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sobirania i l’autodeterminació: la sobirania guanyada
Bona tarda, president Dana Rohrabacher, membre dirigent Gregory Meeks, i membres 
del Subcomitè. És un honor poder testificar davant vós avui.

El Comitè ha observat que amb el creixement de la governabilitat democràtica a Europa, 
les qüestions de l’autodeterminació nacional s’han tornat cada vegada més freqüents. En 
resposta, la política dels EUA ha posat èmfasi, en general, en l’estabilitat i l’statu quo de 
les fronteres existents. El Comitè ha demanat assessorament per examinar si la pau i 
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l’estabilitat a llarg termini podrien abordar-se millor per mitjà del suport a 
l’autodeterminació nacional.

En les meves observacions, destacaré els riscos plantejats pel conflicte inherent entre la 
sobirania de l’statu quo i l’autodeterminació nacional a Europa i Euràsia. A continuació 
presentaré l’enfocament de resolució de conflictes amb la sobirania guanyada com a mitjà 
per reduir els riscos.i

Per tal d’entendre si la pau i l’estabilitat a llarg termini a Europa i Euràsia podrien 
abordar-se millor mitjançant el suport a l’autodeterminació nacional, és important 
entendre la naturalesa complexa dels conflictes associats amb l’autodeterminació 
nacional i la dificultat de tractar-los.

Aquests conflictes, per la seva pròpia naturalesa, posen en tensió l’ordre mundial actual. 
Són nombrosos i es troben a tot arreu, incloent-hi la totalitat d’Europa i Euràsia. Poden 
ser mortals, duradors i desestabilitzadors. No hi ha acord entre la comunitat internacional 
pel que fa a la manera de resoldre aquests conflictes, a part, com ha assenyalat el Comitè, 
de posar l’accent en l’estabilitat i l'statu quo de les fronteres existents. Malgrat l’èxit 
econòmic i polític de la Unió Europea, podem estar entrant en un període de major 
activitat en els moviments d’autodeterminació nacional. L’estratègia de resolució de 
conflictes per mitjà de la sobirania guanyada proporciona un camí a seguir per resoldre 
molts d’aquests conflictes relacionats amb la sobirania.

Nombrosos i pertot

Els moviments nacionals d’autodeterminació són un fenomen mundial que perpètuament 
estiren les cordes d’un ordre mundial basat en els principis de sobirania i integritat 
territorial.ii

Els moviments nacionals d’autodeterminació són nombrosos i es troben pertot, incloent-
hi arreu d’Europa i Euràsia. Actualment, hi ha més de seixanta moviments nacionals 
d’autodeterminació que busquen la independència o una major autonomia.iii En general, 
els estats sotmesos a la influència de l’autodeterminació representen un ampli ventall 
d’ubicacions geogràfiques, contextos geopolítics i de desenvolupament econòmic. A 
Europa i Euràsia en l’actualitat hi ha més de 20 moviments actius d’autodeterminació 
nacional,iv amb almenys vuit potencialment a punt d’aspirar a la independència. Aquests 
conflictes afecten alguns dels aliats més propers i importants dels Estats Units, com el 
Regne Unit, França, Itàlia i Espanya. També afecten alguns dels aliats més nous i més 
vulnerables dels Estats Units, com Armènia, Geòrgia i Ucraïna.

Tot i la quasi constant reafirmació al voltant de la sobirania estatal i la integritat territorial 
en el si de la comunitat internacional, en els últims vint anys, més de tres dotzenes de 
nous estats s’han creat com a resultat dels moviments d’autodeterminació nacional. Per 
oferir-ne una perspectiva històrica, el 1945 hi havia només 55 estats-nació, mentre que 
avui n’hi ha 195. Molts altres moviments d’autodeterminació nacional han aconseguit 
una major autonomia i autogovern i han optat per romandre dins dels seus estats actuals.

Mortals, duradors i desestabilitzadors



Des de 1990, gairebé la meitat dels conflictes del món s’han relacionat amb moviments 
d’autodeterminació que aspiren a una major autonomia o la independència.v Malgrat que 
aquests conflictes sovint semblen estar continguts dins d’un territori determinat, aquestes 
crisis estan íntimament connectades a les dinàmiques regionals i globals,vi i sovint donen 
lloc a la comissió de violacions massives dels drets humans, desplaçaments de població, i 
terrorisme. Per exemple, gairebé un terç de les organitzacions terroristes estrangeres 
identificades pel Departament d’Estat dels Estats Units estan associades amb moviments 
d’autodeterminació.vii En la seva essència, aquests conflictes són mortals, duradors i 
desestabilitzadors.

