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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διάλυση του κομμουνισμού και κατάρρευση του διπολισμού συνοδεύτηκε με την
αναζωπύρωση ειρηνικών και ένοπλων διαδηλώσεων, πολιτισμικών, πολιτικών και
τρομοκρατικών οργανώσεων, με ενοποιητικό παράγοντα των μελών τους την κοινή
μειονοτική πολιτισμική ταυτότητα. Ο σταδιακά αυξανόμενος αριθμός των
περιφερειακών κομμάτων, ως το κύριο μέσο οργάνωσης των μειονοτικών πληθυσμών
που έδρευαν στο εσωτερικό των συνόρων των εθνικών ευρωπαϊκών κρατών της μίας
και μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας, αποτελεί απτή απόδειξη που αναιρεί την
άποψη πολλών παλαιότερων μελετητών (από τη δεκαετία του 1920) ότι οι εθνότητες
της γηραιάς ηπείρου οδεύουν προς το τέλος τους.1 Αντιθέτως από τα τέλη της
δεκαετίας του 1980 η πολιτική και πνευματική κοινότητα έστρεψε εκ νέου την
προσοχή της στην προστασία και στην έρευνα του «υποτυπώδους» μέχρι πρότινος
φαινομένου των μειονοτήτων.
Η μελέτη που ακολουθεί αποτελεί μία εργασία πρώτης ανίχνευσης πιθανών
διαφορών ανάμεσα στα εθνικά και εθνοτικά περιφερειακά κόμματα, ως τμήμα του
χαοτικού φαινομένου των μειονοτήτων. Το πλήθος και η διαφορετικότητα που
χαρακτηρίζει τους μειονοτικούς πληθυσμούς καθιστά αδύνατη την κατηγοριοποίηση
και την ύπαρξη σαφών ορισμών για τις περισσότερες βασικές έννοιες του παρόντος
κειμένου και γι’ αυτό το λόγο η εργασία θα εστιάσει στα ευρωπαϊκά περιφερειακά
κόμματα που αποτελούν και τη βασική μορφή έκφρασης των εγκατεστημένων στο
έδαφος της ηπείρου εθνοτήτων. Η ύπαρξη και η απήχηση των κομμάτων ερμηνεύεται
τόσο ως αποτέλεσμα των παραδοσιακών κοινωνικών διαιρέσεων που ευνοούν την
ύπαρξη τους στο εκάστοτε κομματικό σύστημα (διαιρετική τομή κέντρου ҂
περιφέρειας) όσο και ως απόρροια της επιθυμίας των ίδιων των κομμάτων να θέσουν
τις δικές τους ευθυγραμμίσεις αποτελώντας τον ενδιάμεσο κρίκο που είτε ενισχύει
είτε μετριάζει τις συγκρουσιακές σχέσεις ανάμεσα στον πλειοψηφικό και τον
μειοψηφικό πληθυσμό.
Με τη μελέτη των περιφερειακών κομμάτων είτε ως δημιουργού είτε ως αποδέκτη
των εθνοτικών κινημάτων και με την ετερότητα που αποτελεί τον κύριο παράγοντα
ύπαρξης τους να γίνεται αντιληπτή στην πολιτισμική ταυτότητα του κάθε μέλους της
1

Türsan Hüri, “Ethnoregionalist Parties as ethnic entrepreneurs”, Regionalist Parties in Western
Europe, vol. 1, no. 1, Routledge / ECRP Studies in European Political Science, London 1998, p.p. 1 – 16.
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εθνότητας, η παρούσα εργασία επιδιώκει να ερευνήσει την επίδραση που φέρει στην
απήχηση ενός εθνικού μειονοτικού κόμματος η ύπαρξη ενός γειτονικού κράτους με
συναφή ταυτότητα, συγκριτικά με ένα εθνοτικό κόμμα. Επομένως η διεισδυτικότητα
των εθνοτικών κομμάτων λαμβάνεται υπόψη ως μία εξαρτημένη μεταβλητή που
εναπόκειται σε μία σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών, που επηρεάζουν το βαθμό
εισχώρησης και απήχησης των συγκεκριμένων κομμάτων στην κοινωνία. Παρακάτω
λοιπόν θα αναλυθεί το πολιτικό, εκλογικό και κομματικό σύστημα της εκάστοτε
χώρας, η πολιτισμική ταυτότητα των μελών της μειονότητας ως παράγοντας που
επιδρά στην συνοχή και διάσπαση των μελών της και η ιδεολογική ταυτότητα των
συγκεκριμένων κομμάτων μέσα από την οποία θα απαντηθεί ο ετεροπροσδιορισμός
δηλαδή η ιδεολογική ταύτιση του εθνικού κόμματος με την κυβερνητική εξουσία του
κράτους με την κοινή εθνική ταυτότητα. Η μελέτη των κομματικών θέσεων θα
αποσαφηνίσει όμως και την επιθυμία του συγκεκριμένου κόμματος σχετικά με την
απόσχιση και συνένωση του μειονοτικού πληθυσμού με το συγγενές κράτος
συγκριτικά πάντα με τη μελέτη της αυτονομιστικής επιθυμίας ενός εθνοτικού
κόμματος.
Παρακάτω λοιπόν ακολουθεί η ξέχωρη μελέτη σε όσο το δυνατόν περισσότερο
βάθος χρόνου της κομματικής ιδεολογίας δύο ευρωπαϊκών περιφερειακών κομμάτων,
με τη Δημοκρατική Ένωση των Ούγγρων της Ρουμανίας (UDMR) να αποτελεί την
περιπτωσιολογική μελέτη ενός εθνικού μειονοτικού κόμματος και τη Δημοκρατική
Σύγκλιση της Καταλονίας (CDC) την αντίστοιχη εθνοτική, μελετώντας παράλληλα το
κομματικό, εκλογικό και πολιτικό σύστημα των δύο χωρών. Ωστόσο πριν την
ανάλυση των δύο κομμάτων κρίνεται απαραίτητη η σημασιολογική ανάλυση των
εννοιών της μειονότητας και της εθνότητας των πληθυσμών δηλαδή που τα εθνοτικά
κόμματα εκπροσωπούν καθώς και της ίδιας της έννοιας των περιφερειακών
κομμάτων.
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ΜΕΡΟΣ Α΄

2.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η λήξη του Β.Π.Π. και η ίδρυση του Ο.Η.Ε έστρεψε το ενδιαφέρον στην προστασία
των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η αρχή της ισότητας και των μη
διακρίσεων που ενσωματώθηκε εντός της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου προωθεί το σεβασμό στην ετερότητα, μία έννοια που υποκρύπτεται
ευρύτερα εντός των ανθρωπίνων σχέσεων καθώς όλοι οι άνθρωποι αποτελούν
διαφορετικές οντότητες. Στο άρθρο 14 λοιπόν της ΟΔΔΑ που καταδικάζονται οι
διακρίσεις εντάχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και η προστασία των μειονοτικών
πληθυσμών.2 Οι μειονότητες που συγκροτήθηκαν μέσα από τον αποκλεισμό τους
αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σχέσεων ισχύος που
δημιουργεί η ετερότητα εντός του διεθνούς συστήματος.3 Στην εξουσιαστική σχέση
τους με τον κύριο παράγοντα του διεθνούς συστήματος το έθνος – κράτος, μία σχέση
χαρακτηριζόμενη από την προσπάθεια αποκλεισμού ή αφανισμού του αδύναμου από
τον ισχυρότερο, προστίθενται και οι σχέσεις ισχύος ανάμεσα αλλά και κυρίως εντός
των ίδιων των μειονοτήτων.4 Η μειονότητα δεν αποτελεί ένα ομοιογενές ή ομογενές
σύνολο ανθρώπων καθώς όπως προαναφέραμε κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
Αντιθέτως υπάρχει μία ομάδα που στη σύγκρουση με τον πλειοψηφικό πληθυσμό του
κράτους προβάλλει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θεωρεί ότι συνενώνουν και
συνάμα διαφοροποιούν τον πληθυσμό της μειονότητας από τον υπόλοιπο και
προασπίζει τις διεκδικήσεις που πιστεύει ότι επιθυμεί η πλειονότητα της ομάδας.
Εντούτοις, τα αιτήματα αυτά δεν γίνονται πάντα αποδεκτά από τα μέλη της
μειονότητας που η ατομική πολιτιστική ταυτότητα τους έχει διαφοροποιηθεί και
τείνουν να μην στηρίζουν την αντίθετη ομάδα που ενώνεται υπό τη μορφή διαφόρων
οργανώσεων (συνήθως κόμματα). Στην παρούσα εργασία όπως προαναφέρθηκε θα
2

Τσιτσελίκης Κων., Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων
των μειονοτήτων και η ελληνική έννομη τάξη, α΄ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή,
2008, σελ. 29.
3
Χριστόπουλος Δ., Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη, α΄ έκδοση,
εκδ. Κριτική, Αθήνα, Οκτώβριος 2008, σελ 19.
4
Χριστόπουλος Δ., ό.π., σελ 12.
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μελετηθεί το δεύτερο σκέλος της ετερότητας των μειονοτήτων, δηλαδή η
διεισδυτικότητα που έχουν τα μειονοτικά κόμματα ως φερέφωνα της μειονοτικής
ταυτότητας και των επιδιώξεων της μειονότητας εντός του πληθυσμού της. Ωστόσο
κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει πρότινος η ανάλυση βασικών εννοιών με πρωταρχικές
αυτές της μειονότητας και της εθνότητας.

2.1 ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Η φράση του πρώην ύπατου Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις μειονότητες Max Van der
Stoel ότι «αναγνωρίζει μία μειονότητα μόλις τη δει καθώς αποτελεί μία
πραγματικότητα και όχι έναν ορισμό»5 συνοψίζει το γεγονός ότι αν και πληθώρα των
πολιτών είναι ικανοί να κατανοήσουν το νόημα της μειονότητας λόγω της συχνής
χρήσης της λέξης εντός των πολιτικών συζητήσεων, παραμένει εξαιρετικά δύσκολο
να υπάρξει συναίνεση ως προς τον ορισμό των μειονοτήτων τόσο από νομική άποψη
όσο και εν γένει. 6 Επακόλουθο αυτής της δυσκολίας είναι η εξέλιξη του μειονοτικού
ζητήματος σε ένα πάγια επίκαιρο θέμα τόσο εντός των ακαδημαϊκών όσο και των
πολιτικών κοινοτήτων οι οποίες για δεκαετίες έχουν οδηγηθεί σε μία ατέρμονη
προσπάθεια καθορισμού της έννοιας. 7
Μία προσπάθεια που παραγκωνίζεται από τη διφορούμενη συμπεριφορά των
πολιτικών παραγόντων των κρατών. Ο δισταγμός τους για την αναγνώριση των
μειονοτήτων στο εσωτερικό τους αντιτίθεται της στήριξης τους στην προσπάθεια
άλλων κρατών για την ύπαρξη ενός διεθνούς ορισμού, επομένως και ενός νομικού
πλαισίου προστασίας, ώστε να εντάξουν σε αυτό συγγενείς ομάδες τους εντός των
συνόρων άλλων κρατών.8 Αποτρεπτικά λειτουργεί και ο μεγάλος αριθμός
μειονοτικών ομάδων που έχει εγκλωβιστεί εντός των συνόρων των εθνών – κρατών
που αντικατέστησαν τις πολυεθνικές αυτοκρατορίες. Αριθμός που αυξήθηκε με το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (ενδεικτικά
μία μελέτη του 1990 εντόπισε 5000 εθνοτικές ομάδες και 600 γλωσσικές εντός 184
5

Barten Ulrike, “What’s in a name? Peoples, Minorities, Indigenous People, Tribal Groups and
Nations”, Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, vol. 14, no. 1, ECMI, 2015, p.p. 1 – 25.
6
Χριστόπουλος Δ., ό.π., σελ. 128.
7
Ibid.
8
Τσιτσελίκης Κων., ό.π., σελ 31.
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κρατών)9 ενισχύοντας την πολυμορφία τόσο εντός των ομάδων όσο και των νομικών
κρατικών συστημάτων που εντάσσονται, έχοντας ως συνέπεια την αδιάλειπτη
παρουσία εξαιρέσεων στον οποιοδήποτε κανόνα.10

2.1.1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

Αν και οι παραπάνω παράγοντες δυσχεραίνουν τη δημιουργία ενός γενικά αποδεκτού
ορισμού και μετά από περίπου έναν αιώνα προσπαθειών οι Επιτροπές των
Οργανισμών που δρουν με στόχο την προστασία τους αποφεύγουν να θέσουν εκ νέου
το ζήτημα ωστόσο υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που παρουσιάζουν ένα γενικό αλλά
κατατοπιστικό περίγραμμα της έννοιας. Παρακάτω ακολουθεί η πρώτη προσπάθεια
που έλαβε χώρα με την ίδρυση του Ο.Η.Ε μετά το τέλος του Β.Π.Π. και
συγκεκριμένα από την υποεπιτροπή που σύστησε η Επιτροπή Δικαιωμάτων του
ανθρώπου:
«Ο όρος μειονότητα περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις μη κυρίαρχες ομάδες ενός
πληθυσμού οι οποίες έχουν και επιθυμούν να διατηρήσουν σταθερές εθνικές,
θρησκευτικές και γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά εμφανώς διαφορετικά από
εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού. Τέτοιες μειονότητες πρέπει να αποτελούνται από
αριθμό προσώπων ικανό για τις ίδιες, ώστε να αναπτύσσουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τα μέλη τέτοιων μειονοτήτων οφείλουν να υπακούουν στους νόμους του κράτους του
οποίου είναι υπήκοοι.»11
Ωστόσο ο πιο ευρέως αποδεκτός ορισμός ακόμη σήμερα είναι αυτός του καθηγητή
Fransesco Capotorti που διετέλεσε εκείνη την περίοδο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για
την πρόληψη των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων.12 Στις 16
Δεκεμβρίου 1966 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατόπιν πολυετών συνομιλιών,
υιοθέτησε το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR). Πρόκειται
για τη σημαντικότερη Διεθνή Πράξη προστασίας Ατομικών Δικαιωμάτων καθώς
ήταν η πρώτη παγκόσμια πράξη προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που
όριζε την ύπαρξη μηχανισμού επίβλεψης της εφαρμογής της και έχει κυρωθεί και από
9

Χριστόπουλος Δ., ό.π., σελ 19.
Τσιτσελικης Κων., ό.π., σελ 31.
11
Ibid.
12
Barten Ul., ό.π., p.p. 1 -25.
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τα 162 κράτη - μέλη.13 Σε αυτό το σύμφωνο λοιπόν βρίσκεται και το περίφημο άρθρο
27:
«Μειονότητα αποτελεί μία ομάδα αριθμητικά μικρότερη από το υπόλοιπο του
πληθυσμού ενός κράτους, σε μη κυρίαρχη θέση, του οποίου τα μέλη, πολίτες του
κράτους αυτού, έχουν από εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική άποψη, χαρακτηριστικά
που διαφοροποιούνται από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού και που εκδηλώνουν
ακόμη και έμμεσα, ένα αίσθημα αλληλεγγύης με σκοπό τη διατήρηση του πολιτισμού
τους, των παραδόσεων τους, της θρησκείας τους, ή της γλώσσας τους».14
Αν και ο ορισμός υπήρξε αποδεκτός από την Επιτροπή, η Υποεπιτροπή συνέχισε τις
προσπάθειες και το 1985 υπό τον Jules Dechênes προτάθηκε ένας νέος ορισμός:
«Είναι η ομάδα πολιτών ενός κράτους, αριθμητικά μειοψηφούσα και σε μη κυρίαρχη
θέση μέσα σε αυτό το κράτος, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εθνοτικά, θρησκευτικά ή
γλωσσικά, διαφορετικά από εκείνα της πλειοψηφίας του πληθυσμού, η οποία είναι
αλληλέγγυα στο εσωτερικό της, και που δηλώνει έμμεσα μια συλλογική βούληση
ύπαρξης και προσβλέπει στην πραγματική και στη νομική ισότητα σε σχέση με την
πλειοψηφία».15
Συνοψίζοντας λοιπόν, και οι τρεις παραπάνω ορισμοί με μικρές διαφορές
προσεγγίζουν το ζήτημα με βάση τη σύνθεση της ομάδας δηλαδή τα κοινά
χαρακτηριστικά των μελών της ώστε να καταλήξουν αν πρέπει να την εντάξουν
στους μειονοτικούς πληθυσμούς ή όχι(the characteristics approach).16 Επιπροσθέτως
και οι τρεις αποτελούν ένα συνδυασμό τόσο αντικειμενικών παραγόντων που
διευκολύνουν τη διάκριση ανάμεσα στις συγκεκριμένες ομάδες (όπως οι εμφανείς
διαφορές στην κουλτούρα ή τη γλώσσα), όσο και υποκειμενικών (όπως η
συνειδητοποίηση αυτών των διαφορών και η επιθυμία να τις διατηρήσουν) που
διευκολύνουν τον διαχωρισμό τους.17

13

Νάσκου - Περράκη Π., Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, α΄ έκδοση, εκδ. Αντ.
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σελ 82.
14
Τσιτσελίκης Κων., ό.π., σελ 33.
15
Ibid.
16
Barten Ul., ό.π., p.p. 1-25.
17
Ibid., Βλ. κ. Malloy H. Tove, “The Aim of the Book”, Malloy H. T. (editor), Minority Issues in Europe:
Rights, Concepts, Policy, εκδ. Frank & Time GmbH, Berlin, 2013, p.p. 13 – 23.
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Το δίλημμα για το αν θα πρέπει να στηριχθούν οι ορισμοί σε υποκειμενικά ή
αντικειμενικά κριτήρια απασχόλησε τους ερευνητές και σε μεταγενέστερες
προσπάθειες, αν και όπως προαναφέρθηκε μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιος
ορισμός που μπορεί να έχει διεθνή εφαρμογή και να είναι καθολικά αποδεκτός.
Ατέρμονη λοιπόν θα χαρακτηριζόταν η προσπάθεια καταγραφής όσο το δυνατόν
περισσοτέρων ορισμών για την ευρεία κάλυψη του πλήθους των μειονοτικών
ομάδων. Αντιθέτως θα καταγραφούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
εμφανίζουν τα μέλη της υπό εξέτασης ως μειονότητας ομάδας όπως προκύπτουν από
τους παραπάνω ορισμούς.
Επομένως θα πρέπει να είναι πολίτες του κράτους και να αποτελούν μειοψηφία
μεταξύ του συνολικού πληθυσμού του.18 Επίσης θα πρέπει να εμφανίζουν και να
χαρακτηρίζονται από κοινά εθνικά, εθνοτικά, γλωσσικά, πολιτιστικά και
θρησκευτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα της πλειοψηφίας.19 Η
έκφραση των παραπάνω χαρακτηριστικών θα πρέπει να τους φέρνει σε μειονεκτική
θέση από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη.20 Τέλος και αξιοσημείωτο
να εκφράζουν τη συλλογική βούληση διατήρησης της ιδιαίτερης ταυτότητας
τους.21

2.1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Η ανυπαρξία ενός ενιαίου ορισμού, όπως αναφέρει και η Τ. Malloy ώθησε τους
επιστήμονες των μειονοτικών σπουδών να εφαρμόζουν, αποκλειστικά και μόνο για
λόγους ανάλυσης ένα σύστημα διχοτόμησης των μειονοτήτων σε «παλιές» και
«νέες» μειονότητες, ενώ η εστίαση του διεθνούς ενδιαφέροντος στην προστασία των
ατομικών

δικαιωμάτων

δημιούργησε

και

την

κατηγορία

των

κοινωνικών

μειονοτήτων.22 Οι κοινωνικές μειονότητες διακρίνονται από το φύλο, την ηλικία, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σωματικές και πνευματικές ιδιαιτερότητες.23
Ωστόσο στη παρούσα εργασία δεν θα υπάρξει αναφορά ούτε για τις κοινωνικές ούτε

18

Τσιτσελίκης Κων., ό.π., σελ 33.
Ibid.
20
Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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για τις νέες μειονότητες, δηλαδή οι μειονότητες που σχετίζονται με την εκούσια
απόφαση του ατόμου να αποτελέσει μέλος μίας μειονοτικής ομάδας και σχετίζεται
κυρίως με οικονομικούς και πολιτικούς μετανάστες που προέρχονται από την Ασία
και την Αφρική μετά το τέλος της αποικιοκρατίας, είτε πρόσφατα από τις χώρες της
Μέσης Ανατολής με σαφή διαχωρισμό από τους πρόσφυγες που υπόκεινται σε άλλου
είδους διεθνείς διατάξεις.24
Στο παρόν κείμενο θα γίνει λόγος για τις φερόμενες ως ιστορικές μειονότητες
δηλαδή εκείνες που είναι εγκατεστημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα
συγκεκριμένο τόπο, και αποτελούν μέρος ενός εθνικού ή πολυεθνικού κράτους από
τη στιγμή της δημιουργίας του.25 Ουσιαστικά με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά
θα τις ορίζαμε ως αυτόχθονες πληθυσμούς που με τη συνεχή αναδιάρθρωση των
συνόρων έχουν βρεθεί στη «λάθος πλευρά».
Στο σημείο αυτό κρίνεται αξιοσημείωτο να γίνει μία σύντομη αναφορά στην
εξελικτική πορεία των ιστορικών μειονοτικών ομάδων καθώς η προστασία αυτών των
πληθυσμών δεν συνιστά μία εφήμερη διαδικασία αλλά πρόκειται για το αποτέλεσμα
μίας ιστορικής διαδικασίας που διαρκώς εξελίσσεται με απαρχή τα πρώτα
θρησκευτικό-φιλοσοφικά συστήματα του ανθρώπινου πολιτισμού.26 Με τη θρησκεία
να αποτελεί τον πρωταρχικό δείκτη της κοινωνικής ταυτότητας η απαρχή της
προστασίας των μειονοτήτων έγκειται στο καθεστώς των διομολογήσεων, των
εμπορικών Συμφωνιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρχικά με τη Γαλλία (1535)
και στις αρχές του 17ου αιώνα με την Αγγλία και την Ολλανδία και είχε ως
αποτέλεσμα τη μετοίκηση πολλών Ευρωπαίων υπηκόων επί του εδάφους της.27 Οι
Διομολογήσεις πέρα από την πολιτική και οικονομική σημασία παρείχαν στους
Ευρωπαίους χριστιανούς ειδικά προνόμια όπως το δικαίωμα να απευθυνθούν στη
δικαιοδοσία των χωρών καταγωγής τους μέσω των προξενικών αρχών.28 Στην

24

Malloy H. T., ό.π., p.p. 13 - 23.
Anagnostou Dia and Triantafyllidou Anna, “An Introduction to the Theoretical framework of the
EUROREG project”, Anagnostou Dia – Triantafylidou Anna (editors), Regions, Minorities and European
Policies, An Overview of the State of the Art in Western, Central Eastern and Southeast Europe,
Eliamep, 2007, p.p. 6 – 39.
26
Τσιτσελίκης Κων., ό.π., σελ 20.
27
Χασιώτης Κ. Ιωαν., Μεταξύ Οθωμανικής Κυριαρχίας και Ευρωπαϊκής Πρόκλησης – Ο Ελληνικός
Κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, α΄ έκδοση, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2008,
σελ. 48.
28
Cârstocea Raul, “European History of Minority Relations”, Malloy H. T. (editor), Minority Issues in
Europe: Rights, Concepts, Policy, εκδ. Frank & Time GmbH, Berlin, 2013, p.p. 27 – 51.
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Κεντρική και Δυτική Ευρώπη ορόσημο υπήρξε η λήξη του Τριακονταετούς πολέμου
με τη Συνθήκη της Βεστφαλίας η οποία πέραν του ότι σηματοδότησε την έναρξη των
πολυπολικών συστημάτων και έθεσε τις βάσεις μίας μορφής διεθνούς δικαίου,
οριοθέτησε την ισότητα ανάμεσα στις τρεις κυρίαρχες θρησκείες της Δυτικής
Ευρώπης τον Καθολικισμό, τον Καλβινισμό και τον Λουθηρανισμό.
Μέχρι και το 1815 και το Συνέδριο της Βιέννης, η προστασία των μειονοτικών
ομάδων έχει ως αναγνωριστικό στοιχείο τη θρησκεία. Η πράξη όμως του Συνεδρίου
(9 Ιουνίου 1815) εκτός του ότι σηματοδότησε τη λήξη των Ναπολεόντειων πολέμων
και εδραίωσε την ύπαρξη ενός νέου ολιγοπολικού διεθνούς συστήματος πέντε Μ.
Δυνάμεων, γνωστές και ως Κονσέρτο της Ευρώπης (πρόγονο τον μετέπειτα διεθνών
οργανισμών), περιείχε για πρώτη φορά αναφορά σε εθνικές μειονότητες και δόθηκαν
εκτός από θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές εγγυήσεις ως αντάλλαγμα στις
συνοριακές αναπροσαρμογές.29 Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από τη συνεχή
αύξηση του εθνικισμού με πολλά αποσχιστικά κινήματα εντός των αυτοκρατοριών
όπως η ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδος (Πρωτόκολλο Λονδίνου). Το 1878 με το
Συνέδριο του Βερολίνου υπό την ηγεσία του Βίσμαρκ σηματοδοτήθηκε η λήξη του
ρωσοτουρκικού πολέμου και ανεξαρτητοποιήθηκαν η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η
Βουλγαρία με την υποχρέωση της προστασίας των θρησκευτικών δικαιωμάτων των
μειονοτήτων εντός των νεότευκτων κρατών.30 Μάλιστα στο σύμφωνο για την
αναγνώριση της Βουλγαρίας αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος «εθνικές
μειονότητες».31
Το υπάρχον διεθνές σύστημα ήταν εξαιρετικά ασταθές με πολλές συγκρούσεις στα
Βαλκάνια και γενικότερα στην Ευρώπη και έληξε με την έναρξη του Α.Π.Π. το τέλος
του οποίου οδήγησε στην οριστική διάλυση των αυτοκρατοριών της Κεντρικής
Ευρώπης και την αντικατάσταση τους από τα έθνη – κράτη. Γεγονός που έφερε στο
προσκήνιο το πρόβλημα των εθνικών, εθνοτικών και φυλετικών μειονοτήτων χωρίς
να εκλείπουν οι αναφορές και στις θρησκευτικές μειονότητες.32 Στη Συνδιάσκεψη
Ειρήνης του 1918 ο Πρόεδρος Wilson των Η.Π.Α παρέθεσε τα περίφημα 14 σημεία,
δηλαδή 14 αρχές για την συνύπαρξη των κρατών και την ορθότερη λειτουργία του

29

Cârstocea Raul, ό.π., p.p. 27 – 51.
Τσιτσελίκης Κων., ό.π., σελ 21.
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διεθνούς συστήματος.33 Αν και πρόθεση του ήταν να τις εντάξει στο Σύμφωνο της
Κοινωνίας των Εθνών (25 Ιουνίου 1919) του πρώτου διεθνούς Οργανισμού
συλλογικής ασφάλειας, τελικά αναγνωρίστηκε η αρχή της αυτοδιάθεσης χωρίς σαφή
πρόταση για την εφαρμογή της. Ασάφεια υπήρξε και στην προστασία των
μειονοτήτων καθώς δεν αναφερόταν σε καμία διάταξη του Συμφώνου, αν και
δημιούργησε μία μορφή συλλογικής εγγύησης προτρέποντας να συναφθούν διμερείς
συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη και τους μειονοτικούς πληθυσμούς, δίνοντας το
δικαίωμα στους τελευταίους να προσφύγουν σε μία τριμελή επιτροπή της Κοινωνίας
των Εθνών (ΚΤΕ) στην οποία εξέθεταν τα αιτήματα τους, έχοντας το δικαίωμα να
ζητηθεί η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαρκούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔΔ)
για αμφιλεγόμενα ζητούμενα διεθνούς δικαίου.34 Η Πολωνία υπήρξε η πρώτη χώρα
που υπέγραψε παρόμοια συμφωνία και η χώρα που κατήγγειλε τη σύμβαση
οδηγώντας στην κατάρρευση του συστήματος (305 προσφυγές είχαν κατατεθεί από
τις οποίες οι 153 έγιναν αποδεκτές).35 Το φιλόδοξο αλλά άνισο σύστημα υπέρ των
νικητήριων δυνάμεων είχε καταρρεύσει με τη Γερμανία να κηρύττει τον πόλεμο υπέρ
των καταπιεσμένων γερμανικών μειονοτήτων στην Ευρώπη.36
Με τη λήξη του Β.Π.Π, όπως προαναφέρθηκε, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων με την υιοθέτηση από τον Ο.Η.Ε της
Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να σηματοδοτεί μία νέα
εποχή. Η αρχή της ισότητας και των μη διακρίσεων φάνηκε να κερδίζει έδαφος έναντι
των συλλογικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων.37 Τελικά μετά από 17 χρονιά
υιοθετήθηκε το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα στο οποίο έγινε
προσπάθεια ορισμού των μειονοτικών πληθυσμών. Χρειάστηκαν να περάσουν πολλά
ακόμη χρόνια για να ασχοληθούν θεσμοί όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), δημιουργώντας μάλιστα ειδικό θεσμό, τον
Ύπατο Αρμοστή για τις Μειονότητες (HCNM), αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης
με τη Σύμβαση Πλαίσιο να αποτελεί την πιο πρόσφατη αλλά και την πρώτη σε
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ευρωπαϊκό επίπεδο εκδήλωση ανησυχίας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην
Ευρώπη.38
Ο στόχος όμως της παρούσης εργασίας δεν έγκειται στο πλαίσιο προστασίας των
μειονοτικών ομάδων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο και η προαναφερθείσα
ιστορική αναφορά έχει διττό στόχο. Αρχικώς να επεξηγήσει τι εννοούμε με τον όρο
«ιστορικές» μειονότητες που αποτελούν το είδος μειονοτικών ομάδων που θα
μελετηθούν παρακάτω και δεύτερον να εξηγήσουν αυτό που αναφέρθηκε ανωτέρω
ότι οι μειονότητες δεν αποτελούν ένα πρόσκαιρο, αλλά ιστορικό φαινόμενο που
διαπλάθεται ανάλογα με το υπάρχον διεθνές σύστημα και τον εκάστοτε κύριο
παράγοντα του διεθνούς συστήματος.
Κύριος παράγοντας του υπάρχοντος διεθνούς συστήματος είναι τα έθνη – κράτη,
επομένως όποια μειοψηφούσα κοινωνική ομάδα με εθνική συνείδηση διάφορη της
κυρίαρχης αποτελεί εθνική μειονότητα, χωρίς να αποκλείεται η ένταξη της σε άλλη
κατηγορία (π.χ θρησκευτική). Εξάλλου η μειονοτική ταυτότητα απαρτίζεται από τη
συνύπαρξη πολλών μεταβλητών στοιχείων όπως η θρησκεία, η γλώσσα, η εθνική ή
εθνοτική συνείδηση του πληθυσμού παρέχοντας στον μελετητή την ευχέρεια να
αποφασίσει ποιο στοιχείο είναι ο βασικός φορέας ανάπτυξης ενότητας και
συλλογικής συνείδησης της ομάδας, χωρίς να τον περιορίζει στο να την χαρακτηρίσει
διαφορετικά σε περίπτωση μελέτης ενός συγκεκριμένου συστατικού της ταυτότητας
της.39 Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός ώστε να μην
χαρακτηρίσει τη μειονότητα στη συλλογική θεώρηση της λάθος (π.χ. αν και η
γλώσσα και η θρησκεία αποτελούν βασικά συστατικά της ταυτότητας μίας
μειονότητας θα ήταν λάθος να την εντάξουμε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αν
το κύριο στοιχείο που απαρτίζει την ταυτότητα της είναι η εθνική συνείδηση των
μελών της).40
Συνοψίζοντας λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία διατύπωσης
ενός καθολικού ορισμού δεν αποτελεί εμπόδιο στο διαχωρισμό των μειονοτήτων σε
ειδικότερες κατηγορίες όπως φυλετική, γλωσσική, θρησκευτική, εθνική ή εθνοτική
μειονότητα ανάλογα με το κυρίαρχο συστατικό διαφοροποίησης της, ούτε και στη
δυνατότητα της να ενταχθεί σε διάφορες κατηγορίες μειονοτήτων με βάση το
38
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στοιχείο που μελετά ο ερευνητής.41 Τέλος ως εθνοτική μειονότητα λοιπόν θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί μία ομάδα με ενιαία συλλογική συνείδηση και ιδιαίτερα
πολιτιστικά χαρακτηριστικά (όπως παραδόσεις και έθιμα) εντός των οποίων μπορούν
να ενταχθούν η γλώσσα και η θρησκεία.42 Εντούτοις μία εθνοτική ομάδα θα
μπορούσε να αποτελέσει και μία εθνική μειονότητα αν στα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά της προστεθεί η συναφής εθνική συνείδηση του πληθυσμού της με το
λαό ενός άλλους κράτους, συνήθως γειτονικού.43 Στο σημείο αυτό, κρίνεται όμως
αναγκαίο να αναλυθεί και η σημασιολογική έννοια του όρου της εθνότητας σύμφωνα
με τους κοινωνιολόγους.

