen izan
zen hirurogeita hamarreko hamarkadan eta larogeiko hamarkadan beste herrialde
batzuetan (Mexiko, Bolivia, Venezuela…) lehenengo nerri neoliberalak pairatzen
hasi ziren. Egitasmo horren aurkako lehenengo herri-matxinada Venezuelan gertatu
zen 1989an, hain zuzen ere, Berlingo harresia erori zen garai berean eta kapitalismo
neoliberalaren garaipena aldarrikatzen zen unean. Urte hartako otsailaren
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bukaeran «Caracazo» izeneko herri-altxamendua gertatu zen, Carlos Andrés Pérez
presidentearen murrizketa sozialen aurka (Viciano eta Martínez Dalmau, 2001: 72;
Sonntag, 1992: 306). Urte sinboliko horretan, eliteak «historiaren bukaera» ospatzen
zuen bitartean, Venezuelan erresistentzia antineoliberalaren garai berria abian jarri
zen eta, are gehiago, Iraultza Bolivartarraren lehenengo pausoak ematen hasi ziren
(Aznárez, 2000, Vivas, 1999, Uharte, 2008b).
Beranduxeago, 1994an, Mexikoko hegoaldean, Chiapas estatuan, mugimendu
zapatistaren matxinada gertatu zen aipatu NAFTAren (Ipar Amerikako Merkataritza
Libreko Ituna) kontra. Egitasmo birkolonizatzaile horren aurka matxinada egin
eta mugimendu indigenak lideratu zuen borroka, jatorrizko herrien zentraltasun
politikoa nabarmenduz. Altxamendu zapatista globalizazio kapitalistaren aurkako
lehenengo matxinadatzat jo zen eta EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional) erresistentzia globalaren ikur bihurtu zen (Uharte, 2008a).
Larogeita hamarreko hamarkadan mugimendu indigenen lidergoa nabarmendu
zen zenbait herrialdetan, Mexikoz gain, Ekuadorren eta Bolivian espresuki.
Ekuadorren CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador)
izeneko jatorrizko mugimenduak neoliberalismoaren aurkako borroka lideratu zuen
antzinako mugimendu politiko (ezkerreko alderdi tradizionalak) eta sindikalen
zentraltasuna bereganatuz (Harnecker, 2001). Urte horietan populazioaren gehiengoak eredu neoliberalaren ondorio dramatikoak pairatu zituen (Acosta, 2009b:
48-49) eta izugarrizko migrazioa suertatu zen (Palazuelos, 2010: 366). CONAIEk
izugarrizko indarra hartu zuen eta 3 gobernuren dimisioa eragin zuen: Bucaram-ena
1997an, Mahuad-ena 2000n eta Gutiérrez-ena 2005ean (Uharte, 2013a).
Garai berean Bolivian ere mugimendu indigenak borroka sozial eta politikoaren
aitzindaritza hartu zuen (Rivera, 2003). Garcia Linerak (2008e) dioen bezala,
ezkerreko alderdi tradizionalen eta sindikalismo klasikoaren (COB) krisiaren aurrean
jatorrizko herrien mugimenduek matxinada garrantzitsuenak bultzatu zituzten. 2000.
urtetik eta 2005. urtera bitartean «ziklo matxinoa» garatu zen herrialde andetar
horretan altxamendu historikoak aurrera eramanez (Gutierrez, 2008). Hasteko,
Uraren Gerra (2000) gertatu zen Cochabamba herrian, oinarrizko baliabide horren
alde borrokatzeko eta haren pribatizazioa ekiditeko. Herri-mugimenduek pribatazioprozesua atzera botatzea lortu zuten eta ireki zuten aipatu ziklo matxinoa. 2001
eta 2003 bitartean Aimara herriaren altxamenduak gertatu ziren goi-lautadan.
Matxinada horietan herri indigenek Estatuaren instituzio nagusien (judizialak,
polizialak, politikoak) ordezkariak kanporatu zituzten eta beren botere propioak
(komunitarioak) ezarri zituzten, Estatu paraleloa irudikatuz. Mugimendu kokaleroak
ere protagonismo handia lortu zuen AEBk bidalitako soldaduei aurre eginez eta,
finean, injerentzia inperialistaren aurrean —drogen aurkako gerra mozorrotuta—
lurra defendatuz. Ziklo matxinoaren azken une historikoa «Gasaren gerra» izan
zen 2003an. Gasaren pribatizazio-saiakeraren aurrean herri-matxinada lehertu zen,
natura-baliabideen subiranotasuna aldarrikatzeko. Herri-mugimenduak erakutsitako

126

MUNDUARI SO. Zenbait gatazka eta prozesuren gakoak ulertzeko XXI.
mendeko inperialismoaren analisia

indarrak bertako presidentearen (Gonzalo Sánchez de Lozada) dimisioa lortu zuen
(Uharte, 2013b).
Argentinan ere gizarte-mugimenduaren papera erabakigarria izan zen
neoliberalismoaren aurkako borrokan. 2001ean, «Argentinazo» izeneko
altxamendua gertatu zen hamarkada luzen baten murrizketa sozialak salatzeko.
Muturreko neoliberalismoak sortutako ondorioak latzak izan ziren Latinoamerikako
herrialde aurreratuenetako batean: pobreziaren hazkunde nabarmena, klase ertainen
pobretzea… Bankuen itxierak eta jende askoren diruaren lapurretak «corralito»
eztanda ekarri zuen eta herri-matxinadaren ondorioz gobernuak dimisioa eman behar
izan zuen. Testuinguru horretan, borrokaren subjektu historiko berria lehenengo
lerroan agertu zen: lanik gabeko langileak, «piketeroak». Piketeroek ekintza
kolektiboaren errepertorio berriak erakutsi zituzten: errepiden mozketa egonkorrak
eta abandonatutako lantokien berreskurapena (Uharte, 2008a).
Ikusi dugunez, herrialde horietan gizarte-mugimendu berriek jokatutako
papera garrantzi handikoa izan zen neoliberalismoari aurre egiteko eta horrexegatik
aldaketaren «agente estrategiko»tzat har genezake, zalantzarik gabe. Gure ustez,
4 ezaugarrik adierazten dute haien paper estrategikoa: lehenik, masa-erakunde
tradizionalen krisiaren aurrean (alderdi politikoak zein sindikatuak) zentraltasuna
bereganatzen dute; bigarrenik, kapitalismoaren fase historiko berriaz jabetzen
dira eta modu egokian analizatzen dute (pilaketa desjabetzearen bitartez) (Harvey,
2007); hirugarrenik, mugimendu berriek historikoki ezkutuan egon diren borrokak
eta zapalkuntzak (etnikoak, generokoak eta ingurumenekoak…) ikusaraztea lortzen
dute; laugarrenik, gobernu neoliberalak eraisteko gaitasuna erakusten dute.
Raul Zibechiren ustez, gizarte-mugimendu berriek tresna eraginkorrenak dira
emantzipazioa bultzatzeko eta hori adierazten da hainbat ezaugarriren bitartez.
Lehenik, lurraldeari ematen dioten garrantzia erabatekoa da borroka garatzeko, hau
da, lantokitik bizitokira pasatzen da aldarrikapen-eremua: hirietan auzo periferikoak
eta nekazaritza-guneetan komunitatearen lurra. Bigarrenik, Estatuaren boterea
bilatu beharrean autonomia eta autokudeaketan oinarritzen dira. Hirugarrenik,
homogeneizatu ohi duen hiritartasuna aldarrikatu ordez identitate kulturalaren
defentsan zentratzen dira. Laugarrenik, autoformakuntza bultzatzen dute eskola
propioen bitartez. Bosgarrenik, emakumearen papera eta lidergoa gero eta
garrantzitsuagoa da. Seigarrenik, antolakuntza-eredu berria garatzen saiatzen dira,
horizontaltasuna bultzatuz. Zazpigarrenik, naturaren defentsa ezinbesteko bihurtzen
da haien borroka-estrategian. Azkenik, ekintza kolektiboaren errepertorio berriak
erabiltzen dituzte (hirien isolamenduak…) (Zibechi, 2007).
Aipatu, gizarte-mugimendu berrien borrokaz gain, indar politiko berrien
zentraltasuna azpimarratu behar da; izan ere, zenbait herrialdetan gobernura helduko
dira indar politiko berriak eta botere exekutibotik aldaketak bultzatzen hasiko dira
eredu neoliberala gainditzeko asmoz. Venezuelan lehenengo gobernu-aldaketa

Latinoamerika XXI. mendeari begira: inperialismoa astintzen

127

gertatuko da, 1998an mugimendu bolivartarrak hauteskundeak irabazi ondoren. Hugo
Chavezek lideratzen zuen indar politikoak antineoliberalismoan, antiinperialismoan
eta demokrazia erradikalean oinarritu zuen bere proposamena (Harnecker, 2002).
1999tik aurrera gobernu bolivartarrak aldaketa sakonak bultzatu zituen indarrean
zegoen eredu politikoa eta ekonomikoa ordezkatu nahian. Prozesu konstituziogilea
lehenengo tresna izan zen herriaren parte-hartze politikoa bultzatzeko eta konstituzio
berri bat idazteko. Aprobatutako konstituzioa mundu-mailako aurreratuenetakoa
izateaz gain, konstituzionalismo berriaren adibide praktiko bihurtu zen (Viciano
eta Martínez Dalmau, 2001). Arlo ekonomikoan eredu neoliberala deseustatzeko
hainbat neurri bultzatu ziren Estatuaren papera berreskuratzeko eta batez ere
baliabide estrategikoa zen petrolioaren jabetza publikoa sendotzeko (Parker, 2003:
90). Nazioarteko politikan ere AEBrekiko menpekotasun historikoari aurre egiteko
aliatu berriak (Kuba, Txina…) bilatu zituen Iraultza Bolivartarrak eta LPEEren
influentzia berreskuratzen saiatu zen (Uharte, 2008b).
