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Áll a bál Katalóniában, miután 
a spanyol legfelsőbb bíróság 
zendülés miatt súlyos börtön-
büntetésre ítélt kilenc katalán 
függetlenségi vezetőt. Bár a tün-
tető katalánok „kemény magja” 
igyekszik háborús hangulatot 
kelteni a döntést követően, az 
autonóm tartomány lakossága 
megosztott a függetlenséget 
illetően. Elemzők szerint Mad-
ridnak legalább részmegoldás-
sal kell előrukkolnia a katalán 
kérdésben.  

 » PATAKY ISTVÁN

F elgyújtott kukákból épített ba-
rikádok, durva rendőri fellépés 
és nagy tömegeket megmozgató 

tüntetések jellemezték az elmúlt két 
hétben Barcelonát. Néhány nappal 
az ítélet kihirdetése után több mint 
félmillió ember vonult a katalán 
főváros utcáira, hogy tiltakozzék 
a katalán függetlenségi vezetőkre 
kiszabott börtönbüntetések ellen. 
Elisenda Paluzie, az esemény meg-
rendezésében közreműködő Katalán 
Nemzetgyűlés politikai civil szerve-
zet elnöke beszédében arra kérte a 
katalán politikusokat, hogyha az elí-
téltek nem kapnak kegyelmet, és Ka-
talónia nem rendezhet népszavazást 
az önrendelkezésről, akkor készülje-
nek a függetlenség kinyilvánítására. 
„Be kell fejeznünk, amit elkezdtük 
október elsején” – mondta az alkot-
mányellenesnek nyilvánított 2017-
es népszavazásra utalva, amelynek 
megrendezése miatt ítélte el a kata-
lán vezetőket a spanyol legfelsőbb 
bíróság. Az utóbbi napokban több 
alkalommal dobálták meg kövekkel, 
üvegekkel a rohamrendőrök sorfalát 
arcukat elkendőző, kapucnis táma-
dók. A rendőrség furgonokkal szorí-
totta ki őket az elfoglalt utcaszakasz-
ról, ahol aztán újból összegyűltek, és 
barikádként használtak felgyújtott 
kukákat.

Súlyos börtönbüntetések 
Október 14-én a spanyol legfelsőbb 
bíróság zendülés miatt elítélt kilenc 
katalán függetlenségi vezetőt. Ki-
lenctől tizenhárom évig tartó sza-
badságvesztéssel sújtotta őket a 
2017. október 1-jén alkotmányellene-
sen megtartott és rendőri erőszakkal 
végződő függetlenségi népszavazás, 
valamint a katalán függetlenségi 
nyilatkozat elfogadása miatt.

Az elmúlt hétvégén ugyanakkor 
tízezrek vonultak utcára Spanyol-
ország egységéért is Barcelonában, 
követelve a függetlenségi törekvések 
befejezését. „Soha nem fogadjuk el 
és nem is toleráljuk az erőszakot” – 
hangzott el a kiáltványban, amely-
ben Quim Torra függetlenségpárti 
katalán elnök lemondását és előre 
hozott helyi választásokat követel-
tek. A megmozduláson a spanyol 
ügyvezető szocialista kormány két 
minisztere, Josep Borrell, a külügyi, 
illetve José Luis Ábalos, a fejlesztési 

tárca vezetője is megjelent, ott voltak 
továbbá a spanyol parlament legna-
gyobb ellenzéki pártjainak, a kon-
zervatív Néppártnak és az Állampol-
gárok (Ciudadanos) nevű liberális 
középpártnak az elnökei is. 

A katalán vélemény-tanulmányi 
központ (CEO) negyedéves kutatásai 
szerint az elmúlt két évben csökkent 
a függetlenségi törekvések támoga-
tottsága Katalóniában. Legutolsó, 
három hónappal ezelőtt közzétett 
felmérésében a megkérdezettek 44 
százaléka támogatta a Spanyolor-
szágtól elszakadást, míg 48,3 száza-
léka ellenezte.

Elkerülhetetlen büntetések
Nagy Sándor Gyula, a budapesti Kül-
ügyi és Külgazdasági Intézet vezető 
kutatója a Krónika megkeresésére el-
mondta, a november 10-ei parlamen-
ti választásokig biztosan kitartanak a 
tüntetők. Amíg nem sikerül legalább 
részmegoldást találni a „katalán kér-
désre”, addig nem lesz nyugalom – 
tette hozzá. Azzal kapcsolatban, hogy 
mekkora a megosztottság Katalóniá-
ban a függetlenséggel kapcsolatban, 
az elemző azt mondta, hatalmas az 
ellentét, családok és régi barátságok 
mennek tönkre emiatt. „Főleg a vi-
déki, kisvárosi területek a független-
ségpártiak, és a Barcelona–Tarrago-
na-tengely, azaz a nagyvárosi lakosok 
vannak az egység mellett. Teljes a 

megosztottság” – nyomatékosította 
Nagy Sándor Gyula.

Azt is megkérdeztük a szakértő-
től, hogy uniós jogállami megköze-
lítésben mennyire tekinthetők kor-
rektnek a függetlenségpárti katalán 
vezetők elleni bírósági eljárások, 
ítéletek. Az elemző emlékeztetett: a 
most elítéltek tudatosan, több rend-
ben megsértették az alkotmányt, il-
letve az alkotmánybíróság döntését, 
továbbá közpénzből fi nanszírozták 
tevékenységeiket. „A felelősségre 
vonás elkerülhetetlen lett volna bár-
melyik jogállamban. A börtönbünte-
tések súlyosak, de az ügy maga, egy 

autonóm terület elszakadása is elég 
súlyos” – hangsúlyozta lapunknak 
Nagy Sándor Gyula. Hozzátette, ha 
csak öt év börtönt kaptak volna, ak-
kor is utcai tüntetések és tiltakozá-
sok lennének Katalóniában. Az elv 
nem tetszik a katalán szeparatisták-
nak, miszerint nem tehetik meg azt, 
amit el akarnak érni évek óta.