2.2 ΕΘΝΟΤΗΤΑ
Αμφισημία προκαλεί εντός των ακαδημαϊκών κύκλων εκτός από την έννοια της
μειονότητας και η έννοια της εθνότητας. Σε αντίθεση με την πρώτη, η εθνότητα
αποτελεί μία νεωτερική έννοια (η πρώτη μνεία της στο λεξικό της Οξφόρδης έλαβε
χώρα το 1972) που δημιουργήθηκε για να καλύψει το εννοιολογικό κενό των
αλλαγών που επέφερε η λήξη του Β.Π.Π. και το τέλος της αποικιοκρατίας.44 Ο όγκος
του νέου μεταναστευτικού ρεύματος είχε ως συνέπεια τη δημιουργία νέων
κοινωνικών ομάδων εντός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, ομάδων που ο μέχρι πρότινος
αποικιοκρατικός όρος της φυλής αδυνατούσε να επεξηγήσει.45 Η εθνότητα, σε
αντίθεση με τη φυλή που κατηγοριοποιεί το ανθρώπινο φύλο με βάση τα εμφανή
οπτικά χαρακτηριστικά του, κατατάσσει το άτομο σε μία κοινωνική ομάδα
στηριζόμενη στην κοινή ιστορική προέλευση τους, την κουλτούρα τους (ίσως και στα
κοινά οπτικά χαρακτηριστικά εντός των μελών της), τη γλώσσα τους, και κυρίως

41

Τσιτσελίκης Κων., ό.π., σελ 34.
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στην πεποίθηση τους να θεωρούν τους εαυτούς τους ως διαχωρισμένους από την
υπόλοιπη κοινωνία και το αντίστροφο.46
Γενικότερα οι άξονες της μελέτης του εθνισμού τέθηκαν από τον Frederic Barth. Στο
έργο του «Εθνοτικές Ομάδες και Σύνορα» υποστήριξε ότι η εθνική ταυτότητα είναι
αποτέλεσμα της διχοτόμησης του κοινωνικού συστήματος ανάμεσα στο «Εμείς» και
το «Αυτοί», ενώ η εθνοτική ταυτότητα είναι το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων
κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται από τον εκάστοτε διαχωρισμό του
κοινωνικού συστήματος και διαρκώς μεταβάλλεται.47 Οι μελετητές που επιδίωξαν
την υπέρβαση του έργου του πρόσθεσαν την έννοια του σύγχρονου έθνους – κράτους,
ως απόρροια της Γαλλικής Επανάστασης, που απαιτεί από τους πολίτες του να έχουν
μία και μοναδική ταυτότητα.48 Μία προσθήκη που όμως έρχεται σε σύγκρουση με το
μεταβλητό χαρακτήρα της κοινωνικής ταυτότητας που περιγράφθηκε παραπάνω. Το
αντικρουόμενο αυτό κενό προσπάθησε να καλύψει η Verdery επεξηγώντας ότι όταν
το έθνος – κράτος βρίσκεται κοντά στο τελικό στάδιο της θεσμικής του
«Ολοκλήρωσης» (όπως τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης) αυτόματα υπάρχουν στο
εσωτερικό του διακρίσεις άρα και εθνοτικές ομάδες, καθώς όπως προαναφέρθηκε
κάθε έθνος – κράτος αποδέχεται μία μοναδική ταυτότητα. Αντιθέτως ο μεταβλητός
χαρακτήρας

των

εθνοτικών

ταυτοτήτων

παρουσιάζεται

στα

μη

θεσμικά

ολοκληρωμένα έθνη-κράτη όπως τα κράτη της Αφρικής (ως απόρροια της
Αποικιοκρατίας) και της Ανατολικής Ευρώπης.49
Η μελέτη του Barth έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα ανάπτυξη των θεωριών
σχετικά με την έννοια του «εθνοτικού». Παρακάτω λοιπόν θα γίνει μία σύντομη
αναφορά στα τρία κύρια ρεύματα της διαμάχης του εθνοτικού.
Οι πριμορντιαλιστές (που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το τέλος του 1950)
προσδιορίζουν την έννοια της εθνότητας βασισμένοι στους «αρχέτυπους δεσμούς»
δηλαδή στα αντικειμενικά κριτήρια που συναρτώνται με την ίδια την ύπαρξη του
ανθρώπου.50 Σύμφωνα με τη θεωρία τους οι εθνοτικές ομάδες αποτελούν φυσικές
46

Bale Tim., Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπης – Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Αλληλεπιδράσεις,
επιμ: Κωνσταντινίδης Γ., α΄εκδ, εκδ. Κριτική, Αθήνα, Μάρτιος 2011, σελ 526.
47
Αγγελόπουλος Γ., ό.π., σελ 18 – 25.
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ενότητες με συστατικά στοιχεία τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα στοιχεία του πολιτισμού
και ορισμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά παρουσιάζοντας μία στατική θεώρηση της
εθνοτικής ομάδας.51
Αντιθέτως η δεύτερη προσέγγιση (circumstantialits) με ιδιαίτερο βάρος στη γαλλική
επιστημονική

παράδοση,

προσδιορίζει

την

έννοια

της

εθνοτικής

ομάδας

χαρακτηρίζοντας τα κριτήρια που την απαρτίζουν ως μεταβλητά τόσο εντός του
χώρου όσο και του χρόνου.52 Τα κριτήρια αποτελούν τα εργαλεία για να αναπτυχθεί
το συλλογικό ενδιαφέρον και να επιτευχθούν οι στόχοι με αποτέλεσμα αλλού να είναι
η θρησκεία και αλλού η γλώσσα, ανάλογα με το τι απαιτείται σε κάθε περίπτωση.53
Για τους εκπροσώπους αυτής της θεώρησης δεν είναι οι αρχέγονοι δεσμοί αλλά το
ενδιαφέρον των μελών της ίδιας της κοινότητας για την ενίσχυση των εθνοτικών
συναισθημάτων της και συνεπώς και της ταυτότητάς της.
Τέλος η τρίτη και ενδιάμεση προσέγγιση αν και αποδέχεται την ύπαρξη
αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού της εθνοτικής ομάδας, θεωρεί ότι κάθε
μέλος της τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά.54 Η ομάδα αποτελεί μία ιστορική
κατασκευή αλλά το εθνοτικό στοιχείο της αποτελεί ένα σύνολο πόρων κοινωνικής
δράσεως έχοντας ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των εννοιών της εθνοτικής
κατηγορίας και της εθνοτικής κοινότητας.55 Με τη δεύτερη να ορίζεται ως μία
εθνοτική κατηγορία που έχει υιοθετήσει και προβάλλει ένα ή περισσότερα από τα
διακριτά πολιτισμικά γνωρίσματα της με στόχο την απόκτηση εσωτερικής συνοχής
και διαφοροποίησης της από άλλες εθνότητες.56 Αντίστοιχα όπως και στο δεύτερο
ρεύμα, η εθνοτική ταυτότητα δεν αποτελεί μία παγιωμένη κατάσταση αλλά πλέγματα
δράσεων και σχέσεων ικανά να αλλάξουν κάτω από καταστάσεις ή και πρωτοβουλίες
ατόμων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάποια από τα μέλη της ομάδας να
δημιουργήσουν τη δική τους εθνοτική ταυτότητα, διαφορετική εν μέρει από το
σύνολο της υπόλοιπης ομάδας.57
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Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε κάποιες επισημάνσεις.
Παραπάνω υπήρξε ο χαρακτηρισμός της εθνότητας ως εθνοτικής μειονότητας.
Σύμφωνα με τον J.Rex ο προσδιορισμός μίας ομάδας ως εθνοτικής μειονότητας
χρησιμοποιείται για να δηλώσει την υποταγή και την κατωτερότητα της αδύναμης
από την κυρίαρχη ομάδα και δεν συνάδει με την απλή διάκριση εθνοτικών ομάδων
βάσει ουδέτερων κοινωνικά πολιτισμικών χαρακτηριστικών (άποψη που σχετίζεται
με τις σχέσεις ισχύος που δημιουργεί η διαφορετικότητα και περιγράφηκαν στην
εισαγωγή) του κεφαλαίου.58
Αντίδραση όμως υπάρχει και για το χαρακτηρισμό εθνοτική ομάδα. Σύμφωνα με
επιστήμονες η χρήση του όρου από ΜΚΟ έχει στόχο να παρουσιάσει τις εθνότητες
ως αδύναμους και περιφερειακούς πληθυσμούς και να τις ταυτίσει με τις
προπολεμικές μειονότητες.59 Προσπάθεια που ευνοείται από την απόφαση 16 (21
Φεβρουαρίου 1992) της Γενικής Γραμματείας του Ο.Η.Ε βάσει της οποίας οι έννοιες
εθνική και εθνοτική ομάδα θεωρούνται ταυτόσημες από πολιτικής σημασίας.60
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να τίθεται μία έντονη αμφισβήτηση για την χρήση
εκτός του αγγλοσαξωνικού χώρου αλλά και την αξία του όρου με πολλούς να τον
χαρακτηρίζουν ως έναν νεωτερικό όρο passé – partout που στόχο έχει την επιστροφή
στον πρώτο – εθνικισμό και την προάσπιση των αδυνάτων, όπως και ο όρος της
μειονότητας.
Εντούτοις. η ανάλυση της αξίας της έννοιας της εθνότητας ως όρου ξεπερνά τα όρια
της συγκεκριμένης εργασίας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία έννοια που
αναμφισβήτητα είναι ασαφώς προσδιορισμένη. Στην παρούσα εργασία η έννοια
εθνική ή εθνοτική μειονότητα και εθνική ή εθνοτική ομάδα θα χρησιμοποιούνται
κανονικά (εξάλλου στην ελληνική μετάφραση οι όροι national και ethnic είναι
συγκεχυμένοι) αναγνωρίζοντας σαφώς τους περιορισμούς που θέτει η χρήση τους.
Αναμφισβήτητα θα χρησιμοποιούνται με βάση την περιγραφή της σχέσης ισχύος που
χαρακτηρίζει οποιαδήποτε ετερότητα εντός του κρατικού συστήματος χωρίς ωστόσο
να προσπαθεί να προσελκύσει τη συμπάθεια του αναγνώστη ως αδύναμη, αφού
στόχος της παρούσης μελέτης είναι να αναγνωριστεί η σχέση ισχύος που
παρουσιάζεται εντός των εθνοτήτων – μειονοτήτων και συγκεκριμένα ανάμεσα στα
58
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κόμματα που παρουσιάζονται ως φορείς που προασπίζουν τη διαφορετικότητα και τις
επιδιώξεις της ομάδας. Ωστόσο όπως αναφέρει και η Καρακασίδου, η συσχέτιση της
εθνοτικής ταυτότητας με την πολιτική συμπεριφορά αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα
καθώς όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω πρόκειται για έννοια ασαφώς
προσδιορισμένη που συγχέεται με άλλες έννοιες ή αποτελεί προϊόν ιδεολογικής
κατασκευής του κράτους.61 Παρόλα αυτά σε περίπτωση που πρέπει να επιλεχθεί ένα
από τα τρία θεωρητικά ρεύματα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το παρόν κείμενο
μπορεί να ταυτιστεί με το τρίτο ρεύμα σκέψης διότι βασική αρχή που διέπει όλη την
εργασία είναι ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και αναπτύσσει τη
δική του εθνοτική ταυτότητα με κάποιες διαφορές από τη συνολική εθνοτική ομάδα
στην οποία ανήκει, με την παρούσα ανομοιογένεια να λειτουργεί ως παράγοντας στην
εκλογική απήχηση των περιφερειακών κομμάτων. Τι εννοούμε όμως με τον όρο
περιφερειακά κόμματα;

2.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Περιφερειακά κόμματα, που προβάλλονται ως οι εκφραστές των δικαιωμάτων και
των διεκδικήσεων των μειονοτικών ομάδων, υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα κομματικά
συστήματα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
κομματικούς σχηματισμούς δεν απευθύνονται στο συνολικό πληθυσμό του κράτους,
δηλαδή δεν αποτελούν εθνικής απηχήσεως κόμματα, αλλά σε ένα μέρος του.
Σύμφωνα με την παραπάνω παρατήρηση γίνεται κατανοητό ότι η προαναφερθείσα
έννοια της ετερότητας δηλαδή η διαφορετικότητα εντοπίζεται και εντός των
μειονοτικών - εθνοτικών κομμάτων συγκριτικά με το σύνολο των υπόλοιπων εθνικών
κομματικών ενώσεων.
Γενικότερα ως συνιστάμενα μέρη του ευρύτερου φάσματος μελέτης των κομμάτων
και του κομματικού συστήματος δεν είχαν λάβει αξιοσημείωτη προσοχή από τους
μελετητές μέχρι και το 1990, οπότε το εύρος των αλλαγών που συντάραξαν την
ευρωπαϊκή ήπειρο με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο το
ζήτημα των μειονοτικών ομάδων. Η περιορισμένη εθνική τους εμβέλεια σε
61
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συνδυασμό με την έλλειψη των κατάλληλων εννοιολογικών πλαισίων για την
οριοθέτηση τους δρούσαν αποτρεπτικά μέχρι και την τελευταία δεκαετία του 20ου
αιώνα, όταν οι ερευνητές ήρθαν αντιμέτωποι με την εξάπλωση του φαινομένου.62
Ως ειδική κατηγορία δεν προσέλκυε το ενδιαφέρον των επιστημόνων των
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που μάλιστα επιδίωκαν να εξηγήσουν την ύπαρξη
των περιφερειακών κομμάτων με τη στατική ερμηνεία των ήδη υπαρχουσών
διαιρετικών τομών της περιοχής (πόλη ҂ ύπαιθρος), της τάξης (ιδιοκτησία ҂ εργασίας,
γη ҂ βιομηχανίας) και της θρησκείας (εκκλησία ҂ κράτους).63 Η εθνότητα όπως και οι
μειονότητες ευρύτερα, γινόταν αντιληπτή ως ένα «υποτυπώδες φαινόμενο» των
σύγχρονων κοινωνιών.64
Η αδυναμία όμως των συγκεκριμένων διαιρετικών τομών να εξηγήσουν την
προέλευση και την απήχηση των περιφερειακών κομμάτων έστρεψε το ενδιαφέρον
στην παραδοσιακή μέχρι σήμερα αιτία της ύπαρξης τους την περιφερειακή – εθνοτική
κοινωνική διάσπαση του πληθυσμού.65 Εν ολίγοις κύρια διαιρετική τομή για την
ύπαρξη των συγκεκριμένων κομμάτων αποτελεί η αδυναμία προάσπισης των
διεκδικήσεων των μειονοτικών πληθυσμών από τα ήδη υπάρχοντα εθνικά κόμματα,
χωρίς όμως να μπορεί να επεξηγήσει πλήρως την εκλογική δύναμη τους.66 Σε πολλές
εκ των περιπτώσεων υπάρχουν ισχυρά εθνοτικά κόμματα αλλά αδύναμες
περιφερειακές τομές (όπως η πρώην Τσεχοσλοβακία) αλλά και το αντίθετο δηλαδή
ισχυρές εθνοτικές τομές και αδύναμα περιφερειακά κόμματα (όπως η Ρουμανία).67
Εύλογα πολλοί μελετητές ισχυρίστηκαν ότι οι περιφερειακές διαιρετικές τομές δεν
μεταφράζονται απευθείας σε κόμματα. Αντιθέτως καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι
πολιτικοί μέσω των θεσμικών κινήτρων που λαμβάνουν για τη δημιουργία
περιφερειακών έναντι άλλης κατηγορίας κομμάτων.68 Κυριότερο θεσμικό κίνητρο
θεωρείται από πολλούς μελετητές η αποκέντρωση των εξουσιών με την υιοθέτηση
από πολλά κράτη φεντεραλιστικού τύπου μοντέλων, σε μία προσπάθεια να
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διασφαλίσουν την ενιαία κρατική τους υπόσταση.69 Η πολιτική αποκέντρωση
ενθαρρύνει τόσο τους πολιτικούς να σχηματίσουν περιφερειακά κόμματα όσο και
τους ψηφοφόρους να τα ψηφίσουν, λόγω της ύπαρξης των περιφερειακών
νομοθετικών σωμάτων (κοινοβούλια) που παρέχουν την αίσθηση της ενεργότερης
συμμετοχής συγκριτικά με τα εθνικά κοινοβούλια.70
Ανεξάρτητα όμως της ύπαρξης κοινωνικών, πολιτισμικών και κυρίως θεσμικών
κινήτρων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιθυμία των ίδιων των πολιτών να
ενωθούν σε μία οργάνωση. Γενικότερα η εθνοτική πολιτισμική ταυτότητα δύναται να
εκφραστεί με ποικίλους τρόπους από πολιτισμικές ως τρομοκρατικές οργανώσεις με
πιο συνηθισμένη αυτή των περιφερειακών κομμάτων.71 Εύλογα λοιπόν δημιουργείται
το ερώτημα αν τα περιφερειακά κόμματα δημιουργούν ή ακολουθούν εθνοτικές
τάσεις με τους Lipset και Rokkan να τα χαρακτηρίζουν ως επαγγελματίες
διαπραγματευτές ή διαμεσολαβητές της εθνότητας (professional brokers of
ethnicity).72 Αναμφισβήτητα η υιοθέτηση των εθνοτικών διεκδικήσεων από τα
κόμματα έχοντας ως στόχο να λάβουν την απαιτούμενη εκλογική στήριξη μεταβάλει
την κομματική τους ταυτότητα.73 Παράλληλα όμως τα εθνοτικά κόμματα
δημιουργούν ή πρωτοστατούν σε εθνοτικά κινήματα διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο
είτε υποκινώντας είτε μετριάζοντας τη σύγκρουση πλειοψηφικού – μειοψηφικού
πληθυσμού.74 Απαραίτητη κρίνεται λοιπόν στο σημείο αυτό η καταγραφή κάποιων
προσπαθειών να ορίσουν τα εθνοτικά κόμματα.

2.3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τον Ηorowitz τα εθνοτικά κόμματα συνιστούν σχηματισμούς,
αμφιταλαντευόμενους μορφικά ανάμεσα στα κλασσικά κόμματα και τις ομάδες
συμφερόντων και λαμβάνουν τη στήριξη του πληθυσμού εξυπηρετώντας τα
συμφέροντα του.75 Στον αντίποδα ο Urwin αφήνει εκτός την εθνοτική πτυχή και
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δέχεται ως βάση των συγκεκριμένων κομμάτων την εδαφική «ταυτότητα».76
Επιπροσθέτως τα εθνοτικά - περιφερειακά κόμματα τυγχάνει να παρουσιάζονται ως
εκπρόσωποι συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων που επιδιώκουν την μεταβολή του
πολιτικού συστήματος ώστε να αυξηθεί το μερίδιο τους εντός της εκτελεστικής
εξουσίας.77 Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις περιγράφονται και ως εθνικιστικά κόμματα
που στηρίζονται στη εθνοτική ταυτότητα των πολιτών της περιοχής έχοντας ως στόχο
εδαφικές διεκδικήσεις από το κράτος.78 Ωστόσο σύμφωνα με τον Müller – Rommel
τα περισσότερα από τα περιφερειακά – εθνοτικά κόμματα ισχυρίζονται ότι
επιδιώκουν διαρθρωτικές αλλαγές εντός του κράτους με στόχο την αναγνώριση της
πολιτιστικής ταυτότητας των ψηφοφόρων τους.79
Στη παρούσα εργασία ως περιφερειακά κόμματα ορίζονται όλοι οι κομματικοί
σχηματισμοί που εκπροσωπούν τα συμφέροντα εθνοτικών ομάδων που είναι
εγκατεστημένες σε συγκεκριμένη γεωγραφικά έκταση, χωρίς όμως να αποκλείονται τα
κόμματα που εκπροσωπούν εθνοτικές ομάδες που είναι εγκατεστημένες σε όλη την
κρατική

περιφέρεια.80

Επιπρόσθετα

μεγάλο

εύρος

περιφερειακών

κομμάτων

προβάλλονται ως οι εκφραστές των διεκδικήσεων των κατοίκων μίας συγκεκριμένης
περιοχής και δεν λαμβάνουν υπόψη σε τόσο μεγάλο βαθμό την ατομική εθνοτική
ταυτότητα του τοπικού πληθυσμού καθώς απώτερο στόχο τους αποτελεί η συγκέντρωση
όσο το δυνατόν περισσότερων ψήφων, αποτελούν δηλαδή πραγματιστικά κόμματα
(catch – all parties). Χαρακτηριστικά παραδείγματα θεωρούνται το PNV και το CiU
δεδομένου ότι φέρονται να εκπροσωπούν και να διεκδικούν την ψήφο όλων των
ανθρώπων που ζουν στη χώρα των Βάσκων και των Καταλανών αντίστοιχα
ανεξάρτητα από την ατομική πολιτισμική ταυτότητα τους.81
Τα εθνοτικά, μειονοτικά ή απλά περιφερειακά κόμματα όπως ήδη ειπώθηκε
στοχεύουν στην ενίσχυση της ταυτότητας εντός των περιφερειακών πληθυσμών και
ενδέχεται να συμμετέχουν τόσο στις τοπικές όσο και στις εθνικές εκλογές.82 Σε
αντίθεση με τα εθνικά κόμματα το πολιτικό τους πρόγραμμα εστιάζει μόνο σε αυτό
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τον πληθυσμό.83 Ωστόσο δεν αποτελούν μονοθεματικά κόμματα (εξαιρετικά απίθανη
περίπτωση κόμματος και πιθανώς χιμαιρική)84. Με κύριο στόχο την προάσπιση των
συμφερόντων των τοπικών πληθυσμών, οι απόψεις για εδαφική και πολιτική αλλαγή
εντός του κράτους υπερισχύουν, καθιστώντας όλες τις υπόλοιπες δευτερευούσης
σημασίας και έχοντας ως αποτέλεσμα οι απόψεις τους για οικονομικά, κοινωνικά και
ηθικά θέματα να ποικίλλουν σημαντικά καλύπτοντας όλο τα φάσμα από αριστερά
κέντρο και άκρα δεξιά.85 Το πλήθος των κομμάτων και η αδυναμία εκπόνησης ενός
ενιαίου ορισμού, ώθησε τους μελετητές σε προσπάθειες κατηγοριοποίησης τους.

2.3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σε μία προσπάθεια σαφέστερης επεξήγησης των περιφερειακών κομμάτων οι
μελετητές επιδίωξαν την ταξινόμηση τους. Ο Fransisco Letamedia τα διαχωρίζει σε
συστημικά (δηλαδή τα συμμετέχοντα στην εκτελεστική εξουσία) και αντι –
συστημικά κόμματα με βάση το ιδεολογικό προφίλ και τον στρατηγικό
προσανατολισμό τους, ενώ μία άλλη προσέγγιση τα κατατάσσει μελετώντας
αθροιστικά το βαθμό του λαϊκισμού, του συγκεντρωτισμού, και του εθνικισμού που
τα χαρακτηρίζει.86
Ωστόσο η πιο διαδεδομένη κατηγοριοποίηση είναι αυτή του Lieven de Winter, ο
οποίος ταξινομεί τα κόμματα με το βαθμό ριζοσπαστισμού των απαιτήσεων τους για
εδαφική και πολιτική αλλαγή.87 Τα πιο μετριοπαθή κόμματα αρκούνται στη
διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία μέτρων για τη διασφάλιση του διαφορετικού
χαρακτήρα του πληθυσμού των συγκεκριμένων εδαφικών τμημάτων.88
Όσο αυξάνεται ο βαθμός ριζοσπαστισμού προστίθενται τα αυτονομιστικά κόμματα.
Τα πιο ήπια αυτονομιστικά κόμματα, αν και δεν απορρίπτουν την ανεξαρτησία
μακροπρόθεσμα θέτουν ως πρωταρχικό στόχο τους τη διεκδίκηση της μέγιστης
δυνατής αυτονομίας για τις περιοχές τους (π.χ CDC στην Καταλονία).89 Στη συνέχεια

83

Strmiska Maxmiliàn, ό.π., p.p. 1 – 8.
Ibid.
85
Bale Tim, ό.π., σελ. 275.
86
Strmiska Maxmiliàn, ό.π., p.p. 1 – 8.
87
Ibid.
88
Ibid.
89
Ibid.
84

26

κατατάσσονται τα εθνικά – φεντεραλιστικά κόμματα που επιδιώκουν μία τοπική
κυβέρνηση μέσω του μετασχηματισμού του εκάστοτε πολιτικού συστήματος από
συγκεντρωτικό σε ομοσπονδιακό, ενώ ένα στάδιο υψηλότερα στη κλίμακα του
ριζοσπαστισμού προστίθενται τα κόμματα που υποστηρίζουν είτε αυτονομία είτε
ανεξαρτησία εντός μίας «Ευρώπης των Περιφερειών».90
Η παραπάνω προσέγγιση δεν ακολουθεί πιστά το νόημα του όρου της Ευρώπης των
Περιφερειών καθώς κάποια από αυτά τα κόμματα οραματίζονται τις περιοχές τους ως
ανεξάρτητα κράτη μέσα σε μία Ευρώπη ουσιαστικά των κρατών, ενώ άλλα κόμματα
προβλέπουν μία Ένωση φεντεραλιστικής μορφής με τη διατήρηση όμως των κρατών
στο ρόλο του διασυνδετικού ιστού.91 Η Ευρώπη των Περιφερειών ως έννοια
διακατέχεται τόσο από αποσχιστικές όσο και από αυτονομιστικές τάσεις και γι’ αυτό
όλοι οι φιλοευρωπαϊκοί σχηματισμοί θα ενταχθούν σε δύο μόνο κατηγορίες είτε αυτή
των αυτονομιστικών είτε των φεντεραλιστικών κομμάτων.92
Εντούτοις ο Lieven de Winter μεταβαίνει και σε μία ακόμη διάκριση. Διακρίνει τα
αυτονομιστικά κόμματα σε δύο κατηγορίες, είτε υπέρ της ανεξαρτησίας είτε υπέρ της
απόσχισης. Τα αυτονομιστικά κόμματα της πρώτης κατηγορίας έχουν ως απώτερο
στόχο την ανεξαρτησία της μειονοτικής ομάδας είτε εντός της Ευρώπης των
Περιφερειών

(ή

οποιουδήποτε

υπερεθνικού

σχηματισμού)

είτε

όχι.93

Τα

αυτονομιστικά – αλυτρωτικά κόμματα επιδιώκουν αρχικά το διαχωρισμό των
περιοχών τους από το συγκεκριμένο κράτος και έπειτα τη συνένωση τους με ένα άλλο
κράτος κοινής εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας συνήθως γειτονικό(πολιτική που
ενδέχεται να παρατηρηθεί από μειονοτικά κόμματα που εκφράζουν περιοχές
εγκατεστημένες κοντά στα σύνορα).94 Παρακάτω λοιπόν, ακολουθεί διαγραμματικά η
κατηγοριοποίηση του de Winter.
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ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ

Συνοψίζοντας λοιπόν
λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα ταξινόμηση αποτελεί μία
υποκειμενική προσπάθεια με αποκλειστικό στόχο τη διευκόλυνση της μελέτης του
μεγάλου αριθμού των περιφερειακών κομμάτων. Κάθε κομματικός σχηματισμός
ενδέχεται να μπορεί να ενταχθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες καθώς η
κομματική ταυτότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή ποικιλοτρόπως αλλά και να
μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο η παρούσα ταξινόμηση αποδεικνύει
ότι η ετερότητα ως έννοια υποκρύπτεται και εντός των περιφερειακών κομμάτων.
κομμάτων Τα
περιφερειακά κόμματα όπως προαναφέρθηκε αποτελούν κομματικούς σχηματισμούς
που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πληθυσμό εντός του έθνους καιι όχι στο σύνολο
του. Εντούτοις η κατηγοριοποίηση αποδεικνύει τη διαφορετικότητα που υπάρχει και
ανάμεσα στα περιφερειακά κόμματα και δικαιολογεί την αδυναμία σύνταξης ενός
ενιαίου ορισμού αιτιολογώντας υπό ευρεία έννοια την ένταξη τους ως τμήμα της
μελέτης του ευρύτερου και χαοτικού φαινομένου των μειονοτικών πληθυσμών των
οποίων αποτελούν εκφραστές.
εκφραστές
Στόχος όμως της παρούσης εργασίας όπως έχει ήδη ειπωθεί στην εισαγωγή,
εισαγωγή αποτελεί
η μελέτη της διεισδυτικότητας του κομματικού λόγου των περιφερειακών κομμάτων
εντός του πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται. Συγκεκριμένα επιδιώκει να
ερευνήσει πως η ύπαρξη ενός κράτους με συναφή εθνική συνείδηση επηρεάζει την
ταυτότητα ενός κόμματος που απευθύνεται στην αντίστοιχη εθνική μειονότητα εντός
ενός γειτονικού κράτους διάφορης
διά
εθνικής συνειδήσεως, συγκριτικά με ένα κόμμα
που διεκδικεί τη στήριξη μίας εθνοτικής ομάδας εντός ενός εθνικού κράτους που
επιθυμεί την ύπαρξη μίας μόνο εθνικής ταυτότητας. Προωθεί δηλαδή ένα εθνικό
μειονοτικό κόμμα την ένωση με τη συναφούς εθνικής συνειδήσεως
υνειδήσεως χώρα;
χώρα Τα εθνικά
περιφερειακά κόμματα αποτελούν δηλαδή πάντα αυτονομιστικά αλυτρωτικά
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σύμφωνα με τον de Winter κόμματα ή μήπως αρκούνται στην απόσχιση της
περιφέρειας τους; Θα μπορούσε ένα εθνοτικό κόμμα να προβάλλει αλυτρωτικές
διεκδικήσεις; Τα παραπάνω ερωτήματα λοιπόν θα προσπαθήσουν να απαντηθούν
μέσα από τη μελέτη της εκλογικής απήχησης δύο περιφερειακών κομμάτων ενός
εθνικού και ενός εθνοτικού, δηλαδή της Δημοκρατικής Ένωσης των Ούγγρων στη
Ρουμανία ως την εθνική περίπτωση μελέτης και της Δημοκρατικής Σύγκλισης της
Καταλονίας ως την αντίστοιχη εθνοτική.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τα περιφερειακά κόμματα αποτελούν, όπως αναφέρθηκε

παραπάνω,

τον

διαμεσολαβητή που ενδυναμώνει ή μετριάζει τις συγκρουσιακές σχέσεις ανάμεσα
στην πλειοψηφική και τη μειοψηφική κοινότητα του εθνικού κράτους με τη χρήση
ειρηνικών κυρίως στρατηγικών. Όντας η κύρια μορφή οργάνωσης της μειονοτικής
ταυτότητας εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου, τα κόμματα αποτελούν έναν από τους
κύριους παράγοντες διαφοροποίησης των ευρωπαϊκών εθνοτήτων έναντι των
υπολοίπων, στις οποίες η έκφραση συνήθως της μειονοτικής ταυτότητας συνοδεύεται
από βίαιες συγκρούσεις με τον πλειοψηφικό πληθυσμό.95 Αν και η απήχηση των
κομμάτων περιορίζεται όπως και σε κάθε περίπτωση στα όρια της ομάδας, οι
ευρωπαϊκές μειονότητες τείνουν να είναι πολυδιάστατες και ευμετάβλητες με την
μειονοτική ταυτότητα να αποτελεί το άθροισμα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
κάποιο εκ των οποίων προβάλλεται εντονότερα και ενώνει τον πληθυσμό σε μία
μειονοτική ομάδα που διαφέρει από το συνολικό πληθυσμό του κράτους. Εντούτοις
στην Ευρώπη των εθνών – κρατών η εθνοτική (εν δυνάμει εθνική) μειονοτική
ταυτότητα δεν υπερκαλύπτει τα μεμονωμένα στοιχεία διαφοροποίησης (όπως η
θρησκεία ή η γλώσσα) του πληθυσμού, αντιθέτως παρέχει στην κοινότητα τη
δυνατότητα να χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπως ανάλογα με το κυρίαρχο σε κάθε
περίπτωση μελέτης στοιχείο.96
Η παρούσα εργασία λοιπόν μελετά την απήχηση των κομμάτων των ευρωπαϊκών
μειονοτικών πληθυσμών εστιάζοντας στην εθνοτική και εθνική μειονοτική ταυτότητα
τους, με απώτερο στόχο να ερευνήσει πως η ύπαρξη γειτονικού συνήθως κράτους με
συναφή εθνική συνείδηση επιδρά στη διεισδυτικότητα των περιφερειακών κομμάτων
εντός του τοπικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται. Στην εισαγωγή ειπώθηκε ότι
η εκλογική απήχηση των περιφερειακών κομμάτων γίνεται αντιληπτή ως μία
εξαρτημένη μεταβλητή που θα διερευνηθεί μέσω της μελέτης του πολιτικού,
εκλογικού και κομματικού συστήματος της εκάστοτε χώρας, των χαρακτηριστικών
που απαρτίζουν την πολιτισμική ταυτότητα των πολιτών ενώνοντας τους σε μία
μειονοτική κοινότητα (ενώ παράλληλα διαφοροποιούν το εσωτερικό της και επιδρούν
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στην απήχηση των κομμάτων) και φυσικά της ιδεολογικής ταυτότητας των ίδιων των
κομματικών οργανώσεων. Μάλιστα οι κομματικές θέσεις θα ληφθούν υπόψη ώστε τα
υπό μελέτη κόμματα να ενταχθούν στην κατηγοριοποίηση του Lieven de Winter
επιδιώκοντας παράλληλα να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν στην παραπάνω
ενότητα.
Ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών μειονοτήτων και περιφερειακών κομμάτων
καθιστά αναγκαίο τον περιορισμό της έρευνας σε συγκεκριμένες κομματικές
περιπτώσεις με το UDMR (Δημοκρατική Ένωση των Ούγγρων της Ρουμανίας) να
αποτελεί το παράδειγμα των εθνικών μειονοτικών κομμάτων, ενώ ως εθνοτική
περίπτωση μελέτης έχει επιλεγεί το CDC (Δημοκρατική Σύγκλιση της Καταλονίας).
Γενικότερα η Ρουμανία αντιπροσωπεύει τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης στο
έδαφος των οποίων εδρεύει μεγάλος αριθμός εθνικών μειονοτήτων (απόρροια της
αναδιάρθρωσης των συνόρων που επήλθε με την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης). Αντίστοιχα η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των κρατών
της Δυτικής Ευρώπης όπου η ύπαρξη εθνοτικών ομάδων (πολλές εκ των οποίων
έχουν υπάρξει αυτόνομες ή ανεξάρτητες στο παρελθόν) είναι σύνηθες φαινόμενο.
Καταλυτική επίδραση στην επιλογή των συγκεκριμένων κρατών διαδραμάτισε τόσο ο
μεγάλος αριθμός μειονοτικών ομάδων στο εσωτερικό τους (17 εθνότητες γνωστές και
ως «αυτόνομες κοινότητες» στην Ισπανία, ενώ οι εθνικές μειονότητες της Ρουμανίας
αποτελούν το 10,5% του συνολικού πληθυσμού της) όσο και το γεγονός ότι
αποτελούν

πρόσφατες

δημοκρατίες

που

επήλθαν

από

την

κατάρρευση

συγκεντρωτικών καθεστώτων με τα συντάγματα των εκάστοτε χωρών να εγγυώνται
τη συμμετοχή των μειονοτικών πληθυσμών ώστε να διασφαλίσουν την εσωτερική
σταθερότητα.
Διόλου τυχαία δεν υπήρξε και η επιλογή των συγκεκριμένων περιφερειών εντός των
κρατών. Η ουγγρική μειονότητα της Τρανσυλβανίας αποτελεί την μεγαλύτερη
πληθυσμιακά εθνική μειονότητα του ρουμανικού κράτους ενώ η Καταλονία απαρτίζει
μία από τις τρεις «ιστορικές εθνότητες» της Ισπανίας και τη δεύτερη πληθυσμιακά
περιφέρεια μετά τη Μαδρίτη. Επιπρόσθετα και οι δύο μειονότητες διαρκώς
προβάλλουν