Venezuelako Gobernuak bultzatutako aldaketen aurkako burgesiaren matxinada
martxan jarri zen 2001etik aurrera. Txilen, Allenderen garaian gertatu bezala, bertako
elite ekonomikoak, inperialismoaren laguntzaz, aldaketa-prozesua deuseztatzeko
erasoak erabili zituen (Harnecker, 2003). XXI. mendean XX. mendeko estatukolpeak ez zirela errepikatuko uste zuten batzuek, baina errealitateak erakutsi zuen
beste egoera bat. Carlos Fernández Liriak (2006) esaten duen bezala, burgesiari
demokrazia gustatzen zaio agintzen duen bitartean, baina boterearen zati bat
galtzen duenean, bat-batean kolpista bihurtzen da eta demokrazia suntsitzeko
edozein arma erabili ohi du, historian egiaztatu den bezalaxe. Venezuelako Wilfredo
Silva jeneralak aski ongi azaltzen du zertan zetzan estatu-kolpe saiakera. Haren
ustez, Venezuelan burgesiak erabili zuen estrategia kolpista duela 30 urte Txilen
erabili zenaren antzekoa izan zen (in Harnecker, 2003: 64). Dena den, kolpismoa
tresna berriez ere baliatu zen bere helburua lortzeko, besteak beste komunikabide
handien laguntzaz (Serrano et al., 2002)61. Burgesiaren bortizkeria-estrategia ez zen
soilik mugatu estatu-kolpe saiakerara; izan ere, greba patronalak (2001, 2002 eta
2003an) bultzatu zituen, baita PDVSAren (petrolioaren enpresa publikoa) aurkako
sabotajea ere sustatu zuen bi hilabetez (2002ko abendutik 2003ko otsailera) eta
galera ekonomiko izugarriak eragin. Elitearen erasoari aurre egiteko eta prozesu
demokratikoaren jarraipenari eusteko bi aktoreren papera erabakigarria izan zen:
alde batetik, herri-klaseen mobilizazioa, eta beste alde batetik, armadaren sektore
demokratiko eta abertzalearen jarrera. Latinoamerikako botere faktikoen (bertako
burgesia eta inperialismoa) betiko profil antidemokratikoa erakusi zela baieztatzen
du Marta Harneckerrek. Haren iritziz eskualdeko eliteak inoiz ez du onartu ezta
aldeketa txikienarik ere (Harnecker, 2004).
2005ean Bolivian Evo Moralesek lideratzen zuen MASen (Movimiento Al
Socialismo) hauteskunde-garaipena gertatu zen. Aipatu indar politikoa ezaugarri
61. Hainbat adituk Venezuelako kolpea historiako lehen kolpe mediatikotzat jo zuen. Periodismo y
crimen. El caso Venezuela (Serrano et al., 2002) liburua gomendagarria da gai honi heltzeko.
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oso bereziak eta berriak zituen: alde batetik, ez zen alderdi politiko tradizionala,
gizarte-mugimendu batzuen eraikuntza baizik; bestetik, historikoki baztertuak
izan ziren sektoreek, indigenak hain zuzen ere, kontrolpean zuten mugimendua
(García Linera, 2006). Botere exekutibotik MAS estatu berri baten diseinua
martxan jartzen saiatu zen. Estatu berri horren ezaugarri nagusiak honakoak ziren:
lehenik, Estatu eragilea arlo ekonomikoan, neoliberalismoaren Estatu minimoa
ordezkatzeko; bigarrenik, nazio askotako Estatuaren egitasmoa (konstituzio berrian
aprobatua), nazio bakarreko Estatuaren ikuspegi homogeneoa gainditzeko asmoz;
hirugarrenik, Estatu postkolonialaren eraikuntza bultzatzea, Estatu neokolonialaren
proiektua deusestatzeko; laugarrenik, Estatu subiranoa proposatzea menpekotasun
inperialistatik ihes egiteko. Horretaz gain, ikuspegi desarrollistari aurre egin nahian,
ikuspegi indigenak planteatzen duen eredu berria (Sumak Kawsay/Suma Qamaña)
mahai gainean jarri zuten (Uharte, 2013b).
2007an, Ekuadorren gobernu berria eratu zen Rafael Correaren gidaritzapean.
PAIS mugimendu politiko berriak hauteskundeak irabazi zituen erregimen zaharra
deusestatuko zuela aginduz. Correa, outsider politikoa izanik —unibertsitateko
irakaslea zen— alderdi tradizionalen krisia eta botere-hutsunea aprobetxatuz,
presidentzia eskuratu zuen erraz (Harnecker, 2011). Haren gobernu-egitasmoa
hiru ardatz nagusitan oinarritu zen: alde batetik, planteamendu postneoliberala,
petrolioaren kontrola berreskuratzeko, banku pribatuen pribilegioak mugatzeko
eta sistema fiskal justuagoa eraikitzeko; beste alde batetik, gizarte-politika berria
hezkuntza eta osasun publikoa berrindartzeko; azkenik, subiranotasuna berreskuratzea
arlo geopolitikoan, zorra birnegoziatuz, CIADItik ateraz eta Mantako base militar
estatubatuarra itxiz. Gobernu berriak lortutako arrerapausoak nabariak izan arren,
haren jarrera oldarkorrak gizarte-mugimendu batzuen aurka —CONAIEren kontra
bereziki— kaltetu zuen haren irudia eta proiekzioa mundu-mailan (Uharte, 2013a).
Aipatutako hiru gobernuak (Venezuelakoa, Boliviakoa eta Ekuadorrekoa)
aurreratuenak izan ziren antiinperialismoan eta neoliberalismoaren aurkako borrokan,
baina ez ziren esperientzia bakarrak izan Latinoamerikan. Moderatuagoak baina
teorikoki antineoliberalak ziren beste mugimendu politiko batzuek hauteskundeak
irabaztea lortu zuten beste herrialde batzuetan: Brasilen (2002an), Argentinan
(2003an), Uruguain (2005ean), Nikaraguan (2007an), Paraguain (2008an), El
Salvadorren (2009an)… Gobernu-esperientzia horiek guztiek «bloke arrosa» eratzen
dute, ezaugarri komunak dituztelako: lehenik, Washingtongo Kontsentsuaren aurka
azaldu ziren; bigarrenik, gizarte-politikan inbertsioa handitu zuten nabarmen;
hirugarrenik, gehiago edo gutxiago eredu neodesarrollista lehenesten saiatu ziren
neoliberalismo gogorrena gainditzeko; azkenik, nazioarteko arloan AEBrekiko
menpekotasun historikoari aurre egiteko integrazio latinoamerikarraren aldeko
apustua egin dute, instituzio berrietan (Petrocaribe, UNASUR, CELAC, Hego
Amerikako Defentsa Kontseilua…) parte hartuz gogo handiz.

Latinoamerika XXI. mendeari begira: inperialismoa astintzen

129

Azken urteotan AEBko inperialismoa berrindartu da Latinoamerikak hartutako
norabideari aurre egiteko eta hori islatu da zenbait injerentzia-saiakeratan. Hasteko,
bere aliatu handienaren lurraldeetan, Kolonbian, hain zuzen ere, base militar gehiago
bereganatu ditu, eskualde osoaren kontrola areagotzeko eta bere boterearen seinale
zuzena bidaltzeko. Horrekin batera, azken boladan estatu-kolpe gehiago ematen
saiatu dira zenbait herrialdetan: kasu batzuetan porrot egin dute (Bolivian 2008an
eta Ekuadorren 2010ean), baina besteetan kolpismoak presidente aurrerakoiak bota
ditu (Hondurasen 2009an eta Paraguain 2012an) (Harnecker, 2013).
Bestalde, eta ibilbide historiko honekin bukatzeko, esan beharra dago
gobernu ezkertiar eta aurrerakoi batzuk krisian sartu direla arrazoi ezberdinengatik
XXI. mendeko bigarren hamarkada honetan zehar. Hasteko, Venezuelako egoera
ekonomikoa gero eta larriagoa da eta gobernu bolivartarraren hegemonia kolokan
dago, batez ere, Chavez hil zenetik 2013. urtean. Inflazio handiak, burgesiaren
gerra ekonomikoak, segurtasunaren arazoak, besteak beste, agertoki politikoa
zaildu dute eta Iraultza Bolivartarraren jarraipena zalantzan dago (Uharte, 2014).
Kontuan hartuta Venezuela Latinoamerikako aldaketaren motor nagusia izan dela
azken hamabost urteotan, haren balizko porrotak ondorio latzak ekarriko lituzkeela
kontinente osorako argi eta garbi dago. Aldi berean, Latinoamerikaren potentzia
nagusia, Brasil, alegia, krisi politikoan ere sartu da eta Dilma Rousseffen gobernua
ahuldu da ikaragarri. Lulak lortu zuen sostengu politiko zabala murriztu da nabarmen
azken 3 urteetan eta eskuina aktibatu da parlamentuan Rousseffen aurka egiteko.
Presidentearen kontrako Impeachment prozesu bat martxan jarri nahi izan dute
2015ean eta, gainera, gobernuak bultzatutako lehenengo murrizketa sozialek bere
oinarriaren haserrea eta etsipena sorrarazi dituzte. Halaber, Ekuadorreko Gobernuaren
aurkako mobilizazioak egin dira azken boladan, eskuinetik zein ezkerretik ere, eta
Argentinako «kichnerismo»aren garaia bukatu berri da Maurici Macrik, hautagai
neoliberalak, hauteskunde orokorrak irabazi dituelako. Ondorioz, zenbait analista
«ziklo aurrerakoiaren bukaera» iragartzen hasi da. Baieztapen hori gehiegizkoa izan
daiteke oraindik Latinoamerikako gobernu aurrerakoi nahiko indartsuak mantentzen
direlako (Boliviakoa, Uruguaikoa, Nikaraguakoa, El Salvadorrekoa). Dena den,
aldaketa-zikloaren urterik eztitsuenak pasatu direla ukaezina da eta gatazkak
areagotu daitezkeela aurreikus daiteke, datozen urteetarako.
5.2. ALDAKETA-ZIKLOAREN BALANTZE OROKORRA
Latinoamerikan dagoen mapa politikoak 2015ean ez du zerikusirik duela 25 urte
zegoenarekin; laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadetako egoerarekin
alderatuz gero, bestelakoa da. Garai hartan zegoen argazki politikoa grisez
margotuta zegoen eskualde osoan, Karibeko irla batean izan ezik. Grisa baldin bazen
neoliberalismoaren kolorea, gaur egun kolore berriak azaldu direla mapan baiezta
dezakegu. Aniztasun kromatikoa ukaezina da eta kolore grisak atzera egin ahala,
kolore gorrixka eta arrosa agertu dira geografía latinoamerikarrean.
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Gobernu berri batzuk kolore gorriarekin edo behintzat gorrixkarekin lotu
genitzake (Kuba, Venezuela, Bolivia…) eta beste batzuek moderatuagoa den tonalitate
arrosarekin bat egin dezakete (Brasil, Argentina, Uruguai…). Grisen presentzia
mantentzen da herrialde handi eta garrantzitsu batzuetan (Mexiko, Kolonbia, Peru),
baina arestian zuten erabateko hegemonia galdu dute eta, are gehiago, eskualdearen
norabide geopolitikoa ez dute kontrolpean.
1. mapa. Latinoamerikako integrazio-mapa. ALBA, MERCOSUR,
Alianza del Pacífico.

Iturria: Scielo. <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-37692013000200001&script=sci_arttext>.

