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Spanyolország új kisebbségi nemzetei
és az európai integráció: új keret-
feltételek az autonómia számára?*

A nacionalizmus és a nemzetállam

A társadalomtudományokban általánosan elterjedt nézet, hogy
a nacionalizmus mint mozgalom a nemzetállam megteremtését

tûzte célul maga elé, a nemzetállam pedig a világ politikai berendezkedésé-
nek alapvetõ egysége. Ez a modernista iskola tanítása, amelyet Kedourie
(1960) írt le részletesen; az õ felfogása szerint a nacionalizmus egy 19. szá-
zad eleji, Európában kigondolt doktrína. Ezt az elképzelést legújabban
Hobsbawm (1990) fejtette ki ismételten, aki a nacionalizmust nagyjából az
1780 és 1990 közötti idõszakhoz köti. Amennyiben ez az elképzelés helyes,
akkor a nacionalizmus nem létezett a modern állam kialakulása elõtt, és
nem létezhet abban a világban, amelyben az állam már elvesztette a szuve-
rén hatalmát. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy ezt a modernista tézist
a legvehemensebben Közép-Európából származó szerzõk képviselik. Azok
a szerzõk, akik a nyugat-európai, a modern állam kialakulása elõtti idõkre
visszavezethetõ eredettel rendelkezõ történelmi nemzetekbõl származnak,
a nacionalizmust állandóbb alapelvnek tartják, amely intézményes formáját
tekintve az idõben változékony, és nem szükségszerûen kötõdik valamilyen
meghatározott államformához. (Folch Serra 1995; Keating 1996; Llobera
1994)

Az állam eszméje már hosszú ideje létezik, azonban a nemzetál-
lam, abban a formájában, amelyben mi ismerjük, meglehetõsen új keletû je-
lenség. Egy sor társadalmi és gazdasági szervezõdési alapelv térbeli egybeesé-
sét jelenti, és a kultúra és a szocializáció révén áthagyományozott és megerõsí-
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tett kollektív identitás elsõdleges fókuszpontja. Ez a kollektív identitás pedig
társadalmi szolidaritás alapjaként funkcionál. Az állam képezi a belsõ és a kül-
sõ biztonság keretét, és ad formát egy adott gazdasági rendszernek; ezért be-
szélhetünk egyértelmû, ha nem átjárhatatlan határokkal rendelkezõ nemzet-
gazdaságokról. Az állam intézmények együttese, valamint egy adott politikai
döntéshozatali mechanizmus. Ahol az állam mint intézményi forma egybe-
esik a nemzetivel mint kulturális vagy érzelmi realitással, ott nemzetállamról
beszélhetünk. Ebben az értelemben a nemzetállam valóban a modern kor ter-
méke.1 A kapcsolat a nemzet és állam között ténylegesen olyannyira erõs,
hogy az összetett szóként használt nemzetállam kifejezés a társadalomtudo-
mányok többségében bevett terminussá vált.2 Azonban ez csupán az állam
egyik formája, amely etnikai fragmentáció útján jött létre, mint Kelet- és Kö-
zép-Európában, vagy a közös identitás – az állampolgárok tömeges szocializá-
ciója révén megvalósuló – elsajátításával, mint Nyugat-Európa legnagyobb
részén. A legtöbb európai államban az állami egység és kohézió fenntartása
a területi irányítás-igazgatás állandó gyakorlását feltételezi. (Keating 1988)
Ez a többnemzetiségû államokban a legnyilvánvalóbb – mint például
Nagy-Britanniában és Spanyolországban – de máshol is érvényes.

A nemzetállam ma alapvetõ változásokon esik át; egyfelõl felülrõl intéz-
ményes átalakuláson megy keresztül a nemzetközi rendszer, nevezetesen az
Európai Unió jelentõségének növekedésével, másfelõl alulról is átalakuló-
ban van a területi elkülönülés révén. Magas funkcionális teljesítõképessége
továbbra is megvan, de a kölcsönös függõség korlátokat szab e képesség auto-
nóm használatának. Gazdasági irányítási-igazgatási képességét felülrõl a glo-
balizáció, a tõkemobilitás és a multinacionális nagyvállalatok felemelkedése
erodálja, oldalról a piac elõtérbe kerülése, alulról pedig a helyi és regionális
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1 És nem a vesztfáliai béke (1648) eredménye, bár a nemzetközi kapcsolatok elismert kuta-
tóinak nagy része ezen a véleményen van. Ez még külsõ vonatkozásban is igaz. Az egyet-
len európai állam, amelynek 1996-ban ugyanazok voltak a határai, mint 1648-ban – Portu-
gália; és még ez az állam is elvesztett egy, a belpolitikai életét alapvetõen befolyásoló világ-
birodalmat. Amennyiben a nemzetállam belsõ konstrukcióját nézzük, még inkább ez
a helyzet. A nemzetállam lényegi tartalma a 19. századi nemzetépítési folyamat terméke.

2 Franciaországban olyannyira erõsen egybekapcsolódik a két fogalom, hogy a nemzetállam
kifejezésnek nincs is francia megfelelõje. A Nations against the State [Nemzetek az állam el-
len] címû könyvem québeci fordítója francia nation [nemzet] és état [állam] kifejezéseket
egymással teljesen felcserélhetõen alkalmazta az angol eredeti nation [nemzet] és state [ál-
lam] szavainak fordításakor; és ugyan volt alkalmam kijavítani a kéziratot, de a kiadó to-
vábbra is ragaszkodott ahhoz, hogy az eredeti cím helyett, amely franciául önellentmon-
dást tartalmaz, Les Défis du nationalisme moderne [A modern nacionalizmus kihívásai] cím
szerepeljen.



sajátosságokban gyökerezõ gazdasági restrukturálódás. A nemzetállam há-
romirányú, alulról, felülrõl és piaci alapon, oldalról történõ eróziója megtör-
te a gazdasági változás és a politika alakítása, illetve a politika alakítása és a kép-
viselet közötti kapcsolatot. Ez az erózió meggyengítette a társadalmi szolidari-
tást, és megnehezítette a háború utáni nyugat-európai jóléti
berendezkedéshez nélkülözhetetlen régi osztálykompromisszumok és al-
kuk megkötését. Meggyengítette továbbá az államok azon képességét, hogy
irányítsák-igazgassák saját térbeli gazdaságaikat. Még a gazdasági hatékonysá-
got is veszélybe sodorta a közjavak termelése és a társadalmi kooperáció elle-
nében kifejtett hatásával; ezek pedig egy piacgazdaságban a verseny lényegi el-
lenpárját képezik.

Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan Európában egy új kontinentális rend-
szer van kiépülõben, amely az identitások számára új gazdasági és politikai te-
ret és keretet biztosít. Ez az európai politikai tér a nemzetállammal való össze-
vetésben meglehetõsen szervezetlen és komplex. Egyes megfigyelõk az EU
felépítésére helyezik a hangsúlyt; az EU hasonlít más nemzetközi szerveze-
tekhez, amelyekben az államok játsszák a meghatározó szerepet. Mások arra
mutatnak rá, hogy a nem állami szereplõknek megvan az a lehetõsége, hogy
bizonyos mértékig autonóm módon tevékenykedhessenek, valószínûleg tel-
jesen megkerülve az államot, de legalábbis az államok rendszerének margó-
ján tevékenykedve. A régiókról és Európán belüli mûködési képességükrõl
számottevõ irodalom született (Petschen 1993; Jones és Keating 1995; Bull-
man 1994).