„Aradi vértanúkat” kreáltak
Madrid megcsinálta a saját aradi vér-
tanúit ezekkel a büntetésekkel – ezt 
Fellegi Tamás, a Növekedés.hu por-
tál elemzője nyilatkozta a budapesti 
Trend FM rádiónak. Mint mondta, a 
helyzetet leginkább az súlyosbítja, 

hogy a szigorú ítéleteket olyan üggyel 
kapcsolatban hozták, ami több mint 
kényes kérdés, nemcsak Spanyolor-
szág, hanem egész Európa számára. 
„Nem halálbüntetésekről van szó, de 
a 21. században egy tíz évnél súlyo-
sabb büntetés egy ilyen helyzetben 
szinte azzal ér fel. Ez a lépés joggal 
vált ki olyan érzéseket a katalán 
polgárokból, hogy ők lenézett nép 
Spanyolországban, és mint láthat-
juk, olaj volt a már kihunyni készülő 
tűzre” – vélte az elemző, aki szerint a 
döntés megítéléséhez ismerni kelle-
ne a spanyol büntetőjogot, azonban 
biztos benne, hogy a helyi törvények 

ERŐSZAKBA TORKOLLÓ TÜNTETÉSSOROZAT KÖVETTE A SPANYOL BÍRÓSÁG ÍTÉLETEIT AZ AUTONÓM TARTOMÁNYBAN

Megosztja a katalánokat a függetlenség

Szabadságvágy. Nagy tömegeket megmozgató tüntetések jellemezték az elmúlt két hétben Barcelonát
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lehetőséget adtak volna az enyhébb 
szankcionálásra is. Kiemelte, már 
lecsengőfélben lévő ügyről volt szó, 
ami most ismét maximum fordu-
latszámon pörög. Úgy vélte, Mad-
ridnak inkább a békülés felé kellett 
volna lépnie egyet. 

Fellegi Tamás szerint a legjobb 
megoldás egy új népszavazás ki-
írása lehet. „Az egyre erőszako-
sabb tüntetések azt mutatják, hogy 
az egész katalán népet sértették 
meg, amelyben élénken él a dac. 
Nagy valószínűséggel sokan még 
a szabadságvesztést is bevállalnák 
most, azt pedig egyetlen modern 
ország sem teheti meg, hogy egy 

egész népcsoportot rács mögé zár-
jon. Ha a helyzet nem oldódik meg 
hamarosan, akkor Brüsszelnek 
is lépni kell majd, és az rontaná 
Spanyolország nemzetközi meg-
ítélését” – hangsúlyozta a szakér-
tő, hozzátéve: a kiegyezés felé kell 
haladni. Katalónia a leggazdagabb 
térség Spanyolországon belül, 
s nagy szerepet vállal az ország 
GDP-jéből. Fellegi Tamás úgy látja, 
a legcélravezetőbb az lenne, ha az 
adószabályozások egy részét áten-
gednék a katalánoknak, hiszen ez 
a baszk elszakadási törekvéseket is 
elcsitította.

 » „A felelős-
ségre vonás 
elkerülhetetlen 
lett volna bárme-
lyik jogállamban. 
A börtönbünteté-
sek súlyosak, de 
az ügy maga, egy 
autonóm terület 
elszakadása is 
elég súlyos” – 
hangsúlyozta 
lapunknak Nagy 
Sándor Gyula. 

 » Fellegi Tamás 
elemző szerint 
nagy valószínű-
séggel sokan 
még a szabad-
ságvesztést 
is bevállalnák 
most, azt pedig 
egyetlen modern 
ország sem tehe-
ti meg, hogy egy 
egész népcso-
portot rács mögé 
zárjon.

Csökken a szocialisták előnye a parlamenti választások előtt

A közelgő spanyol parlamenti választásokon a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) győzelmét, 
de támogatottságának csökkenését jelzik a spanyol közvélemény-kutató cégek hétfőn közzétett 
választási felmérései. A GAD3 kutatóintézet MTI által idézett felmérése szerint a jelenlegi ügyveze-
tő kormánypárt a szavazatok 27,3 százalékára, ezzel pedig 118 mandátumra számíthat. A leg-
utóbbi, idén áprilisi választásokon a párt eredménye 28,7 százalék és 123 mandátum volt. Kisebb 
mértékű támogatáscsökkenést mért az NC Report kutatócég; a La Razón jobboldali újságban 
megjelent adatsor szerint a voksok 27,5 százalékával 120–123 közötti képviselői helyet kaphat a 
PSOE az új parlamentben. A felmérések ismét megállapították: várhatóan egy párt sem szerez az 
önálló kormányalakításhoz elegendő többséget a két hét múlva esedékes választáson. Továbbá 
könnyen lehet, hogy újra előáll ugyanaz a politikai patthelyzet, amely a mostani, megismételt 
választáshoz vezetett, vagyis, hogy sem a bal-, sem pedig a jobboldali pártok közös tömbje nem 
rendelkezik abszolút többséggel a 350 fős törvényhozásban. A közvélemény-kutatók a november 
10-én rendezendő választás legnagyobb kedvezményezettjének a konzervatív Néppártot tartják 
(PP), amely a tavaszi 16,7 százalékos választási szereplése és eddigi 66 mandátuma után akár 
21,7 százalékos szavazói támogatást és 100 mandátumot is kaphat a GAD3 szerint.