Orokortzea beti arriskutsua da baina oraingo honetan uste dugu posible eta
beharrezkoa dela garai berriaren hainbat ezaugarri komun identifikatzea, XXI.
mendeko testuinguru latinoamerikarra hobe ulertzeko. Kapitulu honetan, eskualdean
gertatu diren lorpen nagusiak bai eta sortu diren kontraesan eta erronka handienak
ere azaltzen saiatuko gara. Hiru arlotan banatuko dugu gure azalpena: lehenik, arlo
politikoa eta Estatuari dagokionez; bigarrenik esparru sozioekonomikoa; azkenik
nazioarteko politika. Aipatuko diren hausnarketa gehienak herrialde gorrixkei
dagozkie, baina kasu batzuetan arrosetan ere eman dira.
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5.2.1. Estatua eta sistema politikoak
Arlo politikoan bultzatu diren aldaketak asko dira eta irudikatzen dute
agertoki politiko berri bat, non eraldaketa islatu den hainbat esparrutan: Estatuan,
demokraziaren ereduan, ideologian, indar politikoetan, gizarte-mugimenduetan…
Datozen paragrafoetan lorpen nagusiak aurkezten saiatuko gara.
Demokrazia eta Iraultzaren arteko lotura bilatzea lorpen politiko handienetakoa
izan da zenbait aldaketa-prozesutan. Ezin dugu ahaztu laurogeita hamarreko hamarkadan liberalismo politikoak inposatutako ikuspegi ideologikoa onarpen zabala
eskuratu zuela eremu askotan (alderdi politiko nagusietan, intelektualen artean…).
Horrexegatik, Iraultza eta Demokrazia kontrajarriak zirela sinetsarazi nahi izan zuten
elite intelektualak zein politikoak. Norbert Lechnerren lanak, De la Revolución a
la Democracia izenekoa, eragin handia izan zuen eztabaida teorikoan eta neurri
handi batean bere helburua lortu zuen: iraultzaren ideia urruntzea demokraziaren
kontzeptutik eta, finean, aurreko hamarkadeetan ezkerrak defendatutako iraultza
bortizkeriaren eremuan eta, batez ere, esparru antidemokratikoan kokatzea (Lechner,
1990).
Venezuela, Bolivia eta Ekuadorreko prozesu politikoek —bakoitza bere moduan
eta bere ezaugarri propioekin— eta bertako gobernuek Iraultzaren kontzeptua
berreskuratu dute eta, are gehiago, Demokraziarekin lotu dute, osagarriak direla
aldarrikatuz. Liberalismoaren tranpa gaindituz, iraultzaren ideia mahai gainean
jarri dute adierazteko demokraziak behar duela portaera iraultzaile bat aldaketa
sakonak egin nahi izanez gero. Aldi berean, Iraultzak demokratikoa izan behar duela
gogoratu dute, antzinako iraultza-saiakera batzuen norabide autoritarioak salatzeko
eta ez errepikatzeko. Herrialde horietan prozesu bakoitzari emandako izena oso
sinbolikoa da, Iraultzaren kontzeptua erdigunean kokatu baitute: Venezuelan,
Iraultza Bolivartarra; Bolivian, Iraultza demokratiko-kulturala; eta Ekuadorren,
Iraultza hiritarra.
Iraultza berri horien izaera ere berria da, armen erabilera baztertzen dutelako eta
bide zibila lehenesten dutelako. Kubako presidente ohiak (Fidel Castro) Boliviako
presidenteari (Evo Morales) emandako gomendioa oso esanguratsua izan zen: «Ez
egin guk bezala, Iraultza armatua; gaur egun, gure herriek eraldaketak nahi dituzte
baina modu baketsuan» (Sivak, 2008).
Demokraziari dagokionez, beste ekarpen garrantzitsu bat haren izaera
holistikoa aldarrikatzea izan da. Laurogeita hamarreko hamarkadan, berriro ere
liberalismo politikoak sinetsarazi nahi izan zigun demokrazia mugatzen zela esparru
politiko instituzionalera eta, ondorioz, ez zuela zerikusirik arlo ekonomiko, sozial
eta kulturalekin (Boron, 1993: 118). Neoliberalismoaren garaian elitearen definizioa
inposatu zuten, baina gero eta gehiago inkestetan irakurketa horrek ez zuen bat
egiten herri-klaseen ikuspegiarekin (Parker…). Gobernu postneoliberal guztiek
egin duten ekarpen esanguratsua demokrazia sozialaren aldarrikapena izan da eta
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gobernu aurreratuenak demokrazia ekonomikoa eta kultura ere definizioaren barruan
kokatzen saiatu dira (Uharte, 2009).
Demokrazia eta sozialismoa lotzea beste planteamendu interesgarri bat izan da
prozesu politiko horietan. Venezuelako kasua argiena da; izan ere, hango presidente
ohiak, Hugo Chávezek, 2005ean sozialismoaren beharra aldarrikatu zuen eta Iraultza
Bolivartarrak sozialista izan behar zuela gaineratu zuen (Uharte, 2018b). «XXI.
mendeko Sozialismo»aren proposamena zabaldu da hainbat lurraldetan eta horrekin
batera XX. mendeko sozialismoari kritika zorrotza egin zaio bere izaera autoritarioa
eta hiperzentralista azpimarratuz. Horrek islatu nahi du sozialismo berriak pluralagoa
eta malguagoa izan behar duela.
Demokraziaren inguruko hausnarketan topatzen dugun azken ekarpena
«demokrazia parte-hartzaile»aren aldarrikapena da, eta kasu batzuetan konstituzio
berrietan txertatzea. Ordezkotasunaren ideia inpugnatu egiten da, demokrazia
ordezkaitzailearen mugak ikusarazteko eta batez ere desmitifikatzeko. Errealitatean,
Landerrek dioen bezala, demokrazia ordezkatzailea ez da desagertzen, baizik eta
parte-hartzailearekin osatu egiten da (Lander, 1996).
Demokrazia parte-hartzaileari dagokionez bizi izan den esperientzia
interesgarrienetakoa prozesu konstituziogileak izan dira, milaka eta milaka
pertsonaren aktibazioa eta partaidetza lortu baitute Venezuelan, Bolivian eta
Ekuadorren. Halaber, Venezuelako kasu zehatzean «herri-boterea» ideiaren
berreskurapena ekarpen iraultzailetzat jo daiteke, demokrazia erradikala eta
zuzena planteatzen ari baita. «Kontseilu Komunalak» eta «Komunak» eraikitzeko
egitasmoa herri-boterearen filosofiatik abiatzen da eta botere-arkitektura guztiz
berria proposatzen du, liberalismoan oinarritutako botere-egitura gainditu nahian
(Uharte, 2014).
Estatuaren berreskurapena lorpen nagusietakoa izan da azken urteotan aldaketaprozesu guztietan. Mundu-mailan, XX. mendeko laurogeiko hamarkadatik aurrera,
Estatu «txikia, ahula eta xumea»ren filosofia hegemonikoa izan da eta Estatuak
pairatu duen erasoa ikaragarria izan da, ideologia neoliberalaren partez eta bereziki
Latinoamerikan. Orain zenbait gobernuk Estatuaren kontzeptua birduindu egin dute,
aipatutako munduko joera hori alboratuz, eta instituzio estrategikotzat hartu dute
aldaketak gauzatzeko. Estatua kontrolpean izatearen garrantzia argi eta garbi utzi
dute, neoliberalen eta ezkertiar postmodernoen diskurtsoak errefusatuz.
Zuzenbide Estatua berreskuratzen saiatu dela esan genezake, baina ez
liberalismoaren ikuspegitik, eskubide sozial eta nazionalen ikuspuntutik baizik.
Alde batetik, gizarte-eskubideetan oinarritutako Estatua bultzatu nahi izan dute,
eliteak kolonizatutako Estatua gainditzeko asmoz. Ikuspegi horren arabera Estatuak
bere erantzunkizuna onartzen du gizarte-eskubideak bermatzeko. Beraz, Estatu
garantistaren filosofía berreskuratu egiten da eta, aldi berean, Estatu errepresiboaren
zentralitatea baztertzen saiatu da. Halaber, Estatu nazionalaren ideia ere erdigunean
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kokatu da, intereses nazionalak defendatu behar dituen instituzio nagusia dela
aldarrikatuz eta aurreko hamarkadeetan jokatu duen papera, kanpoko interesen
menpean, alboratuz.
Estatuari dagokionez beste ekarpen nabarmen bat «nazio askotako» estatuaren
eredua proposatzea izan da, zalantzarik gabe. Bolivia eta Ekuadorreko kasuak
gailentzen dira kasu horretan (Acosta, 2009a; De Sousa, 2009; Walsh, 2009).
Koloniaren garaitik eta errepublikak sortu zirenetik datorren nazio bakarreko
estatua deseraikitzea planteatu dute aipatu bi herrialdeetan. Kolore bakarreko
estatu tradizionala, zuria eta eredu europarrean oinarritutakoa inpugnatu egiten da,
arrazismoan, homogeneotasunean eta egiturazko bazterketan eraikia izan baita eta
horretaz elikatu baita.
Historikoki baztertua, mespretxatua eta inbisibilizatua egon den gehiengoak,
herri indigenek, alegia, fase historiko honetan erabateko zentraltasun politikoa
lortu dute, Boliviako kasuan modu argiagoan. Jatorrizko herrien mugimenduek
bultzatutako borrokak fruitu zehatzak eman ditu eta oraingo honetan, aipatutako bi
herrialdeetan, aitorpen juridikoa, politikoa eta sinbolikoa eskuratu dute. Aprobatu
diren konstituzio berrietan nazio indigenen esistentzia aitortzen da eta, ondorioz,
nazio askotako estatu berriaren egitasmoa lege nagusi bihurtzen da. Agente politiko
erabakigarriak direla onartzen da eta horrek bere eragin eta aitorpen politikoa eta
soziala islatzen du. Aldi berean, aitorpen sinbolikoa hainbat esparrutan ikus daiteke:
gobernuaren dikurtso publikoetan, komunikabideen presentzian, botere ofizialak
integratutako ikur berrietan (bandera indigena, arropak, musikak…) (Uharte, 2013c).
Arlo horretan, Latinoamerikako zenbait herrialde irakaspen zuzenak ematen ari da
eta Europan oso zentralistak diren estatu batzuek (Espainiakoa eta Frantziakoa, esate
baterako) ikas lezakete.
Arlo politikoan ere kontraesanak, hutsuneak eta erronkak identifika ditzakegu
azken urteotako balantzea egindakoan. Estatuaren egitura, funtzionamendu eta
izaerari dagokienez Estatu patrimonialaren ideia ez da desagertu, hau da, Estatua
jabetza perstonaltzat hartzearen joerak bizirik dirau. Horrek esan nahi du talde
batzuek Estatua aberasteko eremu bat izango balitz bezala kudatzen jarraitzen dutela.