Európa különösen a nemzeti kisebbségek és a nemzetiségi problémák ke-
zelésének szempontjából kínál új kontextust. A politikai hatalom új szintjé-
nek létrehozásával szétteríti a szuverenitást, és bármennyire is igyekezzenek
egyes állami vezetõk tagadni ezt, helyrehozhatatlan sebet üt az abszolút szuve-
renitás doktrínáján. Kedvezõ alkalmat teremt mindazok számára, akik alulról
kérdõjelezik meg a szuverenitást, és egy sor új fogalmat, továbbá új politikai
nyelvezetet honosít meg. Európa ezen kívül ösztönzi a többes identitások ki-
alakítását mind a polgárok, mind a politikai vezetõk szintjén; ez szintén egy le-
felé kiterjeszthetõ alapelv. Egy új, komplex és aszimmetrikus módon meg-
szervezett politikai teret hoz létre, amelyben a különféle állami és nem állami
szereplõk tevékenykednek, fejezik ki önmagukat és gyakorolnak hatást. Ter-
mészetesen az Európai Unióban továbbra is az államok a meghatározóak,
amelyek képviselete a végsõ döntéseket meghozó Tanácsban valósul meg,
azonban ez utóbbi körül még marad egy széles politikai mezõ, amelyben a kü-
lönféle érdekek megjelenhetnek. Az EU-n kívül az Európa Tanács képez egy
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másik olyan politikai fórumot, ahol a nemzeti kisebbségek meghallgatásra ta-
lálhatnak, és az Emberi jogok védelmérõl szóló európai egyezmény révén az
egyetemes emberi jogok eszméjét elválasztja a nemzetállamtól. E körülmé-
nyek között a nacionalizmus már nem zéró összegû játszma többé, amelyben
a nemzeti kisebbségek minden nyeresége az állam hatalmának ennek megfe-
lelõ gyengülésével jár együtt, és ahol csupán egyféle identitás dominálhat egy
adott terület felett. Európa különösen két dolgot kínál a nemzeti kisebbségek
számára. Az elsõ az, hogy egy sor lehetõség nyílik a döntéshozatal, a politika
alakításának befolyásolására, felhasználva az érdekkifejezés különféle csator-
náit. A második, ami talán még fontosabb, az, hogy egy új szimbolikus szfé-
rát, diszkurzív teret hoz létre, amelyben a nemzeti kisebbségek anélkül adhat-
ják elõ követeléseiket, hogy szükségszerûen végzetes konfliktusba kevered-
nének a területileg illetékes állammal.

Így tehát egy olyan világban élünk, amelyben a hatalom különféle szférái
együtt léteznek a cselekvés és tevékenység különféle rendszereivel. Komoly
hiba lenne, ha ezt valamilyen teljesen új dolognak képzelnénk el, vagy ha
szembeállítanánk a klasszikus korszak mitikus államával, amelyik képes volt
arra, hogy hatalmi monopóliumot teremtsen és internalizálja a politikai folya-
matot. Ezek a tendenciák mindig is léteztek, de igencsak felerõsödtek a mai
korban, és azokat az országokat érintik a leginkább, amelyek a múltban a hata-
lom monopolizálására és centralizációjára törekedtek. Egy másik értelemben
ezek a trendek visszalépést jelentenek a történelemben a modern állam fel-
emelkedése elõtti korba, amelyet egymást átfedõ hatalmi szférák, többszörös
identitás és komplexitás jellemeztek.

Ezek a trendek a különbözõ államokat különbözõ módon érintették.
Egyesek, például Németország és Franciaország rugalmasnak bizonyultak.
Más államokban, ott, ahol már korábbról léteztek kulturális törésvonalak
vagy az állam történelmileg nem volt képes a nemzeti integráció megteremté-
sére, a nemzet és a kollektív identitás egymással vetélkedõ koncepcióinak új-
bóli megjelenésével újra centrifugális tendenciák jelentkeznek; ezek a globali-
záció kihívásaira és a nemzetközi piac dezintegráló hatásaira adandó válaszok
alternatív módozatait képezik. Az idevágó esetek Kanada, Belgium, az Egye-
sült Királyság és Spanyolország. Ezekben az országokban új erõre kapott ki-
sebbségi nacionalizmusokat látunk, amelyek az új globális világrendet és kü-
lönösen az olyan kontinentális szervezeti formákat, mint az Európai Unió
vagy a NAFTA, igyekeznek az új autonómiaformák kereteként felhasználni.
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Spanyolország, a nemzet és Európa

A spanyol állam, történetileg tekintve, az egységes nemzet kiépítése te-
rén látványos kudarcot vallott. Az elsõ spanyol állam a Kasztíliai és az Aragóni-
ai Királyság federációja volt, amelyek belsõleg maguk is differenciáltak vol-
tak. Aragon konföderáció volt, amelyben Katalónia nagymértékû önkor-
mányzattal rendelkezett. A Kasztíliai Királyságban a történelmi fueros, vagyis
a tartományi privilégiumok, nevezetesen a baszk provinciákban, korlátot
szabtak az önkényes központi hatalomnak. Spanyolország nem sokkal az
egyesítés után különféle birodalmi vállalkozások felé fordult, és V. Károly
alatt egybekapcsolódott a Szent Német-római Birodalommal. Ebbõl követ-
kezõen egy sokszínû és hatalmas kiterjedésû politikai alakulat volt, több poli-
tikai központtal és a szuverenitás egymást átfedõ szféráival. A kisebbségi nem-
zetek, Katalóniában, a baszk tartományokban és Galíciában éppen annyira
voltak hajlamosak kifelé tekinteni, mint befelé. Katalónia földközi-tengeri ke-
reskedõ nemzetként virágzott a középkorban és a modern kor elején. A baszk
tartományok az atlanti és a kontinentális kereskedelem felé orientálódtak, és
a 19. század elejéig szabadkereskedelmet folytattak az egész világgal, míg Spa-
nyolországtól vámhatárok választották el õket. Galícia szintén egy atlanti gaz-
daság volt, és szoros kapcsolatokat épített ki Amerikával. Azok a 17. századi kí-
sérletek, amelyek az egységes, XIV. Lajos Franciaországának mintájára kialakí-
tandó állam létrehozására irányultak, csupán mérsékelt sikerrel jártak.
1714-ben Katalónia önkormányzati szerveit felszámolták, és a 19. század fo-
lyamán a baszk privilégiumok pedig egy pénzügyi téren tett engedményre,
a concierto económico [adózási önigazgatás] megadására sorvadtak, azonban
a központi állam nem rendelkezett sem megfelelõ presztízzsel, sem megfele-
lõ hatalommal és eszközökkel, hogy egy valóban egységes, francia mintájú ál-
lamot hozzon létre. A 19. század folyamán az egységes spanyol nemzet létre-
hozásának terén a liberálisoknak és a republikánusoknak sem sikerült a fran-
cia megfelelõik példáját követniük. (Álvarez Junco 1996) Madrid
túlnyomórészt az agrár-arisztokrata-katonai komplexum befolyása alatt

maradt, amely képtelen volt belevágni a modernizáció és az államépítés prog-
ramjának megvalósításába. Az iparosítás és a társadalmi modernizáció legin-
kább szembeszökõ a periférián volt, Katalóniában és Baszkföldön, ahol a he-
lyi burzsoázia állt a gazdasági fejlõdés élére. A századfordulóra ezeken a peri-
fériákon alternatív nemzeti elképzelések és víziók jelentek meg; a katalán
a modernizációt és a fejlõdést helyezte elõtérbe, a baszk sokkal inkább gyöke-
rezett a tradicionalizmusban és a hagyományos formák védelmezésében
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a modernitással szemben. A 20. században a francoizmusnak is megvolt
a maga szerepe, azonban a kisebbségi nemzetiségek irányában gyakorolt bru-
tális elnyomása csupán arra volt jó, hogy a centralizációt a fasizmussal azono-
sítsák, ami biztosította a demokratikus erõk és a periféria képviselõi közötti
szövetséget, még a konzervatívokat is ideértve.