L’estratègia predominant per fer front a l’autodeterminació nacional, que posa l’accent en 
l’estabilitat i l’statu quo de les fronteres existents, crea una dinàmica en la qual s’impulsa 
les parts a lluitar per obrir-se camí cap a la independència. Els moviments 
d’autodeterminació que no han estat atesos produeixen un considerable nombre de morts. 
S’estima que, entre 1945 i 2014, més de 20 milions de persones arreu del món han mort 
en la lluita per guanyar la independència.viii

La guerra de vint anys de separació entre el nord i el sud del Sudan va deixar més de dos 
milions de morts, i a més milions de persones van ser desplaçades de casa seva.ix De la 
mateixa manera, la guerra de tres anys a Nigèria per a la separació de Biafra va donar per 
resultat un milió de víctimes aproximadament, i alguns càlculs dupliquen o, fins i tot, 
tripliquen la xifra.x A Sri Lanka, els esforços de la població tàmil per aconseguir 
l’autodeterminació van tenir per resultat més de 75.000 morts.xi Les guerres per la 
independència de Txetxènia van acabar amb més de 160.000 baixes.xii En un sol dia, el 
govern de Saddam Hussein va matar 5.000 persones a Halabja, ciutat controlada pels 
kurds, mitjançant l’ús d’agents nerviosos i de gas en un esforç per suprimir els 
moviments dels kurds cap a l’autodeterminació.xiii A més, en tan sols quatre anys, les 
guerres de secessió en el territori de l’antiga Iugoslàvia van deixar entre 150.000 i 
200.000 persones mortes.xiv

A més de les devastadores pèrdues humanes que aquests conflictes cobren, aquestes crisis 
són perillosament duradores. Un estudi dels conflictes relacionats amb la sobirania al 
llarg de gairebé mig segle va trobar que només vint-i-quatre dels setanta-dos conflictes 
actius havien estat resolts.xv D’altra banda, els conflictes relacionats amb 
l’autodeterminació nacional mostren més longevitat que d’altres conflictes interns: la 
mitjana d’aquests conflictes és de gairebé trenta anys.xvi A tall d’exemple, les aspiracions 
d’autodeterminació dels Oromo a Etiòpia han perdurat des d’abans de la caiguda del 
règim imperialista el 1974.xvii Tot just la setmana passada la diàspora nord-americana-
oroma es manifestava davant la Casa Blanca per a una major participació dels Estats 
Units en la resolució del conflicte. Els conflictes a Europa i Euràsia no són una excepció, 
amb molts d’aquests congelats o coent a foc lent durant dècades.

A mesura que els conflictes relacionats amb la sobirania persisteixen i s’agreugen, tenen 
un efecte desestabilitzador no només internament sinó també a escala regional i fins i tot 
mundial. Els estralls que causen aquests conflictes generen una sèrie d’efectes 
desestabilitzants, com ara grans allaus de refugiats, l’establiment d’economies de guerra, 
i refugis per als terroristes que causen enfrontaments i morts addicionals. A més, les 



violacions de drets humans poden sorgir quan els moviments d’autodeterminació 
amenacen els règims. Els crims de guerra comesos per sufocar l’intent de Kosovo 
d’aconseguir la independència en la dècada de 1990 posen en relleu la violència, que pot 
materialitzar-se com una reacció als moviments d’autodeterminació nacional. Aquests 
crims de guerra en última instància poden fomentar els corrents de refugiats, els trastorns 
econòmics, i una major inestabilitat en tota la regió.xviii

Els conflictes relatius a l’autodeterminació sovint resulten en desplaçaments forçats, que 
desestabilitzen encara més les regions. El conflicte de Nagorno-Karabakh entre Armènia i 
Azerbaidjan va donar lloc a gairebé un milió de refugiats al llarg de deu anys. Els fluxos 
de refugiats, en lloc de ser una mera exterioritat del conflicte, en realitat poden catalitzar 
conflictes dins dels estats i entre aquests. Grans arribades de refugiats s’han relacionat 
amb efectes desestabilitzadors a l’estat d’acollida, com la degradació ambiental i 
l’escassetat, la radicalització, la propagació de guerres civils, i la tensió i el conflicte 
interestatals.xix

