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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar í alþjóðasamskiptum er vaxandi 

aðskilnaðarhyggja í heiminum sem skoðuð er í ljósi aðskilnaðaróskar Katalóníuhéraðs á 

Spáni og áskorunum og tækifærum héraðsins sem sjálfstætt ríki í alþjóðasamfélaginu. 

Aðskilnaðarósk Katalóníu er skoðuð á þremur greiningarstigum: innanlands á Spáni, 

gagnvart Evrópusambandinu og í hnattrænu samhengi. Þessi þrjú greiningarstig varpa 

ljósi á tækifæri og ógnanir Katalóníu í sjálfstæðisbaráttunni og sem sjálfstæðs ríkis í 

alþjóðasamfélaginu. Ástæðan fyrir sjálfstæðisósk héraðsins er einnig útskýrð og viðbrögð 

Evrópusambandsins. Aðskilnaðarósk Katalóníu er síðan sett í samhengi við sívaxandi 

hnattvæðingu heimsins. 

Aðskilnaðarhyggja Kataloníu er skoðuð í ljósi samskipta héraðsins í gegnum 

aldirnar við miðstjórnarvaldið á Spáni. Sjálfstæðiskrafa Katalóna byggir á hugmyndinni um 

þjóð sem grundvallast á sameiginlegum menningararfi og tungumáli. Sjálfstjórnarlögin 

2006 festu í sessi og juku réttindi Katalóníu sem sjálfstjórnarhéraðs en með útskurði 

Stjórnlagadómstóls Spánar 2010 reyndi stjórn Lýðflokksins sporna við aukinni sjálfstjórn 

Katalóníu. Stjórnlagaútskurðurinn olli mikilli reiði í Katalóníu og jók fylgi við 

aðskilnaðarhyggju sem náði hámarki með sigri aðskilnaðarsinna í almennum kosningum 

2015, allsherjarkosningum 2017 um aðskilnað og sjálfstæðisyfirlýsingu héraðsstjórnar 

Katalóníu. Harkaleg viðbrögð stjórnvalda gagnvart katalónskum stjórnmálamönnum og 

aðskilnaðarsinnum reyndu á þanþol lýðræðisins á Spáni og virðast hafa aukið fylgi við 

aðskilnað. Ákveðin þýða í samskiptum Spánar og Katalóníu hefur nú skapast með nýjum 

forsætisráðherra og stórtapi Lýðflokksins í nýafstaðnum kosningum á Spáni. 

Viðbrögð Evrópusambandsins við sjálfstæðisósk Katalóníu hafa einkennst af 

aðgerðarleysi. Ástæðan er annars vegar ótti við sívaxandi aðskilnaðarhyggju innan 

aðildarlanda ESB og hinsvegar sá að Spánn er aðildarland ESB sem veldur því að 

ómögulegt er að taka pólitíska afstöðu gagnvart aðskilnaðarósk Katalóníu. Möguleikar 

Katalóníu sem aðildarríki innan ESB gæti opnað mörg tækifæri fyrir héraðið og hinsvegar 

verið skjól fyrir sjálfstæða Katalóníu líkt og aðrar alþjóðlegar stofnanir 

alþjóðasamfélagsins.  

Aðskilnaðarhyggja Katalóníuhéraðs er skoðuð í tengslum við síaukna 

hnattvæðingu heimsins. Tveir andstæðir kraftar hnattvæðingar takast á. Einn krafturinn 



 

skapar aukna einsleitni í heiminum en ýtir um leið undir þjóðerniskennd og 

aðskilnaðarhyggju þegar þjóðabrot spyrna á móti einsleitninni og standa vörð um 

sérstöðu sína, menningu og arfleifð.  

Sú tilgáta er sett fram í þessari rannsóknarritgerð að Katalónía hafi alla burði til 

þess að verða sjálfstætt ríki í alþjóðasamfélaginu líkt og önnur smáríki af svipaðri stærð, 

ef tekið er tillit til stærðar landsvæðis, mannfjölda og efnahags (VLF). Samanburður við 

þrjú smáríki ESB, Austurríki, Belgíu og Danmörk sýna að þessi tilgáta er rétt. Ef huglægari 

breytur eru s.s. hugmyndir katalónsku stjórnmálaelítunnar eða alþjóðasamfélagsins eru 

teknar til greina við rannsóknina rennur það enn frekar stoðum undir góða möguleika 

héraðsins sem sjálfstæðs ríkis og dýpkar einnig skilning á möguleikum smáríkja í 

alþjóðakerfinu. 

  



 

Abstract 

The topic of this MA thesis in International relations is growing secessionism in the world. 

Secessionism in Catalonia, Spain and the challenges and opportunities of the region as an 

independent state is used as a case study to research secessionism in general. Catalonia‘s 

secessionism and struggle for independence is analyzed on three levels: On a domestic 

level, i.e. within Spain, on a regional level, i.e. within EU and on a global level in relation 

with today´s world wide globalization. These three levels of analysis shed the light on 

Catalonia‘s opportunities and challenges as an independent state and explain the reason 

for secessionism in the region, the opportunities within EU and the region´s secessionism 

in relation to steadily growing secessionism in the world. 

To highlight the causes of Catalonia’s independence claim a historical overview of 

the relationship between the central government of Spain and Catalonia is given. One of 

the principal causes of Catalonia‘s secessionism is the idea of its people as a nation with 

a common heritage and language, repressed through centuries by central authorities. 

After Spain’s transition to democracy, and especially with the 2006 autonomy statute, 

Catalonia’s rights were institutionalized. However, with the 2010 constitutional court’s 

verdict the right wing government in Spain managed to withdraw some of Catalonia’s 

2006 autonomy rights. This increased support for secessionism and independence in 

Catalonia which accumulated when secessionists won the general elections in 2015 and 

furthermore in the 2017 referendum on independence as well as Catalonia´s 

independence claim. Recent national elections and government change in Spain promise 

common grounds for negotiations. 

EU‘s reaction to Catalonia‘s independent claim have been characterized by inertia. 

The reason is fear about growing secessionism inside EU‘s member states. Furthermore, 

Spain is a EU member state which makes it impossible for EU to take sides in the dispute 

of Catalonia independent claim. However, becoming an independent country and then 

possibly a EU member state could create a range of opportunities for Catalonia. 

Furthermore, EU could be considered a shelter provider for Catalonia like other 

international institutions in the international community. 

Catalonia’s secessionism also is observed in relation with increasing globalization 

of the world. Two opposite forces are working in the globalization process. One force is 



 

creating increasingly more homogeneous world which then creates another that incites 

nationalism and secessionism when nations without states and regions struggle against 

this homogeneous effect to protect their common language and cultural heritage. 

The hypothesis presented in this research claims that taking into account the size 

of territory, population and gross domestic product (GDP) Catalonia would, like other 

similar small states, have very good possibilities to become a prosperous new state in the 

international community. Comparison with three small states in the EU, i.e. Austria, 

Belgium and Denmark support this hypothesis. Furthermore, if more subjective variables 

are introduced regarding the smallness of states and the possibilities and challenges of 

these small states in the international community they none but support the theory. 

Subjective variables regarding small states size and possibilities are important when it 

comes to theorizing and deepening the understanding of small states possibilities in the 

international arena. 
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1 Inngangur 

Aðskilnaðarhyggja (e. secessionism) innan smáþjóðaríkjarannsókna hefur verið tiltölulega lítið 

rannsökuð en er svo sannarlega í deiglunni um þessar mundir. Með aðskilnaðarhyggju er átt 

við þjóðabrot og héruð sem óska eftir að aðskilja sig frá miðstjórnarvaldi þess ríkis sem hefur 

farið með æðsta vald og stjórn ríkisins þ.e.a.s. vilja kljúfa sig frá því ríki sem það hefur tilheyrt 

og stofna sjálfstætt ríki með tilheyrandi sjálfstæðum stofnunum; sjálfstæðri stjórnsýslu, 

tvíhliða viðskiptasamningum, landamærum og landamæraeftirliti, sjálfstæðum her, o.s.frv..1 

Þrjú stór sjálfstjórnarhéruð innan landamæra aðildarþjóða ESB teljast í dag vera í hópi 

aðskilnaðarhyggjusinnaðra héraða. Fyrst má nefna Skotland sem efndi til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um aðskilnað frá Stóra-Bretlandi árið 2014. Héraðsstjórn Korsíku 

íhugar aukna sjálfstjórn eyjunnar eftir sigur aðskilnaðarsinna í kosningum nýlega sem gefur 

vísbendingu um hugsanlega ósk um aðskilnað frá Frakklandi í náinni framtíð.2 

Sjálfstæðisbarátta Katalóníuhéraðs og átök héraðsstjórnarinnar við stjórnvöld í Madrid eru 

þessa stundina í hámarki og atburðir gerast hratt þar í landi. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að tilvikið (e. case), þ.e.a.s. sjálfstæðisósk Katalóníu og 

aðskilnaðarhyggja, verður skoðað samkvæmt þekktum rannsóknaraðferðum í félagsvísindum 

og skoðað á þremum greiningarstigum (e. levels of analysis); frá því smæsta yfir í það stærsta. 

Greiningartigin eru stjórnstig innanlands á Spáni (e. domestic level), viðbrögð 

Evrópusambandsins veða skoðuð (e. regional) og að lokum verður aðskilnaðarósk Katalóníu 

skoðuð í alþjóðlegu samhengi sbr. hnattvæðingu (e. global).  

Markmið þessarar meistararitgerðar í Alþjóðasamskiptum er að greina möguleika 

sjálfstjórnarhéraðsins Katalóníu á að verða viðurkennt, sjálfstætt ríki í alþjóðasamfélaginu og 

tækifæri héraðsins sem sjálfstætt ríki í alþjóðakerfinu. Samtímis verða þær áskoranir og 

hindranir sem sjálfstæði felur í sér rannsakaðar ítarlega.  

Tilgangur rannsóknarinnar er m.a. að skoða hvaða þættir það eru í alþjóðasamfélaginu í 

dag og þá sérstaklega í Evrópu sem valda því að aðskilnaðarhyggja þjóðabrota og héraða er að 

aukast. Hvers vegna eykst aðskilnaðarhyggja í heiminum? Annar mikilvægur tilgangur 

                                                      
1 Alesina & Spolaore, The Size of Nations; Fazal & Griffiths, „Membership Has Its Privileges: The Changing 
Benefits of Statehood“, 16; Baldur Þórhallsson, útg. Small States and Shelter Theory, 16, 17, 37. 
2 Samuel, "Emmanuel Macron on 'tightrope' trip to Corsica after nationalist victory sparks fears of secession 
bid". 
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rannsóknarinnar er að skoða hvers vegna eftirspurn eftir sjálfstæði þjóðabrota eykst í 

lýðræðisríkjum Vesturlanda eins og t.d. á Spáni, Bretlandi og í Frakklandi sem eru aðildarlönd 

Evrópusambandsins. Tilvikið (e. case) sem er sjálfstæðisbarátta Katalóníu verður notað til þess 

að varpa ljósi á aukna eftirspurn aðskilnaðarhyggju meðal þjóðabrota heimsins. Síðast en ekki 

síst er tilgangur þessarar meistararitgerðar að skoða hvort það sé raunhæfur möguleiki fyrir 

sjálfstjórnarhéraðið Katalóníu að aðskilja sig frá Spáni, sem varð aðildarríki 

Evrópusambandsins árið 1986, og skoða um leið hverjar séu helstu efnahags- og 

stjórnmálalegu hindranir sem og tækifæri Katalóníu. 

 Sú tilgáta er sett fram í þessari rannsóknarritgerðar að sjálfstjórnarhéraðið Katalónía 

sem nú er hluti af Spáni hafi alla burði til þess að verða sjálfstætt ríki í alþjóðasamfélaginu líkt 

og önnur smárríki af svipaðri stærð, ef tekið er tillit til stærðar landsvæðis, mannfjölda og 

efnahags (VLF). 

1.1 Rannsóknarspurning / spurningar. 

Til þess að auðvelda rannsóknina og einblína betur á viðfangsefnið hafa neðangreindar 

rannsóknarspurningar og undirspurningar verið settar fram. Svör við þessum spurningum 

varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar og svara tilgátunni sem sett er fram um mögulegt 

sjálfstæði Katalóníuhéraðs sem og áskoranir og tækifæri héraðsins sem sjálfstætt ríki. 

a) Innanlands (e. domestic level) Hverjar eru helstu áskoranir og tækifæri Katalóníuhéraðs 

í sjálfstæðisbaráttu sinni innanlands á Spáni? 

b) Svæðatengt (e. regional level). Hverjar eru helstu áskoranir og tækifæri í 

sjálfstæðisbaráttu Katalóníuhéraðs hvað varðar Evrópusambandið?  

c) Hnattrænt (e. global level). Hvaða hnattrænu þættir eru hvati Katalóníuhéraðs til að 

óska eftir sjálfstæði og hvaða þættir eru það í alþjóðakerfinu sem vinna gegn 

möguleikum Katalóníu að verða sjálfstætt ríki? 

Undirspurningar sem hjálpa til við að greina aðal rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

a) Hvaða ástæður liggja að baki sjálfstæðisósk Katalóníu. 

b) Hvaða ástæður liggja að baki viðbrögðum spænskra stjórnvalda við 

sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníuhéraðs? 

c) Hvaða ástæður liggja að baki viðbrögðum Evrópusambandsins við 

sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníuhéraðs? 
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d) Hvernig hefur hnattvæðing heimsins áhrif á aðskilnaðarhyggju Katalóníu? 

e) Hefur Katalónía nógu sterka innviði sbr. stjórnsýslu og samfélagslega samheldni (e. 

social cohesion) til þess að verða sjálfstætt ríki? 

f) Hvar getur Katalónía, sem sjálfstætt ríki, fengið skjól í alþjóðakerfinu? 

1.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin er empírisk rannsókn sem rannsakar samtímafyrirbæri í sínu rétta umhverfi.  

Hún eigindleg tilviksrannsókn (e. case study) þar sem leitast er við að varpa ljósi á 

samtímaatburði í tengslum við eitt tilvik sem er sjálfstæðisbarátta Katalóníu og ósk héraðsins 

um aðskilnað frá Spáni og miðstjórnarvaldi ríkisins. Tilvikið er skoðað í samhengi sínu, þ.e.a.s 

vaxandi aðskilnaðarhyggju þjóðabrota í heiminum. Rannsóknin er athugun á 

samtímaatburðum og er þannig áhugavert framlag til rannsókna innan smáríkjafræða á 

aðskilnaðarhyggju samtímans. 

Tilviksrannsókn varð fyrir valinu m.a. vegna þess að þessi aðferð er samkvæmt Yin talin 

góð rannsóknaraðferð ef rannsakandi getur sett fram spurningarnar „hvernig“ (e. how) or 

„hvers vegna“ (e. why) og leitast þannig við að svara spurningum um samtímaatburði sem 

rannsakandinn hefur enga stjórn á.3 

Tilvikið sem hér er til rannsóknar er aðskilnaðarósk Katalóníuhéraðs frá konungsríkinu 

Spáni, áskoranir og tækifæri héraðsins innanlands, á vettvangi Evrópusambandsins og á 

alþjóðlegum vettvangi. Ástæða sjálfstæðisbaráttu Katalóníuhéraðs verður þannig skoðuð í 

stærra samhengi. Athugaðar verða ákvarðanir heimastjórnar Katalóníu, aðgerðir 

Spánarstjórnar, ákvarðanir og aðgerðir stjórnvalda í Madrid og ákvarðanir og viðbrögð 

Evrópusambandsins og alþjóðasamfélagsins við sjálfstæðisbaráttu héraðsins. 

1.2.1 Greiningarstig 

Rannsóknin leitast við að skýra atburðarásina og ástæðu sjálfstæðisyfirlýsingar 

Katalóníu og um leið auka skilning á aðskilnaðarhyggju. Sjónarhorn rannsóknarinnar er 

„útskýrandi“ (e. explanatory) þar sem spurt er „hvers vegna“/„af hverju“ (e. why) spurninga 

s.s. „af hverju“ krefst Katalónía sjálfstæðis og „hvers vegna“ eru bregst Spánarstjórn og 

Evrópusambandið við á þann hátt sem hefur sýnt sig? 

                                                      
3 Yin, Case Study Research: Design and Methods,14. 
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Kenningar eru undirstöðuþáttur í öllu fræðastarfi og má segja að fræðin grundvallist á 

kenningunum sem mynda nokkurs konar ramma utan um rannsóknina. Sjálfstæðisbarátta 

Katalóníuhéraðs, ákvarðanir og atburðarás sem og viðbrögð Spánarstjórnar verða þannig 

greind með hliðsjón af kenningum í smáríkjafræðum (Baldur Þórhallsson, Ingebritsen, 

Katzenstein), og aðskilnaðarhyggjukenningum (e. secessionism) helstu fræðimanna á því sviði 

sbr. Alesina & Spolaore, Fazal & Griffith o.fl..4 Stofnanahyggja í alþjóðasamskiptum (e. 

international institutionalism) fræðimannsins Robert O. Keohane verður notuð til þess að 

greina möguleika Katalóníu sem sjálfstæðs ríkis í tengslum við aukna hnattvæðingu heimsins. 

Sjálfstæðisósk Katalóníu og aðskilnaðarhyggja verður einnig skoðuð m.t.t. kenningar Baldurs 

Þórhallssonar um skjól smáríkja (e. shelter theory) og að lokum verður sjálfstæðisbarátta 

Katalóníu greind út frá hnattvæðingarkenningum helstu fræðimanna á því sviði, þeirra Jan Aart 

Scholte og Held og McGrew. 

Rannsóknin verður gerð á þremur stjórnstigum (e. level of analysis). Í fyrsta lagi verður 

staða Katalóníu innanlands á Spáni (e. domestic level) sem og hindranir til sjálfstæðis skoðuð 

gaumgæfilega. Í öðru lagi verða tækifæri og hindranir Katalóníu sem sjálfstæðs ríkis í 

Evrópusambandinu (e. regional level) greindar ítarlega og að lokum verður aðskilnaðarósk 

héraðsins skoðuð í alþjóðlegu samhengi (e. global level) þ.e.a.s. möguleikar og hindranir 

sjálfstæðrar Katalóníu verða skoðaðar í tengslum við alþjóðavæðingu samtímans, í hnattrænu 

samhengi og í tengslum við þá hugmyndafræðilegu strauma sem eru í gerjun í heiminum í dag. 

Viðbrögð alþjóðasamfélagsins og þá sérstaklega viðbrögð Evrópusambandsins við 

sjálfstæðisósk Katalóníu verða skoðuð gaumgæfilega.  

 Rannsóknarspurningunum verður svarað með hliðsjón af öllum þremur 

greiningarstigum (e. levels of analysis) og hver kafli byggir á svörum við þeim. Í lok hvers kafla 

verða niðurstöður síðan dregnar saman og ályktað út frá þeim. Þessi aðferð er grundvöllur 

lokaniðurstöðu rannsóknarinnar. 

1.3 Rannsókn á viðbrögðum stjórnvalda á Spáni við sjálfstæðisósk Katalóníu 

Mikilvægur hluti af rannsóknarmarkmiðinu er að greina viðbrögð stjórnvalda á Spáni (e. 

domestic level) og þess vegna verða samskipti Katalóníuhéraðs og miðstjórnarvaldsins á Spáni 

                                                      
4 Alesina & Spolaore, The Size of Nations; Baldur Þórhallsson, útg. Small States and Shelter Theory; Fazal & 
Griffiths, “Membership Has Its Privileges: The Changing Benefits of Statehood“, 79-106. 
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skoðuð, nánar tiltekið viðbrögð spænskra stjórnvalda við aðskilnaðarósk Katalóníuhéraðs. Í 

þessu samhengi er nauðsynlegt að skoða sögu og baráttu Katalóníu fyrir auknu sjálfstæði. Þar 

af leiðandi verður farið ítarlega yfir samskipti héraðsins við Spánarstjórn í gegnum aldirnar og 

allt fram til dagsins í dag. 

Það sem stendur helst í vegi fyrir sjálfstæði Katalóníu er andstaða spænskra stjórnvalda 

í Madrid. Einnig er töluverð andstaða innan Katalóníuhéraðs gegn aðskilnaði frá Spáni og íbúar 

héraðsins skiptast í tvær fylkingar. Harkaleg viðbrögð Rajoy, forsætisráðherra, og stjórnar hans 

við sjálfstæðisósk Katalóníu og kosningum héraðsstjórnar Katalóníu haustið 2017 verða 

skoðuð ítarlega sér í lagi aðgerðir spænsku ríkisstjórnarinnar þegar hún svipti héraðsstjórnina 

völdum og helstu stjórnmálaleiðtogar og sjálfstæðissinnar Katalóníu voru handteknir og eru 

nú lögsóttir af stjórnvöldum. 

1.4 Rannsókn á viðbrögðum Evrópusambandsins við sjálfstæðisósk Katalóníu 

Nauðsynlegt er að skoða sjálfstæðisósk Katalóníumanna í ljósi aðildar Spánar að 

Evrópusambandinu (e. regional level). Viðbrögð Evrópusambandsins við sjálfstæðisyfirlýsingu 

og aðskilnaðarhyggju Katalóníuhéraðs verður því skoðuð sem og áhrif aðildar Spánar á 

viðbrögð ESB gagnvart aðskilnaðarósk Katalóníu. 

Evrópusambandið er ríkjasamband 28 sjálfstæðra ríkja sem mörg hver hafa fleiri en eitt 

þjóðabrot innan sinna landamæra. Mörg þessara þjóðabrota hafa lengi horft í átt til sjálfstæðis 

(t.d. Korsíka, Norður Ítalía, Bretagneskagi í Norður Frakkland og Baskar á Norður Spáni). 

Viðbrögð, eða miklu frekar afskiptaleysi, nk. laissez-faire stefna Evrópusambandsins, gagnvart 

sjálfstæðiyfirlýsingu Katalóníu og við kosningunum í október 2017 senda ákveðin skilaboð til 

alþjóðasamfélagsins sem nauðsynlegt er að athuga nánar. Afskiptaleysi Evrópusambandsins 

gagnvart deilu Katalóníu og miðstjórnarvaldsins í Madrid og sú stefna að skipta sér ekki af 

innanlandsdeilum aðildarþjóða virðist hafa orðið ofan á. Þessi stefna er í samræmi við reglur 

alþjóðasamfélagsins um afskiptaleysi gagnvart innanríkismálum annarra ríkja. Rannsókn á 

viðbrögðum ESB gagnvart sjálfstæðiskröfu Katalóna og niðurstöður gætu því hugsanlega orðið 

mjög áhugaverðar. 

Ef Katalónía verður sjálfstætt ríki og sækir um aðild að ESB þá þurfa öll aðildarlöndin 

að samþykkja aðildarumsóknina. Aðildarferli gæti þannig orðið flókið ferli. Katalónska 

héraðsstjórnin og Carles Puigdemont, fyrrverandi forseti Katalóníu, hafa gefið þá yfirlýsingu 
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að Katalónía sé fylgjandi ESB aðild.5 Tækifæri Katalóníu og áskoranir sem aðildarland ESB verða 

þannig rannsökuð til hlítar.  

Það hriktir í Evrópusambandinu og innviðum þess m.a. vegna BREXIT og því er 

nauðsynlegt að skoða viðbrögð ESB við sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu í ljósi þeirra hagsmuna 

sem ESB er að gæta sem er að reyna að koma í veg fyrir hugsanlegri útbreiðslu (e. spillover) 

aðskilnaðarhyggju innan álfunnar og viðbrögðin hafa því þann tilgang að verjast sundurliðun 

ríkjasambandsins. 

1.5 Rannsókn á tækifærum og áskorunum Katalóníu í alþjóðakerfinu 

Aðskilnaðarósk og sjálfstæðisbarátta Katalóna verður einnig skoðuð í ljósi breyttrar 

heimsskipunar og sífellt aukinnar hnattvæðingar (e. globalization). Aðskilnaðarhyggja verður 

skoðuð út frá á hnattvæðingarkenningum Jan Aart Scholte, Held & McGrew og Roberts J. 

Holton og þau hnattrænu öfl sem þar eru að verki verða greind en þau hafa haft áhrif á aukna 

eftirspurn þjóðabrota eftir aðskilnaði á seinni hluta 20. og fyrri hluta 21. aldar. 

Stofnanahyggjukenning Robert O. Keohane verður einnig sett í samhengi við 

hnattvæðingakrafta í alþjóðakerfinu og aðskilnaðarhyggju. Þannig verða möguleikar og 

áskoranir Katalóníu sem sjálfstæðs ríkis skoðuð út frá aukinni hnattvæðingu heimsins bæði 

hvað varðar viðskipti og áhrif innan alþjóðastofnana. 

Carles Puigdemont, fyrrverandi forseti Katalóníuhéraðs, og pólitískir samherjar hans hafa 

verið áskakaðir um lýðskrum (e. popúlisma) og um að kljúfa katalónsku þjóðina og nokkrir 

fræðimenn talið að samsemdarstjórnmál (e. identity politics), sem eru ein afleiðing 

hnattvæðingarinnar, séu drifkrafturinn á bak við sjálfstæðisbaráttu Katalóníumanna.6 

Sjálfstæðisbarátta Katalóníu verður því einnig skoðuð með hliðsjón af helstu skilgreiningum og 

kenningum fræðimanna á hugtakinu ´þjóð´ og hvað myndi þjóð? Harkaleg viðbrögð yfirvalda 

á Spáni við kosningunum um sjálfstæði þann 1. október 2017, eru talin hafa verið vatn á myllu 

aðskilnaðarsinna.7 Þessi viðbrögð spænskra yfirvalda hafa einnig vakið upp áhyggjur af 

uppgangi þjóðernishreyfingar innan Spánar sem hefur legið í dvala síðan á tímum Franco.8  

                                                      
5 Forrest, "Catalonia should be independent state inside EU, says exiled leader Carles Puigdemont. 
6 Jones. "Catalonia and the Problem of Identity Politics", Survival - Global Politics and Strategy: 41-46; 
Huddleston, "The Roots of the Catalan Independence Crisis. 
7 Ibid, 41-46; Encarnación, „Why Spanish Nationalism is on the Rise“. 
8 Encarnación, „Why Spanish Nationalism is on the Rise“. 
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Eins og helstu fræðimenn alþjóðasamskipta hafa bent á (t.d. 

nýraunhyggjufræðimaðurinn Waltz) er skipan alþjóðakerfisins anarkísk, þ.e.a.s. stjórnleysi 

ríkir, þar sem heiminum er ekki miðstýrt og engin ein alheimsstjórn sem fer með völd í líkt og 

í stjórnskipulagi þjóðríkja.9 Framtíð sjálfstæðrar Katalóníu í alþjóðasamfélaginu byggir á 

viðurkenningu þjóðríkja heimsins og alþjóðasamvinnu þar sem aðild að Evrópskum stofnunum 

og hnattrænum alþjóðlegum stofnunum alþjóðasamfélagsins eins og t.d. Sameinuðu 

þjóðunum (SÞ), Alþjóðabankanum, Alþjóðlegu viðskiptastofnuninni (WTO) og GATT 

(alþjóðlegt samkomulag um tolla og viðskipti) er grundvallaratriði. Ein helsta áskorun nýrra 

ríkja er að öðlast viðurkenningu alþjóðasamfélagsins og aðgengi að alþjóðastofnunum er 

grundvallaratriði alþjóðasamstarfs. 

