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Gibraltár: az önrendelkezési jog újabb 
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Az Afrikát Európától elválasztó szorosnál elhelyezkedő, 6,5 km2 területű, 12 km-
es partvonallal és Spanyolország felé 1,2 km-es szárazföldi határral rendelkező, 
mintegy 28 ezer lakosú Gibraltár Európa utolsó „gyarmata”.1 A terület gyakorlati-

lag nem más, mint egy hatalmas szikla. Nem véletlenül alakult ki a köznyelvben használt 
elnevezése: a Szikla (La Roca), amelynek legmagasabb pontja 426 méter.2 A lakosság főbb 
etnikai csoportjai a spanyol, az olasz, az angol, a máltai, a portugál, a német és az észak-
afrikai népességből kerülnek ki. A domináns vallás a kereszténység, ebből csaknem nyolc-
vanszázalékos a római katolikusok részaránya. A lakosságnak mindössze hét százaléka 
tartozik az anglikán felekezethez. A kereszténység mellett jelen van az iszlám is, de a la-
kosságnak csupán négy százaléka muzulmán. Gibraltár hivatalos nyelve az angol, széles 
körben elterjedt a spanyol, az olasz és a portugál nyelv is. A spanyolnak az erős angol ha-
tásra némileg módosult andalúziai nyelvjárását használják, ennek a neve Llanito (Yanito). 

A terület jogilag az Egyesült Királyság tengerentúli területének számít, államfője  
II. Erzsébet királynő, akit 2006. október 27-től Sir Robert Fulton kormányzó képvisel, 
miniszterelnöke pedig 1996 óta Peter Caruana, ő 2007-ben már a negyedik terminusát 
kezdte. London felelős a külpolitikáért, a védelemért, a közrendért és a pénzügyi stabi-
litásért. A kormányzó szerepe inkább szimbolikus, a napi gibraltári ügyek vitelébe nem 
vonják be. Ő a felelős a védelmi és közbiztonsági feladatokért és a Gibraltári Királyi 
Rendőrségért (Royal Gibraltar Police), s a választást követően kinevezi a miniszterelnö-
köt és a minisztereket.

A gibraltári kérdés történelmi gyökere: az utrechti 
szerződés

Gibraltár a spanyol örökösödési háború (1702–1713) idején vált jelentőssé. Spanyolor-
szág és Anglia számára egyaránt fontosnak bizonyult a Földközi-tenger nyugati meden-
céjének és bejáratának ellenőrzését biztosító „Szikla” birtoklása.3 A félszigeten egyesült 
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angol–holland had szállt partra 1704. július 21-én, és a város folyamatos bombázását 
követően 1704. július 24-én a spanyol kormányzó átadta Gibraltárt az ellenségnek, a 
lakosság pedig áttelepült San Roque városába a polgármesteri hivatallal együtt.4 A vá-
ros irányítását 1707-ben angol kormányzó vette át, majd Spanyolország az örökösödési 
háborút lezáró 1713. június 13-án aláírt utrechti szerződésben lemondott Gibraltárról.5 
A békeszerződés 10. §-a értelmében a spanyol király utódai nevében is lemond Gibral-
tár városáról, kastélyáról, kikötőjéről, erődjéről és a hozzá tartozó erődítményekről a 
brit korona javára. Nagy-Britannia számára a szerződés megtiltotta igazságszolgálta-
tás kiépítését, valamint a környező szárazföldi területekkel való nyílt kapcsolattartást.  
A tengeri kereskedelmet engedélyezte, a szárazföldit pedig csak vis maior esetére, akkor 
is a spanyol király kérésére és barter kereskedelem formájában. A békeszerződés a sza-
bályok megszegői számára súlyos büntetéseket irányzott elő, továbbá Nagy-Britannia 
kötelezettségévé tette a mórok és a zsidók letelepedésének megakadályozását. A tilal-
mak közé tartozott a kikötő lezárása a mór hajók elől.6 Ettől kezdve Gibraltár beépült a 
brit gyarmatbirodalom rendszerébe, és különböző jogokat elérve, de mégis az Egyesült 
Királyság gyarmata maradt hosszú időn át. A terület státusában igazán a nagy világ-
égések utáni változások hoztak eredendően újat. 

A nagyhatalmak árnyékában: Gibraltár a dekolonizáció 
folyamatában 

A gyarmatbirodalmi rendszerek szétesése a második világháború után meghatározó 
mérföldkő Gibraltár történelmében. Ennek a folyamatnak az alakításába az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége is markánsan beleszólt. Gibraltár önállósodásának folyamatában 
az első jelentős előrelépést az ENSZ közgyűlése által 1960. december 14-én elfogadott a 
dekolonizációról szóló határozatot jelentette (Declaration on the Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peoples / Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales – A gyarmati országok és népek függetlenségének biztosí-
tásáról címmel), melyet később a dekolonializáció Magna Chartájának is neveztek.7  
Az ennek a határozatnak a végrehajtásával kapcsolatos feladatokra 1961. november 
27-én létrehoztak egy speciális bizottságot (Comité de los Veinticuatro), amely az ENSZ 
szakosított szervévé vált a dekolonizáció vonatkozásában. Két évvel később, 1963 szep-
temberének elején a bizottság azt javasolta, hogy Gibraltár jövőjét Nagy-Britannia és 
Spanyolország kétoldalú tárgyaláson oldja meg. 1963. szeptember 17-én a bizottság ki-
jelentette, hogy a tárgyalások megkezdése előtt a gibraltáriak véleményét is meg kell 
hallgatni, ezért Joshua Hassan miniszterelnök és Peter Isola oktatási miniszter New 
Yorkba repült, ahol kifejtették, hogy Gibraltár elég széles belső jogosítványokkal ren-
delkezik, alkotmányos berendezkedése épp átalakulóban van, amelynek eredménye-
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képpen teljes belső önkormányzatot és Nagy-Britanniával való szabad együttműkö-
dést kívánnak elérni a gibraltári lakosság maximális követeléseként. Azt a javaslatot, 
hogy Gibraltár szuverenitásának kérdését vitassák meg Spanyolországgal, kifejezetten 
visszautasították.8 Madridnak azonban teljesen más elképzelései voltak a helyzet ren-
dezéséről, és ebben egyes – főként ázsiai és afrikai – államok támogatták is. Ennek 
és a folyamatos spanyol lobbinak köszönhetően a bizottság olyan konszenzusra jutott 
Gibraltár ügyében 1964. október 16-án – mely később az ENSZ 2070. (XX) határozatá-
ban öltött testet, hogy Spanyolország területi integritásának visszaállítása ügyében a 
kétoldalú brit–spanyol tárgyalásokat folytatni kell.9 A tárgyalásokon az angolok nem 
hagytak kétséget afelől, hogy a szuverenitás mindennemű módosítására csak a lakos-
ság akaratának megfelelően hajlandók. Eközben – az angolok azon javaslatát követően, 
hogy a kérdést vigyék a hágai Nemzetközi Bíróság elé – 1966 októberében került sor 
spanyol részről a spanyol–gibraltári határ lezárására, amely súlyos gazdasági problé-
mákat okozott a félszigeten.10 Spanyolország nyomásgyakorlásként megszigorította a 
határellenőrzést, ám szándékaival ellentétes hatást ért el. 

