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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СЕПАРАТИЗМУ 

В ІСПАНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

 
Розглядаються питання проблеми прояву сепаратизму в Іспанії в період з 2004 до 2015 рр. 

Наведено статистичні дані щодо діяльності радикально налаштованих груп у країні Басків, 
зокрема терористичної організації ЕТА. Розкриваються причини невдоволення Каталонії стату-
сом автономії та бажання створення незалежної держави. Робиться аналіз національно-мовного 
сепаратизму в Галісії.  

Ключові слова: Іспанія; сепаратизм; Каталонія; країна Басків; ЕТА; Галісія; автономія; національно-
мовний сепаратизм. 

 
 

У сучасному світі сепаратизм є однією з найгос-

тріших проблем. Особливо актуальним для нас це 

питання постає в розрізі подій в Україні. Однак 

Іспанія зіштовхнулась із сепаратизмом значно раніше 

і продовжує «страждати» від нього й до сьогодні. 

Іспанський лібералізм завжди намагався реалізувати 

ідею єдності держави, нації та демократії. Різні істо-

ричні епохи Іспанії відзначались потягом до сепара-

тизму різних областей. У часи Ф. Франко такі спроби 

чинила Країна Басків, у наш час тут інтенсивність 

знизилась, але додалися Галісія й Каталонія. Не 

дивно, що саме в Іспанії виникли настільки серйозні 

проблеми із сепаратистськими настроями, адже вже в 

Конституції прописано, що королівство є унітарною 

децентралізованою країною, що складається з 19 авто-

номних областей (17 автономних утворень та 2 ав-

тономні міста – Сеута та Мелілья). Кожна автономія 

має свій власний уряд, парламент та право самостійно 

приймати рішення щодо достатньо широкого кола 

питань – як економічних, так і політичних. А в тих 

областях, де розповсюджена інша мова, її визнано 

офіційною поруч з іспанською.  

Історично зумовленим є той факт, що три області 

Іспанії від початку мали особливий автономний 

статус із розширеними правами відповідно до ст. 151 

Конституції Іспанії [4]. Країна Басків, Каталонія та 

Галісія вважаються «історичними територіями», що 

вже мали досвід автономного управління. Неодно-

значна суть сепаратизму актуалізує тему цього до-

слідження, адже здебільшого сепаратизм є справою 

регіонального характеру, навіть внутрішньодержав-

ного, а насправді належить до проблем міжнародного 

значення. Це пояснюється тим, що за умови успіш-

ного сепаратистського руху в одній державі може 

спалахнути ланцюг подібних настроїв в інших, що, у 

свою чергу, впливає на міжнародний статус країни, у 

якій розпочалась така активність. 

Метою статті є дослідження та систематизація 

матеріалів щодо сепаратизму в Іспанії в період з 2004 

до 2015 рр. Згідно з метою було поставлено такі 

завдання: 

 розглянути причини загострення сепаратист-

ських настроїв у Каталонії та Країні Басків у період 

2004–2015 рр.; 

 дослідити діяльність терористичної організації 

ЕТА; 

 розкрити суть національно-мовного сепаратизму 

в Галісії. 

Актуальність теми сепаратизму в Іспанії породжує 

багато наукових розробок у цій сфері. Найбільш 

обґрунтованим питання постає в працях С. Хенкіна 

[1], А. Орлова [2], Н. Анікєєвої [3]. Однак через те, що 

проблема й сьогодні розвивається, необхідно долу-

чити аналіз нових джерел, здебільшого новин зі ЗМІ. 

Незважаючи на те, що корінням сепаратистські 

настрої Каталонії сягають ще 1936 р., новий етап у 

взаємовідносинах Мадрид – Барселона розпочався 

одночасно зі світовими економічними кризами 2008 

та 2012 рр. Каталонія – один із найбільш розвинених 

індустріальних районів Іспанії. При тому, що насе-

лення автономії становить лише 16 % від усього 

населення Королівства, тут виробляється майже 20 % 

національного продукту країни [7]. Середній ката-

лонець протягом року заробляє на кілька тисяч євро, 

більше, ніж решта іспанців. 