Rafael Puenteren arabera, Estatua harrapakin gisa ulertzen dute eta berau arpilatzea
helburuetako bat izaten da Estatuaren funtzio soziala ahulduz (Puente, 2010).
Aurrekoarekin erlazionatuta, beste ezaugarri bat ere bizirik mantendu da, Estatu
klientelarraren egitura. Pertsonak hiritartzat hartu beharrean, bezerotzat hartu ohi
dira behin baino gehiagotan prozesu politiko berri guztietan. Kultura klientelarra oso
barneratua dago soziologikoki eta erreproduzitzen da esparru eta sektore askotan.
Estatura heldu diren talde batzuek kontrol-sareak eraiki dituzte hainbat gizartemugimendu eta kolektibo menpean izateko eta obedientzia politikoa bermatzeko.
Autokudeaketa elikatu eta sostengatu beharrean, zenbait burokratak menpekotasundinamikak bultzatu ditu herri-elkarte zenbaitekin, boterea ez galtzeko eta are gehiago
men egiteko logikak indartzeko.
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Aldi berean, paradoxikoki, logika burokratizatuekin batera burokrazia-egitura
sendoaren eza nabaria da. Sistema burokratikoak ezinbestekoak dira Estatuaren
funtzionamendu zuzena eta eraginkorra bermatzeko eta erronka handienetakoa
Estatuaren erreforma burokratikoa da. Horrek ez du esan nahi erreforma neoliberala
bultzatu behar denik, aurreko hamarkadetan proposatu zuten bezala; izan ere, garai
hartako helburua Estatua murriztea eta ahultzea zen. Oraingo honetan, kontrakoa
defendatu behar da, hau da, Estatuaren instituzionalizazioa indartu behar da haren
zeregin sozial eta ekonomikoak ziurtatzeko.
Instituzio publiko gehienen funtzionamendu ez-eraginkorra beste hutsune
politiko bat da. Aurreko hausnarketarekin guztiz lotuta dago eta arazo historiko eta
kronifikatu baten ondorioa dela ukaezina da. Latinoamerikako estatuek jaso izan
duten kritika handienetakoa egiturazko eraginkortasunik eza izan da eta gobernu
berri batzuek ez dute lortu aurrerapaso nabarmenik ematea. Politika publiko askoren
helburua oso zuzena izan arren, geroko emaitzak ez dira oso erangikorrak izan,
Venezuelako kasuan nabarmentzen den bezala. Politika sozialen jarraipen iraunkorra
ez da askotan garatu eta egitasmo askoren ebaluazioa ez da egin. Hori dela-eta,
denbora pasatu ahala, programa batzuen narriadura ohikoa izan da eta inbertsioaren
eraginkortasunik eza ikusarazi da, Venezuelako zenbait «misio»rekin gertatu den
bezala (Uharte, 2014).
Estatuaren kudeaketari dagokion beste arazo garrantzitsuenetako bat ustelkeria
da, zalantza izpirik gabe. Arazo historikoa eta egiturazkoa dela onartu arren,
ezkerreko gobernu batzuek ez dute lortu aurre egitea eraginkortasunez. Berriro ere,
Venezuelako kasua aipatu daiteke:
Estatu barruan baita kanpoan ere dagoen arazo larrienetako bat ustelkeria da, kultura
politikoan oso txertatua baitago. Gobernuaren diskurtsoa oso zorrotza eta iraunkorra
izan arren gaitz honen inguruan, ustelkeriaren maila ez omen da jaitsi azken urteotan
eta iraultzaren aurkako minbizi bihurtu da. Behin baino gehiagotan ez da erraza jakitea
zerbitzu publiko batzuen funtzionamendu kaxkarra utzikeria edo inefizientzia hutsaren
ondorioa den edo ustelkeriarena. Inkesta gehienetan arazo handienetakotzat jotzen da
eta iraultzaren aldeko intelektual askok62 arreta deitu dute neurri eraginkorrak eskatuz
(Uharte, 2014).

Arlo politikoan topatzen dugun beste hutsune esanguratsu bat barne-kritika
ez onartzea da eta kasu batzuetan are gehiago, barne-kritikaren kriminalizioa.
Paradoxikoki prozesu aurreratuenetan (Venezuela, Bolivia eta Ekuadorren)
errepikatu da joera hori eta aldaketa-prozesuen kontraesanak azaleratu dira modu
gordinean. CIAren agentea izatea leporatzea erabili da behin baino gehiagotan
62. Vladimir Acostak, oso errespetatua den intelektual ezkertiar eta bolivartarrak, etengabe
ustelkeriaren arazoa aipatzen du bere analisi politikoetan irratian: Acosta, V. (2013):«Burocratismo,
corrupción y huelga universitaria», De primera mano, Aporrea Radio, <http://www.aporrea.org/
actualidad/n231859.html>; Acosta, V. (2013): «Corrupción, burocratismo, industrias Diana y
contrabando», De primera mano, Aporrea Radio, <http://www.aporrea.org/actualidad/n234032.html>.
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barne-kritikoak desprestigiatzeko. Inperialismoaren injerentzia ukaezina den arren,
argudio horretaz gehiegi baliatu dira gobernu batzuk barne-kritikoak isilarazteko
eta errakuntza propioak ezkutatzeko. Kontuan hartuta historiako beste iraultza
batzuetan egon den autokritika falta, arazo berdina errepikatzea ez da seinale ona eta
neurri batean gobernuen ahulezia erakusten du. Bolivia eta Ekuadorreko kasuetan
—bigarren horretan gehiago— gizarte-mugimendu batzuekiko zenbait gatazkaren
kudeaketa oso bortitza izan da eta une zehatzetan kriminalizatzeko apustua ere
gailendu da (Bautista, 2010; Ospina, 2011). Venezuelan, aldiz, pertsona zehatzak
(hainbat intelektual eta lider politiko) dira gehien pairatu dutenak eraso mota hau
(Uharte, 2014).
Aipatu beharreko azken kontraesan politikoa parte-hartze ereduari dagokio.
Demokrazia parte-hartzailea bultzatzen ari den arren, lehenago azpimarratu dugun
bezala, Estatuaren barruko hainbat burokratak erresistentzia eta kontrako jarrerak
erakusten ditu noizbait. Eredu berriaren eta zaharraren arteko borroka islatzen da,
autokudeaketa-esperientzia berriek Estatuaren logika burokratizatuekin talka egiten
dutenean. Zerbitzari publiko batzuek oraindik parte-hartzea ulertzen dute modu
hierarkiko batean eta menpeko harremanak bilatzen dituzte gizarte-mugimenduekin.
Parte-hartze prozesuak herri-mugimendua domestikatzeko eta kontrolpean izateko
tresnatzat jotzen dituzte. Menpekotasun ekonomikoa bide erangikorra izaten da
obedientzia bermatzeko eta autonomia politikoa mugatzeko. Jarrera horiek gatazkak
sortzeaz gain, eredu politiko berriaren aurkako oztopo bihurtzen dira.
5.2.2. Sozioekonomia eta «garapen» eredu berria
Esparru ekonomikoan ere aldaketak eta aurrerapausoak oso esanguratsuak
izan dira herrialde batzuetan eta kasu zehatz batzuetan apustuak —behintzat arlo
programatikoan— oso eraldatzailetzat jo ditzakegu. Gure ustez, arlo ekonomikoan
egin diren aldaketa guztiak hiru eremu nagusitan bil daitezke. Lehenengoa, zabalena
eta sakonena postneoliberalismoa izango litzateke. Gobernu guztiek —gorrixkak zein
arrosak ere— helburu komuna izan zuten lehenengo momentutik, Washingtoneko
Hitzarmena baztertzea eta, finean, eredu neoliberala gainditzea. Indar gehiagoz
edo gutxiagoz Estatuaren zentraltasuna arlo ekonomikoan berreskuratzen saiatu
dira. Estatu minimoaren ideia baztertuz instituzio publikoen indartzea bilatu da
prozesu politiko guztietan. Berriro Estatua agente sozioekonomiko estrategikotzat
hartu dute eta horretarako hainbat eskuduntza publiko berreskuratu dute. Halaber,
neoliberalismoak eraikitako Estatuaren aurkako satanizazio-diskurtsoari aurre egin
diote, Estatuaren paper garrantzitsua aldarrikatuz eta haren jarduerari prestigioa
emanez.
Politika postneoliberala hainbat alderditan gauzatu da. Hasteko, neoliberalismoaren garaiko doikuntza estrukturala eta sasierlijiosoa baztertu dute eta inbertsio
soziala eta ekonomikoa handituz joan da urtez urte herrialde askotan. Gastu publikoa
eta bereziki gastu soziala (hezkuntzan, osasungintzan eta abar) hazi da nabarmen
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aurreko hamarkadetako etengabeko murrizketak alboratuz. Garai neoliberalean
kanpo-zorra ordaintzea lehentasuna baldin bazen, azken urteotan gizarte-zorra
lehenetsi da eta gehiengoaren oinarrizko beharrak erdigunean kokatu dira. Gizartepolitikak gobernu askoren ikur bihurtu dira eta milioka pertsona xumeren bizibaldintzak hobetu dira zenbait programa soziali esker. Muturreko pobrezia, pobrezia
eta desberdintasunaren murrizketa lorpen handinetakoa izan da azken boladan aipatu
herrialdeetan, nazioarteko estatistikek erakusten duten bezala.
Garrantzi handiko beste neurri postneoliberal bat despribatizazioaren aldeko
apustua izan da. Gai horri dagokionez, erritmoa eta sakontasuna ezberdinak izan
dira herrialdearen arabera, baina gutxienez filosofia berdina partekatu dute, hau da,
pribatizazio-joera gelditzea eta sektore estrategiko batzuen jabetza publikoa indartzea
edota berreskuratzea. Sektore energetikoa (petrolioa, gasa…) zutabe ekonomiko
nagusietakoa izanik, gobernuek erabaki sendoa hartu zuten Estatuaren kontrola
areagotzeko eta, batez ere, errentaren zati handiagoa bereganatzeko. Kasu batzuetan,
birnazionalizazioa izan da bidea kontrola berreskuratzeko eta, ondorioz, diru-sarrera
publikoak handitzeko, Bolivian eta Argentinan gertatu den bezala (Harnecker, 2013).
Beste batzuetan, ezkutuko pribatizazioa geldiarazi eta kontrol publikoa sendotu dute,
adibidez, Venezuelan. Oro har, jabetzaren inguruko eztabaidatik haratago, kanpoko
enpresa transnazionalei (petrolio-enpreak eta abar) zergak igo dizkiete nabarmen,
eta hori tresna eraginkorra izan da errentaren zati garrantzitsu bat berreskuratzeko.