1.6 Gagnaöflun 

Rannsóknin er tilviksrannsókn byggð á heimildum og þar sem tilvikið er 

samtímaatburðir. Vegna þess að um samtímaatburði er að ræða, sem eru ennþá í gerjun á 

ritunartíma þessarar meistararitgerðar, er nauðsynlegt að skoða atburðarásina í 

sjálfstæðisbaráttu Katalóníu frá því að Carles Puidgemont tók við völdum sem forseti Katalóníu 

í janúar 2016. Til þess að fá sem besta yfirsýn yfir atburðarásina og afstöðu hinna ýmsu 

hlutaðeigandi málsaðila verður heimilda leitað í dagblöðum, tímaritum og heimasíðum á 

internetinu bæði á íslensku, kastilísku, katalónsku og ensku. Netútgáfur dagblaða og 

fréttaveita eins og El País, CatalanNews, The Guardian, The Telegraph o.fl. verða því notaðar. 

Rýnt verður í Stjórnarskrá Spánar og þá sérstaklega greinar hennar sem fjalla um 

sjálfstjórnarhéruð Spánar. Heimasíða Héraðsstjórnar Katalóníu (Generalitat) verður 

grandskoðuð og notuð til að rannsaka hve öflug stjórnsýsla héraðsins er. Fréttaflutningur 

helstu fréttavefmiðla á Íslandi af sjálfstæðisbaráttumálinu verður einnig skoðaður. Leitað 

verður heimilda um sjálfstæðisbaráttu Katalóníu í viðurkenndum tímaritum um 

alþjóðastjórnmál eins og Foreign Affairs. Byggt verður á sagnfræðilegum heimildum til þess að 

fá betri innsýn í sögu Katalóníu og tengsl og samskipti héraðsins við Spán. Viðbrögð 

Evrópusambandsins verða greind í með því skoða opinbera vefsíðu ESB og fréttaflutning 

fjölmiðla um málið sem og viðbrögð nokkurra aðildarlanda ESB. Tölfræðilegra upplýsinga 

                                                      
9 Waltz, Theory of International Politics. 
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verður aflað á heimasíðum viðurkenndra stofnana eins og Eurostat, World Factbook og 

Hagstofu Katalóníu.  

1.7 Kaflaskipting 

 Ritgerðinni verður skipt upp í fimm meginkafla með inngangi meðtöldum. Í kafla 2 

verður viðfangsefni ritgerðarinnar, aðskilnaðarhyggja og tilvikið sjálfstæðisósk Katalóníu, sett 

í fræðilegt samhengi við aðskilnaðarhyggjukenningar Fazal og Griffith, skjólkenningu Baldurs 

Þórhallssonar (e. shelter theory), stofnanahyggjukenningu Keohane (e. international 

institutional theory) og kenningu Robert Nye um mjúkt vald (e. soft power). Því næst koma 

þrír kaflar sem hver og einn fjallar um eitt greiningarstig hvert, þau tengd og sett í samhengi 

við sjálfstæðisósk Katalóníu og aðskilnaðarhyggu. Í þriðja kafla verða tengsl Spánar og 

Katalóníu rakin og stiklað á stóru um samskipti þeirra í gegnum aldirnar og þau sett í samhengi 

við sjálfstæðisósk Katalóníu og viðbrögð Spánarstjórnar (e. domestic level). Í fjórða kafla 

verður aðskilnaðarhyggja skoðuð í tengslum við Evrópusambandið (e. regional level) og rýnt í 

viðbrögð ESB og ástæðu aðgerðarleysis gegn valdbeitingu Spánarstjórnar. Í fimmta kafla, 

verður aukning aðskilnaðarhyggju skoðuð í hnattrænu samhengi (e. global level) og áhrif 

hnattvæðingar á aðskilnaðaróskir héraða og þjóðabrota greind með hliðsjón af 

hnattvæðingarkenningum Scholte og Held & McGrew. Ítarleg samantekt á niðurstöðum 

rannsóknarinnar verður að lokum sett fram í sjötta og síðasta kafla þessarar meistararitgerðar. 

 

2 Fræðileg samantekt og kenningar 

Rannsóknir í smáríkjafræðum hafa aukist töluvert síðastliðin ár og fræðimenn hafa 

komið fram með margvíslegar kenningar sem lúta að stöðu, tækifærum og ógnunum smáþjóða 

í alþjóðasamfélaginu. Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar sem tengjast 

viðfangsefni meistararitgerðarinnar sem er tækifæri og ógnanir Katalóníu sem sjálfstætt ríki. 

Helstu skilgreiningar fræðimanna á þjóð, þjóðríki og þjóðerniskennd verða útskýrðar og 

kenningar um hvað skapi þjóð og þjóðerniskennd og drifkraftinn á bak við óskina um aðskilnað. 

Hingað til hefur stærð ríkja aðallega verið metin út frá íbúafjölda, stærð landsvæðis og efnahag 

(VLF) en þörf hefur verið á nýjum breytum og viðmiðum sem geta metið stærð ríkja á nýrri öld. 

Því verður kenningarammi (módel) Baldurs Þórhallssonar notaður til þess að meta stærð ríkja, 

tækifæri og ógnanir, jafnt innanlands sem utan og mælikvarðarnir mátaðir við Katalóníu og 

möguleika héraðsins sem sjálfstætt ríki í alþjóðakerfinu. Kenningin um skjól smáríkja í 
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alþjóðasamfélaginu (e. shelter theory) sem Baldur Þórhallsson setti fyrst fram (2010)10 verður 

útskýrð í tengslum við aðskilnaðarhyggju (e. secessionism) og einnig kenningar Fazal og 

Griffith.11 Fjallað verður um stofnanahyggjukenningu Roberts Keohane (e. international 

institutionalism) sem færir rök fyrir því hvernig alþjóðastofnanir veita öryggi og skjól í 

alþjóðakerfinu.12 Að lokum verður kenning Joseph Nye um mjúkt vald (e soft power) ríkja og 

smáríkja í alþjóðasamfélaginu, sem mótvægi við hernaðarlegt og efnahagslegt vald (e. coercive 

power) sett í samhengi við meginefni ritgerðarinnar.13  

2.1 Skilgreining á hugtökunum þjóð, þjóðríki og þjóðerniskennd 

Ein af ástæðum þess að sjálfstæðisbarátta Katalóníumanna efldist mjög var klásúla í 

sjálfstjórnarlögum Katalóníu frá 2006 sem skilgreindi Katalóníuhérað sem þjóð – „una 

nación“.16 Þessi klásúla fór fyrir brjóstið á ráðamönnum í Madrid og árið 2010 taldi 

stjórnlagadómstóll Spánar sjálfstjórnarlög Katalóníumanna frá 2006 brjóta í bága við 

stjórnarskrá Spánar og dæmdi þau ógild. Dómurinn leiddi til fjöldamótmæla með slagorðinu 

„Catalan Som una nació, Nosaltres decidim“ (ísl. „Katalónar eru þjóð, við ákveðum“).17 Því má 

álykta að hugtakið „þjóð“ sé hornsteinninn og grundvallarhugtakið í þeirri hugmynd sem liggur 

að baki sjálfstæðisbaráttu Katalóníu og sem aðskilnaðarsinnar í Katalóníu skilgreina sig út frá. 

Ein skilgreiningin á þjóð lýtur að hópi fólks sem býr á afmörkuðu landsvæði, talar sama 

tungumál, hefur sameiginlega trú, menningu og upprunasögu (diasporu) og tilheyrir að mestu 

sama kynþætti.18 Ernest Renan í frægri ritgerð sinni „What is a nation?“ frá 1882, tengir saman 

menningu og þjóðernishyggju í skilgreiningu sinni á ´þjóð´.19 Hann taldi sameiginlegar 

minningar, sameiginlega sögu og reynslu eiga þátt í því að skapa sjálfsmynd þjóðar en 

sameiginlegt tungumál væri ekki endilega grundvöllur þess að geta kallað sig þjóð.20 Svo tekið 

sé dæmi þá er spænska töluð í öllum þjóðríkjum í Suður Ameríku nema Brasilíu og í Belgíu 

                                                      
10 Baldur Þórhallsson, ritstj., Small States and Shelter Theory. 
11 Fazal & Griffiths, „Membership Has Its Privileges: The Changing Benefits of Statehood“. 
12 Keohane, International Institutions and State power; Keohane & Martin, „Promise of institutionalist theory“: 
39-51. 
13 Nye Jr., Soft Power–The Means to Success in world Politics. 2. 
16 Parlament de Catalunya (Katalónska þingið), “Organic Act 6/2006 of the 19th July, on the Reform of the 
Statute of Autonomy of Catalonia”. 
17 Encarnación, „The Catalan Crisis, One Year Later“; Pericay Coll, „Catalonia answers back through a colossal 
demonstration: 'We are a nation'“. 
18 Mansbach, „Nationalism and Ethnicity in World Politics“, 109. 
19 Kramer, Nationalism in Europe and America. 40. 
20 Ibid, 148-149. 
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mynda tvö þjóðabrot eina þjóð, eitt þjóðríki. Renan taldi að þjóðerni væri byggt á 

sjálfsákvörðunarrétti og pólitískum vilja en ekki trúarbrögðum eða etnískum bakgrunni 

(kynþætti).21  

Alesina og Spolaore velta einnig hugtakinu „þjóð“ fyrir sér og telja líkt og aðrir 

fræðimenn, hugtakið „þjóð“ byggja á sameiginlegu tungumáli en einnig etnískum og 

menningarlegum þáttum. Hinsvegar, þurfi „þjóðin“ ekki að vera sjálfstætt ríki til að teljast þjóð 

heldur nægir hugmyndin um samsemd (e. identity) ein og sér og tilfinning um einsleitni (e. 

sense of homogeneity).22 

Tungumál hafa vissulega sameiningarkraft og hafa oft verið notuð í pólitískum tilgangi 

t.d. í Frakklandi á 19. öld þegar hinu ýmsu héruð voru sameinuð með pólitískri 

málvísindaþjóðernisstefnu og landinu miðstýrt frá París.23 Þetta viðhorf til tungumálsins og 

þjóðtungunnar endurspeglaðist síðan í hugtakinu „ein tunga- ein þjóð“ sem var einkenni 

rómantísku stefnunnar á 19. öld og varð t.a.m. undirstaða sjálfstæðisbaráttu og 

þjóðerniskenndar Íslendinga og fleiri þjóðabrota.24  

Holton skilgreinir muninn á hugtökunum „þjóð“ og „þjóðríki“ á athyglisverðan hátt. 

Hugtakið „þjóðríki“ (e. nation-state) sem er samsett orð úr orðunum „þjóð“ og „ríki“ felur í sér 

hugmyndina um „þjóð“ (e. nation) sem býr á ákveðnu landsvæði sem telst „ríki“ (e. state). 

Hugtakið „þjóð“ felur auk þess í sér merkinguna „fólk“, menningarlega einingu, sem er oftast 

nær skilgreind samkvæmt etnískum eiginleikum, þ.e.a.s. kynþætti. Hugtakið „ríki“ felur 

hinsvegar í sér vísun í stofnanir sem fara með vald ríkisins innan ákveðins landsvæðis, og hefur 

einokun á valdbeitingu og er byggt á evrópska norminu um sjálfsákvörðunarrétt þjóða sem 

upphóf hugmyndina um „eina þjóð – eitt ríki“.25 

Ernest Gellner (1925-1995) taldi hinsvegar þjóðerniskennd skapa þjóðir en ekki öfugt.26 

Andstætt Renan þá taldi Gellner ekki að hugtakið „þjóð“ byggði á sameiginlegri fortíð og sögu. 

Þjóðerniskennd væri praktísk, félagsleg afurð nútímans og iðnvæðingarþjóðfélaga sem 

þörfnuðust sterkra miðstýrðra stofnana til að miðla sameiginlegri sögu og menningu til 

                                                      
21 Ibid, 150. 
22 Alesina & Spolaore,  Size of Nations, 3. 
23 Kramer, Nationalism in Europe & America, 77, 149. 
24 Eiríkur Bergmann Einarsson, "Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar": áhrif þjóðernishugmynda á Evrópustefnu 
íslenskra stjórnvalda, 87.  
25 Holton, Globalization and the Nation State, 98. 
26 Gellner, Nations and Nationalism, 54. 
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þegnanna. Menntun og tungumál væru stöðluð og þannig yrði til þjóð og þjóðerniskennd.27 

Þjóðir hefðu lögmætan rétt til sjálfstjórnar sem byggði á félagslegum tengslum manna sem 

búa við svipaða menningu.28 

Þjóðerniskennd, að mati Anthony D. Smith, á sér djúpar rætur og hann taldi að etnískur 

uppruni allra þjóða væri rekjanlegur aftur til ´kjarna´ þjóðarinnar. Hinn etníski þjóðarkjarni (e. 

ethnicity) eða menningararfleifð væri upprunninn frá sameiginlegum mítum, minningum, 

gildum, hefðum og táknum sem hafa borist áfram kynslóð fram af kynslóð. Menning hinna 

ýmsu þjóða væri því byggð á djúpum rótum.29 

Af þessu leiðir, að hægt er að telja þá Katalóníubúa sem hafa katalónsku að móðurmáli 

og með sameiginlega menningu og bókmenntaarfleifð sem eina þjóð. Að sama skapi má telja 

að hópur fólks sem byggir á sameiginlegri minningu og reynslu skapi þjóð og gæti sú minning 

t.d. verið sameiginleg saga Katalóníu og ofsóknir á hendur þjóðinni á einræðistíma Franco. 

Sameiginlegt tungumál, sameiginleg saga og sameiginlegur menningararfur mynda tilfinningu 

og samsemd meðal Katalóníumanna, tilfinningu um að hafa eitthvað sameiginlegt, um að vera 

eins (e. identity) og þannig getað kallað sig þjóð. Samtímis er Katalónía klofin þar sem hluti 

íbúanna hefur annað móðurmál, kastilísku. Katalónía getur einnig talist fullmynduð þjóð innan 

annarrar þjóðar, nk. þjóð án ríkis, með eigið tungumál, eigin stofnanir, stjórnsýslu og 

menntastofnanir sem og elítu til að stjórna ríkinu sem gefur héraðinu landfræðilegan, 

stjórnmálalegan, samfélagslegan og efnahagslegan ramma.30 

2.2 Skilgreining á smáríki 

Stærð ríkja og möguleikar í alþjóðakerfinu hefur hingað til verið skilgreind samkvæmt fjórum 

hefðbundnum breytum sem eiga uppruna að rekja til 19. aldar og mjög ólíks alþjóðaumhverfis 

en við lifum nú við.31 Þessar breytur eru fólksfjöldi, stærð þess landsvæðis sem ríkið tekur yfir, 

hernaðarmáttur þess og helstu efnahagsstærðir, mældar í vergri landsframleiðslu á mann 

(VLF).32 Alþjóðaumhverfið hefur breyst mikið og nýjar kenningar og hugmyndir um stærð, vald, 

getu og áhrifamátt í alþjóðakerfinu komið fram. Þessar breytur eru að einhverju leiti úreltar 

                                                      
27 Breuilly, “Inngangur”, Nations and Nationalism, xxi; Gellner, Nations and Nationalism, 133, 135; Kramer, 
Nationalism in Europe & America. Politics, 12-13. 
28 Eiríkur Bergmann Einarsson, "Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar", 82. 
29 Ibid, 82; Guibernau, Nations without States, 2; Kramer, Nationalism in Europe & America. Politics, 11-12. 
30 Guibernau, Nations without States, 90. 
31 Baldur Þórhallsson, „The Size of States in the European Union“, 9. 
32 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter Theory, 3. 
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og auk þess þrengja þær mjög mikið skilgreiningar og skilning á „stærð“ ríkja, hegðun og 

áhrifum.33 Baldur Þórhallsson hefur rannsakað tengsl stærðar, áhrifa og hegðunar smáríkja 

innan ESB og færir rök fyrir því að aðrar og huglægari breytur séu teknar inn í skilgreiningar á 

smáríkjum sem muni dýpka skilning á möguleikum smáríkja í alþjóðakerfinu og auðvelda 

kenningarlega greiningu í smáríkjafræðum.34  

Auk ofangreindra fastra stærða (stærð landsvæðis, íbúafjölda, VLF) þarf að taka til 

greina huglægar breytur (e. concept of size) sem hægt er að nota við greininguna. Viðhorf 

stjórnmálaelítunnar til möguleika og tækifæra ríkisins á alþjóðavettvangi og til áhrifa innan 

alþjóðastofnana skiptir miklu máli. Að sama skapi þarf einnig að skoða viðhorf og tilfinningu 

annarra ríkja í alþjóðasamfélaginu fyrir möguleikum viðkomandi ríkis.35 

 Baldur setur fram sex flokka kenningaramma sem hægt er að nota sem viðmið við 

skilgreiningu smáríkja. Auk fastra stærða s.s. íbúafjölda og landsvæðis (e. fixed size) er 

nauðsynlegt að skoða stærð ríkja út frá breytum eins og efnahagslegri stærð (e. economic size) 

stærð fullveldis (e. sovereignty size), pólitískri stærð (e. political size), huglægri stærð (e. 

perceptual size), og kjörstærð (e. preference size).36  

Stærð fullveldis (e. sovereignty size), felur í sér mat á því hvort ríki sé nógu burðugt til 

að geta haldið uppi lágmarks stjórnsýslu og farið með valdboð á landsvæði sínu, haldið úti 

utanríkisþjónustu og tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi með nægilegum mannauði. Til þess að 

meta efnahagslega stærð (e. economic size) ríkis er verg landsframleiðsla á mann (VLF per 

capita) skoðuð en verg landsframleiðsla á höfðatölu er merki um velmegun ríkis og hagvöxt. 

Einnig er stærð markaðar ríkisins skoðuð en hann gefur vísbendingar um hagkerfi ríkisins og 

hvort það sé opið eða lokað og þá hve mikið (Ísland er t.d. lítið opið hagkerfi). Engin fylgni 

virðist þó vera á milli stærð ríkis og stærð markaðar.37 Í þriðja lagi eru möguleikar á 

efnahagsframförum metnir (e. development success) en þá er efnahagsstefna stjórnvalda 

viðkomandi ríkis til langs tíma litið skoðuð og stöðugleiki landsins. Þetta hefur áhrif á 

hugmyndir annarra og væntingar um árangur eða mistök bæði innanlands sem utan.38 Ísland 

var t.d. álitið efnahagslega mjög vel statt fyrir hrun, algerlega án innistæðu, og einkennist 

                                                      
33 Baldur Þórhallsson, „The Size of States in the European Union“, 8. 
34 Ibid, 7. 
35 Ibid, 8. 
36 Ibid, 8. 
37 Ibid, 22. 
38 Ibid, 22-23. 
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efnahagslíf landsins af miklum óstöðugleika. Pólitísk stærð (e. political size) segir til um 

hernaðarmátt ríkis og hvort það geti haldið úti öflugri stjórnsýslu (þ.e.a.s. fjölda opinberra 

starfsmanna) en einnig og hvort samfélagsleg samheldni (e. social cohesion) sé til staðar innan 

ríkisins þ.e.a.s. hvort íbúar landsins líti á sig sem þjóð og þegna landsins, standi saman og vinni 

að sameiginlegum hagsmunum þess og farsæld. Kjörstærð ríkis (e. preference size) er 

skilgreind sem ́ huglægt´ álit eða skoðun gerenda (e. actors) bæði innan ríkisins og utan þ.e.a.s. 

álit annarra ríkja í alþjóðakerfinu á stærð ríkisins og þeim möguleikum sem það er talið hafa á 

alþjóðavettvangi. Að lokum er huglæg stærð (e. perceptual size) þ.e.a.s. huglægt mat 

stjórnmálaelítunnar á stærð ríkisins og sá metnaður sem ráðamenn hafa fyrir hönd þess á 

alþjóðavettvangi, hvernig þeir líta á möguleika ríkisins og hvernig þeir forgangsraða málefnum 

til þess að ná því takmarki. Einnig skipta hugmyndir stjórnmálaelítunnar um alþjóðakerfið máli 

og hvort að elítan telji sig geta haft áhrif innan alþjóðastofnana og í alþjóðakerfinu almennt.39 

Eitt nærtækasta dæmið er framboð Íslands til Öryggisráðs SÞ sem sýndi metnað og trú 

stjórnmálaelítunnar á möguleikum smáríkis til þess að hafa áhrif á alþjóðavettvangi. Einnig 

skiptir álit kjósenda og annarra aðila innanlands s.s. hagsmunaaðila og fyrirtækja máli sem og 

mat erlendra aðila á stærð og möguleikum viðkomandi ríkis máli s.s. stjórnmálaelíta annarra 

ríkja, alþjóðlegra stofnana, frjálsra félagasamtaka (NGO‘s) og þrýstihópa.40 

Ef Katalóníuhérað er mátað inn í þennan kenningaramma og helstu breytur hans er hægt 

að álykta um möguleika og áskoranir héraðsins sem fullvalda sjálfstæðs ríkis í alþjóðakerfinu. 

Ef litið er til fastra stærða telst Katalónía í flokki smáríkja en íbúafjöldi er u.þ.b. 7,49 milljónir 

eða um 16% af fólksfjölda Spánar.41 Stærð héraðsins er 32,090 km2 eða 6.3% af landsvæði 

Spánar (sem er 505,370 km2 að flatarmáli).42 

 

 

                                                      
39 Ibid, 8. 
40 Ibid, 24.  
41 Eurostat (Hagstofa Evrópusambandsins), "Population on 1 January by NUTS 2 region". Íbúafjöldi Spánar var 
46.659.302 milljónir 1. janúar 2018.  
42 Eurostat, „Land cover overview by NUTS 2 regions“; World Factbook, Spain. 
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43 Samanburður á íbúafjölda, flatarmáli, VLF og hernaðarútgjöldum Katalóníu og Austurríkis, Belgíu og 

Danmerkur. 
 

Á mynd 1. sést samanburður á íbúafjölda, stærð og vergri landsframleiðslu 

Katalóníuhéraðs og þriggja annarra aðildarríkja ESB, Austuríkis, Danmerkur og Belgíu. Þessi 

lönd teljast venjulega til smáríkja samkvæmt hefðbundnu breytunum; íbúafjölda, stærð 

landsvæðis, vergri landsframleiðslu (VLF) á íbúa og hernaðarútgjöldum (% af VLF). Hér er 

minnsta og fámennasta ríkið, Danmörk, með hæstu VLF á mann, Austurríki er stærst ríkjanna 

að flatarmáli en þó ekki það fjölmennasta og Belgía er minnst og fjölmennast. Þetta sýnir 

glöggt að ekki er hægt að meta stærð ríkja og möguleika út frá einungis íbúatölu eða stærð 

landsvæðis. 

Danmörk er hlutfallslega með mestu hernaðarútgjöldin (1.21% af VLF) en Austurríki 

þau lægstu (0.58% af VLF). Skiptar skoðanir eru um nauðsyn fullvalda ríkja að halda úti her. 

Katalónía er ekki með herafla þar sem héraðið er hluti af Spáni.44 Sumir telja að það myndi 

auðvelda Katalóníu að fá alþjóðlega viðurkenningu sem fullvalda ríki ef héraðið hefði sinn eigin 

her. Hinsvegar, gæti Katalónía fylgt fordæmi smáríkja eins og Kosta Ríka og Íslands sem bæði 

eru herlaus fullvalda ríki. Katalónía væri mögulega með um 15-20 þúsund manna herafla ef 

héraðið væri sjálfstætt ríki og sjóher landsins yrði eflaust mikilvægur vegna legu landsins.45 

Sem herlaust ríki þyrfti Katalónía skjólveitanda/veitendur líkt og Ísland (NATO, ESB) sbr. 

kenninguna um skjól smáríkja sem verður fjallað um síðar í þessari ritgerð.46 

Það væri hægt að rökstyðja að Katalónía hefði alla möguleika til þess að verða 

sjálfstætt, fullvalda ríki ef við lítum á efnahagslega stærð héraðsins en verg landsframleiðsla á 

höfðatölu í Katalóníu er 31.223 milljónir evra á móti 25.800 milljónir evra á mann á Spáni.47 

Flatarmál Katalóníu er svipað og Belgíu og auk þess er Belgía tvítyngt land eins og Katalónía, 

þar sem bæði flæmska og franska jafnrétthá; nokkuð sem Katalónía gæti litið til yrði héraðið 

                                                      
43 Eurostat, World Factbook; * SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute. 
44 BBC (British Broadcasting Corporation). 
45 Lladó, “What would a Catalonian army look like (and does every state need one)?”. 
46 Baldur Þórhallsson & Sverrir Steinsson, “A theory of Shelter”, Small States and Shelter Theory, 24-58. 
47 Eurostat, "GDP per capita in PPS“. 

Hernaðarútgjöld Hernaðarútgjöld

(% VLF) (milljón USD)*

Katalónía 7,488,718 32.090 31.223 Enginn her Enginn her

Austurríki 8,793,370 83.994 43.700 0.58 2.881

Belgía 11,570,762 30.668 39.500 0.93 4.290

Danmörk 5,809,502 43.162 51.300 1,21 3.701

VLF /capita (€)Íbúafjöldi -millj. íb. Stærð km2
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fullvalda ríki. Annað dæmi sem rökstyður hugsanlegt sjálfstæði Katalóníu er að lítið land eins 

og Danmörk hefur náð mikilli hagsæld en þar er VLF á mann 51.300 milljón evrur. Efnahagslega 

má því segja að Katalóníuhérað standi vel en útflutningsverðmæti Katalóníu er 25,6% af 

heildarútflutningsverðmætum Spánar.48 Katalónía er því efnahagslega mjög mikilvægt hérað 

fyrir Spán og telst eitt helsta iðnaðar- og verslunarsvæði Íberíuskagans. Það má því álykta að 

Katalónía hafi mikla möguleika á að verða efnahagslega sterkt smáríki. 

