Abya Yala
500 urte erresistentzian
Joseba Barriola

991.eko Urriaren 12an, Guatemalako Xelaju (Quetzaltenango) hirian, 40.000 pertsonak osaturiko manifestazio bat burutu zen.
Horrela ematen zitzaion bukaera 0Erresistentzia indio, beltza eta herrikoia. 500 urte»
izeneko mogimenduaren II Batzarre nagusiari. Parte hartu zuten Abya Yala (Amerika)
lurraldeetako herri indioen ordezkariak
(Alaskatik hasita Txileko Maputxeetaraino
zerrenda luze bat) eta erakunde herrikoi desberdinen (giza eskubideen aldekoak, sindikatuak, nekazarien erakundeak, errefuxiatuen erakundeak, emakumeenak, etab...).
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Batzarrean zehar hainbat iIor desberdin
aziertu ziren antolaturiko Ian taldeetan.
Emakumeen egoera, gazteena, Lurraren
erreibindikazioa, giza eskubideak eta herri
indioen eskubideak, autonomia eta autodeterminazioa... Puntu bakoitza gaur egun pairatzen an diren eraso ikaragarrien bilduma
izan zen.
Bereziki azpimarratu han nabaritu nuen
nazi() indioren mogimendua nahi nuke. Ho-

rren inguruan jokatzen an da Gizadiaren etorkizunerako biziraupenaren erronka nagusienetako bat.
Gure egun hauetan jarraitzen du naziohizkuntzen heriotzak. Sara Jeinus, Alaskatik
etorritako ordezkari indioak honel a laburtzen
zuen beren egoera: «Cure herria izan zen
Colonekin topo egin zuen azken frontera.
Sarraskiak jarraitu egiten du. Mozkorkeria
eta suizidioa maila handi batera iritsi dira.
Jadanik ez gaituzte balaz hiltzen. Orain amma lapurtzen digute. Lurra nahi baduzu, etekina lortzeko egitasmo bat egin beharra duzu.
Lurra nahi badugu anima saldu behar dup.
J adanik ez dator He goamerikatik etortzen zen
txori bat. Ez dugu ikusten. Cure herrian ocaribu» izeneko anima/ja sakratua da. Caribua
bizi den lekuan petroleoa aurkitu dute. Nere
hizkuntza okutxen»-a da eta harro nago kutxen izateaz».
Baina nazioz nazio mogimenduak osatzen
hasiak dira, batez ere hiru zutaberen inguruan:
lurra, zibilizazioa, hizkuntza. Eta hiru zuta19

dazten,v,
be horiek eutsi eta garatzeko burujabetabetasunaren exijentzia. Herri batzutan mogimendua aurreratuago dago, beste batzutan
lehen pausoak ematen. Kasu guztietan urgentzia handiko lanetan murgilduak.

Nazioz nazio mugimenduak osatzen
hasiak dira, batez ere hiru zutaberen
inguruan: lurra, zibilizazioa,
hizkuntza