A nemzeti kisebbségek kérdése a 20. századi spanyol politika egyik ál-
landó fõ témája volt, és a demokráciába való átmenet idején felismerték,
hogy ezzel a kérdéssel kezdeni kell valamit. Ezzel egy idõben Európa mint
a kialakuló demokrácia külsõ támogató rendszere jelent meg a képben,
mint a demokratikus stabilitást, a gazdasági növekedést és a társadalmi mo-
dernizációt támogató erõ. A kisebbségi nemzetek körében Európa külö-
nös jelentõségre tett szert mint egy olyan új keret, amelyben megvalósít-
hatják az önkormányzatiság megteremtésére irányuló törekvéseiket anél-
kül, hogy frontális összeütközésbe kerülnének a spanyol állammal, ami
a múltban tragikus következményekkel járó stratégiának bizonyult. Így
Európa a katalán és a baszk mérsékelt nacionalizmus központi témájává
vált. A katalán ConvergènciaiUnió(CiU) és a baszk Partido Nacionalista Vasco(PVN) egyaránt
határozottan Európa pártiak, míg végsõ alkotmányos célkitûzéseiket tuda-
tosan homályban hagyják. Az Európai Unió, a maga felhígított és megosz-
tott szuverenitásával és komplex intézményi berendezkedésével ideális
hátteret kínál mindehhez, lehetõvé téve számukra, hogy bonyolult manõ-
verekbe bocsátkozzanak és összetett stratégiákat kövessenek. Konkrétab-
ban fogalmazva, Európában a gazdasági lehetõségek forrását látják, és az el-
lenséges spanyol államiság kontextusában támogatást remélnek tõle kultu-
rális és nyelvi jogaik kiterjesztését célzó politikájukhoz, továbbá
önkormányzati törekvéseik elõsegítését várják tõle a szubszidiaritás elve
és a régiók Európája koncepció iránti európai elkötelezettségre építve, va-
lamint kihasználva a más kisebbségi nemzetekkel és régiókkal kötendõ
szövetségek kínálta lehetõségeket. Európát így a nemzetépítés szolgálatá-
ba állítják, ami viszont egyúttal nem feltétlenül jelent államépítést is a szó
klasszikus értelmében. Természetesen ez a projekt mindig is vitatott lesz,
hiszen a nacionalizmus formája és tartalma politikai viták tárgyát képezi.
Ugyanis gyakran hangzik el az a kritika, hogy a meghatározó helyzetben
lévõ nacionalista pártok a nacionalizmus monopolizálására törekszenek
saját hatalmuk és társadalmi hálózataik fenntartása érdekében. Ez a kérdés
még erõteljesebben merülhet majd fel az összeurópai kontextusban, mi-
vel az ottani sikeres tevékenység érdekében egyértelmûen meg kell hatá-
rozni, miben is áll az adott kisebbségben lévõ nemzet érdeke és ki
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beszélhet a nevében. Európa így egy újabb olyan fórummá válhat, ahol
a nacionalizmus egymással versengõ koncepciói ütköznek egymással.

Katalónia, Baszkföld és Galícia soha nem voltak nemzetállamok a szó
mai értelmében, az abszolút szuverenitás eszméjének (amelyrõl sokan úgy
tartják, hogy Franciaországból került spanyol földre) sohasem sikerült gyöke-
ret eresztenie, és a legtöbb nacionalista tisztában van a szuverenitás tényleges
korlátaival a mai modern, összetett és interdependens világban. Másfelõl Ka-
talónia, Baszkföld és Galícia képes volt arra, hogy a megosztott szuverenitás,
a komplex hatalmi berendezkedés és a többszintû kormányzat történelmi ha-
gyományára támaszkodjon, amikor a lehetõségeiknek az új Európában törté-
nõ maximális kiaknázását célzó stratégiájukat kialakították és végrehajtották.
Ugyan ez egyaránt elmondható a katalánokról, a baszkokról és a galíciaiakról is,
de a konkrét orientációt és stratégiát tekintve különbségek figyelhetõk meg kö-
zöttük a három mozgalom eltérõ jellegének és aspirációinak megfelelõen.

Katalónia és Európa

A katalán nacionalizmus a 20. század kezdetétõl fogva modernizálónak és
európainak mutatja magát. Európában a modernitás szimbólumát látták, a mad-
ridi reakciós erõk lényeges ellenpontját. Ugyanakkor a katalán burzsoázia, amely
az elsõ „regionalista”, majd nacionalista mozgalmat vezette, erõteljesen protekci-
onista volt, mivel a katalán ipar ugyan Spanyolországon belül a legversenyképe-
sebb volt, azonban a brit,német és az észak-itáliai termékekkelnem kelhetett ver-
senyre. Így aztán a katalán kapitalisták, míg egyfelõl az önkormányzat megvalósí-
tásáért küzdöttek, másfelõl viszont szükségét érezték a spanyol államnak, amely
védõvámokat és a vonzó piacot biztosította számukra, valamint az állam erejé-
nek is saját forradalmi proletáriátusuk kordában tartására. Politikailag szintén két
irányba tekintgettek, ingadozva a helyi autonómia megteremtése és az államon
belüli – Spanyolország „katalanizálásának” szándékával – történõ befolyásszer-
zés között. A burzsoá nacionalista mozgalom, amikor megkísérelte ezeket az el-
lentmondásokat feloldani, kudarcot vallott, és ez fontos szerepet játszott az
1920-as évektõl kezdõdõ hanyatlásában. Ezután a vezetõ szerepet a radikális alsó
középosztály és a baloldal bizonyos elemei ragadták magukhoz, amelyek prog-
resszívebb társadalmi programmal rendelkeztek, és a nacionalizmus erõtelje-
sebb formáját propagálták.