Aquest impacte desestabilitzador a l’estat d’acollida es veu agreujat per l’escassetat de 
recursos. Els refugiats fugen a estats que poden no tenir la capacitat i la infraestructura 
per a acollir-los i solen continuar essent desplaçats durant llargs períodes de temps: el 
desplaçament mitjà dels refugiats del món és de 17 anys de mitjana.xx A més, els grups 
armats d’oposició dins de les poblacions de refugiats poden buscar aliances amb grups 
locals sensibles en l’estat amfitrió, intensificant, així, les tensions i els conflictes 
subjacents.xxi

En els estats o regions políticament fràgils, l’espectre de l’autodeterminació nacional pot 
ser en si mateix desestabilitzador. El moviment d’independència del Iemen del Sud era un 
promotor clau del conflicte en la recent desestabilització del Iemen, i va contribuir a 
perpetuar-ne la caiguda en l’actual conflicte híbrid civil / internacional.xxii

D’altra banda, els grups que intenten desestabilitzar l’statu quo poden assumir la causa de 
l’autodeterminació per establir una major legitimitat i apuntalar el seu suport entre 
l’electorat desitjat. Tot i que aquests grups puguin perseguir objectius alternatius que són 
del tot diferents de l’autodeterminació, els grups poden -no obstant això- cooptar 
l’autodeterminació entre les seves altres activitats desestabilitzadores. Per exemple, 
l’oposició dels Patriotes de la Resistència Congolesa a la província de Kivu del Nord ha 
proclamat objectius separatistes per a la població ètnica mai-mai a la regió, com a manera 
de generar suports locals.xxiii Un cop activat, sovint és difícil de contenir l’atracció del 
desig d’autodeterminació.xxiv

Els grups extremistes que duen a terme la violència basada en l’ètnia o en la religió poden 
provar d’explotar l’atractiu de l’autodeterminació. Tot i que es coneix sobretot pels 
segrestos i els atemptats, Boko Haram, de Nigèria, també propugna objectius d’establir 
un estat islàmic a Nigèria. Les seves activitats contra el govern de Nigèria han causat 
gran inestabilitat i han costat més de 5.000 vides.xxv De la mateixa manera, 
l’organització extremista coneguda com a Estat Islàmic ha lliurat una guerra 
desestabilitzadora i mortal a l’Iraq i Síria amb l’objectiu de crear el seu propi estat.xxvi 
El grup ha participat en un sens fi de violacions dels drets humans, des dels matrimonis 



forçats a matances en massa de civils, entre aquests, criatures.xxvii Aquests crims són 
comesos sota el mantra parcial de l’autodeterminació de les poblacions sunnites a l’Iraq i 
Síria, i reben algun tipus de suport local amb aquesta base.xxviii

No hi acord en les estratègies per resoldre els conflictes relacionats amb la sobirania

No hi ha acord entre la comunitat internacional pel que fa a la manera de resoldre aquests 
conflictes, que no sigui, com ha assenyalat el Comitè, posar l’accent en l’estabilitat i 
l’statu quo de les fronteres existents. Quan l’autodeterminació es debat en la comunitat 
internacional, se l’examina pel prisma de dos enfocaments.

Els conflictes relacionats amb la sobirania s’han abordat tradicionalment d'entre dues 
maneres: l’enfocament de la “sobirania primer”,xxix o el de l’“autodeterminació 
primer”.xxx L’enfocament predominant de la “sobirania primer” se sol fer servir en els 
estats que volen preservar la sobirania i la integritat territorial. En aquest enfocament, la 
sobirania es considera com el fonament de la condició d’estat i una pedra angular del dret 
internacional. L’enfocament “autodeterminació primer” és el més utilitzat pels 
moviments d’autodeterminació nacional. Aquest enfocament es basa en la creença que 
tots els pobles dependents poden exercir l’autogovern i viure lliures de la persecució.