Apustu horrek Estatuaren gaitasun ekonomikoa sendotzeaz gain, programa sozialen
gastua handitzea ahalbidetu du. Prozesu politiko batzuetan nazionalizazio-politikak
askoz sakonagoak izan dira, batez ere, Venezuelako kasuan, non zerbitzu publiko
nagusiak despribatizatu egin diren (argindarra, telekomunikazioak) eta, are gehiago,
industria-eremuan ere Estatua esku hartzen hasi den (Uharte, 2014).
Postneoliberalismoaren beste neurri interesgarri bat sistema fiskalaren erreformaren saiakeran islatu da. Ez da leku guztietan bultzatu eta egin den herrialdeetan
ez da oso sakona izan, baina behintzat, garai bateko tributazio erregresiboaren
joera (errenta altuak babesteko) gelditu da eta fiskalitate progresiboaren beharra
agenda politikoaren erdigunean kokatu da, zenbait kasutan aurrepausoak eman dira,
Venezuelan eta Ekuadorren (Senplades, 2011: 13) ikusi dugun bezala.
Azken ekarpen postneoliberala banka publikoaren papera berreskuratzea
izan da. Finantza-sistema pribatuak lehenetsi zuen ekonomia espekulatiboa garai
neoliberalean eta horrexegatik zenbait gobernu ekonomia produktiboa bultzatzeko
banka publikoaz baliatu dira. Brasilgo kasua oso esanguratsua da; izan ere, BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) izeneko banku publikoa
tresna estrategikoa izan da azken hamarkadan herrialdeko enpresa askoren egitasmoak
finantzatzeko, ehunka azpiegitura publiko eta pribatu bultzatzeko eta, finean, bertako
ekonomia dinamizatzeko eta hazkundea lortzeko. Venezuelan ere gobernuak oso
politika eraldatzailea bultzatu du arlo bankarioan, espresuki sare finantziario publiko
bat eraikiz. Kasu horretan hainbat banku pribaturen nazionalizazioak ahalbidetu du
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agertoki berria, non banka publikoa tresna erabakigarri bihurtu den eredu ekonomiko
berria bultzatzeko eta zehazki aktore ekonomiko berriak finantzatzeko, besteak
beste, kooperatibak, enpresa txikiak eta familiarrak, EPSak (Empresas de Propiedad
Social), komunak…
Bigarren ardatza, aldaketa ekonomikoari dagokionez, sistema kapitalistaren
aurkako alternatiba bat eraikitzeko beharra azpimarratzea izan da. Gobernu arrosak
eztabaida horretatik kanpo kokatu dira, baina gobernu gorrixkek kapitalismoari
kritika zorrotza egin diote eta haren muga estrukturalak identifikatzen saiatu dira.
Venezuelako Gobernua izan da gehien inplikatu dena aldarrikapen horretan (Uharte,
2014), baina Boliviako presidenteak ere behin baino gehiagotan nabarmendu du
sistema kapitalista gainditzeko nahia.
Kapitalismoari aurre egiteko proposatu den alternatiba entzutetsuenetakoa
XXI. mendeko Sozialismoa izan da. Hugo Chavezek, Venezuelako presidente ohiak,
paper erabakigarria jokatu du sozialismoaren ideia berreskuratzeko; izan ere, 2005.
urtean, Sao Pauloko Foroan kapitalismoa gainditzeko beharra aldarrikatu zuen eta
aldi berean alternatiba zehatza proposatu zuen, XXI. mendeko Sozialismoa, alegia.
Herrialde bateko presidente batek horrelako jarrera argia eta tinkoa erakustea
historikoa izan zen eta benetan ausarta, kontuan hartuta Sobiet Batasunaren
desagerpena eta Berlingo harresiaren erorketa duela gutxi gertatuak zirela, 15
urte lehenago zehazki (Uharte, 2008b). Chavez presidenteak hartutako jarrerak
Venezuela osoan zehar eztabaida sozialista zabaltzeaz gain Latinoamerika osoan ere
eragina lortu zuen hainbat eremutan (intelektualen artean, unibertsitatean, gizartemugimenduetan, mundu politikoan…).
Fukuyamak kapitalismoaren garaipena iragarri zuenetik hiru bosturteko besterik
ez ziren iraganak eta sistemari aurre egiteko alternatiba bat eztabaida politikoaren
erdigunean kokatua zen. Pentsamendu bakarraren garaia gainditua zen eta borroka
teoriko eta ideologikorako unea heldua zen berriro, egitasmo antisistemiko zehatzak
esku artean izanik. Gainera, proposamen sozialista berriak lehenengo momentutik
argi eta garbi planteatzen zuen XX. mendeko sozialismoari kritika sakona eta zorrotza
egitearen beharra (Harnecker, 2013). Pasa den mendeko entsegu sozialistaren
muga estrukturalak aipatzen zituen eta sozialismo berri bat eraikitzearen nahia
aldarrikatzen zuen. Sozialismo «erreal»ari egindako bi kritika nabarmentzen ziren:
alde batetik, arlo politikoan izandako autoritarismoa, demokrazia eta askatasunari
oztopo asko jarriz; beste alde batetik, arlo ekonomikoan garatutako hiperestatismoa
eta hiperzentralismoa, langile-klasearen autokudeaketarako aukerak mugatuz.
XXI. mendeko Sozialismoak aipatu bi arazo estrukturalak gainditzeko beste
mota bateko egitura politikoa eta ekonomikoa defendatzen du. Egitura politikoa
zentralismoan oinarrituta egon beharrean, marxismo-leninismoak proposatzen
zuen bezala, eredu horizontalagoa, deszentralizatuagoa eta parte-hartzaileagoa
izango litzateke. Alderdi bakarraren antzinako ideia alboratu egiten da eta erakunde
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politikoen aniztasuna defendatzen da. Egitura ekonomikoari dagokionez, bi
berrikuntza sakon planteatzen dira: lehenik, benetako langile-kudeaketaren beharra
Estatuaren burokraten botereak mugatuz; bigarrenik, jabetza estatala eta bakarraren
planteamendua baztertzea eta askotariko jabetza defendatzea, non sektore ezberdinak
elkarrekin bizi diren (estatala, komunala, kooperatiboa, familiarra, pribatu
tradizionala…).
Eremu ekonomikoan egin den maila altuko beste ekarpen teoriko bat Sumak
Kawsay (kitxuaz) edota Suma Qamaña (aimaraz) proposamena izan da, zalantzarik
gabe. Nazioarteko eztabaida politiko-ekonomikoan ekarpen hadienetakotzat jo
dezakegu eta sistema kapitalistaren egiturazko krisiari aurre egiteko egitasmo
interesgarrienetakoa da momentu honetan. Beraz, Latinoamerikak ekarpen izugarria
egin du mundu-mailan, eta zehatzago jatorrizko herriak izan dira. Mugimendu
indigenen papera erabakigarria izaten ari da, batez ere, mundu-ikuskera andetarra
duten herriak, kitxuak eta aimarak, hain zuzen ere (Gudynas, 2011).
Sumak Kawsayk eta Suma Qamañak egin duten ekarpen esanguratsuenetako
bat Mendebaldeko modernitatearen mundu-ikuskeraren egiturazko mugak eta
kontraesanak identifikatzea izan da. Mendebaldeko egitasmo politiko eskuindar
eta ezkertiarrak kritikatuak dira, oinarriko filosofia partekatzen baitute, hau da, hiru
mitotan sinesten dute: lehenik, etengabeko hazkunde ekonomikoaren defentsa egin
ohi dute; bigarrenik, mundu-ikuskera antropozentrikoan oinarritu dira; hirugarrenik,
naturaren mugarik gabeko ustiaketa bultzatu dute, egungo krisi ekologiko sakona
eraginez (Gudynas, 2011).
Mundu-ikuskera kitxua eta aimara horiek gure proiektu modernoa kritikatzeaz
gain, alternatiba zehatza plazaratu dute, eta filosofia ekonomiko iraultzaile bat
mahai gainean jarri. Zibilizazio antropozentrikoa gainditzeko beharra azpimarratzen
dute eta horrekin batera biozentrismoan oinarritutako mundu-ikuskera berri bat
defenditzen dute. Filosofia horrek natura bizitzaren erdigunean kokatzen du eta
gizakiaren mugarik gabeko desioei mugak jartzen dizkie, oreka ekologikoaren beharra
nabarmenduz. Finean, Sumak Kawsay eta Suma Qamañaren planteamenduak ontzat
hartzeak kapitalismoa gainditzea ekarriko luke eta, are gehiago, azken mendeetako
gure bizimoduan iraultza bat eskatuko luke.
Sumak Kawsay eta Suma Qamaña ez dira soilik geratu eztabaida teorikoan,
baizik eta jarduera eta ekintza politikoan eragin zuzena izan dute, espresuki
Bolivian eta Ekuadorren. Aipatu beharra dago bi herrialde horietako prozesu
konstituziogileetan proposamen garrantzitsuenetakoak izan zirela eta geroago
aprobatutako konstituzio berrietan onartuak izan direla. Horrek esan nahi du isla
legala izan dutela, bai konstituzioetan baita beste motatako legeetan ere. Ekuadorren
adibidez, gobernuak «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013» izenekoa
aprobatu zuen bere lehenengo agintaldian eta bigarrenean «Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017» delakoa gobernu-ardatz nagusia da teorikoki. Herrialde horretako
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konstituzio berrian natura eskubide-subjektu bihurtu dute eta erabateko iraultza
juridikoa bultzatu (Uharte, 2013a). Bolivian ere antzeko hizkera erabili dute beren
gobernu-plangintzak izendatzeko, «Vivir Bien» kategoria erdigunean jarriz.
Dena den, sozioekonomian ere kontraesan eta erronka handiak identifika
daitezke, gehienak oso lotuta aipatu berri ditugun ekarpenekin. Hasteko, neodesarrollismoa azpimarra genezake erronka gisa, ikertzaile askok baieztatzen duten
bezala. Neoliberalismo ortodoxoa gainditu dela neurri handi batean ukaezina da,
lehen esan dugunez, baina aldi berean, hura gainditzeko egin den apustu ekonomikoa
desarrollismoan oinarritu da nagusiki. Ez da XX. mendeko desarrollismo klasikoa,
ehuneko ehunean, baina garai hartako joera nagusiak errepikatzen ari dira une
historiko honetan. Lehenik, duela hamarkada asko bezalaxe, ondasunen pilaketa
natura-baliabideen ustiaketan zentratua dago. Herrialdearen arabera aldatzen
da, baina beti natura-baliabideak (petrolioa, gasa, mineralak…) edota produktu
primarioak (nekazaritza-produktuak, abereak…) dira oinarria. Bigarrenik, lehengaien esportazioak eredu ekonomikoaren ardatz nagusia izaten jarraitzen du, logika
errentatzaile historikoa matenduz eta kasu batzuetan areagotuz. Hirugarrenik,
produktu manufakturatu gehienak inportatu egiten dira Iparraldeko herrialdeetatik,
nazioarteko lan-banaketa historikoa indartuz eta nazioarteko menpekotasunezko
harreman ekonomikoa aldatu gabe (Aranibar et al., 2013).
