
40 � 2010EKOAZAROAREN 21A

er
di

k
o 

k
ai

er
a

kultura eta aisia

Denboraren makina

NUREMBERG, 1945EKOAZAROAREN 20A. Nazioar-
teko auzitegi batek 21 buruzagi alemaniarren aur-
kako prozesua abiatu zuen, naziek burututako
gerra krimenak epaitzeko. Ia urtebetez luzatu ziren
epaiketa horiek ondorio erabakigarriak izan zituz-
ten nazioarteko komunitateak aurrerantzean estatu
krimenetan izango zuen jarrera teorikoan (praktika
beste kontu bat izan da). Baina akusatuak aulkian
eseri baino lehen, aliatuek beren arteko hainbat
desadostasun gainditu behar izan zituzten.

Churchill garbiketa azkarraren aldekoa zen: goi
mailako ofizialak identifikatu eta gehienez sei orduko
epean fusilatu. Hasieran Rooseveltek britainiarraren
proposamena onartu zuen, baina AEBetako gober-
nuko gainerako kideek ezezkoa eman zioten. Sobie-
tarrek Hirugarren Reicharen izaera kriminala agerian
utziko zuen epaiketa nahi zuten eta 1945eko apirilean
Roosevelten ondorengo Harry Truman ere horren
alde lerratu zen. Azkenik, maiatzean, britainiarrek

nazioarteko epaitegi militarra sortzea onartu zuten.
Auziaren arazo nagusietakoa nor epaitu eta zer

kargu ezarri izan zen, epaiketak dudako oinarri legala
baitzuen. Baina gerraren irabazleak beste eztabaida
batean sartu ziren: non burutuko ziren epaiketak?
Alemania hainbat okupazio eremutan banatuta zego-
en orduan eta bakoitzak berera ekarri nahi zuen
auzia. Britainiarrek eta estatubatuarrek Leipzigen,
Munichen edo Luxenburgon egin nahi zuten, baina
sobietarrek Berlin proposatu zuten “hiriburu faxista”
zela argudiatuz; Berlin sobietarren eremuan zegoen,
noski. Lucius Clay militar estatubatuarrak Nurem-
berg proposatu zuen orduan, huraxe izan baitzen
ekitaldi faxista jendetsuen kokagunea. Gainera, uste-
kabean, justizia jauregia zutik zen oraindik hiri suntsi-
tuan eta atzean espetxea zeukan. Sobietarrek gogo
txarrez onartu behar izan zuten kokapena. Eta, hala,
Bigarren Mundu Gerrari kitoa eta Gerra Hotzari
ongietorria eman zioten.

1873TIK 2008RA munduan izandako
krisialdi ekonomiko nagusiak bildu ditu
Carlos Marichal historialariak Nueva his-
toria de las grandes crisis financieras izenbu-
ruko lanean (eskuinean, liburuaren aza-
leko argazkia). Ikerketaren tesi nagusia
krisialdiak aldian-aldian errepikatzen
direla eta, beraz, aurreikus daitezkeela

da. Krisien aurreko oparoaldietan,
ordea, inork ez du horrelakorik gogoan
eta atzeraldia iragartzen dutenei ez zaie
jaramonik egiten; esaterako, Paul Krug-
manek 1999an eman zuen egungo des-
kalabruaren abisua. Hala, krisialdi hau
gainditzean, ziurrenik memoria lausotu
egingo zaigu berriro.

Arrastoak

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

Ezkerrean, Nurembergen epaitutako ofizial alemaniarrak. Eskuinean, Nurembergeko justizia jauregia, gerra garaiko
bonbardaketek ukitu ez zutena.

Zergatik Nuremberg?

Krisialdiak gertatu eta gero aurreikusten dira
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