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Senyor president, gràcies per la invitació a venir a testificar davant vós avui. És un 
honor ser aquí davant d'aquest Subcomitè de la Cambra de Representants del Congrés 
dels EUA. Sóc aquí per donar la meva opinió personal sobre la qüestió de 
l'autodeterminació. 

Introducció 

Les revolucions democràtiques a finals del segle XVIII i principis del XIX , i després 
l'ascens del nacionalisme a Europa al segle XIX van generar, entre d'altres, la creació 
d’estats i la dissolució posterior dels imperis: l’otomà, el d'Àustria i més tard el rus/
soviètic. Algunes nacions van sorgir abans de convertir-se en estats (“nacions 
tardanes”).

L'elecció entre la lliure determinació i la sobirania nacional ha sorgit en innombrables 
ocasions en la història moderna. En cada exemple d'impuls cap a l'autodeterminació o 
de la retenció de la sobirania territorial total hi ha trets comuns, però també 
especificitats clares. Per tant, s’ha de veure cada cas en el seu context polític històric, 
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geopolític i nacional específic. La qüestió de la legitimitat democràtica és clau per a 
aquestes consideracions. 

Pel que fa aquests temes, en els últims cent anys s’han establert principis i punts de 
vista. Tant si es tracta, per exemple, de l'opinió del president Woodrow Wilson 
presentada en el seu discurs de febrer 1918: “Les aspiracions nacionals han de ser 
respectades, ara els pobles només poden ser dominats i governats amb el seu propi lliure 
consentiment. L’autodeterminació no és una simple frase; que és un principi imperatiu 
d'acció...”. O més tard, el 1941, a la Carta de l'Atlàntic, o a la Carta de les Nacions 
Unides (juny de 1945) que estipula que les relacions entre les nacions s'han de basar en 
“el respecte del principi de la igualtat de drets i l’autodeterminació dels pobles” (Capítol 
I, Article 1r). Després de la Segona Guerra Mundial, el moviment per a la 
descolonització i la independència dels poders imperials va marcar el començament 
d'un període en què molts pobles van declarar la independència i es van convertir en 
membres de la comunitat internacional.

Europa 

La setmana passada el ministre d'Afers Exteriors de Dinamarca Kristian Jensen, parlant 
aquí a Washington DC en el Geman Marshall Fund of the United States, va dir: “Les 
fronteres només es poden moure per la ploma i els vots”. Contestava una pregunta sobre 
l'annexió de la península de Crimea per part de Rússia. Va reiterar una posició que 
només accepti els canvis de fronteres si els implicats en una disputa territorial són 
capaços de trobar una manera negociada, pacífica i mútuament acceptable de resoldre 
una disputa.

Hi ha hagut disputes que, per molt dures i inicialment violentes que fossin de vegades, 
han acabat en negociacions o bé directes, o bé intervingudes, que han conduït a un 
acord. També hi ha aquells conflictes que s'han prolongat durant anys i no han trobat 
solucions. Xipre n’és un exemple. I després de més de 40 anys podríem estar assistint a 
la resolució d'un dels conflictes més llargs de l'Europa contemporània.

Les guerres han estat més sovint allò que ha canviat les fronteres de les nacions. Els 
vencedors  han estat qui han establert les noves fronteres, mentre que els vençuts han de 
conviure’n amb les conseqüències, sovint somiant en la venjança,  carregats amb el 
greuge o el desig de “corregir” el mal que se’ls ha fet. La Guerra Freda va crear  un 
llarg període durant el qual hi va haver una relativa -però no completa- calma en aquest 
tipus de disputes territorials, disputes de les minories dins dels estats-nació que 
buscaven un estatus especial, diversos graus d'autonomia, drets especials, i nivells més 
alts de federalisme o de confederalisme. 

Europa és un gresol d'una innombrable diversitat de solucions d’aquests conflictes entre 
majories i minories. Alguns territoris han anat avançant o reculant com a resultat de les 
guerres. D'altres han trobat solucions negociades dins dels estats nació existents sense 
un canvi de les fronteres.
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Per fer esment només d’alguns, cadascun amb característiques pròpies: Schleswig-
Holstein (1920), Caríntia (1920), Alsàcia (1945) Illes Fèroe (1948); Sarre (1956); Tirol 
del Sud (1971), el cantó de Jura (1978), Irlanda del Nord (1998), el País Basc, 
Catalunya, Xipre (2016?)