A gibraltári vezetés felismerte, hogy ha a lakosság nagyon hamar nem fejezi ki egy-
értelműen álláspontját a spanyol szuverenitással szemben, akkor olyan helyzetbe ke-
rülhetnek, amely egyáltalán nem felelnek meg nekik. Ennek a felismerésnek a hatására 
szerveztek népszavazást 1967. szeptember 10-re, amelyen a gibraltáriak szinte egyhan-
gúan a spanyol szuverenitás ellen foglaltak állást.11 A spanyol igyekezetnek azonban 
ez sem vetett végét, folyamatosan kérték az ENSZ-nél Gibraltár helyzetének rendezé-
sét, amelynek következtében a Közgyűlés 1968. december 18-án felszólította Nagy-Bri-
tanniát, hogy Gibraltár dekolonizációját 1969. október 1-ig hajtsa végre Spanyolország 
területi integritásának helyreállítása útján.12 Ezt követően gyorsult fel a gibraltári al-
kotmányozás folyamata, és került sor az alkotmány elfogadására 1969 júniusában. Ezt 
újabb spanyol retorziók követték, így a határ lezárása,13 majd a telekommunikációs 
összeköttetés felfüggesztése 1969. október 1-jétől.14

Az ENSZ 1970. október 24-i 2625. (XXV) határozata erre reflektálva kimondta, hogy 
a dekolonizáció megoldása lehet bármely más politikai státus, amelynek igényét a nem 
önkormányzati területen (gyarmati sorban) élő lakosság szabad akaratából fogalmazza 
meg, és amely összhangban van az ENSZ Alapokmánnyal és az államok közötti együtt-
működés elvével.15 Ezt a folyamatot erősítette, hogy Gibraltár 1973-ban az Egyesült 
Királysággal együtt belépett az Európai Közösségbe (az Európai Unió elődjébe), mint 
olyan európai terület, amelynek külügyeiért egy uniós tagállam felelős.16 Franco halálát 
(1975) és a demokratikus Spanyolország létrejöttét követően a spanyolok igyekeztek az 
országról kialakult rossz nemzetközi megítélést javítani, ezért közvetlen tárgyalásokba 
kezdtek az angolokkal Gibraltár kérdéséről. Az 1980-as lisszaboni egyezmény nem hoz-
ta meg azonban a nagy áttörést: mindkét fél fenntartotta álláspontját, Spanyolország 
területi integritásához, az Egyesült Királyság pedig a gibraltáriak szabad akaratának 
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tiszteletben tartásához ragaszkodott, természetesen fenntartva a terület felett gyako-
rolt szuverenitás jogát.17 Később 1984-ben újabb megállapodást kötöttek Brüsszelben, 
amely a felek közötti tárgyalást az ENSZ 1964-es határozatának alapján írta elő végre-
hajtani, és amelyre azóta is gyakran hivatkoznak. 

Nagy-Britannia ekkor fejezte ki első ízben a hajlandóságát arra vonatkozóan, hogy a 
szuverenitás kérdéséről tárgyaljanak. Spanyolország hangsúlyozta azonban, hogy be-
leegyezése a tárgyalási folyamat megindításába és együttműködési készsége egyálta-
lán nem jelenti azt, hogy elismerné a brit utólagos hódítások jogosságát, sem azt, hogy 
a jövőben is elfogadná a jelenlegi status quo fennmaradását.18 Jó szándéka jeléül 1982-
ben megnyitotta a kapukat a gyalogosforgalom előtt,19 majd 1985-ben engedélyezték a 
személyek, járművek és árucikkek szabad forgalmát Gibraltár és a környező területek 
között.20 Ettől kezdve jelentős változások történtek mind a három szereplő részéről.  
A vitában, amely már majdnem háromszáz éve húzódik, mindhárom fél nézőpontja ki-
kristályosodott. A hármassá váló viszonyrendszer minden egyes relációja igen kényessé 
vált. A legmélyebb törésvonal a spanyol–gibraltári viszonyban van, a legkisebb konflik-
tus pedig – bármily furcsa is – az angol–spanyol relációban, és egészen különlegesnek 
mondható a gibraltári–angol kapcsolatrendszer. A fent említett nyitás azonban azt mu-
tatja, hogy az alapvető és jól körvonalazódott álláspontok mentén a felek törekednek a 
kompromisszumos megoldásra, és hajlandók változtatni hozzáállásukon. A tanulmány 
további része ezt a dialektikus feszültségben levő helyzetet a felek Gibraltárral kapcso-
latos, dinamikus mozgásban levő állásfoglalásain keresztül kívánja bemutatni.

 

A három fél álláspontja

Spanyolország
Spanyolország Gibraltár 1704-ben történt elfoglalásától kezdve vitatja a fennálló hely-
zetet. Több ízben próbálta visszafoglalni a területet, már a spanyol örökösödési háború 
során is. A legjelentősebb ostrom 1779-ben volt – kihasználva Anglia lekötöttségét az 
amerikai függetlenségi háborúban –,a spanyol had azonban akkor is súlyos vereséget 
szenvedett.21 A próbálkozások nem szűntek meg ezt követően sem, majd a Franco-
rezsim idején kezdtek nagyszabású tervezésbe a visszafoglalást illetően.22 A spanyol 
nemzeti önérzetre jellemző momentum azonban, hogy Hitler ajánlatát a segítségre a 
visszafoglalásban a Caudillo visszautasította.23

A második világháborút követően a gyarmati rendszer felszámolásával, azáltal, hogy 
az Egyesült Királyság a felszabadítandó területek listájára felírta Gibraltár nevét is, a kér-
dés megszűnt angol–spanyol nemzetközi ügynek lenni. Kikerült az ENSZ és szervei elé, 
és a kérdés az önrendelkezési jog hangsúlyosabbá válásával még komplikáltabbá vált.  
A mindkét (később mindhárom) felet és a nemzetközi közvéleményt foglalkoztató kérdé-
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sek leginkább a szuverenitás, az önrendelkezés és a területi integritás körében vetődtek 
föl, mint például: Joggal hivatkozhat-e Spanyolország a területi integritásának helyre-
állítására? Mi az Egyesült Királyság elképzelése korábbi gyarmatának jövőjéről? Van-e 
önrendelkezési joga a gibraltári lakosságnak, és vajon számít-e a gibraltári lakosság aka-
rata? Kétoldalú tárgyalásokon kell-e megoldani a kérdést, vagy a leginkább érdekelteket, 
a gibraltáriakat is be kell-e vonni? Lehet-e minden felet kielégítő megoldást találni?

A spanyol fél álláspontja szerint Gibraltár gyarmati státusa ellentétes az ENSZ Alap-
okmányával, és dekolonializációját a területi integritás és nemzeti egység elve alapján 
kell végrehajtani, és nem az ott lakók önrendelkezési joga alapján.24 A spanyolok állás-
pontja ugyanis az volt, hogy nem a lakosok gyakorolják a felügyeleti jogokat (a szuve-
renitást) a város felett, hanem az angolok (l. utrechti béke), és nem tekinthetők nemzeti 
egységnek (entidad nacional) sem. Tehát nem egy nép önrendelkezéséről van szó, hanem 
egy ország (Spanyolország) területi integritásának helyreállításáról, amelyen egy ide-
gen gyarmatot létesítettek és tartanak fenn.25 Arról nem is szólva, hogy a szuvereni-
tást a spanyol felfogás szerint az utrechti béke Nagy-Britanniának biztosította, és azzal 
kapcsolatban olyan rendelkezést tett, hogy amennyiben arról az Egyesült Királyság le 
kíván mondani, akkor Spanyolországnak mindenki mást megelőző jogosultsága kelet-
kezik a területre.26 Vagyis fontosabb és erősebb tényező az, hogy Spanyolország jogo-
sult a félszigetet visszakapni, mint az hogy a helyi lakosság önrendelkezése érvényre 
jusson, mert az nem képez nemzetet, és emiatt nem érvényes rá az önrendelkezési jog.

