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A katalán autonómia 

A spanyoltól eltérő kultúrájú és nyelvű Katalónia évszázados harcot folytatott és folytat az 

autonómiáért, illetve a függetlenségért, amelyet azonban elérni tartósan korábban csak 

korlátozottan, illetve nem sikerült. Az autonómia és függetlenség iránti vágy meghatározza 

jelenleg is a katalánok világképét, kultúráját és identitását is, hiszen a kiváló földrajzi és 

Spanyolországhoz viszonyított jó gazdasági helyzetük ellenére a függetlenséget nem, csak az 

autonómiát tudták elérni Franco tábornok diktatúráját követően. 

A korábban is fejlettnek tekinthető Katalónia Spanyolország 1986-os Európai Közösséghez 

való csatlakozását követően hatalmas iramban fejlődött, így a fejlődés és prosperitás hatására 

a függetlenség kérdése komolyan nem merült fel, csak az autonómia szélesebb körű 

kiterjesztése, amelynek megvalósítási kísérlete a spanyol Alkotmánybíróság döntésén 

elbukott. 

A függetlenség társadalmi támogatottságának változása 

A gazdasági világválság kitörése előtt kisebbségben voltak a függetlenségpárti erők 

Katalóniában, amelyen a válság kitörése alapjaiban változtatott. 

A válság hatására elkezdett növekedni a függetlenséget pártoló erők támogatottsága, amelyek 

ahhoz vezettek, hogy most már a legjelentősebb katalán politikai erők is a függetlenség 

mellett foglaltak állást. 

Elöljáróban megállapítható, hogy a függetlenség népszerűsége elsősorban gazdasági 

természetű, nem lehet különválasztani a függetlenség iránti törekvések megerősödését a 

Spanyolországot sújtó gazdasági válságtól. 

Katalónia, mint Spanyolország egyik legfejlettebb régiója adja a spanyol GDP majdnem 1/5-

ét és ezért nem meglepő az sem, hogy Katalóniából származik a spanyol állam 

adóbevételeinek 19,49 %. Katalónia gazdasági fejlettsége tehát arra predesztinálja a 

tartományt, hogy jelentős mértékben járuljon hozzá a spanyol költségvetéshez. 

A katalán politikusok és közemberek problémája pontosan ebből a jelentős mértékű 

adóztatásból származik, ugyanis a spanyol kormány a Katalónia által megtermelt jövedelmet 

átcsoportosítja a szegényebb spanyol tartományok megsegítésére és a Katalóniába csak a 

spanyol költségvetés 14 %-át osztja vissza. A spanyol kormány tehát a Katalónia által 

megtermelt jövedelem 30 %-át más spanyol tartományok támogatására fordítja, így 

transzferálja át a jövedelem nagy hányadát nem katalán területekre. 

Ráadásul Katalónia az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre a 

költségvetéséből, amelynek hatására államadóssága jelentősen nőtt. Jelenleg az autonóm 

tartomány adóssága 42 milliárd euró, a költségvetés hiánya 8 %-os. 

A fentieken túl Spanyolországhoz hasonlóan Katalóniában is megnőtt a munkanélküliség és 

recesszió is sújtja a tartományt. 

A rossz gazdasági körülmények hatására a katalán kormány kénytelen volt a spanyol 

kormányhoz pénzügyi segítségért fordulni, amelyet a katalánok nagyon megalázónak éreznek. 

A katalán politikusok érvelése szerint nem kellett volna a spanyol kormány által nyújtott 

pénzügyi mentőövet igénybe venni, amennyiben a spanyol kormány nem vonná el a katalánok 

által megtermelt nemzeti jövedelem nagy részét. 

Megfigyelhető tehát egy gazdag-szegény ellentét Spanyolországon belül, amely ellentét jelen 

például Olaszországban is. A gazdag országrészek feltehetik a kérdést, hogy kell-e a 

válságban továbbra is szolidárisnak lenni a szegényekkel, ahelyett, hogy saját maguk jólétét 

tartanák fenn? 

Érvek a függetlenség mellett 

A függetlenségpárti politikusok alapvetően négy nagyobb, egymással is összefüggő érvet 

használnak a függetlenség kikiáltása mellett: 
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1. Magas a függetlenség politikai és társadalmi támogatottsága 

2012. szeptemberében 1,5 millióan vettek részt a Katalónia függetlenségért rendezett 

tömegtüntetésen, amely jelentős társadalmi támogatottságról árulkodik. 

A 2012. novemberében megtartott választásokon a korábban kormányzó, a függetlenséget 

támogató katalán párt bár nem szerzett abszolút többséget, a függetlenség párti erőknek 

összesen 54 %-os többségük van a katalán parlamentben, amely azt bizonyítja, hogy a 

függetlenségnek nemcsak társadalmi, hanem jelentős politikai támogatottsága is van. 