Lurra da lehen lerroan entzuten den eskaera. Hango Herriak kasu askotan beren lurraldeetatik egotziak izan dira azken mende
hauetan, pelikuletan erakusten den omendebaldeko konkista» lurren lapurketa baizik ez
da. Lurrik gabe Herria desegituratua gelditzen
da, bere zibilizazioa deserrotua, jendea sakabanatua, hizkuntza gabetua. Eta hau da gaur
egun nazio indioen burrukaren lehen eskaera:
Lurra, beren eskuetan izango den lurra, beren
gizaera garatu ahal izateko. Inon ez da onartzen eskaera hau. Nolabaiteko Autonomia
onartzen denean ere, beti ere Estatuaren kontzesioa da, eta Estatu-Nazioaren interes
orokorren menpean. Hondurasko Moskitia,
adibidez, multinazionalen eskuetan gelditzen
an da kanpo-zorraren truke.
Bada lurraren inguruan beste arazo bat.
Abya Yalako nazio asko, erreserbetan daudenak kenduta agian, muga politiko ezberdinen bamean aurkitzen dira. Amerikako Estatuek ez dituzte errespetatzen Abya Yalako
nazioak. Guíe kasuan bezala, Ketxuak eta
Aimarak eta Kunak eta Miskitoak eta Maiak
etabar luze bat, bi edo hiru administrazio
politiko desberdinen pean daude. Bada hemen
arazo sakon bat: nazio linguistikoa eta nazio
politikoa ez datoz bat.
Lurraren eskakizunarekin guztiz lotuta
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aurkitzen da zibilizazioarena. Lurra da guíe
Ama eta maitatu egin behar dugu. Errespeturik gabe tratatzeak kaltea baino ez dio ekartzen herriari. Kultura mota hau, bizirik dago.
Nazio indioen pentsamendu mitiko eta sinbolikoan oraindik bizirik eta errotua. Eta usadio,
zeremonia, ekonomia eta gizarte ordenamenduan nolabait bizirik. Horrekin lotua historia,
denbora, etikako balio propioak. Erreibindikazio hauek eta mendebaldearen gidaritzapean garatzen den pentsamendua zein iharduera ekonomiko-politikoa, guztiz kontrakoak
dira. Aipatzekoa da, halaber, zibilizazio molde
beretik abiaturik, justiziaren aide diharduten
nekazal-mogimendu askoren ahalegina.

Hizkuntzaren erreibindikazioa ere bada.
Edonola, azken hau dela beranduen iritsi dena
iruditzen zait. Gure kasuan hizkuntza izan
bada lehen motorra eta handik lurraldetasunaren ulermena eta gero zibilizazio berezi propio baten erreibindikaziorako ausardia izatera
heldu bagara, Abya Yalan alderantzizko prozesua ematen an da. Mogimenduen eskutik
hizkuntzaren erreibindikazioa altxatzen ari da
poliki-poliki. Heziketa elebiduna hedatzen an
da. Baina honen inguruan jarrera kritikoak
hasi dira agertzen. Gobernuek hartutako neurri hauek, bada, funtsean asimilazioa errezteko bideak dira.
Mogimendu guzti honek oztopo askori
egin behar dio aurre. Drama eta esperantza hor
daude lehian. Diruaren boterea eta legea aide
batetik eta izateko borondatea bestetik. Gure
mundu honetan Euskeraz bizi den Euskal Herri oso bat altxatzea litzateke Abya Yalan
oldartzen an diren ehundaka herrirentzako
laguntza handienetako bat.

• Guarani herriko neska ordezkariak:
“Nere herria “atxe) herria da. Gure hizkuntza
guarania hizkuntzen adarrekoa da, baina ez da
guarania. Gure herria nomada zen. 1930-35ean
nere aiton amonak hil egin zituzten. Sarraskia
handia izan zen. Nere aita, zorionez, bizirik atera
zen. Nekazariek eta, harrapatu egiten zuten gure
herriko jendea eta batzuk hil, besteak esklabu
bezela eraman eta haurrak kendu egiten zizkieten
gero saltzeko. Asko eta asko E uropara eramateko
saldu zituzten. Batzutan, atxilotuta zeudenak,
,
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Gizatasunaren aurpegiak, gizairudiaren koloreak eta gizarmoniaren melodiak dira hizkuntzak.

eraman egiten zituzten mendira, bere herriko hizkuntza eta ohiturak bazekizkitenez, hain zuzen ere
besteak erakarri eta harrapatzeko. Sasoi hartan
jende asko hil zen. Horregatik gure herria 250
pertsona bakarrik izateraino jaitsi zen. Orain 600
bat gara.
Nomadak ginen. 1977ean harrapatu zuten
azken atxe nomada. Oso esperientzia tristea izan
zen neretzat, ikusi ahal izan bait nuen. Kamioi
militarretan jaitsi zuten herrira. Jende guztia begira.
Nomadak ziren eta bilutsik bizi ziren. Zirkoa zirudien.
Jendea begira eta parrezka, burlaka».
• Tata W alintin Mejillones, Jayi A maw' a.
Valetin Mejillones apaiz aymara da. Batzarreko
momentu batean zeremonia aymara bat ospatu
zen Che Guevara eta Abya Yalako borrokalari
guztien omenez. Luna eta Eguzkiaren indarrari dei
egiten genion: «1492az geroztik aski ongi dakigu
eskubiko eskua iritsi dela ezpatarekin eta ezkerreko
eskua gurutzearekin. Momentu horretatik aurrera
dogmatiko bihurtu gaituzte. Gehiena katolizismoa
da, gero ebanjelioak eta sektak, eta denok zatitzen
gaituzte.