τις

αυτονομιστικές

διεκδικήσεις

τους

μέσω

της

δημιουργίας

οργανώσεων για την προάσπιση των συμφερόντων τους ενώ συμμετείχαν ενεργά και
στην πτώση των δικτατορικών καθεστώτων των κρατών τους. Κύριο μέσο
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οργάνωσης τους αποτελούν τα περιφερειακά κόμματα με τον πληθυσμό των
μειονοτήτων στον οποίο απευθύνονται να επαρκεί για την εκλογή τους στο εθνικό
κοινοβούλιο.
Τη δυνατότητα αυτή εκμεταλλεύονται τα δύο κόμματα μελέτης της παρούσης
εργασίας με απώτερο στόχο την αποκόμιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων οφελών
για τη μειονότητα. Η παράλληλη ίδρυση τους την περίοδο κατάρρευσης των
συγκεντρωτικών καθεστώτων των χωρών τους και η διαρκής εκλογή τους στα εθνικά
κοινοβούλια ως η κύρια οργάνωση εκπροσώπησης των μειονοτικών συμφερόντων
συμμετέχοντας μάλιστα τόσο σε κυβερνητικούς όσο και σε αντιπολιτευτικούς
συνασπισμούς, τα κατέστησε ως τις ιδανικές περιπτώσεις μελέτης της εκλογικής
απηχήσεως των περιφερειακών κομμάτων (εξαρτημένη μεταβλητή). Με απώτερο
στόχο λοιπόν την αποσαφήνιση και διερεύνηση των προαναφερθέντων ζητημάτων
έπεται η ξέχωρη μελέτη των δύο περιφερειακών κομμάτων.
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3. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ – ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση των σύγχρονων δημοκρατιών της Ευρωπαϊκής ηπείρου
συνιστούν οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο χωρίς όμως
να εγγυώνται την εκπροσώπηση των συμφερόντων όλων των ομάδων του κράτους.97
Τέτοιες περιπτώσεις δημοκρατικού ελλείμματος συναντώνται στη μελέτη των
μειονοτικών πληθυσμών, αν και όπως τονίζει ο Will Kymlicka στις σύγχρονες
κοινωνίες οι προσπάθειες καταστολής του μειονοτικού εθνικισμού αποδεικνύονται
ανεφάρμοστες και αντιπαραγωγικές.98 Ειδικότερα στην Ανατολική Ευρώπη, μία
περιοχή που έχει πληγεί από εθνικές καθάρσεις και εμφυλίους πολέμους και
ελλοχεύει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης του εθνικισμού, η εκπροσώπηση των εθνοτικών
μειονοτήτων που γεννήθηκαν και δεν επέλεξαν να ζουν σε μία χώρα όπου κυριαρχεί
διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα κρίνεται απαραίτητη.99
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εθνοτικής ποικιλομορφίας,
αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων αναδιαρθρώσεων των συνόρων εντός της
Ευρωπαϊκής και συγκεκριμένα της Βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί η ημι –
προεδρική δημοκρατία της Ρουμανίας.100 Η Ρουμανία θεωρείται ένα από τα κράτη
της ευρωπαϊκής ηπείρου με το μεγαλύτερο αριθμό μειονοτικών ομάδων να εδρεύουν
εντός της εδαφικής της κυριαρχίας και μία από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με
τις λιγότερες συγκρούσεις, παρά το πλήθος των ομάδων διαφορετικής πολιτισμικής
ταυτότητας που απαρτίζουν τον εθνικό πληθυσμό της. Σύμφωνα με την απογραφή
του 2011, το 10.5% των 20.121.641 πολιτών ρουμανικής υπηκοότητας είναι διάφορης
εθνοτικής συνειδήσεως.101
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Alionescu Ciprian - Calin, “Parliamentary Representation of Minorities in Romania”, Southeast
European Politics, vol. 5, no. 1, Diplomatic Academy, Vienna, 2007, p.p. 60 – 75.
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Ibid.
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Stan Lavinia, “Romania in the Shadow of the Past”, Ramet P. Sabrina (editor), Central and
Southeast European Politics since 1989”, εκδ. Cambridge University Press, New York, 2010, p.p. 379 –
401.
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Εντούτοις, ούτε ο μεγάλος όγκος μειονοτικών πληθυσμών ούτε και η απότομη
πολιτειακή αλλαγή από το συγκεντρωτικό καθεστώς του Τσαουσέσκου (μία από τις
πιο καταπιεστικές μορφές του κομμουνισμού εντός των χωρών μελών του Συμφώνου
της Βαρσοβίας) στη δημοκρατία, επέφεραν μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα στον
κυρίαρχο και τον μειονοτικό πληθυσμό.102 Σημαντικός παράγοντας γι’ αυτή την
αποφυγή μπορεί να θεωρηθεί η άμεση κοινοβουλευτική συμμετοχή των μειονοτήτων
(ήδη από τον Δεκέμβριο του 1989 άρχισε η πολιτική και πολιτιστική οργάνωση τους
με την ίδρυση της Δημοκρατικής Ένωσης των Ούγγρων στη Ρουμανία).103
Το Ρουμανικό σύνταγμα με τον εκλογικό νόμο 68/1992 κατοχυρώνει την
κοινοβουλευτική συμμετοχή όλων των μειονοτήτων.104 Σύμφωνα με το νόμο, τα
εθνοτικά κόμματα, εφόσον συλλέξουν τουλάχιστον 5% του συνόλου των ψήφων σε
όλη την επικράτεια αλλά αποτύχουν να εκλέξουν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο,
μπορούν να αποστείλουν ένα βουλευτή στην Κάτω Βουλή (δεν προβλέπεται
αντίστοιχη ρύθμιση για τη Γερουσία).105 Ωστόσο, η είσοδος στο Κοινοβούλιο
βουλευτών που δεν αποτελούσαν την επιλογή της ηγεσίας του κόμματος (καθώς ο
υποψήφιος που συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους στην περιφέρεια του
συγκριτικά με τις υπόλοιπες 48 εκλογικές περιφέρειες εκπροσωπούσε το κόμμα) είχε
ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του νόμου το 2000 η οποία επιτρέπει αποκλειστικά
στα εθνοτικά και όχι στα εθνικά κόμματα να παρουσιάζουν τον ίδιο εκπρόσωπο ή την
ίδια λίστα εκπροσώπων σε όλη τη ρουμανική επικράτεια.106
Το Ρουμανικό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων
(Κάτω Βουλή) και τη Γερουσία (Άνω Βουλή) με τις διαφορές των δύο σωμάτων να
περιορίζονται σε κάποιες μικρές εξουσίες και στον αριθμό των πολιτών που
εκπροσωπεί ο κάθε βουλευτής (70.000 πολίτες ανά βουλευτή εκπροσωπούνται στην
Κάτω και 160.000 στην Άνω Βουλή).107 Οι εκλογές και στα δύο σώματα λαμβάνουν
χώρα μέσω της μεθόδου της απλής αναλογικής δηλαδή κάθε ψηφοφόρος έχει μία
ψήφο για κάθε ένα από τα δύο σώματα και η αρχή της θετικής διάκρισης (νόμος
OSCE High Commissioner on National Minorities, εκδ. Centre for OSCE (Institute for Peace Research
and Security Policy at the University of Hamburg) Research, working paper 8, Hamburg, 2002, σελ 4.
102
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68/1992) για τα περιφερειακά κόμματα τίθεται σε ισχύ αφού λάβει χώρα η
καταμέτρηση των ψήφων.108
Η πλειοψηφία των μειονοτικών κοινοτήτων εκπροσωπείται στον κοινοβουλευτικό
μηχανισμό μέσω της παρούσης διατάξεως. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η
Δημοκρατική Ένωση των Ούγγρων της Ρουμανίας (UDMR ή RMDSZ ή DAHR) του
κύριου κομματικού αντιπροσώπου της Ουγγρικής μειονότητας, παρόλο που ο
συγκεκριμένος νόμος προτάθηκε από την κυβέρνηση του FSN (National Salvation
Front – Εθνικό Μέτωπο Σωτηρίας) και τον Πρόεδρο Iliescu αποσκοπώντας να
αντισταθμίσει τη δυσαρέσκεια του UDMR που τα εκλογικά αποτελέσματα του Μαΐου
1990 το είχαν αναδείξει στο κύριο κόμμα του αντιπολιτευτικού συνασπισμού
απέναντι στο FSN εκείνη τη περίοδο.109 Το RMDSZ από την ίδρυση του ως σήμερα
συμμετέχει στον Κοινοβουλευτικό μηχανισμό χωρίς τη χρήση του νόμου 68/1992
κατέχοντας από 5 - 7,5% του συνόλου των ψήφων.110
Μία σύντομη ανάλυση στον αριθμό και την εδαφική κατανομή των ψήφων που
λαμβάνει το UDMR αποδεικνύει ότι σε όλες τις μέχρι πρότινος βουλευτικές εκλογές,
είχε τη στήριξη όλων σχεδόν των ψηφοφόρων ουγγρικής συνειδήσεως.111
Επιπροσθέτως, αν και στις τοπικές εκλογές δεν συλλέγει το σύνολο των ουγγρικών
ψήφων, παραμένει εξαιρετικά πετυχημένο σε αντίθεση με άλλους μειονοτικούς
σχηματισμούς.112 Παρακάτω λοιπόν ακολουθεί μία ανάλυση της ταυτότητας και των
επιδιώξεων του κόμματος σε μία προσπάθεια να ερμηνευτεί η απήχηση του στον
τοπικό πληθυσμό. Πρώτα όμως θα υπάρξει μία σύντομη αναφορά στην ουγγρική
μειονότητα της Ρουμανίας, τη μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα της χώρας που καλύπτει
6.61% του συνολικού πληθυσμού και απαρτίζει την εκλογική βάση του κόμματος.113
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3.2 Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ.
Ρουμάνοι, Ούγγροι (συμπεριλαμβάνονται εντός τους και οι Ζέκλερς, δηλαδή οι
Ούγγροι που κατοικούν στα ανατολικά Καρπάθια και συγκεκριμένα στις επαρχίες
Harghita, Covasna και Mureş), Γερμανοί, Τσιγγάνοι και Εβραίοι συνθέτουν τον
εθνοτικό πλουραλισμό του πληθυσμού της Τρανσυλβανίας δημιουργώντας μία
γλωσσική και θρησκευτική πολυμορφία εντός της περιοχής.114 Σε αντίθεση με τις
υπόλοιπες μειονοτικές κοινωνίες της Τρανσυλβανίας, η ουγγρική μειονότητα
χαρακτηρίζεται από μία έντονα αναπτυγμένη περιφερειακή εθνική συνείδηση που
έλκει τις ρίζες της στην πεποίθηση της δικής τους ιστορικά εδαφικής βάσης,
νομιμοποιώντας στην συνείδηση του πληθυσμού της, ακόμη και τις αξιώσεις για
αυτονομία της περιοχής.115
Η Τρανσυλβανία στα τέλη του 9ου αι. κατακτήθηκε από τους Μαγυάρους, τους
προγόνους των σύγχρονων Ούγγρων, φοινικικό φύλο της Βόρειας Ρωσίας
αναμεμειγμένο με τουρκικά φύλα της κεντρικής Ασίας που πέρασαν τα Καρπάθια και
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Παννονίας το 875 μ.Χ. Από το 1867 μέχρι και τη
λήξη του Α.Π.Π.(1918) η περιοχή αποτελούσε τμήμα της Αυστροουγγαρίας, μία
περίοδος που διέπεται από το φαινόμενο του έντονου «Μαγυαρισμού», προωθημένο
από τη Βουδαπέστη υπό τον φόβο της αύξησης του πληθυσμού με διαφορετική
συνείδηση στην περιοχή.116 Η Συνθήκη του Τριανόν, η υπογραφή της οποίας
επικύρωσε το τέλος του Α.Π.Π κατέστησε την επαρχία της Τρανσυλβανίας τμήμα του
Ρουμανικού κράτους, θέτοντας τους Ούγγρους σε υποδεέστερη θέση και
μεταβάλλοντας τους από κυρίαρχη ομάδα σε εθνική μειονότητα.117 Το χρονικό
διάστημα μέχρι και το Β.Π.Π και την επιστροφή της περιοχής από τις Δυνάμεις του
Άξονα στην Ουγγαρία, η ουγγρική κοινότητα ίδρυσε πολλές εθνοτικές οργανώσεις με
στόχο τη διατήρηση της εθνικής της ταυτότητας, σε ένα κράτος που ιδρύθηκε το 1859
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με διαφορετικές ιστορικές καταβολές (όντας πρώην τμήμα της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας) και αντιμετώπιζε δυσκολία στην εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου
διοικητικού συστήματος για να ελέγξει τους νέους πληθυσμούς, γεγονός που ενέτεινε
τις εντάσεις ανάμεσα τους.118 Οι αλυτρωτικές τάσεις που κυριάρχησαν στο
Ρουμανικό κράτος για την επαναδημιουργία του Μεγάλου Βασιλείου119, μετά την
απόσχιση της περιοχής το 1940 από τους Ναζί, υλοποιήθηκαν με το τέλος του Β.Π.Π.
και την επιστροφή της στο Ρουμανικό κράτος.120
Η κομμουνιστική εξουσία (1945 – 1989) διαχωρίζεται σε δύο σημαντικές περιόδους.
Οι δύο πρώτες σχετικά ήρεμες δεκαετίες παρείχαν στην ουγγρική μειονότητα ένα
πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα στην Ουγγρική γλώσσα συμπεριλαμβανομένου και
ενός πανεπιστημίου καθώς και από τυπικής μόνο απόψεως αυτονομία στις περιοχές
όπου οι Ούγγροι αποτελούσαν πλειοψηφία.121 Μάλιστα το 1952, υπό την εξουσία
Gheorghe Gheorghiu-Dej, με την αναθεώρηση του συντάγματος συστάθηκε η
αυτόνομη περιφέρεια των Ούγγρων σε μία προσπάθεια επίλυσης του μειονοτικού
ζητήματος.122 Αντιθέτως το τέλος της δεκαετίας του ‘70 βρίσκει το κομμουνιστικό
καθεστώς να διέπεται από μία κρίση νομιμοποίησης, έχοντας ως απόρροια την
ανάπτυξη μίας εθνικιστικής πολιτικής που μείωσε τα μέχρι πρότινος επιτεύγματα της
μειονότητας στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και επιδείνωσε οικονομικά και
πολιτικά τη θέση της.123
Η κατάρρευση του κομμουνισμού έθεσε ένα νέο δημοκρατικό πλαίσιο εντός του
οποίου λάμβαναν χώρα οι δραστηριότητες των εθνικών θεσμών αν και τα σχέδια του
κυρίαρχου έθνους κράτους, από τη μία, και της μειονότητας, από την άλλη,
χαρακτηρίστηκαν από ανταγωνιστικό πλαίσιο λόγω και του παρεμβατικού ρόλου της
χώρας καταγωγής της Ουγγαρίας.124 Οι επιδιώξεις των δύο χωρών για την
Τρανσυλβανία από τον 18ο αι. και την αρχή της οικοδόμησης του έθνους – κράτους
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δημιούργησαν παράλληλους λόγους νομιμότητας για την κυριαρχία στην περιοχή και
από τις δύο χώρες, έχοντας ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα το «εθνικό έδαφος να
συντελεί στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής».125 Όπως αναφέρθηκε
και στο προηγούμενο κεφάλαιο κύρια στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας που
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να διαφοροποιηθούν από τις υπόλοιπες εθνικές
ομάδες συνιστούν η θρησκεία και η γλώσσα. Στην περίπτωση της Ουγγρικής
μειονότητας η εθνική ταυτότητα του πληθυσμού συνιστά ένα αθροιστικό αποτέλεσμα
της Ουγγρικής γλώσσας (με ποσοστό 97,8% των Ούγγρων να μιλούν την Ουγγρική),
της καθολικής ή προτεσταντικής θρησκείας (90% πιστεύουν είτε στη μία είτε στην
άλλη θρησκεία) και της ιστορικής συνέχειας που τους παρέχει η μόνιμη διαμονή στη
συγκεκριμένη περιοχή.126
Ωστόσο δεν πρέπει να παραλείψουμε κάποια κύρια συστατικά που επηρεάζουν την
ενότητα της εθνοτικής συνειδήσεως του ουγγρικού πληθυσμού της Τρανσυλβανίας.
Αρχικώς πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα οι Ούγγροι αποτελούν τη μεγαλύτερη
πληθυσμιακά μειονοτική ομάδα της Ρουμανίας, με πληθυσμό 1.227.623 κατοίκους
και στην πλειονότητα τους (99%) ζουν συγκεντρωμένοι στην περιοχή της
Τρανσυλβανίας (μακριά από τα σύνορα της Ουγγαρίας)127 αποτελώντας το 18,9% του
πληθυσμού της περιοχής.128 Ωστόσο ο πληθυσμός είναι εξαιρετικά άνισα
κατανεμημένος με τους Ούγγρους να αποτελούν την πλειοψηφία στις επαρχίες της
Covansa (73,74%) και Harghita (85,21%) και σε άλλες 5 επαρχίες την πλειονότητα
ενώ ακόμη και σε δημοτικό επίπεδο επιλέγουν να εγκατασταθούν σε δήμους όπου ο
πληθυσμός της εθνοτικής ομάδας αγγίζει τουλάχιστον το 50%.129 Η άνιση κατανομή
σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της διγλωσσίας από μεγάλο μέρος του πληθυσμού
(σχεδόν 8/10 Ούγγρους θεωρούν τους εαυτούς τους Ουγγρικής καταγωγής αλλά
μπορούν να μιλήσουν άνετα και τη Ρουμανική γλώσσα) αλλά και το μεγάλο ποσοστό
μικτών γάμων καθιστούν όπως ισχυρίζεται και ο Brubaker τα όρια της ομάδας πολύ
πιο ασαφή επεξηγώντας ότι εντός μία εθνοτικής κοινότητας υπάρχουν πολλοί
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παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της εθνοτικής συνειδήσεως του κάθε
ατόμου.130
Συνεπώς, η εθνική μειονότητα των Ούγγρων της Τρανσυλβανίας αποτελεί απόδειξη
της τρίτης θεώρησης για την εθνότητα, σύμφωνα με την οποία η εθνοτική ομάδα
προβάλλει κάποια χαρακτηριστικά (στην παρούσα περίπτωση η γλώσσα, η θρησκεία,
και η μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή) ώστε να αναπτυχθεί η ενότητα του
πληθυσμού. Ωστόσο κάθε μέλος αναπτύσσει τη δική του εθνοτική ταυτότητα
λαμβάνοντας υπόψη και κάποια άλλα χαρακτηριστικά (όπως οι μικτοί γάμοι).
Αποτέλεσμα των παραπάνω, και στην περίπτωση της Ουγγρικής μειονότητας, η
ουγγρική εθνική συνείδηση να μην εντοπίζεται στον ίδιο βαθμό σε όλα τα μέλη της
εθνότητας. Αξιοσημείωτο είναι όμως, σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα ότι το
UDMR λαμβάνει τη στήριξη σχεδόν ολόκληρης της ουγγρικής κοινότητας.
Παρακάτω λοιπόν ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στο κόμμα και στους στόχους
του προσπαθώντας να κατανοήσουμε πως ο κομματικός του λόγος επιτυγχάνει να
έχει σταθερή απήχηση σχεδόν σε ολόκληρη την ομάδα.

3.3 ROMANIAI MAYAR DEMOCRATA SVOVETSEG - DEMOCRATIC
ALLIANCE OF HUNGARIANS IN ROMANIA - Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RMDSZ ή UDMR ή DAHR).
Το UDMR αποτελεί τον παλαιότερο και κύριο εκπρόσωπο της ουγγρικής
μειονότητας εντός του ρουμανικού κοινοβουλίου. Η ίδρυση του στις 25 Δεκεμβρίου
1989 συμπίπτει με την πτώση του κομμουνισμού και την απαρχή της Προεδρικής
Δημοκρατίας της Ρουμανίας.131 Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του κόμματος ήταν ο
Géza Domokos ενώ από το 2011 την προεδρία κατέχει ο πρόσφατα επανεκλεγμένος
το 2015 Hunor Kelemen.132 Το UDMR επίσημα ορίζεται ως εθνικός μειονοτικός
οργανισμός, συνιστά όμως έναν από τους κύριους δρώντες του κομματικού
συστήματος κάνοντας χρήση του νόμου 68/1992 που εξισώνει τις εθνοτικές
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οργανώσεις με τους κομματικούς σχηματισμούς.133 Η Δημοκρατική Ένωση των
Ούγγρων έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από το 1990 και από το 1996 επί
προεδρίας Béla Markó συμμετέχει ως εταίρος σε κυβερνήσεις συνασπισμού.134 Το
2007 με την ένταξη της Ρουμανίας στην ΕΕ εισήχθη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ως μέλος του ΕPP (European People’s Party).135
Η δομή του κόμματος απαρτίζεται από μία πληθώρα περιφερειακών οργανώσεων
διάφορης πολιτικής ιδεολογίας (Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι
και

εθνικοί

Φιλελεύθεροι)

όπως

το

Χριστιανοδημοκρατικό

και

το

Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα των Ούγγρων της Ρουμανίας που αποτελούσαν αυτόνομες
νομικές οντότητες μέχρι το 1993.136 Στο κόμμα έχουν ενταχθεί ακόμη κοινωνικές,
επιστημονικές, καλλιτεχνικές και επαγγελματικές ενώσεις συμπεριλαμβανομένου και
νεανικές

ή

γυναικείες

Τρανσυλβανίας.

οργανώσεις

εντός

και

εκτός

της

περιοχής

της
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Ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών ιδεολογικά οργανώσεων ενδέχεται να επιφέρει
εντάσεις και συγκρούσεις με τον κίνδυνο της διάσπασης να ελλοχεύει.138 Το UDMR
επιδιώκει την απομάκρυνση του παρόντος κινδύνου μέσω της διοικητικής του
δόμησης σε εκτελεστικά, νομοθετικά και ελεγκτικά όργανα με το Προεδρείο όπως
και στα περισσότερα κόμματα να ασκεί αδύναμη εκτελεστική εξουσία συγκριτικά με
το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, που προσδιορίζεται από πολλούς ως το «μικρό
κοινοβούλιο» των Ούγγρων της Ρουμανίας και αποτελεί το κύριο όργανο λήψης
αποφάσεων και ελέγχου της προεδρικής εξουσίας του κόμματος.139
Η μεγαλύτερη απειλή για τη συνοχή της Ενώσεως έγκειται στην σύγκρουση ανάμεσα
στα ριζοσπαστικά και μετριοπαθή μέλη τα οποία αν και διαφωνούν στο ποσοστό
επάρκειας της ρητορικής και της τακτικής που ασκεί το κόμμα εντούτοις συμφωνούν
στους ευρύτερους στόχους του με εξαίρεση το ζήτημα της πίεσης για αυτονομία που
αποτελεί την κύρια αιτία εντάσεων από το 1996 και έπειτα όπου η κυρίαρχη
μετριοπαθής

πτέρυγα

του

κόμματος

συνιστά

μέλος

των

κυβερνητικών
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συνασπισμών.140 Ως κυβερνητικός εταίρος το μετριοπαθές Προεδρείο του UDMR
επιδιώκει την υλοποίηση των αυτονομιστικών αιτημάτων του μέσω του διαλόγου με
τα συμμαχικά κόμματα και παραλείπει μάλιστα κάποιες φορές να αναφερθεί εντελώς
στο αυτονομιστικό δικαίωμα των Ούγγρων.141 Η προσπάθεια λοιπόν της μη
διατάραξης των σχέσεων εντός του κυβερνητικού συνασπισμού αυξάνει τις εντάσσεις
εντός του κομματικού πεδίου.

3.3.1 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
Πρωταρχικός στόχος του κόμματος, όπως και στα περισσότερα περιφερειακά
κόμματα αποτελεί η προάσπιση των δικαιωμάτων των Ούγγρων μέσα από τη
διατήρηση και την ανάπτυξη της ουγγρικής κοινότητας στην Τρανσυλβανία.142
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο δικαίωμα των Ούγγρων πολιτών να επικοινωνούν
χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα εκτός από τον ιδιωτικό τους χώρο και στη
δημόσια σφαίρα, μία χρήση που σύμφωνα με τα μέλη του κόμματος θα ευνοηθεί εάν
η ουγγρική ορισθεί ως επίσημη γλώσσα στους τομείς της εκπαίδευσης και του
πολιτισμού χρησιμοποιούμενη σε όλα τα διοικητικά τους επίπεδα.143
Η Ένωση προωθεί την αποκέντρωση των εξουσιών με βάση την αρχή της
επικουρικότητας, έχοντας ως απώτερο στόχο την επίτευξη της αυτονομίας στην
περιοχή της Τρανσυλβανίας.144 Συγκεκριμένα προτείνει πολιτιστική αυτονομία στις
μικρότερες και ευάλωτες κοινότητες και εδαφική αυτονομία με βάση την
αυτοδιάθεση των λαών στις κοινότητες που οι Ούγγροι αποτελούν την πλειονότητα
των πολιτών (ουσιαστικά αναφέρεται στην περιοχή των Ζέκλερς).145
Οι παραπάνω δεσμεύσεις συνιστούν τους κύριους στόχους των πολιτικών μελών της
Ένωσης και επιδιώκουν την επίτευξη τους, προϋποθέτοντας τη διατήρηση
ισορροπημένων σχέσεων χωρίς εντάσεις ανάμεσα στην ουγγρική μειονότητα και το
ρουμανικό κράτος.146 Την παραπάνω προσπάθεια ενισχύουν συμμετέχοντας στο
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Ρουμανικό Κοινοβούλιο μέσω των εκλογικών νόμων για τη συμμετοχή των
μειονοτικών ενώσεων.147 Η συνταγματική νομιμοποίηση της κοινοβουλευτικής
συμμετοχής της Ένωσης συνδυαστικά με την εισροή της σε κυβερνητικούς
σχηματισμούς την ενδυναμώνουν ώστε να επιτύχει τις διεκδικήσεις της. Στα 26
χρόνια συμμετοχής στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, η Ένωση πέτυχε συνταγματικές
αλλαγές κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης και τη δημόσιας διοίκησης όπως την
ίδρυση του ινστιτούτου μειονοτικών σπουδών και την διοικητική αποκέντρωση στους
τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.148
Τα εθνικά ρουμανικά κόμματα έχουν αποδεχτεί ότι ο ουγγρικός πληθυσμός αποτελεί
την αποκλειστική εκλογική βάση του UDMR και δεν επιδιώκουν τη διεκδίκηση
ψήφων από το ουγγρικό εκλογικό σώμα. Η Ένωση αναγνωρίζεται ως μία εθνοτική
πολιτική οργάνωση που συνιστά τμήμα του ευρύτερου πολιτικού συστήματος.149 Από
την ίδρυση της μέχρι σήμερα έχει επιτύχει να είναι ο μοναδικός κομματικός
εκπρόσωπος της μειονότητας και να στηρίζεται από όλη την κοινότητα, ενώ η
στήριξη των υπολοίπων κομμάτων παραμένει σχεδόν ασήμαντη.150 Τα δύο καλύτερα
εκλογικά αποτελέσματα των αντίπαλων ουγγρικών κομμάτων έλαβαν χώρα αρχικά
στις εκλογές του 1996 όπου το κόμμα των Ελεύθερων Ούγγρων Δημοκρατών της
Ρουμανίας (Free – Democrat Hungarian Party of Romania) έλαβε 14.333 ψήφους
(συγκεντρώνοντας το πενιχρό 0,12% των ψήφων της Κάτω Βουλής)151 και στις
εκλογές του 2012 που το Ουγγρικό Λαϊκό Κόμμα της Τρανσυλβανίας (EMNP) ένας
από τους «κυριότερους» ανταγωνιστές της που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω
συγκέντρωσε 57.000 ψήφους.152
Γενικότερα, μεγάλος υπήρξε ο αριθμός κομμάτων και ανεξάρτητων πολιτικών που
επιδίωξαν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Ουγγρικής κοινότητας. Ενδεικτικά
την περίοδο του Μεσοπολέμου συστάθηκαν το Εθνικό Κόμμα των Μαγυάρων - PM
(28/12/1922 – 30/03/1938) με προτεραιότητες του την πλήρη αυτονομία και
χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση από τη Ρουμανική κυβέρνηση των περιοχών που οι
Ούγγροι αποτελούσαν την πλειοψηφία, και η Ουγγρική Λαϊκή Ένωση - UPM
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(20/08/1934 – 30/03/1938) ένα αριστερό πολιτικό κόμμα με προτεραιότητα την
υπεράσπιση της αγροτικής τάξης.153 Η περίοδος από την πτώση του κομμουνισμού
ως σήμερα καθιστά το UDMR το ισχυρότερο ουγγρικό κόμμα, αποτελώντας
έμπρακτη απόδειξη των μελετητών των εθνοτικών κινημάτων που συνηθίζουν να
εστιάζουν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένες οργανώσεις ως τους κύριους παρακινητές
της μειονοτικής ομάδας.154 Ωστόσο από το 2003 έγιναν ορατοί άλλοι τρεις
οργανισμοί που επιδιώκουν την κινητοποίηση του Ουγγρικού πληθυσμού.155 Αρχικά
η μη κυβερνητική οργάνωση CNMT (National Council of Hungarians from
Transylvania) που ιδρύθηκε από τον Lazlo Tokes και ο συνασπισμός της με το
UDMR στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009 έλαβε το 9% δηλαδή
κατέλαβαν τις 3 από τις 32 θέσεις της Ρουμανίας στο Κοινοβούλιο αλλά και δύο
κομματικές οργανώσεις το MPP το EMNP που θα αναλυθούν παρακάτω.156

3.4

MAYAR POLGÀRI PART - HUNGARIAN CIVIC PARTY – CIVIC

ALLIANCE OF HUNGARIANS - ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (UCM Η MPP).
Το MPP, με Πρόεδρο τον Zsolt Bíró, ιδρύθηκε το 2001 ως Ένωση των Ούγγρων
πολιτών και μετονομάστηκε επίσημα σε κόμμα στις 14 Μαρτίου 2008. Ως αιτιολογία
της ίδρυσης του προβάλλεται η ανάγκη των Ούγγρων Πολιτών να επιλέγουν
ελεύθερα, δηλαδή παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση στο UDMR.157
Ως κόμμα με εκλογική βάση την ουγγρική κοινότητα, προβάλλει τις αξίες της
θρησκείας, της οικογένειας και της εκπαίδευσης στην ουγγρική γλώσσα θέτοντας ως
πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της περιοχής της Τρανσυλβανίας (με ιδιαίτερη
έμφαση στη ανάπτυξη της γεωργίας σύμφωνα με όσα ορίζει η Συνθήκη της
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Λισαβόνας).158 Το MPP θεωρεί απαραίτητη την αναπροσαρμογή του συντάγματος
ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των μειονοτικών ομάδων (με τη συνένωση των δύο
κοινοβουλίων σε ένα που θα καθιστά τη συμμετοχή τους ευκολότερη).159
Επίσης προωθεί το ριζικό μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος σε πιο
ομοσπονδιακή μορφή με ασύμμετρη αυτονομία των περιοχών στο πρότυπο της
Ευρώπης των Περιφερειών.160 Συγκεκριμένα στην Τρανσυλβανία, προτείνει τρία
διαφορετικά στάδια αυτονομίας, τονίζοντας όμως ότι στις περιοχές που συνυπάρχουν
δύο γλωσσικές ομάδες (ρουμανικής και ουγγρικής), ο διοικητικός μηχανισμός οφείλει
να χρησιμοποιεί και τις δύο ώστε να ευνοείται η μακροχρόνια συναίνεση και
συμφιλίωση εντός της περιοχής.161 Αρχικά, σε κάποιους δήμους θα υπάρξει απλά
πολιτιστική αυτονομία των μειονοτήτων, στη συνέχεια σε άλλους αυτονομία με μία
ευρύτερη δημοκρατική μορφή ενώσεων και τέλος κάποιοι δήμοι θα κατέχουν
ξεχωριστές αρμοδιότητες έχοντας ως στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και
την υλοποίηση των συμφερόντων της περιοχής.162 Στους τελευταίους κατατάσσει και
τη χώρα των Ζέκλερς, που την προσδιορίζει χωρικά στους νομούς της Covasna,
Harghita, και την ιστορική πόλη του Târgu Muręs στην αυτονομία της οποίας δίνει
ιδιαίτερη έμφαση λόγω του αυτόνομου ιστορικού παρελθόντος της, της συνοχής και
της ενότητας του πληθυσμού της.163
Ωστόσο απώτερος στόχος του MPP αποτελεί η ενσωμάτωση της Τρανσυλβανίας στο
Ουγγρικό Κράτος καθώς αποτελεί αναπόσπαστο πολιτισμικά τμήμα του.164 Σύμφωνα
με το κόμμα η εθνική Ουγγρική Κυβέρνηση θα πρέπει να συμμαχήσει με τα κόμματα
των Καρπαθίων έχοντας ως κοινό στόχο την εθνική ολοκλήρωση του ουγγρικού
έθνους. Μέλος της συμμαχίας θα αποτελέσει και το Κόμμα των Ούγγρων Πολιτών,
ως εμπνευστής των Ούγγρων της Τρανσυλβανίας κάνοντας χρήση διανοητικών και
υλικών πόρων για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου με στόχο την
ενσωμάτωση της περιοχής στο Ουγγρικό Κράτος.165
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3.5 ERDELYI MAGYAR NEPPART – PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN
TRANSILVANIA-ΤΟ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΛΑΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ
(EMNP - PPMT).
Το EMNP εγκρίθηκε ως κόμμα από το δικαστήριο του ρουμανικού κράτους στις
15/09/2011

και

στις

25/02/2012

μέσω

συνελεύσεως

οριστικοποιήθηκε

το

καταστατικό και το πολιτικό του πρόγραμμα.166 Μέντορας του κόμματος υπήρξε
σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Toro t Tibor, ο Laszlo Tokes
ευρωβουλευτής, ιδρυτής του CNMT, πρώην ιερέας και χαρακτηριστική μορφή της
εξέγερσης ενάντια στον κομμουνισμό ενώ κατείχε στο παρελθόν τιμητική θέση εντός
του UDMR.167 Το PPMT προσδιορίζεται ως αυτονομιστικό, χριστιανικό συντηρητικό
κόμμα, ενταγμένο στα κεντροδεξιά κόμματα της ευρωπαϊκής οικογένειας με την
ελευθερία, την οικογένεια, το θεό, τις χριστιανικές ηθικές αξίες και το έθνος να
συνιστούν κατά τη γνώμη του το θεμέλιο της δημοκρατίας.168
Άμεση επιδίωξη του κόμματος αποτελεί η εκπροσώπηση των συμφερόντων της
ουγγρικής κοινότητας μέσω της συνεργασίας με τους υπόλοιπους ουγγρικούς
κομματικούς

σχηματισμούς.169

Ως

αυτονομιστικό

κόμμα

είναι

υπέρ

της

αναδιάρθρωσης του συντάγματος σε μία πιο ομοσπονδιακή διοικητική δομή
σύμφωνα με τις χώρες της Ευρώπης (με παράδειγμα τους Βάσκους και τους
Καταλανούς στην Ισπανία).170 Η μετατροπή του πολιτικού συστήματος από
συγκεντρωτικό σε ομοσπονδιακό θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Αρχικά θα
εγκαθιδρυθούν τοπικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις μόνο στις ιστορικές περιοχές.
Θα παραχωρηθεί πολιτιστική αυτονομία σε όλη την ουγγρική μειονότητα, εδαφική
αυτονομία θα παραχωρηθεί στην γη των Ζέκλερς (βλ. χάρτη παρακάτω) και μία
ειδική μορφή αυτονομίας θα υπάρξει στο Partium, το οποίο προσδιορίζει γεωγραφικά
στις περιοχές Bihor, Satu Mare και Sălaj (βλ. χάρτη παρακάτω).171
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Στις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου 2012 εξέλεξε δύο δημάρχους σε Covasna και
Maramureş και 223 δημοτικούς συμβούλους, ενώ όπως προαναφέρθηκε στις
κοινοβουλευτικές εκλογές το Δεκέμβριο του 2012 συγκέντρωσε 57.000 ψήφους
(29% περισσότερους από ότι στις τοπικές εκλογές).172 Σε νομαρχιακό επίπεδο
κατέλαβε 7 έδρες και άλλες 8 από κοινού με το MPP.173 Αντίστοιχα στo MPP στις
εκλογές του 2004 οι περισσότεροι υποψήφιοι κατέβηκαν ως ανεξάρτητοι ή σε κοινές
λίστες με το AP (το People’s Action Party ή Αçtiunea Populară υπήρξε ένα εθνικό
κεντροδεξιό πολιτικό κόμμα υπό την ηγεσία του Emil Constantinescu από το 2003 ως
το 2008 όπου και συγχωνεύτηκε με το Partidul Naţional Liberal - PNL)174 με
καλύτερο αποτέλεσμα στην επαρχία της Harghita όπου εξελέγησαν τρεις υποψήφιοι
στο τοπικό συμβούλιο, ενώ ο Jenő Szász (τότε Πρόεδρος του κόμματος) εξελέγη
Δήμαρχος του Odorheiu Secuiesc.175 Στις εκλογές του 2008 έλαβε συνολικά 37% του
συνόλου των ψήφων στη χώρα των Ζέκλερς, απέτυχε όμως να συμμετέχει στο
Κοινοβούλιο.176
Τα παραπάνω εκλογικά αποτελέσματα αποδεικνύουν έμπρακτα ότι το UDMR
κατέχει σχεδόν τη πλήρη στήριξη της ουγγρικής κοινότητας σε κοινοβουλευτικό
επίπεδο ενώ τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν μερικές επιτυχίες σε τοπικό
επίπεδο. Αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της
Ένωσης, έγκειται στο γεγονός ότι συνιστά το άθροισμα μίας πληθώρας οργανώσεων
ολόκληρου του πολιτικού και κοινωνικού φάσματος, το οποίο εκμεταλλεύεται
προβάλλοντας το ως επιχείρημα στον εκλογικό πληθυσμό συνδυαστικά με το όριο
του 5% (μέσω της ψυχολογίας της χαμένης ψήφου) που η στήριξη σε μικρότερους
κομματικούς σχηματισμούς θα αποδυναμώσει την Ένωση, με αποτέλεσμα κανένα
κόμμα να μην αγγίξει το απαιτούμενο εκλογικό όριο.177 Σύμφωνα με τα αντίπαλα
κόμματα το UDMR αρκείται στην προβολή του πλήθους και της διαφορετικότητας
172
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των μελών του τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά του κόμματος και δεν
παρουσιάζει συγκεκριμένο δόγμα για την προάσπιση των συμφερόντων της
ουγγρικής εθνότητας. Οι δύο «σημαντικοί» αντίπαλοι της, προβάλλονται ως η
εναλλακτική επιλογή στη μετριοπάθεια των διεκδικήσεων της Ένωσης άποψη που
συμμερίζονται και τα ριζοσπαστικά μέρη του κόμματος που επιθυμούν διάφορες
μορφές εδαφικής αυτονομίας εντός της Τρανσυλβανίας, υποστηρίζοντας ότι η Ένωση
με τη μετατροπή της σε «συστημικό» κόμμα μέσω τη συμμετοχής της στους
κυβερνητικούς σχηματισμούς, έχει μετατραπεί σε εξαιρετικά μετριοπαθές κόμμα.178
Συνοψίζοντας λοιπόν, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Lieven De Winter, θα
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι και τα τρία κόμματα αποτελούν φεντεραλιστικά
κόμματα που επιδιώκουν την αυτονομία της περιοχής μέσω της δημιουργίας ενός πιο
ομοσπονδιακού πολιτικού συστήματος δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες σε
τοπικό επίπεδο. Όπως όμως προαναφέρθηκε η κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική γι’
αυτό έχουμε τη δυνατότητα να κατατάξουμε τα κόμματα και στη διάκριση των
αυτονομιστικών κομμάτων (ειδικά την Ένωση που σε πολλές εκ των περιπτώσεων
προωθεί την αυτονομία) δηλαδή σε αυτά που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία και σε
αυτά που επιδιώκουν την απόσχιση. Το MPP δηλώνει ξεκάθαρα μέσω των
προγραμματικών του λόγων ότι ως απώτερο στόχο θέτει την επανένωση των
15.000.000 Ούγγρων ενώ το PPMT δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία στη γη
των Ζέκλερς και μία ειδική μορφή εδαφικής αυτονομίας στην περιοχή του Partium,
υπονοώντας ουσιαστικά τη συνένωση της διασπασμένης με βάση τη συνθήκη του
Τριανόν περιοχής ανάμεσα στα τρία κράτη της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της
Ουκρανίας παρουσιάζοντας εν μέρει αλυτρωτικές τάσεις (όπως και το MPP).
Συγκριτικά με τους κομματικούς της αντιπάλους η συστημική (κατά Letamedia)
Ένωση δύναται να χαρακτηριστεί ως ένα πιο μετριοπαθές αυτονομιστικό κόμμα που
προτάσσει διάφορες μορφές αυτονομίας και μεταβολή του συντάγματος επιδιώκοντας
μάλιστα από το 1996 και έπειτα τη μη διατάραξη των σχέσεων με τους θεσμούς της
ρουμανικής πλειοψηφίας. Παρακάτω λοιπόν ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της
στάσης της Ένωσης τόσο απέναντι στο Ρουμανικό όσο και στο Ουγγρικό κράτος
επιδιώκοντας να ερευνήσουμε αν υπάρχει ταύτιση στόχων ανάμεσα στην ουγγρική
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πλειοψηφία και μειοψηφία στο πλαίσιο της τριαδικού σχήματος (Brubaker) θέσης –
αντίθεσης – σύνθεσης.

3.6 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ – ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.
Στο τριαδικό μοντέλο του Brubaker συνδέονται οι εθνικές μειονότητες, τα
εθνικοποιημένα κράτη και οι εξωτερικές εθνικές πατρίδες (ή συγγενή κράτη), όχι ως
σταθεροί και ενιαίοι, αλλά ως συνεχώς μεταβαλλόμενοι, λόγω πολλαπλών
αλληλεπιδράσεων δρώντες, όπου ο ανταγωνισμός οργανώσεων, κομμάτων ή και
μεμονωμένων πολιτικών για την εκπροσώπηση τους κυριαρχεί στο εσωτερικό
τους.179 Οι ενδότερες συγκρουσιακές σχέσεις δρουν καταλυτικά στην εξωτερική
δράση τους εντός του τριαδικού δεσμού καθώς και το αντίστροφο με τις εξωτερικές
πολιτικές τους να επηρεάζουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό.180 Το παραπάνω πρότυπο
αμοιβαίων επιδράσεων εφαρμόζεται απόλυτα στη σχέση της Ουγγρικής μειονότητας
με τα δύο κράτη καθώς και στις μεταξύ τους σχέσεις και περιγράφεται παρακάτω
διαχωρισμένο σε τρεις χρονικές περιόδους.