A közvélemény kutatások szerint egy függetlenségről szóló referendumon is függetlenséget 

pártolók kapnának többséget. 

2. Teljes gazdasági, politikai szuverenitás 

A függetlenség elnyerése esetén nem vonna el több pénzt a spanyol kormány Katalóniától, így 

a katalánok teljesen szabadon dönthetnék el, hogy a megtermelt jövedelmüket mire fordítják. 

A politikai függetlenség elnyerésével nem kellene a katalánoknak a spanyol igazgatási és 

politikai intézményekhez igazodniuk, így lehetőség lenne a teljesen önálló katalán igazgatás 

kiépítésére. 

3. Nem kell a szegény spanyol tartományokat transzferekkel támogatni 

A gazdasági szuverenitáshoz kapcsolódik, de a függetlenség egyik nagyon fontos érve az, 

hogy nem kellene tovább támogatni a szegény spanyol tartományokat, így Katalóniában 

maradna a megtermelt jövedelem. 

4. Nagyobb önállóság az infrastruktúra, kultúra fejlesztéséhez 

A katalánok egyik nagy problémája, hogy szerintük a spanyolok Katalónia infrastrukturális 

fejlesztését elhanyagolják, illetve az általuk termelt jövedelemből a spanyol és nem a katalán 

kultúrát támogatják. Amennyiben nem vonna el a madridi kormány a katalánoktól jövedelmet, 

akkor jóval nagyobb arányban lehetne támogatni a katalán kultúrát, illetve ki lehetne védeni a 

spanyolosítási törekvéseket.  

Érvek a függetlenséggel szemben: 

Természetesen komoly érvek is felhozhatók a katalán függetlenséggel szemben, amelyet a 

spanyol politikusok előszeretettel hangoztatnak is: 

1. Az Európai Uniós és euró tagság a függetlenség esetén az uniós jog alapján nem jár 

automatikusan 

Amennyiben Katalónia a Spanyolországtól való kiválásról dönt, akkor egy önálló, minden 

szempontból szuverén állam jönne létre Európában, amelynek újból kérvényezni kellene az 

EU-s tagságot, le kellene folytatni a csatlakozási tárgyalásokat, amely éveket vehet igénybe. 

Ez elhúzódó jogi és politikai problémákat okozna Katalónia számára.  

2. Több spanyol és EU-s vállalat elhagyja Katalóniát 

A függetlenség kikiáltása esetén több spanyol vállalat már bejelentette, hogy kivonul 

Barcelonából és Katalóniából, egyfajta büntetésként. A függetlenség esetén várható politikai 

és gazdasági káosz miatt több EU-s vállalat is elhagyhatja Katalóniát.  

3. Nagy gazdasági visszaesés következhet be mind Spanyolországban, mind Katalóniában 

Az előző kettő ellenérvhez hasonló gazdasági érv, hogy mind Spanyolországban, mind 

Katalóniában jelentősen csökkenne a GDP, mélyülne a gazdasági válság. Spanyolországot 

mélyen érintené, hogy a leggazdagabb tartománya elhagyná az országot, hiszen így nem tudná 

megoldani az eddig működő szegényebb államok támogatását. 
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4. Ki kell építeni az új hazai és nemzetközi igazgatási szerveket 

A független Katalán állam nem támaszkodhatna többet a Spanyolország által kiépített 

diplomáciai és konzuli testületekre, így Katalóniának kellene kiépítenie egy önálló külügyi 

igazgatást, ami nagyon sok pénzbe kerülne, valamint külön kellene kérelmeznie minden 

nemzetközi és uniós testületbe a felvételét, oda tagokat kellene delegálnia. 

Vannak olyan igazgatási adminisztratív szervek, amelyeket Katalóniában is a spanyol állam 

tart fenn (pl.: egyes központi adók igazgatása). Ezen szerveket is létre kellene hoznia a 

katalán államnak, amelynek költsége szintén nagy összeg lenne. 

5. Ellenséges viszony Spanyolországgal 

Spanyolország több száz éve saját részének tekinti Katalóniát, így nem meglepő, hogy a 

spanyol lakosság heves ellenérzéssel figyeli a katalán függetlenségi törekvéseket. A 

függetlenség kikiáltása mindenképpen fagyos viszonyt eredményezne a két ország között. 

6. Mintául szolgálhat a katalán függetlenség más nacionalista, szeparatista mozgalmaknak 

(pl.: Baszkföld) 

Az európai politikusok jó része sem rokonszenvezik a katalán függetlenséggel, mivel az 

mintául szolgálhat más tartományok, kisebbségek függetlenségi törekvéseinek, nemcsak 

Spanyolországon, hanem egyes uniós országokon belül. 