1492az geroztik egin izan dugu erresistentzia
kulturala. Eta jarraitu egiten dugu. Oraindik badira
aimarak eta ketxuak eta beste nazio batzuk, ez
dituzte akatu. Guíe ohitura guztiak lurrazpitan
bezela zeuden sasoi honetan eta orain an gara
poliki-poliki berriro ateratzen eta esan nahi dut an
garela praktikatzen gure errealitatea, garai batean
izan genuen bizitza sanoa, alaitasuna,
heziketa...Badakigu inbasio espainolaren ondoren
guíe aurrekoak hartu, asesinatu, torturatu, erre
egin zituztela guk betirako galdu genezan guíe
balio kulturala. Leku sakratuak, monumentuak,
mundu ikuspegia, erlijioa... lapurtu digute. Denbora
guzti honetan gutako bakoitza dogmatiko bihurtu
gaituzte. Guíe kultura sanoa zen, garbia, honestoa. Bere egituraketa propioa zuen, heziketa, ideologia».
• Panama estatuan 6 herri indio bizi
dira.

Horietako bat, Kuna herria da. Herri zatitua,
zati bat aldameneko estatuan bait daga. Bi erakunde nagusi dauzkate: Kultura Kunaren Kongresu
orokorra eta Henri Kunaren Kongresu Politikoa.

z te
Kultura Kunaren Kongresuko ordezkariak esan zigun:
“Beti hitz egin da 1.492ari buruz. Kunar herrikoek uste dugu, hala ere, ezin dugula gure
historia data horretara makurtu. Lehenagotik baginen nazio bat. Kuna nazioa bere estamentu
guztiekin, demokrazia osoa, partehartzailea, bere
an erakundeekin, erlijioarekin, denekin. Nazio bat
bezala.

Gure mundu honetan, euskaraz
den Euskal Herri oso bat altxatzea
litzateke Abya Yalan oldartzen an
diren ehundaka herrirentzako
laguntza handienetako bat

Maia herriak 6.000 urte
Bost mendetan kolonialismoaren pean egonik
ere, Maia herriak aurre egin dio inbasoreek gure
Ama Lur honetara iritsi ziren momentutik burutu
nahi izan duten asmo hiltzaileari. Erresistentzia
eta borroka luzea izan da, inbasio horren aurka
ezezik baita gaur egunera arte jarraitzen duten
zapalkuntza mota guztien aurka ere. Borroka honen helburua izan da -eta da- Maia herriak bizi
iraun ahal izatea. Guíe ondare material eta espiri:
tual guztia bizirik gorde nahi izan dugulako, ordaindu behar izan dugun prezioa ez da txantzetakoa.
Mesprezu, esplotazio eta bazterkeriaren pean
jasan izan dugu uholde kolonialista, beti ere proiektu desberdinez jantzia: Maia Hernia «zibilizatzea»,
ebangelitzatzea, militarizazioa, integrazioa, asimilazioa, kulturizazioa, indigenismoa, folklorismoa,
planifikazio familiarra, klase burruka, gaztelanizatzea...