Ef við skoðum pólitíska stærð (e. political size) Katalóníu þá eru innviðir sterkir og 

héraðið hefur frá því að það fékk sjálfstjórn haldið úti vel skipulagðri og sjálfstæðri stjórnsýslu 

á flestum sviðum, s.s. menntamálaráðuneyti, hagstofu.49 Áður en spænska stjórnin leysti upp 

katalónska þingið eftir atkvæðagreiðslu um sjálfstæði Katalóníu, haustið 2017, voru t.a.m. 

starfandi katalónskur innanríkisráðherra, utanríkisráðherra og vinnumálaráðherra í 

héraðinu.50 Einnig var starfandi sendiskrifstofa í Brussel sem gætti hagsmuna Katalóníu hjá 

Evrópusambandinu.51 Síðan í nóvember 2018 hefur Alfred Bosch gegnt stöðu „Conseller de la 

Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya“ sem er nk. ígildi utanríkimálaráðherra.52 Hvað 

varðar félagslega samheldni og samstöðu sem þjóð þ.e.a.s. að Katalóníubúar vinni að 

sameiginlegum hagsmunum héraðsins þá er hún til staðar ef marka má heimasíðu 

héraðsstjórnarinnar.53 

Það eru ekki allir stjórnmálaflokkar Katalóníu sammála um að héraðið eigi að verða 

sjálfstætt ríki. Breytan, kjörstærð ríkis (e. preference size), sem felur í sér skoðun 

gerenda/áhrifaaðila (e. actors) innan Katalóníu á möguleikum héraðsins er þannig bæði 

jákvæð og neikvæð. Stjórnmálamenn og flokkar í Katalóníu eru klofnir í afstöðu sinni gagnvart 

aðskilnaði. Stjórnmálaflokkurinn ´Ciudadanos´, sem er þjóðernispopúlískur flokkur upprunnin 

í Katalóníu, er t.d. á móti aðskilnaði og sjálfstjórn héraðsins, en fylgismenn hans koma flestir 

úr röðum kastilískumælandi Katalóna.54 Sjálfstæðissinnar telja þó möguleika Katalóníu mikla 

sem sjálfstætt ríki á alþjóðavettvangi sbr. atburði undanfarinna ára í sjálfstæðisbaráttu 

héraðsins. Álit erlendra ríkja eins og t.d. aðildarlanda ESB og alþjóðlegra stofnana hvað varðar 

                                                      
48 Henley, „How Important is Catalonia to Spain“. 
49 Generalitat de Catalunya (Héraðsstjórn Katalóníu), „Structure and Function“. 
50 Þórgnýr Einar Albertsson, "Leiðarvísir að Katalónaréttarhöldum". 
51 Generalitat de Catalunya (Héraðsstjórn Katalóníu), "Government delegations abroad". 
52 Ibid, "The Minister for Foreign Action, Institutional Relations and Transparency“. 
53 Ibid, „Cohesió social“. 
54 Ciudadanos stjórnmálaflokkurinn, „Nuestros valores“. 
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sjálfstæði Katalóníu eru yfirleitt á þann veg að ríki og stofnanir hafa haldið að sér höndunum 

með yfirlýsingar og virða alþjóðlegu regluna um að hafa ekki afskipti af innanríkismálum 

annarra ríkja. Evrópusambandið er afskiptalaust enda ummunað að rugga ekki bátnum og 

skapa óróleika innan aðildarlanda sinna, innan hverra eru héruð sem gætu óskað aðskilnaðar 

(sbr. Korsíka, Baskar, Bretaníuskagi ofl.).  

Huglægt mat stjórnmálaelítunnar og metnaður hennar fyrir hönd héraðsins á 

alþjóðavettvangi skiptir miklu máli og gefur vísbendingu um hina huglægu stærð (e. perceptual 

size) héraðsins og þannig möguleika þess sem sjálfstætt ríki. Þeir stjórnmálamenn Katalóníu 

sem eru fylgjandi aðskilnaði hafa barist ötullega fyrir sjálfstæði héraðsins t.d. með framkvæmd 

allsherjaratkvæðagreiðslu í Katalóníu um sjálfstæði og virkjað almenning til aðgerða í 

sjálfstæðisbaráttunni. Puigdemont, fyrrverandi forseti Katalóníu, fór í sjálfskipaða útlegð en 

heldur áfram sjálfstæðisbaráttu og er núna í framboði til Evrópuþingsins fyrir 

aðskilnaðarsinnaflokkinn ´Junts per Catalunya´ (ísl. Saman fyrir Katalóníu).55 Aðrir helstu 

aðskilnaðarsinnar héraðsins voru fangelsaðir, lögsóttir sem glæpamenn og réttað yfir þeim en 

þrátt fyrir það halda þeir áfram sjálfstæðisbaráttunni í gegnum fjölmiðla, sbr. blaðagreinar í 

erlendum dagblöðum.56  

Ofangreindur kenningarammi festir niður skilgreiningu á stærð ríkja sem hefur hingað 

til verið nokkuð á reiki og tekur inn huglægar breytur og greinir einnig umfang tækifæra og 

ógnana sem smáríkin standa fyrir innanlands og utan frá. Að lokinni þessari greiningu á stærð 

ríkja er síðan hægt að greina skjólið sem smáríkin þarfnast. 

2.3 Kenningar helstu fræðimanna í smáríkjafræðum 

Í þessari fræðilegu samantekt er nauðsynlegt að fjalla um helstu kenningasmiði í 

smáríkjafræðum. Katzenstein er áhrifamikill kennismiður í smáríkjafræði sem hefur m.a. 

rannsakað efnahags- og viðskiptamódel smáríkja, greint áhrif hagsmunaafla innan þeirra og 

rannsakað hvernig þau verja sig gegn efnahagslegum áföllum innanlands (e. democratic 

corporatism).57 Annað einkenni smáríkja er lítið opið hagkerfi sem gerir þau opnari fyrir 

efnahagslegum sveiflum og svo til berskjölduð fyrir efnahagsáföllum. Sveiflukennt efnahagslíf 

                                                      
55 Catalannews.com, „Former President Puigdemont to run in European election“. 
56 Þórgnýr Einar Albertsson, „Katalónskur fangi biðlar til Íslendinga“; Sami höfundur, "Leiðarvísir að 
Katalónaréttarhöldum". 
57 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter Theory, 16.  
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Íslands, þar sem góðæri og kreppa skiptast á, er nærtækt dæmi um þetta. Efnahagslægð eða 

kreppa verður þegar ein atvinnugrein hrynur sbr.. fiskveiðar, áliðnað, fjármálageirinn eða 

ferðaþjónusta.  

Ýmsir kenningasmiðir hafa greint tækifæri smáríkja í alþjóðasamfélaginu (Baldur 2000, 

Ingebritsen 2006, Keohane 1989).58 Smáríki geta öðlast vald og virðingu, skapað gildi og haft 

áhrif í alþjóðasamfélaginu í gegnum alþjóðastofnanir. Christine Ingebritsen hefur rannsakað 

möguleika Norðurlandanna sem smáríkja í alþjóðakerfinu og hvernig þau hafa fundið sína 

sérhæfingu eða syllu („niche“) bæði innanlands og á sviði alþjóðamála og skapað sér jákvætt 

viðhorf í alþjóðasamfélaginu m.a. í friðarviðræðum og friðargæslu.59 Smáríki geta stundað 

öfluga hagsmunagæslu í bandalögum við önnur smáríki eða stærri ríki og haft þannig áhrif á 

það hvaða málefni eru tekin til umræðu (e. agenda setting) í alþjóðlegum stofnunum en 

ákveðið vald felst í því.60 Í yfirþjóðlegum stofnunum eins og ESB geta smáríki haft áhrif ef þau 

sameinast í samninga- og viðskiptablokkum.61 Samvinna Norðurlandanna er einnig gott dæmi 

um nokkuð öfluga samninga- og hagsmunablokk þegar koma á málum á framfæri innan SÞ t.d. 

á sviði mannréttindamála, jafnréttismála, við þróunaraðstoð o.s.frv..62 

Raunhyggjukenningar í alþjóðastjórnmálum telja almennt að vald ríkja standi og falli 

með stærð þeirra og hernaðarmætti. Hinsvegar geta smáríki einnig náð áhrifum með 

svokölluðu „mjúku valdi“ (e. soft power) sem er andstaða valdbeitingarvalds (e. coercive 

power).63 Samkvæmt kenningu Joseph Nye á ´mjúku valdi´ þá felst það í hæfileikanum að 

takast að fá ríki til samvinnu, ná að sveigja önnur ríki á sitt band og fylgja sér að málum án 

valdbeitingar.64 Mjúkt vald smáríkja er eitt helsta ráð smáríkja við varnarleysi og mjög 

áhrifamikil leið til að koma málefnum sínum á framfæri í samvinnu við aðra á alþjóðavettvangi 

                                                      
58 Ingebritsen, ofl., útg., Small States in International Relations, Ingebritsen & Wivel, Small states and Shelter 
Theory, 208; Ingebritsen, Scandinavia in World Politics; Keohane, International Institutions and State Power.  
59 Ingebritsen, Scandinavia in World Politics, 57, 101. 
60 Ibid, 82-83; Ingerbritsen, „Learning from Lilliput“, 286. 
61 Archer & Nugent, „Introduction: Small States and the European Union“, 3-12; Panke, “Small states in 
multilateral negotiations. What have we learned?”, 387. 
62 Ingebritsen, Scandinavia in World Politics, 3; Götz & Haggrén, útg., Nordic Cooperation and International 
Organizations. 
63 Nye Jr., Soft Power – The Means to Success in world Politics, 2; Baldur Þórhallsson, útg., Small States and 
Shelter Theory, 25; Ingebritsen, Scandinavia in World Politics. 
64 Cooper & Shaw, The Diplomacies of Small States: Between vulnerability and resilience, 65. 
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(sbr. framboð Íslands til Öryggisráðs SÞ). Nye álítur að öryggis- og alþjóðastjórnmál felist 

jafnmikið í því að vinna hjörtu og hug manna eins og að sigra stríð.65  

Velferðarkerfi Norðurlandanna, hið svokallaða norræna módel, er gott dæmi um mjúkt 

vald og áhrif smáríkja en norræna módelið er talið til fyrirmyndar í alþjóðasamfélaginu.66 

Virðing Noregs sem smáríkis jókst t.d. mikið eftir að landið gegndi hlutverki milligönguaðila í 

friðarviðræðum á milli Ísrael og Palestínu 1993 í Osló og eftir friðargæslustörf innan SÞ.67 

Síðast en ekki síst getur „mjúkt vald“ smáþjóða verið gildiskapandi þegar þær skapa fordæmi 

hvað varðar gildi og norm (e. norm entrepreneurs) í alþjóðasamfélaginu og þá oft í samvinnu 

við stærri þjóðir.68  

Mjúkt vald Katalóníu fælist t.d. í vinsældum fótboltaliðsins Barça sem á sér áhangendur 

um allan heim og höfuðborginni Barcelona, sem tengist ferðamennsku, sól og strönd en einnig 

listamönnum eins og arkitektinum Gaudí, og listmálaranum Salvador Dalí. Katalónía vakti 

heimsathygli þegar héraðið hélt Ólympíuleikana árið 1992 en það ár markaði hápunkt á 

efnahagslegu risi Barcelona, katalónskrar tungu og jákvæðu orðspori Katalóníu eftir að Spánn 

varð lýðræðisríki (e. transition) en var um leið fyrirboði og setti tóninn fyrir sjálfstæðisósk 

héraðsins og átök við stjórnvöld.69 

2.4 Kenningin um skjól smáríkja 

Fræðimenn í smáríkjafræðum eru flestir sammála um að smáríki í alþjóðasamfélaginu þurfi að 

finna skjólveitanda annað hvort í bandalögum með öðrum ríkjum eða undir verndarvæng 

stærri þjóða.70 Katzenstein (1985), Ingebritsen (2006), Archer & Nugent (2002), Baldur 

Þórhallsson (2000, 2019) eru meðal fræðimanna sem hafa m.a. rannsakað einkenni og hegðun 

smáríkja, eins og Norðurlandanna, í alþjóðakerfinu.71 

Nýraunhyggjukenningar Kenneth Waltz telja að stjórnleysi ríki í alþjóðakerfinu (e. 

anarchy) vegna þess að engin ein sterk alheimsstjórn sé yfir því. Ríki leitast þannig við að 

hámarka vald sitt á kostnað annarra ríkja. Í þessu umhverfi þurfa smáríkin á skjóli að halda til 

                                                      
65 Nye Jr., Soft Power–The Means to Success in world Politics, “Formáli”, ix. 
66 Ingebritsen, Scandinavia in World Politics, 289. 
67 Ibid, 63, 65, 76; Nye Jr., Soft Power–The Means to Success in world Politics; 6. 
68 Ingebritsen, Scandinavia in World Politics, 85. 
69 Hargreaves, Freedom for Catalonia; Nye Jr., Soft Power–The Means to Success in world Politics, 76. 
70 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter Theory, 15. 
71 Archer & Nugent, „Introduction: Small States and the European Union“, 3-12; Ingebritsen, Scandinavia in 
World Politics; Katzenstein, Small States in World Markets. 
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þess að tryggja tilvist sína í alþjóðasamfélaginu. Skjólið fæst á margvíslegan hátt en fyrst og 

fremst í bandalagi við önnur ríki, bæði smá og stór. Kenning Baldurs Þórhallssonar um skjól 

smáríkja í alþjóðakerfinu (e. shelter theory) greinir umhverfi smáríkja og ástæður þess að 

viðkomandi ríki þarfnast skjóls og hvernig smáríkið getur tryggt öryggi sitt.72 Kenningin er mjög 

mikilvægt framlag til rannsókna í smáríkjafræðum og varpar ljósi á aðskilnaðarhyggju og á 

tilvistarmöguleika aðskilnaðarhéraða, eins og Katalóníu sem sækjast eftir að verða sjálfstæð 

ríki í alþjóðasamfélaginu. 73 

Skjólveitendur eru t.d. stór og voldug nágrannaríki eða bandalög ríkja sbr. 

svæðabandalög Norðurlanda (Norðurlandaráð), yfirþjóðlegar stofnanir (ESB), varnarbandalög 

(NATO), viðskiptabandalög (WTO) og alþjóðastofnanir (SÞ) sem vernda sameiginleg gildi og 

veita efnahagslegt, samfélagslegt og pólitískt skjól.74 Skjólið er forsenda hagsældar og 

forsenda þess að smáríki geti þrifist í alþjóðasamskiptum. Skjólið fæst þó ekki án 

fórnarkostnaðar sem getur falist í mismikilli íhlutun skjólveitanda í innanríkismál, ítök hans í 

auðlindum, íhlutun í fullveldi smáríkisins eða mjög sterk samfélagsleg áhrif sbr. áhrif 

Bandaríkjanna á Íslandi, sem leiddi til mikilla pólitískra átaka innanlands. Stuðningur Íslands 

við innrásina í Írak er annað gott dæmi um fórnarkostnað sem smáríki þarf að færa í stað 

skjólsins. Það er því mikilvægt vega og meta kosti og ávinning þess að þiggja skjólið, þar sem 

fórnarkostnaðurinn má aldrei vera meiri en ávinningurinn.75 

 Birtingamynd skjóls í alþjóðakerfinu er margvíslegt. Í fyrsta lagi eru smáríki 

berskjaldaðri fyrir utanaðkomandi áhrifum og hernaðarlega vanmáttug í milliríkjadeilum og 

vegna skorts á mannauði er smæð stjórnsýslunnar mikil og þess vegna þurfa þau á pólitísku 

skjóli að halda; þ.e.a.s. þau þurfa diplómatískt, hernaðarlegt og stjórnsýslulegt skjól. ESB er 

gott dæmi um skjólveitanda sem veitir aðildarlöndum sínum efnahagslegt, samfélagslegt og 

pólitískt öryggi.76 Efnahafsleg skjól er nauðsynlegt þar sem einkenni hagkerfis smáríkja er lítið, 

opið og sveiflukennt og efnahagslíf einhæft. Smáríkið er því háð því að vera í 

viðskiptabandalögum og gera fríverslunarsamninga við önnur ríki.77 Að lokum er samfélagslegt 

skjól lífsnauðsynlegt smáríkinu vegna þess að það er nauðsyn að fá til sín nýjustu strauma og 

                                                      
72 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter theory, 24-58. 
73 Ibid, 24-58, 209. 
74 Ibid, 35-38. 
75 Ibid, 44-45. 
76 Ibid, 25; Ingebritsen, Scandinavia in World Politics, 43.  
77 Baldur Þórhallsson, 25. 
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stefnur til þess að koma í veg fyrir einsleitni og stöðnun, fábreytni og hugmyndafátækt. Nýjar 

hugmyndir og straumar berast þó seinna til smáríkisins m.a. vegna andstöðu elítunnar sem rís 

upp og ver hagsmuni sína með kjafti og klóm.78  

Katalónía sem sjálfstætt ríki í alþjóðasamfélaginu þarf að geta dafnað og tryggt 

hagsæld þegnanna og frið. Án bandalagsþjóða eða skjóls alþjóðasamfélagsins í formi 

bandalaga og aðildar alþjóðastofnana verður ríkið einangrað og berskjaldað. Katalónía hefur 

t.d. möguleika á að leita skjóls sem aðildarland ESB, sem meðlimur alþjóðastofnana (SÞ) og í 

varnarbandalagi NATO. Að sama skapi er mikilvægt að landið eigi gott samstarf við hin stóru 

og voldugu nágrannaríki, Spán og Frakkland, og hugi að gerð tvíhliða samninga og 

fríverslunarsamninga við ríki um allan heim. Friðsamlegur aðskilnaður gæti gert Spán að 

skjólveitanda vegna menningar- og sögulegra tengsla. Næsta nágrannaríki, ESB stórveldið 

Frakkland, er stærsta og voldugasta ríki Evrópusambandsins ásamt Þýskalandi. Frakkland hefur 

einnig sterk menningarleg tengsl við Katalóníu þar sem suðurhluti Frakklands telst til sama 

málsvæðis. 

2.5 Stofnanahyggjukenning Keohane 

Stofnanahyggjukenning (e. international institutionalism) Robert O. Keohane (1989) er önnur 

kenning sem útskýrir vel hvernig alþjóðastofnanir stuðla að friði og samvinnu milli ríkja og gera 

alþjóðasamfélagið öruggari sbr. NATO og fleiri alþjóðegar stofnanir. Alþjóðastofnanir eru 

þannig skjólveitendur og skapa umhverfi sem þjóðir þurfa til samvinnu og samstarfs t.d. í 

bandalögum.79 

Alþjóðastofnanir vinna gegn því stjórnleysi sem einkennir alþjóðasamfélagið. Þær setja 

alþjóðareglur, lög og gildi sem koma þjóðum til hjálpar í alþjóðlegum deilum, leysa úr 

ágreiningsefnum, stuðla að samvinnu og ryðja brautina fyrir ný og lýðræðislegri gildi. 

Alþjóðastofnanir skapa það umhverfi og öryggi sem þarf til þess að alþjóðaviðskipti dafni 

(GATT, NAFTA), veita öryggi (NATO, Öryggisráð SÞ) og stuðla að friði (friðargæslusveitir SÞ). 

Gildi og norm í alþjóðasamfélaginu eins og lýðræði, mannréttindi og jafnrétti endurspeglast í 

alþjóðastofnunum (UN Women, Mannréttindadómstól Evrópu o.fl.). Smáþjóðir fá stuðning og 

öruggt skjól í gegnum aðild að alþjóðastofnnum (sbr. Eystrasaltslöndin og aðild þeirra að NATO 

                                                      
78 Ibid, 42. 
79 Keohane, International Institutions and State power; 2-3; Keohane & Martin, „Promise of institutionalist 
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og ESB). Alþjóðastofnanir eru vettvangur smáþjóða til þess að koma málum sínum á framfæri 

í alþjóðakerfinu og afla þeim stuðnings, oft í bandalagi við aðrar þjóðir (sbr. Ísland og 

Norðurlöndin).80 Alþjóðastofnananir stuðla að friði í heiminum og hafa þannig gert tilvist 

smáríkja og ríkja almennt tryggari og þannig óbeint verið hvatning héraða til aðskilnaðar sbr. 

Fazal og Griffith.81 Smáþjóðirnar fá þannig tilvistarlegt skjól í alþjóðakerfinu innan vébanda 

alþjóðastofnana.82  

2.6 Kenningar um aðskilnaðarhyggju  

Fazal & Griffith hafa rannsakað aðskilnaðarhyggju í heiminum og hafa sýnt fram á aukna 

eftirspurn eftir aðskilnaði síðan 1945. Aukningu aðskilnaðar og fjölgun þjóðríkja má m.a. rekja 

til kerfisbreytinga í alþjóðakerfinu eftir síðari heimstyrjöldina þegar fyrrverandi nýlenduríki 

öðluðust sjálfstæði og alþjóðastofnunum sem veita ríkjum skjól fjölgaði. Árið 1945 voru 64 ríki 

í heiminum í samanburði við 200 ríki árið 2014.83 Aukning aðskilnaðarhyggju má ekki síst rekja 

til meiri friðar í heiminum sem hefur skapast vegna aukins öryggis í heiminum sem er aftur 

bein afleiðing fjölgunar alþjóðastofnanna eftir síðari heimstyrjöldina. En einnig hefur bættur 

efnahagur, breytt gildi og venjur í alþjóðasamfélaginu m.a. fyrir tilstuðlan alþjóðastofnana 

aukið framboð af skjóli og haft mikil áhrif á aukna aðskilnaðarhyggju.84 Baldur (2019), Fazal & 

Griffiths (2014) og Keohane (1989, 1995) telja að smáríki öðlist öryggi og skjól undir 

verndarvæng alþjóðastofnana.85 

Stofnun Sameinuðu þjóðanna (1945), Öryggisráðs SÞ, varnarbandalags NATO og 

yfirþjóðlegra stofnana eins og Evrópusambandsins, hafa haft mikil áhrif á breytt gildismat 

alþjóðasamfélagsins og stuðlað að auknu öryggi í heiminum. Meiri friður og öryggi í heiminum 

hefur stuðlað að bættum efnahag og hagsæld hinna ýmsu landa í alþjóðakerfinu frá 1945. 

Aukin hagsæld og efnahagsbati hefur m.a. orðið vegna betri aðgengis að lánsfjármagni til 

uppbyggingar og til neyðaraðstoðar sbr. lán frá Alþjóðlega gjaldeyrissjóðnum (IMF), 

Alþjóðabankanum og þróunaraðstoð SÞ o.fl.. Aðgangur að mörkuðum er auðveldari fyrir 

                                                      
80 Keohane, International Institutions and State power, 10; Baldur Þórhallsson, Small States and Shelter Theory, 
60-62. o.fl.  
81 Fazal & Griffiths, „Membership Has Its Privileges”: 79-106. 
82 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter Theory. 28. 
83 Fazal & Griffiths, „Membership Has Its Privileges”: 79. 
84 Ibid, 89-92. 
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smáríki en áður m.a. vegna alþjóðaviðskiptasamninga og fríverslunarbandalaga. 

Alþjóðastofnanir hafa þannig aukið möguleika nýrra smáríkja í alþjóðakerfinu og eru bæði skjól 

og óbeinn hvati fyrir héruð sem hyggja á aðskilnað.86 Fyrir tilstuðlan frjálsrar verslunar í 

heiminum, vegna tækninýjunga (t.d. internetið), betri samganga, viðskiptabandalaga og 

gagnkvæmra tollabandalaga (GATT, WTO NAFTA) hefur efnahagsbati orðið almennur í ríkjum 

heims. Viðskiptabandalög og efnahagsbati auðvelda smáríkjum að dafna og eru þannig hvati 

fyrir aðskilnaðarhyggju hinna ýmsu þjóðabrota í heiminum. Skjólkenningin getur varpað ljósi 

á aðskilnaðarhyggju með því að greina skjólið sem aðskilnaðarhéraðið þarf og kosti og galla 

skjólveitanda.87 Aðskilnaðarhyggja hefur verið nokkuð augljós í Quebec, Skotlandi og 

Grænlandi en þessi þjóðabrot og héruð hafa þó vegið og metið hvort aðskilnaður borgi sig.88 

Gildi og norm (e. normative changes) í alþjóðasamfélaginu hafa breyst gífurlega mikið 

frá lokum Síðari heimstyrjaldar og aukið aðskilnaðarósk þjóðabrota. Sjálfsákvörðunarréttur 

þjóða og þjóðabrota er nú almennt viðurkenndur sem regla/viðmið í dag og því er litið 

jákvæðari augum á aðskilnað héraða frá „miðstjórnarvaldinu“, sem hefur svo aftur aukið vægi 

aðskilnaðarhyggjuhópa og héraða.89 Alþjóðasamfélagið hefur ályktað gegn innrásum í önnur 

ríki (e. norm against conquest) og sett viðmiðunarreglur um hverjir geta réttmætilega talist til 

aðskilnaðarhópa. Alþjóðlegi lagaramminn er einnig rýmri og hliðhollari aðskilnaðarhéruðum í 

dag en áður, sbr. alþjóðalög um viðurkenningu á sjálfstæði þjóða (e. politics of recognition). 