Érdemes kitérni itt arra, hogy miért válhatott problémává, hogy a gibraltáriak önálló 
nemzetnek tekinthetők-e, vagy pedig csak egy adott területen élő közösségnek. Amikor 
Gibraltárt 1713-ban jogilag is átadták, akkor a hely nem volt más, mint egy hadikikötő, a 
későbbi évszázadok során vált több tízezer ember állandó lakóhelyévé. A történelmi fej-
lődés, az önrendelkezési elv megjelenése, megerősödése és uralkodóvá válása okozta azt, 
hogy ma már – elvileg – fontos a népesség elképzelése a saját maga által lakott terület jövő-
jének vonatkozásában. Ezt azonban nem lehetett még sejteni sem az utrechti béke megkö-
tésekor. A körülmények utána változtak meg lényegesen, és ez okozza a mai problémát.

Ennél a pontnál érdemes néhány szóban kitérni a Gibraltár népességének formáló-
dását meghatározó változásokra. A városban az első népszámlálást 1753-ban tartották, 
ekkor az összlakosság 1816 fő volt, ebből 434 brit, 597 genovai, 575 zsidó, 185 spanyol és 
25 portugál.27 A lakosság létszáma a napóleoni háborúk idején ugrott meg lényegesen 
– lévén az egyetlen nyitott európai kikötő – tömegével költöztek oda a brit és a genovai 
kereskedők. A lakosság 1804-től 1814-re háromezer főről tízezerre duzzadt.28 A mai 
lakosság jelentős mértékben az ő leszármazottaikból áll. A lakosság állampolgárság 
szerinti megoszlása a következő a 2001-es népszámlálás adatai szerint:

	Összlakosság	 Gibraltári	 Más	brit	 Spanyol	 Marokkói	 Egyéb
 27 495 22 882 2627 326 961 69929
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A spanyol érvelés alapja ennek a népesség-összetételnek következtében az, hogy ők 
nem az őslakosságot képviselik, hanem a gyarmatosítók leszármazottai, és mint ilye-
neket, nem illeti meg őket az önrendelkezési jog. Madrid érvelése szerint a terület igazi 
„tulajdonosai” a San Roque-ba 1704-ben menekült gibraltári lakosok leszármazottai. 
Ebben az érvelésében az ENSZ sok ázsiai, afrikai és dél-amerikai állama támogatta, 
mint például Irak, Szíria, Kambodzsa, Tunézia, Uruguay és Venezuela.30 

Spanyolország ezen túlmenően igyekezett mindent elkövetni, hogy Gibraltár kérdé-
sét a nemzetközi közösség a neki megfelelő szemszögből: a területi integritás helyreál-
lításának irányából közelítse meg. Ennek következtében egészen sokáig csak kétolda-
lú tárgyalásokon volt hajlandó részt venni – az Egyesült Királysággal mint Gibraltár 
szuverenitásának gyakorlójával. A félszigetre angol szuverenitás alatt álló gyarmatként 
tekintett, mint „minden spanyol szívében égő sebre”.31 

Az 1963-as és 1964-es ENSZ különleges bizottsági határozatok, amelyekben a két 
fél (Spanyolország és az Egyesült Királyság) közötti közvetlen tárgyalásokat javasol-
ták, nem elégítették ki a spanyol igényeket. Az 1964-es határozat elfogadását követő 
napon – 1964. október 17-én – a spanyol hatóságok korlátozó intézkedéseket vezettek 
be a gibraltári–spanyol határon, amelyek kiváló hivatkozási alapul szolgáltak Nagy-
Britanniának ahhoz, hogy a tárgyalások elmaradását azzal indokolja, hogy a spanyolok 
befolyásolni akarják a helyzetet.32 1967. május 15-én a spanyolok lezárták a légteret 
Gibraltár körül, és megtiltották, hogy a brit légierő átrepüljön Spanyolország felett.33 
Ezek után 1969-ben, az alkotmány elfogadását követően a kapcsolatok mélypontra ju-
tottak.34 1977-ben, Strasbourgban tartották a következő említendő angol–spanyol tár-
gyalást, ezen már a brit delegáció tagjaként részt vettek a gibraltáriak is.35 Ez a lépés 
implicite bizonyos fokig a gibraltári lakosság népként való elismerését is jelentette.  
A tárgyalások eredményeként a felek 1980-ban aláírták a lisszaboni egyezményt, amely-
ben vállalták, hogy megerősítik kétoldalú kapcsolataikat, és megegyezetek, hogy 
mindkettőjük célja döntést hozni a gibraltári problémában a baráti kapcsolatok alapján 
(1–2. pontok).36 A spanyol kormány vállalta, hogy véget vet a kényszereszközök alkal-
mazásának a határon (3. pont).37 A megállapodás 5. pontjában a felek rögzítik állás-
pontjukat: Spanyolország megerősíti igényét területi integritásának helyreállítására, a 
brit kormány pedig kitart amellett, hogy tiszteletben tartja a gibraltári nép szabadon 
kifejezett akaratát, és magára nézve továbbra is kötelező erejűnek ismeri el a gibraltári 
alkotmány preambulumában foglaltakat.

Az egyezmény átültetése a gyakorlatba nehézkesen ment, főként spanyol részről. 
1984-ben újabb megállapodást kötöttek a felek, ezúttal Brüsszelben. Ennek következ-
tében 1985. februárjában megnyílt a határ, ám nem került sor sem a kompjárat újrain-
dítására Gibraltár és Algeciras között, sem a légtérrel kapcsolatos, 1967-ben bevezetett 
korlátozások feloldására.38 Az 1984-ben kezdődött kétoldalú tárgyalások Gibraltár-
ról 1997-ben szakadtak meg, majd 2001-ben újra kezdődtek. Az akkor tető alá hozott 
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megállapodástervezetet a megosztott szuverenitásról a terület lakossága sem a spa-
nyol, sem a brit kormány által el nem ismert népszavazáson majdnem 99 százalékos 
többséggel utasította el 2002. novemberében.39 A spanyol kormány merev hozzáállása 
a vitatott terület vezetéséhez a velük való kontaktust nagyon hosszú ideig kizárta, és 
ezen csak a Zapatero-kormányzat liberálisabb és konstruktívabb hozzáállása változta-
tott. Az újraindult – immár háromoldalú – tárgyalásokon a feleknek sikerült megálla-
podásra jutniuk évtizedek óta vitatott kérdésekben is, például a 2006. szeptember 18-án 
Córdobában aláírt egyezményben az Egyesült Királyság elismerte a spanyol vendég-
munkások nyugdíjával kapcsolatos kötelezettségeit, és a repülőtérrel kapcsolatosan is 
történt előrelépés.

Nem változott azonban Spanyolország hozzáállása a legalapvetőbb kérdésben: a 
terület jövőjét illetően. Bár a jelenlegi spanyol kormányt nagyobb fokú rugalmasság 
jellemzi, a cél továbbra is a terület visszaszerzése és integrálása az ibériai államba. Jel-
zésértékű, hogy Madrid hajlandó volt tárgyalófélként elfogadni a gibraltári vezetést, és 
ezáltal engedte kiemelni a tárgyalássorozatot a korábbi „ország, amelynek a területén 
gyarmatot létesítettek – gyarmattartó” viszonyrendszerből, és áttenni az „érdekelt fe-
lek” dimenziójába.

