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1 Introducció 

Els moviments d'autodeterminació nacional pretenen més autogovern per a una minoria 
nacional, i solen incloure el dret de votar per a formar un nou estat independent. Els 
exemples recents de moviments d'autodeterminació reeixits inclouen el Sudan Meridional, 
Kosovo, Montenegro i Timor Oriental. Es troben reivindicacions d'autodeterminació 
actualment a Escòcia, Catalunya, les Illes Fèroe, el Caixmir, Tamil Eelam, Somàlia, el 
Sàhara Occidental, Papua Occidental, el Tibet, Mindanao, i a molts altres llocs. Com 
d’altres estats, el govern dels EUA s'enfronta a decisions sobre si ha de reconèixer les 
declaracions d'independència, si ha d’entrar en relacions diplomàtiques amb els nous estats, 
i si s’ha d’immiscir, a través de la diplomàcia amb altres estats, en moviments 
d'autodeterminació dins les seves pròpies fronteres. En el meu testimoni, primer descriuré 
l'estat actual dels moviments d'autodeterminació arreu del món; i a continuació resumiré el 
que els estudiosos han après sobre la relació entre els conflictes d’autodeterminació i la 
violència. Per concloure, avaluaré la validesa de les afirmacions que advoquen per la 
creació de nous estats o per canvis a les fronteres nacionals.

2 L'estat actual dels moviments d'autodeterminació

Els moviments d'autodeterminació generalment poden prendre dues formes: els partits 
polítics i els grups armats. En l'actualitat, trobem partits polítics secessionistes que aspiren 
almenys a una votació sobre la independència a Bèlgica (Flandes), Canadà (Quebec), 
Dinamarca (Illes Fèroe i Groenlàndia), Finlàndia (Åland), França (Bretanya i Còrsega), 
Alemanya (Baviera), Itàlia (Veneto i Sardenya), Espanya (Catalunya, les Illes Balears, el 
País Basc, Navarra, Canàries i Galícia), el Regne Unit (Escòcia i el País de Gal·les), i als 
Estats Units (Alaska i Puerto Rico). A més, trobem partits irredempts, que tracten de 
desplaçar un territori d'un Estat a un altre, al Regne Unit (Irlanda del Nord) i Itàlia (Tirol 
del Sud). Els moviments d'autodeterminació armats solen trobar-se en els països en vies de 
desenvolupament. La Figura 1 mostra on es van produir conflictes armats, dintre dels estats, 
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sobre qüestions territorials (en general, l'autodeterminació) durant el període 2011-2014. 
Aquests conflictes, per a ser comptabilitzats, s’han de registrar amb almenys 25 morts en 
combat en un sol any, pel cap baix. 

Figura 1: Mapa dels últims casos de conflictes territorials dintre dels estats 

Els països en vies de desenvolupament en general prohibeixen als moviments 
d'autodeterminació la seva organització com a partits polítics. Per exemple, Turquia, Índia, 
Pakistan, Sri Lanka i Rússia descriuen la promoció de l'autodeterminació d'una regió 
concreta com a un fet criminal; un acte que, en canvi, estaria protegit per la Primera 
Esmena de la Constitució dels Estats Units. Les democràcies liberals occidentals solen 
permetre als partits secessionistes organitzar i participar en les eleccions, però no preveuen 
la secessió. El Tribunal Suprem del Canadà va dictaminar que la secessió del Quebec és 
negociable si la província vota,  amb  “una clara majoria en una pregunta clara”, per la 
independència. El Regne Unit va negociar els termes d'un referèndum sobre la 
independència d'Escòcia i va estar d'acord a considerar-ne el resultat com a vinculant. El 
Govern danès concedeix el dret de la independència per a Groenlàndia i les Illes Fèroe, i la 
ruptura es debat de forma rutinària com a una opció legal per a Bèlgica. Saint Kitts i Nevis i 
Liechtenstein tenen clàusules constitucionals que protegeixen el dret de la secessió. D'altra 
banda, tant a França com a  Espanya i Itàlia tenen constitucions que explícitament 
defineixen els seus països com a indivisibles, prohibint-ne així la secessió. El suport 
majoritari a la independència en una població és poc freqüent. En escriure aquestes línies, 
en totes les democràcies amb ingressos alts d'Europa, Amèrica del Nord, i la riba del 
Pacífic, només hi ha una regió en la qual els partits que afavoreixen clarament la 
independència, en un curt termini, han guanyat la majoria absoluta dels vots en qualsevol 
elecció recent: Escòcia. D'altra banda, a Escòcia, molts electors van votar pel Partit 
Nacional Escocès (SNP) sense estar a favor de la independència, i el suport a la 
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independència ha estat per sota del 50 per cent en les enquestes des d’aquella elecció, 
incloent-hi el propi referèndum de 18 de setembre de 2014. Fent servir dades del projecte 
Minories en Risc, em vaig trobar que a data de 2003, 107 minories etnonacionals -el 38 per 
cent del total en el conjunt de dades- tenien una organització secessionista digna del nom 
(Sorens 2012, pàg. 56). En un article recent, vaig estimar el percentatge de la població que 
dóna suport a la independència en cadascun dels estats de l'Índia i no en vaig trobar cap 
xifra enlloc que fos superior al 20 per cent (Sorens 2014, pàg. 264). 