Alþjóðasamfélagið er fúsara að samþykkja þjóðir sem taldar eru hafa „rétt“ til aðskilnaðar sem 

hefur aukið möguleika hinna ólíku landsvæða á sjálfstæði. Framboð á skjólveitendum hefur 

því aukist að sama skapi.90 

Fazal og Griffiths velta einnig fyrir sér hvort aukning verði á aðskilnaðarhyggju í 

framtíðinni og komast að þeirri niðurstöðu að kerfisbreytingar í heiminum muni breyta mikið 

eftirspurn eftir aðskilnaði. Efnahagsleg áhrif t.d. alheimskreppa og breytingar á öryggi í 

alþjóðasamfélaginu hafa þannig áhrif til minnkunar eftirspurnar eftir aðskilnaði. Einnig hefur 

minnkandi alþjóðleg milliríkjaverslun vegna verndarstefnu og tollamúra neikvæð áhrif á 

                                                      
86 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter Theory, 39; Keohane, International Institutions and State 
power, 6; Fazal & Griffiths, „Membership Has Its Privileges“, 79. 
87 Baldur Þórhallsson, útg., Small States and Shelter Theory, 16, 17. 
88 Sama heimild, 36. 
89 Fazal & Griffiths, „Membership Has Its Privileges: The Changing Benefits of Statehood“: 95, 102. 
90 Ibid, 90, 97, 99. 
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fjölgun nýrra þjóðríkja.91 Hnattvæðing hefur einnig mikil áhrif hvað varðar aukningu en hún 

eykur þjóðernishyggju og popúlisma og ýtir undir aðskilnað. Nýjar þjóðir „fæðast“ úr farvegi 

þjóðernishyggju sem er að aukast í heiminum og telja margir að þjóðernishyggjan verði 

einkenni nýrrar heimsskipunar.92 

2.7 Samantekt 

Það einkennir skilgreiningar á ´þjóð´ og ´þjóðerniskennd´ hve erfitt er að festa reiður á 

hugtökunum. Einnig er vandasamt að skilgreina hugtakið smáríki þar sem heimurinn og 

alþjóðakerfið hefur breyst mjög á síðustu öld m.a. vegna hnattvæðingar og þörf hefur verið á 

nýjum breytum og meira lýsandi módeli til þess. Kenningarammi Baldurs Þórhallssonar sem 

skilgreinir stærð ríkja/smáríkja eftir ógnunum (e. vulnerability), tækifærum og aðgerðarhæfni 

(e. action competence) í alþjóðasamfélaginu er mjög nytsamt módel til þess að greina tækifæri 

og ógnanir smáríkja í alþjóðakerfinu. Samanburður Katalóníu við önnur álíka smáríki er 

nauðsynlegur og vegna þess að þannig sést að héraðið hefur alla burði til að verða farsælt 

smáríki í alþjóðakerfinu líkt og Austurríki, Danmörk og Belgía sem samanburðurinn var gerður 

við. Kenningin um skjól smáríkja er mikilvæg þegar kemur að útskýringum á aðskilnaðarhyggju, 

möguleikum og ógnunum smáríkja og hver þörf þeirra er fyrir skjólveitenda/veitendur til þess 

að þrífast í alþjóðasamfélaginu. Skjólið gerir aðskilnað mögulegan. Möguleiki stjórnvalda 

héraða, eins og Katalóníu, að geta greint þörfina á skjóli og hugsanlega skjólveitendur er 

grundvallaratriði áður en að ákvarðanatöku um aðskilnað er tekin. Aukning nýrra ríkja og 

aukning aðskilnaðar er þó að mestu til orðin vegna kerfisbreytinga í alþjóðakerfinu eftir 1945, 

sem olli fjölgun alþjóðastofnana, sem breyttu gildum hvað varðar mannréttindi og lýðræði og 

juku öryggi og frið í heiminum, nokkuð sem aðskilnaðarhyggjukenningar Fazal og Griffith 

útskýra mjög vel.93 

 

3 Sjálfstæðiskrafa Katalóníuhéraðs og viðbrögð spænskra stjórnvalda 

Í umfjöllun um Katalóníuhérað er nauðsynlegt að stikla á stóru hvað varðar sögu og samskipti 

Spánar og Katalóníu með sérstaka áherslu á tuttugustu öldina og tímabilið eftir að lýðræði 

komst á á Spáni (e. transition). Á þann hátt er hægt að gera sér betur grein fyrir stöðu Katalóníu 
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innan spænska ríkisins í dag, ástæðu fyrir aðskilnaðarhyggju héraðsins og þær hindranir sem 

aðskilnaðarsinnar sem berjast fyrir sjálfstæði héraðsins þurfa að kljást við. 

3.1 Samskipti Katalóníuhéraðs og Spánarstjórnar í gegnum aldirnar 

3.1.1 Íberíuskaginn og Katalónía til forna 

Fyrr á öldum skiptust Keltar, Föníkumenn, Grikkir, Karþagómenn og Rómverjar á yfirráðum á 

Íberíuskaga. Rómaveldi féll um 409 e. kr. fyrir innrásarherjum Vestgota úr norðri. Vestgotar 

náðu yfirráðum yfir Íberíuskaganum og héldu þeim næstu þrjár aldirnar eða fram á 8 öld. 

Márar frá Norður Afríku hófu innrás í Íberíuskagann árið 710 e. kr. og hertóku þeir mestan 

hluta skagans milli 711-718 og stofnuðu Kalífadæmi. 

Íberíuskaginn hefur ætíð verið nokkuð einangraður af náttúrulegum orsökum vegna 

þess að Pýrenneafjöllin aðskilja norðausturhluta Spánar þ.á.m. Katalóníuhérað frá Frakklandi 

og öðrum Evrópulöndum. Þessi landfræðilegu skilyrði hafa haft bæði efnahagsleg, 

menningarleg, stjórnmálaleg og jafnvel veðurfarsleg áhrif á Íberíuskagann og breytt gangi 

sögunnar í norðlægum héruðum Spánar. Héruðin í norðri, Kastilla og Aragón, voru einangruð 

og höfðu ekki aðgang að sjó. Þau voru áður fyrr ein vanþróuðustu héruð Spánar en þegar 

Ferdinand og Ísabella – kaþólsku konungarnir - sameinuðu héruðin árið 1469 var það upphafið 

að sameiningu Spánar og yfirráðum á Íberíuskaganum.  

Katalóníuhérað liggur við Miðjarðarhafið með aðgengi að sjó og var þannig mjög opið fyrir 

utanaðkomandi áhrifum bæði frá sjó og landi. Héraðið varð öflugt sjóveldi á miðöldum og var 

embætti Consulado de mar (1218-1282), nk. sjávarútvegsmálaráðuneyti, komið á fót í 

katalónskum höfnum, hafréttarlög samin og viðskipta- og hafréttur stofnaður. Katalónar voru 

einnig framarlega í kortagerð og gerðu m.a. kort af Danmörku og strandlengju Svíþjóðar og 

Noregs.94 

Barcelona, mikilvægasta viðskiptahöfnin, varð mjög valdamikil borg strax á miðöldum. 

Frankar höfðu frelsað Katalóníu úr höndum Mára, 785-811, með aðstoð katalónskra 

aðalsmanna sem fengu úthlutað landsvæði frá Frankakonungi sem umbun fyrir endurheimt 

héraðsins. Síðar gekk titillinn í erfðir og furstarnir/prinsarnir urðu sjálfstæðari en tíðkaðist í 

öðrum héruðum Spánar.95 
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Furstinn Ramón Berenguer I (1035-1076) jók mikið völd Katalóníu og sameinaði fimm 

katalónsk héruð og náði yfirráðum í Suður Frakklandi. Voldugir lénsherrar fengu í hans valdatíð 

réttindi sín lögfest, í katalónskum lögum, svokölluðum Usatges (1150).96 Sífellt stærra 

landsvæði var stjórnað af Barcelona og um leið varð Katalónía að einu voldugasta og ríkasta 

héraði Spánar. Á 13. öld (1249) var katalónskt þing, Consell de Cent, (´hundrað manna ráðið‘), 

stofnsett og fór það með stjórn Katalóníu. Consell de Cent útnefndi einnig viðskiptafulltrúa 

sem höfðu eftirlit með viðskiptahagsmunum Barcelona og Katalóníu erlendis en 

viðskiptaerindrekinn var nk. ígildi utanríkisráðherra á þeim tíma.97  

Katalónía varð að miklu sjó- og viðskiptaveldi við Miðjarðarhafið. Iðnaður og viðskipti, 

Katalóníu blómstruðu og iðngreinar s.s. leirkerasmíð og vefnaður urðu mikilvæg 

útflutningsvara allt fram á síðari hluta 20. aldar. Tíska frá héraðinu var í hávegum höfð og 

listamenn í miklum metum. 

3.1.2 Kaþólsku konungarnir og sameining Spánar 

Rekja má sameiningu héraða Spánar til lok 15. aldar þegar Kastilía (sp. Castilla) og 

Aragón héruðin sameinuðust í eitt konungsríki, 1479, þegar Ísabella af Aragón og Ferdinand af 

Kastilíu gengu í hjónaband. Við sameininguna varð Kastilía-Aragón héraðið mjög valdamikið. 

Ísabella og Ferdinand fengu nafngiftina ´kaþólsku konungarnir´ (sp. reyes católicos) en þau 

einsettu sér að ráða niðurlögum Mára á Íberíuskaga með stuðningi kaþólsku kirkjunnar. Þessi 

herferð gengur almennt undir nafninu reconquista (landaendurvinningarnrnir) og marka 

tímamót í sögu Spánar. Granada, eitt höfuðvígi Mára, féll árið 1492 og náði þá veldi Ísabellu 

og Ferdinands yfir mestan hluta Íberíuskagans, að undanskildu Portúgal. Um leið og 

Kastilíuhéraðið og miðstjórnarvaldið í Madrid elfdist urðu lög, siðir og gildi héraðsins 

yfirráðandi og veldi Katalóníu minnkaði að sama skapi. Þegar landafundirnir miklu urðu að 

veruleika og gullbirgðir Suður Ameríku fóru að streyma inn í konungsveldið varð Spánn að 

heimsveldi og Madrid höfuðborgin. 

3.1.3 Katalónsk uppreisn (1640-1659) og lýðveldi 1641  

Árið 1640 gerðu bændur og almenningur í Katalóníu uppreisn gegn herliði Filippusar IV 

Spánarkonungs sem hafði sent hersveitir til Katalóníu vegna stríðs Spánar við Frakkland. Stríðið 
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var hluti af 30 ára stríðinu sem hafði staðið frá 1635. Ástæða uppreisnarinnar var m.a. 

skattaálögur og viðvera hermanna frá Kastilíu í héraðinu og kvaðir um að hýsa og fæða þá. 

Uppreisnin varð að stríði, „Guerra dels Segadors“ (stríð kornskurðarmannanna) sem stóð til 

1659. Þessi uppreisn er oft talin ein af fyrstu þjóðernisbyltingum í Evrópu en Katalónar undir 

forystu Pau Claris höfðu gert bandalag við Frakkland og lýst yfir katalónsku lýðveldi árið 1641.98 

Stríðinu lauk með því að Spánn missti katalónsku héruðin í Suður Frakklandi, Katalónía varð 

hluti af Spáni og landamæri Spánar og Frakklands voru dregin við Pýrenneafjöllin.99  

Í spænska erfðastríðinu (1701-1714) studdi Katalónía Austurríki gegn Filippusi V af 

Bourbon og Barcelona var í herkví í fjórtán mánuði sem lauk með undirritun friðarsamnings í 

Utrecht 1713. Katalónía missti sjálfstæði sitt og varð hluti af konungsríki Filippusar V, 

Spánarkonungs sem fyrirskipaði árið 1714 að allar katalónskar stofnanir yrðu lagðar niður, 

katalónsk tunga bönnuð og kastilískan gerð opinbert tungumál í héraðinu.100 

3.1.4 Katalónía eftir hrun spænska heimsveldisins 1898-1923 

Tímabilið 1898-1923, fram að valdaráni Primo de Rivera hershöfðingja, einkenndist af mikilli 

ólgu á Spáni. Árið 1898 missti Spánn síðustu nýlendur sínar á Kúbu og Filippseyjum og var þá 

heimsveldi Spánar endanlega liðið undir lok.  

Konungurinn Alfonso XIII tók við völdum 1885 og veitti Katalóníumönnum aukna 

sjálfstjórn árið 1913. Mikill stjórnmálaóstöðugleiki varð á Spáni eftir tap nýlendnanna. 

Marokkóstríð Spánar hófst árið 1909 gegn uppreisnarherjum í héraðinu Rif í norður Marokkó 

sem var undir stjórn Spánar. Senda átti katalónskar hersveitir til Marokkó en mikil andstaða 

var gegn því í Katalóníu. Afleiðingin varð sú að almenningur í Barcelona gerði uppreisn með 

allsherjarverkfalli og götuvígum. Uppreisnin beindist gegn hernum, stöðnuðu stjórnskipulagi, 

ríkjandi valdastofnunum Spánar, kirkju, ríki og yfirstéttum og tókust á anarkistar, 

kommúnistar, lýðveldissinnar og sambandssinnar (sp. federalistas). Uppreisnin stóð í viku en 

var þá var barin grimmilega niður af spænska hernum og fékk nafnið Semana Trágica (vika 

harmsins) vegna mikils mannfalls.101 
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Árið 1921 tapaði spænski herinn fyrir uppreisnarherjunum í Marokkó og var þessi 

ósigur talinn legsteinn spænska heimsveldisins. Mikil óánægja blossaði upp innan hersins með 

frammistöðuna og varð að pólitískri ólgu sem náði hámarki þegar spænska borgarastyrjöldin 

hófst. Ótti við upplausn og hryðjuverk anarkista og uppreisn verkalýðsins og þjóðernissinna 

olli miklum óróa meðal almennings.102 Þessi ólga var þó alls ekki einskorðuð við Spán því á 

sama tíma var verkalýður allra landa að rísa upp og krefjast betri kjara. 

3.1.5 Katalóníu á einræðistíma Primo de Rivera (1923-1930) 

Afhroð hersins í Marokkó og stjórnmálaólgan leiddi til þess að Primo de Rivera, 

herforingi, náði völdum árið 1923. Hann ríkti sem einræðisherra til 1930 og á valdatíma sínum 

ógilti hann stjórnarskrána, leysti upp þing, bannaði stjórnmálaflokka og kom á ritskoðun. Hvað 

varðar málefni Katalóníu þá afnam hann allar ívilnanir til héraðsins um sjálfstjórn og bannaði 

notkun katalónsku sem opinbert tungumál.103  

Lýðræði var á brauðfótum á Spáni og fámennisstjórn (e. oligarchy) ríkjandi. Einnig var 

mikil spilling í landinu og kosningasvindl algengt. Ástandið ýtti undir óánægjuraddir innan 

Katalóníu og Baskalands og krafan um aðskilnað frá miðstjórnarvaldinu jókst mjög í þessum 

héruðum enda var tungumál, menning og efnahagur mjög frábrugðinn öðrum landshlutum á 

Spáni. Iðnaðarhéruðin í norðri voru ríkari en landbúnaðarhéruð í suðri eins og t.d. Andalúsía 

sem var og er fátækari hérað. Þessi misskipting milli héraða er talin ein ástæðan fyrir því að 

alla 19. öldina jókst mjög krafan um sjálfstjórn innan Katalóníu og Baskalands. Háværasta 

krafan um aðskilnað kom eftir 1920 frá Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (ísl. vinstri 

lýðveldisflokkurinn), róttækum katalónskum vinstrisinnuðum aðskilnaðarhyggjuflokki, sem 

hafði sig mikið í frammi. 

3.1.6 Katalónía á tíma „síðari lýðveldisins“ (apríl 1931- febrúar 1936) 

Alfonso XIII var konungur Spánar í valdatíð Primo de Rivera en eftir fall de Rivera og miklar 

götuóeirðir í kjölfarið (apríl 1931), milli konungssinna og lýðveldissinna, neyddist hann til þess 

að segja af sér og flýja land. Lýðveldi, var þá komið aftur á Spáni og er venjulega kallað ´síðari 

lýðveldið´ (sp. Segunda Republic) 1931-36 en fyrra lýðveldistímabilið stóð í eitt ár 1873-74.104 
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Sáttmálinn í San Sebastian (sp. Pacto de San Sebastian) var undirritaður í ágúst 1930 í 

San Sebastian í Baskalandi. Sáttmálinn lagði grunn að síðari lýðveldistímanum á Spáni (1931-

36) en þar voru fulltrúar frá öllum helstu frjálslyndum stjórnmálaflokkum Spánar til þess að 

undirbúa stofnun lýðveldis á Spáni.105 Sjálfstæði héraðanna sbr. Katalóníu var staðfest og fékk 

héraðið sjálfstjórn og fullveldisréttindi (1932) sem gerði flesta Katalóna að stuðningsmönnum 

lýðveldisins. Héraðsstjórnin fékk aftur opinbera heitið Generalitat de Cataluña, katalónskar 

stofnanir voru endurreistar, katalónska gerð að opinberu tungumáli, fáni Katalóníu (senyera) 

viðurkenndur og þjóðsöngurinn (Els Segadors).106 

 Spænska lýðveldistjórnin réðst í mjög rótttækar breytingar í jarðeigna- og 

landbúnaðarmálum og var mikið land tekið eignarnámi og látið bændum í té. Eftir að 

regnhlífarsamtök hægri flokka CEDA (sp. Confederation Espanola de Derechos Autónomas) 

undir forystu Gil Robles unnu kosningarnar 1933 logaði allt í óeirðum á milli anarkista, 

sósíalista og hægri manna. Landið var svo til stjórnlaust og í þessum jarðvegi skipulögðu hægri 

öflin, herinn og Franco valdarán.107 

Spænska borgarastyrjöldin hófst í júlí árið 1936 með valdaráni nokkurra hershöfðingja 

undir stjórn Franscisco Franco, hershöfðingja. Ætlun hershöfðingjanna var að steypa 

lýðræðiskjörinni stjórn Spánar og koma flokki þjóðernissinnaðra falangista til valda. Valdaránið 

heppnaðist ekki og þriggja ára borgarastyrjöld hófst. Árið 1939 töpuðu Lýðveldissinnar 

borgarastríðinu fyrir Þjóðernissinnum (falangistum), Franco komst til valda og ríkti sem 

einræðisherra allt fram til dauðadags árið 1975. Á meðan á borgarastríðinu stóð (1936-39) var 

Katalónía, og þá sérstaklega Barcelona, helsta vígi lýðveldissinna og þegar borgin féll í hendur 

þjóðernissinna árið 1939 var stríðið tapað fyrir lýðveldissinnum. 

3.1.7 Katalónía á einræðistíma Franco (1939-1975) 

Katalóníubúar voru kúgaðir eftir borgarastríðið en Franco einsetti sér að ráða niðurlögum 

þeirra afla sem vildu kljúfa Spán í sjálfstjórnareiningar. Franco var á móti aukinni sjálfstjórn 

héraðanna (sp. autónomías) og hugmyndinni um Spán sem sambandsríki. Hann vildi 

sameinaðan Spán undir einni forystu. 
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Í stríðinu höfðu lýðveldissinnar verið drepnir kerfisbundið í öllum borgum sem Franco og 

falangistar náði á sitt vald. Katalónía, og þá helst Barcelona, varð sérstaklega fyrir barðinu á 

ógnarstjórn Franco þar sem héraðið hafði verið höfuðvígi lýðveldissinna. Hundruðir þúsunda 

hermanna eru taldir hafa fallið í bardögum í borgarastríðinu og jafnmargir óbreyttir borgarar 

verið drepnir í árásum á þorp, borgir og á flótta. Talið er að fórnarlömb borgarastríðsins á Spáni 

hafi ekki verið undir einni milljón og að líklega hafi um 200.000 manns hafi verið teknir af lífi 

fyrir pólitískar skoðanir sínar oft á hrottafengin hátt, án dóms og laga.108 Giskað er á að 20.000 

lýðveldissinnar hafi verið drepnir eftir að borgarastyrjöldinni lauk. Auk þess dóu þúsundir 

óbreyttra borgara og flóttamanna í fangabúðum.109 Í raun hefur uppgjör við einræðistíma 

Franco hafi ekki farið fram á Spáni en er hugsanlega að byrja sbr. að spænska stjórnin ákvað 

nýlega að flytja jarðneskar leifar Franco burtu úr ´dal hinna föllnu‘ (sp. valle de los caídos) en 

þar er einnig minnismerki um sigur þjóðernissinna í borgarastríðinu.110 

Franco var einræðisherra, fasisti og andstæðingur frjálshyggu, lýðræði, kommúnisma og 

sósíalisma sem hann taldi hafa skapað glundroðann á lýðveldistímanum fyrir borgarastríðið. 

Stjórn Franco var sambland einræðis og afturhaldssamra gilda. Áherslur voru á hefðir, 

guðrækni og þjóðernisleg gildi. Konur áttu að vera heima og sinna fjölskyldunni.111 Öll 

stjórnmálaumræða var bönnuð og ritskoðun tekin upp. Valdboðsstjórn var komið á og 

miðstýringu og Franco afnam algerlega sjálfstjórn Katalóníu, lagði niður stofnanir, bannaði 

katalónsku, fána héraðsins, og þjóðsönginn.112 Franco vildi gera Spán að sameinaðri, einsleitri 

þjóð með aðeins eitt opinbert tungumál og menningarsögu. Katalónskan var því bönnuð í 

skólum og í opinberum rýmum og á fyrstu árum valdatíðar Franco var refsivert að tala 

tungumálið. Úr grasi óx kynslóð sem hafði katalónsku að móðurmáli, talaði hana heimavið en 

gat ekki lesið né skrifað hana.113 

Vopnaða mótstöðu gegn Franco var helst að finna upp í Pýrenneafjöllunum, aðallega 

Frakklandsmegin, þar sem skæruliðar (cat. Maquis) létu af og til í sér heyra 1950-60. Eina leiðin 

til þess að geta varið menningu og þjóðareinkenni Katalóníu á einræðistímanum var úr felum. 

                                                      
108 Encarnación, Why Spanish Nationalism is on the Rise“.  
109 Hochschild, „Process of Extermination“. 
110 Tremlett, "Yes, Spain should dig Franco up. But it must not bury the horror of his regime“; Jóhann Hlíðar 
Harðarson, „Ætla að fjarlægja jarðneskar leifar Francos“. 
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112 Sama heimild, 105. 
113 Keating, Nations against the State; 120; Guibernau, „Prospects for an Independent Catalonia“, 10; Knight, The 
Spanish Civil War, 105. 



41 

 

Þjóðernishreyfing Katalóna birtist því helst í leynilegum borgaralegum samtökum, Assembly of 

Catalonia, sem voru stofnuð árið 1971 af sósíalistum og kommúnistum. Samtökin voru í fyrstu 

leynileg en sameinuðust síðar hreyfingu Jordi Pujol – CiU (Convergència i Union). Þessi hreyfing 

var stærsta og mikilvægasta sameiningarhreyfing Katalóníu eftir borgarastríðið og fram að 

lýðræði 1977 og krafðist lýðræði, og sjálfstjórnar fyrir Katalóníu.114  

3.1.8 Katalónía á tímum breytinga - frá einræði til lýðræðis (1975-78) 

Áður en Franco dó árið 1975 hafði hann, árið 1969, lýst yfir vilja sínum að endurreisa 

konungsríki á Spáni og útnefndi því Juan Carlos, prins, sonarson Alfonso XIII, sem eftirmann 

sinn í embætti. Juan Carlos I og tók við embætti við andlát Franco árið 1977. Árið 1978 var 

spænska stjórnarskráin samþykkt í spænska þinginu og síðar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allir 

stjórnmálaflokkar voru leyfðir en það mikilvægasta í stjórnarskránni var að brugðist var við 

kröfu fyrrum sjálfstjórnarhéraða Spánar og annarra héraða um aukna sjálfstjórn.  

Árið 1979 fékk Katalónía sjálfstjórn þegar lög um sjálfstjórn héraða (sp. estatuto de 

autonomías) var sett inn í spænsku stjórnarskrána. Katalóníuhérað fékk þannig aftur sjálfstjórn 

eftir nærri fjörtíu ár undir einræðisvaldi Franco sem hafði haldið niðri öllum þjóðareinkennum; 

tungumáli og menningu, og komið í veg fyrir alla tilburði til aðskilnaðar. 

Ekki voru allir sáttir við lýðræðið, sérstaklega fyrrum meðlimir í falangistaflokknum og 

stuðningsmenn Franco. Árið 1981 var gerð tilraun til valdaráns en þá réðst Tejero hershöfðingi 

inn í spænska þingið með 200 hermenn og hélt því í gíslingu. Ætlun hans var að koma 

lýðræðinu fyrir kattarnef og endurreisa herforingjastjórn í landinu. Valdatilraunin mistókst 

m.a. vegna þess að Spánarkonungur, Juan Carlos I, var lýðræðissinni og fordæmdi strax 

valdaránið í sjónvarpi þannig að þúsundir flykktust út á götur og mótmæltu.115 

3.2 Stjórnarskráin og sjálfstjórnarhéruðin 

Hin nýja stjórnarskrá Spánar frá 1978 tilgreindi réttindi sjálfstjórnareininga (sp. autónomías) 

innan Spænska konungsríkisins með mismunandi mikla sjálfstjórn (gr. 2 og kafli III, gr. 143).116 

Í dag eru 17 sjálfstjórnarhéruð á Spáni. Réttindin byggja á sögulegri hefð þ.e.a.s. hvort að 

héraðið hafi verið konungsríki á miðöldum (sbr. Kastilía, León, Galisía, Katalónía, Baskaland). 
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Sjálfstjórnareining er skilgreind sem landsvæði sem hefur stjórnarskrárbundna löggjöf og 

framkvæmdavald en sextán greinar í stjórnarskránni (gr. 143-158) lúta að 

sjálfstjórnarhéruðunum.117  

Stjórnarskrá Spánar frá 1978 var talin nútímaleg hvað varðar ákvæði um sjálfstjórn hinna 

ýmsu héraða Spánar. Belgíska stjórnarskráin, þar sem tungumálin flæmska og vallónska eru 

jafngild, og einnig þýska stjórnarskráin var m.a. höfð til hliðsjónar við gerð spænsku 

stjórnarskrárinnar og því má álykta að nokkuð tillit hafi verið tekið til ólíkra tungumála innan 

Spánar við gerð stjórnarskrárinnar.118 

Héraðsstjórn Katalóníu (Generalitat de Catalunya), var endurreist þann 29. September 

1977 og þar sem Katalónía hafði áður verið sjálfstjórnarhérað var héraðið skilgreint sem „pre-

autonomía“ og fékk flýtimeðferð í vegferð sinni að sjálfstjórn til mótvægis við hægari ferli 

margra annarra héraða Spánar.119 Héraðsstjórn Katalóníu fer, eins og staðan er í dag, með 

æðstu stjórn Katalóníu og er skipt í þrjár stofnanir: katalónska þingið, embætti forseta 

héraðsstjórnarinnar og framkvæmdaráð.  