Érdemes odafigyelni egy korábbi spanyol diplomatának a szenátus külügyi bizott-
sága előtt 2001. február 8-án elmondott szavaira, amely rávilágít a Gibraltárral kapcso-
latos spanyol álláspont lényegére. Eszerint a spanyol állam számára a Gibraltár feletti 
angol fennhatóság „olyan gyarmati helyzet, amely sérti Spanyolország területi integ-
ritását. A területünk e része fölötti szuverenitás visszaszerzése iránti igényünk, törté-
nelmünk állandó aktualitása politikai vagy ideológiai nézetektől függetlenül, és az is 
marad, amíg csak el nem érjük.”40 

A gibraltáriak
A két európai hatalom – a Spanyolország és az Egyesült Királyság – között lavírozó 
apró terület lakossága jelenti a legjelentősebb problémát a két fél között. A gibraltáriak 
sokszor vetik szemére Londonnak azt, hogy amennyiben ők nem ragaszkodnának eny-
nyire a jogaikhoz, már rég „eladták” volna őket Spanyolországnak.41 

Gibraltár történelmét és népességének alakulását a korábbiakban már érintettük, 
és utaltunk olyan tényezőkre is, amelyek döntően hozzájárultak a gibraltári identitás, 
nemzettudat kialakulásához. A tanulmánynak ez a része a már ábrázolt képet kívánja 
árnyalni. A korábbi évszázadok bevándorlásait követően sajátos társadalmi struktúra 
alakult ki, s egészen a 20. század elejéig érintetlennek bizonyult. A társadalmi hierar-
chia élén a protestáns brit lakók voltak, ők végezték gyakorlatilag a kolónia irányítását. 
Ez a réteg a köztük lévő jelentős vallási és kulturális különbségek ellenére szoros kap-
csolatban állt a helyi kereskedő és értelmiségi elittel, amely vérségi és együttműködési 
kapcsolatban állt a határ spanyol oldalán élő ottani elittel. A viszonylag szélesebb kö-
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zéprétegnek szintén szoros kapcsolatai voltak a környező területtel, elsősorban termé-
szetesen Campo de Gibraltarral.42 A társadalmi struktúra az 1960-as években módosult 
jelentősebben újra, miután a spanyol hatóságok lezárták a határt. Új társadalmi rétegek 
jelentek meg, a hinduk és a marokkói muszlimok. Az ő bevándorlásuk tovább bonyo-
lította a helyi társadalmi struktúrát, de éppen a multikulturális jelleg erősödése miatt 
nagyban segítette a nemzetté válás folyamatát. 

A népesség átalakulása mellett a jogi státus változása is erősítette a nemzeti önazo-
nosságot. A terület 1830-ban vált koronagyarmattá, ezzel az aktussal ismerték el a helyi 
állandó lakosság létezését, és ez azt jelentette, hogy a terület több, mint egy kereskedel-
mi állomás vagy hadikikötő. 43 Ekkor létesült a polgári kormányzói hivatal, a lakosok 
pedig polgári jogokat kaptak.44 Később sor került az igazságszolgáltatási rendszer ki-
építésére is, azonban ez nem elégítette ki a helyiek igényeit. Természetes folyamatként, 
mint minden más területen, az itt élő lakosság is egyre nagyobb részesedést kért az 
igazgatásból és a helyi hatalomból. 

Ez a törekvésük sokáig nem vezetett sikerre, sőt az évtizedek folyamán komoly vita 
alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Gibraltár csak egy erőd-e, vagy valódi gyarmat, 
vagyis hogy szükséges-e a polgári igazgatás. A küzdelem végül az utóbbi javára dőlt 
el, a helyiek pedig elérték, hogy 1889-ben a kormányzó olyan rendeletet bocsásson ki, 
amely szerint csak az ott született személyek lehetnek rezidensek Gibraltárban. Min-
denki másnak, így a brit alattvalóknak is, leszámítva a birodalmi igazgatásban dolgozó-
kat, letelepedési engedélyt kellett kérniük ahhoz, hogy ott lakjanak. Joseph Garciának, 
a gibraltári Liberális Párt elnökének megállapítása szerint ez az első törvényi szintű 
elismerése a gibraltáriságnak, és innen datálható a nemzet kialakulásának folyamata.45 

1921-ben létrehozták a városi tanácsot, amely a korábbi egészségügyi bizottság he-
lyébe lépett. Ennek kilenc tagjából négyet a helyi adófizetők választottak. Az első vá-
lasztást 1921. december 1-jén tartották, bár – ellentétben a Nagy-Britanniában 1918 óta 
fennálló általános választójoggal – csak a férfiak szavazhattak. 1922. október 14-én a 
kormányzó mellé konzultatív jogkörrel felállítottak egy végrehajtó tanácsot, amelynek 
három polgári és négy katonai tagját az uralkodó nevezte ki. A kormányzó ekkor még 
katonai személy volt. A helyiek egyre erősödő önkormányzási igénye nem találkozott 
kormányzói jóváhagyással, és a viták tovább folytatódtak egészen 1941-ig.

Ekkor, miután az Egyesült Királyság már 1939 óta háborúban állt Németországgal, 
és súlyos veszélyként fenyegetett a spanyol belépés is a világháborúba a britek ellen, 
Gibraltáron időlegesen győztek a katonai szempontok és érdekek: 1941-ben a kor-
mányzó magához vonta a városi tanács minden hatáskörét, és felfüggesztették a vég-
rehajtó tanács működését is. Az intézkedések párosultak a lakosság mintegy kilencven 
százalékának evakuálásával.46 Ezek az események együttesen nagy hatást gyakoroltak 
a gibraltári közösségre. Egyrészt az életük normális folyásának kényszerrel történő 
megszakítása és eltávolításuk a Szikláról élesen tudatukba véste azt a tényt, hogy egy 
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idegen hatalom döntéseinek vannak alárendelve, másrészt egyértelművé vált számuk-
ra, hogy egzisztenciális és jogi szempontból is bizonytalan az életvitelük.47 Ennek a 
negatív tapasztalatnak az eredményeként 1942-ben megalakult az Association for the 
Advancement of Civil Rights in Gibraltar (AACR) – Szövetség a Gibraltári Polgári Jogok 
Biztosításáért.48 

1945-ben – a háború befejezését követően – újra felállították a városi tanácsot, amelyben 
ekkor már többségben voltak a választott tagok. 1950-ben törvénykezési tanács alakult, 
amelynek többsége már nem brit hivatalnokokból állt. Az 1950-es évek végére ebben a 
testületben is többségbe kerültek a választott tagok, majd 1964-ben a civil közigazgatás 
ellenőrzését az AACR alapító alelnöke, Joshua Hassan vezette kormány alá rendelték.

Ezek az események már egy időben történtek az ENSZ dekolonizációs tevékeny-
ségével, és annak a már bemutatott eseményei újabb jelentős hatással voltak a gibral-
táriak sajátos nemzettudatának alakulására. 1967-ben részleges határzár következett 
spanyol részről, amelyet 1969-ben teljes követett. Az oka az 1967-ben tartott népszava-
zás volt, amelyen a helyiek döntő mértékben a brit dominancia mellett foglaltak állást.  
A szavazáson részt vett 12 237 fő (a jogosultak 95,8 százaléka) közül 12 138 (99,2 száza-
lék) szavazott a brit, és 44 fő a spanyol szuverenitás mellett.49 A népszavazás megtartá-
sának az oka az ENSZ Közgyűlés említett határozata volt, amely felszólította a feleket 
a gibraltári kérdés rendezésére. A gibraltáriak azonban nyilvánvaló jelét kívánták adni 
annak, hogy nem kérnek a spanyol szuverenitásból, ezért szervezték meg a népszava-
zást. A szavazás után felgyorsult az alkotmányozási folyamat, amely 1969-ben az új 
alkotmány elfogadásával és megerősítésével zárult. Nem meglepő, hogy a gibraltáriak 
közelebb kerültek a britekhez.50 A gibraltáriak jogosultak lettek saját parlamentjük, a 
House of Assembly tagjainak megválasztására és belső ügyeik vitelére. Mindössze a vé-
delem, a közbiztonság, a külügyek maradtak brit kézben. Az alkotmány kiemelkedő 
jelentőségű rendelkezése a preambulumban található: „Őfelsége Kormánya soha nem 
köt egyezséget, amelynek alapján a gibraltári nép szabadon és demokratikusan kifeje-
zett akaratával ellentétesen egy másik állam szuverenitása alá kerül.” 51

