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THINK TANK  
 

Granyák Lívia: 
Mi lesz Katalónia sorsa? 1 

 

 

Madridnak bölcsebbnek kellene lennie és gazdasági engedményeknél többet 

ajánlania Barcelonának, írja Cale Salih tanulmányában. Ennek azonban nyomát 

sem látjuk, mi több a megtartott szimbolikus népszavazás miatt is eljárás indult a 

katalán elnök ellen.   

 

 

I. Hogyan jutott Spanyolország idáig? 

 

Arthur Mas, Katalónia vezetője szeptember 27-én írta alá azt a rendeletet, amely 

november 9.-ére egy nem kötelező erejű népszavazást tűzött ki Katalónia 

függetlenségéről. Az akkori felmérések azt mutatták, hogy a katalánok egyik fele az 

elszakadást, míg a másik fele a nagyobb autonómia melletti maradást választotta volna. A 

népszavazás kiírása azonban alkotmányellenes volt, mivel az alkotmány értelmében azt 

csak úgy lehetne megtartani, ha az összes választásra jogosult spanyol állampolgár 

szavazhatna. Így Cale Salih, aki a Közép-Kelet Európa Fórum programjának volt diákja, 

igyekezett felvázolni milyen lehetőségek állnak nyitva a katalánok számára és miért. 

Az alkotmánnyal való összeegyeztethetetlenség miatt egyértelmű volt, hogy az 

Alkotmánybíróságnak fel kell függesztenie a népszavazást.  Ezzel Madrid Arthur Mas-t a 

népszavazás lefújására akarta kényszeríteni. Erre azonban nem került sor, mivel a 

népszavazást bár véleménynyilvánító jelleggel, de november 9-én a felfüggesztés ellenére 

is megtartották. 

 Ezzel Mas és pártja a Konvergencia és Unió (CiU) elkerülte az előrehozott regionális 

választásokat. Sokan úgy tartották, köztük Ferran Requejo, a Pompeu Fabra Egyetem 

professzora is, hogy ha nem a referendum, akkor az előrehozott választások megtartására 

fog nagy valószínűséggel sor kerülni. Egy esetleges választás kimenetele pedig 

egyáltalán nem biztos, hogy a CiU-nak kedvezett volna, tekintettel arra, hogy a legutóbbi 

európai parlamenti választásokon az Republikánus Baloldal Katalónia (ERC) szerezte 

meg az elsőséget az addig töretlen népszerűségnek örvendő CiU-val szemben. Ha pedig a 

CiU elveszíti a következő választásokat az magában hordozza azt a lehetőséget, hogy 

Mariano Rajoy miniszterelnöknek egy olyan új partnerrel kell szembenéznie 

Barcelonában, aki kevésbé lesz hajlandó tárgyalni, mint Mas. 

 

 

II. Függetlenség - miért pont most? 

 

A katalánok elszakadásának kérdése már régóta napirenden van, de miért éppen most 

érett meg a kérdés arra, hogy valódi lépések történjenek? 

                                                 
1
 Cale Salih: Catalonia’s Separatist Swell. https://dgap.org/en/article/getFullPDF/25960 (Letöltve: 

2014.11.05.). 

https://dgap.org/en/article/getFullPDF/25960
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A válasz természetesen több tényezőt foglal magában, írja Cale Salih. Az egyik a 2008-as 

pénzügyi válság, amely igen nagy lendületet adott az elszakadási törekvéseknek, hiszen 

azóta az önállóságot támogatók száma a duplájára nőtt. Spanyolország egyik 

leggazdagabb részeként, Katalónia igen nagy szerepet játszik az ország többi, szegényebb 

részeinek fenntartásában. Ennek köszönhetően sok katalán úgy érezte, hogy a küszködő 

Spanyolország súlya igazságtalanul rántotta magával az ő területüket is.  

 

A katalán nyelv szerepe 

A másik fontos tényező a katalán nyelv, melyen, mint anyanyelven való oktatás 1983 óta 

igen jelentős fejlődés ment végbe. Az EUSCAT projekt tanulmánya szerint erős kapcsolat 

figyelhető meg a katalán nyelv használata és a függetlenség támogatása között. A katalán 

nyelvet szokásszerűen beszélők 84 %-a támogatta az elszakadás gondolatát. Ezzel 

szemben a spanyol nyelvet beszélők közül csak 24,9% szavazott a függetlenségre. Diego 

Muro, aki részt vett a tanulmány elkészítésében, elmagyarázta, hogy a nyelv alapján 

történő vizsgálódás sokatmondó eredményeket hozhat a tekintetben, hogy valaki 

függetlenségpárti-e vagy sem. A nyelv a katalán identitás egyik alapvető pillére és 

használatának gyakorisága szorosan kötődik az elszakadásról való viszonyuláshoz. Így 

érthető, hogy a spanyol Alkotmánybíróság miért mondta 2010-ben: a katalán nyelv nem 

élvezhet elsőbbséget a spanyollal szemben valamint, hogy Katalónia, mint „nemzet” 

jogilag nem létezik. Mostanra azonban a katalán nyelv nagyfokú használata az 

iskolákban, egy új generációt hívott életre, amely erős katalán azonosságtudattal 

rendelkezik. Így a fiatalok körében a katalán függetlenség támogatása különösen magas, 

legalább 60%. Ehhez a gazdasági válság szintén hozzájárult, hiszen a fiatalok nem tudnak 

kielégítő és egyben kihívást jelentő, képzettségi szintjüknek megfelelő munkát találni. A 

függetlenségi mozgalom azonban egyfajta kiutat, értelmes célt kínál számukra a 

kilátástalanságban. 