44 % каталонців зайняті у сфері виробництва,  

50 % – у сфері послуг, і лише 6 % – у сільському 

господарстві. Промисловість Каталонії представлена 

виробництвом електротехніки, автопромом, хімічною 

та текстильною галузями. Крім того, у Барселоні 

функціонує потужний міжнародний порт, а щорічний 

потік туристів досягає 16 млн осіб. 

Це викликало восени 2011 р. активізацію в Ка-

талонії громадського руху за відділення від Іспанії. 

11 вересня 2012 р. в Барселоні на мирний марш із 

прапорами й гаслами вийшли сотні тисяч громадян 

(за оцінками, 8 % із 7,5 млн населення регіону) [6, 

с. 20]. Цього дня в Каталонії відзначається Діада – 
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національний день провінції, який знаменує день 

втрати Каталонією незалежності. Діада 2011 р. здиву-

вала не тільки Іспанію, але й усю Європу. Лідер 

регіонального уряду, націоналіст Артур Мас, пуб-

лічно підтримав демонстрантів, заявивши, що Ката-

лонії потрібна державність [6, с. 20]. Під час зустрічі з 

прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм президент 

Каталонії вимагав довготривалого зменшення подат-

ків для каталонців, надання права Женералітату (уряду 

Каталонії) самостійно розпоряджатись регіональним 

бюджетом. Однак через те, що саме в цей період 

Мадрид шукав нові можливості вливання зовнішніх 

кредитів, Каталонії було відмовлено. 

Ще однією причиною загострення сепаратист-

ських настроїв стало те, що 2006 р. парламент Ка-

талонії ухвалив хартію, яка оголосила каталонців 

нацією, але 2010 р. конституційний суд Іспанії ска-

сував документ, назвавши його юридично без під-

ставним. 

Треба зазначити, що протягом 2009–2011 рр. 

зростаюче невдоволення політикою іспанського уряду 

з боку каталонців змусило владу регіону провести 

шість плебісцитів у різних містах щодо питання 

набуття Каталонією незалежності, на яких 90 % тих, 

хто взяв участь у голосуванні, підтримали ідею суве-

ренітету, проте явка громадян була низькою, усього 

близько 30 % [5, с. 5]. 2012 р. вулиці Барселони пере-

творились на справжнє море людей, які вийшли на 

марш за незалежність Каталонії. У ході взяли участь 

близько 1,5 млн демонстрантів, що приблизно дорів-

нює населенню міста. 

25 листопада 2012 р. відбулися регіональні ви-

бори, на яких було сформовано новий парламент 

Каталонії. У січні 2013 р. він проголосував за про-

ведення референдуму про відділення від Іспанії 

2014 р. Підтримали це рішення дві третини депутатів 

[5, с. 5]. Опитування, проведені у вересні 2013 р., 

показали, що кількість прибічників ідеї незалежності 

Каталонії зросла до 52,5 %, а кількість тих, хто не 

підтримує цю ідею, скоротилась до 24 %. Це можна 

пояснити тим, що економічна ситуація в цілому в 

Іспанії та Каталонії зокрема на сьогодні залишається 

складною. Так, рівень безробіття в регіоні досяг 24 %, 

борги вже в першому кварталі 2013 р. сягнули 51 млн 

євро [5, с. 5]. Попри заборони Конституційного суду 

Іспанії, у регіоні таки вдалося провести волевияв-

лення щодо незалежності, хоча його статус було 

понижено з референдуму до плебісциту. 

3 серпня 2015 р. влада Каталонії призначила до-

строкові регіональні вибори на 27 вересня. Це голо-

сування могло стати альтернативним волевиявленням 

за незалежність від Іспанії та посилити напруженість 

у відносинах із центральним урядом у Мадриді. 

Артур Мас зробив заяву: якщо альянс сепаратист-

ських сил отримає більшість у парламенті, він прагну-

тиме відділитися від Іспанії протягом наступних 

18 місяців. 

На виборах було зафіксовано рекордну явку в 

історії Каталонії – у голосуванні взяли участь 76 % 

виборців. 