Az idézett jogi szöveg jelentősége abban áll, hogy cselekvési szabadságában erősen 
korlátozza Gibraltár vonatkozásában az Egyesült Királyságot. Fontosságára részlete-
sen kitérünk a helyzet angol szemszögből történő értékelésénél. A határ 1969-es lezárá-
sát ennek az alkotmánynak az elfogadása okozta, de ellentétben a spanyol tervekkel, a 
határzár az önálló nemzettudat kiformálódását eredményezte. Ennek hatására követ-
kezett be az a demográfiai változás, amelyre a korábbiakban már utaltunk: a spanyol 
munkásokat – akiket a határ elvágott gibraltári munkahelyüktől – hindu és marokkói 
munkaerővel pótolták, újabb színfoltokat kölcsönözve a helyi népességnek. Pszicho-
lógiai szempontból is nagy csapás volt a Szikla megfosztása annak háttérországától, 
Spanyolországtól, pontosabban a Campo de Gibraltartól. A határ lezárása új dimenziókat 
nyitott meg, s a helyzetet tovább bonyolította a felélénkülő turizmus is. 
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További jelentős faktor volt az önálló nemzettudat megerősödésében az 1980-as 
évekre megváltozott brit politika. A Franco-rendszer bukása után Spanyolország a bel-
ső konszolidálását követően a demokratikus európai államok csoportjának tagjává kí-
vánt válni, és csatlakozni az Európai Közösségekhez. Erre a csatlakozásra 1986. január 
1-jén került sor, és érdekes mozgásokat idézett elő az angol–spanyol kapcsolatrend-
szerben.52 A gazdasági és politikai érdekei miatt az Egyesült Királyság egyre inkább 
hajlani kezdett arra, hogy a gibraltári kérdés megoldása olyan módon történjen, amely 
kielégíti Spanyolországot. Ez természetesen jelentős ellenérzéseket gerjesztett Gibral-
táron, mert Spanyolország egyetlen megoldást tartott és tart elfogadhatónak: a terület 
reintegrálását, és csak az oda vezető útról hajlandó tárgyalni. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a katonai egységek kivonása is a területről, és 
ez újból hozzájárult a nemzettudat megerősítéséhez. A Királyi Flotta 1980-as években 
megkezdődött leszerelése nyilvánvalóvá tette, hogy Gibraltárnak a saját lábán kell 
megállnia, és ennek érdekében önálló gazdasági életet kell létrehoznia. A Szikla jelle-
géből adódóan ezt a turizmusra, a hajózásra és a brit minőségű pénzügyi szolgáltatás 
mediterrán környezetben nyújtására alapozva hozták létre. A gazdasági életképesség – 
amely bár némi kívánnivalót hagy maga után, hiszen a spanyolok sokszor hivatkoznak, 
a gibraltáriak szerint alaptalanul arra, hogy drogüzletekből származó pénzek tisztára 
mosása folyik a félszigeten – újabb lökést adott a gibraltári öntudat formálódásának. 
Nagyon jól szemléltetik ezt a jelenséget David Alvarez szavai: „az 1967-ből származó 
»Britek vagyunk, britek maradunk« gibraltári falakra festett jelszavak még mindig lát-
hatók, bár fakulni kezdtek, s nincs ki újrafesse őket.53

A Gibraltár politikai jövőjével kapcsolatos nézetek történelmileg három csoportra 
oszthatók. Az első csoport az ún. „Galambok” (Doves – palamos), ők Spanyolországhoz 
húztak már az 1967-es népszavazást követően is, amelyet óriási hibának és kifejezetten 
kártékonynak tartottak Gibraltár szempontjából.54 Tervük a közös brit–spanyol szuve-
renitás alatti Gibraltár, amelyet saját törvényei és szokásai alapján választott vezetők 
kormányoznak. Az AACR javaslataikat a gibraltári nép akaratával ellentétesnek jelen-
tette ki, és a helyiek felháborodása olyan nagy volt, hogy a brit hadseregnek kellett ren-
det tennie. A másik csoportot a Social Action című kétnyelvű lap körül csoportosuló fiatal 
gibraltári értelmiségiekből álló társaság alkotta, prominens vezetőjük Edwin Yeats volt, 
ők teljes mértékben elutasították a spanyol fennhatóságot, de az unionisták álláspont-
ját is. Terveik szerint Gibraltárnak megnyirbálatlan önrendelkezési jogára alapozva a 
maximális alkotmányos függetlenséget kellene kapnia az Egyesült Királyságon belül.  
A harmadik csoport az unionisták, ők az Egyesült Királysággal való együttműködést 
preferálták, bár elképzeléseik jelentősen módosultak az évtizedek folyamán. Amikor fel-
ismerték, hogy London számára kiemelt fontosságúak a spanyol kapcsolatok, és ennek 
London akár Gibraltár kérdését is hajlandó alárendelni,55 a korábbi unionisták alapítot-
ta Gibraltári Szocialista Munkáspárt (GLSP) elutasította az 1984-es brüsszeli megálla-
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podást. A szerződés azt tartalmazta, hogy a felek (az Egyesült Királyság és Spanyolor-
szág) közvetlen tárgyalások útján rendezze a köztük lévő vitás kérdéseket Gibraltárral 
kapcsolatban. A GSLP fokozatosan tolódott el a saját gibraltári identitás elfogadásának 
irányába. Érdemes szót ejteni ezzel kapcsolatosan a gibraltáriság mibenlétéről.

Gibraltár nemzeti érzületének több reprezentatív bizonysága van. Rendelkezik saját 
zászlóval, himnusszal, nemzeti nappal és nyelvvel. Ez utóbbi a Yanito, a spanyol és az 
angol nyelv egyfajta keveréke, amely a helyiek mindennapos beszélt nyelve. Az 1990-es 
években a gibraltáriak a nyelvre kezdtek úgy tekinteni, mint egy önálló nyelvre, ma-
gukat pedig los Yanitos-nak, ezáltal önálló nemzetnek tekinteni. Látható, hogy milyen 
nagy jelentősége van az önálló nemzettudat kialakulásának, függetlenül attól, hogy 
elfogadja-e a külvilág. Ebben különbözik például az önrendelkezéstől, amellyel kap-
csolatban utaltunk arra, hogy annak gyakorlása során tekintettel kell lenni a további 
érintettek (jelesül főként Spanyolország) igényeire és érdekeire. Ezzel szemben a nem-
zeti lét kialakulása ténykérdés, független a nemzetközi vélekedéstől, egyes országok, 
emberek véleményétől, az vagy van vagy nincs. Bizonyos szempontból nézve onnantól 
kezdve, hogy a gibraltáriak nemzetként határozzák meg magukat nincs jelentősége an-
nak, hogy ehhez mit szól Madrid. A kérdés mindössze abban áll, hogy ezt a los Yanito-
képet milyen nagyobb keretbe kívánják belehelyezni a helyiek. 