 

Erős civil támogatottság  

Az erős katalán azonosságtudattal rendelkező fiatalok pedig aktívan is tesznek az 

önállóság kivívásáért, akár média kampányok akár demonstrációk szervezésével. A régió 

legnagyobb civil társadalmi mozgalma, a Katalán Nemzeti Egyesület (ANC) több, mint 

30,000 taggal (több, mint 20,000 aktivistával) rendelkezik. Az ANC nevéhez több, 

emberek millióit érintő demonstráció fűződik. 2013-ban például egy 1,6 millió emberből 

álló, élő láncot szervezett Franciaország határától Valencia határáig (156 km). Ricard 

Gene, az ANC titkárságának tagja elmondta: „Politikai szemszögből, mi (az ACN tagjai) 

meglehetősen különbözően gondolkodunk. Egészen a jobb oldaltól kezdve a szélső 

baloldalig, kéz a kézben dolgozunk az egyesületben.” Ferran Requejo kiemelte „mivel az 

ANC minden politikai irányítástól mentes, meg tudta őrizni tisztaságát.” Ennek 

köszönhetően mára az ANC az egyik legbefolyásosabb és legaktívabb katalán 

önállóságot támogató szervezet. 

 

Skócia szavazhatott- Katalónia miért nem? 

A helyzetet az is fokozza, hogy míg időközben Skócia szavazhatott, Madrid továbbra is 

ragaszkodik elutasító hozzáállásához. Ezzel azonban veszélyes játékot játszik. Ahogy 

Alfred Bosch ERC parlamenti képviselő mondta: „Minél többet tagadnak meg tőlünk, 

annál többet akarunk majd.”   



107 

 

Vajon ezt mutatja a már megtartott szimbolikus népszavazás is? A referendum 

megtartását megelőzően több katalán támogatta azt, hogy népszavazással dönthessenek a 

kérdésben, mint a tényleges elszakadást. Ezzel szemben a megtartott szavazáson a 

résztvevők 80,7%-a mondta, hogy Katalónia legyen állam és egyben önálló is. Ez 

lényeges, mivel Katalónia állami voltának nem feltétlenül kellene együtt járnia a 

spanyolokkal való szakítással is. Egy föderalista Spanyolország kialakítása pedig 

kompromisszumos megoldást jelentene mindkét fél számára. 

 

A népszavazás eredményeinek jelentősége azonban megkérdőjelezhető, hiszen az 5,4 

millió választásra jogosult közül „csak” 2,25 millióan szavaztak, pedig már 16 éves 

kortól szabad volt a részvétel.  Öt településen a polgármester ellenvéleménye miatt nem 

lehetett szavazni. Ebből kifolyólag ez az adat nem hiteles, de egyfajta támpontnak 

mindenféleképpen tekinthető. Nem véletlen, hogy Mas elnök ezt követően egy hivatalos 

népszavazás megtartását kívánta. 

 

Erre azonban Madrid nem sok hajlandóságot mutat, dacára annak, hogy tisztán látszik a 

függetlenségpártiak igen jelentős és elszánt erővel bírnak. Ez pedig nem fog csak úgy 

eltűnni. Bár az új spanyol király, VI. Fülöp jó indulatát és a katalánok iránti tiszteletét 

fejezte ki uralkodásának kezdetekor, ezen és a véleménynyilvánító népszavazás meg nem 

akadályozásán túl a spanyol fél nem tett semmit a katalánok felé való közeledés 

érdekében. Azt is be kell látnunk, ez az uralkodói gesztus és a szimbolikus népszavazás 

megtarthatósága nyilvánvalóan kevés a katalánoknak.  A spanyol fél részéről pedig 

semmilyen tényleges szándékot nem fejez ki a katalán függetlenedés megengedése 

tekintetében.  

 

 

III. Mit kellene tenni? 

 

Az elszakadás kérdésében a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldást a népszavazás 

megtartásának megengedése jelentette volna, írja Cale Salih. Ezzel Madrid kifejezhette 

volna jó szándékát a katalánok felé, akik már amúgy is egyre érzékenyebbek a kormány 

támadó magatartásával szemben. Természetesen a referendum megtartásának 

engedélyezése magában rejti az elszakadás kimondásának veszélyét, de amint láttuk 

Skóciában nem ez történt. 

 

A megtagadás minden bizonnyal tovább szítja a feszültségeket, gátat vetve ezzel a felek 

közötti párbeszédnek, amely ideális eszköze lehetne a probléma megoldásának. 

Mindezek mellett pedig ezzel más, alternatív, talán még radikálisabb megoldások 

keresésére ösztönzik a katalánokat.  

 

A kérdésben érdekes szerepe lehet az Európai Uniónak is. Az elszakadni kívánó 

katalánok többsége ugyanis az EU-ban kíván maradni. A tanulmányok azt mutatják ez 

olyannyira erős szempont számukra, hogy az elszakadást támogatóinak száma 

drasztikusan csökkenne, ha a független Katalónia kiszorulna az EU-ból. Így tehát a 

jövőben a vita eldöntését a jelenleg még bizonytalan uniós tagság kérdése is 

nagymértékben befolyásolhatja.  