Ákvæði stjórnarskrárinnar varðandi aðskilnaðarhyggju og sjálfstjórn héraða innan 

Spánar eru mjög skýr. Í 145 gr. er fjallað um samvinnu sjálfstjórnarhéraðanna og tekið skýrt 

fram að stofnun sambandsríkis á Spáni verði aldrei samþykkt: „under no circumstances shall a 

federation of Self-governing Communities be allowed“ (145 gr.,3. kafli).120 

Allar breytingar á lögum varðandi sjálfstjórnarhéruðin þurfa að vera samþykktar í 

spænska þinginu (sp. Cortes Generales) sbr. gr. 147. Fjallað er um valdsvið 

sjálfstjórnarhéraðanna í 148. gr. og ríkisins í 149 gr. Það er yfir allan vafa hafinn að spænska 

ríkið hefur æðsta vald yfir sjálfstjórnarhéruðunum en getur framselt valdið til þeirra ef svo ber 

undir (gr. 150). Stjórnlagadómstóll Spánar (sp. Tribunal Constitucional) fer með 

eftirlitshlutverk með hinum ýmsu stofnunum sjálfstjórnarhéraðanna (gr. 153).121  

3.2.1 Stjórnarskráin og 155. greinin 

Þegar héraðsstjórn Katalóníu lýsti yfir sjálfstæði hausið 2017 beitti Rajoy sem þá var 

forsætisráðherra Spánar 155 gr. spænsku stjórnarskrárinnar en hún skilgreinir réttmæt 
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118 Queralt del Hierro, Historia de España, 235. 
119 Ibid, 235. 
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121 Ibid. 47. 
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viðbrögð Spánarstjórnar ef aðgerðir einhvers sjálfstjórnarhéraðs Spánar brjóta í bága við 

stjórnarskrá landsins og spænska löggjöf og ógna almannahagsmunum og hagsmunum 

ríkisins. Í því tilviki getur ríkisstjórn Spánar eftir árangurslausa umkvörtun við heimastjórn 

viðkomandi héraðs og eftir að hafa fengið samþykki meirihluta spænska þingsins hafið 

nauðsynlegar aðgerðir til að tryggja hagsmuni ríkisins.122 Samkvæmt stjórnarskránni hafa 

spænsk stjórnvöld þannig skýrt skipunarvald yfir valdstofnunum sjálfstjórnarhéraðanna. Það 

er því augljóst að yfirvöld á Spáni hafa valdið sín megin gagnvart Katalóníu og hafa rétt til að 

fyrirskipa aðgerðir gegn héraðinu til að bregðast við brotum á stjórnarskránni. 

3.3 Katalanismi á lýðræðistíma 

Einn helsti leiðtogi Katalóna eftir að lýðræði komst á Spáni var Jordi Pujol leiðtogi 

Convergència i Unió (CiU), flokks katalónskra þjóðernissinna. Pujol er oftast talinn stofnandi 

katalónskrar þjóðernishreyfingar.123 Eftir fyrstu þingkosningar í Katalóníu þann 20. mars 1980 

varð Jordi Pujol forseti katalónsku heimastjórnarinnar (Generalitat). Hann var endurkosinn 

fimm sinnum og gegndi því forsetaembættinu allt fram til 2003.124 Með Pujol kom fram 

svokallaður katalanismi (sp. catalanismo) bæði í menningu og pólitík.125 Sterkir katalónskir 

stjórnmálamenn líkt og Pujol unnu markvisst að því að endurreisa menningar- og 

efnahagsstofnanir Katalóníu, valdefla katalónskuna og auka hróður héraðsins. Þessa 

endurreisn má telja til fyrstu skrefa héraðsins í átt að mögulegum aðskilnaði frá 

miðstjórnarvaldinu í Madrid þó opinberlega væri það ekki á stefnuskrá Pujol og fylgismanna. 

Fljótlega eftir að lýðræði var komið á hófst endurreisn katalónskrar tungu og 

tungumálastefnu Katalóníu (sp. normalización linguistica) var hrundið í framkvæmd.126 

Tungumálastefnan, fól í sér að í skólum Katalóníuhéraðs var katalónska kennd sem fyrsta 

tungumál en ekki kastilíska (sp. castillano) sem er sú spænska sem við þekkjum og er opinbert 

tungumál Spánar og töluð í flestum löndum Suður Ameríku. Endurreisn katalónskrar tungu 

gerðist samhliða auknu frelsi og sjálfstjórn héraðanna. Tungumálinu var hampað og aðgerðir 

sem virðast kannski smávægilegar, eins og götumerkingar á báðum tungumálum, var komið í 

framkvæmd. Mikilvægi tungumálsins, katalónsku, fyrir sjálfsmynd katalónsku þjóðarinnar í 
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sjálfstæðisbaráttunni skiptir gríðarlega miklu máli: Katalónskan tengist mjög sterkt sjálfsmynd 

Katalóna, og er eitt helsta sameiningarafl Katalóna í sjálfstæðisbaráttu sinni.127 

Hið sameiginlega tungumál og bókmenntaarfleifð Katalóníuhéraðs er afar mikilvæg 

breyta í sjálfstæðiskröfu héraðsins. Auk sameiginlegs tungumáls getur hin sameiginlega saga 

– diaspora eða „upprunagoðsaga“ – réttmætt kröfu Katalóníuhéraðs um sjálfstæði en hún er, 

a.m.k. á tuttugustu öld, saga kúgunar og ofsókna. Fazal og Griffiths (2014) telja að ein 

aðalorsök aðskilnaðarhyggju meðal þjóðabrota með eigin menningu og tungumál sé m.a. 

aldagömul kúgun og arðrán herraþjóðarinnar bæði fjárhagslega og menningarlega sem hefur 

einnig leitast við að útmá einnkenni ogsérstöðu þjóðabrotsins.128 

Guibernau (2013) er að mestu leyti sama sinnis og telur að orsökina sé að finna í tregðu 

að spænskra stjórnvalda við að samþykkja umbætur og veita Katalóníu meiri sjálfstjórn og 

réttindi. Guibernau telur einnig að Spánn sé frekar ungt lýðræðisríki en aðeins eru um 40 ár 

frá endalokum einræðis (e. „transition“) og því séu fyrst núna að rísa upp kynslóðir og krefjast 

umbóta og telja sjálfsákvörðunarétt sinn þ.e.a.s. réttinn að ákveða framtíð sína 

grundvallaratriði. Encarnación (2017) telur að uppgangur þjóðernishyggju á Spáni hafi valdið 

hörku stjórnvalda gegn Katalóníu sem virkaði eins og olía á eldinn í sjálfstæðisbaráttu 

Katalóníu.129  

Guibernau (2013) telur að lýðræðissinnaðar þjóðernishreyfingar (e. democratic 

nationalism) meðal þjóðabrota, eða ́ þjóða án ríkisfangs´ (e. nation without states) eins og hún 

kallar það, rökstyðji sjálfstæðisósk sína m.a. með vísun í menningarmismun og mikilvægi ólíks 

tungumáls. Tungumálið sé aðgreinandi og skapi aðra menningu sem sé ólík og aðskilin frá 

miðstjórnarvaldinu.130  

Fylgi við katalanisma, þ.e.a.s. að telja sig vera Katalóni frekar en Spánverja, hefur aukist 

frá lýðveldisstofnun samkvæmt Keating (1998) sem telur katalanisma hafa verið mest 

áberandi meðal eldri kynslóðarinnar sem muni tímann fyrir einræðistímabil Franco. 131 Andrés 

Orizo telur að samsvörun við það að vera Katalóni hafi ekki etníska tengingu, sé ekki tengt 
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kynþætti, heldur sé það fyrst og fremst fólgið í því að hafa katalónsku að móðurmáli. Að hafa 

fæðst í Katalóníu og eiga katalónska foreldra sé einnig mjög mikilvægt.132  

Nú tæpum 40 árum seinna er kynslóð vaxin úr grasi sem hefur ekki upplifað einræði og 

bann við katalónsku og sem talar og skrifar katalónsku betur en kastilísku. Hægt er að líta á 

tungumál sem vald. Woolard (2016) telur að í Evrópu hafi tungumál og vald ætíð tvinnast 

saman.133 Þetta sýndi sig glöggt þegar að ný heimastórnarlög fyrir Katalóníu tóku gildi árið 

2006 en þá jók katalónska heimastjórnin vægi katalónskunnar í stjórnsýslu og skólum 

héraðsins mjög mikið. Hinsvegar, ákvað spænska stjórnin árið 2010 að spyrna við fótum og 

setti inn mótvægistillögur til þess að sporna við 2006 heimastjórnarlögunum sem gerðu 

katalónskunni hátt undir höfði.  

3.4 Klofin Katalónía? 

Fyrst eftir að lýðræði komst á Spáni, var aðskilnaðarhyggju ekki haldið mikið á lofti í Katalóníu 

og stjórnmálamenn einbeittu sér að því að auka stöðugt sjálfstjórn Katalóníuhéraðs og ná 

stjórn yfir stofnunum héraðsins. Alger aðskilnaður við Spán hafði ekki verið forgangsatriði, 

frekar efling stöðu katalónskrar tungu og menningar, eða. „katalanismi, sbr. áherslur Jordi 

Pujol sem einnig var mikill stuðningsmaður aukinnar sjálfstjórnar héraða þvert á 

Evrópusambandið („Europe of the Regions“).134 Eftir að einræði Franco lauk þurfti katalónska 

heimastjórnin og Pujol var að einbeita sér að því að ná sem mestri sjálfstjórn fyrir Katalóníu og 

reyndu þá hvað þeir gátu að halda þeim sem aðhylltust aðskilnaðarhyggju í skefjum.135 

Stuðningur við aðskilnað meðal Katalóníumanna er þannig ekki sjálfgefinn enda sýna tölur frá 

kosningunum 21. desember 2017 það glögglega. Aðskilnaðarsinnar fengu 70 þingsæti á móti 

65 þingsætum þeirra flokka sem vilja vera áfram í ríkjasambandi við Spán.136 Ef marka má 

þessar tölur og skoðanakannanir sem hafa verið gerðar á síðustu árum (2011, 2012, 2013) er 

hægt að álykta að íbúar Katalóníu séu klofnir í afstöðu sinnar til aðskilnaðar.137 Harkaleg 

viðbrögð ríkisstjórnar Spánar í október 2017 við atkvæðagreiðslunni um sjálfstæði og aðgerðir 

gegn helstu forystumönnum Katalóna og handtaka þeirra virðist hafa aukið eitthvað fylgi við 
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aðskilnað í Katalóníu. Árið 2017 voru 45% Katalóna fylgjandi sjálfstæði138 á móti 51% Katalóna 

sem studdu sjálfstæði í september 2018 skv. El Español. Fylgi við sjálfstæði á landsvísu var 

10,4% í september 2018 en var 7,5 % í nóvember 2017.139 Samkvæmt skoðanakönnun sem var 

gerð fyrir dagblaðið El País af „Metroscopia“, sem sérhæfir sig í skoðanakönnunum, þá vill 

meirihluti Katalóna að héraðið kjósi um aðskilnað frá Spáni. Hinsvegar, eru fleiri á móti 

aðskilnaði en fylgjandi. Aðeins 38% af þeim sem spurðir voru (úr 1000 manna úrtaki) töldu 

þjóðaratkvæðagreiðsluna 1. október 2017 um sjálfstæði Katalóníu vera gilda á móti 56% sem 

voru á þeirri skoðun að hún væri ólögleg og ekki ætti að taka mark á henni.140 Í skoðanakönnun 

sem dagblaðið El Periódico lét hugveituna GESOP (Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública) 

gera fyrir sig (2018) kom í ljós að 42% Katalóna vilja þjóðaratkvæði um sjálfstæði Katalóníu, 

27,2% vilja kjósa um meiri sjálfstjórn fyrir héraðið en 26,5% voru alveg á móti atkvæðagreiðslu 

um sjálfstæði.141  

Íbúar landsbyggðarinnar í Katalóníu eru hlynntari aðskilnaði/sjálfstæði en borgarbúar 

t.d. í Barcelona. Stjórnmálaflokkurinn Ciudadanos (ísl. ´Borgararnir´) er andvígur sjálfstæði 

Katalóníu. Eitt helsta baráttumál Ciudadanos er að binda enda á tungumálastefnu Katalóníu.142 

Flokkurinn var stofnaður af afkomendum “innflytjenda” sem komu frá öðrum héruðum 

Spánar, t.d. Andalúsíu í suðri, og settust að í Katalóníu m.a. vegna aukinna atvinnutækifæra. 

Móðurmál þeirra er kastilíska. Katalónskir sósíaldemókratar (PSC) hafa einnig lýst yfir 

andstöðu við sjálfstæði Katalóníu en þeir eru fylgjandi nk. ríkjabandalagi, þ.e.a.s. 

sambandslýðveldi (sp. federalismo) og þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Katalóníu í 

samvinnu við ríkisstjórn Spánar. PSC studdi Spánarstjórn þegar hún notaði 155. gr. 

Stjórnarskrárinnar til að taka yfir stjórn Katalóníuhéraðs 2017.143 

Lýðflokkurinn (Partido Popular), hægri flokkur undir forystu José Manuel Aznar, komst 

til valda á Spáni árið 1996 og var við völd til 2004. Flokkurinn vill sameinaðan Spán og er mjög 

til hægri á stjórnmálarófinu. Á valdatíma Lýðflokksins (PP) breyttist stefna stjórnvalda gagnvart 
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140 Noguer, „Most Catalans consider referendum neither valid nor legal, says new poll“. 
141 Rico, „Encuesta Catalunya: Solo el 42% de los Catalanes piden un referéndum sobre la independencia“. 
142 Encarnación, „Farewell to Catalonia“. 
143 Catalannews.com, „What parties are running in the election?“; Sara Prim, „Party Review: Catalan Socialist 
Party (PSC) is against Catalonia’s independence and declares that “a nation is not a state”. 
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Katalóníuhéraði þar sem ríkistjórn José María Aznar (2000-2004) tók fljótlega eftir 

kosningasigur flokksins árið 2000 afstöðu gegn aukinni sjálfstjórn héraðanna.144 

Drög að nýjum sjálfstjórnarlögum voru gerð 2006 (cat. Estatut d’Autonomia de 

Catalunya). Sjálfstjórnarlögin voru samþykkt í spænska þinginu þegar sósíalistar voru við völd 

og síðan samþykkt í allherjaratkvæðagreiðslu í Katalóníu, 18. Júní 2006, og komu í stað fyrstu 

sjálfstjórnarlaganna frá 1979. Með þessum nýju sjálfstjórnarlögum fékk héraðsstjórn 

Katalóníu aukin völd, sérstaklega í efnahagsmálum, og frekari rammi var settur utan um 

stofnanir og stjórnsýslu Katalóníuhéraðs. Í nýju sjálfstjórnarlögunum 2006 var einnig að finna 

orðalag sem skilgreindi Katalóníu sem „þjóð“ (sp. nación). Ákvæði var í lögunum sem veitti 

Katalóníu meira ráðstöfunarvald yfir skatttekjum héraðsins sem þýddi meira fjárhagslegt 

sjálfstæði.145 

Lýðflokkurinn (PP) undir forystu José María Aznar fylgdi harðlínustefnu, höfðaði til hægri 

sinnaðra kjósenda og hunsaði ósk Katalóníu um aukna sjálfstjórn á seinna kjörtímabili sínu 

2000-2004 (fyrra kjörtímabilið var 1996-2004) en þá þurfti PP ekki lengur stuðning CiU 

(Convergencia Unió), þjóðernissinnaðra Katalóna. Lýðflokkurinn gerði því breytingatillögur 

sem voru í mikilli andstöðu við sjálfstjórnarlög Katalóníu frá 2006. Í fyrsta lagi skertu 

breytingatillögur Lýðflokksins sjálfstjórn Katalóníu og í öðru lagi ákvað Lýðflokkurinn að fara 

með málið fyrir Stjórnlagadómstól Spánar.146 Þessi harðlínustefna stjórnvalda undir stjórn 

Lýðflokksins er talin vera ein aðalástæðan fyrir aukinni aðskilnaðarhyggju Katalóníumanna. 

Fæstir Katalóníumenn aðhylltust aðskilnaðarhyggju fyrst eftir að héraðið fékk sjálfstjórn 1979, 

enda var lýðræðið nýtt, en Guibernau (2013) og Balfour (2017) telja að eftir að Rajoy og  

spænska stjórnin fór að herða tökin á Katalóníu og takmarka sjálfstjórn héraðsins hafi 

aðskilnaðarhyggja aukist í Katalóníu, og uppgangur þjóðernishyggju og popúlisma hafi einnig 

orðið mjög áberandi sem og krafan um sjálfstæði.147 

Guibernau telur þrjár meginástæður fyrir því að aðskilnaðarhyggja hafi aukist í Katalóníu. 

Í fyrsta lagi dræmar undirtektir stjórnar José María Aznar (PP) gagnvart auknum kröfum 

Katalóníu um meiri sjálfstjórn. Í öðru lagi voru ákvæði í sjálfstjórnarlögunum 2006 um 

sjálfstjórn Katalóníubúa þrengd eftir að lögin voru samþykkt í katalónska þinginu, í efri og neðri 

                                                      
144 Guibernau, „Prospects for an Independent Catalonia“, 15. 
145 Ibid, 16. 
146 Calamur, „The Spanish Court Decision That Sparked the Modern Catalan Independence Movement“. 
147 Guibernau, „Prospects for an Independent Catalonia“, 15; Balfour, "A Brief History of Catalan Nationalism".  
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deild spænska þingsins og í allsherjaratkvæðagreiðslu í Katalóníu. Í þriðja lagi voru 

Katalóníumenn óánægðir með að hafa ekki stjórn á ráðstöfun skatttekna héraðsins og að 

spænska ríkið skuli alfarið stjórna því í hvað skattféð er notað. 

3.5 Aðdragandinn að sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu 

3.5.1 Dómur stjórnlagadómstóls Spánar 2010 

Aðdragandinn að sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu haustið 2017 er nokkuð langur. 

Óróleika fór að gera vart við sig í Katalóníu eftir að hægri stjórn Lýðflokksins fór með málið 

fyrir stjórnlagadómstól árið 2010. Eftir 4 ára dómsmeðferð, úrskurðaði stjórnlagadómstóllinn 

að lokum að níu greinar í nýju sjálfstjórnarlögunum frá 2006 stæðust ekki stjórnarskrána, ógilti 

þær og breytti túlkun á fleiri greinum.  

Notkun, merking og túlkun hugtaka eins og hugtaksins „þjóð“ (e. nation) var ekki talin 

samræmast spænsku stjórnarskránni og aðeins talið hægt að nota hugtakið í 

hugmyndafræðilegum, sögulegum eða menningarlegum tilgangi, ekki í lagalegum skilningi. 

Notkun á þjóðartáknum eins og t.d. fána Katalóníu var ekki heldur talin samræmast 

stjórnarskránni. Staða katalónskunnar sem fyrsta tungumál (e. preferential status) í 

opinberum stofnunum Katalóníu og skólum var einnig að áliti stjórnlagaþingsins brot á 

spænsku stjórnarskránni. Stjórnlagadómstóllinn 2010 telur að katalónska og kastilíska eigi að 

vera jafnrétthá í katalónskum menntastofnunum og að ekki eigi að vernda katalónskuna 

sérstaklega eins og 2006 sjálfstjórnarlögin kveða á um. Úrskurður stjórnlagaþingsins þrengdi 

þannig sjálfstjórnarlög Katalóníu og leiddi til gífurlegrar reiði og fjöldamótmæla meðal 

Katalóníubúa og jók fylgi þeirra sem vildu algeran aðskilnað frá Spáni. Dómurinn hleypti af stað 

atburðarás sem náði hámarki í þjóðaratkvæðagreiðslunni í 1. október 2017.148 

3.5.2 Aðskilnaðarhyggja og kreppa 

Fjármálakreppan í heiminum 2008 hafði einnig sín áhrif á Spáni og í Katalóníu eins og 

víða annars staðar með atvinnuleysi og niðurskurði. Katalónía hefur alltaf verið auðugt hérað 

og iðnaður og verslun blómstrað. Eftir 2008 kreppuna jukust hinsvegar skuldir Katalóníu og 

2012 voru skuldir héraðsins 44 milljarða evra eða fimmtungur af efnahagsframleiðslu 

héraðsins þrátt fyrir að Katalónía framleiði fimmtung af vörum Spánar og fjórðung af 
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útflutningsvörum.149 Fjárlagahalli Katalóníu var 8% af VLF vegna fjármálaskuldbindinga 

spænska ríkisins árið 2013.150 

Atvinnuleysi var 23% í Katalóníu í jan. 2013 en 26.2% alls á Spáni ( tæplega 6 milljónir 

manns (5.965 millj).151 Í 2006 sjálfstjórnarlögunum voru kröfur um meira efnahagslegt 

sjálfstæði Katalóníu þ.e.a.s. að stjórnvöld Katalóníu fengu að ráðstafa skatttekjum héraðsins 

án afskipta stjórnvalda í Madrid. Það ákvæði var sérstaklega mikilvægt fyrir Katalóníubúa eftir 

fjármálakreppuna 2008 en þá tæmdist ríkissjóður, aðhald varð mikið í ríkisrekstri og almenn 

óánægja íbúa fór vaxandi sem leiddi til ólgu og má telja ein af orsökum vaxandi 

aðskilnaðarhyggju. Katalóníubúar hafa lengi talið sig leggja meira til spænska þjóðarbúsins en 

þeir fá til baka þ.e.a.s. þeir telja sig borga hlutfallslega of mikla skatta miðað við önnur héruð 

Spánar og halda þannig uppi fátækum héruðum Spánar.152 

3.5.3 Aðskilnaðarsinnar komast til valda 

Í september 2012 rauf svo Artur Mas, þáverandi forseti heimastjórnarinnar, þing og boðaði til 

kosninga eftir að Mariano Rajoy, forsætisráðherra Spánar, vildi ekki fallast á kröfu katalónsku 

heimastjórnarinnar um að Katalónía fengi meiri ákvörðunarrétt um ráðstöfun skatttekna 

héraðsins. Eitt helsta átakamálið í kosningabaráttunni 2012 var krafan um 

þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Katalóníu og fjöldamótmæli þar sem þessari kröfu var 

haldið fram urðu sífellt tíðari.153 

Spænska stjórnin var hinsvegar ákveðin í að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu 

Katalóna um sjálfstæði með þeim rökum að slík atkvæðagreiðsla stangaðist á við stjórnarskrá 

Spánar. Árið 2015 ákvað því ríkistjórnin að fara aftur dómstólaleiðina og Rajoy 

forsætisráðherra (PP) tók þjóðaratkvæðisgreiðslumál Katalóníuhéraðs fyrir stjórnlagadómstól 

Spánar. Stjórnlagadómstóllinn 2015 dæmdi að fyrirhuguð allsherjaratkvæðagreiðsla 

(referendum) um sjálfstæði Katalóníu bryti í bága við stjórnarskrá Spánar sem var vatn á myllu 

aðskilnaðarsinna sem töldu stórlega brotið á rétti Katalóníuhéraðs til þess að taka 

                                                      
149 Ruv.is, „Kosningar í Katalóníu í dag“. 
150 Guibernau, „Prospects for an Independent Catalonia“, 15-16. 
151 Sama heimild, 15. 
152 „Encarnación, „The Catalan Independence Movement‘s Shifting Fortunes. How Rajoy Outmaneuvered a 
Fragile Coalition“. 
153 Ruv.is, „Kosningar í Katalóníu í dag“. 
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lýðræðislegar ákvarðanir í eigin málefnum. Reiðin jókst, mótmælin urðu háværari og 

aðskilnaðarhyggja fékk byr undir báða vængi. 

Í nóvember 2014 var haldin ´óbundin´ allsherjaratkvæðagreiðsla í Katalóníu (e. „non-

binding“ referendum) um sjálfstæði héraðsins. Þetta var gert til þess að komast hjá banni 

stjórnvalda við þjóðaratkvæðagreiðslum. Kosningaþátttakan var aðeins 40% og flestir þeirra 

sem mættu á kjörstað voru fylgjandi aðskilnaði þ.e.a.s. 80% þeirra sem greiddu atkvæði lýstu 

sig samþykka sjálfstæði.154 

CiU (Convergència i Unió), hinn hófsami þjóðernissinnaði flokkur Jordi Pujol og Artur 

Mas, var lagður niður 2015 en eftir stóð Convergència (CDC) sem myndaði ásamt Esquerra 

Republicana de Catalunya kosningabandalagið Junts pel Sí/Junts xSi sem vann sigur í 

kosningunum 2015. Eftir kosningarnar og stutta stjórnarkreppu tókst Junts pel Sí og CUP (cat. 

Candidatura d'Unitat Popular), örsmár róttækur aðskilnaðarsinnaflokkur, að mynda tæpan 

meirihluta á katalónska þinginu 2016. Carles Puigdemont, leiðtogi Junts pel Sí, og eldheitur 

aðskilnaðarsinni var gerður að forseta heimastjórnarinnar en hann var áður borgarstjóri 

Girona, höfuðborgar samnefnds héraðs í norður Katalóníu, sem hefur alltaf verið mjög hlynnt 

aðskilnaði frá Spáni.155 

Hin nýja stjórn Katalóníu tók strax við að uppfylla kosningaloforðin - að gera Katalóníu 

að sjálfstæðu ríki. Þann 1. október var þjóðaratkvæðagreiðslan haldin í Katalóníu og þann 27. 

október 2017 samþykkti héraðsþing Katalóníu einróma að lýsa yfir sjálfstæði frá Spáni og 

nefndi Katalóníuhérað ´Katalónska Lýðveldið´ (la Repúblicana Catálana).156 Mariano Rajoy, þá 

forsetisráðherra Spánar (Lýðflokknum) var vel undirbúinn. Hann leysti strax upp katalónska 

þingið og efri deild spænska þingsins samþykkti með 214 atkvæðum gegn 47 að veita 

ríkisstjórninni heimild til að taka yfir héraðsstjórn Katalóníu, virkja 155. grein 

stjórnarskrárinnar og svipta Katalóníu sjálfstjórn.157 Rajoy boðaði síðan til héraðskosninga 21. 

desember 2017 og tók Saenz de Santamaría, aðstoðarforsætisráðherra Spánar við völdum í 

Katalóníu fram að kosningum. Niðurstöður kosninganna þann 21. desember 2017 voru þær að 

                                                      
154 Encarnación, „ The Catalan Independence Movement‘s Shifting Fortunes“. 
155 Ibid. 
156 Birta Björnsdóttir, „Katalónska þingið verður leyst upp“; Anna Kristín Jónsdóttir, „Katalónía opinberlega svipt 
sjálfstjórn“. 
157 Birta Björnsdóttir, „Katalónska þingið verður leyst upp“. 
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þrír flokkar aðskilnaðarsinna í Katalóníu hlutu nauman meirihluta atkvæða eða 70 þingsæti af 

135 en kosningaþátttaka var 80%.158  

Spænska innanríkisráðuneytið tók yfir stjórn lögreglunnar í Katalóníu og helstu 

aðskilnaðarsinnar innan katalónsku heimastjórnarinnar voru handteknir. Enn sitja sjö þeirra í 

fangelsi í Katalóníu m.a. fyrrverandi ´utanríkisráðherra‘ Katalóníu (Raül Romera).159 Carles 

Puigdemont flúði í kjölfarið til Belgíu þar sem hann er ennþá í sjálfskipaði útlegð og verður 

handtekinn ef hann snýr aftur til Spánar. Puigdemont gaf ekki kost á sér í embætti forseta 

heimastjórnar Katalóníu og var Quim Torra kosinn forseti og tók við í maí 2018. 