A GSLP által hangoztatott nemzeti jelszavak jelentős visszhangot eredményeztek. 
Ennek első alapköve lett a nemzeti nap, amelyet 1993-ban szerveztek meg először, az 
1967-es népszavazás emlékére, szeptember 10-re.56 A szervező a Self-Determination for 
Gibraltar Group (SDGG – Csoport a Gibraltári Önrendelkezésért) volt, amelynek poli-
tikai céljai az alkotmányos fejlődés, a dekolonizáció és az önrendelkezés körül kristá-
lyosodtak ki. A megszervezésben szorosan együttműködtek a GLSP-vel, és a SDGG 
által Gibraltár önrendelkezésének támogatására összegyűjtött aláírásokat a GLSP egyik 
aktivistája vitte el a Downing Streetre, a brit miniszterelnök lakásához.57

A nemzeti napot folyamatosan megünneplik a gibraltáriak minden évben, sőt 1997-ben 
a GSD (Gibraltar Social Democrats – Gibraltári Szociáldemokraták) kormányzása idején 
nemzeti hétté alakították át az ünnepséget. Peter Caruana miniszterelnök ekkor jelentette 
ki, hogy Gibraltár szoros kapcsolatokat fog fenntartani a továbbiakban is Nagy-Britanni-
ával, és érdekelt a baráti jószomszédi kapcsolatokban Spanyolországgal, de nem a gibral-
táriak önrendelkezési jogának feladása árán. Kijelentette továbbá, hogy most ötödik al-
kalommal gyűltek össze, hogy megünnepeljék nemzeti identitásukat, amely különbözik 
minden más nemzetétől, és elidegeníthetetlen jogaik vannak saját szülőföldjükhöz.58 

Ezek a szavak összegzik legjobban a gibraltári nacionalizmus kettős célkitűzését: 
a korlátozástól mentes önrendelkezést és a békés együttműködést a szomszédos ál-
lamokkal. A korlátozástól mentes önrendelkezés azonban némileg ellentmondásban 
van az ENSZ által propagált célokkal és főként Spanyolország elképzeléseivel, amely 
viszont erősen kihat a békés nemzetközi kapcsolatokra. Ismét meg kell tehát állapítani 
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azt, hogy bár a külső tényezők nem hajlandók elfogadni, mégis egyre nyilvánvalóbbá 
válik a gibraltáriak nemzeti léte és annak megfelelő igényei. David Alvarez megálla-
pítja, hogy a politikai pártok között meglevő különbségek ellenére vannak olyan prin-
cípiumok, amelyekben mindenekfelett egyetértenek, ezek a spanyol területi igények 
visszautasítása, Gibraltár gyarmati helyzetének modern megoldása, az állampolgárság 
kérdése (amelynek rendezése azóta megtörtént) és az önálló gibraltári nemzet létének 
elismertetése.59

Érdekességként megemlíthető, hogy 2000-ben Peter Cumming, aki 1992 és 1996 kö-
zött a House of Assembly tagja volt, Gibraltár helyzetét Andorrához hasonlóan javasolta 
rendezni.60 Ennek lényege az volt, hogy az igazgatást a helyiek végzik, angol–spanyol 
szuverenitás alatt. Kijelentette, hogy amennyiben Spanyolország elismeri nemzeti kü-
lönállásukat és jogukat Gibraltárhoz, akkor elérhető a megállapodás.61 

A fokozatos érzelmi eltávolodás az Egyesült Királyságtól folytatódott az 1990-es 
években is. Nagy és negatív hatással volt a Tireless atommeghajtású tengeralattjáró 
Gibraltárban történt megjavítása, amely az öntudatos gibraltáriakban azt az érzést kel-
tette, hogy London valóban gyarmatként tekint rájuk, és nincsen tekintettel az érdeke-
ikre.62 A kettős szuverenitás elképzelése is csak ellenérzést szült a gibraltáriakban, akik 
ezt az innovatív kezdeményezést nem fogadták el.63

Az eseményeket látva teljesen logikus a 2002. november 7-én tartott népszavazásnak 
az eredménye, amely annak az angol–spanyol tervezetnek a halálát hozta, amely meg 
kívánta osztani a Gibraltár feletti szuverenitást az Egyesült Királyság és Spanyolország 
között. A gibraltáriak így érveltek: „A gibraltári népnek, mint minden más kolonizált 
népnek, elidegeníthetetlen joga az önrendelkezés, azaz az a jog, hogy saját jövőjük fe-
lől ők döntsenek”.64 A 20 675 jogosult közül 88 százalék vett részt, és közülük majd 
99 százalék utasította el a spanyol szuverenitást, nehéz helyzetbe hozva ezáltal a két 
tervezgető felet.65 Újabb csalódást okozott a brit kormánynak a saját parlamentjével 
szembemenő igyekezete is, amikor Spanyolországgal a témakörben további megbeszé-
lésekre törekedett.66

 2004-ben nagy ünnepségek keretében emlékezett meg mind a gibraltári, mind a brit 
lakosság a Szikla elfoglalásának 300. évfordulójáról. 2006-ban újabb alkotmányt fogad-
tak el, amely megerősítette az 1967-es alaptörvény preambulumát, és további jogkörök 
biztosításával növelte Gibraltár függetlenségét az Egyesült Királyság tengerentúli te-
rületeként. Az elfogadott alkotmány 2007. január 2-án lépett hatályba, ezt a brit ENSZ-
nagykövet közölte a hatóságokkal.67 A levélnek gibraltári szempontból nagyon fontos 
mondanivalója van: elismeri a gibraltári nép önrendelkezési jogát és azt, hogy annak 
megvalósítása az ENSZ Alapokmány és más egyezmények rendelkezéseinek megfe-
lelően történhet csak. Egyúttal az Egyesült Királyság kijelenti, hogy a dekolonizációt 
nem a területi integritás elve alapján látja végrehajthatónak.68 A továbbiakban kijelenti, 
hogy a Gibraltár és a Nagy-Britannia közötti kapcsolatokat a továbbiakban semmikép-
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pen sem szabad a kolonializmus talaján állónak tekinteni. Gibraltár függetlenségével 
kapcsolatban leírja, hogy abba az Egyesült Királyság semmiképpen sem egyezik bele 
Spanyolország hozzájárulása nélkül.69

Összegezve elmondható, hogy a nemzetté válás folyamata bizonyos mértékig befeje-
zettnek tekinthető, hiszen már nem másokhoz képest definiálják magukat (sem angol, 
sem spanyol), hanem céljaik, igényeik és elképzeléseik mentén. A kérdés azonban ezzel 
nem vált egyszerűbbé. Annyi viszont bizonyos, hogy az utrechti béke rendelkezései 
immáron homlokegyenest szemben állnak a gibraltáriak elképzeléseivel. A problémát 
épp az okozza, hogy Spanyolország elszántan ragaszkodik a szerződés rendelkezései-
hez, és nem hajlandó tudomásul venni az elmúlt háromszáz év fejlődését, a gibraltáriak 
önálló öntudatát, a nemzetté válás és az önrendelkezési jog iránti igényét. A nagy kér-
dés, hogy hogyan vélekedik mindezzel kapcsolatban Nagy-Britannia.

Az Egyesült Királyság
Harmadik tényezőként a volt gyarmattartó ország, a hajdani Brit Birodalmat ellen-
őrző Nagy-Britannia elképzeléseit kell megnézni a gibraltári kérdéssel kapcsolatban.  
Az 1713-as utrechti béke rendelkezései szerint egyértelműen katonai támaszpontként 
került a Szikla Angliához, és a területen a későbbi évszázadokban, mind a szerződéssel 
ellentétes módon, mind némileg Nagy-Britannia elképzeléseivel nem teljesen egyezően 
került sor az állandó lakott település létrejöttére. Ezt a spanyolok akár a szerződés be 
nem tartásaként is felfoghatnák, de diplomáciai okokból nem erre teszik a hangsúlyt.  
A gibraltári önazonosságnak a folyamata, mint már korábban bemutattuk, hosszú év-
századokat vett igénybe, miközben London erről sokáig nem volt hajlandó tudomást 
venni. A 19. században az erősödő gibraltári öntudattal sok esetben helyezkedtek szem-
be a kormányzók, a korona végül azonban folyamatos engedményekre kényszerült, 
ennek állomásait nagy vonalakban az előző részben bemutattam. 

