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A „katalánkérdés” semmiképpen 
sem új jelenség. A katalán naci-
onalizmus a nemzeti mítoszok 

felépítésénél általában tapasztalható túl-
zásokkal, de nem történelmi alap nélkül 
vezeti vissza az Ibériai-félsziget más po-
litikai, jogi, kulturális és nyelvi közössé-
geitől elkülöníthető Katalónia történetét 
egészen a Római Birodalom bukása utáni 
időszakra.

A mai Katalónia hozzávetőleges térsé-
ge a Frank Birodalomnak a mórok ellen 
vívott háborúi idején kezdett szert tenni 
önállóan is értelmezhető területi iden-
titásra: a két háborús fél által birtokolt 
földek közötti ütközőzónaként létrejött 
őrgrófságok (Marca Hispanica) kele-
ti régiói a 10. században egyesültek a 
frank király egyik vazallusának, Barce-
lona grófjának uralma alatt. A Barcelonai 
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A 2015. szeptember 27-én Katalóniában lezajlott tartományi parlamenti választások jó alkal-
mat szolgáltatnak arra, hogy áttekintést adjunk a katalán autonóm közösség aktuális politikai, 
társadalmi és gazdasági helyzetéről. A cikkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 
függetlenségi törekvések milyen aktuálpolitikai, történelmi, jogi és gazdasági érvrendszerrel 
próbálják meg alátámasztani az elszakadást, és hogy annak mi az objektív valóságtartalma. 
Hipotézisünk, hogy Katalónia függetlenné válása negatív hatással lenne a régió gazdaságára – 
ez alól csak egy politikailag és jogilag rendezett (egy átlátható alkotmányreform keretében 
levezényelt) elszakadás jelenthetne kivételt. A „katalánkérdés” történelmi áttekintését köve-
tően megvizsgáljuk a katalán szeparatista mozgalom utóbbi években elért „eredményeit”, a 
2015. szeptemberi tartományi választásokat, és elemezzük az esetleges függetlenné válás jogi 
implikációit és gazdasági hatásait.

The Catalan regional election gives us a good opportunity to have an overlook at the actual 
political, social and economic situation in the autonomous community. In the article we are 
analysing objectively the legal, historical and political aspects of the argumentation of the 
Catalan independence movement. Our hypothesis is that the separation, independization of 
Catalonia would have a negative impact on the regional economy, with the exception of a 
legally and politically well-established secession including a Spanish constitutional reform. 
After the historical review of the “Catalan question” we are analysing the “achievements” 
of the Catalan separatist movements, the election results of September 2015 and the possible 
legal and economic effects of a hypothetical independization.

* * *
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Grófság 1137-ben lépett dinasztikus uni-
óra az Aragóniai Korona országaival, így 
a mai Katalónia területe is részévé vált a 
középkor egyik legsikeresebb mediterrán 
birodalmának, amely az Ibériai-félsziget 
keleti tartományai és a Baleár-szigetek 
mellett dél-itáliai területeket is magában 
foglalt, sőt a legnagyobb kiterjedése ide-
jén egészen Hellászig nyúlt. Az egyesü-
lés azonban nem jelentette a különálló 
jogi rezsim és politikai intézményrend-
szer feladását: a mai katalán kormány, a 
Generalitat első elnökét, Berenguer de 
Cruïllest 1359-ben választották meg a 
katalán rendek.1

A középkor végét, illetve a felfedezések 
korát Katalónia már egy másik dinaszti-
kus konglomerátum részeként érte meg: 
Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdi-
nánd 1479-ben kötött házassága, melyre 
ma az egységes Spanyolország létrejötté-
nek első lépéseként tekintünk, a katoli-
kus uralkodók (Reyes Católicos) uralma 
alatt egyesítette az Ibériai-félsziget Por-
tugálián kívüli részét. A dinasztikus unió 
azonban sokáig nem jelentett egységesí-
tett kormányzást: az Aragóniai Korona 
országai (így Katalónia is) megőrizhet-
ték – ha nem is a függetlenségüket, de a 
feudalizmus idejéből átörökített – széles 
körű önállóságot biztosító jogi-politikai 
intézményrendszerüket. Részben ennek 
a következménye Aragónia kereskedő-
birodalmának a hanyatlása is: miközben 
Amerika felfedezésével a világkeres-
kedelem az Atlanti-óceán térségében 
bontakozott ki, az új szerzeményeket 
következetesen Kasztília nevében vették 
birtokba a konkvisztádorok. Katalónia 

később a sok közül az egyik színfoltja lett 
a spanyol és az osztrák Habsburg-terüle-
teket az uralma alatt egyesítő V. Károly 
német-római császár2 elképesztően hete-
rogén birodalmának.

Katalóniának saját identitással rendel-
kező területi, jogi és politikai entitásként 
akkor kezdődtek a gondjai, amikor a Ká-
roly császár lemondása után két dinasz-
tiaként tovább uralkodó Habsburg-család 
spanyol ága II. Károly 1700-ban bekö-
vetkezett halálával kihalt. Az azt követő 
közel másfél évtizedes háborúskodásban 
– amely spanyol örökösödési háborúként 
került be a történelmi köztudatba, és 
amelyet valamennyi európai hatalom a 
saját érdekeinek megfelelően igyekezett 
befolyásolni – Katalónia a Habsburg je-
lölt, Károly főherceg trónigényét támo-
gató oldalon küzdött. A katalán rendek 
abban bíztak, hogy általa megtarthatják a 
meglévő kiváltságaikat – nem úgy, mint a 
Bourbon-ház központosító törekvéseivel 
szemben. Amikor azonban 1711-ben a fő-
herceg VI. Károlyként német-római csá-
szár, III. Károlyként pedig magyar király 
lett, a nagyhatalmakban felelevenedett a 
Habsburg-területek újraegyesítésének a 
réme, így alkalmasint elfogadták a kiseb-
bik rosszat, vagyis XIV. Lajos francia ki-
rály unokájának, Fülöpnek a trónigényét – a 
francia és spanyol korona egyesítésének 
tilalmával.