3.6 Samantekt 

Katalónía hefur gegnum aldirnar haft mikla sérstöðu á Íberíuskaganum m.a. vegna menningar 

sinnar og tungumáls. Það sem einkennir samskipti Katalóníu og ríkisstjórnar Spánar og er til 

grundvallar sjálfstæðisköfu héraðsins er menningarleg og efnahagsleg sérstaða héraðsins. 

Katalónía hefur vegna legu héraðsins ætíð verið opnari fyrir áhrifum utan frá og verið tengdari 

öðrum Evrópuþjóðum, sérstaklega Frakklandi en önnur héruð Spánar. Katalónía varð snemma 

auðugt sjó- og verslunarveldi og seinna mikilvægt iðnaðarhérað og hafði þannig efnahagslegt 

forskot miðað við önnur héruð Spánar. 

Til forna var héraðið sjálfstætt undir stjórn katalónskra fursta sem stofnuðu sitt eigið 

þing. Eftir landafundina í Suður Ameríku þegar gull tók að streyma inn í spænska konungsríkið 

varð veldi Kastilíu þó meira. Katalóníumenn hafa, frá því að hugmyndin um sjálfstæð þjóðríki 

byggt á menningu og tungumálum kom fram á 19. öld, haft uppi kröfu um sjálfstæði. Héraðið 

fékk mikla sjálfstjórn á lýðveldistímanum fyrir spænska borgarastríðið en á einræðistíma 

Franco var öll sjálfstæðisbarátta var fljótlega bæld niður af mikilli hörku.  

Eftir að Spánn varð lýðræðisríki á ný 1978, eftir dauða Franco, hefur Katalónía fengið 

sífellt meiri sjálfstjórn, katalónsk menning blómstrað og katalónskan varð opinbert tungumál 

héraðsins ásamt kastilísku. Hófsamir sambandssinnar líkt og Jordi Pujol og eftirmenn hans 

höfðu fyrst eftir að lýðræði komst á lagt áherslu á að ná meiri sjálfstjórn fyrir hönd Katalóníu 

á kostnað aðskilnaðar. Krafa um aukna sjálfstjórn Katalóníu mætti mikilli andstöðu í ríkistjórn 

Spánar undir stjórn hægri Lýðflokksins (PP), fyrst undir stjórn Aznar (2004-2006) og síðar Rajoy, 
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en margir telja hann arfleifð frá Falangistaflokki Franco en hann var stofnaður 1977 af fyrrum 

embættismönnum Franco.168  

Fjármálakreppan 2008, atvinnuleysi, niðurskurður og útstreymi skatta til 

höfuðborgarinnar Madrid án þess að Katalóníubúar fái nokkru um það ráðið sem og stefna 

spænskra stjórnvalda undir forystu Rajoy og Lýðflokksins gegn aukinni sjálfstjórn héraðsins 

hafa aukið fylgi aðskilnaðarsinna. Andstaða spænskra stjórnvalda  og dómur stjórnlagaþingsins 

2010 gegn sjálfstjórnarlögunum 2006 var vatn á myllu aðskilnaðarsinna sem náðu kjöri í 

héraðskosningunum 2015 með kosningaloforð um sjálfstæði og aðskilnað frá Spáni. Ríkistjórn 

Spánar, hefur samkvæmt stjórnarskrá Spánar endanlegt vald yfir Katalóníuhéraði. Eftir að 

Rajoy lét af embætti sem forsætisráðherra Spánar eftir vantrauststillögu og Pedro Sánchez 

(PSOE- sósíalistar) tók við í júní 2018 mátti merkja örlitla þýðu í samskiptum Katalóníu og 

Spánar vegna íhlutun Evrópusambandsins sbr. EU-Catalonia Dialogue Platform og vegna þess 

að stjórnin er minnihlutastjórn sósíalista sem katalónskir sjálfstæðissinnar styðja m.a. 

Hinsvegar, hófust nýlega réttarhöld yfir katalónskum aðskilnaðarsinnum og 

stjórnmálamönnum og sjö þeirra sitja enn í fangelsi. Stjórnvöld í Katalóníu líta á þá sem 

pólitíska fanga en stjórnvöld í Madrid álíta þá hinsvegar vera landráðamenn og 

uppreisnarseggi sem þarf að stöðva. Staðan í dag er sú að stál er í stál á milli katalónsku 

héraðsstjórnarinnar og ríkistjórnar Spánar sem ekki fær séð fyrir endann á. Nýafstaðnar 

kosningar þar sem Lýðflokkurinn tapaði fyrir sósíaldemókrötum gæti þó gefið vísbendingu um 

að harðlínustefnan gagnvart Katalóníu sé á undanhaldi. 

 

4 Viðbrögð Evrópusambandsins við sjálfstæðiskröfu Katalóníu 

Í þessum kafla verður fjallað um tengsl sjálfstjórnarhéraðsins Katalóníu við Evrópusambandið 

og viðbrögð þess við sjálfstæðiskröfu héraðsins. Í fyrsta lagi verður rýnt í helstu ástæður að 

baki viðbrögðum stjórnar Evrópusambandsins við sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníuhéraðs og 

harkalegum aðgerðum Spánarstjórnar gegn Katalóníu. Viðbrögðin einkennast af aðgerðarleysi 

en Evrópusambandið hefur að mestu látið atburði í Katalóníu afskiptalausa án þess að 

bregðast við og litið á þá sem innanríkismál Spánar. Í öðru lagi verður farið yfir viðbrögð 

fjögurra aðildarríkja ESB, Belgíu, Þýskalands, Frakklands og Danmerkur, við 
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sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu. Að lokum verða helstu áskoranir og tækifæri Katalóníu sem 

sjálfstæðs ríkis innan Evrópusambandsins greindar.  

4.1 Utanríkismál Katalóníu 

Mikilvægur þáttur í sjálfstæðisbaráttu þjóða er að koma á fót sjálfstæðum stofnunum. 

Alþjóðlegar stofnanir styðja við ríki og eru farvegur samskipta þeirra á milli. Aðskilnaður getur 

fyrst orðið eftir að sjálfstæði í utanríkismálum er fengið sbr. vegferð Íslands á leið til 

sjálfstæðis. Sem sjálfstjórnarhérað hefur Katalónía haft nokkur tengsl við stofnanir ESB hvað 

varðar mál sem varða héraðið sérstaklega en fram að sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu og 

virkjun 155. gr. stjórnarskrárinnar voru bæði sendinefnd og „utanríkismálaráðherra“ (Raül 

Romera) starfandi í Brussel. 

Svæðanefnd Evrópusambandsins (e. European Committee of the Regions (CoR)) er virk 

á Spáni og eru flest öll héruð landsins þátttakendur í áætluninni. Svæðanefnd 

Evrópusambandsins var stofnuð 1994 og ljær smærri stjórnsýslueiningum sem eru undir stjórn 

þjóðríkja ESB rödd (e. sub-national authorities). Þetta eru smærri stjórnsýslueiningar í 

nærumhverfinu s.s. landsvæði, héruð, sýslur, bæjarfélög og borgir innan stofnanaramma ESB. 

Mikið af löggjöf og tilskipunum eru innleiddar í smærri stjórnsýslueiningum aðildarlandanna 

en það var talið mikilvægt að minnka lýðræðishallann innan ESB og veita héruðum, sýslum og 

borgum sem eru hvað næst hinum almenna kjósenda ákveðna rödd innan bandalagsins.169 

Starf svæðanefnarinnar hefur fyrst og fremst byggst á því að efla efnahagslegan vöxt í 

Katalóníu og styrkveitingar ESB beinast þannig aðallega að rannsóknum og þróun.170  

 Þegar Spánn gekk í Evrópusambandið 1986, kom héraðsstjórn Katalóníu (Generalitat) 

á fót vísi að nk. utanríkismálaskrifstofu Katalóníuhéraðs og skipaði fastanefnd í Brussel (e. 

Delegation of the Government of Catalonia to the EU). Árið 2015 var síðan staða sendifulltrúa 

(e. permanent representative of the Catalan Government to the EU) sett á laggirnar en hún 

var stofnuð til þess að auka pólitíska vigt sendinefndar katalónsku héraðsstjórnarinnar í 

Brussel. Amadeu Altafaj sendifulltrúi var nokkurs konar ígildi ´utanríkisráðherra’ 

Katalóníuhéraðs hjá Evrópusambandinu og talsmaður sjálfsákvörðunarréttar Katalóníu.171 

Þegar 155 gr. spænsku stjórnarskrárinnar var virkjuð var Katalónía einnig með aðrar 

                                                      
169 European Committee of the Regions (CoR), „What does the CoR do?“ 
170 European Regional Policy, „Cataluña“. 
171 Catalannews.com, „Amadeu Altafaj to represent Catalan government in the European Union“. 
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sendinefndir eða ígildi ´sendiráða´ í nokkrum borgum Evrópu eins og t.d. Þýskalandi, 

Frakklandi, Sviss, Bretlandi, Írlandi, Austuríki, Ítalíu, og einnig í Bandaríkjunum.172 Hlutverk (e. 

mission) sendinefndanna var svipað og sendiráða almennt þ.e.a.s. að standa vörð um 

katalónska hagsmuni. 

Eftir að samsteypustjórn Carles Puigdemont komst til valda í Katalóníu í byrjun árs 2016 

var staða sendifulltrúa utanríkismála Katalóníu í Brussel elfd til muna. 

„Utanríkismálaráðuneyti“ Katalóníu hafði verið sett á laggirnar 2015 í andstöðu spænskra 

stjórnvalda og Raül Romeva, fyrrverandi þingmaður Evrópuþingsins og sjálfstæðissinni úr 

röðum stjórnmálabandalagsins „JuntsXSí“/“Junts pel sí“ var skipaður „utanríkismálaráðherra“ 

Katalóníu.173 Raül Romeva er nú í fangelsi og er einn af tólf katalónskum stjórnmálamönnum 

og aðskilnaðarsinnum sem réttað er yfir fyrir spillingu, uppreisn og landráð.174 Þessi tilskipun 

varð til þess að Spánarstjórn ákvað árið 2016 að fara með málið fyrir stjórnlagadómstól Spánar 

og stöðva utanríkisstefnu Puigdemont eða “alþjóðavæðingu” Katalóníuhéraðs eins og 

stjórnvöld kölluðu stefnuna.175 

Stjórnlagadómstóll Spánar úrskurðaði 2010 að utanríkismálastefna Katalóníu og 

´utanríkismálaráðuneyti´ Katalóníu bryti gegn stjórnarskrá landsins. Skiptar skoðanir voru á 

katalónska þinginu um utanríkismál. Flokkar á móti sjálfstæði vildu að Spánn færi áfram með 

utanríkismál en meirihlutinn, sem var fylgjandi sjálfstæði virtu úrskurðinn að vettugi.176 Þannig 

var staðan þegar 155 gr. stjórnarskrárinnar var virkjuð og katalónskir stjórnmálamenn 

handteknir.  

Í dag starfar innan Katalónsku heimastjórnarinnar stofnunin “Departament d´Afers i 

Relacions Institutionals i Exteriors i Transparencia“ (e. Ministry of Transparency and Foreign 

and Institutional Relations and Affairs)”.177 Stofnunin virðist hafi tekið við sem málpípa 

katalónsku héraðsstjórnarinnar hvað varðar kynningu á menningu og sérstöðu héraðsins 

                                                      
172 Generalitat de Catalunya, Ministry for Foreign Action, Institutional Relations and Transparency, "Government 
delegations abroad". 
173 Catalannews.com, „The government wont obey the TC‘s regarding Catalonia‘s foreign action“. 
174 Þórgnýr Einar Albertsson, „Leiðarvísir að Katalóníuréttarhöldunum“. 
175 Catalannews.com, „Spain to take the Catalan ministry for Foreign Affairs before the Court“. 
176 Nationalia.info, „Catalan foreign action "to go ahead" despite Foreign Affairs Ministry powers being 
suspended by Court“. 
177 Generalitat de Catalunya, „Ministry for Foreign Action, Institutional Relations and Transparency“. 
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erlendis. Katalónar skipuðu einnig nýjan ´utanríkismálaráðherra´ Alfred Bosch sem ferðast á 

milli landa og gengur erinda Katalóníu og aðskilnaðarsinna.178 

Þann 20. apríl 2018 síðastliðinn var loks komið formlega á fót sameiginlegum 

umræðugrundvelli fyrir Katalóníu og ESB (EU-Catalonia Dialogue Platform) sem hefur það 

markmið að halda á lofti umræðum um hið alvarlega pólitíska ástand sem hefur skapast á milli 

héraðsstjórnar Katalóníu og ríkistjórnar Spánar. Markmiðið með þessari stofnun er að þrýsta 

á ESB og fá stofnanir bandalagsins til að vera milligöngumenn á milli deiluaðila.179  

Fleiri en 30 þingmenn Evrópuþingsins frá hinum ýmsu aðildarlöndum taka þátt í þessum 

umræðugrundvelli sem er nokkurs konar þrýstihópur sem samanstendur af nokkrum þjóðum 

s.s. Írlandi, Belgíu, Portúgal, Spáni, Frakklandi, Svíþjóð og Slóveníu. Einkunnarorðin eru 

“réttlæti, samræður og lýðræði.“180 Í lok apríl 2018 undirrituðu svo fjörtíu og þrír þingmenn 

Evrópuþingsins, frá sex stjórnmálaöflum og sextán mismunandi aðildarlöndum, 

stefnuyfirlýsingu um að samningaumleitanir myndu hefjast í deilum Katalóníu og 

Spánarstjórnar (es. “Manifesto for Dialogue in Catalonia”). Þeir fóru þess á leit við dómstóla 

að leysa úr haldi þá níu katalónsku stjórnmálamenn sem eru í fangelsi og að þýskir dómstólar 

myndu ekki framselja Puigdemont. Einnig hvöttu þingmennirnir stofnanir ESB til þess að taka 

að sér hlutverk sáttasemjara í á milli Katalóníuhéraðs og Spánar í deilum þeirra á milli.181 Í apríl 

2019 voru katalónsku aðskilnaðarsinnarnir níu ennþá í fangelsi á Spáni og réttarhöld standa 

yfir gegn þeim og þremur öðrum katalónskum stjórnmálamönnum.182 Puigdemont er frjáls 

ferða sinna innan Evrópu en verður fangelsaður ef hann kemur til Spánar. 

Þessi nýstofnaði umræðugrundvöllur og yfirlýsing Evrópuþingmannanna sýnir að skiptar 

skoðanir eru innan hinna ýmsu aðildarlanda ESB gagnvart aðskilnaðarhyggju Katalóníubúa og 

sjálfstæðisbaráttu. Margir lýðræðislega kjörnir þingmenn innan ESB eru þannig ósammála 

framkvæmdastjórn ESB og aðgerðaleysi hennar þrátt fyrir að ríkistjórnir aðildarlandanna styðji 

opinberlega stefnu ESB. Það er einnig augljóst að með umræðugrundvelli vill ESB lægja 

öldurnar til þess að komast hjá því að atburðarásin stigmagnist.  

                                                      
178 Eyjan.dv.is, „Hvað er að gerst á Spáni? – Utanríkisráðherra Katalóníu staddur á Íslandi“. 
179EU-Catalonia Dialogue Platform, „Presentation of the EU-Catalonia Dialogue platform in Barcelona“. 
180 Ibid. 
181 Ibid, „Manifesto for Dialogue in Catalonia“.  
182 Þórgnýr Einar Albertsson, "Leiðarvísir að Katalónaréttarhöldum". 
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4.2 Rétturinn til sjálfsákvörðunar 

Yfirlýsing Puigdemont á málþingi við Kaupmannahafnarháskóla í febrúar 2018 gaf til 

kynna að Katalónía myndi óska eftir aðild að Evrópusambandinu ef héraðið yrði sjálfstætt.183 

Aðskilnaðarsinnar í Katalóníu treystu á stuðning ESB í sjálfstæðisbaráttu sinni og voru afar 

vonsviknir yfir því hve lítinn stuðning þeir fengu sbr. Jordi Solé, Evrópuþingmanni og 

katalónskum sjálfstæðissinna, sem telur að trú Katalóníumanna á ESB hafi dvínað mikið eftir 

litlar undirtektir og dræman stuðning.184 Efnahagslegur samruni í Evrópu hjálpar ríkislausum 

þjóðum (e. stateless nations) eins og Katalóníu að verða sjálfstæð vegna þess að stærri 

efnahagur þýðir meiri samlegðaráhrif og kostnaður minnkar þegar landamæri verða svo til 

óþörf eða hverfa.185 

´Utanríkisráðuneyti Katalóníu´ fékk fjóra alþjóðlega sérfræðinga, haustið 2017, til að 

gera viðamikla skýrslu fyrir héraðsstjórn Katalóníu um rétt Katalóníu til sjálfsákvörðunar og til 

þess að meta lögmæti kröfu héraðsstjórnar Katalóníu um sjálfsákvörðunarrétt og pólitíska 

framtíð héraðsins. Lagalegur möguleiki Katalóníu á því að verða sjálfstætt ríki í Evrópu var 

greindur og unnið upp úr opinberum skjölum, yfirlýsingum og athöfnum. Þar sem skýrslan var 

unnin að beiðni héraðsstjórnarinnar í Katalóníu má álykta að hún sé ekki óhlutdræg en farið 

er yfir áratuga langa sjálftæðisbaráttu Katalóníuhéraðs og einnig er gott yfirlit yfir þróun 

aðskilnaðarhyggju „ríkislausra þjóða“ í aðildarlöndum ESB og viðbrögð ESB og SÞ gagnvart 

aðskilnaðaróskum og sjálfstæðiskröfu héraðanna.186  

Hugtakið „ríkislausar þjóðir“ vísar í þjóðabrot sem eru innan héraða en skilgreina sig sem 

eina sérstæða heild, eina þjóð, og vilja aðskilnað frá miðstjórnarvaldi þeirra ríkja sem þau eru 

hluti af, þ.e.a.s. þau skilgreina sig esem „þjóðabrot án ríkis.“187 Margar af þessum ríkislausu 

þjóðum eru í dag meðal aðildarlanda ESB en síðan 1991 hafa sjö fyrrum ríkislausar þjóðir 

fengið sjálfstæði sitt viðurkennt og gengið í ESB. Þtta eru Króatía, Tékkland, Eistland, Lettland 

og Litháen, Slóvakía og Slóvenía.188 ESB hefur viðurkennt 26 af 27 ríkjum sem hafa orðið 

sjálfstæð síðan 1991.189 

                                                      
183 University of Copenhagen. Faculty of Social Sciences. „The World looks on as Puigdemont visits the 
University of Copenhagen“. 
184 Birnbaum, „Catalan separatists counted on support from the EU but they got the cold shoulder“ 
185 Fazal & Griffiths, “Membership Has Its Privileges“, 80. 
186 Levrat, Catalonia's legitimate right to decide. Paths to Self-Determination. 
187 Ibid, 70. 
188 Ibid, 22. 
189 Ibid, 79. 
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Þegar Eystrasaltsríkin (Eistland, Lettland og Litháen) lýstu yfir sjálfstæði frá 

Sovétlýðveldunum árið 1991 viðurkenndi Ísland strax sjálfstæði þeirra. Öll ESB aðildarríkin 

fylgdu í kjölfarið, einnig Spánn. Þegar Kosovohérað lýsti yfir sjálfstæði frá Serbíu árið 2008 þá 

viðurkenndu 111 ríki Sameinuðu Þjóðanna og 23 aðildarríki ESB sjálfstæði héraðsins.190 Það er 

þannig ´hefð´ fyrir því að aðildarríki ESB viðurkenni sjálfstæði „ríkislausra þjóða“ eftir að þær 

hafa nýtt sér sjálfsákvörðunarrétt sinn og atkvæðagreiðsla hefur farið fram um sjálfstæði.191 

Skýrsluhöfundar telja ekki að „þjóðernishyggja“ eða samsemdarstjórnmál (e. identity 

issues) sé drifkrafturinn á bak við aukið fylgi við aðskilnaðarhyggju og sjálfstæðiskröfu 

Katalóníu. Þeir telja að krafa Katalóníu snúist um pólitískt sjálfstæði og sjálfsákvörðunarétt í 

málum sem varða héraðið sbr. vald yfir skatttekjum héraðsins og réttinn til þess að ákveða 

pólitíska framtíð héraðsins.192  

Í stofnsáttmála Evrópusambandsins TEU (e.Treaty on the European Union) er staða 

aðildarríkjanna skilgreind en þar segir í 4. gr. (article 4) um stöðu aðildarríkja ESB að allt það 

valdsvið sem er ekki skilgreint í lögum ESB liggi hjá aðildarríkjunum.193 Það eru engin skýr 

almenn ákvæði í löggjöf ESB um sjálfsákvörðunarrétt ríkislausra þjóða (þjóðabrota) og 

samkvæmt lagabálki ESB er engin stofnun innan ESB, hvorki Evrópuráðið (e. Council of Europe) 

eða Ráðherraráðið (e. Council of Ministers), sem getur komið í veg fyrir að ríkislausar þjóðir 

beiti sjálfsákvörðunarrétti sínum. Það eru engin lagalegur grundvöllur í ESB fyrir því að 

yfirlýsing Katalóníuhéraðs teljist ólögleg og að ESB beri skylda að aðhafast gegn 

aðskilnaðarhyggju Katalóníu. Spænska ríkið getur þannig ekki nýtt sér stofnanir ESB til þess að 

koma í veg fyrir sjálfstæði Katalóníu þrátt fyrir að hún geti beitt spænskum lögum til þess. Það 

er skýrt að allt vald er innan hvers ríkis.194 

 Ef viðbrögð ESB aðildarlandanna við aðskilnaðarhyggju Katalóníuhéraðs eru skoðuð í 

ljósi fyrri viðbragða gagnvart aðskilnaðarhyggjuhéruðum má sjá skýran mun á viðbrögðum í 

dag og viðbrögðum við sjálfstæðisyfirlýsingu fyrrverandi lýðvelda Sovétríkjanna, 

Eystrasaltslandanna og Júgóslavíu (Balkanlöndin). Útskýringin liggur í því að Eystrasaltslöndin 

og Balkanlöndin voru ekki líkt og Katalónía hluti af aðildarlandi ESB.  

                                                      
190 Ibid, 79. 
191 Ibid, 94-96. 
192 Ibid, 22. 
193 Official Journal of the European Union, „Consolidated Version of the Treaty on European Union“, gr. 4. 
194 Levrat o.fl, 80. 
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ESB er yfirþjóðlegt ríkjasamband 28 ríkja með framkvæmdastjórn sem situr í Brussel og 

sameiginlega utanríkisstefnu og utanríkisþjónustu ESB (e. European External Action Service 

(EEAS)). Það hefur hins vegar sýnt sig að þrátt fyrir að aðildarríki ESB skuldbindi sig að lúta 

sameiginlegum reglum ESB þá eru ríkin með sjálfstæða stefnu hvað varðar mikilvæg málefni 

eins og innflytjendamál og mannréttindamál (sbr. Ungverjaland, Pólland).  

Það má því má álykta að aðgerðarleysi og skortur á viðbrögðum ESB gagnvart 

sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníumanna og aðgerðum Spánarstjórnar stafi af ótta við aukna 

aðskilnaðarhyggju innan aðildarlanda bandalagsins, sem gæti ógnað samheldni hins 

yfirþjóðlega svæðabandalags ESB. Evrópusambandið lítur á deiluna milli Katalóníu og 

ríkisstjórnar Spánar sem innanlandsdeilu Spánar og vill ekki sjá Evrópu liðast í sundur.195 Þessi 

stefna er í samræmi við þá meginreglu ríkja alþjóðasamfélagsins að skipta sér ekki að af 

innanríkismálum annarra ríkja og er í takt við grunnkenningar á fræðasviði alþjóðasamskipta 

(Kenneth Waltz) sem skilgreina alþjóðakerfið sem stjórnlaust (anarkíu). Hvorki þjóðríki né 

yfirþjóðleg bandalög eiga að blanda sér í málefni annarra ríkja og virða beri landamæri. 

Yfirþjóðlegt ríkjabandalag líkt og ESB hefur samkvæmt þessari meginreglu ekkert að segja um 

sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníubúa eða aðgerðir Spánarstjórnar sem flokkast undir 

innanríkismál Spánar. 

 Jordi Solé, þingmaður Katalóníuhéraðs á Evrópuþinginu, telur að efnahagslegur 

samruni í Evrópu eigi mikinn þátt í því að “ríkislausar þjóðir“ eins og Katalónía geti haldið á 

lofti sjálfstæðiskröfu sinni. Hann telur einnig að með ESB aðild og auknum samruna sé 

kostnaður við landamæri svo til horfinn. Það hafi gert aðskilnaðarhyggju fýsilegri vegna þess 

að kostnaður héraða/ ríkislausra þjóðabrota við að verða sjálfstæð ríki hafi minnkað og þannig 

ýtt undir aukna aðskilnaðarhyggju héraða.196 Fazal og Griffiths eru á sömu skoðun og telja að 

kostnaður sé minni nú en áður að aðskilja sig frá miðstýringarvaldinu og stofna sjálfstætt 

ríki.197 Ef aðskilnaðarríkin fá síðan inngöngu í ESB kemur stuðningur þaðan í formi styrkja, 

myntbandalags og alþjóðlegrar utanríkisstefnu. Stærri heild styrkir minni einingar sbr. 