Fontos beszélni Gibraltárnak arról a szerepéről, amely Nagy-Britanniát a félsziget 1704-
es megszállására és 1713-as Angliához csatolására indította. Gibraltár jelentőségét földraj-
zi fekvése adja, maga az a tény, hogy a Földközi-tenger bejáratánál egy viszonylag védett 
öböl mellett magasodik a Szikla. Nagy szerephez jutott a napóleoni háborúk idején, majd 
1869-et, a Szuezi-csatorna megnyitását követően.70 Egészen a legutóbbi időkig a brit flotta 
fontos hadikikötője volt, a leszerelése azonban az 1980-as években elkezdődött.

Nagy-Britannia számára az utrechti béke értelmében a várost és a hozzá tartozó vé-
delmi létesítményeket és kikötőt engedték át, és nem az egész félszigetet, sem a fel-
ségvizeit, sem a légterét.71 Nagy-Britannia azonban egyre beljebb terjeszkedett, már 
a 18. században újabb erődítéseket létesített az átengedett terület határain kívül, arra 
hivatkozva, hogy a helyőrség megvédéséhez „az ágyúik hatótávolságáig” tart a fel-
ségterülete, és ott kell erődítményeket építeni. Erre a logikára válaszul 1731-ben a spa-
nyolok is belekezdtek egy védvonal kiépítésébe – ez lett a „Gibraltár-vonal” (La Línea 
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de Gibraltar): katonai tábor három erőddel a Gibraltár várost a szárazfölddel összekötő 
földsávon. Ebből fejlődött ki később, a 19. században a Línea de la Concepción nevű város. 
A már meglévő – San Roquéba települt – katonai táborral (Campo de Gibraltar) együtt 
immár két spanyol katonai bázis is védte a spanyol felségterület „bejáratát”. Az egy-
mással szembenéző és pontosan egymás ágyúlőtávolságára lévő erődrendszer közötti 
spanyol terület (1450 m) fokozatosan mindkét fél által elismert semleges (ágyúik tüze 
által lefedett) övezetté alakult.72 Ezt a kialakult helyzetet nem tudta megváltoztatni a 
terület re-integrálására törekvő Spanyolország.

A második világháborút követően a gyarmati rendszer felszámolása kapcsán vető-
dött fel ismét Gibraltár kérdése.73 A már említett kérésre válaszul az Egyesült Királyság 
Gibraltárt is feltüntette azon a listán, amely a dekolonizációs folyamatba bevonni kívánt 
területeket tartalmazta.74 Ahogy láttuk, az ENSZ Dekolonizációs Bizottsága 1963. szep-
temberében azt javasolta, hogy Nagy-Britannia és Spanyolország kezdjen közvetlen tár-
gyalásba Gibraltár kérdésében. Előtte azonban New York-ba rendelték Joshua Hassant, a 
gibraltári törvénykezési tanács elnökét, hogy fejtse ki a véleményét. A válasz semmiképp 
sem elégítette ki a spanyol felet: a terület vezetője kijelentette, hogy nagyfokú belső sza-
badságot értek el, és újabb szabályok kidolgozása folyik, amellyel kapcsolatban végső 
célként a Nagy-Britanniával való szabad együttműködést jelölte meg.75 Élesen visszauta-
sította azonban azt, hogy a szuverenitás kérdéséről Spanyolországgal tárgyaljanak. 

1964. október 16-án újabb ajánlást fogadott el a bizottság, és felhívta a figyelmet a köz-
vetlen angol–spanyol tárgyalásokra, a gibraltáriak véleményét figyelembe véve.76 Az ezt 
követő napon bevezetett spanyol korlátozó intézkedések kiváló hivatkozási alapul szol-
gáltak Londonnak abban a tekintetben, hogy miért nem haladnak előre a javasolt tár-
gyalások. 1964 novembere és 1965 márciusa között intenzív tárgyalások folytak a britek 
és a spanyolok között, de eredménytelenül. Nagy-Britannia a nehézségek leküzdésére 
anyagi segítséget nyújtott Gibraltárnak, amely elvágva a korábbi spanyolországi mun-
kaerőtől, rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe került.77 A britek 1965 áprilisában publi-
kálták az úgynevezett Fehér könyvet, amelyben ismertették saját álláspontjukat. Erre vá-
laszként jelent meg a Red Book, amely a spanyolok szempontját fejtette ki.78 Időközben, 
1965. decemberében a 24-es bizottság hozzájárult az ügy Közgyűlés elé utalásához.

1966-ban több fordulóban angol–spanyol tárgyalásokat tartottak Londonban, ezeken brit 
részről világossá tették, hogy nem hajlandók figyelmen kívül hagyni a gibraltári lakosság 
igényeit, és egyúttal javasolták, hogy a kérdést vigyék a felek a hágai Nemzetközi Bíróság 
elé. Spanyolország ezt elutasította. 1966. decemberében az ENSZ Közgyűlés határozatban 
hívta fel a feleket arra, hogy a Közgyűlés következő üléséig igyekezzenek megoldást ta-
lálni.79 Ennek következtében került sor az 1967-es, már említett népszavazásra, amelyen a 
szavazók túlnyomó többsége elutasította a brit szuverenitás lecserélését spanyolra.80 

1967 októberében a brit kormány jelezte a spanyoloknak, hogy novemberben alkal-
mas lenne tárgyalóasztalhoz ülniük, és megvitatniuk Gibraltár kérdését is. A spanyol 
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válasz erre az volt, hogy az ENSZ-határozatnak megfelelően decemberig meg kell olda-
ni a kérdést, és majd 1968 januárjában üljenek le tárgyalni a felek.81 Spanyolország ek-
kor érezhetően helyzetben levőnek érezte magát, és erre megvolt az oka, hiszen létezett 
egy őt támogató közgyűlési határozat, és sem a gibraltári lakosság önrendelkezési joga, 
sem a népszavazás eredménye nem volt nemzetközileg elfogadott. Ennek megfelelően 
időközben a Közgyűlés Negyedik Bizottsága újabb határozatot fogadott el, amelyben 
kijelentette, hogy a referendum ellentétes a korábbi határozattal, és felhívta Nagy-Bri-
tanniát és Spanyolországot a tárgyalások folytatására.82 A brit kormány azonban ennek 
kapcsán kijelentette, hogy a dekolonalizáció nem lehet azonos a terület egyszerű átadá-
sával, és főleg nem a helyi lakosság akaratával ellentétesen.

Jelentősen felgyorsultak a korábban is folyó alkotmányozási folyamatok a bekövet-
kezett események következtében Gibraltáron. Az 1969-ben elfogadott alkotmány – ko-
rábban már idézett – preambuluma hivatkozási alapot, és jogi kötelezettséget teremtett 
az Egyesült Királyságnak annak vonatkozásában, hogy a gibraltári lakosság akaratára 
hivatkozzon a spanyol igények tárgyalásánál. 