Після підрахунку майже 100 % голосів блок, до 

складу якого входять  правляча партія Артура Маса 

«Демократична конвергенція Каталонії» та «Ліві 

республіканці Каталонії», отримав 62 місця в 135-

місному регіональному парламенті. «Кандидати на-

родної єдності» (CUP) отримали 10 місць у ката-

лонському парламенті. Загалом обидві політичні сили 

разом набрали 47,8 % голосів виборців і разом 

сформують абсолютну більшість у парламенті. У разі 

об’єднання лівих політичних сил, що виступають за 

незалежність, у політиків буде 68 місць, необхідних 

для просування оголошеного раніше плану – зробити 

Каталонію незалежною вже 2017 р. [8]. 

Черговим ударом по єдності Іспанії стало узго-

дження резолюції, яка передбачає здобуття незалеж-

ності регіону від решти держави 27 жовтня 2015 р. 

Документ оголошує «початок створення незалежної 

держави Каталонія у формі республіки» [9]. У тексті 

йшлося про те, що процес відокремлення «не буде 

коритися рішенням іспанських інстанцій, зокрема й 

Конституційного суду, що втратив легітимність». 

Місцевий парламент Каталонії 9 листопада проголо-

сував за резолюцію [10]. 

У такий спосіб було покладено початок реалізації 

«дорожньої карти», яка, як сподіваються політичні 

сили, які підтримують ідею відокремлення, зрештою, 

завершиться виходом цієї провінції зі складу Іспанії. 

Центральний уряд у Мадриді вже пообіцяв забло-

кувати цю ініціативу.  

Іспанська Конституція, як відомо, не передбачає 

можливості виходу будь-якої провінції зі складу дер-

жави [4]. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, який 

сподівається на переобрання на загальних виборах 

4 грудня 2015 р., пообіцяв, що домагатиметься блоку-

вання резолюції каталонського парламенту в судо-

вому порядку. 

Якщо питання Каталонії наближається до роз-

в’язки, то ситуація з басками є більш складною. Час-

тина цього етносу мешкає в Іспанії, а інша – у Франції. 

Корінням початки сепаратизму в регіоні сягають 

періоду правління Франко, коли заборонялось вико-

ристання баскської мови в мас-медіа та державних 

документах, а сама автономія стала місцем масової 

міграції, адже економічна ситуація тут була кращою і 

в населення було більше роботи. У результаті такої 

політики диктатора з’явився серйозний супротив з 

боку самої Країни Басків – у 1959 р. було засновано 

організацію баскських націоналістів – ЕТА. Від по-

чатку ця група позиціонувала себе мирною, однак 

через випадки знущань над членами ЕТА характер 

організації сильно змінився [11]. 

ЕТА є однією з найвідоміших націоналістичних 

організацій Європи. Вона несе відповідальність за 

вбивства понад 800 осіб. У результаті своєї діяль-

ності цю групу зарахували до терористичних як 

Іспанія, так і весь Європейський Союз [11].  

Одним із найбільших проявів радикальної налаш-

тованості ЕТА можна вважати теракти в Мадриді 

2004 р. 3 березня в країні стався теракт, подібного 

якому Західна Європа ще не бачила. Зранку на заліз-

ничному вокзалі Мадрида з проміжком у кілька хви-

лин вибухнуло 10 бомб. Тоді загинула 191 людина, 

ще півтори тисячі було поранено. 

Ця кривава подія сталася рівно через 911 днів 

після теракту у Сполучених Штатах. Тому її назвали 

«європейським 11 вересня». Утім, трагедія перегор-

http://dw.com/p/1EKgi
http://dw.com/p/1Dtl8
http://dw.com/p/1Dtl8
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нула нову сторінку в житті Іспанії. Страшні вибухи 

сталися за чотири дні до парламентських виборів, які 

в підсумку визначають ім’я нового іспанського 

прем’єра. Теракт виглядав як виклик баскського сепа-

ратистського угруповання ЕТА фавориту виборів – 

Народній партії, яка виступала за боротьбу з ним. Не 

дивно, що уряд наполегливо звинувачував ЕТА, хоча 

слідство одразу вийшло на слід ісламістів. Зрештою, 

відповідальність за теракт узяла на себе «Аль-Каїда». 