1492tik aurrera datoz inbasioa eta genozidioa,
Abya Yalako nazioen kontrako ekintzak. Hortik
aurrera Kuna herria burrukan an da bere autonomia, bere historia, bere kultura, lurrarekiko bizi
duen harremana defendatzeko. Guretzako lurra
gure ama da.
1.925ean oldartze odoltsu bat izan zen. Geroztik gobernuak onartzen gaitu pixko bat. Panaman 6
herri indio gaude. Besteek oraindik ez dute lurralde
onarturik.
Gaurko borrokak desberdinak dira. Baina garrantzitsuena gure lurraren berreskuratzea da.
Gobernuak ez du onartzen lurra gurea denik. Dioenez, gu an gara beraien lurra zatitzen. Duela
hilabete bat izan zen arazo bat Baianeko lurraldean.
Kapitaleko jendeak inbaditu egin zituen Kuna herriaren lurrak. Gu organizatu egin ginen gure lurra
defendatzeko. Kuna herria eta beste herri indioak
erne jarri ginen. Elkarrizketatu egin ginen eta akordio bat lortu gobernuarekin. Baina badaezpada,
presionatzeko, moztu egin genuen errepide interamerikanoa. Guardia armatua etorri zen, bildurra
sartzeko. Baina ez zuten lortu garbi geneukalako
jokoan zegoena: gure biziraupena. Bataila galdu
ezkero, betirako galtzen genuen. Eta guretzako
lurna eta gu gauza bat eta bera gara. Guk ez dugu
oraindik harreman nortasuna galdu gure hizkuntzan».
-
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1524az geroztik estatuaren aldetik burutu izan
diren egitasmo eta programa guztiek helburu beretsua lortu nahi izan dute, gure kultura Maiaren
sustraiak azpijatea eta desegitea. Hau da, gure
miseria larritik ateratzen laguntzeko aitzakian, gure
kultura desegin egiten dute, Nazio artifizial bat
sortuz, hizkuntza nagusi bat ezarriz, nortasun kultural guatemaldarra inposatuz, aberri bakarraren
ideala salduz, historiaren ikuspegi desitxuratua
sinistaraziz, erlijio judeo-kristau egozentrista inposatuz...
Bestalde, badirudi Herri Majaren eginahalen
helburuak duela 500 urteko inbasiora arte heldu
beharko ziratekeela. Baina, egiari kasu eginez,
gure erroak 6000 urteraino heltzen dira. 1992
guretzako izango da 5106. urtea. Honek esan nahi
du gure historian 500 urte hauek oso bide laburra
adierazten dutela. Urterik hoberenak ikusteko
dauzkagu. Maien belaunaldi bakoitzaren erantzuna geroz eta indar eta oinarri handiagokoa izango
da.
Gure aurrekoek, Mala herriek lurralde zabal
batean bizi ziren: Mexikoko zati bat, Belice, El
Salvador eta Honduras-eko zati bat, eta gaurko
Guatemala, noski.
Azkeneko 5.000 urteetan an ziren beren bizitza, historia eta kultura lantzen; zibilizazio harrigarri bat osatu zen. Maien jakinduria bizitzaren alor
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guztietan agertu zen. Zientzia gizonak oraindik ere
aztertzen an dira ondare hori.

tiak», c<sorginak», «deabruarekin harremanetan
aritutakoak»... omen ziren eta).

Baina 1524. urtean inbasore espainolak gure
lurrean sartu ziren eta urte hori tragikoa izango zen
harrez gero gure historian. Horrekin hasten bait
dira hilketak, hiriak deseginak gelditzen dira, komunetuak erreak, herri-zuzendariak pertsegituak,
emakumeak bortxatuak, Maia erlijioaren apaizak
atxilotuak (espainolen fanatismoarentzako “az-

Hala ere, samina, indarkeria, heriotza eta beldurra ikaragarria izan bada ere, bizirik iraun dugu.
Baina bizitzaren gauzarik baliotsuena galdu egin
dugu: gizabanako eta gizarte-askatasuna. Bada,
inbasore espainiarrek esklabu bihurtu gintuzten.
Esklabitude hori justifikatzeko deia zara eta zuzentasunik batere ez zuten argudioak erabiliz».
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"Mintzatu ziren baria, eta elkarrekin hitz eginez ados jarri ziren, eta elkartu zituzten beren hitzak eta gogoetak"
Pop Wuj