Katalónia az utolsó pillanatig küzdött 
a Bourbon jelölt ellen; V. Fülöp király 
végül 1714. szeptember 11-én, több mint 
egyéves ostrom után vette be Barcelonát. 
Ez a nap a katalánok nemzeti ünnepe lett, 
mert máig a „szabadságuk” elvesztéseként 
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emlékeznek rá. A kor kormányzási ideál-
jának tekintett abszolutizmus kiépítése és 
Katalónia engedetlenségének megtorlása 
az egységes Spanyol Királyság létrejöt-
téhez, Katalónia rendi, politikai, jogi és 
kulturális különállásának felszámolásá-
hoz vezetett. Az abszolút monarchia köz-
pontja Madrid, hivatalos nyelve a kasz-
tíliai lett, noha „a [katalóniai] népesség 
nagy része nem értette azt”.3

Katalónia egészen a 19. századig nem 
nyerte vissza a saját identitásába vetett hi-
tét, akkor azonban, a spanyol gyarmatbi-
rodalom felmorzsolódásával párhuzamo-
san, az Ibéria-félsziget legiparosodottabb 
és legmodernebb régiójává vált. A gazda-
sági fellendülés biztos hátteret teremtett 
a kulturális újjászületés (Renaixença) 
programjának és a katalán identitás útke-
resésének. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
a második köztársaság kikiáltása után 
a republikánus kormány beleegyezett 
Katalónia első autonómiastatútumának 
(Estatut d’Autonomia) 1932-es életbelé-
péséhez és a Generalitat helyreállításá-
hoz.

A katalán autonómia éltetőinek öröme 
azonban nem tartott sokáig: a köztár-
saságot néhány év múltán elemésztette 
a polgárháború, amelyből 1939-ben a 
Francisco Franco tábornok vezette mo-
narchisták kerültek ki győztesen. Bár a 
tábornok nem hívta vissza az országba az 
uralkodót, a nevével fémjelzett diktatúra 
a monarchia leglátványosabb szimbólu-
mait felhasználva építette ki a fasizmus-
hoz hasonlítható korporatív rendszerét, 
melynek alapvető ideológiája az egysé-
ges (spanyol) nemzet egységes (madridi) 

kormányzása volt, felidézve a két évszá-
zaddal korábbi abszolutizmus hagyomá-
nyait. Bármiféle tartományi önállóság, 
így Katalóniáé is, veszélyt jelentett a tel-
jes centralizációra, így a Franco-rezsim 
a lehető legteljesebben elfojtotta azo-
kat.4 A köztársasági Katalónia számos 
vezetőjét, köztük a Generalitat nemzeti 
hőssé vált elnökét, Lluís Companyst ki-
végezték, a katalán kormány száműze-
tésbe kényszerült, a katalán nyelv nyil-
vános használatát betiltották, a katalán 
identitás bárminemű megnyilvánulását 
pedig szigorúan büntették. Franco idején 
kormányzati politika volt, hogy Kataló-
nia minél kevésbé legyen „katalán”, ezért 
jelentős számban telepítettek be „spanyol 
ajkú” lakosságot Andalúziából.

A demokrácia visszatérése

A Caudillo5 1975-ben bekövetkezett ha-
lála egyben a diktatúra végét és az al-
kotmányos monarchia visszaállítását is 
jelentette Spanyolországban. Katalónia 
is reménykedéssel fogadta a demokrácia 
visszatérését: az Adolfo Suárez vezette 
új spanyol kormány elismerte Katalónia 
jogát a történelmi alapokon nyugvó au-
tonómiájához, a Generalitat és annak el-
nöke, Josep Tarradellas pedig visszatért 
a száműzetésből.6 A János Károly király 
által 1978 decemberében szentesített új 
alkotmány lefektette a jogállamiság és 
a demokráciák sorába visszatérő, Euró-
pa felé igyekvő Spanyolország politikai 
működésének alapjait.7 Bár a szuvereni-
tás forrásának és az önrendelkezés ala-
nyának az egységes spanyol nemzetet 



2015. tél 79

Európa következő állama

tette meg, elismerte a nemzetiségeknek 
(nacionalidades) és régióknak az önkor-
mányzathoz való jogát. Ennek jegyében 
fogadták el a Katalán autonóm közösség 
statútumát 1979-ben. A statútum,8 utal-
va Katalóniának a történelem folyamán 
élvezett önkormányzati, önigazgatási jo-
gaira, rögzítette azokat a feladatköröket, 
amelyeket az autonóm közösség saját ha-
táskörben vagy a központi kormányzattal 
együtt, annak tevékenységét kiegészítve 
gyakorolhat. Az 1979-es statútum az új-
jáéledő katalán identitás fontos jogi do-
kumentuma, valamint a diktatúra utáni 
politikai rendszer alapvető meghatározó-
ja lett.

Az első demokratikus választáso-
kat 1980-ban tartották Katalóniában. 
A választók a jobbközép, mérsékel-
ten nacionalista Konvergencia és Unió 
(Convergència i Unió, CiU) pártszö-
vetségnek, illetve az azt vezető Jordi 
Pujolnak adtak lehetőséget a kormányala-
kításra. Pujol és a CiU több mint két év-
tizedig, 2003-ig vezette a Generalitatot. 
Ez volt az újjáélesztett katalán politikai 
élet formálódásának, az új alkotmányos 
keretekben rejlő lehetőségeknek a kata-
lán identitás és intézmények megerősí-
tése érdekében történt kiaknázásának az 
időszaka. A katalán politika fősodra eb-
ben az időben nem a függetlenség kérdé-
se mentén polarizálódott; azt a lakosság 
elenyésző része támogatta, az 1980-as 
választásokon pedig „egyetlen független-
ségpárti jelöltet sem választottak” parla-
menti képviselőnek.9 (A Katalán Repub-
likánus Baloldal [Esquerra Republicana 
de Catalunya, ERC] is bejutott ugyan a 

parlamentbe, de akkor még nem hangoz-
tatta a függetlenségpárti követeléseit.) 
A kivívott autonómia az akkori viszo-
nyok között elégséges keretnek tűnt a ka-
talán és spanyol, valamint Spanyolország 
1986-os EK-csatlakozása után a katalán 
és európai identitások összeegyeztetéséhez.