                                                      
195 Birnbaum, „Catalan separatists counted on support from the EU but they got the cold shoulder; Encarnacón, 
„Why Catalan Independence wont‘t happen anytime soon“. 
196 Ibid. 
197 Fazal & Griffiths, “Membership Has Its Privileges“, 96-97. 
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stærðarhagkvæmni. Síðast en ekki síst er skjól að finna innan svæðabandalags ESB eins og 

kenningin um skjól smáríkja útskýrir vel.198 

Ótti er við að vaxandi mótstaða gegn miðstýringarvaldi ríkja aukist í ESB og ýti undir 

aðskilnaðarhyggju, skapi óstöðugleika og grafi undan og riðli ríkjasambandi um alla Evrópu.199 

Önnur marktæk röksemd gegn sjálfstæðri Katalóníu er hugsanlega að héraðið einangrist frá 

bandalagi Evrópuríkja og verði ekki með í „klúbbnum“ eða hornreka í bandalagi ríkja, t.d. ef 

héraðið/ríkið fær ekki inngöngu í ESB.200 Ef Katalónía verður sjálfstætt ríki verður ríkið ekki 

sjálfkrafa meðlimur Evrópusambandsins. Hið nýstofnaða ríki þyrfti að sækja um aðild að ESB 

og fara í gegnum formlegt umsóknarferli og ráðherraráð ESB (e. Council of the EU) þarf að 

samþykkja einróma hið nýja aðildarríki. Að lokum þurfa allar aðildarþjóðirnar að samþykkja 

inngöngu Katalóníu og Evrópuþingið þarf að gefa meirihlutasamþykki sitt.201 

Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, Jean-Claude Juncker, telur að ef ESB 

gæfi grænt ljós á að aðskilnaðarhyggju Katalóníu myndu önnur ríkislaus héruð sem hyggja á 

aðskilnað fylgja á eftir. Þrátt fyrir að Juncker telji það ekki í verkahring ESB að skipta sér af 

deilum Katalóníu og Spánarstjórnar þá þrýsti ESB á Rajoy, fyrrverandi. forsetisráðherra Spánar, 

að koma í veg fyrir að atburðarásin í Katalóníu stigmagnaðist vegna þess að hætta væri á að 

Evrópusambandið klofnaði í enn fleiri ríki á næstu árum. Donald Tusk, forseti Evrópuráðsins 

(e. European Council President) fullyrti að Spánn yrði áfram eini viðsemjandi ESB ef Katalónía 

yrði sjálfstæð.202 Yfirlýsingar þessar eru skýrar vísbendingar um áhyggjur æðstu yfirmanna ESB 

yfir mögulegri upplausn Evrópusambandsins.  

Talið er að fleiri héruð eða „ríkislausar þjóðir“ muni fylgja dæmi Katalóníu og Skotlands 

og krefjast aðskilnaðar og krefjast sjálfstæðis.203 Aðskilnaðaróskir bæði Katalóníu og Skotlands 

skipta miklu máli fyrir stöðugleika ríkjasambands ESB. Jenkins (The Guardian) telur að 

aðskilnaðarhyggja sé ástæða þess að Stóra Bretland sé að ganga úr ESB vegna þess að Breska 

þjóðin eigi erfitt með að lúta yfirþjóðlegu valdi.204 Bretland er fyrrverandi heimsveldi og hefur 

oft síðan landið gekk í ESB (1973) viljað fara í aðra átt en Evrópusambandið m.a. er oft talað 

                                                      
198 Baldur Þórhallsson, útg. Small States and Shelter Theory. 24-58 
199 Jenkins, “Catalonia’s independence movement is not just a problem for Spain“. 
200 Birnbaum, „Catalan separatists counted on support from the EU but they got the cold shoulder“. 
201 EUR-LEX - Access to European Union law , "Accession Criteria (Copenhagen Criteria)"; Encarnación, „Why 
Catalan Independence wont‘t happen anytime soon“. 
202 Birnbaum, „Catalan separatists counted on support from the EU but they got the cold shoulder“. 
203 Henley, ofl., „Beyond Catalonia: pro-independence movements in Europe“. 
204 Jenkins, “Catalonia’s independence movement is not just a problem for Spain“. 
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um að Bretland hnikist í átt að Norður Ameríku (e. drift across the Atlantic) og að samband 

Bretlands og Bandaríkjanna sé „sérstakt“ (e. special relationship). Jenkins telur það þó engin 

áhrif hafa innan ESB að íbúarnir líti fyrst og fremst á sig sem íbúa ákveðins héraðs (e. regional 

identity) og ESB hafi ekki áhyggjur né muni hafa afskipti af yfirfærslu valds til héraða 

aðildarlandanna.205 

Samkvæmt Puigdemont sækist Katalónía eftir pólitískri niðurstöðu en vill ekki lúta í 

lægra haldi fyrir valdstjórn líkt og spænsk stjórnvöld virðast sýna með harkalegum aðgerðum 

sínum.206 Lýðræðinu er ógnað innan ESB ef aðildarríki getur farið fram með jafn miklu ofbeldi 

gegn borgurum sínum og einstaka héruðum. 

4.3 Aðskilnaðarhyggja innan ESB 

Framkvæmdastjórn ESB gaf þau skýru skilaboð að málefni Katalóníu og Spánar væru 

innanríkismál sem ESB ætlar ekki að skipta sér af.207 Aðskilnaðarósk Katalóníu og viðbrögð 

Spánar geta haft neikvæð áhrif á samstöðu Evrópuríkja en aðskilnaðarhyggja fer vaxandi 

meðal þjóðabrota í héruðum nokkurra Evrópulanda. Á Korsíku hefur sjálfstjórnarsinnum vaxið 

ásmegin og 2017 unnu þjóðernissinnar kosningar þar sem kosið var um aukna sjálfstjórn. 

Hugsanlega gætir þar áhrifa frá sjálfstæðisbaráttu Katalóníu.208 Flæmingjar í Belgíu og 

Lombardíubúar á Ítalíu hafa einnig lýst yfir auknum áhuga á aðskilnaði. 

Af þessu er hægt að álykta að aðildarþjóðir ESB telji að stuðningur þeirra við 

aðskilnaðarhyggju Katalóna sé óbein hvatning til þjóðabrota (ríkislausra þjóða) innan 

aðildarríkja ESB um að krefjast sjálfstæðis og þannig skilaboð gætu ýtt undir og styrkt 

aðskilnaðarhreyfingar annars staðar á meginlandi Evrópu. Að sýna einu þjóðabroti, þ.e.a.s. 

ríkislausri þjóð, stuðning gefur hættulegt fordæmi. 209 

4.3.1 Viðbrögð fjögurra ESB aðildarlanda 

Belgía: Puigdemont, útlægur forseti heimastjórnar Katalóníu flúði til Belgía eftir að 

Spánarstjórn lýsti því yfir að sjálfstæðisyfirlýsingin væri ólögleg og handtaka ætti þá 

stjórnmálamenn sem stóðu að henni. Þeirri handtöksuskipan hefur verið aflétt en ef 

                                                      
205 Ibid. 
206 University of Copenhagen. Faculty of Social Sciences. „The World looks on as Puigdemont visits the 
University of Copenhagen“. 
207 Birnbaum, „Catalan separatists counted on support from the EU but they got the cold shoulder“ 
208 Jóhann Hlíðar Harðarson, „Stórsigur þjóðernissinna á Korsíku“. 
209 Martin, „Why the European Union’s hands are tied over Catalonia“.  
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Puigdemont snýr aftur til Spánar verður hann handtekinn. Hann mærði Evrópska hugsjón og 

gildi og gaf út þá yfirlýsingu að Katalónía myndi hvergi slaka á sjálfstæðiskröfum sínum.210 

Puigdemont var vel tekið í Belgíu, sérstaklega af flæmskum aðskilnaðarsinnum 

(þjóðernissinnum) í belgísku stjórninni sem sjá í sjálfstæðibaráttu Katalóna samsvörun við sína 

eigin sjálfstæðisbaráttu. Belgíski forsætisráðherrann, Charles Michel, sem kemur úr röðum 

sameiningarsinna hefur hins vegar lýst yfir óánægju sinni með dvöl Puigdemont í Belgíu.211 

Frakkland: Nágrannaþjóðin Frakkar voru fljótir að bregðast við og gáfu strax út yfirlýsingu eftir 

sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu. Evrópuráðherra Frakklands, Nathalie Loiseau, sagði að 

sjálfstæðisyfirlýsing Katalóníu væri einhliða yfirlýsing og yrði ekki viðurkennd. Loiseau 

endurtók viðvörun Framkvæmdastjórnar ESB um að Katalónía þyrfti að sækja aftur um aðild 

að ESB.212 Á Korsíku hefur sjálfstjórnarsinnum vaxið ásmegin og unnu þjóðernissinnar 

kosningar 2017 þar sem kosið var um aukna sjálfstjórn og á Bretagneskaga er virk 

aðskilnaðarhreyfing en í skoðanakönnun árið 2013 voru 18% Bretóna fylgjandi aðskilnaði.213  

Danmörk: Í janúar 2018 var Charles Puigdemont boðið, að frumkvæði Magni Arge, þingmanni 

Færeyska aðskilnaðarflokksins, Tjodveld, á danska þinginu að taka þátt í málþingi skipulagt af 

stjórnmálafræðideild Kaupmannahafnarháskóla. Fréttir af för Puigdemont og af málþinginu 

fóru víða og var m.a. streymt beint á internetinu. Fyrrverandi lögmaður Færeyja, Edmund 

Joensen, taldi veru Puigdemont á málþinginu og ummæli um aðskilnaðarósk Færeyja skaða 

viðskiptahagsmuni Færeyinga á Spáni.214 Magne Arge vísaði hinsvegar í rétt þjóða til 

sjálfsákvörðunar.215  

Þetta einstaka atvik og viðbrögð stjórnmálamanna í Danmörku og í Færeyjum 

endurspeglar nokkuð vel þá klemmu sem stjórnmálamenn og fulltrúar aðildarríkja ESB standa 

frammi fyrir þegar taka á afstöðu til aðskilnaðarhyggju Katalóníu. Hér koma inn ýmis konar 

hagsmunir eins og t.d. í tilviki Færeyja sem hafa viðskiptahagsmuni að gæta gagnvart Spáni. 

Danskir stjórnmálamenn þurfa að tala varlega þar sem bæði Grænland og Færeyjar, sem eru 

sjálfstjórnarnýlendur Danmerkur, hafa þegar viðrað sjálfstæðisóskir. 

                                                      
210 University of Copenhagen. Faculty of Social Sciences. „The World looks on as Puigdemont visits the 
University of Copenhagen“. 
211 Birnbaum, „Catalan separatists counted on support from the EU but they got the cold shoulder 
212 Jones, „Catalonia independence declaration would not be recognised, says France“. 
213 Henley ofl., Beyond Catalonia: pro-independence movements in Europe“. 
214 Bogi Ágústsson, „Deilur vegna heimsóknar Puigdemonts“; Kaj Joensen „Setur Føroyar í eina pínliga støðu“. 
215 Kaj Joensen, „Setur Føroyar í eina pínliga stødu“. 
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Marlene Wind stjórnmálafræðiprófessor við Kaupmannahafnarháskóla sagði í viðtali 

eftir málþingið að hún óttaðist skriðu sjálfstæðisyfirlýsinga og hætta væri á að Evrópa klofnaði 

í enn fleiri ríki líkt og gerðist á Balkanskaga á tíunda áratugnum. Ekki væri hægt að byggja 

Evrópu á grundvelli krafna um samsemdarstjórnmál (e. identity demands) líkt og í Katalóníu.216 

Þessi ummæli lýsa mjög vel þeim áhyggjum að ESB liðist í sundur og hræðsluna við að samstaða 

ESB ríkja minnki enn fekar.  

Þýskaland: Í byrjun apríl 2018 var Puigdemont handtekinn í Schleswig í norðurhluta Þýskalands 

á leið sinni frá Finnlandi. Alþjóðleg handtökuskipun hafði verið gefin út af spænskum 

stjórnvöldum. Þýsk yfirvöld neituðu hinsvegar að framselja Puigdemont til Spánar fyrir þá sök 

að hvetja til uppreisnar gegn stjórnvöldum á Spáni. Hann var þó síðar leystur úr haldi gegn 

tryggingu. Með því að leysa Puigdemont úr haldi og neita að framselja hann er hugsanlegt að 

þýsk stjórnvöld hafi verið að senda þau skilaboð út í alþjóðasamfélagið að þau séu mótfallin 

því að lýðræðislega kjörinn fulltrúi í héraði (Katalóníu) sem er hluti af aðildarlandi ESB (Spáni) 

sé sakaður um landráð fyrir það eitt að boða til lýðræðislegra kosninga. 217 

4.4 Samantekt 

Evrópusambandið sem yfirþjóðleg stofnun hefur sýnt lítil viðbrögð við 

sjálfstæðisbaráttu Katalóníu og harkalegum viðbrögðum Spánarstjórnar á kosningadaginn 

2017 og eftir hann sbr. handtökur og réttarhöld yfir tólf katalónskum aðskilnaðarsinnum. Af 

litlum viðbrögðum að dæma má álykta að ESB sé að varast að rugga bátnum þar sem innan 

aðildarlanda ríkjasambandsins eru héruð sem hafa lýst yfir ósk um aðskilnað (Korsíka, 

Skotland, Bretagnehérað). Einstaka aðildarlönd hafa þó gefið í skyn óbeinan stuðning við 

Katalóníu með því að leyfa t.d. Puigdemont að ferðast óáreittur um og dvelja innan landamæra 

sinna sbr. Belgía, Þýskaland og Danmörk. Engin opinber yfirlýsing um stuðning við Katalóníu 

frá ESB eða gegn Spánarstjórn hefur þó komið fram. 

Í dag er Katalóníahérað hluti af Spáni og getur aðeins á þann hátt tekið þátt í samstarfi 

innan ESB. Grundvöllur fyrir því að Katalónía verði aðildarland í ESB er að héraðið verði 

viðurkennt sem sjálfstætt ríki. Síðustu ár hefur Katalónía byggt upp öfluga stjórnsýslu 

innanlands og staðið vörð um hagsmuni sína erlendis m.a. í Brussel með því að koma á ígildi 

utanríkisráðherrastöðu sem og stöðu sendiherra og sendinefnda innan ESB, Bandaríkjanna ofl. 

                                                      
216 Pérez, “Puigdemont is very skillful at presenting himself as a victim of the Spanish government”. 
217 Baynes, „Germany refuses to extradite Catalonia's Puigdemont on rebellion charges“. 
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ríkja. Með sendinefndum erlendis og menningarstofnunum eins og Institut Ramon Llull hefur 

Katalónía einnig haldið á lofti menningu sinni, sögu og tungumáli.218 

Ef Katalónía verður sjálfstætt ríki og fær aðild að ESB þá er aðgangur að sameiginlegum 

markaði ESB opinn héraðinu. Lega héraðsins með landamæri að Frakklandi, einu stærsta ríki 

ESB, og stórri strandlengju skiptir einnig mjög miklu hvað varðar blómleg viðskipti í framtíðinni. 

 

5 Aðskilnaðarhyggja Katalóníu og hnattvæðing 

Í þessum kafla verður sjálfstæðiskrafa Katalóníu skoðuð m.t.t. aukinnar hnattvæðingar 

heimsins (e. globalization) og helstu kenninga innan fræðasviðs hnattvæðingar. Leitast verður 

við að svara því hvort aukin hnattvæðing síðustu áratuga hafi ýtt undir aðskilnaðarhyggju 

þjóðabrota heimsins og hvort sjálfstæðisbarátta Katalóníu sé í raun afleiðing aukinnar 

hnattvæðingar? Möguleg áhrif hnattvæðingar á hugmyndir um þjóðríkið og ríkjaskipulag 

alþjóðasamfélagsins verða skoðaðar og þeir tveir kraftar sem togast á greindir: í fyrsta lagi sá 

hvati sem aukin hnattvæðing er fyrir þjóðir eða ríkjahluta til að öðlast sjálfstæði og í öðru lagi 

sú afleiðing aukinnar hnattvæðingar að auka einsleitni samfélaga t.d. með yfirþjóðlegum 

bandalögum sem aftur hvetur til myndunar nýrra ríkja. Kenningar helstu 

hnattvæðingakenningasmiða, Jan Aart Scholte, David Held og Andrew McGrew verða 

skoðaðar m.t.t. ofangreindra þátta.  

Á síðustu áratugum hefur hnattvæðing jarðar aukist gífurlega hratt. Aukinn friður og 

tækniframfarir, sbr. auknar og stórbættar samgöngur á milli heimsálfa og síðast en ekki síst 

internetið hafa valdið því að fjarlægðir eru styttri og heimurinn virðist hafa skroppið saman. 

Upplýsingastreymi er margfalt eftir tilkomu internetsins sem gerir öll samskipti auðveldari, 

bæði hvað varðar einstaklinga, viðskipti og samskipti milli ríkja. Fólksflutningar hafa aukist 

gífurlega m.a. vegna flutninga fólks í leit að atvinnu og betri búsetuskilyrðum. 

Flóttamannastraumurinn hefur margfaldast, sérstaklega frá Afríku til Evrópu. Landamæri í 

hefðbundinni skilgreiningu hafa breyst. Þau eru óljósari en áður og ekki eins skýr og formföst 

og áður eða „gegndræp“ eins og t.d. innan Evrópusambandsins en þar aðskilja landamæri ekki 

lengur ríki né hindra för fólks milli landa.219 

                                                      
218 Institut Ramon Lull. 
219 Dunne, Tim ofl. ritstj. International relations theories: discipline and diversity. 
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Hnattvæðing er víðfeðmt hugtak sem oft er erfitt að festa reiður á og útskýra í stuttu 

máli. Hnattvæðingin er sá kraftur sem drífur áfram hinar öru efnahagslegu, pólitísku og 

samfélagslegu breytingar sem eru að breyta heimsskipaninni verulega. Hnattvæðing felur t.d. 

í sér efnahagslegan, pólitískan og menningarlegan samruna ríkja heimsins í átt að aukinni 

einsleitni. Held og McGrew telja, í ummyndunarkenningu sinni (e. transformalist theory), að 

hnattvæðingin feli í sér sífellt samtengdari heim (e. inteconnectedness); þar sem samtengingin 

er hraðari, dýpri og kraftmeiri og tekur yfir öll svið nútímalífs allt frá menningu og fjármagni til 

glæpa og trúar- og andlegra málefna.220  

5.1 Hnattvæðingaröfl og áhrif þeirra á aðskilnaðarhyggju 

Samkvæmt hnattvæðingarkenningum Lake & O´Mahony (2004), Held & McGrew (2010) og 

Scholte (2011) takast tveir gagnstæðir kraftar eða pólar á í hnattvæddum heimi. Báðir 

kraftarnir hafa gífurleg áhrif á ríki í alþjóðakerfinu.221 Annað hnattvæðingaraflið fletur út 

sérkenni þjóða og þjóðabrota vegna þess að það er í eðli samrunaafla hnattvæðingar að skapa 

einsleitni.222 Þetta hnattvæðingarafl ýtir undir stofnun yfirþjóðlegra stofnana og 

ríkjasambanda, jafnvel alheimsstjórnar eða hnattrænnar stjórnunar (e. global governance) líkt 

og Scholte (2011) bendir á.223 

Ofur–hnattvæðingarsinnar (e. hyberglobalist) líkt og Kenichi Omahe (2010) telja að 

heimurinn sé að verða eitt markaðssvæði og ríkið sé að líða undir lok og smættast niður í 

nokkurs konar „viðskiptaeiningu“ þar sem markaðsöflin verði allsráðandi. Hnattvæðingin fyrir 

tilstilli alheimsmarkaðsaflanna og sameiginlegra markaða eins og t.d. ESB hafa flatt út og holað 

að innan hugmyndina um fullvalda ríki.224 

 Alesina og Spolaroe (2006) telja að aukin hnattvæðing heimsins sé mikilvægur þáttur í 

aukningu á eftirspurn eftir sjálfstæði þjóðabrota m.a. vegna frjálsrar verslunar í heiminum. 

Hinsvegar aukist ófriður í heiminum samfara aukinni aðskilnaðarhyggju.225 Það er hægt að 

álykta að Katalóníuhérað muni hafa mikla möguleika sem sjálfstætt ríki m.t.t. til verslunar og 

aðgengi að alþjóðastofnunum alþjóðasamfélagsins. Héraðið er núna eitt öflugasta iðnhérað 

                                                      
220 Held & McGrew, Globalization: Key Thinkers, 75-76. 
221 Lake & O'Mahony, “The Incredible Shrinking State: Explaining Change in the Territorial Size of Countries”, 
699; Held & McGrew, Globalization: Key Thinkers, 75-76; Scholte, ritstj. Building Global Democracy?. 
222 Held & McGrew, Globalization: Key Thinkers, 75-76. 
223 Scholte, ritstj. Building Global Democracy? 8; Sami höfundur, Globalization, a critical introduction, 11. 
224 Kenichi Ohame, í Globalization: Key Thinkers, 75. 
225 Alesina & Spolaore, Size of Nations, 13. 
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Spánar og ef héraðið verður viðurkennt sem sjálfstætt ríki þá standa markaðir því opnir og ef 

Katalónía fær inngöngu í Evrópusambandið þá stendur sameiginlegur markaður ESB opinn. 

Líkt og Held telja Lake og O‘Mahony (2003) að tveir kraftar séu að verki í 

hnattvæðingarþróuninni. Tilhneigingin er bæði til uppskiptingu ríkja í smærri ríki en samtímis 

í átt að samruna ríkja í stærri yfirþjóðlegar einingar eins og ESB. Alla 20. öldina hefur 

tilhneigingin verið í átt til smærri pólitískra eininga og ríki hafa verið að minnka vegna aukinnar 

uppskiptinga landsvæða og ríkja. Samtímis líta ríkin stöðugt meira til yfirþjóðlegra heilda til 

þess að vera fær um að kljást við stærri hnattræn vandamál á stærri landfræðilegum skala. 

Þessi tilhneiging í átt að yfirþjóðlegum einingum er talin munu aukast í framtíðinni.226 

5.2 Einsleitni og aðskilnaðarhyggja 

Hnattvæðingin fletur út sérkenni hinna ýmsu þjóðabrota og héraða og einsleitnin í heiminum 

eykst, landamæri verða óþörf og óljós eða hverfa eins og yfirþjóðleg ríkjasambönd líkt og ESB 

sýna. Einsleitnin birtist á margvíslegan hátt t.a.m. í vöruframboði á heimsmarkaði. 

Sameiningartákn á hnattænum skala er nær því að vera Coca Cola drykkur, McDonalds 

hamborgari eða jafnvel fótbolti frekar en Sameinuðu Þjóðirnar.227 Holton (2011) sér fyrir sér 

menningarlega ógnun og yfirráð stórra ríkja yfir minni ríkjum eða nk. kóka kóla landnám þar 

sem alheims vörumerki líkt og Coca Cola og McDonalds nema land í fjarlægum heimshornum 

og ógna mögulega þeirri menningu sem er fyrir og auka um leið einsleitni.228 

Þessi tilhneiging til einsleitni hefur á hinn bóginn þau áhrif að gagnstæður kraftur 

myndast sem leitast við að viðhalda sérkennum og standa vörð um sérkenni þjóða, héraða og 

ríkja. Sjálfstæðiskrafa héraða og þjóðabrota eykst. Þau telja sig betur borgið sem sjálfstæð ríki 

en undir miðstjórnarvaldi sem oft á tíðum krefst bæði menningarlegrar undirgefni og stýrir 

öflugri miðlægri skattheimtu. Þessi tilhneiging að verja ríkið gegn einsleitni verður öflugri í 

réttu hlutfalli við aukna hnattvæðingu heimsins. Birtingarmyndin er aukin eftirspurn eftir 

sjálfstæði þjóðabrota og einnig aukið fylgi við popúlisma sem höfðar til óánægðs kjósendahóps 

sem stendur vörð um (þjóð)ríkið og einsleitnina og eru almennt gegn alþjóðavæðingu þ.e. 

hnattvæðingu, frjálsri verslun og innflytjendum.229  

                                                      
226 Lake & O'Mahony, “The Incredible Shrinking State: Explaining Change in the Territorial Size of Countries”, 
699.  
227 Scholte, Globalization, a critical introduction, 164-5. 
228 Robert J. Holton, Globalization and the Nation State, 199. 
229 Fazal & Griffiths, The Changing Benefits of Statehood, 87; Elliott,“ Brexit is a rejection of globalisation“. 
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Scholte skilgreinir hnattvæðingu sem uppbrot landsvæða í heiminum þ.e.a.s. sem afl 

sem stokkar upp landsvæði heimsins, n. k. afsvæðavæðingu (e. deterritorialization) þar sem 

hið samfélagslega rými er ekki lengur skilgreint m.t.t. landfræðilegar stöðu þ.e.a.s. fjarlægðar 

eða landamæra, en er ein samtvinnuð hnattræn heild.230 Hnattvæðingin felur þannig í sér 

umbreytingu á hinum félagslegu landamörkum eða rými (e. social geography) og yfirþjóðleg 

svæði verða stærri. En hnattvæðing hefur einnig áhrif á lýðræði og eykur lýðræðishalla og 

ójöfnuð. Það er erfiðaðra í hnattrænum heimi og undir hnattrænni stjórn að hafa 

ábyrgðarskyldu (e. accountability) gagnvart þegnum heimsins og viðhalda lýðræðinu.231  

Scholte telur ekki að endalok þjóðríkisins muni eiga sér stað með aukinni hnattvæðingu 

og hnattrænni stjórnun. Hann telur þjóðríki heimsins vera sterk í alþjóðasamfélaginu en háð 

breytingum samfara aukinni hnattvæðingu sem er mikil áskorun fyrir þjóðríkið, vald þess og 

hlutverk í heiminum.232 Hugmyndin um þjóðríkið og fullveldið sem hefur verið algild frá 

Vestfalíufriðnum (e. peace of Westphalia) er að gerbreytast með hnattvæðingunni og sífellt 

aukinni yfirþjóðlegri stjórn og samtengingu sem dregur í efa meginregluna um fullveldið og 

þjóðríkið. Þjóðríkið verður ‚úrelt“ og óþarft sem grundvallareining í alþjóðakerfinu.233 Önnur 

hlið hnattvæðingarinnar er sú að aukin samvinna á milli landa og héraða, þ.e.a.s. 