Després de la fi del comunisme 

La caiguda del mur de Berlín va portar la dissolució de les tres federacions comunistes. 
Dues, n’eren països que havien aparegut en el mapa d'Europa després de la Primera 
Guerra Mundial i la signatura del Tractat de

Versalles el 1918: Txecoslovàquia i Iugoslàvia (inicialment anomenat el Regne dels 
Serbis, Croats i Eslovens).

Txecoslovàquia (que havia estat envaïda pels països del Pacte de Varsòvia el 1968) va 
passar per un procés pacífic de separació (el “divorci de vellut”) el 1993, impulsat pels 
líders polítics dels txecs i els eslovacs.

Iugoslàvia es va dissoldre durant la dècada de 1990 en un conflicte violent del qual van 
sorgir set estats.

La Unió Soviètica es va dissoldre al desembre de 1991, i van aparèixer quinze estats, 
incloent-hi Rússia. Onze d’aquests van signar el Protocol d'Alma-Ata, que constituïa la 
Comunitat d'Estats Independents (no s’hi van unir els països bàltics, que havien 
recuperat la independència perduda, ni Geòrgia). 

La dissolució de la Unió Soviètica va conduir a quatre “conflictes congelats”, que fins a 
data d’avui continuen sense resolució malgrat els esforços i les negociacions 
continuats .

Transnístria es va separar de Moldàvia el 1992.

Nagorno-Karabakh, després d'un conflicte ètnic entre 1991 i 1994, continua sent 
disputada entre Armènia i Azerbaidjan.

Abkhàzia, després d'una guerra amb Geòrgia, de la qual formava part, entre 1992 i 
1994, va continuar essent un territori disputat. Aleshores, després de la invasió de 
Geòrgia per part de Rússia, Abkhàzia va ser reconeguda com a estat independent per 
Rússia, i va ser declarada pel Parlament de Geòrgia com a territori ocupat per Rússia.

Ossètia del Sud, després de la guerra de 1991-1992 es va convertir en un “conflicte 
congelat” i després de 2008 va ser reconeguda per Rússia i  tres països més com a 
independent, i tanmateix com a territori ocupat per Geòrgia.

A més, Rússia va violar el dret internacional, i l'Acta Final d'Hèlsinki (1975) de la qual 
havia estat un iniciador i signatari, en la invasió i annexió de Crimea, i després en donar 
suport als separatistes a la regió de Donbas. Això ha creat un altre “conflicte congelat” 
potencial, llevat que es compleixin els Acords de Minsk. Aquí també, les qüestions 
d'autonomia i federalisme són una part integrant de la disputa i una possible solució.
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També cal assenyalar que la reunificació d'Alemanya el 1990, quan Alemanya Oriental 
(República Democràtica Alemanya) es va reincorpor a la República Federal, va ser un 
canvi pacífic de les fronteres i del territori, per consentiment.

El paper de la Unió Europea en la resolució de les disputes territorials 

Els països europeus, després de la Segona Guerra Mundial, van afrontar el futur amb la 
intenció d'evitar el conflicte violent que un segle abans havia proliferat dins la seva 
història . 

El projecte polític de pau que esdevé

la UE en el seu origen ha estat l'ampli marc dins el qual les disputes sobre territoris han 
trobat solucions o no les han trobat. Sigui com sigui, la UE ha estat un mecanisme 
mitjançant el qual les seves institucions han exercit, en  més o menys grau, el paper 
d’amortidors de xocs. En el cas del Tirol del Sud i Irlanda del Nord amb els esforços 
concertats de les parts involucrades, no importava com fos de difícil i emotiu, no 
importava el grau de violència que els hagués precedit, al final s’ha arribat de manera 
minuciosa a solucions raonablement viables.

Així mateix la UE ha estat una font d'inspiració fonamental i mà guiadora en la 
resolució dels conflictes als Balcans després de la guerra que va acabar amb la 
dissolució de Iugoslàvia.

Amb altres institucions com l'ONU, l'OSCE, el Consell d'Europa i l'OTAN, la Unió 
Europea, els seus 28 Estats membres, i 500 milions de ciutadans constitueixen un 
exemple de poder tou, que ha posat damunt la taula de les negociacions entre Belgrad i 
Pristina en un intent històric per resoldre la qüestió de Kosovo, o ,per ser més exactes, 
per normalitzar les relacions entre Sèrbia i Kosovo.

Aquest és un clar exemple d'un procés compromès de reconciliació i normalització sota 
auspicis europeus.