α) 1989 - 1996
Επί κομμουνισμού, η εξωτερική πολιτική των δύο κρατών περιγράφεται από την
ανοχή της Ουγγρικής κομμουνιστικής εξουσίας στην άκαμπτη άρνηση του
Τσαουσέσκου να συμπεριληφθούν τα μειονοτικά ζητήματα στη διμερή ατζέντα των
δύο χωρών.181 Εντούτοις η συνεχώς αυξανόμενη πίεση της αντιπολίτευσης στο
εσωτερικό της Ουγγαρίας τη δεκαετία του 1980, που με κάθε ευκαιρία πρόβαλλε την
έλλειψη φροντίδας των ομοεθνών Ούγγρων του εξωτερικού, σε συνδυασμό με το
μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Ρουμανία (απόρροια της σκληρότητας του
Τσαουσέσκου), κατέστησε το μειονοτικό σε ζήτημα ανησυχίας ολόκληρης της
ουγγρικής πολιτικής ελίτ αναγκάζοντας την κυβέρνηση να συμπεριλάβει το θέμα των
179
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Ουγγρικών μειονοτήτων στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της.182 Μία κίνηση
που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τσαουσέσκου και πάγωσε τις μεταξύ τους
σχέσεις που παρέμειναν στάσιμες και μετά την πτώση του κομμουνισμού, καθώς η
μετάβαση στη δημοκρατία συνέπεσε με την αναζωπύρωση του εθνικισμού εντός των
δύο χωρών.183
Η Ρουμανική ηγεσία προασπιζόταν τη θέση ότι τα μειονοτικά ζητήματα αποτελούν
εγχώρια υπόθεση ενώ η Ουγγαρία συμπεριέλαβε εντός του Συντάγματος της την
προστασία των ομοεθνών τους εκτός των ουγγρικών συνόρων έχοντας μάλιστα την
πλήρη στήριξη και των έξι κοινοβουλευτικών κομμάτων.184 Γενικότερα από το 1990
και έπειτα όλα τα κόμματα εξέφραζαν το ενδιαφέρον τους για τη φροντίδα των
Ούγγρων του εξωτερικού όπως ορίζεται και στο άρθρο 6 του Ουγγρικού
Συντάγματος.185 Η αβέβαιη ρητορική φράση ότι «το μέλλον της Ουγγαρίας δεν
έγκειται στο Ουγγρικό κράτος των 10.000.000 αλλά στο Ουγγρικό έθνος των
15.000.000» που ενέταξε στον λόγο του της 21ης Απριλίου 2002 ο ηττημένος πρώην
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Victor Orbàn (και σημερινός Πρωθυπουργός από το
2010 και έπειτα), συνιστά μόνιμο χαρτί των κομμάτων εντός του πολιτικού
παιχνιδιού με τις κυβερνήσεις Zoseph Antall και Victor Orbàn να το προβάλλουν
περισσότερο, ισχυριζόμενες ότι οι ουγγρικές μειονότητες συνιστούν τμήμα του
ουγγρικού πολιτιστικού έθνους και επομένως η εξουσία οφείλει να προωθεί τα
αιτήματα και τις φιλοδοξίες τους.186
Με απώτερο στόχο την στήριξη των ομοεθνών του εξωτερικού και τη διεθνοποίηση
των δυσχερειών που αντιμετώπιζαν, η κυβέρνηση Antall (1990–1993) ίδρυσε
οικονομικούς και πολιτικούς οργανισμούς.187 Τo MDF (Hungarian Democratic
Forum

ή

Mayar

Demokrata

Fórum,

ένα

εθνικιστικό,

συντηρητικό,

χριστιανοδημοκρατικό κόμμα υπό την ηγεσία του József Antall που κατείχε την
ουγγρική κυβερνητική εξουσία από το 1990 – 1993 ενώ από το 1998 ως και τη
διάλυση του το 2011 υπήρξε κομματικός εταίρος του Fidesz – Hungarian Civic
Alliance του κυβερνόντος από το 2010 κόμματος με Πρωθυπουργό τον Victor Orbàn)
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λοιπόν, σε μία προσπάθεια συντονισμού των κυβερνητικών δραστηριοτήτων, ίδρυσε
το Γραφείο της Κυβέρνησης για τις Ουγγρικές Μειονότητες του εξωτερικού, ενώ
ανασυστάθηκε και η Παγκόσμια Ένωση των Ούγγρων ως μέσο επικοινωνίας με
κυβερνητικούς οργανισμούς των χωρών φιλοξενίας καθώς και το Duna TV
(δορυφορικό κανάλι με στόχο την πολιτιστική ένταξη των Ούγγρων του
εξωτερικού).188Στον οικονομικό τομέα, οι μειονότητες λάμβαναν χρηματοδοτήσεις
από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (όπως το ίδρυμα Illyes και το Κοινωφελές
Ίδρυμα Alapitvany) με τη μειονότητα εντός του ρουμανικού κράτους να λαμβάνει το
μεγαλύτερο ποσοστό καθώς συνιστά τη μεγαλύτερη ουγγρική κοινότητα εκτός
ουγγρικού εδάφους.189
Η πλήρης υποστήριξη της ουγγρικής μειονότητας από την Ουγγαρία, ενθάρρυνε τη
σύγκρουση με την ρουμανική πλειοψηφία, παρόλο που υπήρξε ευκαιρία εξομάλυνσης
των μεταξύ τους σχέσεων με τη στροφή της Ρουμανικής εξωτερικής πολιτικής προς
το δυτικό πολιτισμό.190 Η συμφωνία με την ΕΕ (Φεβρουάριος 1993) και η επιθυμία
ένταξης της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης – ΣΤΕ (για την οποία ένταξη
απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν τα κράτη-μέλη να συνιστούν κράτη δικαίου, με
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες),191 με τη
σύσταση (1201) του οποίου η ρουμανική κυβέρνηση ίδρυσε το «Συμβούλιο των
Εθνικών Μειονοτήτων» μία μορφή θεσμοθετημένου διαλόγου με τις μειονότητες στο
οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι 16 εθνοτικών ομάδων, αποτελούν παράγοντες
βελτίωσης των μεταξύ τους σχέσεων.192 Οι προσπάθειες αυτές ενισχύθηκαν
περαιτέρω και από τις άτυπες συζητήσεις που έλαβαν χώρα ανάμεσα σε
κυβερνητικούς και εκπροσώπους του RMDSZ (εν όψει των δράσεων που οργάνωσε η
κυβέρνηση μέσω του προγράμματος της για τις εθνοτικές σχέσεις στο εσωτερικό του
ρουμανικού κράτους) όπου συμφώνησαν στη χρήση της ουγγρικής γλώσσας στο
πανεπιστήμιο Babeş-Bolyai του Cluj αλλά και στην τοποθέτηση δίγλωσσων
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πινακίδων στους δρόμους των περιοχών που οι Ούγγροι απαρτίζουν το 30% του
συνολικού πληθυσμού.193
Εντούτοις

το

Συμβούλιο

των

Αντιπροσώπων

του

UDMR

τις

απέρριψε

προφασιζόμενο ότι οι εκπρόσωποι εξέλειπαν εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή
μίας συμφωνίας με ένα κόμμα όπως το PDSR (το Party of Social Democracy in
Romania ή Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ρουμανίας αποτελεί το κύριο ρουμανικό
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που δημιουργήθηκε μέσα από τη συγχώνευση του FSN με
τρία άλλα κόμματα ενώ το 2000 μετονομάστηκε στο Social Democratic Party - PSD)
στο οποίο εκλείπει η απουσία καλής πίστεως στις σχέσεις του με τις μειονότητες.194
Απέστειλε μάλιστα και μνημόνιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης εισηγούμενο ότι η
Ρουμανία δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις στο μειονοτικό τομέα,
υπονομεύοντας μία σημαντική δραστηριότητα της εξωτερικής πολιτικής της
Ρουμανικής κυβέρνησης, σε αντίθεση με το συγγενές κράτος την Ουγγαρία που
επεδίωκε να βελτιώσει τις προϋποθέσεις για την ένταξη της Ρουμανίας.195
Οι ήδη οξυμένες σχέσεις εντάθηκαν περισσότερο την περίοδο 1993–1996 λόγω της
επιμονής του RMDSZ για αυτονομία (το Νοέμβριο του 1993 κατέθεσε νομοσχέδιο
για τις εθνικές μειονότητες και τις αυτόνομες κοινότητες με βάση την αρχή του
αυτοπροσδιορισμού)

που

ώθησε

το

PDSR

στη

δημιουργία

κυβερνητικού

συνασπισμού με εθνικιστικά κόμματα ενώ το UDMR συντάχθηκε με την
αντιπολίτευση.196 Η εμμονή του όμως για αυτονομία στην περιοχή της
Τρανσυλβανίας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση και των αντιπολιτευτικών
κομμάτων θέτοντας το εκτός συμμαχίας (υπό την ηγεσία του CDR) και πλήρως
απομονωμένο όταν οργάνωσε τον Ιανουάριο του 1995 το συμβούλιο των Δημάρχων
και των Τοπικών Συμβούλων της Δημοκρατικής Συμμαχίας (δηλαδή μία κομματική
οργάνωση των τοπικών πολιτικών) ιδρύοντας ουσιαστικά τις απαιτούμενες
οργανωτικές δομές μίας μελλοντικής εδαφικής αυτονομίας.197
Οι οξυμένες εθνικιστικές τάσεις στο εσωτερικό της Ρουμανίας, οι στάσιμες
εξωτερικές σχέσεις των δύο χωρών και η μόνιμη στήριξη της μειονότητας από το
συγγενές κράτος μετέτρεψαν τους 4 δρώντες σε ένα πολωμένο δίπολο με το κράτος
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εθνοτικής υποδοχής και την πλειονότητα από τη μία μεριά και το συγγενές εθνοτικά
κράτος και τη μειονότητα από την άλλη.198 Ουσιαστικά το διπολικό μοντέλο
κυριάρχησε στις μεταξύ τους σχέσεις από την πτώση του κομμουνισμού μέχρι και το
1996. Εντούτοις, αυτή τη χρονική περίοδο, το ουγγρικό μειονοτικό ζήτημα
διεθνοποιήθηκε κατ’ ευχή της ουγγρικής πολιτικής ελίτ και οι διεθνείς οργανισμοί
άρχισαν να παρεμβαίνουν με στόχο την επίλυση του, ένα γεγονός που ευνοήθηκε και
από τη στροφή της Ρουμανικής ηγεσίας προς τη Δύση με την επιθυμία της για την
ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ συνεχώς να αυξάνεται.199
Το σύστημα άρχισε να μεταβάλλεται από το 1994 και την εκλογή του Gyula Horn
στη Ουγγαρία. Σε αντίθεση με την επιθετική εξωτερική πολιτική στο μειονοτικό
ζήτημα της κυβέρνησης Αntall, ο Horn ανέλαβε το συμμετοχικό ρόλο του
παρατηρητή, εισηγούμενος της άποψης ότι τα ουγγρικά πολιτικά κόμματα του
εξωτερικού ανήκουν στα πολιτεύματα των χωρών υποδοχής.200 Μάλιστα το
Σεπτέμβριο του 1994 σε μία προσπάθεια βελτίωσης των διμερών σχέσεων ενόψει της
ουγγρικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δήλωσε ότι εντός των κύριων συνθηκών πρέπει
να ενσωματωθεί η αναγνώριση των συνόρων και η αμοιβαία παραίτηση των
εδαφικών διεκδικήσεων.201 Αντίστοιχα στο εσωτερικό των δύο χωρών οι εθνικιστικές
τάσεις άρχισαν σταδιακά να αμβλύνονται. Η διάλυση μάλιστα της συμμαχίας PDSR
και εθνικιστικών κομμάτων (Σεπτέμβριος 1996) στη Ρουμανία του έδωσαν την
ευκαιρία να προβάλλει το προφίλ ενός μετριοπαθέστερου κόμματος, γεγονός που
όπως θα δούμε παρακάτω ευνόησε μία μελλοντική συνεργασία με τη Δημοκρατική
Ένωση.202 Τέλος η υπογραφή της διμερούς συνθήκης στις 16 Σεπτεμβρίου 1996 με τη
διαμεσολάβηση των διεθνών οργανισμών (κυρίως του ύπατου αρμοστή του ΟΑΣΕ
για τις μειονότητες Μαχ Van der Stoel) οδήγησε στην οριστική μεταβολή του
συστήματος.203 Η συνθήκη επέφερε αντιδράσεις στο εσωτερικό και των δύο χωρών,
με την Ουγγρική Μειονότητα και κυρίως την Ένωση να προβάλλει τη μεγαλύτερη
αντίσταση, λόγω των περιοριστικών ρητρών που υπήρχαν και καθιστούσαν κάποιες
μορφές αυτονομίας μη νομιμοποιημένες, με αποτέλεσμα οι βουλευτές του RMDSZ
να μην συμμετέχουν στη διαδικασία επικύρωσης της από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο,
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έχοντας ως απόρροια τη σύγκρουση απόψεων ανάμεσα στην ουγγρική πλειοψηφία
και μειοψηφία.204
Αποτέλεσμα των παραπάνω, υπήρξε η μετατροπή του συνθετικού μοντέλου από
πολωμένο διπολικό σε ένα σύστημα τεσσάρων διαφορετικών δρώντων. Αν και οι
συγκρούσεις εντός του συστήματος δεν εξέλειψαν, ωστόσο έπαψαν να υφίστανται τα
κλειστά μέτωπα (Ρουμανικού κράτους – λαού, και Ουγγρικού κράτους –
μειονότητας) εγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο 4 ανεξάρτητων δρώντων εισάγοντας
τους διεθνείς παράγοντες ως πέμπτο δρώντα που κατέχει το ρόλο του
διαμεσολαβητή.205

β) 1996 -2003
Οι εκλογές του 1996 υπήρξαν ορόσημο για τη σχέση πλειοψηφίας – μειοψηφίας στο
εσωτερικό της Ρουμανίας. Η αδυναμία του CDR να σχηματίσει μονοκομματική
κυβέρνηση (καθώς συγκέντρωσε μόνο το 35,57% στη Βουλή των Αντιπροσώπων)
και η ανάγκη για εκλογική στήριξη του υποψηφίου του για την Προεδρία Emil
Constantinescu ώθησε το κόμμα στη δημιουργία μίας συμμετοχικής κυβέρνησης με
το PD, το PSDR και το RMDSZ (συγκεντρώνοντας αθροιστικά το 58% των θέσεων
στη Κάτω Βουλή).206 Αν και η στήριξη της Ένωσης του έδωσε τη νίκη στο δεύτερο
γύρο των Προεδρικών εκλογών, εντός του συνασπισμού αντιμετωπιζόταν ως
«εκλογική έρμα» και η συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση υπήρξε
αποτέλεσμα τακτικών αναγκών και όχι μία συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης των
εθνοτικών συγκρούσεων όπως επιθυμούσε να λειτουργήσει ο Ύπατος Αρμοστής.207
Αφορμή για την αναμενόμενη διάσπαση της επιβαλλόμενης από τις συνθήκες
συμμαχίας, υπήρξε η ένταξη της Ουγγαρίας στο ΝΑΤΟ στη Σύνοδο κορυφής της
Μαδρίτης (Ιούλιος 1997).208 Η αποτυχία της ταυτόχρονης ένταξης των δύο χωρών,
ένα ζήτημα που η ρουμανική κυβερνητική ελίτ είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση καθώς
πίστευε ότι η ένταξη της Ουγγαρίας πρωτύτερα θα δημιουργούσε μία ασύμμετρη
σχέση ισχύος υπέρ του αντιπάλου της και θα είχε αντίκτυπο και στο ζήτημα των
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μειονοτήτων, αποκάλυψε τις μέχρι πρότινος καλά κρυμμένες εθνικιστικές τάσεις
εντός του κυβερνητικού σχηματισμού.209 Επιπρόσθετα η πιο διεκδικητική στάση του
RMDSZ (ως απόρροια της αλληλεπίδρασης του με τα δύο εθνικά κόμματα) κλόνισε
τη συμμαχία που διαλύθηκε στις εκλογές του 2000.210 Νικητής των εκλογών υπήρξε
το PDSR που απαλλαγμένο από τους δισταγμούς του σχετικά με τον φιλοδυτικό
προσανατολισμό της ρουμανικής εξωτερικής πολιτικής προέβαλλε ένα πιο
μετριοπαθές ευρωπαϊκό προφίλ ειδικά στο ζήτημα των μειονοτικών διεκδικήσεων.211
Η μεταβολή της στάσης του σε συνδυασμό με την αποτυχία του κόμματος να
αποκτήσει την πλειοψηφία των εδρών και η ανάγκη για συμμάχους στα πλαίσια
κοινοβουλευτικής συνεργασίας είχε ως αποτέλεσμα να προτείνει στην Ένωση να
συνεργαστούν υπογράφοντας μία συμφωνία στην οποία περιγράφονταν οι κοινοί
στόχοι των δύο κομμάτων στον τομέα των μειονοτήτων με αντάλλαγμα την
κοινοβουλευτική στήριξη του δεύτερου.212
Τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής συνεργασίας 1996-2001 χαρακτηρίζονται
μάλλον πενιχρά για το UDMR.213 Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι εντός του
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μεταβλήθηκε η δημόσια εικόνα της Ένωσης
από ένα εξωτερικό οργανισμό πίεσης σε εσωτερικό μοχλό πίεσης εντός του
ρουμανικού κοινοβουλίου.214 Οι υπόλοιποι κομματικοί σχηματισμοί άρχισαν να το
αποδέχονται ως πολιτικό δρώντα και η επιλογή του ως συμμάχου τους στον
κυβερνητικό συνασπισμό υπήρξε ένα αποφασιστικό βήμα που μετρίασε τους
εθνικισμούς αμφότερα και από τις δύο πλευρές, ενώ οι διεκδικήσεις προωθούνταν
μέσω τη χρήσης διαπραγματευτικών μηχανισμών.215
Η μετάλλαξη όμως του UDMR από αντι – συστημικό σε συστημικό κόμμα επέφερε
την προαναφερθείσα σύγκρουση μεταξύ των ριζοσπαστικών και μετριοπαθών
μελλών του κόμματος, με τη δεύτερη να κατέχει την εκτελεστική εξουσία (Πρόεδρος
του κόμματος εκείνη την περίοδο υπήρξε o Bela Marko).216 Έκτοτε, τα μετριοπαθή
στελέχη του κόμματος επιδιώκουν την υλοποίηση των διεκδικήσεων της Ουγγρικής
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μειονότητας διαμέσου της διακυβερνητικής οδού, με την πλειοψηφία μάλιστα των
Ούγγρων να είναι θετικά προσκείμενοι στη συμμετοχή της Ένωσης σε κυβέρνηση
συνασπισμού και να δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν μία αντίστοιχη μελλοντική
προσπάθεια.217 Παρά την απήχηση που είχε η τακτική του κόμματος η
μεταρρυθμιστική πτέρυγα αντέδρασε κυρίως στο γεγονός ότι το Προεδρείο του
κόμματος μείωσε τις διεκδικήσεις για αυτονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το εκλογικό πρόγραμμα του για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2000, που
στο κεφάλαιο των δικαιωμάτων της μειονότητας εκλείπει οποιαδήποτε μορφή
αναφοράς στο δικαίωμα της αυτονομίας.218
Οι εντάσεις στο εσωτερικό του κόμματος οξύνθηκαν περισσότερο λόγω δύο
εξωτερικών παραγόντων άμεσα συνυφασμένων με το συγγενές κράτος. Η είσοδος της
Ουγγαρίας στη Βορειοατλαντική συμμαχία και η εκλογή το 1998 του FIDESZ
(Hungarian Civic Party) με πρωθυπουργό τον Victor Orbàn υπέρμαχου του γνώριμου
ουγγρικού

πολιτικού

δόγματος

των

15.000.000

Ούγγρων

ενίσχυσαν

την

εσωκομματική σύγκρουση.219 Στη δήλωση του Orbàn ότι το Ουγγρικό έθνος δεν
συμπίπτει με τα σύνορα του ουγγρικού κράτους και στη διεισδυτική πολιτική του
εντός του ρουμανικού κράτους επιδιώκοντας να κερδίσει τα περισσότερα δυνατά
οφέλη για τη μειονότητα (παράδειγμα αποτελεί η γενναιόδωρη οικονομική προσφορά
του για την ίδρυση Petöfi-Schiller University ενός ανεξάρτητου πανεπιστημίου στην
ουγγρική γλώσσα ως αντίλογος στους ισχυρισμούς της ρουμανικής κυβέρνησης για
υψηλό κόστος), η αντίδραση της Ένωσης δεν υπήρξε ενιαία.220 Η ριζοσπαστική
πτέρυγα τον επικροτούσε ενώ η μετριοπαθής έκρινε τη δράση του ως μία προσπάθεια
αφύπνισης του ουγγρικού αλυτρωτισμού που ξεπερνά τα όρια της διακριτικής
διπλωματίας.221
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα γεγονότα ως μεταβατική θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί και η περίοδος από το 1998-2003. Το κυρίαρχο μοντέλο των
ανεξάρτητων

δρώντων

(αποτέλεσμα

της

Συνθήκης)

άρχισε

σταδιακά

να

μεταβάλλεται σε ένα πλαίσιο συμμαχιών, για να καταλήξουμε το 2003 σε ένα ιδιάζων
διπολικό σχήμα απομακρυσμένο από την ακραία αντίθεση της περιόδου Antall καθώς
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η ρουμανική κυβέρνηση αναγνωρίζει πλέον την πολιτιστική εγγύτητα ανάμεσα στην
ουγγρική πλειοψηφία και μειοψηφία ενώ γενικότερα η επικείμενη ένταξη της
Ουγγαρίας στην ΕΕ και το χώρο Σένγκεν είχε μεταβάλλει τα δεδομένα στις σχέσεις
των δύο χωρών. 222

γ) 2003 - σήμερα
Το 2003 αποτελεί έτος ορόσημο για τους τέσσερις δρώντες και τις μεταξύ τους
σχέσεις, καθώς ο Lazlo Tokes ο κύριος εκπρόσωπος των ριζοσπαστικών
διεκδικήσεων της Ένωσης, υπέρμαχος της αυτονομίας στη γη των Ζέκλερς ίδρυσε το
Εθνικό Συμβούλιο των Ούγγρων της Τρανσυλβανίας, ενώ ένα χρόνο αργότερα στις
16 Ιουνίου 2004 θέσπισε το Ουγγρικό Συμβούλιο για την Αυτονομία στη λεκάνη των
Καρπαθίων, έναν διακρατικό οργανισμό (έξι εθνοτικών οργανώσεων εντός 6
γειτονικών κρατών) με στόχο την προώθηση της αυτονομίας «από χαμηλά», στα
πλαίσια της Ευρώπης των Περιφερειών έχοντας ως πρότυπα τις ήδη υφιστάμενες
κοινότητες της Δυτικής Ευρώπης (Καταλονία στην Ισπανία).223 Εκμεταλλευόμενος
μάλιστα την αναμενόμενη ένταξη των δύο χωρών στην ΕΕ (της Ουγγαρίας το 2004
και της Ρουμανίας το 2007) που προϋπόθετε τη βελτίωση των συνθηκών για τις
μειονότητες, προώθησε την εδαφική αυτονομία της γης των Ζέκλερς επικαλούμενος
την προάσπιση της ποικιλομορφίας και πολυγλωσσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στάση που διατήρησε και ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις Ευρωεκλογές του 2007.224
Η συνεχώς αυξανόμενη κινητοποίηση από το 1998 της ριζοσπαστικής πτέρυγας είχε
ως απόρροια την αντίδραση της «συστημικής» μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος
αλλά και την εύλογη δημιουργία ενός νέου συστήματος αλληλεπιδράσεων με τη
ρουμανική πολιτική ελίτ και τη μετριοπαθή πτέρυγα της Ένωσης από τη μία πλευρά
και την ουγγρική πολιτική ελίτ και τη ρεφορμιστική πτέρυγα από την άλλη, με τις
σχέσεις τους να αλληλεπιδρούν υπό τις νόρμες που έθετε η ένταξη τους στην ΕΕ.225
Οι αντιφατικές σχέσεις μεταξύ των ρεφορμιστικών και μετριοπαθών μερών του
UDMR υφίστανται ως σήμερα με μία σχεδόν αχνή ταύτιση απόψεων να εντοπίζεται
ενόψει των Ευρωεκλογών του 2007 κατόπιν της ρηξικέλευθης πρότασης του Marko
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Bella για την περιφεριοποίηση του Ρουμανικής επικράτειας και την ύπαρξη τοπικών
κοινοβουλίων σε κάθε περιοχή ώστε να βελτιωθεί η οικονομική ανάπτυξη τους.226
Μία πρόταση που ενδεχομένως συμπορεύεται ιδεολογικά με τις μόνιμες διακηρύξεις
περί αυτονομίας του Lazlo Tokes, οι οποίες εντάθηκαν με τη νίκη του στις
Ευρωεκλογές προφασιζόμενος πλέον όχι μόνο την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή
νομιμοποίηση των αυτονομιστικών διεκδικήσεων της χώρας των Ζέκλερς.227 Αν και η
αποχώρηση του Tokes και η συμμετοχή του στις εκλογές του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου του 2007 ως ανεξάρτητου υποψηφίου κατακρίθηκε από μέλη της
Ένωσης (τον κατηγόρησαν ότι διασπά την ενότητα των Ούγγρων ψηφοφόρων), η
ριζοσπαστική πτέρυγα του κόμματος γνωστή ως Ρεφορμιστικός Συνασπισμός
(Reformist Bloc) εξακολουθεί να υφίσταται και να διεκδικεί τη μεταβολή του άρθρου
1 του ρουμανικού συντάγματος (από ενιαίο εθνικό κράτος απόλυτης κυριαρχίας να
μετονομαστεί

η

Ρουμανία

σε

εθνικό

κράτος

περιορισμένης

κυριαρχίας

αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τον πολυεθνικό χαρακτήρα του ρουμανικού κράτους).228
Εντούτοις ούτε η αλλαγή της ηγεσίας ούτε η αποχώρηση και η φανερή στήριξη του
Lazlo Tokes στο PPMT (Ουγγρικό Λαϊκό Κόμμα της Τρανσυλβανίας) επηρέασαν τη
δημοτικότητα της Ένωσης (τόσο στις εθνικές εκλογές του 2008 όσο και του 2012
κέρδισε 9 θέσεις στο Κοινοβούλιο λαμβάνοντας 6,39% και 5,14% του συνόλου των
ψήφων αντίστοιχα).229
Οι επίσημες θέσεις του UDMR παρέμειναν αμετάβλητες και μετά τις προεδρικές
εκλογές και την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος από τον Hunor Kelemen το
2011(που έλαβε τη στήριξη των 371 από τους 555 παριστάμενους εντός της
κομματικής συνελεύσεως).230 Η διαβεβαίωση του Προέδρου στη πρώτη μετά την
εκλογή, ομιλία του ότι η Ένωση θα παραμείνει στον κυβερνητικό σχηματισμό του
Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (PDL) εφόσον «οι συμφωνίες τηρούνται»,
αποσαφήνισε ότι θα ακολουθήσει την κομματική γραμμή των προηγούμενων 15 ετών
(επί Προεδρίας Bella Marko) συμμετέχοντας σε κυβερνήσεις συνασπισμού με όλα τα
μέρη του κομματικού φάσματος από αριστερά μέχρι δεξιά.231
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Συνοψίζοντας λοιπόν, η συμπεριφορά της Δημοκρατικής Ένωσης εντός του
κομματικού συστήματος μπορεί να διαχωριστεί σε δύο περιόδους. Η περίοδος από
την ίδρυση του κόμματος μέχρι και την πρώτη συμμετοχή του σε κυβέρνηση
συνασπισμού (1989-1996) με τα μελή της Ένωσης να προβάλλουν σε κάθε ευκαιρία
τις αξιώσεις τους για αυτονομία της Τρανσυλβανίας και ειδικά της χώρας των Ζέκλερ
(μη συστημικό κόμμα), και την περίοδο από την πρώτη φορά που υπήρξε μέλος
κοινοβουλευτικού σχηματισμού (δηλαδή από το 1996) μέχρι σήμερα, που προβάλλει
ως στόχο την αύξηση των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας στην εκπαίδευση,
τη δικαιοσύνη και τη τοπική αυτοδιοίκηση (συστημικό κόμμα).232 Η αυτονομία της
περιφέρειας της Τρανσυλβανίας αποτελεί μία σταθερή διεκδίκηση της Ένωσης, χωρίς
όμως να προβάλλεται με την ίδια ισχνότητα σε όλες τις εκλογικές διακηρύξεις του
κόμματος. Σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, δεν γίνεται καθόλου λόγος για αυτονομία
(όπως στην προεκλογική εκστρατεία του 2000), ενώ σε άλλες το RMDSZ
πρωτοστατεί των αυτονομιστικών αξιώσεων (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το πρόσφατο σχέδιο νόμου που προτάθηκε από την Ένωση το 2014 για αυτονομία
στη χώρα των Szekler μέσω της ύπαρξης τοπικής συνελεύσεως και ενός Προεδρείου
που θα εκπροσωπούν την περιφέρεια στην εκάστοτε κυβέρνηση), ειδικά όταν η
δυσαρέσκεια του ουγγρικού εκλογικού σώματος αυξάνεται και τείνει να στηρίξει
τους κομματικούς αντιπάλους του.233
Στο εσωτερικό του τριαδικού συστήματος, η Ένωση αν και έχει επιτύχει την
αποδοχή της από τα ρουμανικά κόμματα δεν λειτουργούν ως ενιαίος δρών και οι
σχέσεις τους εκτυλίσσονται υπό την μόνιμη απειλή αποχώρησης της Ένωσης από
τους κυβερνητικούς ή αντιπολιτευτικούς σχηματισμούς, των οποίων αποτελεί μέλος.
Αντιθέτως, η λήψη των αποφάσεων από το Προεδρείο και τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων μέσω εσωκομματικών ψηφοφοριών καθιστά τη Δημοκρατική Ένωση
ως έναν ενιαίο μετριοπαθές κομματικό συνασπισμό (unitary actor) εντός του
συστήματος και όχι ως διαιρεμένο παρά την ύπαρξη δύο αντίπαλων μερών
(μετριοπαθή ҂ ρεφορμιστική πτέρυγα) στο εσωτερικό της.
Ωστόσο η Ένωση συμπεριφέρεται διαφορετικά και από το ουγγρικό κράτος, της
διαρκούς φροντίδας του οποίου χαίρει η μειονότητα από το 1990 και έπειτα, με όλα
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τα κόμματα να ενδιαφέρονται για τους Ούγγρους ομοεθνείς τους στο εξωτερικό όπως
ορίζει το άρθρο 6 του ουγγρικού συντάγματος.234 Απόδειξη του αδιάλειπτου
ενδιαφέροντος συνιστά η ύπαρξη ως σήμερα ανεξαρτήτου κυβερνήσεως των
οργανισμών που ιδρύθηκαν το 1990 επί εξουσίας Antall, ως οι μεσολαβητές του
ουγγρικού έθνους με τις ουγγρικές μειονότητες καθώς και η συνεχής προσπάθεια
εξευρωπαϊσμού των ουγγρικών μειονοτικών ζητημάτων, όπως αποδεικνύει η
διεκδίκηση της ένταξης του άρθρου προστασίας των μειονοτήτων στις Συνθήκες της
ΕΕ.235
Η παραπάνω προστατευτική στάση συνιστά περισσότερο μονόπλευρη παρά αμοιβαία
συμπεριφορά, με την Ένωση να αντιδρά σε πολλές από τις πρωτοβουλίες βελτίωσης
των σχέσεων των δύο χωρών και μερικές φορές μάλιστα να τις υπονομεύει. Η
Ουγγρική μειονότητα έχει διατηρήσει τη συνοχή της μέσω της διαρκούς ενίσχυσης
της ουγγρικής εθνοτικής ταυτότητας. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε η εθνοτική
συνείδηση κάθε Ρουμάνου πολίτη ουγγρικής συνειδήσεως είναι διαφορετική και η
μειονοτική ομάδα δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα εσωτερικά προβλήματα της αλλά και
για ευρύτερα προβλήματα όπως η φτώχεια και η διαφθορά του ρουμανικού πολιτικού
συστήματος, γεγονός που αποδεικνύει την οικοδόμηση ενός Ουγγρικού έθνους εντός
του Ρουμανικού κράτους που δρα ανεξάρτητα του συγγενούς κράτους.236
Αναμφισβήτητα, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η Ένωση δεν έχει στηρίξει πρωτοβουλίες
των Ουγγρικών κυβερνήσεων ειδικά αν πρόκειται να ευνοήσουν τη μειονότητα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενίσχυση της πρωτοβουλίας της ουγγρικής
κυβέρνησης για τη διπλή υπηκοότητα των Ούγγρων που ζουν σε γειτονικές χώρες,
που ψηφίστηκε με ποσοστό 92% από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο (19 Ιουνίου 2001).237
Μάλιστα, ο Marko Bella ενέταξε στον προεκλογικό του λόγο το επικείμενο
δημοψήφισμα στην Ουγγαρία για τη διπλή υπηκοότητα προβάλλοντας το ως την
ευκαιρία συνένωσης του ουγγρικού έθνους με μεγάλη απήχηση από τους Ούγγρους
ψηφοφόρους.238 Η αποτυχία του δημοψηφίσματος, μόνο το 19% του εκλογικού
σώματος ψήφισε με αποτέλεσμα να θεωρηθεί άκυρο καθώς απαιτείται η συμμετοχή
τουλάχιστον του 25%, εκτός του ότι απέδειξε την καχυποψία των Ούγγρων πολιτών
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προς τους ομοεθνείς τους στο εξωτερικό (κυρίως λόγω οικονομικών παραγόντων)
υπήρξε μεγάλο πλήγμα στη δημοτικότητα του UDMR ενόψει των επικείμενων
βουλευτικών εκλογών.239 Σύμφωνα με έρευνα του CCRIT (Research Center for
Interethnic Relations) το Σεπτέμβριο του 2004 ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού
σώματος του UDMR διασπάστηκε (9% των ψηφοφόρων στράφηκε προς το PSD
(Social Democratic Party), ενώ από 4% προς USM και το PNL (National Liberal
Party)).240
Συμπερασματικά λοιπόν, όπως αποδεικνύεται εντός του τριαδικού συστήματος οι
σχέσεις ουγγρικής κυβέρνησης, ρουμανικής κυβέρνησης και Δημοκρατικής Ένωσης
είναι το άθροισμα των εξωτερικών και εσωτερικών αλληλεπιδράσεων και ο κάθε ένας
αποτελεί ένα ξεχωριστό δρώντα που έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη του εκλογικού
του σώματος, απαντώντας ουσιαστικά στο ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της
ενότητας περί ετεροπροσδιορισμού και ιδεολογικής ταύτισης της Ένωσης με το
Ουγγρικό κράτος. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του de Winter θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ένα φεντεραλιστικό αλλά συνάμα αυτονομιστικό κόμμα που σε
αντίθεση με τους κύριους κομματικούς του αντιπάλους προβάλλει «φανερά»
αποσχιστικές, και όχι αλυτρωτικές, τάσεις. Η περίπτωση της Ένωσης υπογραμμίζει
ότι ένα εθνικό μειονοτικό κόμμα δεν συμπεριφέρεται πάντα ως το φερέφωνο της
ένωσης του μειονοτικού με τον πλειοψηφικό πληθυσμό συναφούς συνειδήσεως. Μία
θέση που ενδεχομένως συμβάλλει στην απήχηση του κόμματος καθώς η εθνική
πολιτισμική ταυτότητα της ουγγρικής κοινότητας της Τρανσυλβανίας αποτελεί και
μία εθνοτική ταυτότητα διαφόρων χαρακτηριστικών που δεν είναι απόλυτα
ταυτόσημη με αυτή των ομοεθνών τους που ζουν στην Ουγγαρία, δικαιολογώντας
παράλληλα και την καχυποψία των δεύτερων απέναντι στους Ούγγρους μετανάστες
από τη Ρουμανία που ενδυναμώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής
κρίσης (θεωρείται ότι η άφιξη τους ως φθηνού εργατικού δυναμικού επηρεάζει τόσο
το μισθολόγιο όσο και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης).241
Η εκλογική όμως απήχηση της Ένωσης, όπως προαναφέρθηκε, συνιστά μία
εξαρτημένη μεταβλητή των σχέσεων της με την ουγγρική και ρουμανική πολιτική
ελίτ, του πολιτικού, εκλογικού και κομματικού συστήματος και αναμφισβήτητα της
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δομής (ως ο συνασπισμός πολλών μειονοτικών ενώσεων) και των κομματικών
θέσεων της. Η μετριοπάθεια του κόμματος και η δυνατότητα εκπροσώπησης
ολόκληρου του κομματικού φάσματος, θετικά συμβαλλόμενη στην υλοποίηση της
επιθυμίας του για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ψήφων εντός της
ουγγρικής κοινότητας (catch-all party), σε συνδυασμό με το μέγεθος της μειονότητας
που του επιτρέπει να ξεπεράσει το όριο του 5% συνιστά τη Δημοκρατική Ένωση των
Ούγγρων της Τρανσυλβανίας ένα από τα πιο επιτυχημένα μειονοτικά κόμματα της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου με τα ποσοστά της να κυμαίνονται σταθερά από 5 – 7,5% του
συνόλου των ψήφων.
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4. ΙΣΠΑΝΙΑ