Quan es fan servir exclusivament, cap de tots dos enfocaments té una utilitat més enllà de 
proporcionar un escut legal o polític que els estats i els moviments nacionals 
d’autodeterminació utilitzen per justificar les seves accions o inaccions. Tots dos 
enfocaments tradicionals són inadequats perquè no poden proporcionar un camí per a la 
solució pacífica del conflicte. En lloc de proporcionar un punt de partida per a resoldre 
conflictes, aquests enfocaments oposats sovint creen un bloqueig ideològic que és difícil 
de franquejar per arribar a una solució pacífica.

Per tal de gestionar amb èxit els moviments d’autodeterminació, la comunitat 
internacional ha de desenvolupar un marc estratègic per orientar els mètodes pels quals es 
realitza aquesta autodeterminació, ja sigui internament o externa. La manca de 
desenvolupament d’un marc estratègic integral promou una comprensió nebulosa de la 
manera de gestionar els moviments d’autodeterminació. L’adhesió a l’statu quo fomenta 
una atmosfera d’aprehensió, inestabilitat i incertesa davant el mer esment d’una eventual 
independència. És en aquest ambient on es crien el conflicte i la violència.

Casos recents de pràctiques estatals proporcionen una certa esperança que els estats 
afectats per conflictes relacionats amb la sobirania estiguin preparats per passar des de 
l’enfocament de la sobirania primer i estudiar les respostes més flexibles per aconseguir 
una major autodeterminació. Per exemple, quan els britànics es van enfrontar al 
moviment independentista d’Escòcia, van triar un enfocament proactiu, acceptant la 
convocatòria d’un referèndum, i en última instància intentant fer atractiva la unificació, 
oferint-hi la “devolution max” o descentralització màxima, la completa autonomia fiscal, 
en els darrers dies de la campanya.xxxi De la mateixa manera, al Canadà, el Tribunal 
Suprem va determinar que, efectivament, el Quebec té el dret legal d’entrar en 
negociacions d’independència, tot i que no podia aspirar a la independència de forma 
unilateral. El govern canadenc va negociar llavors un referèndum que, igual que en el 



referèndum escocès, va acabar amb la decisió de la població de romandre en unió.xxxii

Altres exemples de la pràctica estatal proactiva respecte a l’autodeterminació es troben a 
Sèrbia i Montenegro i a Bougainville. A Sèrbia i Montenegro, la comunitat internacional 
va treballar en estreta col·laboració amb les parts per negociar un tractat de tres anys que 
va permetre a totes dues parts distendre les tensions i construir institucions en preparació 
per a una possible independència. El compromís de Montenegro amb la pau i l’estabilitat 
es va veure recompensat amb el reconeixement de la Unió Europea i els Estats Units, així 
com de la comunitat internacional en general.

Europa no és cap excepció

Malgrat l’èxit econòmic i polític de la Unió Europea, podem estar entrant en un període 
de major activitat en els moviments nacionals d’autodeterminació europeus. L’existència 
mateixa de la UE era en part motivada per a sufocar els moviments d’autodeterminació 
mitjançant l’anunci del començament d’una era de post-sobirania, basada en la 
prosperitat econòmica i la integració regional. No obstant això, Europa s’enfronta 
tanmateix a creixents crides a l’autodeterminació i a la independència per part de 
moviments d’autodeterminació nacional.xxxiii

Per desgràcia, la UE no ha estat capaç de desenvolupar una política coherent en resposta 
als moviments d’autodeterminació, tant dins com fora de les seves fronteres. Durant un 
breu període de temps a principis de 1990, la UE va intentar desenvolupar una política 
d’aquest tipus. Mentre es desintegrava l’antiga Iugoslàvia, la Comunitat Europea va 
establir la Comissió d’Arbitratge Badinter per determinar el mèrit de les aspiracions a la 
independència. La primera opinió de la Comissió va determinar que Iugoslàvia estava en 
el procés de dissolució,”xxxiv la qual cosa va portar la UE a fer dues declaracions, una de 
les quals era una política comuna de reconeixement destinada a ajudar els Estats 
membres a l’hora de decidir si havien de reconèixer el estats que sorgien de la 
desintegració de Iugoslàvia. La política indicava la voluntat dels estats membres de la UE 
de reconèixer els estats emergents sempre i quan demostressin que posseïen una “base 
democràtica, haguéssin acceptat les obligacions internacionals pertinents i s’haguéssin 
compromès de bona fe a un procés de pau i negociacions.»xxxv