L’acord signat el 13 d’abril de 2013 pels primers ministres de Sèrbia i de Kosovo va ser 
un pas endavant cabdal en l'aprofundiment dels fonaments de la pau, l'estabilitat i la 
seguretat a la regió. El diàleg s'havia iniciat al març de 2011.

El procés serà llarg i ardu, però no més ni menys que, per exemple, a Irlanda del Nord o 
a Tirol del Sud. Aquest és un exemple típic dels molts exemples europeus esmentats.

Amb les pauses previstes i els passos puntuals, ara endavant, ara enrera,  ambdues parts 
mostren la determinació i la voluntad polítiques, en l'esperit del projecte de pau 
europeu, per a aconseguir-ne la normalització. El model el tenim en l'exemple històric 
de la reconciliació franco-alemanya després de 1945 . 

El procés serà llarg i ardu, però ni més ni menys que com Irlanda del Nord o el Tirol del 
Sud, un exemple típic dels  casos europeus esmentats.
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Queda molt per fer i les qüestions pendents s'han de resoldre, però participant en el 
procés amb un esperit de reconciliació, on només els mitjans pacífics seràn la manera de 
trobar una solució estable i pacífica.

 

És interessant observar que, si bé 111 països membres de l'ONU han reconegut Kosovo, 
encara no ha estat  legitimat per cinc Estats membres més de la UE (Xipre, Grècia, 
Eslovàquia, Espanya i Romania) per raons de la situació  interna particular de cadascun.

Fins i tot amb els enormes reptes actuals que té, la UE continua sent la principal font 
d'inspiració per a la reforma i la reconciliació.

On la UE i la comunitat internacional, incloent-hi els EUA, no han tingut èxit és en la 
resolució de la disputa entre Grècia i Macedònia. Es tracta d'un fracàs atroç. Ha causat 
inestabilitat i ha alentit el procés de pau i estabilització en la regió dels Balcans. Aquest 
exemple mostra que cal la dedicació plena de les parts en litigi per pagar “l'alt preu de la 
pau”, és a dir, per adonar-se que el compromís és l'únic camí per avançar i que  exigeix 
sacrificis pel bé més preuat de la pau i de l'estabilitat.

Els reptes del futur per a la Unió Europea 

El referèndum al Regne Unit el 23 de juny que ve, sobre si roman a la UE (Brexit) o be 
en surt, pot ser vist com una mena de referèndum sobre l'autodeterminació. El futur del 
Regne Unit suscita tot un seguit de preguntes sobre el futur d'Europa. Provocarà un nou 
referèndum a Escòcia i una possible dissolució del Regne Unit? Quins efectes tindrà 
això a Irlanda? Si marxa el Regne Unit, quins serien els efectes en cadena d'altres països 
que estan lluitant amb el sentiment que part de la població percep “Brussel·les” com a 
dominant, i com a causa d’una pèrdua de sobirania? Diuen molts que sortir de la UE 
seria un salt al buit, i que tindria profunds efectes imprevistos sobre temes econòmics, 
empresarials i de seguretat. 

La UE es va crear expressament com un marc en què s’aboca part de les sobiranies 
sense deixar de ser una institució intergovernamental, no una de federal. Els països s’hi 
van adherir voluntàriament, sabent quines eren les normes acordades, com beneficiar-se 
d'afegir-se a un mercat únic, un espai de lliure circulació (Schengen) i essent una 
economia de 17 bilions de dòlars. No obstant això, hi ha una sensació de dèficit 
democràtic, una falta percebuda i real de legitimitat democrática, que ha implicat entre 
altres els tumults i les turbulències actuals. La crisi monetària de la zona euro, l'enorme 
pressió causada per la crisi de refugiats / migrants, tot plegat ha suposat una “tempesta 
perfecta” de reptes que ha portat  l'aparició de populismes de dretes i d’esquerres. Els 
partits tradicionals estan perdent terreny i els votants estan descontents amb les seves 
elits polítiques.

Espanya també és un país que ha de ser observat. Mentre que durant  molt temps va ser 
al País Basc, on els separatistes van llançar una campanya de terror amb el desig 
d'independència, Catalunya és avui la zona d'Espanya que està a la mirada de tothom. 
Els últims resultats de les eleccions a Catalunya indiquen hi ha una onada creixent,  per 
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part de les elits polítiques catalanes i de la societat,   per aconseguir la independència. 
Hom es demana: les exigències de més autogovern seran ateses pel govern central a 
Madrid?. I tot i complir  aquestes exigències, dissiparia els desitjos d'independència? 
Els joves són qui han augmentat les files dels que desitgen veure una Catalunya 
independent. I llavors sempre hi  ha la pregunta: si se separa -cosa que ningú preveu que 
passi demà- la UE l'acceptarà com un nou membre i sota quines regles de joc? Queden 
moltes preguntes obertes. 