Katalónia Spanyolországon belüli he-
lyének újraértelmezése a statútumnak a 
gyakorlatba történt átültetésével párhuza-
mosan került a katalán politika látóterébe. 
A demokratikus átmenetet és az európai 
integráció folyamatait kísérő gazdasági 
fejlődés ismételten elegendő önbizalmat 
és teret adott Katalóniában annak a vizs-
gálatára, hogy hogyan lehet biztosítani a 
Spanyolország keretein belüli optimális 
politikai és kulturális fejlődést. Ez min-
denekelőtt az ún. szimmetrikus (illetve 
annak szánt) devolúció10 kontextusában 
került elő: a spanyol alkotmány ugyanis 
az egyes autonóm közösségek létrejöttét 
nem kötötte nemzetiségi, etnikai vagy 
történelmi feltételek – tehát bármilyen 
korábbi területi identitás – meglétéhez. 
A café para todos11 modellje minden 
autonóm közösség számára egyenlő le-
hetőséget biztosított bizonyos kompeten-
ciák gyakorlására. Ezzel az olyan törté-
nelminek tekinthető nemzetiségek, mint 
a baszkok, a galíciaiak és a katalánok 
nem voltak teljes mértékben elégedettek, 
hiszen a spanyoltól különállóan is értel-
mezhető nemzeti narratívájuk birtokában 
a nemzeti, nemzetiségi, kulturális, etni-
kai stb. különbözőségre nagyobb hang-
súlyt helyező, tehát nagyobb mértékben 
aszimmetrikus devolúciós modellt része-
sítettek volna előnyben.12
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A katalán politika ilyen törekvéseit 
nem fogadták maradéktalan lelkesedés-
sel Madridban. A jobbközép Néppárt 
(Partido Popular, PP) győzelme a 2000-
es választásokon nemcsak José María 
Aznar kormányfőségének kezdetét je-
lentette, de azt is, hogy „a szimpátiát 
és megértést, amely Katalónia nagyobb 
autonómia … iránti törekvéseit övezte, 
egy neocentralista, konzervatív és neo-
liberális politikai diskurzusba ágyazott 
ellenségesség váltotta fel”. 13 Az Aznar-
kormánynak a további kompetenciák au-
tonóm közösségi hatáskörbe történő de-
valválásától való merev elzárkózása azt 
eredményezte, hogy a 2003-as katalán 
választások kampányát leginkább Kata-
lónia Spanyolországon belüli pozíciójá-
nak az újraértelmezése uralta. A válasz-
tások eredményeként az egyébként győz-
tes CiU a demokrácia visszatérése óta 
először nem volt képes kormányt alakíta-
ni Katalóniában, mert a baloldali pártok 
– a Katalán Szocialista Párt (Partit dels 
Socialistes de Catalunya, PSC), a már 
említett Katalán Republikánus Baloldal 
(Esquerra Republicana de Catalunya, 
ERC) és a Zöld Katalóniáért Kezdemé-
nyezés (Iniciativa per Catalunya Verds, 
ICV) – koalíciós megállapodást kötöt-
tek. A Generalitat új elnöke a szocialista 
Pasqual Maragall lett.

Maragall elkötelezte magát arra, hogy 
a katalán választópolgárok egyik fontos 
elvárásának eleget téve keresztülviszi az 
1979-es statútum reformját. Annak elle-
nére, hogy 2004-ben a PSC-vel azonos 
ideológiai platformon álló Spanyol Szo-
cialista Munkáspárt (Partido Socialista 

Obrero Español, PSOE) és José Luis 
Rodríguez Zapatero átvette az ország 
kormányzását a Néppárttól, ez nem volt 
egyszerű feladat. Maragallnak meg kel-
lett küzdenie saját pártjával, koalíciós 
partnereivel és más katalán politikai for-
mációkkal is, mielőtt a katalán parlament 
elfogadott volna egy statútumtervezetet. 
A Madridba továbbított tervezeten az or-
szágos törvényhozás (Cortes Generales) 
több ponton is módosított, ám végül 
a kongresszus és a szenátus is áldását 
adta rá, és referendum útján a katalán 
választópolgárok is megerősítették azt. 
Maragallnak ez a siker a székébe került: 
a 2006-os előrehozott választások után, 
amelyek a 2003-ban látottakhoz hasonló 
eredményt hoztak, a szintén szocialista 
José Montilla vette át a Generalitat ve-
zetését, fenntartva a baloldali koalíciós 
kormányzást.

Mindeközben a Partido Popular, 
amely az új statútumban a „[spanyol] ál-
lam végét” vizualizálta, és ezért az ellen 
szavazott a Cortesben,14 más autonóm 
tartományok képviselőivel, valamint az 
alapvető jogok biztosával (Defensor del 
Pueblo) közösen megtámadta a statútu-
mot kihirdető törvényt a spanyol Alkot-
mánybíróság (Tribunal Constitucional) 
előtt. 2010. június 28-án, négy évvel (!) 
az új statútum elfogadása után az Alkot-
mánybíróság egy közel félezer oldalas 
ítéletben alkotmányellenesnek vagy nem 
alkalmazhatónak minősítette annak lé-
nyegi részeit, különösen azokat, amelyek 
Katalóniára mint nemzetre hivatkozva 
állapították meg az autonóm közösség 
kompetenciáit.
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A hosszadalmas jogi eljárást követően 
megszületett, a katalán nemzeti törekvé-
sek számára lesújtó ítéletet jelentős fel-
háborodás fogadta Katalóniában. Július 
10-én, egy nappal az ítélet teljes szöve-
gének nyilvánosságra hozatala után több 
mint egymillió tiltakozó vonult fel Bar-
celonában. A megmozdulás több száz 
katalán NGO szervezésében jött létre, és 
részt vettek benne a Generalitat, a CiU, 
a PSC, az ERC és az ICV képviselői is, 
nem beszélve a katalán városok polgár-
mestereiről vagy éppen Joan Laportáról, 
az FC Barcelona egykori elnökéről. A de-
monstráción felbukkant szlogen – „Som 
una nació. Nosaltres decidim.” (Nemzet 
vagyunk. Mi döntünk.] – világossá tette, 
hogy a katalán nacionalizmus ellen ke-
resztes hadjáratot hirdető PP, amely az 
elsődleges politikai felelősséget viseli a 
statútum megtorpedózásáért, legfeljebb 
a katalán nacionalizmus megerősödését 
érte el.15