3 Les causes dels conflictes d'autodeterminació

La demanda popular per la independència prové de la combinació d'una identitat cultural 
distintiva, de la contigüitat territorial i dels beneficis, o bé polítics o bé econòmics, de la 
independència (Sorens 2005, Hale 2008, Sorens 2012). No n’hi ha prou de comptar amb 
només un d'aquests elements, i això explica que la gran majoria de les nacions minoritàries 
arreu del món no tingui cap moviment secessionista.

Una de les preocupacions davant de permetre els moviments de secessió és l'anomenat 
“contagi” entre regions o entre països, però el secessionisme, de fet, no sembla contagiós 
entre països, encara que sí que té tendència a estendre’s dins d'un mateix Estat (Ayres & 
Saideman 2000, Sorens 2012), i per això els governs sovint prenen mesures contra aquests 
moviments. (Walter 2006).

A nivell individual, hi ha evidències que el suport dels votants a la independència és 
racional, és a dir, que  relaciona la forma esperada amb els beneficis esperats de la 
independència (Howe, 1998). No obstant això, hi ha un debat difícil de resoldre sobre fins a 
quin punt el suport a la independència és causat per l'avaluació dels beneficis d’aquesta 
independència per part dels votants, i fins a quin punt, per contra, és el suport a la 
independència la causa de les estimacions de beneficis, a través d'un procés de 
racionalització (Mendelsohn, 2003).  

El secessionisme s’associa fortament amb el conflicte violent (Toft 2003). En general, les 
guerres civils separatistes duren més que no altres tipus de guerres, la qual cosa implica que 
les parts en conflicte no puguin trobar solucions negociades tot i que el conflicte s‘hagi 
encallat ( Fearon 2004, Sorens 2012).

Trobo que la proporció d’un camí legal cap a la independència s'associa amb la disminució 
de rebel·lió etnonacionalista (Sorens 2012). El Regne Unit, Canadà, Dinamarca i Bèlgica 
han tingut molta menys violència secessionista que no pas França, Espanya i Itàlia; i la 
violència secessionista ha desaparegut de Puerto Rico des que el govern dels EUA 
informalment li va reconèixer aquest dret. Les clàusules que permeten la secessió també 
van ser crucials per als acords de pau que van posar fi als conflictes a Irlanda del Nord, 
Sudan Meridional, i Bougainville (part de Papua Nova Guinea). El Tractat de Lisboa de la 
Unió Europea reconeix explícitament el dret dels Estats membres de separar-se de la Unió, 
perquè cap país no voldria pertànyer a una unió de la qual mai pogués sortir.

4 Les implicacions per a la política dels EUA
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Un camí legal cap a la independència pot promoure la pau, en forçar els secessionistes i els 
governs centrals cap a l’assoliment dels seus objectius a través de mecanismes electorals i 
legislatius. D'una banda, els secessionistes no tindràn excusa per recórrer a tàctiques 
violentes; fer-ho seria admetre que han fracassat en el moment de persuadir la majoria de 
persones que diuen representar, alhora que imposen els costos de la violència justament a 
aquells a qui afirmen representar i entre aquells a qui els cal de reclutar. D'altra banda, els 
governs centrals sovint no es poden comprometre a respectar un compromís d’autonomia 
regional negociat, sense reconèixer també el dret a la secessió. Els secessionistes del Sudan 
Meridional i de Bougainville probablement no haurien arribat a un acord de pau sense una 
garantia de referèndum. Aquests conflictes van durar vint-i-dos, i nou anys, respectivament. 
Els governs centrals autoritaris i sobretot nacionalistes es trobaran amb el desig i 
l’oportunitat d'incomplir els acords d'autonomia negociats prèviament; només un dret a la 
secessió pot ser suficient per a dissuadir-los i amb això induir els rebels secessionistes a 
deposar les armes abans de tot. També he trobat que els governs centrals que han permès 
una via legal cap a la indepedència, han estat més propensos a descentralitzar les regions de 
minories ètniques i, des de passat la Segona Guerra Mundial no han tornat a centralitzar 
aquest poder (Sorens 2012). 