Conclusió 

Fora d’Europa els últims exemples d'autodeterminació després de llargues lluites han 
estat: Eritrea (1991-1993, d'Etiòpia); Timor Oriental (2002, d'Indonèsia); Sudan 
Meridional (2011, del Sudan). En un recent reportatge de National Public Radio sobre el 
Sudan Meridional el periodista va opinar sobre els primers cinc anys de vida 
independent: “Curts i tristos”. En cadascun d'aquests casos les seqüeles de la 
independència han estat plenes de dificultats, en més o menys grau, ja sigui per la 
continuació de la lluita ètnica, un govern autoritari, la corrupció sistèmica, o la pobresa 
econòmica i social. La comunitat internacional no ha estat capaç de mantenir-se en el 
suport d'aquests estats incipients, en què hauria de proporcionar l'assistència necessària 
per al desenvolupament i el seguiment a l'hora d'establir-se els rudiments d'un estat de 
dret i d'institucions democràtiques. Sense miraments, sembla que molts hi són allà per 
acompanyar-los fins al moment de la independència per mitjà de referèndum i que 
després aquests països són abandonats, deixats de la mà. 

Els estats nació no sempre són l'única via, ni necessàriament la millor per avançar. Però 
si es vol que es comprenguin diverses ètnies, per exemple, s'han d'arbitrar els 
mecanismes institucionals per satisfer les demandes d'igualtat de representació, que els 
estats de vegades no estan disposats a concedir, i a les hores, sorgeixen les exigències de 
secessió i autodeterminació.

Hi ha nombrosos pobles que no tenen estat. Molts han declarat la independència però no 
han assolit la condició d'estat. Abunden els moviments separatistes i no descansen. Molt 
sovint l’aspiració de les nacions sense estat a la lliure determinació es veu atrapada en 
una xarxa geopolítica en què prevalen la sobirania nacional i la integritat territorial.

El món s’enfrontarà  permanentment a l'elecció entre la lliure determinació i la 
sobirania nacional, i les circumstàncies històriques actuals, la “realpolitik” o l’absència 
d'aquesta, i els “rapports des forces” entre els interessats determinaran el resultat. La raó 
de la força de vegades prevaldrà, encara que és evident que això no és propici per a les 
solucions estables i acceptables. 

Hi ha exemples en què els alts continguts emocionals, una forta política d'identitat, i uns 
debats acalorats han donat lloc a referèndums, pels quals les parts democràtiques han 
acceptat pacíficament els resultats i han continuat vivint en el marc institucional que en 
principi havien impugnat.

!  / !6 7



El referèndum sobre la possible secessió del Quebec de Canadà  l'octubre de 1995 va 
produir el següent resultat: un 50,58% va votar a favor que el Quebec seguís formant 
part de Canadà, mentre que un 49,42% va votar a favor de la secessió. La diferència va 
ser d'1,16%. Aquella nit tothom va acceptar el resultat i el Canadà es va mantenir com 
estava.

En el referèndum escocès de setembre de 2014 el 55,3% dels votants va rebutjar la idea 
d'una Escòcia independent, mentre que el 44,7% desitjava sortir del Regne Unit.

Acabo amb les dues cites següents:

L'historiador hongarès Istvan Bibo va escriure el 1946:

S’ha d’evitar que els pobles de l'Europa central i oriental pertorbin constantment la 
tranquil·litat d'Europa, amb les seves disputes territorials... això vol dir que a cada 
zona en què encara és possible algun tipus de consens -no un mer acord polític, sinó un 
aclariment dels principis- hem de posar-ho en pràctica amb tota la nostra força en el 
marc de l‘actual construcció de la pau, perquè les qüestions territorials no resoltes 
representen una greu amenaça.

El filòsof britànic Isaiah Berlin va escriure el 1990:

La primera obligació pública és evitar els extrems de patiment... El millor que es pot fer 
per regla general és mantenir un equilibri precari que evitarà l'aparició de situacions 
desesperades, d'opcions intolerables. Aquest és el primer requisit per a una societat 
decent a la qual sempre podem aspirar en l’abast limitat del nostre coneixement i, fins i 
tot, de la nostra comprensió imperfecta dels individus i de les societats. És molt 
necessària una certa humilitat en aquests assumptes. 
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