Autonómiakövetelésekből 
szeparatizmus

Az autonómiastatútum jogi kiüresíté-
sét követő 2010-es katalán választások 
ismét lehetővé tették a CiU-szövetség 
kormányra kerülését: a 135 parlamenti 
mandátumból 62-nek a megszerzése, ha 
nem is abszolút többséget, de azért ké-
nyelmes pozíciót jelentett. Artur Mas, 
a Generalitat új elnöke a programjában 
összekapcsolta a gazdasági problémák 
kezelését a nemzeti-politikai célkitű-
zések sikerességével. Mas legfontosabb 
ígérete ebből a szempontból a katalóniai 

adóbevételek egy részének a központi 
költségvetésbe transzferálását szabályo-
zó fiskális paktum Madriddal való új-
ratárgyalása volt. A Spanyolországot is 
keményen sújtó globális pénzügyi-gaz-
dasági válság kontextusában bő tápot ka-
pott az az érvelés, miszerint az autonóm 
közösségek átlagánál jobban teljesítő ka-
talán gazdaságot súlyosan hátráltatják a 
központi újraelosztó mechanizmusok, 
amelyek a katalán adófizetők pénzéből 
finanszíroznak rosszabbul teljesítő tarto-
mányokat.16 Artur Mas a választói elége-
detlenségnek eme két fundamentumára, 
a kiüresített statútumra és a kedvezőtlen-
nek beállított pénzügyi szabályozásra tá-
maszkodva alkotta meg a dret a decidir, 
azaz a „döntéshez való jog” szlogenjét, 
amely kellően homályos volt ahhoz, hogy 
alkalmasint a katalán nép önrendelkezés-
hez való jogára tett utalásként is lehessen 
értelmezni.17

Azt követően, hogy 2012 szeptembe-
rében Mas sikertelennek nyilvánította 
a Spanyolország kormányfőjeként tevé-
kenykedő, néppárti Mariano Rajoy-jal a 
fiskális paktum újratárgyalásáról 2011 
óta folyó megbeszéléseket, ismét válasz-
tásokra került sor Katalóniában. Mas 
ugyanis azt szerette volna, ha a választók 
megerősítik a Madriddal vívott harcában, 
éppen ezért a dret a decidir szellemében 
egy önrendelkezési referendumot ígért 
újraválasztása esetére. A választások 
eredményeként valóban hivatalban ma-
radhatott, viszont az általa vezetett párt-
szövetség parlamenti többsége csökkent, 
így a CiU kénytelen volt együtt kormá-
nyozni a republikánusokkal (ERC) és a 
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zöldekkel (ICV), noha formális koalíci-
ós egyezmény nem volt az ideológiailag 
igencsak eltérő platformon álló pártok 
között. A kvázi koalíciós kormányzásnak 
ez a kényszere viszont gyorsan elvezetett 
oda, hogy a katalán önrendelkezés ügye, 
illetve az azt elősegíteni hivatott referen-
dum váljon a legnagyobb közös osztóvá a 
CiU és partnerei között.

2014. november 9-én végül sor került 
arra, amit a CiU, az ERC és az ICV, vala-
mint az e kérdésben hozzájuk csatlakozó, 
függetlenségpárti Népi Egység Listája 
(Candidatura d’Unitat Popular, CUP) 
Katalónia önrendelkezéséről tartott re-
ferendumként igyekezett kommunikálni. 
Mivel az autonóm közösségek „önrendel-
kezéséről” – vagy kiválásáról – nem lehet 
alkotmányos úton népszavazást kiírni, a 
kvázi referendum először a „konzultá-
ció” (consulta), az Alkotmánybíróság-
nak ezt alkotmányellenesnek bélyegző 
ítélete után pedig az „állampolgári rész-
vételi folyamat” (procés de participació 
ciutadana) elnevezést kapta. A névvál-
toztatás persze nem győzte meg a mad-
ridi kormányt a konzultáció jogszerű-
ségéről. Artur Mas és szövetségesei vi-
szont abszolút győzelemként igyekeztek 
beállítani az eredményeket: a szavazók 
mintegy 80 százaléka egy független ál-
lamként létező Katalónia, további 10 
százaléka pedig egy függetlenség nélküli 
államiság mellett tette le a voksát (akár-
mit is jelentsen ez utóbbi).18 A győzelem 
apró szépséghibája – a jogi problémákon 
kívül – a 35 százalék körülire becsülhető 
részvételi arány volt.19 Ez azonban nem 
állította meg a katalán politikának és 

közéletnek az immáron a Spanyolország-
tól való függetlenség kérdése mentén tör-
ténő polarizálódását.

Artur Mas legalábbis nem látott lehe-
tőséget a visszakozásra. Az általa veze-
tett jobbközép kormánypártok és a re-
publikánusok egyre inkább elkötelezték 
magukat a katalán függetlenség ideája 
mellett. Mas következetesen igyekezett 
azt demonstrálni, hogy az autonóm kö-
zösség elnökeként továbbra is jogköve-
tően jár el, így az ERC-vel és annak el-
nökével, Oriol Junquerasszal, valamint 
több szeparatista civil szervezettel együtt 
megalkotta a „választási népszavazás” 
(elecciones plebiscitarias) mágikus for-
muláját. A függetlenségi retorika és az ősi 
rivális ERC melletti elköteleződés nem 
nélkülözte a konfliktusokat: az 1980 óta 
minden egyes katalán választáson első 
erőként végző, és két alkalom kivételével 
kormányt is alakító CiU felbomlott: az 
UDC (Unió Democràtica de Catalunya) 
úgy döntött, nem kívánja Artur Mas és 
Oriol Junqueras politikáját támogatni.

Így tehát a katalán törvényhozásban 
képviselettel rendelkező pártok közül 
a CDC (Convergència Democràtica de 
Catalunya) és az ERC írta alá 2015. már-
cius 30-án azt a szándéknyilatkozatot, 
amely összefoglalta a legnagyobb füg-
getlenségpárti csoportosulásnak a 2015-
ös előrehozott választásokra vonatkozó 
céljait. Ezek közül kiemelkedik, hogy a 
választási programjukban egyértelművé 
kívánják tenni a függetlenség melletti 
elköteleződésüket, és győzelmük esetén 
a választásokat követő másfél éven belül 
létrehoznak egy önálló katalán államot. 
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A nyilatkozathoz csatlakozott még az 
Òmnium Cultural, egy erős politikai pro-
fillal rendelkező kulturális szervezet, az 
Assemblea Nacional Catalana (ANC), 
egy függetlenség párti grassroots 
organization és az Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), a 
függetlenségpárti katalóniai önkormány-
zatok tömörülése.20 A katalán parlament 
feloszlatásáról és a választások szep-
tember 27-ére való kiírásáról intézkedő 
rendeletet 2015. augusztus 3-án írta alá 
Artur Mas.21