4.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ – ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.
Σύμφωνα με τον Down Brancati η αποκέντρωση των εξουσιών και η υιοθέτηση
ομοσπονδιακών

πολιτικών

συστημάτων

από

τα

κράτη,

αποτελεί

όπως

προαναφέρθηκε έναν από τους παράγοντες (για πολλούς ερευνητές τον κυριότερο)
που συμβάλλουν τόσο στην ίδρυση όσο και στην αύξηση της ισχύος των
περιφερειακών κομμάτων.242 Μία άποψη που συμμερίζεται και η Kerstin Hamman
στην περίπτωση της υβριδικής ισπανικής ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι η ίδρυση των
17 αυτόνομων περιφερειών δημιούργησε το απαραίτητο θεσμικό κενό και ενθάρρυνε
τον σχηματισμό εθνοτικών κομμάτων που ανταγωνίζονται σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.243
Το ισπανικό δημοκρατικό πολίτευμα υπήρξε λοιπόν το αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον χρισμένο από τον ίδιο τον Francisco Franco
διάδοχο του συγκεντρωτικού καθεστώτος, Βασιλιά Juan Carlos και τη ρεφορμιστική
παράταξη της καθεστωτικής κυβέρνησης.244 Απώτερος στόχος τους υπήρξε η
πολιτική σταθερότητα, επηρεασμένοι από τις άσχημες μνήμες της τελευταίας
σύντομης δημοκρατικής περιόδου (1931 – 1939), που το ιδιάζον πολιτικό
περιφερειακό σύστημα της οδήγησε στην πολιτική πόλωση και την αύξηση των
αυτονομιστικών διεκδικήσεων όλων των εθνοτήτων και κατέληξε στον τριετή
εμφύλιο πόλεμο, νικητής του οποίου αναδείχθηκε ο Franco.245
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των υποχωρήσεων στις οποίες προέβησαν τόσο τα
εθνικά όσο και τα περιφερειακά κόμματα αποτελούν οι Καταλανοί εθνικιστές που
θυσίασαν πολλές από τις επιδιώξεις τους έχοντας ως στόχο την επίτευξη της βασικής
προτεραιότητας τους δηλαδή την πολιτική αυτονομία για τη Generalitat (το
Κοινοβούλιο της Καταλονίας).246 Ωστόσο οι απαιτήσεις τους για περαιτέρω ειδικές
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εξουσίες δεν περιορίστηκαν αντιθέτως εντάθηκαν με τις συνεχόμενες εκλογικές νίκες
τη δεκαετία του 1980, του Jordi Pujol ηγέτη του CDC, αποτελώντας έμπρακτο
παράδειγμα του φόβου τόσο της ισπανικής κυβέρνησης, όσο και των κυβερνήσεων
άλλων κρατών ότι οι παραχωρήσεις αυξάνουν την επιθυμία των μειονοτήτων για
συνεχώς περισσότερες διεκδικήσεις.247
Οι ανταποδοτικές σχέσεις ανάμεσα στους εθνικούς και εθνοτικούς εκπροσώπους
επηρέασαν εκτός από το πολιτικό (μία ρευστή μορφή μη θεσμικού φεντεραλισμού
χαρακτηριζόμενο από έντονη πλειοδοσία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής
κυβέρνησης) και το ισπανικό εκλογικό σύστημα, καθώς η κυβέρνηση του UCD
εκπλήρωσε μία ακόμη απαίτηση της δημοκρατικής παράταξης (σοσιαλιστών,
κομμουνιστών, Καταλανών και Βάσκων οπαδών) και ψήφισε στο Κοινοβούλιο την
απλή αναλογική ως αρχή εκπροσώπησης στο θεσμικό επίπεδο των περιφερειών,
θέτοντας όμως ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κομμάτων στη κατανομή των
εδρών στο κοινοβούλιο να συμμετέχουν μόνο οι λίστες υποψηφίων που έχουν
τουλάχιστον το 3% των ψήφων σε μία εκλογική περιφέρεια.248 Επίσης, η κυβέρνηση,
φοβούμενη μία πιθανή αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας λόγω της πολιτικής
ενδυνάμωσης συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και επιθυμώντας την προστασία των
πολιτικών και κομματικών αρχηγών που ήταν ήδη στην εξουσία, ψήφισε ως τύπο
υποβολής των υποψηφίων την κλειστή λίστα με αποτέλεσμα την άμεση εξάρτηση
των βουλευτών από τα κόμματα τους.249
Η ρύθμιση του ορίου του 3% υπήρξε ανεδαφική (μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή
μόνο σε 4 μεγάλες περιφέρειες) καθώς ο πραγματικός περιορισμός της αναλογικής
εκπροσώπησης που διεκδίκησαν οι εκπρόσωποι των ισπανικών εθνοτήτων, είναι η
διαίρεση σε ανομοιογενείς περιφέρειες.250 Ο μεγάλος αριθμός των 54 εκλογικών
περιφερειών, με λίγο λιγότερους από 7 βουλευτές να αντιστοιχούν σε κάθε μία (στο
σύνολο ο αριθμός των βουλευτών στο κοινοβούλιο κυμαίνεται από 300 ως 400), σε
αντίθεση με τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης που εκλέγουν 32 και
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33 βουλευτές αντίστοιχα, ουσιαστικά αποκλείει την εκπροσώπηση των μικρών
εθνικών κομμάτων ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δύο μεγάλα (PSOE-PP).251
Η τελική δομή του εκλογικού συστήματος όπως σχηματίστηκε ως αποτέλεσμα
διαπραγματεύσεων απέτρεψε

τον κερματισμό

του

κομματικού

συστήματος

παρέχοντας στα δύο ευνοημένα, μεγάλα κόμματα τη δυνατότητα να σχηματίσουν
μονοκομματικές κυβερνήσεις, μετατρέποντας ουσιαστικά τις σχετικές πλειοψηφίες
ψήφων που έλαβαν στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1982, 1986 και 1989, σε
απόλυτες πλειοψηφίες εδρών.252 Ωστόσο από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα τόσο
το κεντροαριστερό PSOE (Spanish Socialist Workers’ Party – Ισπανικό Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα) όσο και το κεντροδεξιό PP (People’s Party – Λαϊκό Κόμμα)
αδυνατούν να λάβουν την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που ευνοεί
τη συμμετοχή των περιφερειακών (στην Ισπανία χαρακτηρίζονται και ως εθνικιστικά)
κομμάτων εντός των κυβερνητικών συνασπισμών.253 Αξιοσημείωτο είναι ότι από το
1977 ως το 2015 οι 8 από τις 12 κυβερνήσεις, δηλαδή το 66,66%, ήταν μειοψηφικές
κυβερνήσεις (με 3 από τις 4 πλειοψηφικές να έχουν σχηματιστεί τη δεκαετία του
1980) αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό κυβερνήσεων μειοψηφίας σε όλη την
Ευρώπη.254
Ιδανικοί σύμμαχοι λοιπόν, αποτελούν τα ισπανικά εθνοτικά κόμματα, που σε εθνικό
επίπεδο είναι πρόθυμα να συνεργαστούν με τα κόμματα τόσο της Δεξιάς όσο και της
Αριστεράς αλλά και να θυσιάσουν κάποιους από τους στόχους του πολιτικού
προγράμματος τους, επιδιώκοντας την υλοποίηση άλλων όπως η περίπτωση του CDC
κατά τη δημιουργία του Ισπανικού Συντάγματος του 1978 που περιγράφθηκε
παραπάνω.255 Επιπροσθέτως, πολλοί είναι οι λόγοι που συντελούν ώστε ένα
περιφερειακό κόμμα να αποτελέσει τμήμα μίας κυβερνητικής συνεργασίας όπως η
ταύτιση των θέσεων εθνικών – περιφερειακών κομμάτων, ανταλλάγματα (όπως οι
επενδύσεις στο έδαφος των περιφερειών και οι διορισμοί σε βασικά κρατικά όργανα)
και κυρίως το γεγονός ότι τα περιφερειακά κόμματα αποτελούν κόμματα μειοψηφίας
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που αδυνατούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς τη σύμπραξη των εθνικών
κομμάτων.256
Ωστόσο, η αδυναμία αυτή δεν συνεπάγεται την τυφλή και άνευ όρων υποστήριξη
προς τα κυβερνόντα κόμματα, γεγονός που αποδεικνύεται και μέσω της μεταβολής
του ρόλου που κατέχουν οι Ισπανικές περιφέρειες εντός του πολιτικού
συστήματος.257 Οι συμβολικές περιφέρειες της δεκαετίας του 1980, που ο ρόλος τους
περιοριζόταν στην ομιλία και διδαχή της τοπικής γλώσσας τους και δεν είχαν καμία
εξουσία στην κατανομή των πόρων, μετατράπηκαν σε τοπικά κοινοβούλια που εντός
των αρμοδιοτήτων τους συγκαταλέγονται η διαχείριση των πόρων για τα δημόσια
έργα, την υγεία και τον πολιτισμό ενώ στις «περισσότερο αυτόνομες» οι δομές για
την εκπαίδευση ως το αποτέλεσμα της στήριξης των τοπικών κομμάτων τους στις
εθνικές κυβερνήσεις μειοψηφίας.258
Σε μία βαθύτερη μάλιστα μελέτη του πολυεπίπεδου ισπανικού κομματικού
συστήματος, εντοπίζεται σύμφωνα με τη Field το φαινόμενο τα εθνοτικά κόμματα
που απαρτίζουν κυβερνήσεις μειοψηφίας σε περιφερειακό επίπεδο να τείνουν να
στηρίζουν μία αντίστοιχη κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο σε αντίθεση με τα κόμματα
που συνιστούν την αντιπολίτευση.259 Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η στάση του CIU
(ή CDC), που αποτελεί και την ισπανική περίπτωση μελέτης της συγκεκριμένης
εργασίας, όπου από το 1980 ως το 2003 η εθνική κοινοβουλευτική ομάδα του,
δρώντας ως ένα ακόμη όργανο της κυβέρνησης του CIU στην Καταλονία παρείχε τη
στήριξη στις εθνικές μειοψηφικές κυβερνήσεις.260 Η ήττα του το 2003 από τον
συνασπισμό PSC – PSOE, ERC και ICV, μετέτρεψε και τη στάση του προς την τότε
εθνική κυβέρνηση του José Luis Rodríguez Zapatero (2004 – 2011), με τον Carles
Campuzano μάλιστα (βουλευτή στο Ισπανικό Κογκρέσο από το 1996) να εξηγεί «ότι
είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και οποιαδήποτε σταθερή σχέση
με την κυβέρνηση όταν το CDC είναι αντιπολίτευση στην Καταλονία, (τονίζοντας
ακόμη τη δυναμική της διακυβέρνησης σε παράλληλες περιόδους κυβερνήσεων
μειοψηφίας τόσο στην Καταλονία όσο και την Ισπανία, που ακολουθεί τη λογική της
αμοιβαιότητας με το ένα κόμμα να εγγυάται την πλειοψηφία στη Μαδρίτη και το
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άλλο στη Βαρκελώνη)».261 Η παρούσα δήλωση αλλά και η αλλαγή στάσης του CIU
μετά την εκλογική νίκη του το Νοέμβριο του 2010 που ανέδειξε σε Πρόεδρο της
Generalitat τον Artur Mas επιβεβαιώνει την άποψη της Field για τις ανταποδοτικές
σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και τις περιφερειακές κυβερνήσεις μειοψηφίας.
Το διαπραγματευτικό αλλά συνάμα και ανταγωνιστικό πλαίσιο κέντρου –
περιφέρειας επηρεάζει όπως διαπιστώθηκε και τη μορφή του κομματικού συστήματος
και δημιουργεί το απαραίτητο κενό για την δημιουργία των περιφερειακών
κομμάτων, παρέχοντας τους το ρόλο του αναγκαίου μεσάζοντα για την ύπαρξη των
κυβερνήσεων. Όντας ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις περιφέρειες και την κεντρική
κυβέρνηση η έλλειψη τους μπορεί να ενισχύσει την ήδη ασταθή δομή του υπό
ιδιάζουσες συνθήκες δομημένο ομοσπονδιακού συστήματος της Ισπανίας καθώς ως
αυτή τη στιγμή δεν κατέχει τις σωστές δομές για να υπάρξει και μετά την εξάλειψη
τους. Από την άλλη όμως πλευρά θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο
εξαναγκασμός στον οποίο ωθούν την κυβέρνηση ώστε να επιτύχουν τα συμφέροντα
των περιφερειών τους σείει τα ήδη σαθρά θεμέλια του συστήματος. Αποτέλεσμα η
ομοσπονδία της Ισπανίας να αποτελεί όπως τόνισε ο Colomer ένα ανταγωνιστικό
πεδίο όπου η σύγκρουση των επιπέδων για την επίτευξη των στόχων τους είναι
αναπόφευκτη και τα περιφερειακά κόμματα αποτελούν τους βασικούς δρώντες που
είτε εντείνουν, είτε μετριάζουν το συγκρουσιακό περιβάλλον αποδεικνύοντας
έμπρακτα τη θεωρία που περιγράφθηκε παραπάνω στην οποία τα εθνοτικά κόμματα
κατέχουν το ρόλο του «μεσίτη» ανάμεσα στη μειοψηφική και την πλειοψηφική
ομάδα.262
Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, τόσο το εκλογικό και κομματικό σύστημα όσο και
ευρύτερα το φεντεραλιστικού τύπου ισπανικό πολιτικό σύστημα (δηλαδή οι τρεις από
τους παράγοντες που μελετάμε στη μελέτη της απήχησης των περιφερειακών
κομμάτων), ως το αποτέλεσμα αμοιβαίων υποχωρήσεων – διεκδικήσεων ανάμεσα
στο κέντρο και τις περιφέρειες, αφήνουν το απαραίτητο θεσμικό κενό, ευνοώντας την
ίδρυση και την απήχηση των περιφερειακών κομμάτων. Παρόλα αυτά, μία σύντομη
ματιά στην ισπανική πολιτική σκηνή αποδεικνύει ότι τα εθνοτικά κόμματα συλλέγουν
την πλειοψηφία των ψήφων σε 6 εκ των 17 αυτόνομων κοινοτήτων.
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Συγκεκριμένα σε περιφερειακό επίπεδο διαφαίνεται ότι από τις 17 αυτόνομες
κοινότητες στις 7 τα περιφερειακά κόμματα δεν διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, με
το κομματικό σύστημα των περιφερειών να αποτελεί μία μικρογραφία του εθνικού
κομματικού συστήματος που οι κυβερνητικοί σχηματισμοί απαρτίζονται από τα τρία
εθνικά κόμματα (PSOE – PP – IU).263 Αντίστοιχα σε άλλες 7 περιφέρειες εντός των
οποίων και μία από τις «ιστορικές εθνότητες» η Γαλικία, τα περιφερειακά κόμματα
συλλέγουν λίγο λιγότερο του 10% του συνόλου των ψήφων απαρτίζοντας μία
ικανοποιητική αντιπολίτευση και μετατρέποντας το τοπικό κομματικό σύστημα σε
τρικομματικό ανάμεσα στα δύο εθνικά κόμματα ( PSOE – PP) και ένα περιφερειακό
κόμμα.264 Τέλος σε τρεις μόνο περιφέρεις (οι δύο εκ των οποίων ανήκουν στις
παλαιές εθνότητες) τα εθνικιστικά κόμματα συλλέγουν την πλειονότητα των ψήφων
(στη Χώρα των Βάσκων και τη Navarre οι ψήφοι προς τα εθνικά κόμματα
περιορίζονται κάτω του 50% καθώς το PNV στη Χώρα των Βάσκων συλλέγει από
58% ως 67.5% το συνόλου των ψήφων, ενώ στην Καταλονία η κυβερνητική εξουσία
διαμοιράζεται ανάμεσα σε δύο περιφερειακά κόμματα το CDC και το ERC).265
Αντίστοιχα και σε εθνικό επίπεδο, αν και η αδυναμία των εθνικών κομμάτων να
σχηματίσουν

πλειοψηφικές

κυβερνήσεις

ευνοεί

τα

περιφερειακά

κόμματα,

μετατρέποντας τα μάλιστα στον αναγκαίο εταίρο που χωρίς τη σύμπραξη τους δεν θα
υφίσταται κυβέρνηση, μόνο δύο περιφέρειες, η Καταλονία (όπου από το 1993 ένα
από τα δύο μεγάλα περιφερειακά κόμματα στηρίζει συνήθως τη κυβέρνηση) και η
Χώρα των Βάσκων εκλέγουν σε μόνιμη βάση περιφερειακά κόμματα στο εθνικό
κοινοβούλιο.266 Αν και την περίοδο από το 1977 ως το 2000 οι μισές εκ των 17
αυτόνομων κοινοτήτων εξέλεξαν εθνοτικά κόμματα στις εθνικές εκλογές, μόνο το
CDC εκμεταλλεύτηκε, τον ζωτικής σημασίας ρόλο των περιφερειακών στην
κυβερνητική επιβίωση των εθνικών κομμάτων και συμμετείχε σε κοινοβουλευτικούς
σχηματισμούς.267 Επιπροσθέτως η Δημοκρατική Σύγκλιση της Καταλονίας έχει
αποτελέσει την κυβέρνηση της Generalitat για σχεδόν 30 χρόνια (από το 1980 – 2003
και από το 2010 – ως σήμερα), γεγονός που αποδεικνύει όπως προαναφέρθηκε ότι
κατέχει τη στήριξη του Καταλανικού λαού και σε περιφερειακό επίπεδο. Παρακάτω
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λοιπόν, έπεται η μελέτη της κομματικής ταυτότητας και του λόγου του CDC (τη
μεταβλητή που στη παρούσα εργασία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, ως παράγοντας που
επηρεάζει την απήχηση των περιφερειακών κομμάτων), καθώς αποτελεί το εθνοτικό
κόμμα έρευνας στην ισπανική περίπτωση αλλά και του κύριου κομματικού αντιπάλου
της του ERC, του περιφερειακού κόμματος που συμμετείχε στον κυβερνητικό
συνασπισμό την περίοδο 2003 – 2010 που η Σύγκλιση αποτελούσε την
κοινοβουλευτική αντιπολίτευση στη Generalitat και αναλύεται πρώτο καθώς η ίδρυση
του προηγείται χρονολογικά της Συγκλίσεως. Ωστόσο, η αδυναμία των εθνοτικών
κομμάτων να λάβουν τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού στην πλειονότητα των 17
αυτόνομων περιφερειών με μερικές εξαιρέσεις (όπως και της Καταλονίας), καθιστά
αναγκαία τη μελέτη της εθνοτικής ταυτότητας του καταλανικού πληθυσμού ως μία
ακόμη μεταβλητή που επιδρά στην απήχηση τους. Παρακάτω λοιπόν έπεται μία
σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών του καταλανικού λαού που σχηματίζουν την
ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του.

4.2 Η ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.
Η παρατήρηση του Juan Linz (1975) ότι «η Ισπανία είναι ένα κράτος για όλους τους
Ισπανούς, ένα έθνος – κράτος για ένα μεγάλο μέρος του ισπανικού πληθυσμού και
απλά ένα κράτος και όχι έθνος για σημαντικές μειονότητες» επεξηγεί ακόμη και
σήμερα το ζήτημα της πολιτισμικής ταυτότητας του πληθυσμού των ισπανικών
περιφερειών.268 Η εθνοτική ταυτότητα όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο,
είναι το άθροισμα των διακριτών χαρακτηριστικών της εθνοτικής ομάδας με πιο
συνηθισμένα τη θρησκεία και τη γλώσσα αλλά εξίσου σημαντικά είναι η μόνιμη
διαμονή σε μία περιοχή, η συγγένεια των μελών, η ιστορική συνέχεια και ο
πολιτισμός γενικότερα.269 Η κατανόηση εκ μέρους των μελών της ομάδας της
διαφορετικότητας τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους και η προβολή των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κοινής
συνειδήσεως και συνεπώς τη δημιουργία μίας μειονότητας.
268
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Ειδικότερα στην περίπτωση της ιστορικής εθνότητας της Καταλονίας, της δεύτερης
μεγαλύτερης πληθυσμιακά περιφέρειας του ισπανικού κράτους με πληθυσμό
7.516.254270 κατοίκους, (αποτελώντας δηλαδή το 16.05% του συνολικού πληθυσμού)
η μόνιμη διαμονή στο βορειοανατολικό άκρο της Ισπανίας δημιουργεί μία
αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων της.271 Ωστόσο, κάθε μειονοτική ομάδα εστιάζει σε
κάποια από τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της, τα οποία λειτουργούν ως οι
αναγνωριστικές αξίες και τα σύμβολα της ενότητας της, και στην περίπτωση της
Καταλονίας το χαρακτηριστικό αυτό είναι η καταλανική διάλεκτος.272

4.2.1 Η ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Αρχικά η χρήση της υπήρξε περιορισμένη και η καταλανική πνευματική
ιντελιγκέντσια αν και επιδίωκε την αφύπνιση της εθνοτικής ταυτότητας των
συμπατριωτών τους, συνήθιζε να χρησιμοποιεί την ισπανική και όχι την καταλανική
γλώσσα.273 Η χρήση της διευρύνθηκε τον 19ο αιώνα με την ανάπτυξη του ρομαντικού
κινήματος της «Αναγέννησης» (Renaixença), ένα κίνημα που έλαβε χώρα από το
1840 ως το 1870 και απώτερος στόχος του υπήρξε η επάνοδος της καταλανικής
διαλέκτου, παρουσιαζόμενη ως η «γλώσσα του πολιτισμού».274 Αν και η Renaissance
περιγράφεται ως ένα αστικό φαινόμενο της Βαρκελώνης, εντούτοις εξαπλώθηκε σε
όλες τις περιοχές που ομιλούνταν η καταλανική γλώσσα, από τις Βαλεαρίδες νήσους
μέχρι το γαλλικό Ρουσιγιόν (το Roussillon ανήκει στη Βόρεια Καταλονία και δόθηκε
στη Γαλλία το 1659, με την υπογραφή της Συνθήκης των Πυρηναίων που έληξε τη
γαλλο-ισπανική σύγκρουση την περίοδο του τριακονταετούς πολέμου) και από τη
Βαλένθια μέχρι το λιμάνι του Αλγκέρο στη Σαρδηνία και σε αντίθεση με άλλες
ισπανικές περιοχές ένα μουσικό, καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό αλλά και πολιτικό κύμα
«δημιουργίας» σάρωσε όλες τις τάξεις της καταλανικής κοινωνίας και όχι μόνο την
αστική.275 Επιπροσθέτως, η Αναγέννηση επηρέασε όλες τις ουμανιστικές τέχνες,
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δηλαδή την ποίηση, το θέατρο, την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη
φιλοσοφία, με τους καλλιτέχνες τους να επιδιώκουν την ενίσχυση της καταλανικής
ταυτότητας και να θέτουν τις βάσεις για την ανάδειξη της γλώσσας ως το κυρίαρχο
στοιχείο της καταλανικής ταυτότητας.276
Αντίστοιχα και οι πρωτεργάτες του εθνικισμού στην Καταλονία θεωρούσαν τη
γλώσσα ως ένα στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με τον αγώνα τους όσο και με
την ύπαρξη μίας δημοκρατικής Ισπανίας, γι’ αυτό και συμπεριελάμβαναν εντός των
αξιώσεων τους και τα γλωσσικά δικαιώματα.277 Σύμφωνα μάλιστα με τον πατέρα του
καταλανικού εθνικισμού, τον φεντεραλιστή πολιτικό Valentí Almirral I Llozer (1841
– 1904) η γλώσσα αποτελεί το μέσο έκφρασης της προσωπικότητας των ατόμων, και
τη χαρακτηρίζει ως το «πνεύμα» της Καταλονίας, αποτελώντας το κύριο στοιχείο
ενός Καταλανικού Volksgeist (μία λέξη δανεισμένη από τα γερμανικά που
κυριολεκτικά μεταφράζεται ως το «πνεύμα του λαού» και επιδιώκει να περιγράψει τη
μοναδικότητα που κατέχει συλλογικά το κάθε έθνος).278
Η σύνδεση γλώσσας – εθνοτικής ταυτότητας προβάλλεται και από τους σύγχρονους
παρακινητές της εθνοτικής συνειδήσεως, δηλαδή τα περιφερειακά κόμματα, που
όπως έχει ήδη τονιστεί αποτελούν την κύρια μορφή έκφρασης του εθνοτικού
εθνικισμού εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου.279 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
ο λόγος του Jordi Pujol την 1η Μαρτίου 1989 (ως Πρόεδρος της Generalitat και
αρχηγός του κομματικού συνασπισμού της Σύγκλισης και Ένωσης (CiU)) προς τον
Felipe Gonzales, το σοσιαλιστή πρωθυπουργό της τότε εκλεγμένης ισπανικής
κυβερνήσεως.280 Στο λόγο του ο Pujol προβάλλει τη γλώσσα και γενικότερα τον
πολιτισμό, ως τα κύρια στοιχεία της ταυτότητας του καταλανικού λαού και τονίζει ότι
η λύση του γλωσσικού ζητήματος θα επιδράσει στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα
στη κεντρική και την καταλανική κυβέρνηση.281 Επιπροσθέτως δεν διστάζει να
εντάξει το γλωσσικό εντός του αυτονομιστικoύ ζητήματος, προβάλλοντας τις
αυτονομιστικές επιδιώξεις ως το εύλογο αποτέλεσμα της ιδιαίτερης (άμεσα
συσχετισμένης με τη γλώσσα) ταυτότητας του καταλανικού πληθυσμού και όχι ως
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απόρροια των προθέσεων της μειονότητας για διοικητικές και πολιτικές
μεταρρυθμίσεις.282

4.2.2 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
Οι συνεχώς αυξανόμενες αυτονομιστικές επιδιώξεις των Καταλανών εθνικιστών με
το πρόσφατο ψήφισμα για ανεξαρτησία (Νοέμβριος 2014), έλκουν τις ρίζες τους πέρα
από τη γλωσσική ιδιαιτερότητα και στο ιστορικό παρελθόν του σύγχρονου ισπανικού
κράτους. Το αυτοκρατορικό παρελθόν της Καταλονίας, με το συνομοσπονδιακό
Στέμμα της Αραγονίας (αποτέλεσμα της δυναστικής ένωσης της κομητείας της
Βαρκελώνης και του βασιλείου της Αραγόνας), υπήρξε για 400 περίπου χρόνια από
τον 12ο μέχρι τον 16ο αιώνα η κυρία δύναμη της δυτικής Μεσογείου με τις κτήσεις
του να εκτείνονται ως τη Νότια Ιταλία και αποτελεί την απαρχή μίας σειράς
αλυσιδωτών γεγονότων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αυτονομιστικής
συνείδησης του πληθυσμού.283 Η κατάκτηση του από τον Φίλιππο Ε΄ (γνωστός και ως
Φίλιππος του Ανζού του οίκου των Βουρβόνων) λόγω της στήριξης των Καταλανών
στον αντίπαλο διεκδικητή του ισπανικού θρόνου (ανήκε στον Αυστριακό Οίκο των
Αψβούργων) και η προσπάθεια διάλυσης των τοπικών θεσμών από τους διαδόχους
του (κυρίως η Βασίλισσα Ισαβέλλα) όχι μόνο δεν κατάφερε να μειώσει τις
αυτονομιστικές διεκδικήσεις των Καταλανών, αλλά οδήγησε σε μία σειρά πολέμων
γνωστοί και ως Καρλικοί Πόλεμοι.284
Αφορμή για την έναρξη των συγκρούσεων υπήρξε η απόφαση του Βασιλιά
Φερδινάνδου Ζ΄ των Βουρβόνων να ορίσει διάδοχο του θρόνου την ανήλικη κόρη του
Ισαβέλλα Β΄ και την αντιβασίλισσα μητέρα της Μαρία Χριστίνα των Βουρβόνων ενώ
εξέδωσε και ένα αντίβαρο του Σαλικού Νόμου (δηλαδή του νόμου κατ’ αρρενογονία
του φραγκικού δικαίου που όριζε ότι η ιδιοκτησία μετά το θάνατο του κατόχου δεν
μπορεί να παραχωρηθεί σε γυναίκα εφόσον υπάρχουν άρρενες εν ζωή απόγονοι) με
το οποίο απέκλειε τον μεγαλύτερο αδερφό του και νόμιμο διάδοχο του θρόνου (λόγω
απουσίας αρσενικών τέκνων του Φερδινάνδου), Κάρλος Μαρία Ισίδρο των
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Βουρβόνων.285 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι Καρλιστές (δηλαδή οι
υποστηρικτές του Καρόλου) αποτέλεσαν την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια
στήριξης των περιφερειακών συμφερόντων και τους πρώτους υπέρμαχους της
αυτονομίας, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο τους προγόνους των σημερινών
ισπανικών εθνοτικών κομμάτων.286
Μάλιστα η νίκη τους στο δεύτερο καρλικό πόλεμο οδήγησε στην επιλογή για τον
ισπανικό θρόνο του Αμεδαίου του Οίκου της Σαβοΐας η παραίτηση του οποίου τρία
μόλις χρόνια αργότερα οδήγησε στην εγκαθίδρυση της πρώτης Ισπανικής
Δημοκρατίας (1873-1874).287 Ο προτεινόμενος ομοσπονδιακός δημοκρατικός τρόπος
διακυβέρνησης έλαβε μεγάλη απήχηση, με τις προσδοκίες των συντηρητικών
αυτονομιστών για την οριστική αναθεώρηση ενός αιώνα συγκεντρωτικής
διακυβέρνησης διαρκώς να αυξάνονται.288 Ο μεγάλος ενθουσιασμός του πλήθους είχε
ως απόρροια την αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τις περιφέρειες και πολλά
καντόνια (κομητείες) κήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Μαδρίτη, μία πράξη που
επέφερε την πτώση της πρώτης σύντομης Ισπανικής Δημοκρατίας (1873-1874).289
Ωστόσο η δημοκρατική περίοδος, αν και σύντομη, έθεσε τις βάσεις για την ταύτιση
στη συνείδηση των πολιτών της δημοκρατίας με την αυτονομία, ενώ η περίοδος
αποκατάστασης της μοναρχίας που ακολούθησε (1876-1923) αλλά και της
συγκεντρωτικής δικτατορίας του Primo de Rivera (1923-1930) χαρακτηρίζονται από
την αντίθεση που υπήρχε ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες περιφέρειες του ισπανικού
κράτους. Το γεγονός ότι η στηριζόμενη κυρίως στον αγροτικό τομέα και φτωχή πόλη
της Μαδρίτης αποτελούσε το πολιτικό κέντρο λήψης αποφάσεων σε αντίθεση με την
πλούσια και με κατάλληλες κοινωνικές και οργανωτικές δομές πόλη της
Βαρκελώνης, προκαλούσε τη δυσαρέσκεια του καταλανικού λαού και ενίσχυε τον
τοπικισμό του έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων και συγκρούσεων
μεταξύ των δύο περιφερειών.290
4.2.3 Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ.
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Ένας ανταγωνισμός που ενισχύθηκε από τους Καταλανούς βιομηχάνους, που ήδη
από τη δεκαετία του 1830 ασκούσαν ανεπιτυχή πίεση στην ισπανική κυβέρνηση ώστε
να λάβει μέτρα που θα προστάτευαν τις επιχειρήσεις τους από τον ξένο
ανταγωνισμό.291 Ως η «ηγεμονική» τάξη της Καταλονίας και κύριοι υποστηρικτές της
τοπικής πολιτικής ενδυνάμωσης των περιφερειών, μία πράξη που σαφώς ευνοούσε τα
συμφέροντα τους, παρείχαν οικονομική στήριξη σε πολιτικές και πολιτιστικές
πρωτοβουλίες με πολλούς βιομηχάνους μάλιστα να δρουν ως οι προστάτες του
καταλανισμού και να χρηματοδοτούν καλλιτεχνικές δράσεις (όπως η δημιουργία
λογοτεχνικών οργανώσεων, αλλά και η κατασκευή θεάτρων και όπερας) με στόχο τη
συχνότερη χρήση της καταλανικής διαλέκτου.292 Η οικονομική στήριξη των πρώτων
πολιτικών και καλλιτεχνών εθνικιστών οδήγησε στην ένταξη της προστασίας της
καταλανικής βιομηχανίας στον εθνοτικό τους λόγο ταυτίζοντας στη συνείδηση του
πληθυσμού την οικονομική ευμάρεια με την πολιτική αυτονομία.293 Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το έργο του Valentí Almirall «Lo Catalanisme» που εκδόθηκε
το 1886 και πρόκειται για το πρώτο καταλανικό σύγγραμμα με σαφή καθορισμό των
αρχών του καταλανικού εθνικισμού εντός των οποίων τοποθετούσε και την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Καταλονίας και υπογράμμιζε τη
σταδιακή αλλά αναπόφευκτη μετάβαση των Καταλανών από την ιδεολογία του
τοπικισμού σε αυτή του εθνικισμού.294
Την περίοδο της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας (1931-1939), η αναδιάρθρωση
του Συντάγματος μετέτρεψε το συγκεντρωτικό σε ένα ιδιάζον περιφερειακό κράτος,
με ένα ενδιάμεσο πολιτικό σύστημα ανάμεσα στο συγκεντρωτικό και το
ομοσπονδιακό μοντέλο, που παρείχε καθεστώς αυτονομίας στη Γαλικία, την
Καταλονία και τη Χώρα των Βάσκων και είχε ως στόχο την εξάλειψη των
συγκρούσεων.295 Ωστόσο παρά την επιθυμία των δημιουργών του προκάλεσε
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς υπήρξε πολιτική πόλωση επί της
διαιρετικής τομής κέντρου – περιφέρειας που οδήγησε εκ νέου σε εμφύλιο πόλεμο
(1936-1939), την περίοδο του οποίου μάλιστα οι αυτονομιστικές κινητοποιήσεις
εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την ισπανική ύπαιθρο.296 Ωστόσο η νίκη του Franco
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επέφερε μία μακρά περίοδο πολιτικού συγκεντρωτισμού καταστέλλοντας όλες τις
αυτονομιστικές εξεγέρσεις και έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας
Ισπανίας.297 Σε αντίθεση με την επιθυμία του ηγέτη του, η σκληρότητα του
«φρανκικού» δόγματος ενίσχυσε τις αυτονομιστικές τάσεις με τους αρχηγούς της
αντιπολίτευσης να προωθούν μέσω ενός ενιαίου πολιτικού προγράμματος τα
δημοκρατικά δικαιώματα των εθνοτήτων και την πολιτική αποκέντρωση του
ισπανικού κράτους.298 Αποτέλεσμα των παραπάνω υπήρξε η ήδη αναπτυσσόμενη από
την πρώτη δημοκρατική περίοδο της Ισπανίας ταύτιση στη συνείδηση του λαού και
ειδικά των κατοίκων των ιστορικών εθνοτήτων της πολιτικής αποκέντρωσης και της
αυτονομίας με το δημοκρατικό πολίτευμα καθιστώντας ουσιαστικά την αυτονομία
των περιοχών τους αυτονόητη κατά τη θεσμοθέτηση της ασύμμετρης ομοσπονδιακής
δημοκρατίας της Ισπανίας (1978).299
Συνοψίζοντας λοιπόν, στην περίπτωση της Καταλανικής εθνότητας η ταυτότητα του
πληθυσμού αποτελεί το άθροισμα της καταλανικής γλώσσας και της ιστορικής
συνέχειας που της παρέχει η μόνιμη διαμονή της στη συγκεκριμένη περιοχή. Η
διαρκής προβολή από την καταλανική ιντελιγκέντσια των αυτονομιστικών
διεκδικήσεων ως εύλογη απόρροια της γλωσσικής ιδιαιτερότητας των Καταλανών,
ταύτισε στην εθνοτική συνείδηση του πληθυσμού τις διεκδικήσεις για αυτονομία με
την ελεύθερη χρήση της καταλανικής διαλέκτου.300 Η επιθυμία όμως του Franco για
την εθνική ενότητα του ισπανικού λαού, μία επιθυμία που εξελίχθηκε σε εμμονή,
δημιουργώντας το φρανκικό δόγμα που δρούσε ενάντια στην πολιτιστική και
εθνοτική ποικιλομορφία, προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης που ανέπτυξε
ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα τόσο για τα δημοκρατικά δικαιώματα τους (ανάμεσα
τους και οι τοπικές γλώσσες) όσο και την πολιτική αποκέντρωση.301 Η διεκδίκηση
της αυτονομίας συνέπεσε και με την επιθυμία για πτώση του συγκεντρωτικού
καθεστώτος και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας γεγονός που καθιστούσε
αναπόφευκτη την ίδρυση ενός τύπου φεντεραλιστικού κράτους ώστε να επιτευχθεί η
σταθερότητα ενώ δικαιολογεί και τις συνεχώς αυξανόμενες αυτονομιστικές
διεκδικήσεις των εθνοτήτων (και της Καταλονίας) καθώς η αυτονομία με τη
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δημοκρατία, την οικονομική ευμάρεια και φυσικά τη χρήση της γλώσσας
ταυτίστηκαν στην εθνοτική συνείδηση των Καταλανών.302
Εντούτοις, θα ήταν να λάθος να μιλάμε για μία ομοιογενή κοινωνική ομάδα καθώς
περίπου το 1/3 των νόμιμων κατοίκων στην Καταλονία είναι μετανάστες ή απόγονοι
οικονομικών μεταναστών από τις φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας (ενδεικτικά να
αναφέρουμε ότι από το 1941 ως το 1980 λίγοι παραπάνω από 1.655.149 μετανάστες
εγκαταστάθηκαν στην Καταλονία), η μητρική γλώσσα των οποίων είναι διάφορη της
καταλανικής και υπολείπονται της συναισθηματικής σύνδεσης που προκαλεί η
μόνιμη διαμονή και η ύπαρξη συγγενών στη συγκεκριμένη περιοχή.303 Οι
πιθανότητες ανάπτυξης της καταλανικής συνειδήσεως μειώνονται δραστικά και από
το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού ανήκει στα χαμηλά
εισοδήματα και είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.304 Η εκπαίδευση, όπως έχει ήδη
αποδειχθεί σε πολλά δυτικά έθνη-κράτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εδραίωση και αναπαραγωγή της εθνικής και εθνοτικής συνειδήσεως του πληθυσμού.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της Καταλονίας όπου η καταλανική γλώσσα ταυτίστηκε
με την πνευματική ανάπτυξη, οι υψηλού μορφωτικού επιπέδου πολίτες, είτε γηγενών,
είτε μεταναστευτικών οικογενειών (των ανωτέρων οικονομικών τάξεων) έχουν πιο
ανεπτυγμένη την καταλανική «εθνικιστική» συνείδηση συγκριτικά με τους
Καταλανούς