A második világháború után az újjáéledt katalán mozgalom a maga zárt
köreiben újra csak az európai tematikára helyezte a hangsúlyt az európai egy-
ség megteremtésének kontextusában. Fontos szerepet játszottak ebben az
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európai politikusokkal ápolt kapcsolatok a Szocialista és Kereszténydemokra-
ta Internacionálék keretében, valamint az emigrációban szerzett tapasztala-
tok Franciaországban és másutt. A protekcionizmust, amely most már a fran-
coista autarkiához kapcsolódott (egészen az 1960-as évekig), a szabad kereske-
delem hirdetése váltotta fel, és a nacionalista projekt határozottan
Európa-párti színezetet kapott. A helyreállított Generalitat határozottan Euró-
pa-párti álláspontra helyezkedett, sõt, megelõzve magát a spanyol csatlako-
zást is, képviseletet hozott létre Brüsszelben a PatronatCatalàProEuropa,egy közfeladatokat ellátó ma-
gánszervezet révén, amely a katalán érdekeket volt hivatva képviselni az
EK-ban. Jordi Pujol volt a Régiók Európája koncepció egyik elsõ, korai képvi-
selõje (Pujol 1976), amelyben az újjáéledt, de nem szeparatista katalanizmus
számára kínálkozó keretet látott. Pujol az utóbbi húsz évben e mozgalom
egyik vezetõje volt, és nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy az Euró-
pai Unión belül kiálljon a regionalizmus ügye mellett. A Régiók Európája
egy igencsak ambivalens koncepció, amely sokféle megközelítést foglal magá-
ban, az EU-n belüli erõteljesebb regionális politika támogatásától kezdve a ré-
giók hatékonyabb brüsszeli képviseletének sürgetésén át a régiók harmadik
kormányzati szintként való elismeréséig. Ugyanakkor már nem tartozik bele
az Európán belüli függetlenség megvalósításának a Skót Nemzeti Párt által
képviselt programja; ezt Pujol, amikor rákényszerült, egyértelmûvé tette.
A Régiók Európájának Pujol-féle koncepciója speciális helyet biztosít a saját
kultúrával vagy autonóm intézményekkel rendelkezõ régiók számára; a regio-
nalisták ezeket szeretnék megkülönböztetni a pusztán adminisztratív régiók-
tól vagy önkormányzatoktól. Ez a koncepció számos vonásában hasonlít
a Kultúrák Európájának elképzeléséhez, amelyet a kulturális régiók (vagy
amit kisebbségi nemzeteknek nevezhetnénk) számára speciális bánásmódért
síkra szálló flamand kormányzat képvisel. Ezzel egy idõben a katalán kor-
mány nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy egyéb nemzetközi színte-
reken is képviseltesse magát, nevezetesen a földközi-tengerin, a közép-euró-
pain és a latin-amerikain. A végeredmény, mint mindig, többértelmû, de
összességében abban foglalható össze, hogy Katalónia visszatér az 1714 elõtti
státuszához, mint önkormányzattal rendelkezõ kereskedõ nemzet, amely
ugyan federális vagy konferederális viszonyban van Spanyolországgal, azon-
ban egyéb területeken szabadon tevékenykedik.

Az Esquerra Republicana de Catalunya jóval radikálisabb álláspontot foglal el,
ugyanis támogatja a katalán függetlenség gondolatát, azonban ez egy hosszú táv-
ra szóló törekvés, amelyaz európaiváltozásokhoz kapcsolódik.Az õ általuk vizio-
nált Európa a Népek Európája, amelyben a fokozatosan eltûnõ létezõ államok
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a kisebb nemzeteknek és régióknak adják át a helyüket. Az olyan ügyek, mint
a védelem és a valuta kérdése, a közös európai kormány fennhatósága alá tartoz-
na,míg az egyéb ügyeket helyben intéznék.Ez a tisztán utópikusvízió a CiU elle-
ni, a katalanizmus monopolizálását felhánytorgató támadásokkal, valamint Kata-
lónia nagyobb önállóságáért folytatott állandó küzdelemmel jár együtt.

A kisebbségek nacionalista törekvései és az európai integráció támogatá-
sa közötti eme kapcsolat más tagállamokban is széles körben jelen van. Kataló-
niában a többes identitás politikája a katalán–spanyol kettõs identitás már ko-
rábban meglévõ érzésére épül. A felmérések újra és újra azt mutatják, hogy
a katalánok többsége nem lát alapvetõ inkompatibilitást aközött, hogy valaki
katalán vagy spanyol. (Moral 1988; García Ferrando et al. 1994) Az Európa
iránti kapcsolat kialakítása nem vett sok idõt igénybe. Egy 1990-es vizsgálat
szerint (European Values Survey) a katalánok, míg általánosságban Európa
mellett vannak, kevésbé lelkesek, mint Spanyolország más részeinek lakói
(Sangrador García 1996), és Európában nyilvánvalóan sokkal inkább egyfajta
semleges politikai terepet látnak, amelyik kevésbé ellenségesen viszonyul
a törekvéseikhez, semmint kifejezetten az identitás egy új formáját. Másfelõl
viszont, az 1990-es évek közepétõl egyre több jele van annak, hogy a katalá-
nok egyre európaibbá válnak. A katalánok többsége továbbra is egyaránt érzi
magát spanyolnak és katalánnak, azonban az európai identitás is egyre inkább
láthatóvá válik, és a született katalánok körében mára már egyenrangúvá vált
a spanyollal. A ConvergènciaiUnióaz európai integráció leginkább élenjáró programját támogat-
ja, ideértve a közös valutát és a közös kül- és védelmi politikát, azonban ezt az-
zal a követelménnyel párosítja, hogy következetesen alkalmazzák a szubszidi-
aritás elvét és a regionális érdekek garantáltan érvényesüljenek. (ConvergènciaiUnió1994)

Az Európai Unió jelenlegi berendezkedése meglehetõsen távol áll a CiU
által támasztott követelményektõl, azonban a CiU igen nagy aktivitást tanúsí-
tott a létezõ lehetõségek kiaknázása terén. Katalóniát Brüsszelben továbbra is
a PatronatCatalàProEuropaképviseli, amely ugyan szoros kapcsolatban áll a hivatalban lévõ kor-
mánnyal, ugyanakkor mégis csak egy közcélokat ellátó magánszervezet. Jel-
lemzõ tény, hogy a Generalitat nem használta ki azt az alkotmánybírósági dön-
tést, mely lehetõvé tette az autonóm közösségek számára, hogy saját képvise-
letet nyissanak Brüsszelben, hanem tudatosan továbbra is ezt a széles
alapokon nyugvó intézményt tartotta fenn a Pujol által követett filozófiával
összhangban, mely szerint Katalóniának nem külpolitikája van, hanem külsõ
jelenléte. A brüsszeli iroda információs célokat szolgál, valamint a katalán ér-
dekek közvetítõjeként funkcionál a brüsszeli Bizottságnál való lobbizásnál,
azonban nem vetélytársa a spanyol delegációnak. Valójában igen csak
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szorosan együttmûködik a spanyol állandó képviselettel. Katalónia nagyon is
aktívan tevékenykedik az Európai Régiók Gyûlésében, és erõteljesen szorgal-
mazta a Régiók Bizottságának megalakítását, amely végül is a Maastrichti
Egyezmény égisze alatt jött létre. Az 1997-es Amszterdami Egyezmény elõké-
szítése során egy erõsebb jogosítványokkal rendelkezõ Régiók Bizottsága lét-
rehozása mellett szállt síkra, amely rendelkezne az Európai Bírósághoz való
fordulás jogával, és munkájában nem vennének részt a települési önkormány-
zatok képviselõi, akik, ahogy az erõsebb régiók vélik, felhígítják a bizottságot.
Ezen kívül a szubszidiaritás elvének ténylegesen alkalmazhatóvá tételét java-
solta az Európai Bíróság általi kikényszeríthetõség szorgalmazásával. Ezen
igények egyike sem vált valóra. Katalónia szintén ügyesen használta ki az Eu-
rópai Parlament kínálta lehetõségeket; jelentõs politikai haszon származott
számára az Európai Parlament azon határozatából, amely a katalánt a Közös-
ség egyik nyelveként ismerte el, habár ez kevés praktikus következménnyel
járt.

