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Összefoglalás: A 2017. október 1-jén tartott katalán függetlenségi népszavazás 
káoszba fulladt, ezzel bizonytalan jövőképet festve az autonóm katalán tartomány 
esetleges függetlenségéről. Az alábbi elemzés sorra veszi a népszavazást követő 
lehetséges forgatókönyveket. Hosszú távú megoldást egy új spanyol kormány ál-
tal kiírt népszavazás jelenthetne, mely érvényessége és eredményessége esetén 
biztosítaná a kiválást, míg a bennmaradásért egy új alkotmányos berendezkedés 
ígéretével vagy a tartomány fiskális autonómiájának a megnövelésével lehetne 
kampányolni.

Abstract: The Catalonian independence referendum held on 1st October 2017 burst 
into chaos, thus creating a vague and uncertain environment regarding the possible 
independence of the autonomous Catalonian province. The present study analyses 
the possible scenarios following the independence referendum. A long-term 
solution could be a new referendum announced by a newly established Spanish 
government, which would grant independence in case it is valid and decisive, while 
the promise of a new constitutional arrangement or increased fiscal autonomy of 
the province could serve as incentives to remain a part of Spain.

A kAtAlán népszAvAzás

A katalán függetlenségi törekvések jogi és politikai környezetét, valamint egy 
független katalán állam gazdasági és pénzügyi életképességét a Külügyi 
és Külgazdasági Intézet korábbi elemzései már részletesen taglalták, ezért 

most elsősorban a népszavazás napján történteket és azok lehetséges következ-
ményeit elemzem.

A 2017. október 1-jén, vasárnap látott képsorok tragikusak, ugyanakkor – sajnos – 
előre láthatóak voltak. Amikor Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök bejelentette, 
hogy a spanyol alkotmánybíróságnak a népszavazást betiltó döntésének minden 
eszközzel érvényt fog szerezni, tudni lehetett, hogy kemény rendőri fellépés vár-
ható a referendum napján, sőt azt megelőzően is. Ezzel teljes mértékben és régóta 
tisztában voltak a népszavazást szervező szeparatista katalán politikusok is.

Ezért a felelősség a véres eseményekért nemcsak azokat terhelik, akik (esetleg) 
túlzott erőszak alkalmazásával tarttatták (és tartották) be a hatályos spanyol törvé-
nyeket és bírósági határozatokat, hanem azokat is, akik a vonatkozó jogszabályokat 
– azok ismeretében – tudatosan nem tartották be, azokkal szembeszegültek, és 
évek óta félrevezették a katalán lakosságot. Sem a függetlenség elérésének az út-
járól, sem a kikiáltásának a következményeiről nem tájékoztatták tisztességesen a 
katalán polgárokat. Ezt tette többek között Artur Mas korábbi és Carles Puigdemont 
hivatalban lévő katalán tartományi miniszterelnök és kormánya (hivatalosan: a 
katalán autonóm kormány, a Generalitat elnöke) is. A népszavazás „eredménye” a 
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lebonyolítás körülményei (pl. a rendőrségi lefoglalások, szavazóhelyiségek bezárá-
sa, illetve az ellenőrizetlen, cenzus nélküli szavazatok leadása) miatt nem a való 
helyzetképet fogja mutatni arról, hogy mit gondolnak a katalánok az autonóm tar-
tomány függetlenségéről. De mi fog történni a népszavazást követően?

A jövővel kApcsolAtos forgAtókönyvek

A vasárnap este meghallgatott politikusi nyilatkozatok nem tartalmaztak túl 
sok újdonságot. A jobboldali liberális Polgárok (Ciutadans, Cs) tömörülés és 
a kormányzó Néppárt (Partido Popular, PP) kizárólag a katalán szeparatista 

politikusokat tette felelőssé a kialakult helyzetért. A Spanyol Szocialista Munkáspárt 
(Partido Socialista Obrero Español, PSOE) a spanyol kormányt és a katalán elitet 
egyaránt hibásnak tartja, míg a baloldali populista Podemos [Meg tudjuk csinálni!] 
és a katalán kormány szerint kizárólag a spanyol kormányt terheli a felelősség. Ez 
utóbbi pártok fel is szólították az Európai Uniót a közbeavatkozásra – amire egyéb-
ként egyetlen uniós intézménynek sem terjed ki a jogköre.