χαμηλού

μορφωτικού

και

εισοδηματικού

επιπέδου

(συνήθως

μεταναστευτικών οικογενειών).305 Παρόλα αυτά, οι σχέσεις γηγενών – μεταναστών
χαρακτηρίζονται από ανοχή με τις δύο ομάδες να είναι άμεσα συνυφασμένες μεταξύ
τους και η Καταλονία σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ευρώπης (όπως η Βόρεια
Ιταλία), αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ένταξης της διαφορετικότητας με τις
ομάδες στο εσωτερικό της να θεωρούνται ως συστατικό του ιδιαίτερου χαρακτήρα
της, καθιστώντας την πρόταση Καταλανών εθνικιστών για πατριωτικούς μικτούς
γάμους άνευ ουσίας.306
Συμπερασματικά λοιπόν, αν έπρεπε να εντάξουμε την Καταλονία σε μία από τις
τρεις θεωρήσεις της εθνότητας, αποτελεί σαφέστατα όπως και η Ουγγρική
μειονότητα έμπρακτη εφαρμογή της τρίτης θεώρησης, με τη γλώσσα να συνιστά το
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κύριο πολιτισμικό γνώρισμα ανάπτυξης της εσωτερικής συνοχής και συνάμα
διαφοροποίησης του λαού από τις υπόλοιπες ισπανικές εθνότητες. Ταυτόχρονα όμως
άλλα στοιχεία όπως η καταγωγή (γηγενής ή μεταναστευτική), η εκπαίδευση, η
κοινωνική και οικονομική τάξη αλλά και η ηλικία, το φύλο και το μέγεθος της πόλης
όπου διαμένει κανείς (με εξαίρεση τη Βαρκελώνη που η Καταλανική ταυτότητα είναι
πιο ανεπτυγμένη στην υπόλοιπη περιφέρεια οι κάτοικοι των πόλεων κάτω των 10.000
έχουν πιο ανεπτυγμένη την καταλανική συνείδηση από αυτούς που διαμένουν σε
μεγαλύτερες πόλεις) επιδρούν ώστε ο κάθε πολίτης να αναπτύξει την ατομική
εθνοτική του ταυτότητα, με πολλούς μελετητές να κάνουν λόγο για την ύπαρξη του
φαινομένου της δυαδικής ταυτότητας.307 Σύμφωνα με το Moreno η έννοια της
«δυαδικής ταυτότητας» ή «σύνθετης εθνικότητας» επεξηγεί πλήρως τον τρόπο με τον
οποίο οι Ισπανοί πολίτες αυτό-προσδιορίζονται στο πλαίσιο του συγκρουσιακού
ομοσπονδιακού ισπανικού πολιτικού συστήματος και τις δύο ταυτότητες που αυτό
παρέχει δηλαδή την ισπανική εθνική και την εθνοτική ταυτότητα της εκάστοτε
περιφέρειας (στην παρούσα περίπτωση την Καταλανική) να ανταγωνίζονται μεταξύ
τους.308 Αποτέλεσμα λοιπόν των πολιτικών συγκρούσεων και της εθνοτικής εδαφικής
πολιτικής αποτελεί η ύπαρξη του φαινομένου διαφορετικών κατηγοριών ατομικών
πολιτισμικών ταυτοτήτων με κάποιους Καταλανούς να θεωρούν τους εαυτούς τους
μόνο ή περισσότερο Ισπανούς παρά Καταλανούς ή και το αντίθετο (δηλαδή
περισσότερο Καταλανούς παρά Ισπανούς) αλλά και εξίσου Καταλανούς και
Ισπανούς.309 Σπανιότερα, αν και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός
τους, κάποιος πολίτης αισθάνεται μόνο Ισπανός ή μόνο Καταλανός, γεγονός που
ευνοεί την πολιτική σταθερότητα, καθώς στην ακραία περίπτωση που μεγάλο τμήμα
του πληθυσμού θα αυτό-προσδιοριζόταν ως μόνο Καταλανός θα οδηγούσε σε
κοινωνική και πολιτική σύγκρουση και θα αυξανόταν οι αυτονομιστικές απαιτήσεις,
επιδιώκοντας

την

ανεξαρτησία στηριζόμενοι

«αυτοδιάθεσης των λαών».

310

ενδεχομένως

στην

αρχή της

Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1975 ως το

2001 το σύνολο των πολιτών που αισθανόταν περισσότερο ή μόνο Καταλανοί
αυξήθηκε από το 25% στο 40% του συνολικού πληθυσμού μειώνοντας αντίστοιχα το
ποσοστό αυτών που αισθάνονται περισσότερο ή μόνο Ισπανοί από 35% σε 20%
καθώς το ποσοστό αυτών που οι δύο ταυτότητες είναι ισότιμες στη συνείδηση του
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παρέμεινε στάσιμο στο 35% γεγονός που δικαιολογεί την αυξανομένη στήριξη προς
τα πιο ριζοσπαστικά περιφερειακά κόμματα που προβάλλουν εντονότερα τις
αυτονομιστικές διεκδικήσεις (ακόμη και την ανεξαρτησία) όπως η Δημοκρατική
Αριστερά της Καταλονίας (ERC) αλλά και τη μεταβολή του λόγου των μετριοπαθών
κομμάτων σε πιο αυτονομιστικό τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.311
Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και το υπό μελέτη κόμμα CDC που η εσωκομματική
επικράτηση της αυτονομιστικής πτέρυγας με ηγέτη τον Artur Mas έχει μετατρέψει
από το Σεπτέμβριο του 2015 τη Δημοκρατική Σύγκλιση της Καταλονίας στον κύριο
κομματικό εταίρο ενός κυβερνητικού σχηματισμού που έχει ως απώτερο στόχο την
ύπαρξη μίας ανεξάρτητης Καταλονίας. Ωστόσο πέρα από την αισθητή αύξηση της
καταλανικής ταυτότητας, η ατομική πολιτιστική ταυτότητα των Καταλανών
μεταβάλλεται διαρκώς με τους ίδιους τους πολίτες για κάποιο χρονικό διάστημα να
αισθάνονται περισσότερο Καταλανοί ενώ λίγο αργότερα περισσότερο Ισπανοί.312
Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

αποτελεί

το

έτος

1992,

τη

χρονιά

που

πραγματοποιηθήκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες της Βαρκελώνης, η Παγκοσμία έκθεση
της Σεβίλλης και η πεντακοσιοστή επέτειος από την ανακάλυψη της Αμερικής όπου
οι περισσότεροι πολίτες αισθανόταν εξίσου και Ισπανοί και Καταλανοί.313 Παρόλα
αυτά, αξιοσημείωτο είναι ότι αν και η καταλανική εθνοτική μειονότητα είναι
ανομοιογενής με την ατομική πολιτισμική ταυτότητα του πληθυσμού να είναι ασαφής
και συνεχώς μεταβαλλόμενη, παρουσιάζεται μία σταθερή εκλογική προτίμηση του
πληθυσμού προς τα τοπικά εθνοτικά κόμματα και συγκεκριμένα προς το CDC που
από το 1980 ως το 2015 λαμβάνει το 30,70 ως 46,19% του συνόλου των ψήφων,
κατέχοντας από 46 ως 72 θέσεις στο Καταλανικό Κοινοβούλιο, συγκεντρώνοντας
δηλαδή την πλειοψηφία των εδρών και συνάμα αποτελώντας την κυβέρνηση για 35
έτη με εξαίρεση την περίοδο από το 2003 ως το 2010, όποτε το ERC (ο κύριος
περιφερειακός κομματικός αντίπαλος της) σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας με
άλλα κόμματα, καθιστώντας το CIU αντιπολίτευση.314
Αντίστοιχα, μεγάλη στήριξη απολαμβάνει και σε εθνικό επίπεδο με τα ποσοστά του
να κυμαίνονται από 3% ως 5% κατέχοντας από 8 ως 18 θέσεις στο Κογκρέσο των
Αντιπροσώπων, καταλαμβάνοντας είτε την τρίτη είτε την τέταρτη θέση στο
311
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Κοινοβούλιο (λαμβάνοντας περισσότερους ψήφους και από εθνικά κόμματα) και
αποτελώντας τον ιδανικό όπως προαναφέρθηκε σύμμαχο για τα δύο μεγάλα κόμματα
στις μειοψηφούσες κυβερνήσεις τους.315 Αν και στις εθνικές εκλογές η Σύγκλιση
αποτελεί το δεύτερο σε απήχηση κόμμα μετά το PSC-PSOE που αποτελεί τo τμήμα
του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) στην Καταλονία (με
μόνη εξαίρεση τις εκλογές του 2011που έλαβε 16 έδρες στο ισπανικό κοινοβούλιο
έναντι των 14 που έλαβε το PSC-PSOE) στις καταλανικές εκλογές την πλειονότητα
των ψήφων λαμβάνει από το παρελθόν ένα εθνοτικό κόμμα (Lliga Regionalista, ERC,
CiU).
Σημαντικός παράγοντας της συγκεκριμένης προτιμήσεως του πληθυσμού αποτελεί
το γεγονός ότι ο καταλανικός πολιτικός εθνικισμός γεννήθηκε μέσα από τον
πολιτιστικό και πνευματικό εθνικισμό με πολλούς ηγέτες του δεύτερου να αποτελούν
τους ιδρυτές και κομματικούς αρχηγούς του πρώτου με την απαρχή της μετάβασης να
λαμβάνει χώρα την περίοδο του μοντερνισμού, ένα ευρωπαϊκό πολιτισμικό κίνημα
που αναπτύχθηκε και στην Καταλονία την περίοδο την αποκατάστασης της
μοναρχίας (1875-1923) και διαδέχθηκε την ήδη παρακμάζουσα Renaissance (18401870).316 Πρωταρχικός στόχος του υπήρξε η ισότιμη θέση του καταλανικού με τους
υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, μία επιθυμία που ενστερνίστηκαν και οι
καλλιτεχνικοί μοντερνιστικοί κύκλοι με διασημότερο ίσως εκπρόσωπο τον Antoni
Gaudi και κατασκεύασαν τη μοναδική αρχιτεκτονική δομή της Βαρκελώνης έχοντας
ως απώτερο στόχο την ανάδειξη της πόλης στην μοναδική πρωτεύουσα των
Καταλανών (μία πράξη που ευνόησε και η απότομη δημογραφική αύξηση του
πληθυσμού της Βαρκελώνης από 272.000 το 1887 έφθασε 547.000 στις αρχές του
20ου αιώνα).317
Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε η περίοδος της μοναρχικής αποκατάστασης
συμπίπτει και με την καταλανική οικονομική ανάπτυξη (ενδεικτικά να αναφερθεί ότι
το 1900 το 40% της ισπανικής βιομηχανίας υπήρξε συγκεντρωμένο στην
Καταλονία)318 με τη βιομηχανική τάξη να αναδεικνύεται σε ηγεμονική δύναμη που
ενίσχυε οικονομικά τις πολιτιστικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της αρεσκείας της.319
315
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Μάλιστα η πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και κυρίως η οικονομική πρόοδος του
μοντερνισμού είχε ως συνέπεια την ανάδυση μίας αστικής τάξης που ξεκινούσε δειλά
την πολιτική της οργάνωση την ίδια περίοδο με την έναρξη του πολιτικού εθνοτικού
εθνικισμού έχοντας ως συνέπεια την ταυτόχρονη δράση των εθνοτικών με τα
δημοκρατικά, ριζοσπαστικά και συνδικαλιστικά κινήματα.320 Συγκεκριμένα, η
αδιάκοπη σύγκρουση της ισπανικής κυβέρνησης που τασσόταν υπέρ της ελεύθερης
αγοράς με την καταλανική βιομηχανική τάξη που επιζητούσε κρατικό έλεγχο προς
όφελος των εγχώριων επιχειρήσεων ανάγκασε τα κόμματα να τοποθετηθούν και επί
του συγκεκριμένου ζητήματος.321 Η ανάδυση μίας εποχής έντονης εθνοτικής και
ταξικής πάλης κατέστησε επιτακτική την ίδρυση εθνοτικών κομμάτων που μέσω των
θέσεων τους στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τοποθετούνται σε όλο το
φάσμα του κομματικού άξονα, με τον πρώτο κομματικό σχηματισμό να ιδρύεται το
1882 από τον «πατέρα» του καταλανικού εθνικισμού Valenti Almirall I Llozer
(πολιτικός, δικηγόρος, δημοσιογράφος και «πατέρας του καταλανικού εθνικισμού»).
Κύριος στόχος του Centre Català υπήρξε η δημιουργία μίας πολιτικής οργάνωσης
που θα ένωνε όλους τους Καταλανούς και θα λειτουργούσε ως μοχλός πίεσης της
ισπανικής κεντρικής κυβερνήσεως.322 Σε όλη την περίοδο της αποκατάστασης της
ισπανικής μοναρχίας οι πνευματικοί και πολιτικοί εκφραστές της καταλανικής
ταυτότητας (η πλειονότητα των οποίων υπήρξε μέλος του κινήματος του
μοντερνισμού) επιδίωκαν την ίδρυση ενός κομματικού σχηματισμού ικανού να
ενώσει όλους τους Καταλανούς και να λάβει την απαιτούμενη εκλογική στήριξη ώστε
να συμμετέχει στο ισπανικό κοινοβούλιο, μία άποψη που ώθησε τα μέλη της Lliga de
Catalunya (ένα κόμμα κυρίαρχο στην πολιτική σκηνή εκείνης της περιόδου) να
πρωτοστατήσουν στην ίδρυση ενός μεγαλύτερου περιφερειακού σχηματισμού ικανού
να επιτύχει την εκλογή του στο ισπανικό κοινοβούλιο.323 Η πρόταση της Lliga έχαιρε
μεγάλης απηχήσεως και συνένωσε διάφορες ομάδες (σύλλογοι, συνδικάτα, κόμματα)
στον πρώτο καταλανικό κομματικό συνασπισμό τη Unió Catalanista (1891).324
Ωστόσο, η παράλληλη ανάπτυξη της εθνοτικής και της ταξικής συνειδήσεως
εμπόδισε την πρώτη να επικρατήσει της δεύτερης στη συνείδηση τόσο του λαού, όσο
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και της πνευματικής και πολιτικής ιντελιγκέντσιας έχοντας ως συνέπεια τη σύντομη
διάρκεια των κομματικών συνασπισμών με τη Unió Catalanista μάλιστα να διασπάται
σε δύο κόμματα. Αν και το Centre National Català (3 Σεπτεμβρίου 1899) που
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Enric Prat de la Riba και συσπείρωσε τα αντίθετα με
την ιδεολογία του Polaviejista325 μέλη της Unió Catalanista ενώ τα υπόλοιπα μέλη
συσπειρώθηκαν στη Unio Regionalista, ένα κόμμα που ιδρύθηκε στη Βαρκελώνη από
την Οργανωτική Επιτροπή του Περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου του
κόμματος του Polavieja (18 Οκτωβρίου 1899) προέβησαν σε μία εκ νέου προσωρινή
ένωση ενόψει των ισπανικών εκλογών του 1901, της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης
μετά την άρση των κυβερνητικών κατασταλτικών μέτρων του 1897, με στόχο την
«ένωση» όλων των πολιτών της καταλανικής περιφέρειας.326 Τελικά η σαρωτική νίκη
τους οδήγησε στον πρώτο μεγάλης διάρκειας καταλανικό συνασπισμό με την
ονομασία Lliga Regionalista που κυριάρχησε στο περιφερειακό κομματικό σύστημα
ως και την έναρξη της δεύτερης Δημοκρατίας το 1931.327
Μάλιστα η αθώα καρικατούρα του εορτασμού των μελών της Lliga Regionalista για
τη νίκη του κόμματος στις δημοτικές εκλογές του 1905 από το σατιρικό περιοδικό
Cu-cut! που εξόργισε χιλιάδες στρατιωτικούς, οι οποίοι αν και επιτέθηκαν στο
περιοδικό παρέμειναν ατιμώρητοι από την ισπανική κυβέρνηση ενώ παράλληλα
προωθούσε την επιβολή του «Νόμου των Δικαιοδοσιών ή των Δικαστηρίων» (όριζε
ότι τα παραπτώματα σε βάρος του στρατού και των εθνικών συμβόλων όπως η
σημαία και ο ύμνος θα δικάζονται από τα στρατιωτικά δικαστήρια), υπήρξε η αφορμή
για την ένωση των καρλιστών του Partido Carlista, των φεντεραλιστών,
φονταμενταλιστών και εθνικιστών ρεπουμπλικάνων σε ένα κομματικό συνασπισμό
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γνωστό ως Solidaritat Catalana.328 Μάλιστα η επιτυχία της Catalana στις εθνικές
εκλογές του 1907 όπου συνέλεξε 6,9% του συνόλου των ψήφων και κατέλαβε τις 41
από τις 44 έδρες της περιφέρειας της Καταλονίας και όλες στην πόλη της
Βαρκελώνης μετέτρεψε την ιδανικά ενωμένη καταλανική κοινότητα από φανταστική
σε απτή πραγματικότητα.329
Ωστόσο, η απότομη διάλυση της με την αποχώρηση της ρεπουμπλικανικής πτέρυγας
λόγω της ήττας του συνασπισμού στις εκλογές της Βαρκελώνης το 1908 διέψευσε
ολοκληρωτικά τις προσδοκίες για την ένωση όλων των πολιτών σε ένα πανκαταλανικό συνασπισμό που θα προέβαλλε τα συμφέροντα της Καταλονίας και
απέδειξε εκ νέου ότι η ταύτιση στη συνείδηση των πολιτών της εθνοτικής και της
κοινωνικής και οικονομικής ιδεολογίας λόγω της παράλληλης ανάπτυξης τους υπήρξε
τόσο βαθιά με την πρώτη πλέον να αδυνατεί να ξεπεράσει τη δεύτερη για την ίδρυση
ενός συνασπισμού διαφόρων ιδεολογικά κομμάτων.330 Εντούτοις η Catalana παρά τη
σύντομη διάρκεια της ύπαρξης της ανάγκασε την κυβέρνηση του Antonio Maura,
(1835-1925) που πρότεινε την ίδρυση διοικητικών σωμάτων (mancomunidades), να
δώσει τη δέουσα προσοχή στο περιθωριοποιημένο μέχρι πρότινος καταλανικό
ζήτημα, αποτελώντας την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία απόκτησης ενός βαθμού
αυτονομίας για την Καταλονία.331
Μία πρόταση που έγινε αντιληπτή από τη Lliga Regionalista (τον κομματικό
συνασπισμό του Centre National Català και της Unio Regionalista), και ο ηγέτης του
κόμματος Enric Prat de la Riba (πολιτικός, συγγραφέας, ιδρυτής του Centre National
Català και έναν εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων του καταλανικού εθνικισμού)
κατέθεσε πρόταση για την ένωση των τεσσάρων καταλανικών επαρχιών υπό μία
ενιαία διοίκηση αποτελώντας την πρώτη μορφή αυτοδιοίκησης της Καταλονίας.332
Τελικά η Mancomunitat de Catalunya ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1914 και πρώτος
Πρόεδρος ορίστηκε ο Enric Prat de la Riba (από το 1907 υπήρξε εκλεγμένος
Πρόεδρος του Επαρχιακού συμβουλίου), ένα αξίωμα που κατείχε ως το θάνατο του
το 1917 όπου και τον διαδέχθηκε ο Francesc Cambó ως τον Απρίλιο του 1924 και τη
διάλυση της Κοινοπολιτείας της Καταλονίας από τη δικτατορική κυβέρνηση του
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Primo de Rivera.333 Ο Francesc Cambó (αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας) υπήρξε
παράλληλα και κομματικός αρχηγός της Lliga (μέχρι το 1933) αποτελώντας
χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής δράσης της βιομηχανικής ηγεμονικής
τάξης που πέρα από το γεγονός ότι προσέφεραν μεγάλο μέρος των κομματικών
εσόδων, λάμβαναν μέρος στις τοπικές και εθνικές εκλογές ως υποψήφιοι του
κόμματος.334
Η διαρκής κατοχή της Προεδρίας της Κοινοπολιτείας από τους ηγέτες του κόμματος
υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεχούς αυξανόμενης εκλογικής απήχησης της Lliga με
τα ποσοστά της να κυμαίνονται από 3,42-5,13% (ποσοστό που έλαβε στις εκλογές
του 1918 όπου συμμετείχε για πρώτη φορά υπό την ηγεσία του Francesc Cambó
καταλαμβάνοντας 21 έδρες στο ισπανικό κοινοβούλιο).335 Αξιοσημείωτη κρίνεται και
η συμμετοχή της Lliga στον κυβερνητικό συνασπισμό με στόχο τη σταθεροποίηση
της κυβερνητικής εξουσίας σε μία περίοδο διαρκούς σύγκρουσης της με το αναρχικό
και συνδικαλιστικό τμήμα της καταλανικής κοινωνίας καθώς αποτέλεσε την απαρχή
της συμμετοχής των καταλανικών κομμάτων στις εθνικές μειοψηφικές κυβερνήσεις
με απώτερο στόχο την αποκόμιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων οφελών για την
περιφέρεια τους.336 Αν και η κυβερνητική συμμετοχή (ο Cambó μάλιστα διετέλεσε
Υπουργός Οικονομικών της ισπανικής κυβέρνησης του 1922) δεν επηρέασε αρχικώς
την εκλογική απήχηση του κόμματος καθώς στις εκλογές του 1923 διατήρησε
σταθερά τα ποσοστά και κέρδισε 20 από τις 43 βουλευτικές έδρες της Βαρκελώνης
παρά την αποχώρηση των λιγότερο συντηρητικών μελών του κόμματος και την
ίδρυση το 1922 της Acció Catalana, (ένα ριζοσπαστικότερο κομματικό συνασπισμό
με σημαντικότερο επίτευγμα του τη δημιουργία της Τριπλής Συμμαχίας με τις άλλες
δύο ιστορικές εθνότητες των Βάσκων και των Γαλικιάνων το 1923).337 Τελικά η
ένταξη της Acció Catalana στη Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας
συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού ρεπουμπλικανικού κομματικού
συνασπισμού σε συνδυασμό με την αδιάλλακτη αντιδημοκρατική στάση του Cambó
επέδρασε στη σταδιακή πτώση της απήχησης του κόμματος και στην οριστική
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διάλυση του το 1936 με μεγάλο αριθμό μελών της να εντάσσονται στο μόνο κόμμα
που ιδρύθηκε από τον μετέπειτα δικτάτορα Franco.338
Συνοψίζοντας λοιπόν η Lliga Regionalista υπήρξε ο πρώτος κομματικός
συνασπισμός που πέτυχε όχι μόνο να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη των
Καταλανών για την είσοδο του στο ισπανικό κοινοβούλιο αλλά και να συμμετέχει ως
μέλος κυβερνητικών συμμαχιών διεκδικώντας όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη
για την Καταλονία. Αν και η Κοινοπολιτεία της Καταλονίας ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία του ηγέτη του κόμματος Enric Prat de la Riba αποτελώντας την πρώτη
νεότερη μορφή αυτόνομης διοίκησης της Καταλονίας (συγκεντρώνοντας τις
αρμοδιότητες των επαρχιακών συμβουλίων), ως κυβερνών κόμμα δεν προέβαλλε
εντονότερες αυτονομιστικές διεκδικήσεις.339
Ένας εκ των κύριων λόγων της παρούσης στάσης του κόμματος υπήρξε η ηγετική
φυσιογνωμία του Enric Prat de la Riba, ενός από τους σημαντικότερους εκφραστές
της καταλανικής εθνοτικής ταυτότητας (μάλιστα το έργο του La nationalita Catalana
αποτελεί ως

σήμερα το βασικό κείμενο του καταλανικού εθνικισμού), που η

ιδεολογία του υπήρξε κυρίαρχη στο εσωτερικό της Lliga.340 Αν και την περίοδο της
δράσης του de la Riba πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από τον καταλανικό τοπικισμό
στον εθνικισμό (όποτε η κυβέρνηση της Lliga με τις ελάχιστες αρμοδιότητες και τον
περιορισμένο προϋπολογισμό μετέτρεψε τη Βαρκελώνη στην πόλη με την πιο έντονη
πολιτιστική ζωή ενδυναμώνοντας παράλληλα την εθνοτική ταυτότητα του
πληθυσμού) ο ίδιος υπήρξε αντίθετος σε οποιαδήποτε μορφή απόσχισης ή
επέκτασης.341 Σε αντίθεση με τον προκάτοχο του Almirall που τασσόταν υπέρ του
φεντεραλισμού και όχι της απόσχισης ο de la Riba υπήρξε υπέρμαχος μίας όχι
ανεξάρτητης αλλά αυτόνομης Καταλονίας, ως το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων
με την κυβέρνηση του ισπανικού κράτους του οποίου αποτελούσε τμήμα.342
Γενικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο καταλανικός τοπικισμός των πρώτων ετών
καθώς και ο εθνικισμός επί de la Riba σε αντίθεση με την περίοδο της δεύτερης
ισπανικής δημοκρατίας και κομματικής κυριαρχίας του ERC (το οποίο στη μετά –
Φράνκο εποχή αποτέλεσε το δεύτερο σε εκλογική απήχηση κόμμα και κύριο
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κομματικό αντίπαλο του CDC και η μελέτη του ακολουθεί παρακάτω) δεν επιδίωκε
την απόσχιση με τη Μαδρίτη αλλά τον επηρεασμό των πολιτικών επιλογών της προς
όφελος της περιφέρειας, με την καταλανική μάλιστα αστική τάξη να προσπαθεί να
εξασφαλίσει μία ηγεμονική θέση εντός του ισπανικού κράτους που με τη σειρά του
απέκρουε την προσπάθεια αυτή προβάλλοντας την ανικανότητα τους να ενταχθούν
στη σύγχρονη κοινωνία λόγω της στενής σχέσης τους με τους ισπανούς γαιοκτήμονες
και τις θρησκευτικές αρχές των Ιακωβίνων.343

4.3 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - REPUBLICAN LEFT
OF CATALONIA - Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ
(ERC).

4.3.1 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1931 –
1939).
Ως ένας συνασπισμός μικρών κομμάτων εθνικιστικής και αριστερής ιδεολογίας
(κύριοι κομματικοί εταίροι υπήρξαν η πολιτική παραστρατιωτική οργάνωση του
Francesc Macià με την ονομασία Estat Català που είχε ως στόχο την ανεξαρτησία της
Καταλονίας και το Partit Republicà Català δηλαδή το Καταλανικό Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα ηγέτης του οποίου υπήρξε ο Lluís Companys i Jover) ιδρύθηκε στα τέλη της
δικτατορίας του Primo de Rivera η Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας (Μάρτιος
1931) με Πρόεδρο τον Francesc Macià.344 Αν και το Καταλανικό Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα (1917-1931) απορροφήθηκε πλήρως από τον συνασπισμό, η Estat Català
διατήρησε την οργανωτική αυτονομία της και μάλιστα μετά το θάνατο του Macià
διεκδίκησε τον έλεγχο της ηγεσίας του ERC, ενώ τον Οκτώβριο του 1934
πραγματοποίησε ένοπλη εξέγερση, γεγονός που οδήγησε σε σύγκρουση με την
ισπανική κυβέρνηση και φυσικά με τον Companys (διάδοχο του Macià στην
Προεδρία του κόμματος) αποχωρώντας τελικά από τον συνασπισμό.345
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Η Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας αντικατέστησε τη Lliga Regionalista και
σε αντίθεση με το συντηρητικό μετριοπαθές προκάτοχο κόμμα, το ERC όπως
διαφαίνεται και από το όνομα του προέβαλε ένα σαφή ρεπουμπλικανικό
προσανατολισμό

με

έντονη

εθνικιστική

στάση

που

ριζοσπαστικοποιήθηκε

περισσότερο στα χρόνια της δικτατορίας του Franco.346 Οι κύριες ιδέες του πολιτικού
προγράμματος του συνοψίζονται στην αναγνώριση της Καταλονίας ως έθνος, στην
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην αναδιανομή του
πλούτου ενώ εντός του κοινωνικού προγράμματος του συμπεριλαμβάνονται η
ελεύθερη σύσταση ενώσεων, το δικαίωμα απεργιακών κινητοποιήσεων, η οριοθέτηση
του κατώτατου μισθού ταυτόχρονα με την καθιέρωση της οκτάωρης απασχόλησης με
υποχρεωτικές διακοπές, ασφάλιση και συνταξιοδότηση.347 Γενικότερα, πλήθος
μεταρρυθμίσεων έλαβαν χώρα κατά τη διακυβέρνηση της Δημοκρατικής Αριστεράς
μετατρέποντας μάλιστα πολλές καταλανικές περιοχές σε θέατρο των πιο
ριζοσπαστικών καινοτομιών όπως οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν
το καταλανικό σχολικό σύστημα σε ένα από τα πιο προοδευτικά της Ευρώπης.348
Ωστόσο η σημαντικότερη επιτυχία του κόμματος έγκειται στην κυβερνητική έγκριση
του καταστατικού για την καταλανική αυτονομία αλλά και στην αναγέννηση θεσμών
της τοπικής διοίκησης που είχαν εξαλειφτεί κατά τον πόλεμο της ισπανικής
διαδοχής.349 Ανάμεσα σε αυτούς εντάσσεται και η Generalitat de Catalunya δηλαδή
το Κοινοβούλιο της Καταλονίας, με πρώτο Πρόεδρο τον ίδιο τον Macià (στις
καταλανικές εκλογές του 1932 το ERC έλαβε το 47,1% του συνόλου των ψήφων) ως
το θάνατο του το 1933 όπου και τον διαδέχθηκε στην ηγεσία τόσο του κόμματος όσο
και του κοινοβουλίου ο Lluis Companys.350 Η συμμετοχή του ERC στο συνέδριο του
San Sebastian (17 Σεπτεμβρίου 1931) όπου υπογράφηκε από όλα τα ισπανικά
ρεπουμπλικανικά κόμματα η ομώνυμη συμφωνία με στόχο την επαναφορά της
δημοκρατίας μέσω της σύστασης μίας Ρεπουμπλικανικής Επαναστατικής Επιτροπής
(μέλη της υπήρξαν η Estat Català, η Acció Catalana, και το νεοσύστατο Acció
Catalana Republicana, τρία κόμματα που μετέπειτα συμμετείχαν στον συνασπισμό
της Δημοκρατικής Αριστεράς) ως η προσωρινή κυβέρνηση του ισπανικού κράτους,
346
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συνέβαλε στην επιλογή της αρχής του αυτοπροσδιορισμού ως κατάλληλης για την
διοίκηση της Καταλονίας.351
Εντούτοις, ορμώμενος από τη σαρωτική νίκη του κόμματος στις δημοτικές εκλογές
του Απριλίου 1931, ο Macià παρέβλεψε το σύμφωνο και προχώρησε στην
ανακοίνωση της καταλανικής ανεξαρτησίας εντός ενός ισπανικού ομοσπονδιακού
κράτους.352 Αντίστοιχα και ο Companys, ως Πρόεδρος του κόμματος και του
Κοινοβουλίου με αιτιολογία την αναίρεση από τη δεξιά κυβέρνηση της συντηρητικής
CEDA (Spanish Confederation of Autonomous Right-wing groups) όλων των
συνταγματικών αναθεωρήσεων που ευνοούσαν την αυτοδιοίκηση των Καταλανών,
κήρυξε παρά τον κίνδυνο στρατιωτικού πραξικοπήματος την ανεξαρτησία της
Καταλονίας (1935), προκαλώντας την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης που διέλυσε
τη Generalitat και φυλάκισε 3400 Καταλανούς πολιτικούς που απελευθερώθηκαν το
1936 κατόπιν της νίκης στις εκλογές του Φεβρουαρίου του Ισπανικού Λαϊκού
Μετώπου (Popular Front), μέλος του οποίου υπήρξε και το ERC.353
Η Δημοκρατική Αριστερά, ως κύριος φορέας έκφρασης της καταλανικής
ανεξαρτησίας έχαιρε μεγάλης απηχήσεως από τους Καταλανούς (στο δημοψήφισμα
που διοργάνωσε ο Macià το 1931 εγκρίθηκε η πρόταση του για την καταλανική
ανεξαρτησία με 600.000 έναντι των συνολικών 800.000 ψήφων) τόσο στις
καταλανικές όσο και στις ισπανικές εκλογές και ιδιαίτερα εντός των μεσαίων και
εργατικών τάξεων.354 Ωστόσο η ήττα του Ισπανικού Λαϊκού Μετώπου από τα
συντηρητικά στρατεύματα του Francisco Franco που μάχονταν τον σοσιαλισμό και
τον διαχωρισμό του ισπανικού κράτους σε περιφέρειες και η κατάκτηση της
Βαρκελώνης (Ιανουάριος 1939) σήμαινε τη διάλυση της Generalitat και τη σύλληψη
70.000 οπαδών του ERC που φυλακίστηκαν ή εκτελέστηκαν όπως ο Προέδρος της
Generalitat Companys, αποτελώντας μάλιστα τον μοναδικό Πρόεδρο εκλεγμένης
δημοκρατικά κυβερνήσεως που εκτελέστηκε.355
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4.3.2 Η ΜΕΤΑ ΦΡΑΝKO ΕΠΟΧΗ – Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1977 – ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ).
Η θριαμβευτική επιστροφή σαν λαϊκού ήρωα του Josep Taradellas i Joan,
(γραμματέα του ERC και εκλεγμένου Προέδρου της Generalitat από το 1954) κατόπιν
προσκλήσεως από την κυβέρνηση του Adolfo Suarez, ώστε να αναλάβει την
Προεδρία της καταλανικής κυβερνήσεως εθνικής ενότητας και να προετοιμάσει το
έδαφος για τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές του καταλανικού κοινοβουλίου δεν
έκαναν τη κοινή γνώμη θετικά προσκείμενη προς το ERC.356 Στις πρώτες
δημοκρατικές εκλογές του καταλανικού κοινοβουλίου (1980) την πλειονότητα των
ψήφων έλαβε η «Σύγκλιση και Ένωση» και Πρόεδρος της Generalitat εκλέχθηκε ο
Jordi Pujol. Η δημοκρατική Αριστερά παρά την αδιάλειπτη συμμετοχή των μελών της
στις αντιστασιακές προς τη φρανκική κυβέρνηση δράσεις (έχοντας μάλιστα
σχηματίσει εξόριστη δημοκρατική κυβέρνηση με Πρόεδρο τον Taradellas),
συγκέντρωσε μόλις 240.000 ψήφους δηλαδή το 8,90% του συνόλου των ψήφων και
κέρδισε 14 θέσεις στο κοινοβούλιο.357
Σύμφωνα με τους ερευνητές πιθανή αιτία της πτώσης και πιθανής εξάλειψης του
κόμματος που δεν έλαβε πάνω από 5% του συνόλου τω ψήφων όλη τη δεκαετία του
’90 (4,41 και 4,14% στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1984 κι 1988 αντίστοιχα)
υπήρξε η ασαφής μετριοπαθής στάση του ERC στις νέες συνθήκες που επέβαλλαν οι
οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης
του καθεστώτος και της μετάβασης στη δημοκρατία όπως η μη στήριξη από το κόμμα
του Συντάγματος του 1977 με την αιτιολογία ότι δεν περιείχε τις ρεπουμπλικανικές
αρχές και κυρίως την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών.358
Εντούτοις η μεταβολή της στάσης του ERC που τάχθηκε υπέρ της πλήρους
καταλανικής ανεξαρτησίας, κατόπιν της εκλογής (1989) του Angel Colom ως
Γενικού Γραμματέα του κόμματος (που εισήγαγε μάλιστα στους κόλπους του
πολλούς αυτονομιστές, μέλη της Terra Lliure μίας πρώην τρομοκρατικής οργάνωσης
την οποία ο ίδιος διέλυσε) συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητας του κόμματος
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καθώς στις εκλογές του 1992, τη χρονιά που ο Colom ανέλαβε επίσημα την Προεδρία
του κόμματος συγκέντρωσε 7,96% του συνόλου των ψήφων κερδίζοντας 11 θέσεις
στο κοινοβούλιο και διπλασιάζοντας σχεδόν το ποσοστό του από το 4,14% και τις 6
έδρες που κέρδισε στις προηγούμενες εκλογές του 1988.359