Katalónia intenzíven vett részt az interregionális hálózatépítésben is,
egész Európában kapcsolatokat alakítva ki a különbözõ régiókkal. Ezek a kap-
csolatok gazdasági, politikai és kulturális célokat szolgálnak, elõsegítve Kata-
lónia transznacionális tényezõként való elismertetését. A leginkább sokat em-
legetett ilyen jellegû kapcsolódás az Európa Négy Motorja névre hallgató ré-
giócsoportosulásban való részvétellel alakult ki; ezt a csoportosulást olyan
régiók alkotják, amelyek saját államukban a legfejlettebb technikai színvona-
lon állnak. Spanyolországon belül Katalónia kétségtelenül kiemelkedik eb-
ben a vonatkozásban, azonban számottevõen elmarad partnereitõl: Rhô-
ne-Alpes-tól, Baden-Württembertõln és Lombardiától. Mindazonáltal ez az
együttmûködés fontos szerepet játszik Katalónia presztízsének emelésében,
és abban, hogy Európa dinamikusabb és nagyobb befolyással rendelkezõ régi-
óival alakítson ki szövetséget.

Az európai színtéren követett katalán stratégia egy sor kisebb léptékû kezde-
ményezésbõl áll össze, és nem pedig drámai követelésekbõl. Ez a stratégia oppor-
tunista, keresi a lehetõségeket, bárhol is adódjanak, és fokozatosan igyekszik a re-
gionális érdekek ésa kisebbséginemzetek számára adott játéktér tágítására.E stra-
tégia alkalmazása, más európai régiókkal szövetséget alkotva, bizonyos mértékû
sikerrel járt, és ma a régiók az európai politikában olyan mértékû szerepet játsza-
nak, amilyet néhány évvel ezelõtt elképzelni is nehéz lett volna. Ugyanakkor az
államoktól a hatalmi jogosítványok számottevõ mértékben nem kerültek át a ré-
giókhoz, amit pedig ez a stratégia megkövetelt volna, és a CiU továbbra is a spa-
nyol államon belüli mûködés szükségességét hangsúlyozza. Ez a pragmatikus
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stratégia egy meglehetõsen erõteljes diszkurzussal jár együtt, amelyben Európát
mint a nemzeti aspirációk megvalósításának ideális terepét mutatják be. Európa
kétségtelenül hitelesebbé tette az állam nélküli nemzetépítés gondolatát. Ugyan-
akkor továbbra is szakadék van eme ambiciózus diszkurzus és a konkrétan adott,
korlátozott lehetõségek között.A fiatalabb nacionalistáknál a Pujol-féle, a fokoza-
tosságra és a lassú gyarapodásra épülõ, de korlátozott konkrét eredményeket
hozó stratégiával szemben megnyilvánuló türelmetlenség jeleit láthatjuk. Ezzel
együtt, az egységes valutával rendelkezõ gazdasági és pénzügyi unió felé tett elõ-
rehaladás drámaian háttérbe szorítja az állam által meghatározott gazdasági kere-
tek jelentõségét, ami az EU-n belüli függetlenség politikájának elõtérbe kerülé-
sét eredményezi.

Baszkföld Európában

A baszk nacionalizmus eredete nagyon is eltér a katalán megfelelõjétõl
(Conversi 1997), és bár az elmúlt évtizedekben jelentõs konvergencia volt
megfigyelhetõ, ennek ellenére az attitûdök és az elõfeltételezések terén jelen-
tõs különbségek maradtak fenn. A korai baszk nacionalizmus a helyi partiku-
larizmusban és elszigeteltségben gyökerezett, némi rasszista színezettel, ami
az idegenek, de különösen a spanyolok (ideszámították a katalánokat is) eluta-
sítását jelentette. Ez a nacionalizmus iparellenes volt és politikailag konzerva-
tív, ha nem egyenesen reakciós. Míg a 20. század elején a baszk burzsoázia egy
részének gyarapodásával ezek a vonások jelentékeny mértékben módosultak,
a partikularista összetevõ továbbra is fennmaradt. A baszk iparosítás ténylege-
sen csupán akkor indult be, amikor a vasérc exportjának megtiltása tõkét ho-
zott be Vizcayába, ami megalapozta a baszk vas- és acélipart. A Második Köz-
társaság idején az autonóm baszk kormány aktívan igyekezett külföldi támo-
gatást szerezni, és intenzív kapcsolatépítést folytatott külföldön;
e kapcsolatokat kitartóan ápolta az emigrációs évek alatt is. (Ugalde 1996)
A Baszk Nacionalista Párt (PNV) a Kereszténydemokrata Internacionálé ke-
retében meglévõ kapcsolatai hatására magáévá tette az európai integráció esz-
méjét, és 1949-re változtatott függetlenségi politikáján, ugyanis a federális Eu-
rópán belüli nemzeti autonómia eszméjét tette magáévá. (Partido Nacionalis-
ta Vasco 1995) Az autonóm kormány, megalakulása óta erõteljesen élt az
európai kártya kínálta lehetõséggel. Ugyanakkor a katalán helyzethez viszo-
nyítva számos eltérést láthatunk. A baszk nacionalizmusban erõsebb a szepa-
ratista elem, és ugyan a PNV éppolyan bizonytalan a végsõ célokat illetõen,
mint a CiU, azonban jóval egyértelmûbben láthatjuk egy kirajzolódó
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független baszk állam képét. A PNV nem fogadta el az 1978-as spanyol alkot-
mányt, mivel az a szuverén spanyol állam alkotásaként került benyújtásra, és
nem tartja tiszteletben a baszk fuerost mint elidegeníthetetlen jogot. A PNV
legnagyobb részének végsõ célja egyértelmûen az EU-n belüli nemzeti füg-
getlenség, habár ez inkább hosszú távú programként jelenik meg, semmint
közvetlen célkitûzésként. A CiU által alkalmazott retorika egészen más: ez
Katalóniát nagy körültekintéssel helyezi el a spanyol és az európai kontextus-
ban, és a szeparatista törekvéseket egyértelmûen elutasítja.

A baszk nacionalizmus ezen kívül sokkal jobban megosztott, mint kata-
lán megfelelõje, és rendelkezik egy radikális szárnnyal, amelyik a teljes függet-
lenség megszerzését tûzte ki célul mind a hét baszk tartomány számára, ide-
értve Navarret és a franciaországi baszk tartományokat is. Ez jóval nehezebbé
teszi a baszk érdekek megjelenítését és képviseletét, mivel az állandóan jelen-
lévõ erõszak komoly imázsproblémát jelent. A fennálló államhatárokat meg-
kérdõjelezõ irredenta törekvés nem egyeztethetõ össze az európai egységgel
annak jelenlegi formájában, amely a határok tiszteletben tartásán alapul; ez
utóbbi alkotja az olyan politikák lényegi elõfeltételét, mint például a határon
átnyúló együttmûködés, amelyek a határok funkcionális jelentõségének csök-
kentését célozzák. Mindenesetre a radikális baszk nacionalizmus elutasítja
a jelenlegi Európai Uniót, és a fennálló államok lebontásával a népek Európá-
jának megteremtését tûzi ki célul.