Akkorra már az is világossá vált, hogy 
a CDC és az ERC a Junts pel Sí [Együtt 
az igenért] névre keresztelt közös, rész-
ben „civil” listával indul a választásokon, 
amelyet Raül Romeva, az ICV egykori 
európai parlamenti képviselője vezetett, 
Artur Mas és Oriol Junqueras pedig csak 
a negyedik és ötödik helyet foglalta el. 
Ezzel is demonstrálni kívánták a katalán 
függetlenség iránt elkötelezettek párto-
kon átívelő összefogását.22 A Junts pel 
Sítől függetlenül, de szintén az önálló 
állam mellett kampányolt a már említett 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 
egy már szinte anarchista szélsőbaloldali 
párt, amely a hajdani punk és lakásfog-
laló mozgalmakból nőtt ki. Saját magát 
olyan szervezetként definiálja, amely a 
szegények érdekeit akarja képviselni, és 
„a független, szocialista, ökológiailag 
fenntartható, területileg kiegyensúlyo-
zott és »történelmi« katalán tartományo-
kért (Països Catalans) kíván dolgozni”.23 
Korábbi listavezetője, David Fernàndez 
i Ramos rendszeresen farmerban és 
pólóban jár a parlamenti ülésekre és 

sajtótájékoztatókra, azt hangsúlyozandó, 
hogy ő a „nép gyermeke”.24

Bármennyire szerette is volna, a többi 
politikai formáció nem tudta elérni, hogy 
a választási kampány ne a függetlenség 
kérdése mentén tematizálódjon. A PP, 
illetve annak katalán szervezete, a PP-C 
továbbra is a spanyol alkotmány tisztelet-
ben tartásával, valamint a függetlenségi 
törekvések képtelenségének bizonygatá-
sával kampányolt, a PSC pedig a föde-
ratív jellegű alkotmányreformot próbálta 
előhúzni a kalapból.25 Az önállóan indult 
UDC is hasonló javaslatot fogalmazott 
meg: Josep Antoni Duran i Lleida párt-
elnök egy Katalónia különleges státusát 
elismerő rendelkezésnek az alkotmányba 
illesztését akár (a spanyol alkotmányos 
szisztémában rendkívül bonyolult) alkot-
mányreform elkerülésével is lehetséges-
nek látta.26

A viszonylag újoncnak számító formá-
ciók közül a Podem (spanyolul: Podemos), 
amely az ICV-vel és más kisebb zöld for-
mációkkal együtt a Catalunya – Sí que 
es pot [Katalónia – Lehetséges] nevű kö-
zös listát indította a választásokon, igye-
kezett elkerülni a katalán függetlenség 
kérdésében való kategorikus állásfogla-
lást. Míg a párt ideológiája alapján nehéz 
lett volna elítélni az önrendelkezés esz-
méjét, úgy vélték, a 2015 decemberében 
esedékes országos választásokon szava-
zatvesztéssel járhat az önálló Katalónia 
melletti kiállásnak még a látszata is.27

A 2005-ben civil kezdeményezésként 
Katalóniából indult párt, a Polgárok (kata-
lánul: Ciutadans, spanyolul: Ciudadanos, 
C’s) elítélte ugyan a PP hozzáállását, de 
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visszautasította a függetlenségi gondolat 
legitimitását. Ez az álláspont a válasz-
tások előtt sem tűnt olyannak, hogy azt 
kevesen vélnék támogathatónak Kata-
lóniában: míg a 2006-os regionális vá-
lasztásokon hatvanezer szavazó adta le 
a voksát a Ciutadansra, 2012-ban már a 
résztvevők 7,5 százaléka, kétszázhetven-
ötezer katalán szavazott a pártra. A 2014-
es európai parlamenti választásokon pe-
dig már közel félmillió szavazatot kapott. 
A Ciutadans akkor kezdett bele országos 
szinten is komolyan a helyi pártszerve-
zetei kiépítésébe. A közvélemény-kuta-
tások szerint mára a Néppárt (PP) és a 
Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) 
mögött a harmadik legjelentősebb erővé 
vált Spanyolországban.

A 2015-ös katalán tartományi 
választások értékelése28

A 2015. szeptember 27-i választásoknak 
két nyertese és sok vesztese volt. A nyer-
tes egyértelműen a képviselőhelyei szá-
mát szinte megháromszorozó Ciutadans 
lett, mely az addigi kilenc helyett hu-
szonöt fős frakcióval került be a katalán 
parlamentbe. A magát szintén sikeresnek 
mondható másik formáció a CUP, amely 
háromról tízre növelte a parlamenti kép-
viselői számát. A vesztesek között említ-
hető a Podem, amely a katalán zöldekkel 
(ICV) közös listán indult, de még azok 
3 évvel korábbi, önállóan elért eredmé-
nyét sem tudták megismételni. A spanyol 
kormánypárt, a Katalóniában hagyomá-
nyosan gyenge Néppárt fennállásának 

egyik legrosszabb teljesítményét nyúj-
totta. Bár csökkent a helyi szocialistákra 
adott szavazatok száma, a PSC megma-
radt a „harmadik” erőnek. Véleményünk 
szerint a választás legnagyobb vesztese 
– Artur Mas és Oriol Junqueras nyilatko-
zataival ellentétben – a régiót kormányzó 
CDC (a választások előtt felbomlott CiU 
pártszövetség nagyobbik pártja) és a vele 
szövetséges ERC. E pártok, várakozásaik 
ellenére nem érték el az abszolút többsé-
get, és a korábbi eredményükhöz képest 
is rontottak: jelentősen visszaesett a kép-
viselői helyeik száma.