4.3.3 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ.
Το 1993 στο 19ο Εθνικό Συνέδριο του κόμματος ορίστηκαν κατόπιν προτροπής του
Angel Colom οι κύριες πολιτικές θέσεις του ταξινομημένες σε τρεις τομείς με τις
ονομασίες Esquerra, República και Catalunya (οι έννοιες που απαρτίζουν και την
ονομασία του κόμματος), γνωστές και ως η «Ιδεολογική Διακήρυξη της
Δημοκρατικής Αριστεράς της Καταλονίας».360 Πιστή στην αριστερή ιδεολογία, η
Δημοκρατική Αριστερά τάσσεται υπέρ του κρατικού ελέγχου της οικονομίας και του
σεβασμού στα οικολογικά όρια του πλανήτη ενώ στον κοινωνικό τομέα θεωρεί
απαραίτητη την ύπαρξη ενός κράτους πρόνοιας όπου ο δημόσιος τομέας (με την
κρατική οικονομία να τίθεται στη διάθεση ολόκληρου του καταλανικού λαού) θα
αναλάβει βασικές υπηρεσίες έχοντας ως απώτερο στόχο την αναδιανομή του πλούτου
από τα ευπορότερα στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα.361 Επιπροσθέτως, η
παρελθοντική δράση του κόμματος ενάντια στις μοναρχικές κυβερνήσεις αιτιολογεί
πλήρως τη στάση του ως υπέρμαχου μίας δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα
προασπίζει τα ατομικά δικαιώματα ενάντια σε κάθε μορφής διάκριση, θέτοντας
μάλιστα ως στόχο την εμβάθυνση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
μέσω εγκαθίδρυσης μηχανισμών που θα μετατρέψουν την αντιπροσωπευτική σε
συμμετοχική δημοκρατία.362 Τέλος το όνομα της Περιφέρειας (Catalunya) στα αρχικά
του κόμματος αποτελεί παράλληλα και τον τρίτο και σημαντικότερο πυλώνα του
προγράμματος, στον οποίο περιγράφεται το ιδανικό σύμφωνα με το κόμμα πολιτικό
σύστημα για την Καταλονία.
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Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου καταλανικού έθνους (ως αποτέλεσμα του δικαιώματος
της αυτοδιάθεσης των λαών) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την ιδανική
λύση σύμφωνα με το ERC καθώς η μη πρόσβαση της ισπανικής κυβέρνησης στους
καταλανικούς πόρους και η αδυναμία επιβολής από μέρους της, της άνισης σε βάρος
της Καταλονίας φορολογικής πολιτικής θα επιφέρει την οικονομική και κοινωνική
ευημερία των πολιτών.363 Με μακροπρόθεσμο στόχο την ένταξη τους στη
Δημοκρατία της Καταλονίας ή στη Βαλένθια (για την οποία προτείνει τη μετατροπή
της από περιφέρεια σε ανεξάρτητο κράτος) η Βόρεια Καταλονία και κάθε μία εκ των
Βαλεαρίδων νήσων ξεχωριστά (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα) θα
μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους μέσω της χρήσης του δικαιώματος της
αυτοδιάθεσης.364
Αν και η ιδεολογική διακήρυξη του κόμματος οριοθέτησε τις θέσεις του, εντούτοις
δεν παραμένουν αμετάβλητες ενόψει των διεθνών και εγχώριων οικονομικών και
κοινωνικών γεγονότων όπως η ιδιαίτερη έμφαση που δίνει τα τελευταία χρόνια στο
κράτος πρόνοιας ενόψει της διεθνούς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει και την
Ισπανία.365 Η σαφής πλέον στάση του κόμματος υπέρ της ανεξαρτησίας υπήρξε η
απαρχή της ανόδου της εκλογικής απηχήσεως του τόσο στις εθνικές εκλογές εκείνης
της χρονιάς, όποτε και εξέλεξε τον πρώτο βουλευτή του στο εθνικό κοινοβούλιο από
την πτώση του καθεστώτος του Franco και έπειτα όσο και στις δημοτικές καθώς στις
εκλογές του 1995 αύξησε τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων του από 39 σε 69.366
Η ανοδική πορεία της δημοτικότητας του ERC δεν διεκόπη ούτε και από την εκλογή
(21ο Εθνικό Συνέδριο του κόμματος στη Βιλαφράνκα, 1996) ως Γενικού Γραμματέα
του κόμματος του Josep Luis Carod – Rovira και στις καταλανικές εκλογές του 1999
συνέλεξε 271.173 ψήφους αποτελώντας το 8,67% του συνόλου των ψήφων.367
Γενικότερα αν και όλη τη δεκαετία του 1990 τα ποσοστά του κόμματος σε
περιφερειακό επίπεδο κυμάνθηκαν από 7,96 – 9,49%, ποσοστά διπλάσια της
δεκαετίας του 80, στις ισπανικές εκλογές με εξαίρεση το 1993 (μόλις είχε θεσπιστεί
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το καταστατικό του κόμματος) που απέστειλε ένα βουλευτή απέτυχε να εκλέξει
αντιπροσώπους στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1996,2000).368
Εντούτοις η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα επέφερε μεταβολή και στα εθνικά
εκλογικά αποτελέσματα καθώς το ERC στις εκλογές του 2004 έλαβε το 15,89% των
ισπανικών ψήφων και εξέλεξε 8 βουλευτές αποτελώντας το τέταρτο σε ισχύ κόμμα
του ισπανικού κοινοβουλίου.369 Ως βασική αιτία της αυξημένης εκλογικής
απηχήσεως θεωρείται η βομβιστική επίθεση στη Μαδρίτη (γνωστή και ως 11-Μ)
τρεις μόλις ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2004, ένα γεγονός που σε
συνδυασμό με την αποχώρηση Carod – Rovira από τον κυβερνητικό συνασπισμό που
συμμετείχε το ERC, ενδυνάμωσε τη δημοτικότητα του κόμματος η οποία συγκριτικά
με το παρελθόν παρέμεινε αυξημένη όλη τη δεκαετία (εξέλεξε από τρεις βουλευτές
τόσο στις εθνικές εκλογές του 2008 όσο και του 2011).370
Σύμφωνα με πολλούς μελετητές η άνοδος της εθνικής απηχήσεως του κόμματος
αποτελεί απόρροια της αυξημένης περιφερειακής δύναμης του καθώς το κόμμα στις
εκλογές του 2003 έλαβε το 16,44% του συνόλου των ψήφων (το μεγαλύτερο ποσοστό
του από την αποκατάσταση της δημοκρατίας) και εξέλεξε 23 βουλευτές
διπλασιάζοντας ουσιαστικά τους εκπροσώπους του στο καταλανικό κοινοβούλιο.371
Ποσοστό που διατήρησε σχεδόν αμετάβλητο (14,03%) αποτελώντας και μετά τις
πρόωρες εκλογές του 2006 την τρίτη κομματική δύναμη του κοινοβουλίου αλλά και
εκ νέου μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας με το PSC-PSOE (αποτελεί την
καταλανική πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Ισπανίας) και με το ICV
(αυτοπροσδιοριζόμενο ως οικοσοσιαλιστικό καταλανικό κόμμα) από την οποία είχε
αποχωρήσει και οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών.372
Αφορμή για την αποχώρηση του κόμματος από την τρικομματική κυβέρνηση υπήρξε
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού
για την Αυτονομία της Καταλονίας, μία ρύθμιση που πρότεινε η ίδια η κυβερνητική
συμμαχία και ενέκρινε το καταλανικό κοινοβούλιο με 120 έναντι 15 ψήφων (30
368
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Σεπτεμβρίου 2005).373 Το τροποποιημένο όσον αφορά τον ορισμό του έθνους από τον
Πρωθυπουργό Jose Luis Rodríguez Japatero και τον Artur Mas (Πρόεδρο του CiU
και αρχηγού της καταλανικής αντιπολίτευσης) Καταστατικό εγκρίθηκε από το
ισπανικό κοινοβούλιο παρά τις αντιδράσεις των βουλευτών του PP (People’s Party –
Λαϊκό Κόμμα) και του ERC.374 Μάλιστα η Δημοκρατική Αριστερά προέτρεπε τους
πολίτες να ψηφίσουν αρνητικά στο δημοψήφισμα για την έγκριση του Καταστατικού
με την αιτιολογία ότι το τροποποιημένο κείμενο δεν παρέχει επαρκή αυτοδιοίκηση
και δεν ευνοεί περισσότερη μελλοντική ανεξαρτησία.375 Τελικά το νομοσχέδιο
εγκρίθηκε με ποσοστό 73,24% από το 48,85% του συνολικού πληθυσμού που
συμμετείχε, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του ERC από την κυβέρνηση
(2006) και στην μετέπειτα, μετά τη διάλυση της τρικομματικής συμμαχίας (2010),
πτώση της δημοτικότητας του κόμματος (στις περιφερειακές εκλογές εκείνης της
χρονιάς έλαβε μόνο 7% του συνόλου των ψήφων).376
Ωστόσο η εκλογή του Oriol Junqueras στην Προεδρία του κόμματος (26ο Εθνικό
Συνέδριο του κόμματος στη Χερόνα) καθώς και η απόρριψη από το ισπανικό
συνταγματικό δικαστήριο του Καταστατικού της Αυτονομίας της Καταλονίας (14
άρθρα επαναδιατυπώθηκαν ενώ για άλλα 27 σχετικά με τη γλώσσα, τη δικαιοσύνη
και τη δημοσιοοικονομική πολιτική ζητήθηκε εκ νέου ερμηνεία) επηρέασαν την
καταλανική κοινή γνώμη, η οποία παρουσιάζεται όλο και περισσότερο θετικά
προσκείμενη στην ιδέα μίας ανεξάρτητης Καταλονίας.377 Αποτέλεσμα των παραπάνω
υπήρξε η εκ νέου απότομη αύξηση της δημοτικότητας της Δημοκρατικής Αριστεράς
καθώς στις εκλογές του 2012 έλαβε 498.124 ψήφους (13,7% του συνόλου των
ψήφων) και εξέλεξε 21 βουλευτές στο Καταλανικό Κοινοβούλιο αποτελώντας το
δεύτερο σε ισχύ κόμμα ενώ παράλληλα παρείχε την απαιτούμενη στήριξη στο CiU με
στόχο τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας.378 Ωστόσο η Δημοκρατική
Αριστερά δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να συγκεντρώσει περισσότερους
ψήφους από τον τωρινό κυβερνητικό της εταίρο CDC (μετά τις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 2015) και παραμένει το δεύτερο σε εκλογική απήχηση εθνοτικό κόμμα
της Καταλονίας.
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4.4 CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA - DEMOCRATIC
CONVERGENCE OF CATALONIA - Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ (CDC).
Η Δημοκρατική Σύγκλιση της Καταλονίας ή απλά «Σύγκλιση» κατά τον ισπανικό
τύπο, ιδρύθηκε στα τέλη του καθεστώτος του Franco (17 Νοεμβρίου 1974) ως μία
οργάνωση ανθρώπων με στόχο την ενοποίηση όλων των προσπαθειών για τη
βελτίωση της περιοχής της Καταλονίας την περίοδο της επικείμενης μετάβασης στη
δημοκρατία.379 Η «ανασυγκρότηση» ή «αναδόμηση» της Καταλονίας, υπήρξε ο
πρωταρχικός στόχος του πολιτικού προγράμματος και το κύριο σύνθημα της
προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος κατά τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών
του καταλανικού κοινοβουλίου (1980).380 Εμπνευστής της παρούσας θέσεως, την
οποία συνέταξε και παρουσίασε στην ιδρυτική συνέλευση του CDC υπήρξε ο Jordi
Pujol, ο επί περίπου 29 συναπτά έτη Πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής –
Πρόεδρος της Generalitat από το 1980 ως το 2003 όποτε και παραιτήθηκε.381
Στο ιδρυτικό κείμενο του κόμματος, η Σύγκλιση αυτοχαρακτηρίζεται ως ένα
καταλανικό εθνικιστικό κόμμα με σοσιαλδημοκρατικές ρίζες.382 Μία θέση έντονα
αμφισβητούμενη, με τους μελετητές να κάνουν λόγο για αδυναμία του κόμματος να
εντοπίσει το ρόλο του στον πολιτικό χάρτη της Ισπανίας.383 Σημαντικό ρόλο στην
ανικανότητα του να σχηματίσει μία ευδιάκριτη για τον καταλανικό λαό κομματική
ταυτότητα διαδραμάτισαν οι κομματικές και κυβερνητικές συνεργασίες του. Δύο
χρόνια μετά την ίδρυση του, το CDC σύναψε συμφωνία με τη Δημοκρατική
Αριστερά της Καταλονίας (Esquerra Democràtica de Catalunya – EDC) ένα
ρεφορμιστικό πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε το 1975, λίγο μετά το θάνατο του
Franco, με ριζοσπαστική φιλελεύθερη ιδεολογία (χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το γεγονός ότι αν και ασπαζόταν τον οικονομικό φιλελευθερισμό στήριζε
την εθνικοποίηση των μεγάλων εταιρειών).384 Τα δύο κόμματα συμμετείχαν στις
ισπανικές εκλογές του 1977 ως μέλη ενός κομματικού συνασπισμού (μαζί με το PSCR ή αλλιώς Σοσιαλιστικό κόμμα της Καταλονίας - Ανακατάταξη, το FCN ή Εθνικό
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Μέτωπο της Καταλονίας και ανεξάρτητους υποψήφιους) επονομαζόμενου ως
«Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Καταλονία» λαμβάνοντας το 17,15% του συνόλου
των ψήφων στην περιφέρεια της και εκλέγοντας 11 βουλευτές στο ισπανικό
κοινοβούλιο εκ των οποίων οι 5 ανήκαν στη Σύγκλιση.385 Η διάσπαση του EDC το
1977 με μεγάλο αριθμό μελών του να αποχωρεί προς άλλα κόμματα «αριστερών»
κυρίως πεποιθήσεων είχε ως συνέπεια τη συνένωση των δύο κομμάτων με την
ονομασία της Δημοκρατικής Συγκλίσεως της Καταλονίας.386 Γενικός γραμματέας
του κόμματος ορίστηκε ο Jordi Pujol και Πρόεδρος του κόμματος ο Ramon Trias
Fargas (πρώην πρόεδρος του EDC) η δήλωση του οποίου ότι «οι επικείμενες
προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος θα συνιστούν το άθροισμα της εθνικιστικής
και σοσιαδημοκρατικής ιδεολογίας» αποσαφήνισε τον ιδεολογικό προσανατολισμό
του

νέου

κομματικού

συνασπισμού,

ως

ένα

καταλανικό

εθνικιστικό

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.387
Μία κομματική ταυτότητα που μεταβλήθηκε πολύ σύντομα καθώς το 1978 η
Σύγκλιση ενώθηκε με τη Δημοκρατική Ένωση της Καταλονίας (Unio Democràtica de
Catalunya – UDC) αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος του καταλανικού κομματικού
συνασπισμού με την ονομασία «Σύγκλιση και Ένωση» (Convergència i Unió –
CiU).388 Παρόλο που η σύζευξη των δύο κομμάτων έλαβε χώρα εν όψει των
επικείμενων ισπανικών εκλογών του 1979, εξελίχθηκε σε μία σταθερή συνεργασία
παρά τις περιστασιακές συγκρούσεις που υπήρξαν λόγω των διαφορετικών θέσεων
των δύο εταίρων και δρώντας ουσιαστικά για 37 συναπτά έτη άλλοτε λιγότερο και
άλλοτε περισσότερο ως ένα ενιαίο κόμμα.389 Γενικότερα, τα δύο κόμματα λίγες φορές
ήρθαν σε ρήξη καθώς και η συμφωνία που έλαβε χώρα το 1978 τους παρέχει τη
δυνατότητα να εκφράζουν φανερά τις αντικρουόμενες απόψεις τους (κυρίως στο
φεντεραλιστικό ζήτημα).390 Ωστόσο, η παραπάνω ελευθέρια δεν απέτρεψε τη
Δημοκρατική Ένωση να προωθήσει ξέχωρες πολιτικές, ανεξάρτητες της δράσης της
με τη Σύγκλιση και Ένωση. Ένα τέτοιο γεγονός έλαβε χώρα στις καταλανικές
δημοτικές εκλογές του 1986 όταν το UDC επιδίωξε να ενωθεί με το PDP
385
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(Δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα - Partido Democrata Popular), ένα κόμμα λίγο δεξιά του
κέντρου που το 1987 δύο χρόνια πριν τη διάλυση του το 1989 και την ένταξη των
μελών του στο Λαϊκό Κόμμα (PP) μετονομάστηκε σε χριστιανοδημοκρατικό) με
μακροπρόθεσμο στόχο τη θέσπιση ενός χριστιανοδημοκρατικού κόμματος σε
ολόκληρη την ισπανική ύπαιθρο.391 Αν και το σχέδιο αποδείχτηκε από νωρίς
ανέφικτο, εντούτοις οδήγησε στη σύγκρουση των δύο εταίρων του CiU και η Ένωση
παρουσίασε ξέχωρες από τη Σύγκλιση λίστες υποψηφίων σε κάποια μέρη όπως στη
πόλη Montblanc στην επαρχία της Ταραγόνα.392
Η αντιδραστική αυτή συμπεριφορά του UDC, οφείλεται εν μέρει στο διαρκή φόβο
του κόμματος για την πλήρη απορρόφηση του από τον μεγαλύτερο εταίρο του, τη
Σύγκλιση καθώς όπως και το CDC αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα στον
προσδιορισμό της κομματικής του ταυτότητας.393 Η Δημοκρατική Ένωση της
Καταλονίας έχει τις ρίζες της στη Δεύτερη Δημοκρατία (1931 – 1936), την μοναδική
δημοκρατική περίοδο ενός κατά βάση ολιγαρχικού κράτους όπως η Ισπανία με τα
μέλη της να συμμετέχουν στην αντίσταση κατά του δικτατορικού καθεστώτος και
πολλά να είναι πολιτικοί εξόριστοι του καθεστώτος του Franco.394 Με την ίδρυση
του, το κόμμα αυτοχαρακτηρίστηκε ως ένα εθνικιστικό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα
που εκπροσωπούσε τα λαϊκά καθολικά στρώματα της Καταλονίας.395 Η πτώση του
Franco και η μετάβαση στη δημοκρατία, έθεσε στην Ένωση το δίλημμα της επιλογής
ανάμεσα στη καταλανική εθνικιστική και τη χριστιανοδημοκρατική ταυτότητα, αν
και αρχικά διαφάνηκε να επιλέγει τη δεύτερη καθώς στις Ισπανικές εκλογές του 1977
συμμετείχε μαζί με το Καταλανικό Κέντρο (Centre Català) σε ένα συνασπισμό
επονομαζόμενο ως Ένωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κέντρου της Καταλονίας
(Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya) λαμβάνοντας το 5,76%396
του συνόλου των ψήφων και εκλέγοντας δύο βουλευτές από τη Βαρκελώνη, ένα για
το κάθε κόμμα.397 Τελικά η αδυναμία της Δημοκρατικής Ένωσης να συνεργαστεί με
τους κεντροαριστεράς ιδεολογίας εταίρους της καθώς ήταν υπέρ της δημιουργίας μίας
ομοσπονδιακής Ισπανίας και όχι της οριστικής ρήξης της Generalitat, σε συνδυασμό
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με την γενικότερη αποτυχία των εκπροσώπων του χριστιανοδημοκρατισμού σε
ολόκληρη την ισπανική επικράτεια καθώς και η προσχώρηση του Καταλανικού
Κέντρου στο UCC (η Ένωση Κέντρου της Καταλονίας ή Unió de Centre de
Catalunya ιδρύθηκε το 1978 ως αποτέλεσμα της συνένωσης πολλών καταλανικών
κομμάτων και το 1981 εντάχθηκε τελικά στη Σύγκλιση της Καταλονίας), έστρεψε τα
μέλη της στη συνεργασία με το CDC.398
Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1978 υπογράφθηκε στη Βαρκελώνη η συμφωνία των δύο
κομμάτων με επικεφαλή τον Jordi Pujol.399 Η προσωρινή συνεργασία των δύο
εταίρων εν όψει των ισπανικών εκλογών του 1979 έμελλε να καταστεί μόνιμη με τη
σύζευξη των δύο κομμάτων για 37 συνεχή χρόνια και τη Σύγκλιση και Ένωση να
αποτελεί τον μεγαλύτερο κομματικό σχηματισμό που κυριάρχησε στην περιφέρεια
της Καταλονίας όλη τη δεκαετία του 1980 και του 1990 (αντίστοιχη επιτυχία είχε και
σε εθνικό επίπεδο αποτελώντας ακόμη και το τρίτο σε εκλογική δύναμη κόμμα πίσω
από τα δύο μεγάλα εναλλασσόμενα στην εξουσία εθνικά κόμματα PSOE και PP,
ξεπερνώντας σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις την Ενωμένη Αριστερά έναν εθνικό
και όχι περιφερειακό συνασπισμό).400 Τη κοινή σύμπλευση ευνόησε η ύπαρξη ενός
κοινού στόχου, καθώς και τα δύο εθνοτικά κόμματα θέτουν ως προτεραιότητα τους
την προάσπιση των συμφερόντων της Καταλονίας.401 Επιπρόσθετα, την κοινή πορεία
τους ενίσχυσε η αρχική και μόνιμη επιθυμία τους να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν
περισσότερη στήριξη από τον καταλανικό λαό, μία επιθυμία που υποδαύλιζε το
διαρκή φόβο του UDC για απώλεια της ιδεολογικής του ταυτότητας και την τελική
απορρόφηση του από το μεγαλύτερο κομματικό του εταίρο. Ένας φόβος που
υποσκελίστηκε και από τις χριστιανοδημοκρατικές θέσεις που περιελάμβανε η
πολιτική ιδεολογία του Jordi Pujol.402 Η κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία του με την
ανάπτυξη της δικής του πολιτικής θεωρίας, υπήρξε ένας ακόμη παράγοντας στην
αδυναμία τόσο του CDC όσο και του CiU ευρύτερα για τη δημιουργία μία σαφούς
κομματικής ιδεολογίας καθώς μέχρι και την παραίτηση του το 2003 οι απόψεις του
κυριαρχούσαν εντός του κομματικού συνασπισμού και προβάλλονταν ως οι
ευρύτερες θέσεις του κόμματος.
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4.4.1 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ JORDI PUJOL.
Οι ισχυροί δεσμοί του Pujol με το οικονομικό κέντρο της Καταλονίας και η ύπαρξη
αμοιβαίας στήριξης μεταξύ τους είχε ως αποτέλεσμα το κόμμα να πρωτοστατεί στην
προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων.403 Τη στάση αυτή ευνόησε και ο
συνασπισμός με την Δημοκρατική Ένωση που οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό του
οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος του κόμματος όπως είχε οριστεί στο 4ο
συνέδριο (Ιανουάριος 1977) και περιελάμβανε τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος,
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των χαμηλότερων τάξεων αλλά και την ύπαρξη
μίας αυθεντικής οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας εντός της οποίας ενέταξε
και την προστασία της καταλανικής βιομηχανίας.404 Η επίσημη στάση του κόμματος
υπέρ της ελεύθερης πρωτοβουλίας της αγοράς και της βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων στις ισπανικές εκλογές του 1979 και το οικονομικό πρόγραμμα της
προεκλογικής εκστρατείας του το 1989, που περιελάμβανε τον έλεγχο του
πληθωρισμού και την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας
αποτελούν δύο μόνο παραδείγματα της φανερής στάσης του υπέρ της προάσπισης της
καταλανικής επιχειρηματικότητας με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη Σύγκλιση και
Ένωση ως την αναβίωση της Lliga Regionalista, του κομματικού συνασπισμού που
μέλη του υπήρξαν Καταλανοί βιομήχανοι και επιχειρηματίες (όπως ο Francesc
Cambó).405
Αν και δεν υπάρχει ουδεμία σύνδεση του CiU με τη Lliga, το κυριότερο καταλανικό
εθνοτικό κόμμα της περιόδου της αποκατάστασης της μοναρχίας (1898 –1923), ούτε
με κάποιο άλλο εθνοτικό κόμμα της δεύτερης δημοκρατίας (1931-1939), η μεγάλη
εκλογική απήχηση των δύο κομμάτων αποτελώντας την κυβέρνηση της Generalitat
ως την ήττα τους από τον ίδιο κομματικό αντίπαλο (ERC), με αντίστοιχη απήχηση
και σε εθνικό επίπεδο όπου υπήρξαν τα πρώτα καταλανικά κόμματα που συμμετείχαν
σε ισπανικούς κυβερνητικούς συνασπισμούς εκμεταλλευόμενα το κομματικό κενό
που προέκυπτε από τις μειοψηφικές εθνικές κυβερνήσεις και έχοντας ως στόχο την
αποκόμιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων οφελών για την Καταλονία, ταύτισε στη
συνείδηση πολλών το ένα ως τη συνέχεια του άλλου.
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Μία άποψη που ευνοείται και από την κοινή δομή των δύο συνασπισμών ως το
άθροισμα της ένωσης δύο κομμάτων με το πολιτικό πρόγραμμα τους να αποτελεί την
έκφραση των θέσεων των ηγετών του κόμματος που και στις δύο περιπτώσεις
αποτελούν εξέχουσες μορφές του καταλανικού εθνικισμού (στη Lliga ο Enric Prat de
la Riba και στο CDC o Jordi Pujol). Ο μετριοπαθής ηγέτης ενός κόμματος με μέλη
της βιομηχανικής τάξης, Prat de la Riba πρωτοστατούσε στην προστασία της
καταλανικής βιομηχανίας αλλά και στη διατήρηση της καταλανικής γλώσσας και
κουλτούρας ως τα κυρία στοιχεία ανάπτυξης της καταλανικής ενότητας.406 Αν και
ίδρυσε την Κοινοπολιτεία της Καταλονίας, την πρώτη αυτόνομη κυβέρνηση των
Καταλανών, υπήρξε υπέρμαχος της αποκέντρωσης των εξουσιών μέσω διμερών
διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών με την κεντρική κυβέρνηση και όχι της
οριστικής απόσχισης της Καταλονίας.407
Η φράση του Jordi Pujol ότι «η απώλεια της καταλανικής κουλτούρας σημαίνει την
εξαφάνιση των Καταλανών» αποτυπώνει πλήρως τη σημασία που έδινε η φιλοσοφική
θεώρηση του στον καταλανικό πολιτισμό προβάλλοντας πολλά κοινά με την
παραδοσιακή καταλανική εθνικιστική ιδεολογία (Almirall, de la Riba).408 Η
αποχώρηση του από την ομάδα «Χριστιανοσύνη και Καταλονία» (CC) της οποίας
υπήρξε αρχηγός μαζί με τον Raimon Galf (υπέρμαχος της άποψης ότι η σωτηρία της
Καταλονίας θα επέλθει μόνο αν οι άνθρωποι ανακαλύψουν εκ νέου τις κρυμμένες
χριστιανικές ηθικές αξίες τους) διότι πίστευε ότι η θεωρία του CC ήταν πλέον
ανεπαρκής καθώς ο αριθμός των καθολικών χριστιανών είχε μειωθεί αισθητά μετά τις
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επέφερε ο εμφύλιος πόλεμος (1936-1939)
τον ώθησε στην αναζήτηση πιο ρεαλιστικών λύσεων.409 Με προτροπή του βουλευτή
της Δημοκρατικής Ένωσης Joseph Benet, ο Pujol ασπάστηκε την θεωρία του «fer
pais», μία αφηρημένη ιδεολογική θεώρηση (κατάλληλη για την ηττημένη από τον
εμφύλιο καταλανική κοινωνία) υπέρμαχου της θέσης ότι η Καταλονία θα μπορούσε
να αναρρώσει μέσα από τον πολιτισμό της.410 Ο Pujol εμβάθυνε την παρούσα άποψη
στον ρόλο του κάθε πολίτη υπερασπιζόμενος ότι ο κάθε ένας οφείλει να προβεί σε
ατομική αξιολόγηση του εαυτού του καθώς ο κάθε άνθρωπος ατομικά μπορεί να
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συμβάλλει στην ανάπτυξη στου καταλανικού εθνικισμού και στην πολιτιστική και
γλωσσική αφομοίωση του μεταναστευτικού, από άλλες ισπανικές περιφέρειες,
πληθυσμού.411
Αρχικά ταυτόσημη υπήρξε η άποψη των δύο πολιτικών αρχηγών και στο
αυτονομιστικό ζήτημα της Καταλονίας καθώς και ο Jordi Pujol στο βιβλίο που
συνέταξε το 1958 με την ονομασία «Construct Catalonia», τάσσεται υπέρ μίας
φεντεραλιστικής Ισπανίας απορρίπτοντας τόσο το ενωμένο ισπανικό κράτος όσο και
την οριστική απόσχιση της Καταλονίας.412 Μία ομοσπονδιακή Ισπανία εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι θεσμοί της θα εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία του
ισπανικού φεντεραλιστικού πολιτικού συστήματος αποτελούσε την ιδανική λύση ενώ
η αυτόνομη Καταλονία όπως είχε οριστεί στο Καταστατικό του 1932 θα ήταν
ικανοποιητική εναλλακτική επιλογή.413
Ωστόσο σύντομα απέρριψε τον ισπανικό φεντεραλισμό ως μία συγκαλυμμένη
ομοιομορφία όλων των περιφερειών αντίστοιχη της ύπαρξης μίας κεντρικής
κυβερνήσεως.414 Ως αυτόνομη κοινότητα θα μπορούσε η Καταλονία να υπερασπιστεί
καλύτερα την παράδοση και την αναπτυγμένη εθνοτική συνείδηση της, που
δικαιολογεί παράλληλα το μεγαλύτερο βαθμό πολιτικής εξουσίας που χρειάζεται
συγκριτικά με άλλες περιφέρειες όπως η Εστρεμαδούρα ή οι Αστούριες.415 Η
πολιτική θέση του Jordi Pujol δεν έχαιρε πλήρης υποστήριξης εντός του κόμματος με
τους υπέρμαχους της φεντεραλιστικής Ισπανίας (ανάμεσα τους και ο Ramon Trias
Fargas) να επικρατούν προσωρινά και το CDC να τοποθετείται δημόσια υπέρ μιας
ισπανικής ομοσπονδίας, με πολλούς μελετητές μάλιστα να παρομοιάζουν την
εσωκομματική σύγκρουση ως μία μικρογραφία των αντικρουόμενων απόψεων της
καταλανικής κοινωνίας σχετικά με την ιδανική μορφή του ισπανικού πολιτικού
συστήματος που θα ευνοούσε να βρει η Καταλονία τη θέση της στο εσωτερικό του.416
Τελικά η αυτονομιστική άποψη του Jordi Pujol επικράτησε και ήδη από το 1979 το
κόμμα προβαλλόταν ως υπέρμαχος της καταλανικής αυτονομίας με την ύπαρξη ενός
καταστατικού αυτοδιοίκησης, το οποίο θα παρείχε στην Καταλονία την ευκαιρία να
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λαμβάνει τις δικές της πολιτικές αποφάσεις, να αποτελεί διαρκή κομματικό αίτημα.417
Ένα χρόνο αργότερα η αδυναμία του Pujol να σχηματίσει πλειοψηφική κυβέρνηση
στις πρώτες καταλανικές εκλογές του 1980 (συγκέντρωσε το 27,83% του συνόλου
των ψήφων και έλαβε 43 από τις 135 βουλευτικές έδρες) καθιστώντας τη στήριξη του
ERC απαραίτητη για την παραμονή του στην κυβέρνηση τον ώθησε στην υπόσχεση
της μεταρρύθμισης του καταστατικού της Καταλονίας, μία δέσμευση που ποτέ δεν
τήρησε.418 Γενικότερα η ερμηνεία των αρμοδιοτήτων που παρείχε το καταστατικό
στην περιφέρεια της Καταλονίας, αποτέλεσε ένα από τα ζητήματα που προέβαλε η
Σύγκλιση όλη την περίοδο της ηγεσίας του Pujol. Συγκεκριμένα στις καταλανικές
εκλογές του 1988 ο Pujol αντιτάχθηκε στον περιοριστικό τρόπο ερμηνείας του
Καταστατικού από το κυβερνών στο ισπανικό κοινοβούλιο κόμμα PSOE
κατηγορώντας το ότι προσπαθεί να μειώσει την έκταση της καταλανικής
αυτοδιοίκησης, προβάλλοντας ως παραδείγματα την κατάργηση της αποκλειστικής
αρμοδιότητας της Καταλονίας στον τουρισμό και την βιομηχανική ανασυγκρότηση
της περιφέρειας.419
Η διαρκής αντιπαράθεση των δύο κομμάτων, απαρχή της οποίας υπήρξε η πρώτη
ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από το PSOE (1982), με το CiU μάλιστα να
τάσσεται ενάντια στην κυβερνητική πολιτική του με την αιτιολογία ότι προσπαθεί να
ελαττώσει την καταλανική αυτονομία δεν απέτρεψε τη σύμπραξη τους σε ένα
κυβερνητικό συνασπισμό μετά την αποτυχία του PSOE να σχηματίσει πλειοψηφική
κυβέρνηση στις ισπανικές εκλογές του 1993.420 Η συμμετοχή στον κυβερνητικό
συνασπισμό υπήρξε η απαρχή μίας διαρκούς και όχι μεμονωμένης ένταξης του CiU
σε κομματικές συμμαχίες εντός του ισπανικού κοινοβουλίου καθώς το δικομματικό
σύστημα μειοψηφικών κυβερνήσεων των δύο μεγάλων εθνικών κομμάτων (PSOEPP) παρείχε το απαραίτητο θεσμικό κενό. Η Σύγκλιση και Ένωση εκμεταλλεύτηκε
την αναγκαία για το σχηματισμό κυβέρνησης στήριξη της και συμμετείχε τόσο το
1993 όσο και το 1996 στην κυβέρνηση (πρώτα με το PSOE και στη συνέχεια με το
PP) διαπραγματευόμενη διαρκώς το καταλανικό ζήτημα και διεκδικώντας όσο το
δυνατόν περισσότερη αυτονομία421. Γενικότερα στις εθνικές εκλογές η Δημοκρατική
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Σύγκλιση αποτελεί το δεύτερο σε εκλογική προτίμηση κόμμα της Καταλονίας μετά
το PSC-PSOE κερδίζοντας 10 ως 18 από τις 47 καταλανικές έδρες του ισπανικού
κοινοβουλίου.422 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η εκλογική αναμέτρηση του 2011,
όποτε το CiU έλαβε 30,40% έναντι 27,61% του συνόλου των ψήφων του PSC-PSOE
και απέστειλε 16 έναντι 14 βουλευτών του PSOE στο εθνικό κοινοβούλιο.423
Αν και σε επίπεδο εθνικών εκλογών η Σύγκλιση και Ένωση αποτελεί το δεύτερο σε
εκλογική ισχύ κομματικό συνασπισμό τον πρώτο όμως εθνοτικό, στις καταλανικές
εκλογές λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ψήφων κατέχοντας
μάλιστα για 23 συναπτά έτη (1980-2003) την κυβερνητική εξουσία με τον Jordi Pujol
να εκλέγεται Πρόεδρος της Generalitat για 6 συνεχείς θητείες.424 Σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις το κόμμα έλαβε την πλειονότητα των ψήφων με τα ποσοστά
των εδρών του να κυμαίνονται από 49 ως 72, κατάφερε όμως να σχηματίσει
πλειοψηφική κυβέρνηση μόνο το 1988 και το 1992 που έλαβε 45,72% και 46,19%
του συνόλου των ψήφων και εξέλεξε 69 και 70 βουλευτές αντίστοιχα.425
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκλογική αναμέτρηση του 2003 οπότε το κόμμα
εκλέχτηκε δεύτερο μετά το PSC με διαφορά της τάξης του 0,22% (το PSC έλαβε
31,16% και το CiU 30,96%) και αποτελώντας για πρώτη φορά από την ίδρυση του
κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, μία θέση που διατήρησε και μετά τις εκλογές του
2006.426 Η μικρή πλειοψηφία εδρών που έλαβε με ποσοστό 31,52% δεν στάθηκε
επαρκής ούτε και για τον σχηματισμό συμμετοχικής κυβέρνησης και την ηγεσία του
κοινοβουλίου ανέλαβε και πάλι ο συνασπισμός ERC – PSC-PSOE – ICV. Η εκλογική
ήττα του κόμματος συνέπεσε με την αποχώρηση του Jordi Pujol και την ανάληψη της
ηγεσίας από τον Αrtur Mas (CDC), που διετέλεσε αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης του καταλανικού κοινοβουλίου για επτά έτη ως το 2010 όπου
συνέλεξε 38,43% από το 58,78% του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στις
εκλογές, με την ποσοστιαία διαφορά του από το δεύτερο κόμμα PSC να κυμαίνεται
κοντά στις 20 μονάδες (δηλαδή η διαφορά που υπήρχε μεταξύ τους πριν την ήττα του
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κόμματος το 2003).427 Η απότομη πτώση της απήχησης των κομμάτων που
συμμετείχαν στην τρικομματική κυβέρνηση ερμηνεύτηκε ως απόρροια την
ενδοκυβερνητικής σύγκρουσης των εταίρων, κύρια αιτία της οποίας όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω υπήρξε η τροποποίηση του Καταστατικού για την Αυτονομία
της Καταλονίας, ένα νομοσχέδιο που η ίδια η κυβέρνηση πρότεινε και τελικά
απέρριψε το ERC (λόγω εσωκομματικών συγκρούσεων) με την αιτιολογία ότι δεν
επαρκούσε για την περαιτέρω αύξηση της καταλανικής ανεξαρτησίας.428
Εστία εσωκομματικών εντάσεων υπήρξε και ανάμεσα στα δύο συμμαχικά κόμματα
της Σύγκλισης και Ένωσης καθώς η αποχώρηση του Jordi Pujol με την ασαφή
μετριοπαθή αυτονομιστική ιδεολογία (έβρισκε σύμφωνο το σύμμαχο UDC) συνέπεσε
με τη σταδιακή από το 2006 ισχυροποίηση εντός του κόμματος του τμήματος υπέρ
της ανεξαρτησίας. Σε μία προσπάθεια αποφυγής της ενδοκομματικής σύγκρουσης, ο
διάδοχος ηγέτης του CiU Artur Mas αποσαφήνιζε δημόσια ότι η ανεξαρτησία της
Καταλονίας αποτελεί προσωπική επιλογή και όχι επίσημη κομματική θέση του CDC.
Η άποψη αυτή πάντως στηριζόταν δυναμικά από την πλειοψηφία των μελών, όπως
μαρτυρά, και η διαδήλωση 1.500.000 πολιτών (περίπου το 1/5 του συνολικού
πληθυσμού της Καταλονίας) το Σεπτέμβριο του 2012, διαμαρτυρόμενων για τη
μεγάλη αύξηση της ανεργίας και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που
έθετε άνευ νομικής υπόστασης τον όρο έθνος στο Καταστατικό για την Αυτονομία
της.429 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η ενίσχυση των αυτονομιστικών και
αποσχιστικών αιτημάτων σε περιόδους βαθιάς οικονομικής ύφεσης του ισπανικού
κράτους αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στην Καταλονία, όπως η μεγάλη διαδήλωση
του 1898 ενάντια στην υψηλή φορολόγηση της καταλανικής περιφέρειας σε μία
προσπάθεια από την κυβέρνηση να αντισταθμίσει το έλλειμμα που επέφερε η
απώλεια των ισπανικών αποικιών της λατινικής Αμερικής (Κούβα).430
Η μη συγκέντρωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ώθησε το CiU στη συνεργασία με
τον κύριο κομματικό του αντίπαλο το ERC. Αν και αρνήθηκε να συμμετάσχει στον
κυβερνητικό συνασπισμό παραμένοντας το κύριο κόμμα της κοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης, στήριξε στο κοινοβούλιο την πρόταση του CiU για τη διεξαγωγή
427
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δημοψηφίσματος υπέρ της καταλανικής ανεξαρτησίας (Δεκέμβριος 2013).431 Το
συμβολικό αντισυνταγματικό δημοψήφισμα (είχε απορριφθεί από το ισπανικό
κοινοβούλιο με ψήφους 299 έναντι 47 τον Απρίλιο του 2014) διεξήχθη το Νοέμβριο
του ίδιου χρόνου με το 80,7% των 2.305.290 πολιτών που συμμετείχαν να τάσσεται
υπέρ μίας Ανεξάρτητης Καταλονίας.432
Η σαφής πλέον θέση του CDC υπέρ της ανεξαρτησίας (μετά το δημοψήφισμα) όξυνε
τις ήδη τεταμένες (από το 2013) με τα μέλη του UDC σχέσεις οδηγώντας στην
απόσυρση από τη Generalitat των τριών υπουργών του κόμματος (Ιούνιος 2015)
υποσχόμενο όμως να μην διαταράξει την κοινοβουλευτική σταθερότητα μέχρι τη
λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.433 Η συμμετοχή του στις καταλανικές εκλογές
του Δεκεμβρίου του 2015 με τους Demócratas de Cataluna (το DC ιδρύθηκε τον
Ιούλιο του 2015 από δυσαρεστημένα με τη μετριοπαθή στάση του UDC στο θέμα της
ανεξαρτησίας μέλη και στις ισπανικές εκλογές λίγους μήνες αργότερα συμμετείχε με
το συνασπισμό Democracy and Freedom που δημιουργήθηκε από την ένωση του
CDC και του ERC) σήμαινε την οριστική διάλυση της Σύγκλισης και Ένωσης.434 Η
αποχωρούσα από το Συνασπισμό Ένωση που μαχόταν για την αναγνώριση της
εθνικής υπόστασης και την αυτονομία της Καταλονίας χωρίς τη ρήξη με τους
ισπανικούς θεσμούς και στα πλαίσια της ισπανικής νομιμότητας απέτυχε στις
περιφερειακές εκλογές του 2015 να εκλέξει βουλευτές χάνοντας και τις 13 έδρες που
είχε λάβει ως μέλος του CiU στις προηγούμενες εκλογές του 2012.435
Ωστόσο, ο κύριος εταίρος του συνασπισμού της Σύγκλισης και Ένωσης, διατήρησε
την εκλογική απήχηση του αποτελώντας έναν από τους κύριους δρώντες του
περιφερειακού καταλανικού συστήματος. Το CDC συμμετείχε στις εκλογές του 2015
ως μέλος μίας κομματικής συμμαχίας ανάμεσα στο ERC, το DC και το Moviment
d’Esquerres (το MES ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2014 από την ένωση του Nova
Esquerra Catalana και του Moviment Catalunya, δύο σοσιαλδημοκρατικών ως πρώην
μέλη του PSC κομμάτων και προβάλλεται ως διεκδικητής της καταλανικής
431
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ανεξαρτησίας) με την ονομασία Junts pel Si που έλαβε 1.628.714 ψήφους δηλαδή το
39,59% του συνόλου των ψήφων.436 H αδυναμία της συμμαχίας να λάβει την
απαιτούμενη κυβερνητική πλειοψηφία οδήγησε στη δημιουργία συμμετοχικής
κυβέρνησης με το CUP (η Candidatura de Unidad Popular αποτελεί ένα ακραίο
αριστερό υπέρ της καταλανικής ανεξαρτησίας κόμμα) που είχε συγκεντρώσει το
8,21% του συνόλου των ψήφων και είχε τις απαραίτητες για το σχηματισμό
κυβέρνησης έδρες, υλοποιώντας τελικά την πρόταση που είχε γίνει ήδη από τον
Ιούλιο στο κόμμα για να συμμετέχει στη συμμαχία Junts Pel Si.437 Ωστόσο η
διάσπαση του CiU επέδρασε στην εκλογική σε εθνικό επίπεδο απήχηση του
κόμματος καθώς το CDC απέστειλε 8 βουλευτές τόσο στις εκλογές του Ιουνίου 2016
που συμμετείχε μόνο του όσο και στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 που συμμετείχε
μέσω της κομματικής συμμαχίας Democràcia i Libertat (τα άλλα δύο μέλη της
συμμαχίας είναι οι Democrats of Catalonia και η Reagrupament ένα δημοκρατικό
υπέρμαχο της ανεξαρτησίας κόμμα καθώς ιδρύθηκε από πρώην μέλη του ERC)
λαμβάνοντας το χαμηλότερο ποσοστό από την ίδρυση του καθώς κέρδισε λιγότερες
έδρες και από την περίοδο που αποτελούσε το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στο
καταλανικό κοινοβούλιο (10 έδρες).438
Οι περιφερειακές εκλογές του 2015 ερμηνεύονται από τα μέλη και της συμμαχίας ως
ένα defacto δημοψήφισμα των Καταλανών υπέρ της ανεξαρτησίας με την
αυτονομιστική περιφερειακή κυβέρνηση (Junts Pel Si – CUP) να προβάλλεται ως η
μεταβατική κυβέρνηση που θα κάνει τις απαραίτητες διεργασίες για την ύπαρξη ενός
ανεξάρτητου κοινοβουλίου σε διάστημα 18 μηνών (μία προεκλογική υπόσχεση).439
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2016 είναι ο Carles Puigdemont,
μέλος της ακραίας αυτονομιστικής πτέρυγας του CDC, μία εναλλακτική επιλογή στην
άρνηση του κυβερνητικού συμμάχου CUP να στηρίξει τον Artur Mas λόγω των
χρόνιων μέτρων λιτότητας που είχε επιβάλλει.440
Η διάλυση της Σύγκλισης και Ένωσης με την αποχώρηση της δεύτερης και η εκλογή
του Puigdemont στην Προεδρεία της Generalitat επισφράγισε την οριστική μεταβολή
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(μετά από πέντε χρόνια σταδιακής μετάβασης) της στάσης του κόμματος υπέρ μίας
ανεξάρτητης και όχι αυτόνομης Καταλονίας.441 Σε αντίθεση με την αμφιλεγόμενη
στάση του προκατόχου του Artur Mas, ο Puigdemont ήδη από τις πρόωρες
περιφερειακές εκλογές το 2012 τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της καταλανικής
ανεξαρτησίας.442 Σήμερα ως Πρόεδρος ενός αμφίρροπου κυβερνητικού συνασπισμού
προετοιμάζεται εγκρίνοντας τους αναγκαίους για την ομαλή διαβίωση μετά την
αποχώρηση της περιοχής από την ισπανική ομοσπονδία νόμους και για τη διακήρυξη
εκλογών εντός του επόμενου έτους, μέσω των οποίων θα επιλεγεί η κυβέρνηση της
ανεξάρτητης Καταλονίας που θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την κατάρτιση του
συντάγματος.443
Ωστόσο η τελική υλοποίηση του σχεδίου διακρίνεται εν μέρει αμφίβολη με
κυριότερο παράγοντα αναστολής τη διατήρηση της ίδιας της κυβερνητικής
συμμαχίας. Η Junts Pel Si προσδιορίζεται ως ένα φιλελεύθερο, φιλικό προς τις
επιχειρήσεις κόμμα με την πιο αριστερή πτέρυγα του να ασπάζεται τις αρχές του
σοσιαλδημοκρατισμού σε αντίθεση με το αντικαπιταλιστικό CUP.444 Αν και μέχρι
πρότινος η συμμετοχική κυβέρνηση δείχνει ενωμένη στην κοινή απόφαση της να
εντείνει τις ήδη οριακές σχέσεις Βαρκελώνης – Μαδρίτης με στόχο την ενίσχυση της
δημόσιας ως θύμα της ισπανικής αυθαιρεσίας εικόνας της, δεν είναι διόλου απίθανη
μία ενδοκυβερνητική κρίση με αφορμή την επιρρεπή στη διαφθορά, ηγεσία του CDC
(όπως και ο Jordi Pujol) που θα προκαλέσει την αντίδραση του εταίρου της και θα
οδηγήσει στην μεταβολή της καταλανικής κοινοβουλευτικής ηγεσίας, παρά την
προσπάθεια του Artur Mas να διαχωρίσει το κόμμα από τα προβλήματα της
διαφθοράς μέσω του συνεδρίου που οργανώθηκε στις 8/9 Ιουλίου του 2016 και είχε
ως στόχο την ίδρυση ενός νέου κόμματος, η ονομασία του οποίου επιλέχθηκε μέσω
εσωκομματικής ψηφοφορίας 2600 μελών (τελικά το CDC μετονομάστηκε σε Partit
Demόcrata