A baszkok a katalánokhoz képest lényegesen kevésbé érzik magukat
spanyolnak és európainak. Egy 1994-es felmérés szerint Baszkföldön a spa-
nyol identifikáció átlagértéke 5,71 volt, míg ugyanez az érték Katalóniában
8,26, Spanyolország egészét tekintve pedig 8,8 volt. A baszkok Európával
való identifikációja 5,2 volt a katalóniai 7,48-as és a teljes Spanyolországra
vetített 6,8-as értékkel szemben. (Sangrador García 1996) Az egyes nemze-
ti csoportok sztereotípiáira vonatkozóan hasonló kép rajzolódik ki.
Az összes autonóm közösség közül a baszkoknak van a legnegatívabb elkép-
zelésük mind a spanyolokról, mind az európaiakról, 6,13-as, illetve 5,41-es
átlagértékekkel, míg egész Spanyolországra ugyanez 8,41, illetve 6,94. A ka-
talánok 7,64-es átlagértékkel közvetlenül a baszkok és a navarraiak után

következnek a spanyolokról alkotott negatív képüket tekintve. Ezzel szem-
ben az európaiakról kialakított elképzelésük a második legpozitívabb a va-
lenciaiak után 7,36-os átlagértékkel, amely meghaladja a 6,94-es spanyol

átlagot (Sangrador García 1996). Összegezve, a baszkok történelmi hagyo-
mányaiknak megfelelõen partikularisták maradtak, és a katalánoknál (említ-
hetnénk itt a skótokat vagy a flamandokat is) problematikusabban élik meg
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a többes identitást, ami pedig a sikeresen folytatott új európai politika lénye-
gi elõfeltétele.

Másfelõl viszont a PNV EU-hívõ, és minden integrációs lépést támogat,
ideértve az egységes közös valutát is. A PNV a CiU-hoz hasonlóan szintén
játssza a Régiók Európája játékot, azonban jóval radikálisabb célokat szem
elõtt tartva. 1995-ben egy sor radikális javaslattal állt elõ, amelyek közvetlen
baszk képviseletet tartalmaztak az európai intézményekben. Ez a stratégia
igencsak nehezen egyeztethetõ össze az EU jelenlegi felépítésével. Nemrégi-
ben síkra szállt a Maastrichti Szerzõdés 146. pontjának Spanyolországra való
kiterjesztése mellett, amely lehetõvé teszi a szubállami kormányok miniszte-
reinek, hogy az adott államot képviseljék a Miniszterek Tanácsában. A CiU jó-
val tartózkodóbb volt ebben a kérdésben, abból a megfontolásból kiindulva,
hogy ehhez alkotmánymódosításra lenne szükség. A valódi mögöttes meg-
gondolás az, hogy a 146. paragrafus alkalmazása közös álláspont elfogadását
tenné szükségessé az összes autonóm közösség számára, ami aláásná Kataló-
nia különállását. A baszk álláspont jóval partikularistább, és az egy autonóm
közösség általi képviselet vagy – közös érdek esetén – az e közösségek egy kis
csoportja általi képviselet gondolatát tartalmazza.

A baszk kormányzat, összhangban kvázi-állami ambícióival, élt az alkot-
mánybírósági döntés kínálta lehetõséggel, és saját irodát hozott létre Brüsszel-
ben. Ez a katalán megoldáshoz képest a képviselet jóval átpolitizáltabb formá-
ját jelenti, és közvetlenebb lobbizási lehetõséget kínál. Ezen kívül Baszkföld
Katalóniánál sokkal inkább függ az EU strukturális alapjából érkezõ pénzek-
tõl, és szoros kapcsolatokat ápol Brüsszellel ezek tervezésének és menedzselé-
sének terén, habár, éppúgy, mint más esetekben, ennek a pénznek még keresz-
tül kell mennie Madridon. A baszkok a Régiók Bizottságának lelkes támoga-
tói, aktív szerepet játszanak ott és más európai vállalkozásokban, habár nem
dicsekedhetnek a katalánok vezetõ szerepével. Baszkföld, Katalóniához ha-
sonlóan, egy sor interregionális konzorciumban vesz részt, például a Periféri-
kus Partmenti Régiók Konferenciájában és annak Atlanti Ív kiegészítõjében.
Ezen kívül számos határon átnyúló kezdeményezésben vesz részt Aquitániá-
val közösen, közel hozva egymáshoz a Pireneusok két oldalán élõ baszkokat,
habár a határ eltörlését célzó szüntelen erõszak éppen az ellenkezõ ered-
ménnyel járt, ugyanis megnehezítette az ilyen jellegû együttmûködést.

A szimbolikus európaiság-diszkurzus jóval kisebb visszhangot keltett
Baszkföldön, mint Katalóniában, mivel sokkal kevesebb a történelmi alap
hozzá. Baszkföld, Katalóniától eltérõen történetileg nem képezett átjárót

Európa és Spanyolország többi része között, és a nacionalizmus jóval
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izolacionalistább színezetû itt. A Régiók Európája diszkurzust Katalóniában
öncélnak tartják, míg a baszkok ugyan hajlamosak szintén részt venni ebben
a játékban, azonban nem hagynak kétségek afelõl, hogy ez csupán egy állo-
más a nemzeti önrendelkezéshez vezetõ úton.

Galícia Európában

A nacionalizmus hosszú idõn át gyengébben jelentkezett Galíciában,
mint a többi történelmi nemzetiség esetében. Galícia politikai kultúrája to-
vábbra is konzervatív és klientelista, a központi, Madridban székelõ központi
hatalommal ápolt kapcsolatok függvénye. A nacionalizmus történelmi okok-
ból igencsak fragmentálódott, és ugyan a Bloque Nacionalista Galego (BNG)

alkotja az ellenzéket a galíciai parlamentben, de maga is csupán egy igen hete-
rogén koalíció, amely magában foglalja a radikális nacionalistákat, az önkor-
mányzatért küzdõket, a szociáldemokratákat és a marxistákat. Retorikája álta-
lában demagóg és Európa-ellenes, az összeurópai politikák kártékony

hatásait állítva a figyelem középpontjába az olyan kulcságazatokban, mint
a halászat, tejipar és a hajógyártás, és nélkülözi azt a pozitív európai irányultsá-
got és elkötelezettséget, amely a többi kisebbségi nacionalista mozgalmat jel-
lemzi az EU más térségeiben. A helyi burzsoá regionalista-nacionalista párt
hiánya jelenti a leglényegesebb különbséget Katalóniához és Baszkföldhöz
képest, habár az 1980-as években történt kísérlet egy ilyen párt létrehozására
Coalición Galega néven. A hatalmon lévõ párt a spanyol Partido Popular(PP) he-
lyi tagozata, amelynek az 1980-as évek vége óta Manuel Fraga a meghatározó
alakja. A PP ennek megfelelõen két részre tagolódik, az egyik Madridhoz kö-
tõdik, és irányultságát tekintve neoliberális, míg a másik nem lép ki a provinci-
ális keretekbõl, és a tradicionalista értékvilágban és a helyi klienshálózatok-
ban gyökerezik. E két rész alapvetõen Fraga személyén keresztül kapcsolódik
egymáshoz. Szintén alapvetõen Fraga volt az, aki az európai regionalista tema-
tikát meghonosította Galíciában. Fraga regionalizmusát élesen meg kell kü-
lönböztetnünk attól az erõs spanyolságtudattól áthatott nacionalizmustól,
amely újra és újra kihangsúlyozza, hogy Galícia Spanyolország integráns ré-
szét képezi. Fraga e határok között buzgón hirdeti a Régiók Európájának gon-
dolatát, a háromszintû kormányzás, a szubszidiaritás és a brüsszeli galíciai je-
lenlét szükségességének eszméit propagálva. Õ maga fáradhatatlanul utazó,
aki állandóan úton van Európában és Dél-Amerikában, hogy minél szélesebb
körben terjessze a megfelelõ Galícia-képet (valamint az önmagáról mint
nemzetközi államférfiról alkotott képet). Galícia jelentõs mértékben
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részesedik az EU Strukturális Alapjaiból, és ez a tény igencsak felértékeli az
európai politikát, valamint könnyebbé teszi Fraga számára az európai regiona-
lizmus melletti kiállást.