El fet que els Estats membres no hagin estat capaços d’actuar en concert i de complir amb 
la política comuna de reconeixement en última instància ha obligat molts d’aquests a 
reconèixer estats que es creia que no havien complert amb els requisits necessaris 
enumerats a la política. En concret, el reconeixement incondicional d’Eslovènia i Croàcia 
per part d’Alemanya va portar molts Estats membres a reconèixer-los malgrat les 
objeccions de la pròpia UE, en nom del manteniment d’una política comuna.xxxvi La 
política comuna es va dissoldre, respecte de Kosovo i en l’actualitat, 23 dels 28 Estats 
membres reconeixen Kosovo. Tot i no haver estat recogneguts per part de cinc estats 
membres de la UE, Kosovo i la UE estan donant els tocs finals a un Acord 
d’Estabilització i Associació.

Més recentment, Europa ha evitat el desenvolupament d’una política comuna, o fins i tot 
coherent, sobre el reconeixement, sobretot per als moviments d’autodeterminació dins de 
les fronteres de la UE. En el cas de Xipre, per exemple, el fracàs de la UE per fer front a 



Xipre del Nord ha creat un semi-Estat membre de la UE en què tots els xipriotes són 
ciutadans de la UE, però on les lleis i regulacions de la UE només s’apliquen en la meitat 
del país.

La fòbia del continent a l’autodeterminació i la falta de cap enfocament coherent per als 
nous Estats independents el deixa mal preparat per fer front als moviments 
d’autodeterminació emergents dins de la UE, i això posarà a prova els propis fonaments 
d’Europa.xxxvii Aquest fet enlloc no ha estat més evident que en la negativa inicial de la 
Comissió Europea a comentar oficialment l’estatus d’una Escòcia independent, seguit de 
comentaris i senyals inconsistents que aleshores afectaven Espanya.xxxviii Per exemple, 
el president de la Comissió, José Manuel Barroso, va declarar el febrer de 2014 que seria 
“molt difícil, si no impossible” que Escòcia s’integrés a la UE.xxxix Ara bé, la Comissió 
no va aclarir aquestes declaracions durant el període previ al referèndum 
d’independència.xl

Aquesta manca de transparència va portar a especulacions significatives i a 
posicionaments en ambdós costats del tema. Amb cap indicador clar de la Comissió, 
Espanya es va trobar lliure per amenaçar que bloquejaria l’adhesió d’Escòcia a la UE. 
D’altra banda, la direcció del referèndum escocès va prometre que l’adhesió podria 
passar per la via ràpida en tan sols divuit mesos. El Regne Unit va quedar callat. Tot i ser 
encara incerta la seva permanència a la UE, en última instància els escocesos van votar en 
contra de la independència el 18 de setembre de 2014, per un marge de 10,6%.xli En no 
establir un marc estratègic per a la gestió de les aspiracions d’independència, la UE està 
obviant una qüestió contínuament rellevant que té el potencial de fomentar més incertesa 
i inestabilitat a la regió.

Un cop aparcat el referèndum escocès, la UE immediatament es va trobar en una altra 
crisi d’autodeterminació, aquest cop a Catalunya. El 9 de novembre de 2014, gairebé 2 
milions de votants catalans van sortir a participar en un referèndum no vinculant per la 
independència. El vuitanta per cent dels que van votar, ho van fer a favor de la 
independència d’Espanya.xlii El referèndum va ser aprovat pel Parlament de Catalunya el 
27 de setembre de 2014, i va ser originalment programat com a votació vinculant 
semblant al vot celebrat a Escòcia. En el període previ al referèndum, el president català 
Artur Mas va establir una base jurídica per a un referèndum vinculant.xliii Però Rajoy, el 
president del Govern espanyol va prometre que utilitzaria els tribunals espanyols per 
bloquejar el que considera una votació inconstitucional.xliv Només dos dies després de 
l’anunci de la data del referèndum, el govern espanyol va presentar una sol·licitud al 
Tribunal Constitucional per declarar il·legal el referèndum.xlv

Curiosament, tot i l’impacte potencialment desestabilitzador d’aquest conflicte vigent a 
Espanya, el debat jurídic intern pot resultar en gran mesura irrellevant per a la UE. Si els 
catalans finalment opten per la independència, buscaran el reconeixement internacional 
com a estat independent basat en la voluntat del poble i no en les disposicions de la 
Constitució Espanyola. Com ha assenyalat el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) en 
revisar la legalitat de la declaració d’independència de Kosovo, no hi ha cap impediment 
legal internacional perquè una entitat subestatal declari la independència.