У період з 2004 до 2010 рр. були неодноразові 

спроби провести переговори між офіційним урядом та 

лідерами ЕТА щодо припинення вогню. Найбільш 

близькими сторони були 2006 р. після того, як ор-

ганізація оголосила про постійне припинення вогню. 

Однак уже наприкінці цього ж 2006 р. прем’єр-

міністр Х. Л. Родрігес Сапатеро оголосив про припи-

нення перемир’я внаслідок того, що ЕТА взяла на 

себе відповідальність за теракт, що стався в аеропорту 

Барахас 30 грудня, у результаті якого загинуло 

2 особи – громадяни Еквадору та 4 людини отримали 

поранення [11].  

У вересні 2010 р. ЕТА оголосила останнє пере-

мир’я. А вже 2012 р. заявила, що готова почати 

переговори щодо припинення своєї діяльності. Це 

пов’язують із результатами соціологічних опитувань, 

що показали, що підтримка організації зменшується. 

У 2009 р. 64 % населення Країн Басків негативно ста-

вилося до ЕТА. Крім того, за цими ж опитуваннями 

більшість громадян виступають проти насилля – 

баски одностайно наголошують на мирному вирі-

шення свого конфлікту шляхом діалогу [11].  

Ще одним поштовхом до припинення діяльності 

ЕТА стали масові затримання керівників цієї організа-

ції. Так, 28 травня 2012 р. у французькому місті Кона 

було заарештовано лідера цієї сепаратистської групи 

Ороітса Гурручагу Гогорсу. Ще більшим ударом по 

позиціях ЕТА стало затримання 22 вересня 2015 р. у 

Франції двох найвищих керівників організації – Іраче 

Сорсобаля та Давида Пла. За словами міністра внут-

рішніх справ Іспанії Хорхе Фернандеса Діаса, саме ця 

подія може покласти кінець існуванню ЕТА [12]. 

Будучи однією з автономних спільнот Іспанії, не 

обходиться без сепаратизму й Галісія. Тут бажання 

відокремлення від королівства не є настільки силь-

ними, як у Країні Басків чи в Каталонії. Це поясню-

ється тим, що цей регіон є одним із найбільш 

дотаційних в Іспанії (зокрема, це пояснюється тим, 

що у Галісії добувають найбільшу кількість нафти в 

країні, а також тут розташована найбільша кількість 

нафтопереробних заводів). Головною відмінністю 

цього регіону є його мова. Галісійський діалект більш 

наближений до португальської, ніж до іспанської 

мови. Саме це пояснює національно-мовне походження 

сепаратистських настроїв [13]. 

Галісійський сепаратизм найбільше проявляється в 

лівих політичних партій. Основним ідеологом відо-

кремлення виступає Націоналістичний блок Галісії. 

Разом із партією галісійських соціалістів він входить 

до уряду автономії 2015 р. Цікавим є той факт, що 

Націоналістичний блок Галісії – це партія, що спо-

відує принципи марксизму-ленінізму [13]. 

Варто зазначити, що сучасний прем’єр-міністр 

Іспанії Маріано Рахой є вихідцем із цього регіону. 

Однак, незважаючи на своє походження, Рахой не ро-

бив жодних заяв щодо збільшення повноважень Галі-

сії чи встановлення її широкої автономії. 

Отже, Іспанія залишається найбільшою країною 

Європи, що страждає через сепаратистські настрої вже 

протягом багатьох десятиліть. Можливим виходом із 

ситуації, що склалася, може стати зміна конституцій-

них законів, що надасть більше повноважень автоно-

міям, які прагнуть фактичної незалежності, а також 

проведення мирного діалогу між усіма зацікавленими 

сторонами. Однак не треба забувати, що можливе 

проголошення незалежності однією з автономій може 

спричинити ще більші проблеми з іншими. Так, 

результатом відокремлення Каталонії може стати 

радикалізація настроїв у Країні Басків та Галісії. Тому 

новообраному уряду, що сформується в результаті 

виборів 4 грудня 2015 р., варто проводити незаанга-

жовану політику щодо збереження статус-кво у коро-

лівстві. 
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