
Catalonien – det tabte land 

Tak til Morten Heiberg for indføringen i den politiske udvikling i Catalonien (pol 19/10). Der kan 
imidlertid næppe være tvivl om, at det historiske spiller en temmelig stor rolle for den stærke 
identitet mange føler som Cataloniere. Spansk og catalansk er sprogligt omtrent så tæt 
beslægtet som svensk og norsk, men national identitet er en sammensat størrelse der rækker 
ud over sproget.  

Hvad Cataloniens historiske selvstændighed angår synes jeg Heiberg desværre bagatelliserer. 
Cataloniens konstitutionelle historie rækker meget længere tilbage end selve Spanien, der først 
samles omkring år 1500. Catalonien var selvstændigt fra ca. år 1200 og helt frem til 1714, med 
egen forfatning og et Generalitet (’borgerforsamling’) – besøg det gamle rådhus i Barcelona og 
se historien tale! Efter den spanske arvefølgekrig blev styret opløst og Catalonien tvunget ind 
under et spansk enheds-monarki der varede godt 200 år. 

Drømmen om selvstændighed levede fortsat i Catalonien da demokratiet omsider og desværre 
alt for kortvarigt nåede Spanien i 1931. Efter 1930’ernes borgerkrig var Franco's undertrykkelse 
særlig nidkær i Catalonien, hvor den folkevalgte regering havde kæmpet imod fascisterne. 
Cataloniens demokratisk valgte præsident Lluís Companys blev to år efter borgerkrigen 
koldblodigt henrettet af Franco's styre! Det er vist ikke overgået nogen anden valgt politisk leder 
i Europa. Fascismens modstandere blev sendt i fængsel og arbejdslejre – mens ½ million 
flygtede til Frankrig. 

Samtidig skete en migration fra andre dele af Spanien ind i Catalonien, dette som følge af 
vandringen fra land til by med industrialiseringen. Situationen idag er derfor ikke helt ulig 
Letland, hvor den oprindelige befolknings andel også har været for nedadgående grundet 
frivilligt eksil og indvandring (særligt fra Rusland) om end forholdet til spanierne har været 
mindre betændt. Eller tænk på situationen i Slesvig efter 55 år med prøjsisk styre, hvor en by 
som Flensborg i 1920 var blevet lige så tysk som den var dansk.  

47% af befolkningen i Catalonien angiver spansk som deres daglige sprog, mens andelen af 
catalansk talende er faldet, fra 44% til 36% fra 2003 til 2013 ifølge Cataloniens Statistik. I 
landdistrikterne dominerer catalansk dog stadig. Transformationen er totalt forbigået i den 
danske presses dækning når folkeafstemningen om uafhængighed vurderes. Den medfører at 
der ikke er nogen nemme løsninger på spørgsmålet om selvstændighed, for identifikationerne 
er delte. 

FN er grundlagt på princippet om folkenes selvbestemmelsesret, et princip som Danmark som 
et lille land har stærke interesser i. Bør vi derfor ikke uden videre anerkende andre folks ret til 
selvbestemmelse ? Jo, men det er ikke uden dilemmaer når nye og gamle befolkninger har 
slået rødder på samme territorium. Det klinger imidlertid hult at fejre Balternes selvstændighed, 
mens vi på den anden side i misforstået EU-solidaritet afviser Cataloniere og Skotter der 
drømmer om tilsvarende adgang til selvbestemmelsesret. 

Cataloniens nuværende befolkning må på demokratisk vis have adgang til at stemme om 
selvstændighed. Det er primitiv undertrykkelse af værste skuffe når Spaniens regering nægter 
dem denne mulighed. Alle borgere der i dag har deres hjem i regionen må have mulighed for at 
stemme, og afgørelsen bør på grund af sin vidtrækkende karakter kun kunne træffes ved 
kvalificeret flertal (mere end blot 50 eller 52 procent).  



Set i et større perspektiv er det vi ser både i Storbritannien og Spanien at de gamle europæiske 
imperier langsomt krakelerer. De små og mellemstore lande er mere velfungerende økonomisk 
og politisk. Med den Europæiske Unions institutioner er det blevet muligt for mindre lande at 
forfægte deres interesser i et ordnet politisk system – frem for at være underkastet de større 
magter forgodtbefindende. Det er ikke mærkeligt at det kan se attraktivt ud for de regioner der 
har mistet selvbestemmelsesretten, selvom de nationale grænser i denne arkitektur paradoksalt 
nok udviskes. 
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