Sense una estratègia coherent i cohesionada sobre aquests moviments, la UE s’ha 
col·locat en una posició impossible i precària. Si la UE considerés el reconeixement de 
Catalunya, aquesta acció podria encoratjar ulteriors referèndums a Bèlgica, Xipre, 
Eslovàquia, Romania i, possiblement, Itàlia, tots ells enfrontats en els seus propis 
moviments d’autodeterminació, aixecant així l’oposició d’aquests membres.

Ara bé, si la UE nega el reconeixement de Catalunya, això pot generar un conflicte 
econòmic congelat al cor d’Europa que drenaria capital polític i recursos econòmics 
d’una Espanya econòmicament fràgil. Aquest conflicte econòmic congelat també crearà 
un “estat”, amb l’euro com a moneda i set milions de catalans que podrien conservar la 
pròpia ciutadania de la UE, mentre que estarien vivint fora de la UE. A més, a molts 
països europeus, el no reconeixement seria percebut com a anti-democràtic. Aquesta 
mesura seria extremadament difícil de justificar, ja que gairebé tres dotzenes d’estats han 
aconseguit el reconeixement dels estats membres de la UE en els últims vint anys.

La sobirania guanyada

La sobirania guanyada, tal com s’ha desenvolupat a la pràctica estatal recent, implica la 
transferència condicional i progressiva de competències i autoritat sobiranes d’un estat a 
una entitat subestatal sota supervisió internacional. El fonament de la sobirania guanyada 
es pot trobar en els acords de pau relatius a Sèrbia i Montenegro, Timor Oriental, Irlanda 
del Nord, Bougainville, Bòsnia, Kosovo i Sudan, així com en els acords proposats 
introduïts a Israel / Palestina i al Sàhara Occidental.

La sobirania guanyada es desenvolupa de forma més natural dins d’un procés de pau com 
a estratègia amb múltiples etapes que determina l’estatus polític final de l’entitat 
subestatal. Com a estratègia emergent de resolució de conflictes, la sobirania guanyada, la 
defineixen tres elements bàsics: la sobirania compartida, el desenvolupament 
d’institucions, i la determinació de l’estatus definitiu. La sobirania guanyada també pot 
abastar tres elements addicionals: la sobirania per etapes, la sobirania condicional i la 
sobirania limitada. Aquests elements permeten la modificació o el desenvolupament de 
l’estratègia quan calgui, per satisfer les necessitats de les parts. Aquesta flexibilitat 
augmentada ajuda a

 gestionar les fragilitats polítiques dels processos de pau i la diversitat històrica dels 
diferents conflictes, alhora que millora encara més l’aplicabilitat de la sobirania guanyada 
a les circumstàncies d’un conflicte determinat.

L’emergència de la sobirania guanyada ha tingut lloc en el si del debat polític més ampli 
sobre els mitjans més adequats per resoldre els conflictes relacionats amb la sobirania. A 
banda i banda del debat hi has els estats, els subestats, els diplomàtics i els analistes 
polítics, que prefereixen o bé la sobirania o bé l’autodeterminació com a principi rector 
per a la resolució de conflictes relacionats amb la sobirania. Els que prefereixen un 
enfocament que dóna prioritat a la sobirania solen percebre la sobirania guanyada com a 
potencialment desestabilitzadora per a l’ordre internacional actual, ja que pot promoure la 
separació dels subjectes subestatals dels seus estats actuals. Els que prefereixen una 
estratègia basada en la primacia del dret de l’autodeterminació solen percebre la sobirania 
guanyada com a mitjà per aixecar la prohibició de la independència. De fet, la sobirania 



guanyada pretén unir aquestes dues estratègies, proporcionant un mecanisme mitjançant 
el qual alguns subjectes subestatals poden ser guiats per un procés de transició a la 
estatalitat o l’autonomia augmentada, de tal manera que no perjudiqui els interessos 
legítims dels estats d’origen i els de la comunitat internacional.