A galíciaiak meglehetõsen erõs regionális identitástudattal rendelkez-
nek, azonban a többségük ezt a spanyol identitástudattal összeegyeztethetõ-
nek gondolja. (Moral 1998; García Ferrando et al. 1994) A galíciaiak a spanyo-
lok és az európaiak iránti pozitív attitûdjeiket tekintve kissé az átlag alatti érté-
keket produkálnak, míg némileg kevésbé érzik magukat spanyolnak, és
némileg inkább érzik magukat európainak, mint az átlag. (Sangrador García
1996) Ez a kép sokkal kevésbé drámai, mint Katalóniában, amelyet az Európa
felé fordulás és többes identitás, vagy mint Baszkföldön, amelyet a továbbélõ
partikularizmus jellemez.

Nem tûnik úgy, hogy a galíciai identitáson belül az európai dimenzió erõ-
södõben lenne. Valószínû, hogy Galíciában hosszabb távon Európa meg fog-
ja gyengíteni a függésen alapuló politikai rendszert és kliensrendszerre épülõ
gyakorlatot; általában e két utóbbit teszik felelõssé Galícia gazdasági visszama-
radottságáért. A regionális politika nagymértékben európaizálódott, és
Brüsszel nyomást gyakorol, hogy kevesebbet költsenek az infrastrukturális
beruházásokra, ami a politikai klientúraépítés eszköze lehet, és többet gazda-
ságfejlesztésre, innovációra és humántõkére. A régi politikai rendszer a kisvá-
rosokban és a vidéki területekben, a régió hanyatló részében gyökerezik, és
gyengébb a városokban és a partvidéki területeken, amelyek Európa irányába
tájékozódnak. Az új eurorégió, amelyik Galíciát Portugália északi részével
kapcsolja egybe, a központi államtól független kapcsolatrendszert és erõforrá-
sokat biztosít, valamint a fejlõdés függetlenebb formáit segíti elõ. Ami ugyan-
akkor még mindig hiányzik, az a mérsékelt nacionalista vagy regionalista koa-
líció, amely képes lenne ezeket a tendenciákat kihasználni, és Galícia Európá-
ban való létére vonatkozóan képes lenne olyan vízióval elõállni, amely
összehasonlítható lenne a katalánnal. Az 1990-es évek végén a BNG naciona-
listái visszavettek Európával szembeni ellenségességükbõl, és az Esquerra Re-
publicana de Catalunya által vallott a Népek Európája stratégiához közeledtek,
de a fennálló EU-struktúrák iránt tanúsított mélységes gyanakvásuk tovább-
ra is fennmaradt.

Nemzetek az államon túl?

Az európai integráció Spanyolországban újrafogalmazta a régi nemzetisé-
gi kérdést. Az állam egységéhez és uniformitásához ragaszkodó españolista
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álláspont mindig is összeegyeztethetetlen volt Katalónia, Baszkföld és Galí-
cia nemzetiségi realitásaival. Az Estado de las Autonomías az európai egységese-
déssel és federalizmussal együtt egy új keretet alkot, meghonosítva a korláto-
zott szuverenitás, a területi alkalmazkodás és a szubszidiaritás eszméjét. Ez le-
hetõvé teszi, hogy egy kisebbségi nemzet, valamint annak kulturális és
gazdasági érdekei anélkül jelenjenek meg, hogy felmerülne a szeparatizmus
vészterhes kérdése. Az önálló állam nélküli nemzeti lét és a megosztott szuve-
renitás új diszkurzusát egyaránt legitimálják Spanyolország kisebbségi nem-
zeteinek történelmi hagyományai és maga az összeurópai integrációs pro-
jekt. Európa szövetségeseket és erõforrásokat kínál a spanyol államon belüli
centralizáló tendenciák elleni küzdelemhez. Mindez elõsegíti a területi politi-
ka normalizálódását, alapvetõen a politikai és alkotmányos keretek között tart-
va azt, és egyúttal meg is szelídítette a szeparatista tendenciákat. Ugyanakkor
a radikális baszk nacionalizmus problémájával nem volt képes megbirkózni.
Az EU a fennálló államok stabil képzõdményeire épül, bármennyit veszítse-
nek is ezek valós hatalmukból és tekintélyükbõl.

Gyakran megjegyzik, hogy Spanyolország a területi politika laboratóriu-
ma, mivel olyannyira különbözõ és olyannyira eltérõ tapasztalatokat felhal-
mozott régiók alkotják. Az Európa iránt kialakított viszony vonatkozásában
a három történelmi nemzetiségnél három jól elkülöníthetõ modellt figyelhe-
tünk meg. A katalán stratégia, amely a megosztott szuverenitásra és a korláto-
zott szuverenitás katalán hagyományára épül, erõteljesen kihangsúlyozza
a katalán identitást, miközben azt az új, komplex hatalmi hálózatok kontextu-
sába helyezi. Határozottan antiszeparatista irányultsága a spanyol elitek meg-
nyugtatását szolgálja, ami nem jár mindig sikerrel; ezek Katalóniában hajla-
mosak az állam integritását veszélyeztetõ tényezõt látni. (Puig 1998) Európát
olyan diszkurzív térként használja, amelyben a katalán nemzet megjeleníthe-
tõ, valamint olyan tükörként, amelyben visszatükrözhetõ, miközben megra-
gad minden lehetõséget, hogy befolyást gyakoroljon és az európai intézmé-
nyekbõl forrásokhoz jusson. Az alkotmányos fejlõdés végpontját sohasem ha-
tározzák meg közelebbrõl, csak annyit mondanak, hogy az a katalán
autonómia növelését, Spanyolország több nemzetbõl összetevõdõ voltának
elismerését, valamint a régiók és az állammal nem rendelkezõ nemzetek szá-
mára Európában biztosítandó nagyobb teret foglalja magában. A katalán stra-
tégia megfontolt és megegyezést keresõ, és kerüli, hogy ellenzõivel vagy a spa-
nyol állammal szemtõl szemben konfrontálódjon.

A baszk stratégia, legalábbis egy bizonyos szinten, hasonlóan opportunis-
ta, igyekszik kihasználni minden kínálkozó alkalmat. Ugyanakkor
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összességében egyértelmûbben szeparatista, mivel elutasítja a spanyol állami
kereteket, legalábbis hosszú távon, és elkülönült jelenlét megteremtésére tö-
rekszik az újjárendezett Európában. Ugyan ez számos egyedi kérdésben elég
tág teret nyit a spanyol állammal való kooperáció elõtt, azonban Spanyolor-
szágra vonatkozóan nem teszi lehetõvé közös vízió kialakítását, mivel a szim-
bolikus referenciák éppen ellentétesek egymással.