Összességében kijelenthető, hogy a 
legutóbbi két tartományi parlamenti vá-
lasztáshoz (2010 és 2012) képest nem nőtt 
a függetlenségpártiak aránya. A katalán 
társadalom továbbra is nagyon megosz-
tott a kérdésben: 40-50 százalékuk támo-
gatja az elszakadást, ami igen nehezen 
nevezhető elégségesnek ahhoz, hogy az 
igen súlyos konfliktusokkal kikövezett 
útra lépjen a katalán kormányzat. Ez még 
akkor is igaz, ha ez az arány 2010 előtt 
mindössze 10-15 százalék körül moz-
gott csupán. Más vélemény alakulhat ki, 
ha Artur Mas megítélését követjük. Ő 
ugyanis, kiemelve a valóban rekord, 77 
százalékos részvételi arányt, azt hang-
súlyozta, hogy míg a függetlenségpárti 
erők a szavazatok 48 százalékát és össze-
sen 72 parlamenti helyet szereztek, addig 
a függetlenséget kifejezetten ellenző pár-
tok mindössze a voksok 39 százalékát és 
52 mandátumot kaptak.29 (Ehhez az ered-
ményhez a Podem/ICV-lista egyértelmű 
állásfoglalásának a fentebb említett hiá-
nya segítette Mas elnököt.)
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A választások másnapján a potenciális 
„királycsináló” CUP – hiszen tíz parla-
menti képviselőjének legalább egy részé-
re szüksége volt a CDC–ERC tandemnek 
az abszolút többség eléréséhez – a jövő-
beli pozíciójával kapcsolatos bejelentést 
tett, mellyel tisztázni kívánt néhány kér-
dést, ugyanakkor felkavarta a politikai 
(nem éppen) „állóvizet”.31 A bejelentés 
főbb pontjai a következők voltak:
1. A függetlenség kikiáltására vonat-

kozó „népi kezdeményezés” megbu-
kott. (Ugyanis ők és a Junts pel Sí is 
egyfajta népszavazásnak állították 
be a tartományi választásokat). Ez a 
kijelentés egyébként egy meglepően 
őszinte beismerés volt.

2. A győztesek (ezzel az eredménnyel) 
nem kaptak felhatalmazást a függet-
lenség egyoldalú kikiáltására.

3. A „függetlenedési folyamat” tovább-
viteléhez azonban megvan a többség.

4. Nem támogatnak olyan tartományi 
miniszterelnök-jelöltet (azaz a kata-

lán kormányzat, a Generalitat elnö-
két), aki az elmúlt években az embe-
rek életét megkeserítő megszorítá-
sokban és korrupciós botrányokban 
érintett volt.

Ez utóbbi gyakorlatilag annak a beje-
lentése volt, hogy nem adják a szavazatu-
kat Artur Mas újraválasztásához. A kata-
lán parlament a megalakulását követően 
három körben szavazhat az elnök sze-
mélyéről. Első ízben a képviselők abszo-
lút többsége (68 szavazat) szükséges az 
eredményes és érvényes szavazáshoz. 
A második és harmadik kör végén azon-
ban már a legtöbb szavazatot megszerző 
jelölt lesz az elnök.

A Junts pel Sí 62 képviselővel rendel-
kezik, a négy pártból álló, igen heterogén 
ellenzéknek 63, a „királycsináló” CUP-
nak pedig 10 képviselője van. Matema-
tikailag arra is lett volna esély, hogy a 
négypárti ellenzék közös jelöltje, egy 
nem függetlenségpárti politikus legyen 

Képviselői helyek száma
Párt/Választás éve 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015

CiU/CDC 70 60 56 46 48 62 50
ERC 11 13 12 23 21 10 21
Junts pel Sí (CDC, ERC) 62
CUP/CUP–Alt. Esq.   3 10
PSC–PSOE 40 34 52 42 37 28 20 16
IC-V/Podemos   7 11   3   9 12 10 13 11
PP   7 17 12 15 14 18 19 11
Ciutadans (C’s)   3   3   9 25

A katalán parlament képviselőhelyeinek megoszlása30
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az új katalán elnök. Az azonban, hogy 
a Spanyolországot kormányzó Néppárt 
összefogjon a görögországi Sziriza test-
vérpártjával, a Podemosszal, valamint a 
szocialistákkal és a centrista Polgárok 
párttal, fel sem merült.

Több hónapnyi huzavona, a CDC, ERC 
és CUP közötti folyamatos egyeztetések, 
a CUP két rendkívüli „népi gyűlése” 
(amely elutasította Artus Mas megvá-
lasztását), az ERC és a CUP közti megbe-
szélések, egy Artur Mas által adott ulti-
mátum és végül Mas lemondása után – a 
katalán statútumban előírt határidő előtt 
néhány órával – az autonóm tartományi 
gyűlés Carles Puigdemont személyében 
megszavazta a Generalitat új elnökét. 
Puigdemont a Katalán Önkormányza-
tok a Függetlenségért (Associació de 
Municipis per la Independència) nevű 
szervezet elnöke és Girona polgármeste-
re volt; a Junts pel Sí gironai listájának 
harmadik helyén került be a katalán par-
lamentbe. Artur Mashoz hasonlóan elkö-
telezett függetlenségpárti, az eddigi poli-
tika egyenes folytatását lehet tőle várni.32

A függetlenség ára

Szükséges mindemellett áttekinteni azt 
is, hogy milyen következményei lenné-
nek a katalán függetlenség egyoldalú 
kikiáltásának. Az valóban egyoldalú len-
ne, ugyanis a mostani spanyol kormány 
csökönyösen ragaszkodik az elveihez, 
és hallani sem akar a kérdésben egy, a 
skót mintához hasonló, demokratikus 
úton kiírt és megszervezett ügydöntő 

népszavazásról. Ez a tény önmagában is 
megérne egy teljes elemzést. Itt és most 
elégedjünk meg annyival, hogy egyértel-
műen úgy tűnik, a politikai kultúra ebből 
a szempontból Nagy-Britanniában jóval 
fejlettebb, mint Spanyolországban.

Próbáljuk meg tehát számba venni a 
függetlenség egyoldalú kikiáltásának a 
jogi és gazdasági következményeit!

A katalán kormány „házi szakértői” 
sokszor a valóságot figyelmen kívül 
hagyva, elefántcsonttoronyból vizsgálják 
a függetlenedés lehetséges következmé-
nyeit, és rendszeresen túlontúl optimista 
forgatókönyveket vázolnak fel.33 Vélemé-
nyünk szerint egy hipotetikus független-
né válás utáni időszakra rövid (maximum 
1 év), közép- (1–3 év) és hosszú távú 
(3–10 év) hatásokat kellene megkülön-
böztetnünk.