Laugarrenik, ikertzaile kritikoek azken urteetako oparotasun ekonomikoa oso
ahula dela diote, nazioarteko merkatuaren lehengaien prezioen igoeran oinarritua
baitago neurri handi batean. Jakinda produktu primarioen prezio altuen zikloak
oso laburrak izan direla historikoki, eredu ekonomikoaren egonkortasuna kolokan
dago epe ertain eta luzera. Gauzak horrela, gobernu guztiei leporatzen zaie benetako
industrializazio-prozesuak ez direla bultzatu. Bosgarrenik, egitura ekonomikoa ez
aldatzeaz gain, neodesarrollismoak duen beste arazo handi bat gatazka-iturburua
izatea da, arlo sozialean zein ingurumenaren arloan ere. Lehengaien ustiaketaren
aldeko apustu sendoak ingurumen-arazo larriak sortu ditu leku askotan. Erregaien
eta mineralen ustiaketa-egitasmo batzuek ingurumen-gatazka ikaragarriak eragin
dituzte natura- eta nekazaritza-eremuetan. Gatazka horiek beren ondorio sozialak
ere izan dituzte, jendarte-talde askoren bizimodua kaltetu dutelako. Nekazariak eta
jatorrizko herriak dira gehien pairatzen ari diren egitasmo neodesarrollistak, eta
ondorioz, gehien borrokatzen ari direnak gobernu berrien aurka (Machado, 2015).
Politika neodesarrollistak sortutako gatazkak anitz dira eta herrialde guztietan
adibide andana topa dezakegu. Bloke arrosaren barruan, esate baterako, Brasilgo
kasua oso esanguratsua da ingurumen-gatazka eta gatazka sozialen mapa oso zabala
baita. Herrialde erraldoi horretan, besteak beste, urtegi handien eraikuntzari lotutako
gatazkak asko dira eta milioi bat pertsonaren desplazamendua eragin dute (Seva,
2012). Bloke gorrixkan ere, gobernuen eta gizarte-mugimendu batzuen arteko gatazkak ez dira gutxi izan. Ekuadorren batez ere, Correaren gobernuak gatazka handiak
izan ditu herri-mugimenduaren sektore batzuekin eta bertako hainbat ikertzailek
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joera neo-desarrollista leporatu dio exekutiboari, zehazki mineralen ustiaketa berria
bultzatu nahi duelako (Acosta, 2011).
Laburbilduz, ikertzaile kritikoenek baieztatzen dute gobernu berri guztiek,
arrosak zein gorrixkak, praktika neodesarrollista partekatzen dutela. Maristella
Svampak (2013), ikertzaile argentinarrak, gaur egungo zikloari izen berria jarri dio:
«Consenso de Washington» igaro ondoren kontsentsu berria heldu da, «Consenso de
las commodities» delakoa.
Lehenago sozialismoa kokatu dugu ekarpen ekonomikoen artean, baina aldi
berean kontraesanak ere azpimarratu beharko genituzke. Hasteko, sozialismoa
aldarrikatu dutenen artean gaur egun oraindik, amets eder bat baino ez da eta kasurik
onenean erronka itzela etorkizunari begira. Ikertzaile kritiko batzuek adierazi
dutenez, gobernu gorrixkak aurrera eramaten ari diren egitasmo ekonomikoa
sozialismoa baino gehiago Estatua kapitalismoa sustatzen ari dira.
Arlo diskurtsiboan sozialismoaren aldarrikapenak lekua lortu du, baina
eguneroko jarduera ekonomikoan haren presentzia ez da nabaritzen. Venezuelako
Gobernua da gehien aurreratu nahi izan duena proiektu sozialistarekin, baina
orain arte lortutako emaitzak ez dira oso arrakastatsuak izan. Victor Alvárez
Industria ministro ohiak eta ekonomialariak egindako ikerketa baten arabera,
sektore pribatuaren pisua barne-produktu gordinean ez da murriztu, handitu baizik,
paradoxikoa ematen duen arren: % 64tik 1999an % 70era 2011n igo omen da. Beraz,
hainbat nazionalizazio burutu arren, kapitalistek duten botere ekonomikoa ez da
ahuldu. Aldi berean, Venezuelan, eredu enpresarial berria, hau da, jabego sozialean
oinarritutako ekoizpen-eredu berria, gaur egun, oraindik, testimoniala da, BPGaren
% 1,60 besterik ez baita (Álvarez, 2009).
Bestalde, XXI. mendeko Sozialismoak duen bertutea XX. mendeko
sozialismoarekin alderatuta, hau da, malguagoa eta inklusiboagoa izatea, aldi berean,
ahulezia bihurtzen da; izan ere, diskurtso sozialista berriaren barruan milaka diskurtso
sartzen dira ideologia ezberdin eta kontraesankorren aterpea izanik eta egitasmoaren
argitasun teorikoa desagerraraziz. Hori dela-eta, irakurketa sozialdemokratak ere
sartzen dituzte batzuek XXI. mendeko Sozialismoaren barruan eta haren balizko
oinarri antikapitalista desegiten da. Ekuadorreko kasua oso esanguratsua da, zeren
presidenteak planteamendu neokeynesianoa defendatzen baitu, baina aldi berean
XXI. mendeko Sozialismoa aldarrikatzen du.
Azkenik, erretorika eta praktikaren arteko aldea kontraesan handienetakotzat
jotzen dugu. Argi dago aldaketa sakonak aurrera eramatea eta gauzatzea oso zaila
dela eta are gehiago arazoak estrukturalak direnean eta logika kontserbadoreak
kultura politikoaren barruan oso txertatuta daudenean. Hala ere, diskurtso edo
proposamen izugarri erradikalak planteatzea eta gero praktikak zerikusirik
ez izatea agindutakoarekin ideologikoki oso kaltegarria dela iruditzen zaigu.
Venezuelako kasuan, sozialismoaren aldarrikapena eta batez ere kontzeptuaren
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erabilera inflazionarioak sozialismoaren filosofiari kalte egiten dio, benetako
egunerokotasunarekin zerikurik ez duelako. Ekintza politiko guztiak, egitasmo
politiko gehienak eta inauguratzen diren lokal publiko asko ere sozialistatzat
hartzeak, fribolitatea izateaz gain, sozialismoaren ideia eta zentzua kaltetzen
dituelakoan gaude (Uharte, 2014). Halaber, Bolivia eta Ekuadorren Sumak Kawsay
eta Suma Qamaña etengabe aipatzen dira, baina eguneroko jarduera ekonomikoa
arras urrun dago filosofia horietatik eta neurri handi batean bata zein bestea slogan
baino ez dira. Bolivian ere «komunitario» kontzeptuaren erabilera ohikoa da zeregin
politiko askotan, baina kasu gehienetan lelo erromantikoa besterik ez da.
5.2.3. Nazioarteko estrategia eta ordena geopolitiko berria. Antiinperialismoa
Herrialde batzuetan nazioarteko politikan azken urteotan bultzatu diren aldaketak tamaina handikoak eta historikoak izan direla ukaezina da. XX. mendearen
bukaeran zegoen argazki geopolitikoak eta 15 urte pasata dagoenak ez dute zerikusirik eta garai historiko berri baten seinale argia da. Lortu diren aurrerapausoak asko
dira eta datozen parragrafoetan nabarmentzen saiatuko gara.
Lehenik, 500 urteko iruditegi kolonialarekin apurtzeko apustu sendoa
azpimarratzekoa da eta bira historikoa ekarri du. Jarrera kritikoa eta antikolonialista
gutxiengo baten diskurtsoa izan da beti. Gogora dezakegu 1992an Latinoamerikako
gobernuek jokatutako paper aktiboa konkistaren bosgarren mendeurrena ospatzeko,
Espainiako agintarien eskutik helduta. XXI. mendea aurrera egin ahala, aldiz, gero eta
gobernu gehiago hasi ziren konkista espainiarraren inguruko bestelako hausnarketa
bat egiten eta irakurketa historiko kritikoa berreskuratu zuten, gizarte-mugimendu,
herri indigena eta intelektual ezkertiarrekin batera. Venezuelako Gobernuak hartutako
erabakia urriaren 12ko dataren izen ofiziala aldatzeko oso sinbolikoa eta historikoa
izan zen, «Arrazaren eguna» baztertu baitzuten eta horren ordez «Erresistentzia
indigenaren eguna» aldarrikatu zuten. Geroxeago beste gobernu batzuk antzeko
jarrera erakusten hasi ziren.
Antzinako metropoliaren aurreko beste jarrera duinago bat erakutsi dute
gobernu batzuek nazioarteko hainbat forotan. Espainiarekiko men egiteko portaera
historikoa gaindituz joan da eta adibide oso esanguratsuak aipa ditzakegu. Segur
aski, 2007ko Gailur Iberoamerikar famatua adibiderik onena izan daiteke; izan ere,
topaketa horretan hainbat presidente latinoamerikarrek (Hugo Chavez eta Daniel
Ortega bereziki) duintasuna erakutsi zuten espainiar kolonialismo berria63 salatuz eta
Latinoamerikako herrien subiranotasuna aldarrikatuz. Espainiako errege Juan Carlos
I.aren portaera kolonialistaren aurrean presidente latinoamerikar batzuek emandako
erantzunak sinbolizatu zuen garai berria. Geroztik, Gailur Iberoamerikarrek eraba63. Espainiar kolonialismo berria ulertzeko honako lanak ezinbestekoak dira: Greenpeace (2009):
Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina, Greenpeace, Madril;
Ramiro, P. (2011). «El segundo desembarco: los impactos de las multinacionales españolas en América
Latina», in S. Álvarez, Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, IcariaAntrazyt, Bartzelona.
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teko garrantzia galdu dute, Latinoamerikako gobernu berrien agendaren lehenengo
mailan ez baitaude. Gaur egun, 5 mende pasata, iruditegi latinoamerikar berriaren
sinbolo garrantzitsuenetakoa «gure iparra Hegoa da» (Nuestro Norte es el Sur) leloa
da, eta haren adierazpen grafikoa, Amerikako kontinentearen mapa alderantziz
marraztuta.