Català).445 Εντούτοις, η σχεδόν πανομοιότυπη ονομασία με το DC

(Democrats of Catalonia), το κόμμα που ιδρύθηκε από μέλη του UDC, του πρώην
κομματικού εταίρου της Σύγκλισης, κατέστησε αδύνατη την εγγραφή του ως κόμμα
441
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και οδήγησε στην μετονομασία του σε PDECAT (Catalan European Democratic
Party), με την οποία τελικώς εγγράφθηκε ως κόμμα στις 29 Σεπτεμβρίου ενώ στις 22
Οκτωβρίου του 2016 επικυρώθηκε μέσω της εσωκομματικής ψηφοφορίας που έλαβε
χώρα και από τα μέλη του κόμματος.446
Η εξέλιξη όμως των αντικρουόμενων σχέσεων εξαρτάται και από τη στάση της
ισπανικής κυβέρνησης με τους Καταλανούς αυτονομιστές να παρουσιάζονται
«πρόθυμοι» να προβούν σε μία συζήτηση σχετικά με ένα ακόμη καταλανικό
δημοψήφισμα που θα γίνει δεκτό και από τη Μαδρίτη χωρίς να παραβιαστεί η
ισπανική συνταγματική νομοθεσία (αν και δηλώνουν ήδη αποφασισμένοι να
αγνοήσουν όποια απόφαση παρθεί από το συνταγματικό δικαστήριο).447 Ωστόσο η
στάση της ισπανικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Mariano Rajoi (Προέδρου του
Partido Popular) παραμένει αμετάβλητη στη θέση της για τη μη νομιμότητα ενός
καταλανικού δημοψηφίσματος όπως συνέβη και με το δημοψήφισμα του 2014 που
κηρύχθηκε παράνομο και από το συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας, του οποίου
οι αρμοδιότητες έχουν αυξηθεί πρόσφατα σε μία προσπάθεια να καταπολεμηθούν οι
αυτονομιστές.448 H αποτυχία του PP στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 με την
απώλεια 64 από τις 187 έδρες που είχε λάβει το 2011 και η άρνηση του Ισπανού
Πρωθυπουργού να σχηματίσει συμμετοχική κυβέρνηση οδήγησε σε μία περίοδο
κυβερνητικής αστάθειας και στις τελικές εκλογές του Ιουνίου 2016 με το Partidot
Popular να συγκεντρώνει 28,72% του συνόλου των ψήφων κερδίζοντας 137 έδρες
στο κοινοβούλιο ποσοστό που αποδεικνύει τη μεταβολή της στάσης των ψηφοφόρων
από το κατακερματισμένο κομματικό σύστημα που κανένα κόμμα δεν θα μπορεί να
λάβει πάνω από 35% στο παλαιό δικομματικό κατεστημένο.449 Επιπρόσθετα η
σύγκρουση του PSOE και του PP με δύο νεοεισερχόμενα στο κοινοβούλιο κόμματα
(Podemos και Ciudadanos), με το Σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) μάλιστα να αδυνατεί
να συνεργαστεί με τους αριστερής ιδεολογίας Podemos λόγω των αντικρουόμενων
απόψεων σχετικά με το καταλανικό δημοψήφισμα (με τους δεύτερους να
παρουσιάζονται θετικά προσκείμενοι) δεν ευνοεί μία μεταβολή της θέσης του Rajoi
καθώς για το σχηματισμό πλειοψηφικής κυβέρνησης (με μία μόνο έδρα πλεονέκτημα)
446
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χρειάζεται την στήριξη των Ciudadanos και των μετριοπαθών εθνοτικών κομμάτων
της χώρας των Βάσκων και των Καναρίων Νήσων.450 Τη μη μεταβολή της στάσης
της ισπανικής κυβέρνησης ευνοεί και η πρόσφατη στήριξη του Puigdemont στο
βρετανικό δημοψήφισμα (Brexit) για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την ΕΕ, ο οποίος σύγκρινε το βρετανικό με το καταλανικό δημοψήφισμα και την ΕΕ
με την ισπανική ομοσπονδία ισχυριζόμενος όμως ότι η ΕΕ θα αναγκαστεί να δεχτεί
μία αναδιάρθρωση των κρατών – μελών της με αποτέλεσμα η ανεξάρτητη Καταλονία
να βρει τη θέση της εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.451
Η Δημοκρατική Σύγκλιση της Καταλονίας υπήρξε φιλοευρωπαϊκός σχηματισμός από
την ίδρυση του κόμματος με τον ίδιο τον Jordi Pujol να αποτελεί ένθερμο
υποστηρικτή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (μάλιστα διετέλεσε Πρόεδρος της
Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης – AER από το 1992 ως το 1996). Σε
αντίθεση με την τωρινή σαφή στάση του κόμματος που επιτρέπει την
κατηγοριοποίηση του στην κλίμακα του Lieven de Winter ως ένα εθνοτικό
φεντεραλιστικό κόμμα με στόχο την ύπαρξη μία ανεξάρτητης Καταλονίας εντός μίας
Ευρώπης αναδιαρθρωμένων κρατών, η κατηγοριοποίηση της Σύγκλισης ως μέλος του
κομματικού συνασπισμού CiU την περίοδο της ηγεσίας του Jordi Pujol αποτελεί
δύσκολη υπόθεση. Αν και ο Jordi Pujol προάσπιζε την ύπαρξη μίας αυξημένων
διοικητικά αρμοδιοτήτων συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες αυτόνομης Καταλονίας
ως τμήμα μίας ισπανικής ομοσπονδιακής δημοκρατίας (ενδεχομένως παρόμοια με την
αυτονομία που είχε λάβει από το Καταστατικό της Δεύτερης Ισπανικής
Ομοσπονδίας), η διαρκής κριτική του τόσο για τις περιορισμένες αρμοδιότητες που
παρείχε το αυτονομιστικό καταστατικό της Καταλονίας του ομοσπονδιακού
συντάγματος του 1978 όσο και για την ακόμη συντηρητικότερη ερμηνεία τους από τα
δύο εθνικά ισπανικά κυβερνώντα κόμματα ενώ συμμετείχε στις κυβερνητικές
συμμαχίες που σχημάτιζαν, καθιστά αδύνατη την κατηγοριοποίηση του CiU ως ένα
εθνοτικό φεντεραλιστικό κόμμα και τείνει περισσότερο να χαρακτηριστεί μέσα από
τη δράση του τα 23 αυτά έτη ως ένα μετριοπαθές αυτονομιστικό κόμμα που επιδιώκει
τα περισσότερα δυνατά οφέλη για την Καταλονία.452
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Σε αντίθεση με την περίοδο της ηγεσίας του Pujol που η ασαφής αυτονομιστική θέση
του άφησε ανεπηρέαστη τόσο την εσωκομματική συνοχή του συνασπισμού όσο και
την εξωκομματική στήριξη του κόμματος (εκλογική απήχηση), η μη ξεκάθαρη θέση
του CiU υπό την ηγεσία του Mas με τον ίδιο να τάσσεται ιδεολογικά υπέρ της
Καταλανικής ανεξαρτησίας σαν προσωπική και όχι κομματική θέση δημιούργησε
εσωτερικές αναταραχές με τον μετριοπαθή κομματικό εταίρο UDC. Αντίστοιχη
επίπτωση είχε και στην εκλογική απήχηση του κόμματος, ιδιαίτερα στις εκλογές του
2012 που η ασαφής κομματική θέση σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας στους
τομείς της πρόνοιας, της υγείας και της εκπαίδευσης που είχε επιβάλει το CiU ως
κυβερνών κόμμα επέφεραν πτώση της δημοτικότητας του (έλαβε 8% λιγότερους
ψήφους συγκριτικά με τις εκλογές του 2010 και απώλεσε 12 θέσεις στο καταλανικό
κοινοβούλιο).453 Η ατομική και όχι κομματική υποστήριξη του Mas και άλλων μελών
της Σύγκλισης σε ένα υποθετικό δημοψήφισμα έστρεψε τους ριζοσπαστικούς
αυτονομιστές και κυρίως τους νέους που παρουσιάζουν μία πιο σταθερή
αυτονομιστική επιθυμία προς τον κύριο εκπρόσωπο της καταλανικής ανεξαρτησίας
δηλαδή τη Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας και τους αντιτιθέμενους στην
ίδρυση ενός ανεξάρτητου καταλανικού κράτους να στηρίξουν το PP είτε κάποιο άλλο
μη αυτονομιστικό κόμμα (αντίθετα με τη συνήθη τακτική τους να απέχουν από τις
περιφερειακές εκλογές).454 Η πτώση της δημοτικότητας ανάγκασε τη Σύγκλιση να
λάβει μία σαφή τοποθέτηση στο καταλανικό ζήτημα αποτελώντας σήμερα ένα
αυτονομιστικό αποσχιστικό κόμμα που αποτελεί τον κύριο κομματικό εταίρο ενός
κυβερνητικού συνασπισμού που πρωτοστατεί της ανεξαρτησίας της Καταλονίας.
Σε αντίθεση με τη Σύγκλιση ο σημερινός κυβερνητικός της σύμμαχος και πρώην
κύριος κομματικός αντίπαλος της, η Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας υπήρξε
από την ίδρυση της ένα αυτονομιστικό κόμμα που σε κάθε ευκαιρία προέβαλλε την
ανεξαρτησία της Καταλονίας. Σήμερα και γενικότερα από την απαρχή της
μεταδικτατορικής περιόδου αποτελεί, όπως και ο κυβερνητικός του σύμμαχος, ένα
εθνοτικό φεντεραλιστικό κόμμα που διεκδικεί μία ανεξάρτητη Καταλονία ως μέλος
της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ωστόσο ως ο κύριος υποστηρικτής και χρηματοδότης
του Països Catalans (Καταλανική Κοινότητα), ένα κίνημα που έχει ως απώτερο στόχο
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την ένωση με τη χρήση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης όλων όσων μιλούν την
καταλανική διάλεκτο αλλά και γενικότερα όσων αισθάνονται Καταλανοί (δηλαδή η
ατομική πολιτισμική τους ταυτότητα είναι συναφής με την εθνοτική καταλανική
ταυτότητα) τείνει περισσότερο να χαρακτηριστεί ως ένα αυτονομιστικό αλυτρωτικό
κόμμα που επιθυμεί την συνένωση όλων των Καταλανών παρά ως ένα αποσχιστικό
κόμμα όπως το CDC.
Η ξεκάθαρη αυτονομιστική στάση του ERC δεν κατέστη αρκετή για να ξεπεράσει
την ασαφή, μετριοπαθή συντηρητική Σύγκλιση η οποία αποτελεί το κύριο κομματικό
οργανισμό της Καταλονίας από την εγκαθίδρυση της τρίτης ισπανικής δημοκρατίας,
με την ασάφεια μάλιστα των κομματικών θέσεων του Jordi Pujol να επιτυγχάνουν τη
συνοχή του συνασπισμού της Σύγκλισης και Ένωσης και συνεπώς τον απώτερο
στόχο της συμμαχίας δηλαδή την συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων ψήφων. Η
συμμαχία του CDC με το UCD και η μετέπειτα αντιστροφή των κομματικών θέσεων
υπέρ της ανεξαρτησίας, συντάσσουν τη Σύγκλιση, όπως και την πλειονότητα των
καταλανικών και γενικότερα των περιφερειακών κομμάτων, στην κατηγορία των
πραγματιστικών κομμάτων (catch-all parties) που θέτουν ως απώτερο στόχο να
λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή εκλογική στήριξη από τον εκάστοτε περιφερειακό
πληθυσμό. Εντούτοις τόσο η Σύγκλιση όσο και τα υπόλοιπα καταλανικά κόμματα δεν
ακολουθούν μόνο τις καταλανικές εθνοτικές τάσεις αλλά τις δημιουργούν,
πρωτοστατούν σε αυτές ή ακόμη και τις μετριάζουν (όπως η Σύγκλιση ως μέλος του
παρόντος κυβερνητικού συνασπισμού) αποτελώντας έμπρακτο παράδειγμα του ρόλου
του μεσίτη ή μεσάζοντα που δύνανται να κατέχουν τα περιφερειακά κόμματα δηλαδή
να αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στην πλειοψηφική και την μειοψηφική
ομάδα.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο καταλανικός πολιτικός εθνικισμός
αποτελεί τη συνέχεια του πολιτισμικού εθνικισμού με πολλά μέλη του δεύτερου να
απαρτίζουν τους μετέπειτα ηγέτες των περιφερειακών κομμάτων (Valenti Almirall,
Enric Prat de la Riba, Jordi Pujol). Ως οι αρχιτέκτονες της καταλανικής εθνοτικής
συνείδησης είναι λογικό να συλλέγουν την στήριξη των ψηφοφόρων πάρα την
ατομική δυαδική ταυτότητα των πολιτών. Με τη γλώσσα να αποτελεί το κύριο
ενοποιητικό χαρακτηριστικό της εθνότητας η Καταλονία αποτελεί μία μετριοπαθή
κοινότητα με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, υπέρμαχων εξτρεμιστικών ιδεών.
Ωστόσο η ύπαρξη της καταλανικής ταυτότητας και του εθνικισμού ως το άθροισμα
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της καταλανικής διαλέκτου, της οικονομικής ευμάρειας και της αυτονομίας εντός
ενός δημοκρατικού κράτους επεξηγεί πλήρως την αύξηση της απήχησης εθνικιστικών
υπέρ της ανεξαρτησίας κομμάτων σε περιόδους κρίσεων (χαρακτηριστικό
παράδειγμα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την απώλεια της Κούβας το 1898).
Επομένως, η εκλογική απήχηση της Δημοκρατικής Σύγκλισης της Καταλονίας
αποτελεί το άθροισμα της ασαφούς ευμετάβλητης κομματικής της ταυτότητας που
θέτει ως στόχο την περισσότερη δυνατή στήριξη των Καταλανών, της άμεσα
συσχετισμένης με την πολιτική οργάνωση εθνοτικής ταυτότητας των πολιτών και του
κενού που παρέχει τόσο η αδυναμία των εθνικών κομμάτων να σχηματίσουν
πλειοψηφικές κυβερνήσεις όσο και η ύπαρξη ενός δημοκρατικού ομοσπονδιακού
πολιτεύματος με τους αναγκαίους για την αποκέντρωση των εξουσιών θεσμούς να
αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την ίδρυση περιφερειακών κομμάτων αλλά και για
τη στήριξη τους από τους πολίτες.
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5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΩΝ)
Συνοψίζοντας λοιπόν, η εκλογική απήχηση και των δύο κόμματων υφίσταται ως μία
εξαρτημένη από πέντε ανεξάρτητους παράγοντες μεταβλητή, οι οποίοι εντοπίζονται
στο πολιτικό, εκλογικό και κομματικό σύστημα της εκάστοτε χώρας, στην
πολιτισμική ταυτότητα των μελών της μειονότητας και στις ιδεολογικές θέσεις των
ίδιων των περιφερειακών κομματικών σχηματισμών. Τα κομματικά, εκλογικά και
πολιτικά συστήματα των δύο χωρών μελετήθηκαν παράλληλα, έχοντας εν μέρει
θεωρηθεί ως μία ενιαία μεταβλητή την οποία εκμεταλλεύτηκαν και τα δύο υπό
μελέτη κόμματα. Το αναγκαίο, για την ύπαρξη περιφερειακών κομμάτων, θεσμικό
κενό, ως απόρροια της αδυναμίας των εθνικών κομμάτων να σχηματίσουν
πλειοψηφικές κυβερνήσεις, χρησιμοποιούν προς όφελος τους τόσο το UDMR όσο και
το CDC και συμμετέχουν σε κυβερνητικούς και αντιπολιτευτικούς συνασπισμούς
αποτελώντας μάλιστα τους ιδανικούς συμμάχους τους, καθώς έχουν ξεπεράσει την
αμοιβαία με τα εθνικά κόμματα καχυποψία. Συγκεκριμένα τα εθνικά ρουμανικά
κόμματα φαίνεται ότι έχουν αποδεχτεί ότι η μειονότητα της Τρανσυλβανίας
απαρτίζεται τους ψηφοφόρους των ουγγρικών μειονοτικών κομμάτων και κυρίως της
Δημοκρατικής Ένωσης.
Αν και η κοινοβουλευτική συμμετοχή των περιφερειακών κόμματων κρίνεται
απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική σταθερότητα (η παράλληλη
μάλιστα ίδρυση των δύο κόμματων την περίοδο κατάρρευσης τόσο του ισπανικού
όσο και του ρουμανικού κράτους ταύτισε την ύπαρξη τους με το δημοκρατικό
πολίτευμα και την ελεύθερη έκφραση της καταπιεσμένης μέχρι πρότινος μειονοτικής
ταυτότητας), εντούτοις αντιπαρατίθεται του πρωταρχικού στόχου όλων των
σύγχρονων εθνικών κρατών δηλαδή της διατήρησης της ενιαίας κρατικής τους
υπόστασης με το φόβο για απώλεια της κρατικής κυριαρχίας τους να είναι πιο
ευδιάκριτος στη ρουμανική περίπτωση. Ο μεγάλος αριθμός μειονοτικών ομάδων με
εθνική συνείδηση διάφορη της ρουμανικής και σχεδόν ταυτόσημης με ένα άλλο
κράτος και κυρίως η ουγγρική μειονοτική περίπτωση (όπου η Ουγγαρία, ως το
συγγενές έθνος ενισχύει κάθε αυτονομιστική προσπάθεια της μειονότητας) αποτελεί
τον κύριο παράγοντα της απόρριψης του διαρκούς αιτήματος των μειονοτήτων και
κυρίως των Ούγγρων για μεταβολή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος από
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συγκεντρωτικό σε ομοσπονδιακό. Η πιθανότητα δημιουργίας μίας αυτόνομης
ουγγρικής κοινότητας εντός της επικράτειας της που θα δρα ως φερέφωνο του
ουγγρικού κράτους, με τον κίνδυνο της απόσχισης ακόμη και συνένωσης της
Τρανσυλβανίας με την Ουγγαρία να ελλοχεύει, καθιστά απίθανη τη μεταβολή του
υπάρχοντος συστήματος σύμφωνα με το ιδανικό, κατά τα ουγγρικά περιφερειακά
κόμματα, πρότυπο του ιδιάζοντος φεντεραλιστικού ισπανικού πολιτικού συστήματος.
Με τα ομοσπονδιακά συστήματα να αποτελούν έναν από τους κυριότερους
παράγοντες που επηρεάζουν την ύπαρξη και την απήχηση των περιφερειακών
κομμάτων (η εγκαθίδρυση τοπικών κοινοβουλίων ενισχύει την πιθανότητα της
εκλογής ενός κόμματος και συνεπώς προτρέπει τόσο τη δημιουργία περιφερειακών
κομμάτων όσο και τη στήριξη τους από τον μειονοτικό πληθυσμό), η παραπάνω
στάση της ρουμανικής όσο και άλλων κυβερνήσεων με μεγάλο αριθμό εθνικών
μειονοτήτων στο εσωτερικό τους (κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης), αποτελεί
έμπρακτη απόδειξη πως η ύπαρξη ενός γειτονικού κράτους με συναφή εθνική
ταυτότητα είναι εφικτό να επηρεάσει την απήχηση ενός μειονοτικού κόμματος
επιδρώντας σε μία από τις πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές δηλαδή τη δομή του
πολιτικού συστήματος της εκάστοτε χώρας. Μια θέση που ενισχύεται περαιτέρω
συγκριτικά με τη στάση των κρατών κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, όπου παρά το
πλήθος των εγκατεστημένων στο εσωτερικό τους εθνοτήτων (όπως και η ισπανική
περίπτωση) τείνουν να υιοθετούν ομοσπονδιακά συστήματα με στόχο τη διασφάλιση
της εσωτερικής σταθερότητας τους. Εντούτοις ο φόβος για την αύξηση των
αυτονομιστικών αιτημάτων που ενδέχεται να διασπάσουν την κρατική ενότητα
υφίσταται και στα συγκεκριμένα κράτη, γεγονός που αποδεικνύεται με τη θέσπιση
περιοριστικών για την είσοδο των περιφερειακών κομμάτων στο κοινοβούλιο μέτρων
(όπως τα εκλογικά όρια του 5% και 3% που αποκλείουν την πολιτική έκφραση των
μικρών πληθυσμιακά μειονοτικών ομάδων στη Ρουμανία και την Ισπανία
αντίστοιχα).
Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι δύο συνασπισμοί επιτυγχάνουν να συλλέξουν την
πλειονότητα των ψήφων, (με την Δημοκρατική Ένωση να λαμβάνει τη στήριξη
338.000 – 991.601 εκ του 1.227.623 Ούγγρων πολιτών ρουμανικής υπηκοότητας, ενώ
η Δημοκρατική Σύγκλιση συλλέγει το 27,83% ως 46,80% του συνόλου των ψήφων
με τη διαφορά της από το δεύτερο σε απήχηση κόμμα να ανέρχεται στο 20%) παρά
την εσωτερική ανομοιογένεια που χαρακτηρίζει και τις δύο μειονοτικές ομάδες
112

κατέστησε επιτακτική την ανάγκη μελέτης του πέμπτου και κυριότερου ανεξάρτητου
παράγοντα απήχησης των περιφερειακών κομμάτων, δηλαδή των ιδεολογικών
θέσεων τους, με έμφαση στο αυτονομιστικές απόψεις τους.
Η ασάφεια και η μεταβλητότητα χαρακτηρίζει τις θέσεις και των δύο κομματικών
συνασπισμών, καθώς αμφότεροι εντείνουν τις αυτονομιστικές διεκδικήσεις τους ενώ
εν συνεχεία τις χαλαρώνουν με απώτερο στόχο τη συλλογή όσο περισσότερων ψήφων
είναι εφικτοί(catch – all parties). Εξάλλου η παρούσα επιθυμία υπήρξε η αφορμή για
την ίδρυση τους ως το άθροισμα της ένωσης μικρότερων περιφερειακών οργανισμών,
την οποία προβάλλουν συνδυαστικά με τα απαιτούμενα, από το εκλογικό σύστημα
για την είσοδο τους στο κοινοβούλιο, όρια ώστε να διασφαλίσουν την εσωκομματική
συνοχή και την εξωκομματική από τους πολίτες των μειονοτήτων στήριξη. Η
διφορούμενη στάση τους που ενώ προβάλλονται ως οι υπέρμαχοι της αυτονομίας των
περιφερειών τους εντός ενός ομοσπονδιακού πολιτικού συστήματος συμμετέχουν στα
εθνικά κοινοβούλια των χωρών τους, αποφεύγοντας μάλιστα τη σύγκρουση με τα
εθνικά κόμματα, τα καθιστά ως μετριοπαθή συγκριτικά με τα αντίπαλα περιφερειακά
κόμματα, (που στη ρουμανική περίπτωση προβάλλονται ως η εναλλακτική επιλογή
στη μετριοπάθεια του UDMR). Μάλιστα η Δημοκρατική Ένωση των Ούγγρων της
Ρουμανίας όπως και η Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας (ο κύριος κομματικός
αντίπαλος της Σύγκλισης) αποδεικνύουν έμπρακτα ότι τόσο ένα εθνικό μειονοτικό
κόμμα δύναται να μην αποτελεί φερέφωνο της συνένωσης της μειονότητας με το
εθνικό κράτος αλλά να θέτει ως απώτερο στόχο την ανεξαρτησία, όσο και ένα
εθνοτικό κόμμα να προβάλλει αλυτρωτικές διεκδικήσεις δηλαδή την απόσχιση και τη
συνένωση της εθνότητας με περιοχές, εντός των οποίων ο πληθυσμός έχει συναφή
εθνοτική ταυτότητα (στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Βαλεαρίδες νήσοι και η
Βαλένθια).
Η παραπάνω αναφορά στις αυτονομιστικές διεκδικήσεις των κομμάτων των δύο
μειονοτήτων επεξηγεί πλήρως την ετερότητα που χαρακτηρίζει και τα ίδια τα
περιφερειακά κόμματα καθιστώντας αδύνατη την ύπαρξη τόσο ενός σαφούς ορισμού
όσο και μίας ευδιάκριτης κατηγοριοποίησης τους και τα εντάσσει όπως ειπώθηκε
στην εισαγωγή στο χαοτικό φαινόμενο των μειονοτικών ομάδων. Στο σημείο αυτό
αξίζει να αναφερθεί ότι η αδυναμία οριοθέτησης τους δεν καθιστά το φαινόμενο τόσο
των περιφερειακών κομμάτων όσο και των μειονοτήτων εντός των ευρωπαϊκών
κρατών άνευ ουσίας, αλλά αντιθέτως όπως αποδεικνύεται από τις δύο
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περιπτωσιολογικές μελέτες η ύπαρξη και οι θέσεις τους επηρεάζονται και επηρεάζουν
τη δομή του εκάστοτε κομματικού, εκλογικού και πολιτικού συστήματος των κρατών
αλλά και τις ιδεολογικές θέσεις των αντίστοιχων εθνικών κομμάτων, με πολλά
μάλιστα ερωτήματα να τίθενται σχετικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων κρατών που
θα εδρεύουν εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων που
λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. BREXIT) όσο
και των ίδιων των κρατών, ειδικά εκεί όπου τα αυτονομιστικά αιτήματα των εθνικών
και εθνοτικών μειονοτήτων συνεχώς εντείνονται.
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