A rövid távú hatások (még ha nem is 
számolunk a spanyol erőszakszervezet 
bevetésével) igen kellemetlenek lehetnek. 
Az európai uniós jog ugyanis nem isme-
ri az „államutódlás” lehetőségét tagálla-
mok szétválása esetén,34 ezért valamilyen 
különmegállapodás és az EU-s szerződé-
seknek az – igen valószínűtlen – egyhan-
gú módosítása nélkül Katalónia csakis 
új államként kezdheti meg az életét, a 
nemzetközi jog iránymutatásai alapján. 
Vagyis „új” államként a felvételét kell 
kérnie az ENSZ-be és más nemzetközi 
szervezetekbe, így az EU-ba is. Ez azt 
jelenti, hogy mindaddig, amíg felvételt 
nem nyer, az ország „harmadik állam-
nak” fog minősülni, vagyis:
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1. Nem lesz tagja a schengeni övezet-
nek, azaz a francia–katalán és a spa-
nyol–katalán határon be kell vezetni 
a határellenőrzést.

2. Nem lesz az egységes belső piac ré-
sze, vagyis vámellenőrzést kell alkal-
mazni, és vámot kell kiróni minden 
egyes termékre.

3. Saját fizetőeszközt kellene bevezet-
nie és központi bankot felállítania, 
de erre, lássuk be, nem sok az esélye. 
Ezért átmenetileg bizonyára tovább-
ra is az eurót fogják használni (mint 
Koszovó vagy Bosznia), és idővel 
talán szerződéses megállapodásban 
is tudják rögzíteni ennek feltételeit 
(mint Andorra, a Vatikán, Monaco 
vagy San Marino).

4. Kérdéses a spanyol állampolgárság 
megtartása is. Az alkotmány ugyan 
tartalmaz a spanyolok kettős állam-
polgárságára vonatkozó kitételt, az 
azonban csak azt mondja ki, hogy 
nem kell lemondaniuk a spanyol ál-
lampolgárságról azoknak, akik má-
sik állampolgárságot is szereznek 
egy latin-amerikai államban.35

5. A katalán (jelenleg tartományi) ál-
lamadósság finanszírozása megnehe-
zül.36 Ma is csak a spanyol állampa-
pírhozamok feletti (2 százalék körüli) 
kockázati felárral tudják finanszíroz-
ni a katalán GDP 32 százalékát meg-
haladó adósságállományt.37

6. Az eddig folyósított európai uniós 
mezőgazdasági és kohéziós támoga-
tásoktól, valamint a Horizon 2020 
jelentette kutatás-fejlesztési és az 
Erasmus-program támogatásaként 

járó oktatási pénzektől is azonnal el-
esik Katalónia.

7. Kérdéses a Madridban bejegyzett cé-
gek katalóniai leányvállalatai adózá-
sának a mikéntje.

8. Problémát jelent a Katalóniában 
maradók spanyol pénztárakba már 
befizetett társadalombiztosítási já-
rulékának vagy éppen a fizetendő 
nyugdíjaknak a kérdése.

9. Az egyetlen azonnali pozitív gazda-
sági hatás az lenne, hogy a katalánok-
nak nem kellene több adót fizetniük 
a spanyol költségvetésbe. (A katalá-
noknak a spanyol költségvetésbe tör-
ténő nettó éves befizetése a katalán 
GDP 7 százaléka körül mozog, ami 
14 milliárd eurót jelent.) Azonban e 
megtakarítás mellett számolniuk kell 
pluszkiadásokkal is, ami egy új ál-
lami szerkezetének a kialakításakor 
elengedhetetlen és igen jelentős.

A felsorolt várható események követ-
keztében a Katalóniában működő spa-
nyol és multinacionális cégek sürgősen 
máshova teszik át a székhelyüket, mivel 
mind a forráshoz jutás (az Európai Köz-
ponti Bank csak európai uniós bankok-
nak ad hitelt, stb.), mind az egységes belső 
piacon való megmaradás (vám- és ad-
minisztrációmentes kereskedelem, stb.) 
fontos tényező marad számukra. Ezzel 
kapcsolatban már hangzottak el konkrét 
bejelentések, és kevésbé konkrét „hírek” 
is napvilágot láttak arról, hogy egyes cé-
gek vagy cégcsoportok a függetlenség 
egyoldalú kikiáltásakor máshová fognak 
települni. Továbbá biztosra vehető, hogy 
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a katalán cégek részvényeinek az ára 
csökkenni fog a tőzsdéken, sőt esetleg át-
meneti tőzsdei pánik is kialakulhat.

Mindazonáltal természetesen nem le-
het kizárni, hogy a hosszú távú gazda-
sági hatások 10-20 év alatt ellentételezik 
a rövid és középtávon elszenvedett vesz-
teségeket, azonban ennek megítéléséhez 
még egy kristálygömb is kevés lenne. 
A közép- és hosszú távú negatív hatások 
minimalizálásának a feltétele a Spanyol-
országgal és az EU összes tagállamával 
való rendezett viszony. A Koszovó kap-
csán Ciprus, Görögország, Románia és 
Szlovákia által képviselt álláspont isme-
retében egyértelműen kijelenthető, hogy 
az már önmagában komoly kihívás lesz. 
A legsürgetőbb feladatok ezen a területen 
az esetleges kiválás esetén:
1. Spanyolországnak és a független 

Katalóniának meg kell állapodnia a 
pontos tengeri és szárazföldi hatá-
rokban.

2. Megállapodásra kell jutniuk az „ak-
tívák és passzívák” felosztásában is. 
Ebbe a kérdéskörbe tartozik például 
a valutatartalék, a spanyol állami (és 
királyi) ingatlanvagyon és a spanyol 
központi államadósság. Amennyiben 
Katalónia lakosságarányosan „része-
sülne” a spanyol államadósságból, 
úgy a (katalán GDP arányában) 32 
százalékos adóssághoz még közel 85-
90 százalék körüli adódna (a 2015. 
szeptemberi adatok alapján).

3. Katalóniának tárgyalást kell kezde-
nie az EU-val egy, a kereskedelem 
megkönnyítését célzó szerződésről 
(tulajdonképpen a korábbi helyzet 

visszaállításáról, az egységes piacba 
történő „visszalépésről”). Ez jelent-
het társulási megállapodást, esetleg 
– Norvégiához, Liechtensteinhez és 
Izlandhoz hasonlóan – az Európai 
Gazdasági Térségben való tagságot, 
azonban mind a két lehetőség vala-
mennyi uniós tagállam egyhangú jó-
váhagyását igényli.