A tárgyalások ezután hosszú ideig szüneteltek, és a következő jelentősebb forduló 
1977 novemberében Strasbourgban következett be, ahol a spanyol külügyminisztérium 
és a brit nemzetközösségi és külügyi titkárság tagjai ültek le tárgyalni, és ahol az angol 
delegáció tagjaként jelen volt Joshua Hassan gibraltári miniszterelnök is.83 A lisszaboni 
és a brüsszeli egyezményeket követően 1987-ben kezdeményezés történt az Európai 
Közösségek részéről a gibraltári repülőtér használatának könnyítésére, ám a spanyolok 
éltek vétójogukkal, így a luxembourgi egyezménybe belekerült, hogy annak alkalmazása 
Gibraltár vonatkozásában időlegesen nem lehetséges. A brit kormány javasolta a gib-
raltáriaknak, hogy fogadják el a spanyol javaslat szerinti közös (brit–spanyol) ellenőr-
zést a repülőtér felett, ezt a helyiek azonban egyöntetűen elutasították.84

Az 1997-ben, a brüsszeli megállapodás szerint újraindult kétoldalú tárgyalásokban 
a gibraltáriak a brit delegáció részeként kaptak lehetőséget a tárgyalásra, ez azonban 
nem felelt meg számukra. Gibraltár 1988-ban jelentette ki, hogy nem hajlandó a kétol-
dalú brüsszeli folyamat döntéseihez, fejleményeinek megvalósításához hozzájárulni.85 
Gibraltár ragaszkodott ahhoz, hogy egyenjogú félként vehessen részt a tárgyalásokon, 
annak jóváhagyását követően, immáron háromoldalúvá tévén az egyeztetési fórumot, 
folytatódtak a tárgyalások. Ezekkel kapcsolatban érdemes idézni egy brit konzervatív 
képviselő szavait, akinek a mondatai ráirányítják a figyelmet arra, hogy bár az Egye-
sült Királyságban az utóbbi évtizedekben – főként a hadi jelentőségének csökkenését 
követően – Gibraltár megtartása egyre kevésbé tekinthető kiemelt fontosságúnak, a brit 
politika mégis megosztott a kérdésben. A konzervatív brit európai parlamenti képvi-
selő, Charles Tannock a következő gondolatokkal támadta meg a hivatalos brit Gibral-
tár-politikát 2002-es parlamenti beszédében: „Érdemes emlékezni arra, hogy Gibraltár 
utoljára 1704-ben (298 évvel ezelőtt) volt spanyol. Az elmúlt 1300 évben Gibraltár csak 
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242 évig volt spanyol terület. (…) A szuverenitás megosztásáról folyó tárgyalások során 
Mr. Blair figyelmen kívül hagyja a védelmi miniszter úr véleményét, aki folyamatosan 
figyelmeztet Gibraltár stratégiai fontosságára.” Majd ezzel folytatta: „Spanyolország 
szerint Gibraltár nem gyakorolhat önrendelkezési jogot, mert csak »egy enklávé«, és 
lakossága nem őslakosság, hanem a telepesek leszármazottai. (…) Februárban talál-
koztam Peter Caruana miniszterelnök úrral Strasbourgban, és javasoltam egy önálló 
Gibraltár-minisztérium létrehozását, amely ellenőrzi mind a bel-, mind a külpolitikát, 
a modern andorrai alkotmány rendelkezéseihez hasonló megoldásban. Egyidejűleg a 
brit és a spanyol uralkodók az állam együttes államfői maradhatnak, bármiféle politikai 
jogosítványok nélkül, a szuverenitást pedig a Szikla népessége gyakorolná. Egy ilyen 
megoldás megengedné a helyieknek, hogy megtartsák kapcsolatukat Nagy-Britanniá-
val, és sajátos kultúrájuk védelmet élvezzen, részben kielégítve a spanyol igényeket, 
megengedve Nagy-Britanniának, hogy értékes térségbeli stratégiai pozícióit megtart-
sa. Sajnálatos módon, ez a megoldás nem tűnik kielégítőnek Spanyolország számára.”  
Különösen érdekes volt az ezután tett két megjegyzése: „Spanyolország ironikusan kéri, 
hogy Marokkó tartson népszavazást (Spanyolország) korábbi gyarmatán, Nyugat-Sza-
harában a függetlenség kérdéséről. Ezzel szemben Gibraltár vonatkozásában annak 
elmaradását várja, félve kedvezőtlen kimenetelétől.” (…) „Identitás, lojalitás és a nem-
zeti összetartozás nyilvánvalóan nem komponensei Mr. Blair »Cool Britannia«-jának.  
Ehelyett a kormány politikáját kizárólagosan Mr. Blair azon törekvése határozza meg, 
hogy az Európai Unión belül létrehozzon egy erősebb angol–spanyol szövetséget.”86

Charles Tannock szavai pontosan megragadják a dolgozatban is érintett kérdéseket. 
A szemelvények egy beszéd azon kiemelt részletei, amelyek a probléma legérzékenyebb 
pontjaira mutattak rá. Nagy-Britannia szeretné megoldani a gibraltári kérdést, viszont 
annak jellegéből adódóan a két másik fél érdekei közé szorult: a gibraltáriaknak minden-
féle spanyol szupremácia elfogadhatatlan – ezt több népszavazáson is megerősítették, 
– míg Spanyolország hajlandó az megosztott szuverenitás időleges elfogadására, de csak 
annak érdekében, hogy a terület reintegrálása minél zökkenőmentesebben történjen meg. 
Nem elég az, hogy a két fél elképzelései egymással ennyire összeegyeztethetetlenek, de 
London kezét megköti a gibraltári alkotmány preambulumában foglalt kötelezettsége is, 
ugyanakkor érdekei a Spanyolországgal való szoros együttműködésre ösztönzik. 

Világosan látható az is, hogy az Egyesült Királyság a kérdés megoldásában csak úgy 
érdekelt, hogy a másik két felet ne sértse meg. Ennek következtében egyfajta hinta-
politikába került, főként a gibraltáriak következetes politikájának hatására. Nagy va-
lószínűséggel nem Londonon fog múlni, hogy mikor történik majd meg a végleges 
változás. Ez az állítás megáll abban az esetben is, ha a jelenlegi munkáspárti kormányt 
konzervatív váltja föl. Az Egyesült Királyságnak érdeke egy olyan megoldás létrehozá-
sa, amelyik valamennyi felet kielégíti, mert ezáltal a gibraltáriak irányába is teljesíti a 
kötelezettségeit, másrészt pedig lehetőséget kap a számára kiemelt fontosságú spanyol 
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kapcsolat erősítésére. Ez azonban önmagában is ellentmondásos, és szinte megold-
hatatlan. A helyzet rendezésének kulcsa mindhárom szereplő kezében van, de annak 
kimenetelét nehéz lenne megjósolni. Az álláspontok kikristályosodtak, sőt megcsonto-
sodtak. Egy bizonyosan elmondható, hogy a gibraltári kérdés az európai diplomácia és 
a nemzeti kérdés egyik legizgalmasabb témája marad még sokáig. 
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Résumé

Gibraltar, a Recent Test to the Rights for Self-Governance

Gibraltar, situated at the confluence of the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean, has 
thousands of years of historical past due to its significance as a strategic post for vari-
ous cultures, peoples and nations. Fierce battles were fought for the occupation of the 
peninsula, named as the Rock. Therefore, it has assumed a place of special importance 
amongst the great powers throughout the course of history. Modern Gibraltar shows a 
peculiar development in regard to its politics, history, and economic. This, together with 
the current special legal status of the country, calls for attention. Great Britain, Spain and 
the residents of Gibraltar have different visions of the future of the peninsula. The vari-
ous interests and arguments put forward to calling for a change suiting to any of three 
create conflicts daily. The tension over the future of this strategically important peninsula 
has not ceased and the daily press regularly addresses issues pertaining to Gibraltar.

This study demonstrates the historical road leading to the current situation as well 
as the positions of all parties are analysed in detail. The often recurring problems relat-
ing to Gibraltar, although they appear in different disguises, may well connect the very 
same concerns. Namely, the three parties (Great Britain, Spain and the Gibraltarians) 
perceive their own relation to that piece of land only from their own stance, and seldom 
show willingness to take the others’ point of view into consideration. Naturally, from 
time to time, attempts are made to harmonise the altering ideas in relation to Gibraltar’s 
future, but these efforts have failed to produce tangible results for a long time. In fact, 
they functioned for maintaining dialogue, or perhaps it is best labelled as negotiating 
without really listening. These failures and attempts sooner or later contribute to a solu-
tion of sorts, but it is evident that the process needs a bit longer time. However, the very 
fact that the parties do not try to solve the issues, often heatedly debated, through mili-
tary means may be seen as a positive and good example, as we have seen unsuccessful 
attempts at solving conflicting interests peacefully  even in the heart of Europe too.