þverhéraðsleg samvinna (e. interregionalism) er á allan hátt auðveldari bæði á sviði verslunar 

og stjórnmála sem birtist í fjölda fríverslunarsamninga líkt og MERCOSUR í Suður-Ameríku og 

ASEAN í Asíu o.fl..234 

Möguleikar Katalóníu að verða sterkt sjálfstætt ríki gætu þannig verið miklir og héraðið 

gæti eflst mjög vegna hnattvæðingarinnar og blómstrað í alþjóðlegri samvinnu. Með 

áframhaldandi hnattvæðingu getur framtíðin haft í för með sér aukna þverfaglega samvinnu á 

milli nærsamfélaga heimsins nk. translókalisma (e. translocalism). Smærri stjórneiningar eins 

og bæjarfélög eða stjórnvöld héraða um allan heim gætu hafið beina samvinnu án afskipta 

ríkisvaldsins þ.e. þjóðríkanna.235  

                                                      
230 Scholte, "Civil Society and Democracy in Global Governance", 281-304. 
231 Scholte, ritstj. Building Global Democracy?, 16. 
232 Scholte, Globalization, a critical introduction, 192. 
233 Ibid, 188-192. 
234 Scholte, ritstj. Building Global Democracy?, 11. 
235 Ibid, 11-12. 
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5.3 Alþjóðastofnanir og hnattvæðing 

Margir hnattvæðingakenningasmiðir telja það nauðsynlegt að endurskilgreina 

alþjóðasamskipti. Þverþjóðleg samskipti, tvíhliða- og marghliða- verslunarsamningar og 

alþjóðastofnanir skipta nú mjög miklu máli í alþjóðasamfélaginu. Keohane (1989) lagði fram 

grunninn að kenningum um stofnanahyggju í alþjóðasamskiptum (e. international 

institutionalism) sem nauðsynlegt er að fjalla um í tengslum við aðskilnaðarhyggju. 

Alþjóðastofnanir setja norm og hefðir í alþjóðasamfélaginu, stuðla að samvinnu og eru um leið 

stuðningur við nýstofnuð ríki.236 Á síðustu áratugum hafa aðstæður í heiminum verið 

ákjósanlegar fyrir þjóðabrot sem óska eftir sjálfstæði. Aukning á fjölda nýrra þjóðríkja eftir 

seinni heimstyrjöldina (1945) staðfestir þetta. Flestar stærstu alþjóðastofnanir heimsins voru 

stofnaðar eftir Síðari heimstyrjöldina sbr. Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðlega viðskiptastofnunin 

(WTO), alþjóðlegir viðskiptasamningar (GATT, NAFTA) voru gerðir og Alþjóðabankinn veitir 

sjálfstæðum smáríkjum mikilvægan stuðning. Þörfin fyrir þessar alþjóðlegu yfirþjóðlegu 

stofnanir eykst í réttu hlutfalli við það að ríkjunum fjölgar og þangað sækja þau styrk sinn. Ein 

ástæðan fyrir fjölgun nýrra ríkja í heiminum er m.a. talinn vera aukinn fjöldi alþjóðlegra 

stofnana í alþjóðakerfinu en „nýjar“ þjóðir og smáþjóðir fá pólitískan, fjárhagslegan og 

menningarlegan stuðning frá alþjóðastofnunum.237 Stofnanirnar eru það afl hnattvæðingar 

sem auðveldar þjóðabrotum að verða sjálfstæð. Yfirþjóðlegar stofnanir og ríkjasambönd líkt 

og Evrópusambandið veita stuðning og skjól og eru þannig hvati héraða og þjóðabrota til 

aðskilnaðar vegna skjólsins sem þær veita.238  

Alesina og Spolaore (2003) telja aukna aðskilnaðarhyggju í Evrópu vera ein afleiðing. 

Þjóðabrot og héruð innan ríkja Evrópu eins og Katalóníuhérað, Skotland, Norður Ítalía og 

Bretagneskagi í Frakklandi, eigi auðveldara með að kljúfa sig frá miðstjórnarvaldinu og stofna 

eigin ríki vegna þess að stofnanir ESB eins og t.d. Seðlabanki Evrópu, innri markaður ESB og 

sameiginleg mynt (evran) veita þessum héruðum stuðning.239 Þessi aukna aðskilnaðarhyggja 

kallast á við kenninguna um skjól smáríkja sem Baldur Þórhallsson setur fram (2019). Ef 

                                                      
236 Keohane, „Neoliberal Institutionalism, A Perspective on World Politics“, 1-20. 
237 Fazal & Griffiths, “Membership has its Privileges: The changing benefits of statehood, 79-80. 
238 Baldur Þórhallsson, ritstj., Small states and shelter theory, 37-39. 
239 Alesina & Spolaroe, Size of Nations, 221. 
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sjálfstæð Katalónía sækir um og fær inngöngu í Evrópusambandið þá veitir ríkjabandalagið 

ómetanlegan efnahagslegt, menningarlegt og pólitískt skjól.240  

Skjól nýrra smáríkja felst t.d. í samvinnu ríkja gegnum alþjóðasstofnanir og 

fríverslunarbandalög (GATT, MERCOSUR, ASEAN), varnarbandalög (NATO) og yfirþjóðlegar 

stofnanir líkt og ESB.241 Aukinni hnattvæðingu fylgja opnari markaðir og frjáls verslun sem gera 

það að verkum að yfirburðir stórra ríkja hverfa vegna þess að smáríki geta verslað að vild í 

opnu heimsmarkaðskerfi. Fjöldi ríkja í alþjóðasamfélaginu byggir ekki á stærðarhagkvæmni, 

vegna þess að þá væri aukin tilhneiging í þá átt að heimurinn yrði aðeins eitt stórt ríki án 

landamæra. Stærðarhagkvæmni fer því þverrandi með aukinni hnattvæðingu, þ.e.a.s. ábatinn 

við það að vera stór minnkar með sífellt meiri hnattvæðingu. Alesina og Spolaroe komast að 

þeirri niðurstöðu að aðskilnaðarhyggja hafi aukist samfara efnahagslegum samruna eins og 

t.d. ESB, frjálsri verslun og aukinni hnattvæðingu og að ‘pólitísk‘ stærð ríkja (e. political size) 

sé algerlega óháð efnahagslegri hagsæld þar sem öll ríki keppi á sama alheimsmarkaði.242 Frjáls 

verslun gerir einnig smáum etnískum héruðum og smáríkjum mögulegt að viðhalda smæð 

sinni og sérstöðu, nokkuð sem væri of kostnaðarsamt ef verndartollar og lokuð landamæri 

með tilheyrandi kostnaði væru allsráðandi. Frjáls verslun gerir þannig smáríkjum og jafnvel 

örríkjum mögulegt að blómstra.243  

Hnattvæðing og héruð sem óska eftir aðskilnaði valda því að ríkistjórnir viðkomandi 

ríkja leitast við að auka miðstýringu af ótta við upplausn. Þessi harðlínustefna veldur því svo 

aftur að aðskilnaðarhéruðið verða ákveðnari og öruggari í baráttu fyrir málstað sínum um 

aðskilnað. Héruðin verða ófriðsamari og hefja oft framkvæmd aðskilnaðar sbr. 

sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu og þjóðaratkvæðagreiðsluna í héraðinu.244  

Fleiri þjóðabrot Evrópu hafa sýnt töluverðan óróleika og krefjast aðskilnaðar sbr. 

Skotar, sem kusu árið 2014 um aðskilnað frá Bretlandi. Önnur óróleg héruð og þjóðabrot eins 

og Baskar, Bretónar, Flæmingar, íbúar í Bæjaralandi, Silesíubúar í Tékklandi og Póllandi, 

Transylvaníubúar, Feneyingar Korsíkubúar fylgjast grannt með þróun mála í Katalóníu. Þessi 

aukni pólitíski óróleiki lýsir sé í aukinni hægri sveiflu kjósenda í löndum ESB en þar eykst fylgi 

                                                      
240 Baldur Þórhallsson, Small states and shelter theory 24-58. 
241 Ibid 24-58. 
242 Alesina og Spolaroe, Size of Nations, 13. 
243 Ibid, 14. 
244 Jenkins, „Catalonia isn’t just Spain’s nightmare–it is Europe’s“. 
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popúlískra flokka jafnt og þétt og um leið þjóðernishyggja sbr. í UngverjalandI, í Pólandi, á 

meðal íbúa Bæheims í Tékklandi, og Grikkja.245  

Hægt er að líta á BREXIT, útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu, sem birtingarmynd 

andstöðu við hnattvæðingu. Útgangan ber vott um höfnun eða a.m.k. mikla andspyrnu við 

aukna hnattvæðingu, þ.e.a.s. því afli hnattvæðingar sem stuðlar að einsleitni þjóða heimsins. 

Hnattvæðingin og frjálshyggjan frá lokum Kalda stríðsins og hruni Berlínarmúrsins hefur að 

marga mati grafið undan þjóðríkjunum. Breskir kjósendur höfnuðu þannig óbeint 

hnattvæðingu og yfirþjóðlegu ríkjasambandi sem þeir telja hafa brugðist sér og leitast við að 

slá skjaldborg um þjóðríkið með því að kjósa með útgöngu Breta úr ESB.246  

5.4 Samantekt 

Niðurstaðan þessa kafla er því sú að aukin eftirspurn eftir sjálfstæði þjóðabrota í heiminum 

má rekja til hnattvæðingar. Sjálfstæðisósk Katalóníuhéraðs er hægt að túlka á tvo vegu með 

hliðsjón af aukinni hnattvæðingu. Annars vegar er hægt að túlka hana sem höfnun á 

hnattvæðingu og um leið viðleitni til að vernda sérstöðu sína, menningu og tungumál og 

hinsvegar er hægt að túlka sjálfstæðiskröfuna þannig að með aukinni hnattvæðingu og 

auknum stuðningi alþjóðastofnana sjái Katalóníumenn nú aukin tækifæri í baráttunni fyrir 

sjálfstæði. Það má því álykta að þegar landamæri hætta að aðgreina þjóðir og mást út og verða 

gegndræp og þegar tungumálum þjóðabrotanna er ógnað af miðstýringarvaldi líkt og í tilviki 

Katalóníu þá ýti það undir sjálfstæðiskröfu og aðskilnaðarósk. 

 

6 Samantekt og niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar í alþjóðasamskiptum hefur verið að greina möguleika Katalóníu 

sem sjálfstætt ríki í alþjóðakerfinu í ljósi vaxandi aðskilnaðarhyggju í heiminum. Sú tilgáta var 

sett fram í upphafi þessarar rannsóknarritgerðar, að Katalónía hafi alla burði til þess að verða 

sjálfstætt ríki í alþjóðasamfélaginu líkt og önnur smáríki af svipaðri stærð, ef tekið er tillit til 

stærð landsvæðis, mannfjölda og efnahags (VLF). Til þess að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar þar sem tækifæri og áskoranir 

                                                      
245 Sama heimild. 
246 Elliot, „Brexit is a rejection of globalisation“. 
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Katalóníu sem sjálfstæðs ríkis voru skoðuð á þremur greiningarstigum: innanlands á Spáni, í 

Evrópusambandinu og í alþjóðakerfinu.  

Einnig voru settar fram sex undirspurningar til þess að greina betur aðal 

rannsóknarspurningarnar og skerpa á svörum við þeim. Þessar undirspurningar snérust um 

þær ástæður sem liggja að baki sjálfstæðisósk Katalóníu og um viðbrögð spænskra stjórnvalda 

og Evrópusambandsins við aðskilnaðarósk Katalóníuhéraðs. Áhrif hnattvæðingar á 

aðskilnaðarhyggju Katalóníu og mat á því hvort Katalónía hefði nógu sterka innviði sbr. öfluga 

stjórnsýslu og samfélagslega samheldni til þess að verða sjálfstætt ríki voru greind. Að lokum 

var því velt upp hvaða skjól sem Katalónía, sem sjálfstætt smáríki, gæti fengið í alþjóðakerfinu? 

Svörin við rannsóknarspurningunum og undirspurningunum leiða til niðurstöðu 

rannsóknarinnar.  

Í fyrsti kafla rannsóknarinnar sem lítur að helstu áskorunum og tækifærum 

Katalóníuhéraðs í sjálfstæðisbaráttu sinni á Spáni var saga Katalóníu og samskipti við spænsk 

stjórnvöld skoðuð nokkuð ítarlega og sett í samhengi við atburði síðustu mánuða í Katalóníu. 

Ein helsta ástæðan að baki aðskilnaðarósk Katalóníumanna kom þá greinilega í ljós en það er 

hugmynd Katalóna um héraðið sem þjóð sem byggir á sameiginlegu tungumáli og menningu. 

Tilvist Katalóníu sem „þjóð“ nær langt aftur í aldir en það er tungumálið, menningin og 

sameiginleg arfleifð sem skapar þjóðina. Yfirlit yfir sögu og samskipti Katalóníuhéraðs við 

stjórnvöld á Spáni í gegnum aldirnar sýnir að Katalóníbúar hafa þurft að berjast fyrir tilvist 

sinni, menningu og tungumáli. Fyrr á öldum var héraðið sjálfstætt furstadæmi en var síðar 

innlimað í spænska konungsveldið og þjóðin oft kúguð og ofsótt og bannað að tala móðurmál 

sitt. Þessar tilraunir til kúgunar urðu til þess að eftir að lýðræði komst á á Spáni efldist 

þjóðerniskennd meðal Katalóna og um leið aðskilnaðarhyggja. 

Helstu ástæður sem liggja að baki harkalegum viðbrögðum spænskra stjórnvalda við 

aðskilnaðarósk Katalóníu eru að spænsk stjórnvöld vilja gera allt sem í þeirra valdi stendur til 

þess að tryggja að Spánn verði áfram sameinað ríki undir einni stjórn. Auk þess hefur einn 

afturhaldsamasti stjórnmálaflokkur Spánar, Lýðflokkurinn, verið við stjórn síðustu árin sem 

eykur enn harðlínustefnu stjórnvalda. Miðstýringaröfl leitast ætíð við að bæla niður öll 

séreinkenni og gera alla einsleita með því að koma á miðstýrðri stjórnsýslu, einu sameiginlegu 

opinberu tungumáli og afmá allan menningarmun. Á þann hátt er auðveldara að halda um 

stjórnartaumana. Þrátt fyrir erfiðleika og ofsóknir hefur katalónsku þjóðinni tekist að halda 
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menningu sinni og tungu á lofti í gegnum aldirnar. Eftir að lýðræði (e. transition) komst á Spáni 

fékk héraðið sjálfstjórn og katalónskan varð opinbert tungumál í héraðinu til jafns við 

kastilísku. 

Ný sjálfstjórnarlög Katalóníu frá 2006, sem fólu í sér aukna sjálfstjórn, aukið vægi 

katalónskunnnar og aukinn ákvörðunarrétt yfir skatttekjum héraðsins, höfðu þær afleiðingar 

að spænsk stjórnvöld undir stjórn hins hægri sinnaðra Lýðflokks, ákváðu að sporna við aukinni 

sjálfstjórn Katalóníu. Á seinni kjörtímabili (2000-2004) Lýðflokksins, sem margir telja arftaka 

Falangistaflokks Franco, undir stjórn José María Aznar var reynt að sporna við sjálfstjórn 

Katalóníu og þau réttindi sem héraðið hafði fengið frá því að lýðræði var komið á voru að 

einhverju leiti látin ganga til baka. Úrskurður stjórnlagadómstólsins 2010 var sem olíu væri 

hellt á eld og Katalónar risu upp í vörn. Þjóðernishyggja og aðskilnaðarhyggja Katalóna jókst 

mjög og sjálfstæðiskröfur urðu mjög háværar og náðu hámarki þegar katalónskir 

aðskilnaðarsinnar komust til valda í héraðinu árið 2015 og í allsherjaratkvæðagreiðslunni um 

sjálfstæði Katalóníu og yfirlýsingu katalónskra stjórnvalda um sjálfstæði haustið 2017.  

Hvað varðar möguleika Katalóníuhéraðs á Spáni þá er héraðið efnahagslega frekar vel statt 

með nokkuð háa verga landsframleiðslu (VLF) miðað við Spán enda talið eitt auðugasta hérað 

Spánar. Lega héraðsins er einnig hagstæð en Katalónía er með langa strandlengju og á 

landamæri að Frakklandi, stærsta ríki ESB. Katalónía hefur byggt upp öfluga stjórnsýslu 

innanlands og vísi af utanríkisþjónustu sem hefur mikla þýðingu vegna þess að sterkir innviðir 

skipta máli fyrir ný sjálfstæð ríki. Samfélagsleg samheldni (social cohesion) er góð í héraðinu 

sem er önnur grunnstoð fyrir stofnun nýs ríkis og mælikvarði á velgengni. Samanburður við 

þrjú önnur smáríki sem eru aðildarríki ESB, Austurríki, Belgíu og Danmörk, var tiltölulega 

hagstæður Katalóníu sem gæti auðveldlega raðað sér í hóp smáríkja Evrópu. 

Eins og staðan er í dag, og ef aðeins er litið á aðskilnaðinn frá sjónarhorni innanlandsmála 

á Spáni, þá hefur helsta hindrunin í vegi sjálfstæðis Katalóníu verið mótstaða spænskra 

stjórnvalda undir stjórn Rajoy og Lýðflokksins. Einnig getur spænska stjórnarskráin, með skýr 

ákvæði hvað varðar sjálfstjórnarhéruð, talist sem hindrun fyrir sjálfstæði Katalóníu. Til þess að 

veita Katalóníu frelsi þyrfti að breyta stjórnarskránni. Forsætisráðherraskipti og nýafstaðnar 

kosningar með sigri Sósíaldemókrata eru hinsvegar merki um þýðu í samskiptum Katalóníu og 

spænskra stjórnvalda. Önnur hindrun fyrir sjálfstæði Katalóníu er fjöldi innflytjenda og 

afkomenda þeirra frá fátækari héruðum Spánar en móðurmál þeirra er kastilíska og afstaða 
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þeirra er oftar en ekki gegn aðskilnaði Katalóníu. Lögmætar kosningar um sjálfstæði gætu því 

farið á hvorn veginn sem er og aðskilnaðarsinnar tapað þeim. 

Önnur rannsóknarspurningin fjallaði um helstu áskoranir og tækifæri í sjálfstæðisbaráttu 

Katalóníuhéraðs með tilliti til Evrópusambandsins og stoðspurningin var um ástæður að baki 

viðbrögðum ESB við sjálfstæðiskröfu héraðsins. Evrópusambandið er í erfiðri aðstöðu þegar 

kemur að sjálfstæðisbaráttu Katalóníu. Spánn er aðildarland að Evrópusambandinu og með 

því að styðja aðskilnaðarhyggju Katalóníu þá væri ESB að gefa þau skilaboð að öðrum 

órólegum héruðum væri frjálst að hefja sjálfstæðisvegferð sína. Mörg héruð og þjóðabrot 

þ.e.a.s. „þjóðir án ríkisfangs“ eru innan ESB og hafa sýnt tilburði til sjálfstæðis. Auk þess er 

Evrópusambandið að ganga í gegnum erfiða tíma með miklum innflytjendastraumi frá suðri og 

vaxandi fylgi popúlisma samfara honum í álfunni líkt og annars staðar í heiminum. Stuðnings 

vegna aðskilnaðarkröfu Katalóníu er þannig ekki að vænta frá framkvæmdastjórn ESB í Brussel. 

Stofnanir einstakra aðildarríkja ESB virðast þrátt fyrir það vera að senda ákveðin skilaboð til 

Spánar og til umheimsins um að lýðræði skipti máli og að þau samþykki ekki brot á 

lýðræðishefðum eins og nokkuð vinalegar móttökur sem Puigdemont, landflótta, fyrrverandi 

forseta Katalóníu, hlaut í Belgíu, Þýskalandi og Danmörku.  

Ef Katalónía verður sjálfstæð fær landið ekki sjálfkrafa inngöngu í ESB. Formleg 

aðildarumsókn þarf að berast og aðildarviðræður að eiga sér stað. Öll aðildarríki ESB þurfa 

einnig að samþykkja Katalóníu sem aðildarland, sem gæti orðið erfitt hvað viðkemur 

stjórnvöldum á Spáni sem hefur neitunarvald líkt og öll aðildarríki ESB. Katalónía er af svipaðri 

stærðargráðu og mörg önnur ESB ríki eins og Austurríki, Danmörk og Belgía þegar kemur að 

flatarmáli, fólksfjölda og vergri landsframleiðslu og í Belgíu eru einnig tvö tungumál jafnrétthá. 

Ef Katalónía fær aðild að ESB getur héraðið líkt og önnur smáríki innan ESB haft áhrif innan 

sambandsins. Áður en að sjálfstæði kemur þarf að leysa innanríkisdeilu Katalóníuhéraðs við 

Spánarstjórn sem virðist hafa farið offörum gegn lýðræðinu í aðgerðum sínum gegn 

katalónskum stjórnmálamönnum. Boða þarf til nýrra lögmætra allsherjarkosninga um 

sjálfstæði innan Katalóníu. 

Þriðja rannsóknarspurningin varðaði alþjóðakerfið og þá hnattrænu þætti sem eru hvati 

Katalóníuhéraðs til að óska eftir sjálfstæði. Annar gagnstæður kraftur hnattvæðingar vinnur 

gegn möguleikum Katalóníu að verða sjálfstætt ríki? 
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Fjöldi nýrra ríkja myndaðist þegar að nýlenduveldin gáfu héruðum undir sinni stjórn frelsi 

eftir fyrri og síðari heimstyrjöldina. Eftir lok síðari heimstyrjöldina 1945 urðu kerfisbreytingar 

í heiminum, Vesturveldin komust til valda og nýjum ríkjum fjölgaði ört vegna þess að skilyrði í 

alþjóðakefinu voru einstaklega hagstæð fyrir stofnun nýrra ríkja. Þetta hliðholla umhverfi fyrir 

sjálfstæði nýrra ríkja hefur m.a. skapast vegna þess að heimurinn er öruggari vegna þess að 

friður hefur að mestu leyti ríkt m.a. fyrir tilstilli alþjóðastofnana og yfirþjóðlegra stofnana eins 

og SÞ, ESB, NATO og viðskiptabandalaga s.s. GATT, ASEAN o.fl.. Þessar alþjóðastofnanir eru 

stuðningur við ný ríki og stuðla að nýjum frjálslyndum gildum og einnig stuðlar frjáls 

heimsverslun í opnum hagkerfum að auknum heimsfriði. Þessar alþjóðlegu stofnanir og 

bandalög veita skjól sem er nauðsynlegt nýjum ríkjum og þá sérstaklega smáríkjum. Smáríki 

geta einnig leitað stuðnings meðal voldugra nágranna.  

Helstu hindranir sjálfstæðrar Katalóníu í alþjóðakerfinu felast m.a. í því að öll ríki þurfa að 

fá viðurkenningu alþjóðasamfélagsins sem sjálfstæð ríki. Það eru ekki öll ríki viðurkennd af 

Sameinuðu Þjóðunum en viðurkenning SÞ er þó afar mikilvægt skref fyrir nýtt sjálfstætt ríki í 

alþjóðakerfinu. Smáríki þurfa á skjóli að halda í alþjóðakerfinu og það er áskorun að finna 

hæfilegan skjólveitanda án þess að fórna sjálfstæði sínu, nokkuð sem gæti verið hindrun en er 

einnig mjög mikilvægt. 

Kerfisbreytingar í alþjóðakerfinu og aukin hnattvæðing skipta miklu máli þegar að kemur 

að vaxandi aðskilnaðarhyggju í heiminum. Hnattvæðingin hefur gert það að verkum að 

heimurinn er orðinn minni og fólk og þjóðir samtengdari og einsleitnari og fólksflutningar milli 

álfa miklu meiri. Það eru tveir kraftar sem togast á í hnattrænum heimi samkvæmt 

kenningasmiðum eins og Held o.fl. Einn krafturinn fletur út sérkenni, skapar einsleitni og 

hneigist að yfirþjóðlegri skipan líkt og ESB. Hitt aflið vinnur á móti einsleitninni og gerir það að 

verkum að þjóðir og þjóðabrot sækjast eftir sjálftstæði, krefjast aðskilnaðar og standa vörð um 

menningu sína og sérstöðu. Popúlismi er oftast tengdur við síðari aflið.  

Katalónía, sem sjálfstætt smáríki, þyrfti að takast á við alþjóðakerfið og þarf því skjól í 

samstarfi við aðrar þjóðir, innan alþjóðlegra stofnana og í verslunarbandalögum. Verslun og 

opnir markaðir eru grundvallaratriði til að halda sjálfstæði en hið huglæga sjálfstæði skiptir 

einnig miklu máli sbr. vilja katalónsku þjóðarinnar til þess að verða sjálfstæð og hvernig 

Katalónar og sérstaklega stjórnmálaelítan álítur möguleika sína á alþjóðavettvangi. 
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Huglægi þátturinn skiptir miklu máli sbr. kenningaramma Baldurs Þórhallssonar en 

katalónska stjórnmálaelítan og sjálfstæðissinnar líta á Katalóníu sem sterka þjóð sem getur 

orðið sjálfstæð og haft áhrif á alþjóðavettvangi, enda vinna katalónskir aðskilnaðarsinnar 

markvisst að því að breiða út upplýsingar um Katalóníu og sjálfstæðisbaráttuna í fjölmiðlum 

erlendis og í gegnum frjálsa óháða aðila. Hvað varðar álit alþjóðasamfélagsins á sjálfstæði 

Katalóníu þá hafa engin ríki enn gefið upp skoðun sína á sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu. 

Heildarniðurstaða þessarar meistararitgerðar er sú að Katalónía hefur alla burði til þess að 

geta orðið sjálfstætt ríki í alþjóðasafélaginu og innan Evrópu. Það þarf að yfirstíga margar 

hindranir á leiðinni til sjálfstæðis en nauðsynlegt er að það aðskilnaðarferilinn verði í sátt allra 

hlutaðeigandi og komi í kjölfar lögmætra allsherjarkosninga, í sátt og samvinnu við alla íbúa 

Katalóníu og í samstarfi við stjórnvöld Spánar og fái viðurkenningu alþjóðasamfélagsins. 
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