Ahhoz, hogy a helyzet valóban rende-
ződjön, nemcsak a spanyol kormány által 
képviselt álláspont gyökeres megválto-
zására lenne szükség, de a Madrid által 
előszeretettel hivatkozott jogi környezet 
lényeges módosítására is, mindenekelőtt 
a spanyol belső jog tekintetében. Jelenleg 
ugyanis a spanyol alkotmány értelmében 
bármiféle függetlenségi referendum, il-
letve folyamat illegális; ennek megvál-
tozása – elméleti síkon – kizárólag egy 
komplikált, a gyakorlatban csak a felté-
telek egészen kivételes összejátszása ese-
tén megvalósítható alkotmányreform ke-
retében lenne elképzelhető. Az autonóm 
közösségeket a kiválás jogával felruházó 
vagy Spanyolországot föderatív alapon 
újrarendező, tehát a spanyol alaptörvényt 
alapvetően átformáló alkotmánymódosí-
tások keresztülviteléhez ugyanis szükség 
van mind a kongresszus, mind a szenátus 
kétharmadának a hozzájárulására, utána 
a Cortes feloszlatására, az azt követően 
tartandó választások után összeülő új 
Cortes mindkét házának az ismételt két-
harmados megerősítésére, és végül, de 
egyáltalán nem utolsósorban, az egész 
országban tartandó népszavazás jóváha-
gyó eredményére.38 A jelenlegi politikai 
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konstellációban ennek a folyamatnak 
egyetlen eleme sem képzelhető el a gya-
korlatban, nemhogy a teljes procedúra 
sikeres lebonyolítása.

Amire jóval nagyobb esély mutatkozik 
a Néppárt és Mariano Rajoy hozzáállása, 
illetve a spanyol kormánynak a közel-
múltban tett nyilatkozatai ismeretében, 
az Katalónia autonómiájának a hatalmi 
szóval történő felfüggesztése.39 Erre az 
alkotmány elvileg lehetőséget biztosít, 
„amennyiben egy autonóm közösség nem 
tartja be azokat a kötelezettségeit, ame-
lyeket az alkotmány vagy más törvények 
a számára megállapítanak, vagy Spanyol-
ország érdekeit súlyosan sértő módon jár 
el”.40 Ilyen esetben a szenátus abszolút 
többsége felhatalmazhatja a kormányt 
olyan intézkedések megtételére, amelyek 
kiküszöbölik a jogellenes magatartást, 
illetve helyreállítják az alkotmányos ren-
det. Ez a gyakorlatban a Katalónia részé-
re biztosított autonómia egyes elemeinek 
felfüggesztését jelentheti. Az pedig nehe-
zen elképzelhető, hogy a Rajoy-kormány 
egy egyoldalú függetlenségi nyilatkoza-
tot ne tartson Spanyolország érdekeire 
különösen is károsnak. Akkor pedig az 
autonómia felfüggesztése még a kevés-
bé drámai forgatókönyvet is jelentheti, 
hiszen az alkotmány az ország területi 
integritásának a megvédését a fegyveres 
erők, azaz a spanyol hadsereg feladata-
ként említi.41 Szerencsére Katalónia ka-
tonai megszállásának a tervével egyelőre 
semmilyen felelős tisztviselő nem hoza-
kodott elő.

Konklúzió

A „katalánkérdés” nem új keletű jelenség, 
és a megoldását se a 2015. szeptemberi au-
tonóm tartományi, se a 2015. decemberi 
spanyol nemzetgyűlési választások nem 
hozták közelebb. Ha a Spanyolországtól 
független katalán állam ötlete nem is bír-
ja a katalánok szignifikáns többségének a 
támogatását, a lakosságnak a kérdésben 
megmutatkozó, nagyjából fele-fele ará-
nyú megosztottsága komoly feszültsé-
gekhez is vezethet a jövőben. Katalónia 
egy európai mértékkel mérve is fejlett 
gazdasági, politikai és jogi struktúrák-
kal rendelkező terület – nagy kár lenne, 
ha az utóbbi évek Madrid és Barcelona 
közötti, vég nélküli „süketek párbeszé-
de” ezt veszélybe sodorná. Ennek elke-
rülése érdekében mindkét féltől elvárható 
volna a nagyobb rugalmasság. A Partido 
Popular immár évtizedek óta változat-
lan stratégiája – az 1978-as alkotmány-
ra való mutogatás – láthatóan zsákutca: 
azok a katalánok, akik nem vagy csak 
kisebb részben érzik magukat spanyol-
nak, nem fogják felülírni az identitá-
suknak ezt a központi elemét csak azért, 
mert az alkotmány szerint nincs olyan, 
hogy katalán nemzet. Ugyanakkor egy 
egyoldalú, konfliktusok árán és Madrid 
ellenében keresztülvitt kiválás attól még 
káros lesz Katalónia gazdaságára, hogy 
a Generalitat szakértői konzekvensen a 
legoptimistább elemzéseket készítik vele 
kapcsolatban.42 Bár ez az érv a meggyő-
ződéses függetlenségpártiak többségét 
nem győzi meg, mivel nekik még „így is 
megéri”.
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Normatív értelemben nem lehet meg-
ítélni egy terület függetlenedésének a 
helyességét vagy helytelenségét. A végső 
soron államokra épülő nemzetközi rend-
szer természetéből fakadóan alapvetően 
a kiszámíthatóságot, a határok változat-
lanságát tekinti kívánatosnak; a nemzet-
közi jog – az elmúlt évtizedekben végbe-
ment demokratikus fejlődés és a népek 
önrendelkezési jogának, a kisebbségek 
védelmének egyre jelentékenyebb kép-
viselete mellett is – jobbára hallgat arról, 
mikor tekinthető jogszerűnek egy terület 
kiválása egy már létező államból, külö-
nösen ha ez utóbbi nem föderatív szerke-
zetű, mint ahogy Spanyolország sem az. 
Az elmúlt évek katalán politikai fejlemé-
nyei, és azok egyik legutóbbi elemeként 
a 2015. szeptemberi választások azonban 
világossá tették, hogy a katalán önren-
delkezés problémaköre az eddiginél jóval 
konstruktívabb megközelítést igényel. 
Az, hogy sikerül-e elindulni ennek a 
konstruktivitásnak és a felek közötti ér-
telmes, belátó párbeszédnek az irányába, 
még a 2015. december 20-án megtartott 
spanyolországi választások után sem de-
rült ki. Ennek oka, hogy a voksoláson 
kialakult patthelyzet következtében jobb 
esetben megismételt tavaszi választások 
lesznek, rosszabb esetben egy instabil 
„kisebbségi” kormány működése várha-
tó.
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