A galíciai modell megint csak más. Galícia Európában elfoglalt helyére
vonatkozóan nincs általánosan elfogadott vagy legalábbis domináns elképze-
lés. A nacionalisták alapvetõen továbbra is bizalmatlanok, és ellenzéki attitûd-
del közelítenek a kérdéshez. Fraga attitûdje igen pozitív, azonban a katalán, és
még inkább a baszk helyzettõl eltérõen, hiányzik belõle a nacionalizmus
szimbolikus tartalma vagy az állam átalakításának radikális terve. Az õ víziója
sokkal inkább megfelel a német szövetségi tartományokhoz köthetõ „harma-
dik szint” stratégiának, amelyben a régióknak jól meghatározott szerep jut az
európai politika alakításában, de a saját államuk részeként.

1998-ban mindhárom régió nacionalistái több találkozót is tartottak, ame-
lyek eredménye a Barcelonai Nyilatkozat lett, amit a Santiagói és a Vitoriai Nyi-
latkozat követett. Ezekben közös stratégiát próbáltak meg kialakítani Spanyolor-
szágra és Európára vonatkozóan. Ezekben egy új, több nemzetbõl álló és konfe-
derális államot követeltek, valamint tág teret szenteltek az európai tematikának.
Európától nemzeti létük és nyelveik elismerését követelték, és az EU intézmé-
nyeiben való nagyobb részvétel igényét fogalmazták meg. Nevezetesen, helyet
követeltek maguknak az állandó spanyolEU-képviseletben,valamint a Miniszte-
rek Tanácsa mellett tevékenykedõ spanyol delegációban, ahol a kompetenciájuk-
ba tartozó ügyek vannak napirenden, továbbá tagságot a Bizottság munkacso-
portjaiban.Hasonló képviseletet követeltek máseurópai ésnemzetközi szerveze-
tekben is. Egy szociálisan érzékenyebb Európa megteremtését követelték,
valamint a szubszidiaritás elvének következetes alkalmazását.Mindez sok hason-
lóságot mutat a Régiók Európája mozgalommal, azonban az már a három kisebb-
ségben lévõ spanyolországinemzet egyedi sajátossága,hogyspeciálishelyet köve-
telnek maguknak, és nem fogadják el az egyszerû autonóm közösségek státuszá-
ra való visszaminõsítést. A követett stratégia nyilvánvalóan közös elemei
ugyanakkor elfedik a hosszú távú törekvések eltéréseit és az Európa jövõjérõl

alkotott vízió különbségeit. Míg a katalán CiU minden kétséget kizáróan meg-
elégedne a Barcelonai Programmal, amely elismeri a spanyol dimenzió meglé-
tét, még ha egy új, több társnemzetbõl álló államban is, a PNV ugyanakkor még
mindig a teljes függetlenség és az államként történõ európai részvétel után sóvá-
rog, míg a BNG megosztott ebben a kérdésben, mint ahogy számos másban is.
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Lehetséges, hogy a barcelonai folyamat egy új szintézist eredményez majd,
amelyben a baszkok mérséklik szeparatizmusukat, a BNG pedig politikailag
a centrum felé mozdul el, de ez a folyamat még éppen csak elkezdõdött.

Jelenleg még nincs egy kialakult, világos intézményi keret az állam nélkü-
li nemzetek európai létezése számára, a baszkok, katalánok és flamandok min-
den ez irányú erõfeszítése ellenére. Egy nemzet megjelenítése számára szám-
talan szimbolikus lehetõség kínálkozik, és ezek fontos szerepet játszhatnak
mind a nemzetépítés folyamatának konszolidációjában, mind azoknak az igé-
nyeknek a kielégítésében, amelyek e folyamat során felmerülnek. Vannak

bizonyos rendelkezésre álló európai források, és vannak bizonyos csatornák
az európai politika befolyásolására, azonban mindez meglehetõsen ad hoc mó-
don és elszigetelt egységekben történik. Az európai politika „harmadik szint-
jének” intézményesítését, ami pedig olyan ígéretesnek tûnt a Maastrichti
Szerzõdés idején, nem vitték következetesen végig az azt követõ szerzõdés-
módosítások alkalmával. A legfontosabb az, hogy továbbra is az állam az Euró-
pához való hozzáférés alapvetõ csatornája. Ezek után nincs abban semmi
meglepõ, hogy 1996-ban a hatalomra lépõ Néppárt és a CiU, illetve különö-
sen a PNV között folytatott tárgyalások során az egyik legfontosabb téma
a spanyol EU-politika alakításában való intenzívebb részvétel kérdése volt.
Ez magában foglalja az elõzetes konzultáció követelményét, valamint a szub-
állami képzõdmények képviseletét a brüsszeli spanyol állandó képviseletben
és a munkacsoportokban.

A spanyolországi nemzetiségi politika továbbra is alapvetõen instabil.
A kisebbségi nacionalista pártok részérõl állandóan megfigyelhetõ tendencia,
hogy igyekeznek mindent túllicitálni, míg Madrid minden engedményt
visszacsinálna. Az európai dimenzió megjelenése csak tovább bonyolítja
a helyzetet. Egyfelõl, a szuverenitáshoz kapcsolódó kérdések elhomályosítá-
sával és az abszolút megoldások kerülésével hozzájárul a nacionalizmus meg-
szelídítéséhez, másfelõl viszont ugyanezen okból kifolyólag az alkotmányos
fejlõdés számára nem kínál egy fix végpontot. Ebbõl következõen nagyon is
valószínû, hogy Spanyolországban a nacionalista térnyerés tovább folytató-
dik majd az európai integráció elõrehaladtával. Minden egyes integrációs

lépés egyre inkább leértékeli az államot, ugyanakkor felértékeli az európai po-
litika színterét, ami a nemzetiségi politizálás súlypontjának áthelyezõdésével
jár. Az egységes, közös valuta bevezetése, azzal, hogy a nemzeti szuverenitás
egyik legfontosabb szimbólumát kiveszi az állam kezébõl és a hatalmi jogosít-
ványokból egy jelentõs részt Frankfurtba helyez át, a nemzetiségi igénybeje-
lentések újabb hullámát indíthatja el. Újra csak azt látjuk, hogy a „
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nemzetállam” csupán egy a sok lehetséges politikai berendezkedés közül, és
állandó mozgásban van. A nemzetek, amelyek kapcsolata az állammal inkább
nevezhetõ esetlegesnek, mint szükségszerûnek, szintén állandóan változ-
nak; hol feltalálják, hol ismételten újragondolják õket. Amennyiben igaz az,
hogy Európa egy jóval képlékenyebb politikai berendezkedés irányába fejlõ-
dik, amely – legalábbis bizonyos vonatkozásokban – az állam elõtti, többszö-
rösen összetett hatalmi viszonyrendszerre emlékeztet, akkor az alkalmazko-
dás folyamán azok találják majd szembe magukat a legnagyobb problémák-
kal, akik a legcsökönyösebben ragaszkodnak a szuverén nemzetállam 19.
századi formájához, például Franciaországban, Spanyolországban és Angliá-
ban (ez utóbbi nem elírás Nagy-Britannia helyett). Spanyolország nemzeti ki-
sebbségei csupán futó bepillantást kínálnak a lehetséges jövõbe.

Fordította: Sisák Gábor
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