Si cada país reconegués el dret de les seves nacions minoritàries a la secessió, sembla que 
només uns quants l’exercirien. A més, el nivell general de violència global probablement 
disminuiria, en substituir els conflictes dintre dels estats pels conflictes entre estats. Els 
conflictes dintre dels estats són molt més freqüents que els conflictes entre estats (vegeu 
Figura 2). Des de la Segona Guerra Mundial, han mort set vegades més persones en 
conflictes civils que no pas en conflictes entre estats (Collier & Sambanis 2005, Data on 
Armed Conflict 2013). Les guerres civils duren molt més que les guerres entre estats 
(Fearon 2004). Les guerres civils, és també més probable que s’esdevinguin en els països 
més poblats (Fearon & Laitin 2003). Aquestes troballes fan pensar que un augment global 
en el nombre d'estats independents i una disminució de la seva mitjana en la grandària, 
reduirien el nombre de conflictes civils, augmentarien el nombre de conflictes entre Estats, i 
farien disminuir el nombre total de morts en conflicte.

Hi ha bones raons perquè el govern dels EUA eviti activament la internacionalització dels 
conflictes d’autodeterminació d’altres països, fet que pot semblar una intromissió en els 
assumptes interns d’aquests. Es pot argumentar que els EUA es van equivocar en negar-se a 
una partició democràticament autoritzada de Kosovo; com a resultat, al Kosovo 
independent, li manca un ampli reconeixement per part d'altres Estats, i està tenint 
problemes per entrar a les institucions internacionals. No obstant això, un cop s'emet una 
declaració d'independència, el govern dels EUA no té més remei que respondre-hi. En 
aquests casos, el govern dels EUA podria voler considerar no només els interessos de l'estat 
d'origen, sinó també els interessos de l'estat que se separa i l'efecte d’aquesta secessió en 
l'estabilitat de la regió. En conjunt, la substitució d'una relació d'estat a nació per una 
relació d'estat a estat redueix la violència. 

Figura 2: Tipus de conflictes al llarg del temps 

!  / !4 6



Referències 

Ayres, R. William & Stephen Saideman. 2000. “Is Separatism as Contagious as the 
Common Cold or as Cancer? Testing the International and Domestic Determinants of 
Secessionism.” Nationalism and Ethnic Politics 6(3):92–114.  

Collier, Paul & Nicholas Sambanis. 2005. Preface. In Understanding Civil War: Evidence 
and Analysis: Volume 1 (Africa), ed. Paul Collier & Nicholas Sambanis. Washington, 
D.C.: The World Bank.  

Data on Armed Conflict. 2013. Peace Research Institute of Oslo. http://www. prio.no/Data/
Armed-Conflict/, accessed September 20, 2013.  

Fearon, James D. 2004. “Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer than Others?” 
Journal of Peace Research 41(3):275–301.  

Fearon, James D. & David D. Laitin. 2003. “Ethnicity, Insurgency, and Civil War.” 
American Political Science Review 97(1):75–90.  

Hale, Henry E. 2008. The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations 
in Eurasia and the World. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.  

Howe, Paul. 1998. “Rationality and Sovereignty Support in Quebec.” Canadian Journal of 
Political Science 31(1):31–59. 

!  / !5 6



Mendelsohn, Matthew. 2003. “Rational Choice and Socio-Psychological Explanations for 
Opinion on Quebec Sovereignty.” Canadian Journal of Political Science 36(3):511–537.  

Sorens, Jason. 2005. “The Cross-Sectional Determinants of Secessionism in Advanced 
Democracies.” Comparative Political Studies 38(3):304–326.  

Sorens, Jason. 2012. Secessionism: Identity, Interest, and Strategy. Montreal, Que.: McGill-
Queen’s University Press.  

Sorens, Jason. 2014. “Legal Regimes for Secession: Applying Moral Theory and Empirical 
Findings.” Public Affairs Quarterly 28(3):259–288.  

Toft, Monica Duffy. 2003. The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the 
Indivisibility of Territory. Princeton, N.J.: Princeton University Press.  

Walter, Barbara F. 2006. “Building Reputation: Why Governments Fight Some Separatists 
but Not Others.” American Journal of Political Science 50(2):313–330. 

!  / !6 6