• • Xelaju-ko aldarrikapena • •
Mundu zabalean historiako koiuntura politiko konplexuenen eragina igartzen denean; Ekialdeko Europan aldaketa bizkorrak gertatu direnean; jendeak,
txundituta, arma kimiko eta nuklearrez mundu-gerra berri baterako ahaleginak
telebistaz ikusten dituenean, baita estatu-kolpeak ere munduko potentzietako batean;
Estatu Batuek, munduko superpotentziatzat ezarriak, "Ameriketarako Ekinbidea"
inplementatzen dutenean, horrela maila berri bat erantsiz Latinamerikaren kontrako
politika zapaltzaileen kate luzeari; kolerak, Erdi Aroko gaitz honek, Perun, Ekuadorren,
Kolonbian, Brasilen eta Ertamerikan milaka latinamerikar hiltzen di tuenean, kanpozor ordaingaitzaren interesak pagatzera behartuz osasunerako eskubidea kendu
zaielako; botere-bloke berriak eratuz indar inperialisten koerlazioan berrantolaketa
dagoenean, eta munduaren birbanaketagatik gatazka berriak iragartzen direnean;
Europa, bere bozeramale den Espainiaren bidez, kutsu neokolonialistako integrazio
iberoamerikárraz Guadalajaran hitzegiteko, gure Amerika honetaraino datorrenean;
ekialde-mendebalde arteko gatazka desagertu ondoren, gatazka hori, zapalkuntzaren
eta heriotzaren benetako aurpegia erakutsiz, inperioak hegoaldera dakarrenean.
Guk, Amerikako bertakook, beltz eta sektore herritarrok, Erresistentzia
Indijena, Beltz eta Herritarraren II. Topaketa Kontinentalean, 91ko urriaren 7tik 12ra
Xelajun, Guatemalan, —erresistentzia eta kultura majaren sorlekuan— elkarturik;
geure arbasoengandik jasotako anaitasun eta begiruneaz, eta duela bi urte Kolonbiako
Bogotan kanpaina hau abiaraztean hartu genuen konpromezu sendoari jarraituz,
aurrera egin dugu ondorengo puntu hauen hausnarketan:
• Inbasio europarrak eta euro-iparramerikarrak, kolonialismo, neokolonialismo eta ebanjelizazioko 499 urte hauetan gure kontinenteari egin diona.
•Guretzat, indijena, beltz eta sektore herritarrontzat, lurrak duen esanahia,
erabilera eta balorea, biziari eta ingurune ekologikoaren eta gure natur-baliabideen
defentsari lotua betiere.
• Emakumearen zeregina, biziaren sortzaile eta askatasunaren bilatzaile
aspergaitza delarik.
•Gure gazteentzako espazio baten beharra, non berek izango duten protagonismoa,
geure kulturaren berreskurapenean eta geure nortasunaren eraikuntzan oinarrituz.
•Baita ere hausnartu eta berretsi dugu geure borroka benetako demokraziaren
alde kontinente osoan: aniztasun etniko eta kulturalean oinarritua beharko du izan,
izaera berori izango duten Estatuak eratu ditzagun, eraikitzeke dagoen aberri amerikar
berriaren barnean.
• Giza Eskubideak eta Herrien, batez ere Indiar eta Beltzen, Eskubideak
babesteko bidean ere egin dugu aurrera.
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• Kolonialismoaren eta Neokolonialismoaren gaitzespena berretsi dugu,
horiek errekonozitu edo zuritzeko asmoz antola daitezkeen ospalcizun edo oroigarri
guztiak errefusatuz; halaber, gure emantzipazioaren eta autodeterminazioaren aldeko
borroka erreibindikatzen dugu.
• Batasun Indijena, Beltz eta Herritarrari buruz ere egin dugu gogoeta, epe
labur eta ertaineko, eta batez ere 1992 urterako, gure politikagintzaren norabide
nagusiak finkatuz.