A legvalószínűbb szcenárió – Carles Puigdemont vasárnap esti bejelentésének 
fényében –, hogy a katalán kormány a választásokat érvényesnek és eredményes-
nek tekinti. Ezért az „utca hangulatát” kihasználva a tartományi parlament néhány 
napon belül kikiáltja a függetlenséget. Ennek következményeként pedig akár spanyol 
katonai erők bevetésére is lehet számítani, akik mindent megtesznek majd e lépés 
megakadályozására. A spanyol kormány kezében nem marad más lehetőség, mint a 
madridi parlament többségének a támogatásával felfüggeszteni a katalán tartomá-
nyi parlament és kormányzat működését, és ideiglenesen a saját hatáskörébe vonni 
azt. Több katalán függetlenségi párti politikus is – többek között a Népi Egység 
(Candidatura d’Unitat Popular, CUP) képviselői – felvetette általános sztrájkok szer-
vezését. Eddig ezt a legnagyobb kormányzópárt, a Katalán Európai Demokratikus 
Párt (Partit Demòcrata Europeu Català, PDECat) eddig nem különösen támogatta, 
azonban vasárnap 40 szakszervezet és civil szerveződés bejelentette, hogy keddre 
általános sztrájkot hirdet, és mellé egy tartományi szintű tüntetést is szervez.

A második (kevésbé valószínű) szcenárió, hogy a katalán parlament feloszlatja 
önmagát, és előrehozott választásokat írnak ki még erre az évre. Ebben az esetben 
az „egységes” függetlenségpárti katalán lista jelentős parlamenti többséget érhet 
el, amivel feljogosítva fogja érezni magát a függetlenség egyoldalú kikiáltására. Erre 
a központi kormány válasza a katalán politikusok elfogása és perbe fogása lehet. Ez 
pedig még a vasárnapinál is véresebb jelenetekhez vezethet, különös tekintettel arra, 
hogy a tartományi rendőrség (Mossos d’Esquadra) a népszavazás napján gyakor-
latilag megtagadta a „törvénysértők” elleni fellépést, s emiatt ügyészségi vizsgálat 
fog indulni, és gyors felelősségre vonások várhatóak. Nem tartom kizártnak, hogy 
ennek megelőzése érdekében a spanyol alkotmánybíróság betiltja a katalán szepa-
ratista pártokat (mint a baloldali, köztársaságpárti Esquerra Republica de Catalunya 



E-2017/18.

 A katalán népszavazás következményei 5

[ERC], a régi katalán középosztály érdekeit képviselő PDECat vagy a szélsőbalos 
anarchista CUP), és nélkülük próbálják megrendezni a tartományi választásokat. 
Ez viszont akár a lakosság távolmaradását és a választások érvénytelenségét is 
eredményezheti.

A harmadik (szintén nem túl valószínű) lehetőség, hogy az eseményeket kö-
vető kedvezőtlen nemzetközi visszhangot, valamint a „katalánkérdést” megoldani 
képtelen Rajoy-kormánnyal szemben a spanyol lakosság körében megnövekvő elé-
gedetlenséget kihasználva, a PSOE és a Podemos a jövő hét elején benyújtandó 
bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatja a jelenleg kisebbségben lévő kormányt. 
Mindez ahhoz vezetne, hogy egy évvel a legutóbbi voksolás után a spanyoloknak 
újra az urnákhoz kellene járulniuk. Ez a fegyver azonban visszafele is elsülhet, és 
lehet, hogy a végén mint az egységes Spanyolország egyedüli őre, Rajoy kerülne ki 
nyertesen. Természetesen a PSOE ezt a fegyvert máskor is alkalmazhatja (pl. egy 
esetleges katalán tartományi választás után), amikor éppen úgy érzi, hogy Mariano 
Rajoy helyzete eléggé meggyengült.

A fenti szcenáriók egyike sem hoz rövid távon megbékélést, és közép-, illet-
ve hosszú távban jelenleg szinte egyik fél sem gondolkozik. Véleményem szerint 
a mostani helyzetből kilábalni csak úgy lehetne, ha egy új spanyol kormány állna 
fel, amely egy mérsékeltebb katalán kormánnyal meg tudna egyezni egy speciális, 
egyszeri (a skót mintát követő) népszavazásról, amelyen kötött és magasra emelt 
érvényességi és eredményességi küszöb (pl. legalább 60 százalékos részvétel mel-
lett, minimum 55 százalékos támogató szavazat) esetén megengedné a katalánok 
kiválását. A bennmaradásukért pedig egy új alkotmányos berendezkedés ígéretével 
kampányolnának, amelyben Spanyolországot (a PSOE javaslata szerint) szövetségi 
állammá alakítanák át, vagy megnövelnék a tartomány fiskális autonómiáját. Cseré-
be azonban a „téma” legalább egy generációnyi időre lekerülne a katalán politikusok 
asztaláról.

A következő napokban azonban nem várható a jelenleg kialakult helyzet eny-
hülése, sőt mi több, tömeges tüntetések és azok erőszakos feloszlatása sem 
zárható ki.




