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Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

TOLEDO, 1510EKO URTARRILAREN
22A. Fernando II.a Aragoikoak 50
esklabo afrikar Karibera bidaltzeko
dekretua sinatu zuen, La Española
–egungo Dominikar Errepublika eta
Haiti– uharteko  urre-meatzeetan
lan egin zezaten. Horrenbestez,
eskala handiko esklabo trafikoaren
bidea zabaldu zuen.

1442an, portugaldar esploratzaileek
esklabo afrikarrak ekarri zituzten lehe-
nengoz Europara. Hurrengo hamar-
kadetan, Afrika mendebaldean hainbat
portu ezarri eta esklaboekin trafika-
tzen hasi ziren. Kolon Amerikara iritsi
ondoren, espainiarrek urrea aurkitu
zuten han, eta esklaboak baliatu zituz-
ten hura erauzteko. Hasieran Karibe-
ko jatorrizko biztanleak, tainoak, egin
zituzten esklabo. Baina urte gutxitan,
tainoen %90 desnutrizioak eraginda
edota Mundu Zaharreko gaixotasunek
jota hil ziren. Espainiarrek ezin zituz-
ten portugaldarren esku zeuden eskla-
boak eskuratu, eta portugaldarrek ezin
zuten espainiarren urrea ukitu. Azke-
nik, itun baten bidez, espainiarrek
urrearen parte bat portugaldarrei ema-
tea adostu zuten, urre gehiago erauzi-
ko zuten esklabo afrikarren truke.

Fernando Katolikoaren dekretua-
ren bidez, Amerikara ordura arte

bidalitako esklabo multzorik handie-
na eraman zuten; esklaboak soilik
arrazoi ekonomikoengatik hartzen
zituzten lehen aldia zen. David Keys
historialari eta BBCko kolaboratzai-
learen ustez, dekretua “historiako
dokumentu garrantzitsuenetakoa da,
gizakien historia hemezortzi urte
lehenagoko Amerikako Aurkikun-
tzak bezainbeste aldatu zuena”.

Esklabotza ikertzen duen Wiber-
force Institutuko David Richardso-
nek dioenez, “1510eko erabakiak
beste aro bat abiatu zuen, europarren
jarduera kolonialen aro, baina nazio-
arteko komunitate akademikoak ez
du sekula gertaera hari buruzko iker-
ketarik egin”.

Ber riki , hainbat her rialdetan
esklabo trafikoaren eta esklabotza-
ren abolizioaren bigarren mendeu-
rrena “ospatu” dute (ikus ARGIA
2197. zbkia.) gaur egun sekula baino
esklabo gehiago dagoen ar ren:
zehazki , 27 mil ioi , kolonizazio
garaian Afrikatik Amerikara eraman
zituzten hamabi milioien bi halako
baino gehiago.

Baina inor ez da gogoratu –edo
inork ez du gogoratu nahi izan–
esklabo afrikar trafikoaren hasieraren
bosgarren mendeurrenaz.

Esklabotzaren
mendeurren ahaztua

Arrastoak

SEGA ETXEAK Napoleon Total
War izeneko bideojokoa kalera-
tu berri du: Total War sail ezagu-
neko azkena da, eta pertsonaia
historiko jakin bat oinarri duen
lehena. Jokalariek historia berri-
dazteko aukera izango dute
Bonaparteren armadaren estra-
tegiak gidatuz. Jokoaren sortzai-
leek, 3D irudien eta grafikoen
kalitateaz gain, zorroztasun his-
torikoa zaindu nahi izan dute,
eta horregatik dokumentalista
talde bat lanean aritu da gataz-
kak, armak, uniformeak eta
xehetasun guztiak ahalik eta
errealismo handienaz jasotzeko.

Jokoak korsikarraren hiru
kanpaina garrantzitsuenak bil-
tzen ditu: Italiakoa (1796-1797),
non austriarren aurka aritu bai-
tzen; Egiptokoa (1798-1799),
inperioa hedatzeko mameluko-
en aurka burutu zuena; eta
europarra (1799-1815), alema-
niar estatuak inbaditu zituene-
koa, austriarrak nahiz errusia-
rrak mendean hartu asmoz.

Napoleon izan
nahi dutenentzat
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Ezkerrean, haur esklaboak, 1869an Zanzibarren ontziratuak, Daphne itsasontzian.
Alboan, Fernando II.a Aragoikoa, hiru mende eta erdi lehenago, dekretu baten bidez,
esklaboen salerosketa sistematizatua abiarazi zuena.
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