Függetlenségi, illetve autonómia tervei vannak a baszkoknak Spanyolországban, a skótoknak 

az Egyesült Királyságban, a székelyeknek Romániában, vallonoknak, flamandoknak 

Belgiumban. 

Lehetséges-e a katalán függetlenség? 

Véleményem szerint a függetlenség lebegtetése nagyon jó tárgyalási pozíciókat biztosít a 

katalán kormánynak a spanyol kormánnyal szemben, így engedményeket, újabb hatásköröket 

harcolhatnak ki. Rövidtávon, amennyiben Spanyolországban új, a katalán autonómiát inkább 

pártoló kormány jönne létre, jelentősen javulnának a katalánok esélyei a függetlenségre, 

illetve a még nagyobb autonómiára. Amennyiben a jelenlegi spanyol kormány tovább marad 

hatalmon Spanyolországban, akkor elhúzódó politikai konfliktusokra lehet számítani, 

amelynek kimenetelét megjósolni nem lehet. 

Sok függ attól is, hogy a gazdasági válság a középtávon csillapodik-e. Amennyiben a spanyol 

gazdaság problémáit nem sikerül megoldani, akkor a függetlenség párti erők további teret 

nyerhetnek, nagyobb esélye lehet a függetlenség elérésének. A válság csillapodása a 

mérsékeltebb, nagyobb autonómiát támogató erők megerősödését hozhatják. 

Álláspontom szerint a függetlenség kikiáltása rövid- és középtávon nem reális opció a kiválás 

okozta fentebb részletezett problémák miatt. Nyugodtabb, vagy hevesebb tárgyalásokra, 

politikai csatározásokra lehet számítani, amelynek kimenetele a gazdaság állapotától függ. A 

katalán autonómia mindenképpen növekedni fog a jövőben, kérdés az, hogy ez elvezethet-e a 

függetlenséghez hosszabb távon. 

Szerintem a legnagyobb esélye egy kvázi független, de nem teljesen független Katalónia 

kialakulásának van Spanyolországon belül. 
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V. Felhasznált irodalom jegyzéke 

1. Arguments against Catalan independence 

(http://www.culturespain.com/tag/arguments-against-catalan-independence/) 

2. Catalan Independence? Now? 

(http://unitedexplanations.org/english/2012/10/24/independence-now/) 

3. Catalonia Independence from Spain: When Will We See Tanks in Barcelona? 

(http://www.globalresearch.ca/catalonia-independence-from-spain-when-will-we-see-

tanks-in-barcelona/5308313) 

4. Catalonia Independence Is a Myth: Report 

(http://www.cnbc.com/id/49459644/Catalonia_Independence_Is_a_Myth_Report) 

5. Why Catalonia's Independence is coming 

(http://www.am.ub.edu/~jmiralda/catind.html) 

6. Die verbotenen Früchte der Unabhängigkeit 

(http://www.presseurop.eu/de/content/article/2883121-die-verbotenen-fruechte-der-

unabhaengigkeit) 

7. Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés A katalán regionális autonómia 

és tapasztalatai , Phd értekezés (phd.lib.uni-corvinus.hu/530/1/domonkos_endre.pdf) 

8. Katalónia es a �nemzette válás� alkotmányos folyamata 

(www.mtaki.hu/data/files/81.pdf) 

9. Katalónia történelme (http://catalunya.totalhost.hu/index.php/joomla-license.html) 

10. Katalonien: In der Not für die Unabhängigkeit 

(http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/katalonien-in-der-not-fuer-die-

unabhaengigkeit-11886374.html) 

11. Népszabadság - Pénzt vagy függetlenséget! (http://nol.hu/kulfold/20120920-

penzt_vagy_fuggetlenseget) 

12. Népszabadság - Uniós tagság 24 órán belül? (http://nol.hu/kulfold/20121016-

unios_tagsag_24_oran_belul_) 

13. Reasons for independence of Catalonia (http://independentcatalonia.blogspot.hu/) 

14. Republik Katalonien? Nicht nur auf dem Balkan entstehen Staaten 

(http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1301139/Republik-Katalonien-

Nicht-nur-auf-dem-Balkan-entstehen-Staaten) 

15. Transindex -- Világ � Állam születik? (http://vilag.transindex.ro/?cikk=18309) 

16. HVG - Világ: Almodovár nem ért egyet Katalónia függetlenségével 

(http://hvg.hu/vilag/20121104_Almodovar_nem_ert_egyet_Katalonia_fuggetl) 

 