• • Erabakitzen dugu • •
I. Bogotako akordioak birbaieztu eta berrestea, bertan hasi zelarik gure kanpaina.
2.Kanpainaren izaera zabal eta demokratikoa berrestea, baita beronen topaguneak
ere, hausnarketa- eta partaidetza-gune direlarik, kontinenteko herri indiar, beltz eta
sektore herritarren prozesu bateratzaileak sorterazi eta indartu asmoz betiere. Zentzu
honetan, baliotsu iruditzen zaigu herri-esparruko gizarte-sektore ezberdinek beren
dinamika berezia izatea Kanpaina Kontinentalaren baitan. Ildo horretatik balioztatzen
eta berresten dugu Herri Indiarren Topaketa, Ekuadorreko Kiton 1990eko uztailaren
17tik 21era egin zena, bultzatzen jarraitu behar dugun dinamika; gure ongietorria
oraintsutik, Kanpainan parte hartzen duten beste gizarte-sektoreen antzerako ekimenei.
3.1992 urtea, Erresistentzia Indijena, Bel tz eta Herritan aren Nazioarteko Urtetzat
aldarrikatzea.
-

• • Asmoa dugu • •
• V. Mendeurrenaren ospakizunaren kontrako jarrera praktikan gauzatzeko, gure
ihardueraren bidez proposamen alternatiboak eginez gure herrien interesen arabera.
• Herri indiarren borrokarekiko sektore herritarren solidaritatea zertzeko.
• 1992 urtean zehar, ondorengo ekintza hauek burutzeko, kontinente-mailan
koordinaturiko mobilizapen nazionalekin:
- Martxoak 8: Emakumearen Nazioarteko Egunean.
- Maiatzak 1: Langileen Nazioarteko Egunean.
- Urriak 7-12: Erresistentzia Indijena, Beltz eta Herritarraren 500 Urte
Kanpainaren 111. Topaketa Kontinentala, Nikaraguan. Aldi berean, kontinente-mailako
lanuztea.
•Kontinenteko preso politikoen aldeko borrokari gogor ekiteko, Leonard Pelthieren aldekoari batez ere, bizitza osorako gartzelara zigortua bait dago bi aldiz Ipar
Amerikako Estatu Batuetan.
•Guatemalako Rigoberta Menchú proposatzeko Bakearen Nobel -Sana eman diezaioten, bere herrialdeko eta kontinenteko indiarren eskubideen aide eta, oro bar, giza
eskubideen aide tinko borrokatzeagatik.
• II. Topaketa honetatik aurrera, Kanpainari "Erresistentzia Indijena, Beltz eta
Herritarraren 500 Urte" izena emateko.
Xelaju (Guatemala), 1991 1 0 urriak 11.
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dazten

Nazio indioa
1.Inuit / Aleutiarrak
2.Ata paskoak
3.Haidak
4.Nez-Perces
5.Yumak / Pomak
6.Shoshoneak / Uteak.
7.Hopi / Nabajoak / Apatxeak
8.Toltekak
9. Aztekak
0. Maiak
1.Txibtxak
2.Ketxua-aimarak
3.Maputxeak
4.Fuegotarrak
5.Alglokinoak
6.Irokesak
7.Dakotak (Siux)
8.Muskojiak
9. Txeiene-Arapajo-Komantxeak
20.Kaddoak
21.Karibeak
22.Arawak
23.Jibaroak
24.Gesak
25.Tupi / Guaraniak
26.Txarruak
27.Pueltxeak
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Indioen
Popul. Kokapena
guztira
Peru

+ %50 Bolivia

Ekuador
Guatemala

%5-%50

Mexiko
Honduras
El Salvador
Belize
Guaiana Fr.
Txile

0-%5

Kanada
EE.BB
Nikaragua
Costa Rica
Panama
Kolonbia
Venezuela
Guaiana
Surinam
Brasil
Paraguay
Argentina
Uruguay
Kuba

Guztira
milioitan

Populazio
indioa

20
6,5
9,5
8

11.000.000
5.000.000
5.500.000
5.000.000

85
4,5
5,5
0,2
0,09
12

12.000.000
500.000
800.000
15.000
6.000
1.200,000

25
235
3
3
2,5
30
18
1,2
0,5
140
3,5
30
2,5

280.000
1.500.000
150.000
20.000
80.000
500.000
300.000
40.000
15.000
250.000
80.000
500.000
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Estatu politikoenrnugak

Nazio indiosn mugak