Subiranotasunaren inguruko eztabaidak eta proposamen zehatzek erabateko
zentraltasuna lortu dute une historiko honetan eskualde osoan, XX. mendeko
laurogeita hamarreko hamarkadaren menpekotasun geopolitikoa kolokan jarriz eta
aurre egin nahian. Subiranotasunaren beharra eztabaida politikoaren erdigunean
kokatu da eta zenbait eremutan hausnartzen ari da aurrerapasoak emateko norabide
horretan. Gobernu batzuek, gutxienez teorikoki, subiranotasun nazionala eta
erregionala helburu estrategikotzat hartu dute eta horretarako politikak diseinatzen
ari dira. Subiranotasunaren kontzeptua ere aberasten ari da eta ikuspegi plural eta
integral batetik eraiki nahi dute. Ekuadorreko presidente Rafael Correaren irakurketa
politikoak subiranotasun integralaren beharra azpimarratzen du. Horrek esan nahi
du subiranotasuna islatu behar dela ahalik eta eremu gehienetan: finantza-arloan,
energian, elikadura-subiranotasunean, eremu tekno-zientifikoan, esparru militarrean
eta abarretan (Correa, 2011a).
Nazioarteko estrategian gertatutako aldaketa handienetakoa Ameriketako
Estatu Batuekiko harremanari dagokio, zalantza izpirik gabe. XX. mende osoan
zehar Latinoamerika AEBko «atzeko patioa» izan da, eta batez ere Bigarren Mundu
Gerra bukatu zenetik. Gerra Hotzaren garaia hasi zenean Washingtonek erabateko
kontrola inposatu zuen kontinentean, bi instituzioren bitartez: batetik, arlo militarrean
TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) delakoa sortu zuen 1947an;
bestetik, arlo politikoan AEE (Amerikako Estatuen Erakundea) delakoa eraiki zuen
1948an. Menpekotasun horretatik atera nahi izan zuena guztiz baztertua izan zen,
Kubari gertatu zitzaion bezala hirurogeiko hamarkadan Iraultza heldu ondoren,
AEEtik kanporatua izan baitzen (Uharte, 2008a).
Laurogoeita hamarreko hamarkadan, garai neoliberala indarrean sartu zenean
eskualde osoan, AEBren helburu nagusia erabateko kolonizazio ekonomikoa izan
zen, eta horretarako FTAA (Ameriketako Merkataritza Librerako Esparrua; en: Free
Trade Area of the Americas, FTAA; es: Área de Libre Comercio de las Américas,
ALCA; fr: Zone de Libre-échange des Amériques, ZLEA) delakoa bultzatu zuen.
Aurretik NAFTA (Ipar Amerikako Merkataritza Libreko Ituna) asmatua zuen
Mexiko menderatzeko 1994. urtean eta mende berrirako apustua Latinoamerika
guztia menderatzea zen merkataritza askeko hitzarmen erraldoi baten bitartez. XX.
mendearen bukaeran soilik Venezuelako presidentea zen Hugo Chavez agertu zen
FTAAren aurka, baina mende berriak aurrera egin ahala beste presidente aurrerakoi
batzuk agertu ziren agertokian eta indar-korrelazioa aldatu zen nabarmen eskualdean.
Hori dela-eta, 2005ean, Argentinan, Mar del Platan, Ameriketako Gailurrean,
FTAAren egitasmoa bertan behera geratu zen, Brasilgo presidenteak (Lula),
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Argentinakoak (Kirchner), Venezuelakoak (Chávez), Uruguaikoak (Vázquez) eta
Paraguaikoak (Duarte) bat egin zutenean birkolonizazio-proiektua geldiarazteko.
Gailur horretako argazkia historiko bihurtu zen, Washingtongo porrota irudikatu
baitzuen eta, are gehiago, inperioa ez zela garaiezina erakutsi baitzuen (Harnecker,
2013).
AEBren dominazio historikoa ahuldu dela ez da soilik FTAAren porrotean
adierazi, baizik eta arlo politikoan ere ikusi ahal izan da azken boladan. Aipatu
AEEren krisia daturik esanguratsuena izan daiteke; izan ere, hamarkada askotan
«ministerio de colonias de los Estados Unidos» izatetik eta kontinente osoko
norabide politikoa zuzentzetik eragin handia galdu duen instituzio bat izatera igaro
da. Gaur egun AEEk ez du determinatzen gobernu latinoamerikar askoren agenda
eta horixe jauzi kualitatibo ikaragarria da.
Washingtongo botere kontinentala murrizten ari dela adierazten duen beste
seinale bat haren enbaxaden eragina ahuldu dela izan daiteke. Garai batean
AEBren enbaxadek zuten boterea gobernu latinoamerikarren politika markatzeko
murriztu da nabarmen eta kasu batzuetan guztiz desagertu da, exekutiboek muga
zorrotzak jarri dizkietelako. Horrekin batera, AEBko agentziek izan duten boterea
baldintzatzeko agenda sektorialak, besteak beste, drogen aurkako borroka eta
gizarte-politikak, guztiz aldatu dira. Are gehiago, kasu batzuetan agentzia horietako
funtzionario estatubatuar batzuk kanporatuak izan dira espioitza egiteagatik. Drogen
aurkako borrokaz arduratzen den DEA izeneko agentzia estatubatuarra, adibidez,
kanporatu izan da Venezuelatik eta Boliviatik. Gauza bera gertatu da USAIDekin,
desestabilizazio politikoaren plangintzetan sartuta egoteagatik.
Eremu ekonomikoan ere AEBren pisu komertziala murriztuz joan da garapenbidean diren potentziak indartu ahala, batez ere Txinaren sarrera ekonomikoaren
ondorioz. Garapen-bidean diren herrialdeen agerpenak harreman komertzialak
dibertsifikatzea ahalbidetu du eta hori menpekotasun historikoari aurre egiteko bide
bat izaten ari da. Txinak hartu duen pisu komertziala ikaragarria da eta herrialde
batzuen lehenengo bazkide komertziala bihurtu da, AEBren aurretik.
Dena den, arlo geopolitikoan gertatu den aldaketa sakonena eta garrantzitsuena
integrazio latinoamerikarrak hartu duen norabidea eta bultzada izan da, zalantzarik
gabe. Independentzia politikoa eta errepublika latinoamerikarrak sortu zirenetik
duela 200 urte, azken urteotan lortu diren aurrepausoak handienak eta sendoenak
direla baiezta daiteke. Simon Bolivarrek irudikatutako Aberri Handiaren egitasmoa
Latinoamerika osoarentzat, orain inoiz baino gehiago, forma hartzen ari da eta
instituzio erreal eta praktikoetan gauzatzen ari da.
Norabide berria ulertzeko, kontuan hartu behar dugu Venezuelako presidente
ohiak, Hugo Chavezek, jokatutako paper erabakigarria. Historian, gutxitan gertatzen
den bezala, aldagai ezberdinak uztartu ziren: presidente baten ikuskera estrategikoa,
borondate eta ausardia politikoa, gaitasun ekonomikoa egitasmoa finantzatzeko eta
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aldeko agertoki erregionala (hainbat gobernuren oniritzia). Halaber, bloke arrosaren
eta gorrixkaren arteko aliantza taktikoa Washingtoni aurre egiteko eta integrazioprozesua bultzatzeko funtsezkoa izan da. Bloke arrosako 2 gobernuren (Brasil eta
Argentinakoak) apustu zintzoak garrantzi itzela izan du, eragin handiko herrialdeak
ordezkatzen dituztelako. Bloke gorrixkan, Venezuelaz gain Bolivia eta Ekuadorreko
exekutiboek erakutsitako jarrera eta emandako pausoak ere ezinbestekoak izan
dira prozesua egonkortzeko. Faktore horiek guztiek errealite geopolitikoa iraultzen
lagundu dute mende berria hasi zenetik.
Jaio diren instituzioen zerrenda nagusia aurkeztu beharrean gaude eta
bakoitzaren garrantzia zehaztu beharko genuke. Hasteko, bloke gorrixkak
bultzatutako integrazio-ekimenak aipatuko genituzke, egitasmo oso eraldaitzaileak
baitira. Berriro ere Venezuelak jokatu duen papera funtsezkoa izan da hainbat
proiektu martxan jartzeko eta bideragarritasuna bermatzeko. Gehien nabarmentzen
den egitasmoa ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América/
Gure Amerikako Herrientzako Aliantza Bolivartarra) izan daiteke; izan ere,
neoliberalismoa gainditzeaz gain, kapitalismotik kanpo kokatu nahi du bere burua
eta integrazio sozialista baten beharra aldarrikatzen du, bestelako harremanak eta
balioak defendatuz. Venezuelak eta Kubak abiatutako ekimena izan zen energia
eta osasun-zerbitzuak trukatzeko, baina urteek aurrera egin ahala estatu gehiago
batu ziren eta gaur egun 12 herrialdek osatzen dute aliantza64. ALBAren filosofia
iraultzailea da, harreman komertzialez haratago joan nahi duelako eta erabateko
lehentasuna ematen diolako integrazio sozialari (hezkuntza, osasungintza eta abar),
mundu-mailako integrazio-prozesu gehienek kontrakoa egiten duten bitartean
(Tirado, 2011).
Venezuelak bultzatutako beste integrazio-ekimen garrantzitsu bat eta eragin
ekonomiko handikoa Petrocaribe da. ALBAren filosofia beretik abiatuta, Venezuelaren inguruan dauden herrialdeei laguntza energetikoa emateko asmoz sortu zen
proiektua. Petrolioaren nazioarteko prezioen igoera handia leuntzeko Venezuelak
sortu zuen Petrocaribe, ondoko herrialde pobreei laguntzeko. Hori dela-eta, Karibeko
eta Erdialdeko Amerikako herrialde nahiko Venezuelako petrolioa jasotzen hasi
ziren baldintza berezietan, eta krisi ekonomikoa arintzea lortu zuten65. Proiektu
horretan Venezuelako Gobernuaren jarrera internazionalista eta solidarioa islatu da
eta bestelako harreman ekonomikoak izatea posible dela erakutsi dute.
Bloke arrosarekin batera sortu diren beste instituzio garrantzitsu batzuk
ere nabarmendu behar ditugu, agertoki geopolitikoa aldatzen lagundu baitute.
64. ALBA sortu zen 2004an, Venezuela eta Kubaren artean. Aurrerago beste herrialde batzuk gehitu
dira: Bolivia (2006), Nikaragua (2007), Honduras (2008), Ekuador (2009) eta Karibeko zenbait irla
(Antigua eta Barbuda, Dominika, Santa Luzia, Saint Vicent) (http://www.portalalba.org/index.php/#).
