
"A cuestión dos indíxenas debe ser resolta unicamente no sentido da evolución natural da historia universal. É dicir, que a moralidade 
superior debe estar por enriba da civilización inferior. O Estado moderno, en tanto que potencia colonial, comete, de cara aos seus cidadáns, 
o maior dos crimes cando, deixándose levar e hipnotizar por confusas ideas humanitarias, trata ben a expensas dos seus propios súbditos ás 
razas negras condenadas a desaparecer ".

Xustificación darwinista do imperialismo.

"O negro salvaxe e bárbaro é capaz de todas as estupideces e desgraciadamente, Deus sabe o motivo, parece estar condenado no seu país de 
orixe ó salvaxismo e á barbarie para sempre. Con tres semanas de traballo ten para garantir a súa provisión de arroz, millo, etc. Se traballase 
seis meses, faría da súa patria un paraíso. Pero calquera idea de progreso e de moral non lle permite darse conta do valor incalculable, do 
infinito poder do traballo e as súas leis son as súas paixóns brutais, as súas apetencias feroces, os caprichos da súa imaxinación perturbada. O 
indíxena vive ao día, á aventura, indiferente ao mañá. O seu gusto pouco delicado permítelle adaptarse aos que lle ofrece o azar ".

A. Dubarry. Viaxe a Dahomey. 1879.

"Sen negar que os negros se poidan civilizar, é certo, pero, que a súa civilización sempre será inferior á nosa, porque a forza da mente de 
aquela xente é realmente inferior. Cremos que a raza superior a calquera outra, aquela da que dependerá sempre o destino do mundo, é a raza 
branca ".

Farmochi. Curso de xeografía universal, 1850.

"Os Estados Unidos non buscan anexións territoriais, aínda que o resultado final poida ser equivalente. A orixinalidade do imperialismo 
americano consiste precisamente en substituír os procedementos de conquista por unha forma de actuación máis sutil: a diplomacia do dólar. 
Os Estados Unidos tratan de establecer, nos pequenos Estados americanos, a súa influencia financeira. O tesouro ou a banca conceden 
empréstitos aos gobernos dos devanditos Estados para axudalas a organizar unha administración, a restablecer unha moeda estable ou a 
realizar obras públicas que sexan de utilidade para a vida económica. Os capitalistas fan investimentos nos negocios privados. Nestas 
repúblicas onde os disturbios internos son case constantes, o pagamento dos intereses da débeda pública e a seguridade dos investimentos 
non tardan moito en verse comprometidos. Entón o goberno de Washington intervén para protexer os intereses dos prestamistas.
Pero non se detén aí. Aproveita estes disturbios para intervir na política interior das repúblicas, ben sexa a través da concesión ou a negativa 
de créditos, ben pola presión diplomática, ou mesmo polas armas. Cando un deses gobernos a vai ameazado por unha insurrección, os 
Estados Unidos poden conseguir doadamente que fracase ou sexa un éxito o motín, pois para deter a rebelión, non teñen máis que advertir 
aos líderes de que en caso de que cheguen ao poder, non poderán contar coa concesión de créditos. De feito, se os Estados Unidos están 
satisfeitos do goberno en vigor, protéxeno; se ese goberno non é dócil, o abandonan á súa sorte.

Pierre Renouvin. A crise europea e a Primeira Guerra Mundial (1904-1918).

"Art. 1: Os Estados Unidos garantirán e manterán a independencia da república de Panamá.

Art. 2: A república de Panamá concede aos Estados Unidos a perpetuidade o uso, a ocupación e o control dunha zona de terra e a súa 
prolongación no mar para a construción, mantemento, explotación, saneamento e protección da devandita canle; esta zona de 10 millas 
esténdese sobre cinco a cada beira...

Art. 7: A república de Panamá concede aos Estados Unidos o dereito e o poder de manter a orde pública nas cidades de Panamá e Colón e os 
territorios e portos adxacentes no caso de que a república de Panamá non sexa capaz, a xuízo dos Estados Unidos, de mantelo ".

CHAULANGES, MANRY e SEVE. Textes historiques, 1871-1914.