65. Petrocaribe 2005ean jaio zen eta gaur egun parte hartzen duten estatuak honako hauek dira:
Antigua eta Barbuda, Bahamak, Belize, Kuba, Dominika, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaika, Nikaragua, Dominikar Errepublika, San Kristobal, Saint Vicent, Santa Luzia, eta
Surinam (Petrocaribe, Acerca de Petrocaribe, http://www.petrocaribe.org/)
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Lehenik, UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) azpimarratzekoa da, Hego
Amerikako herrialde guztiak batzea lortu dutelako 2008tik aurrera. Erakunde politiko
supranazionala da eta haren helburu nagusia bertako arazo eta erronka politiko
nagusiak kudeatzea izango litzateke, subiranotasun-ikuspegi batetik eta, noski,
AEBren dominazio historikoa ekidinez. Beraz, Latinoamerikako subiranotasunaren
bidean eta bigarren independentziaren norabidean ekarpen handia izan da, zalantzarik
gabe. Hego Amerikako herrialde guztiak sartu behar izatea, gobernu neoliberalak
barne, datu esanguratsua da eta garai berria heldu den seinale argia da66.
UNASUR Hego Amerika batzeko tresna eraginkorra izan da eta CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) da Latinoamerikako
herrialde guzti-guztiak elkartzeko apustu aurreratuena. 2010. urtean, CELAC jaio
zen 33 herrialde latinoamerikar bilduz, Kuba barne, eta Ameriketako Estatu Batuak
zein Kanada kanpoan utziz67. AEEren ordezko subiranoa jaioa zen, une historiko
berriaren ikurra zelarik. Lehen aldiz bi mendetan Latinoamerikak erabakitzeko
instituzio politiko autonomo bat sortu zuen Etxe Zuriaren ohiko esku-hartzea guztiz
mugatuz. Rafael Correa (2011b) Ekuadorreko presidenteak erabilitako esaldi bat lelo
ospetsu bihurtu zen, une historikoaren garrantzia azpimarratzeko: «No estamos en
una época de cambios, sino en un cambio de época».
Aldaketa geopolitikoaren aldeko beste instituzio batzuk honakoak dira:
«Consejo Suramericano de Defensa», «Telesur» eta «Banco del Sur». Lehenengo
ekimena 2009an urtean jaio zen eta Brasilgo presidentea zen Lula Da Silvaren
proposamena izan zen, arlo militarrean AEBrekiko menpekotasun historikoarekin
apurtzen hasteko. Bigarrena, Venezuelako Gobernuaren proiektua izan zen
komunikazio-esparruan tresna transnazionala izateko eta borroka mediatiko
globalean eragiteko68. Hirugarrena, 2009ko proiektu bat da tresna finantzario
autonomo bat izateko Latinoamerikan eta NDF (Nazioarteko Diru Funtsa) eta izaera
bereko agentzia mundialen menpe ez egoteko. Dena den, oraindik ez da abian jarri,
Brasilgo Gobernuak oztopoak jarri dituelako.
Bloke arrosaren eta gorrixkaren arteko aliantza taktiko horretan oso adierazgarria da MERCOSUR delakoa sendotzea eta handitzea. Laurogeita hamarreko
hamarkadan jaio zenean, neoliberalismoaren hegemoniaren garaian, oso integrazioeredu klasikoa izan zen, harreman komertzial hutsetan eta liberalismo ekonomikoan
oinarritu zelako. Aldaketa geopolitikoak Latinoamerikan MERCOSURen norabidea
zuzentzea ahalbidetu du eta Venezuela sartzeak aukera berriak sorrarazi ditu
proiektuaren barruan, ikuspegi eraldatzaileagoa emanez. Bolivia eta Ekuadorren
sartzeko apustuak aldaketa handiagoak ekarriko ditu eta MERCOSUR instituzio
ekonomiko estrategiko bihur daiteke fase historiko berri honetan.
66. UNASUR, Historia, <http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia>.
67. CELAC: <http://www.celac.gob.ve/>.
68. Telesur telebista publikoa da eta Venezuelak, Argentinak, Boliviak, Kubak, Ekuadorrek,
Nikaraguak eta Uruguaik finantzatzen dute. 2005ean abian jarri zen (http://www.telesurtv.net/el-canal).
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Hala eta guztiz ere, arlo geopolitikoan oraindik oztopo, muga, kontraesan eta
erronka ikaragarriak daude eta ezinbestekoa da mahai gainean jartzea. Hasteko,
AEBren eragina eta, finean, dominazioa ez da inondik inora desagertu, nahiz eta
ahuldu den lehen aipatu dugun bezala. Lehenik, haren kontrol ekonomikoa herrialde
batzuetan oso sakona da zenbait arrazoi direla-eta. Alde batetik, ezin dugu ahaztu
Erdialdeko Amerikako herrialdeek pairatzen duten menpekotasun historikoa Hego
Amerikakoek pairatzen dutena baino askoz handiagoa dela. Beste alde batetik,
FTAAren porrota gainditzeko Washingtonek merkataritza askeko hitzarmen
bilateralak bultzatu zituen eta zenbait gobernu neoliberalek sinatu zituzten, besteak
beste, Txilek (2004), Erdialdeko Amerikako guztiek (2004-2007), Dominikar
Errepublikak (2005), Peruk (2009) eta Kolonbiak (2012) (Harnecker, 2013). Halaber,
oraindik bi herrialderen ekonomiek —El Salvador eta Ekuador— dolarizatuta
jarraitzen dute, moneta-subiranotasunik gabe. Horretaz gain, Etxe Zuriak integrazio
latinoamerikarrari aurre egiteko sortu duen azken asmakizunak, «Alianza del
Pacífico» delakoak alegia, indar nabarmena lortu du azken boladan eta garrantzi
handiko herrialdeak bildu ditu (Mexiko, Kolonbia, Peru eta Txile).
Bigarrenik, AEBren botere militarra gogor sentitzen da oraindik eskualdeko
txoko guztietan eta azken boladan Washingtonek bultzatutako kontraofensiba oso
oldarkorra izan da. Batetik, Kolonbian base militar berriak jartzeak eta aldi berean
laugarren flota berraktibatzeak mehatxu zuzena helarazten diote Latinoamerika
osoari. Bestetik, mehatxuaz haratago azken estatu-kolpeetan izandako esku-hartze
zuzenak argi eta garbi uzten du kolpismoaren garaia ez dela bukatu. Venezuelan
(2002an), Bolivian (2008an) eta Ekuadorren (2010ean) estatu-kolpeek porrot egin
arren, Hondurasen (2009an) eta Paraguain (2012an) arrakastatsu suertatu ziren eta
modu gordinean inperialismoaren indar basatia eta eraginkorra erakutsi zuten.
AEBrekiko menpekotasun historikotik alde egiteko hartu den bideak, hau da,
Txinarekin harreman ekonomikoak irekitzeak eta gero eta estuagoak izateak ondorio
onuragarriak ekarri ditu, baina aldi berean arrisku bat azaleratu du: menpekotasun
berri baten arriskua. Txinarekin eraikitzen ari den harreman komertziala antzinako
parametro klasikoak errepikatzen ari da, hau da, lehengaien esportazioa mantentzea
eta produktu manufakturatu gehienak Txinatik inportatzea, bertako sektore
industriala ezin garatuz.
Integrazio latinoamerikarrari dagokionez, aurrerapauso nabarmenak eman diren
arren, kontraesan gordinak mantentzen dira eta herrialdeen arteko botere-desorekak
oso sakonak dira. Brasilek hartu duen boterea, adibidez, kezkatzekoa da eta aditu
batzuek arrisku zehatzak identifikatu dituzte. Ruy Mauro Marinik XX. mendeko
hirurogeita hamarreko hamarkadan detektatu zuen Brasilgo azpiinperialismoa orain
berriro nabaritzen hasi da Latinoamerikako zenbait herrialdetan, indar handiagoz
inguruko herrialdeetan (Bolivian, Paraguain…). Raul Zibechik (2012) idatzitako
liburuan, Brasil Potencia, Brasilek inperialismo berria ekar dezakeela ohartarazten
du. Bolivia eta Brasil artean izandako gatazka gasaren prezioaren inguruan, Evo
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Moralesen presidentziaren lehenengo etapan, oso adierazgarria izan zen eta Boliviak
historikoki paraitu duen Brasilekiko menpekotasuna berriz agertu zen. Paraguaiko
kasua are larriagoa da, kontuan hartuta azken mendearen menpeko harremana.
Fernando Lugoren gobernuak bultzatutako Itaipuko zentral hidroelektrikoaren
inguruko negoziazioan modu gordinean azaleratu zen Brasilen boterea.
Bestalde, lehen aipatu bezala, Banco del Sur proiektua gelditzearen edo
behintzat aurrera ez egitearen arrazoi nagusia Brasilen jarreran datza. Latinoamerika
osoarentzat estrategikotzat jo daiteke egitasmo finantzarioa ez da martxan jarri, neurri
handi batean, Brasili interesatzen ez zaiolako. Une honetan BNDES (Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social) banku publiko brasildarra proiektu
ekonomiko askoren finantzatzaile nagusi bihurtu da, Brasilen eta Latinoamerikan,
eta Brasilek ez du «Hegoko Bankua» bezalako egitasmorik bultzatzeko beharrik ezta
asmorik ere, nahiz eta integrazio latinoamerikarraren diskurtsoa sostengatu teorikoki.
Bukatzeko, Hugo Chavezen heriotzak izan dituen ondorioen artean, arlo
geopolitikoan gertatu direnak azpimarratu beharko genituzke. Kontuan hartuta
Chavezen figurak jokatu duen papera mapa geopolitikoa aldatzeko, haren desagerpen
fisikoa galera handia izan da integrazio latinoamerikarraren prozesuan, ezbairik
gabe. Bereziki, bloke gorrixkaren proiektuari kaltea ekarri dio eta, ondorioz, bloke
horrek duen planteamendu geopolitikoa ahuldu da bloke arrosaren aurrean. Hugo
Chavezek ordezkatzen zuen ikuspegi geopolitiko latinoamerikar antisistemiko
eta erradikalagoaren eta Lulak defendatzen duen kapitalismo latinoamerikar subiranoaren arteko tirabira ideologikoa azkenaren alde desorekatu da Chavezen
heriotzaren ondorioz. Borroka geopolitiko hori gorrixken eta arrosen artean ezin da
pertsonalizatu guztiz, baina aipatutako lider karismatiko bakoitzaren paper sinbolikoa
ukaezina da. Agertoki berrian, Mercosur indartuko eta ALBA ahulduko delakoan
gaude. Hori dela-eta, Pablo Stefanonik (2014) egiten duen irakurketa geopolitikoa
oso egokitzat jotzen dugu azken garaia ulertzeko: Latinoamerikaren «Lulizazioa»
edo hobeki esanda, Brasilgo lidergoaren sendotzea datozen urteetan.
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