Atès que l’estratègia de la sobirania guanyada sol requerir el consentiment de l’estat 
actual i del moviment d’autodeterminació nacional, que són les parts en un conflicte, les 
preocupacions polítiques de cada part configuren les dimensions precises de l’estratègia. 
Per exemple, les preocupacions poden estar relacionades amb la protecció dels membres 
del grup majoritari que podria convertir-se en una minoria dins d’un nou estat. També 
poden estar relacionats amb l’impacte que la major autonomia o la independència pot 
tenir sobre el procés de reforma democràtica i econòmica en l’estat actual. Aquestes 
preocupacions poden afectar els mecanismes emprats durant el procés, així com la durada 
d’aquest.

Els elements centrals

La sobirania guanyada conté tres elements centrals i tres elements opcionals. Els 
elements centrals inclouen la sobirania compartida, la creació d’institucions, i la 
determinació de l’estatus definitiu, mentre que els elements opcionals inclouen la 
sobirania per fases, la sobirania condicional, i la sobirania limitada.

La sobirania compartida

La primera etapa, la sobirania compartida, permet a les parts distendre les tensions i 
començar el procés de resolució del conflicte. Durant aquesta etapa, els moviments 
nacionals d’autodeterminació i qualsevol subjecte subestatal associat gaudiran d’un cert 
nivell d’autogovern autònom. Això minimitza el conflicte que pugui sorgir de la 
independència sobtada. Per exemple, l’Acord de Pau de Bougainville entre Bougainville i 
Papua Nova Guinea preveia “un govern autònom de Bougainville operant sota una 
Constitució de Bougainville d’elaboració pròpia, amb el dret d’assumir un creixent 
control sobre un ampli ventall de competències ...” per un període de deu a quinze anys 
abans d’un referèndum d’independència.xlvi

La sobirania compartida també pot fomentar la confiança i promoure la reconciliació 
institucional entre les parts involucrades. A Irlanda del Nord, la sobirania compartida 
proporciona una via perquè les parts involucrades puguin establir una relació de treball 
entre elles.xlvii La sobirania compartida també pot normalitzar l’etapa posterior al 
conflicte, i proporcionar als moviments nacionals d’autodeterminació unes institucions 
viables per a un govern estable.

Els nous estats poden compartir les competències, ja sigui amb una administració central 
o amb una organització internacional. Sèrbia i Montenegro, Irlanda del Nord, 
Bougainville, i el Sàhara occidental van utilitzar una forma de sobirania compartida en la 
qual els nous estats compartien el poder amb una administració central. Demostrant una 
altra opció per a la sobirania compartida, després que Kosovo declarés unilateralment la 
independència, va compartir el poder amb la Missió Provisional de les Nacions Unides a 
Kosovo (UNMIK), igual com va fer Bòsnia amb l’Oficina de l’Alt Representant.



La sobirania compartida és sensible a la dinàmica interna del conflicte en qüestió. Com a 
tal, el període de temps és diferent en cada cas. En general, l’acord de pau o les 
constitucions preveuen un període de temps específic per a la sobirania compartida. 
Aquest període de temps va ser de només dos anys a Timor Oriental i de tres anys a 
Sèrbia i Montenegro, mentre que l’Acord de Pau de Bougainville va establir un període 
de 10-15 anys.

En el cas dels moviments d’autodeterminació nacional a Europa, el subjecte subestatal 
podria compartir simultàniament la sobirania amb l’estat d’origen i amb la Unió Europea.

La creació d’institucions

Unes institucions democràtiques que funcionen poden ser la garantia més eficaç per 
prevenir la represa del conflicte a llarg termini. Com a tal, la sobirania guanyada 
incorpora una fase de creació d’institucions, en la qual les parts involucrades promouen el 
desenvolupament de les institucions democràtiques dins de l’estat en qüestió. A curt 
termini, la creació d’institucions permet l’augment de competència, en preparació per a 
l’assumpció del poder sobirà. També assegura que les funcions necessàries per establir un 
subjecte autònom o futur estat independent siguin presents.

Aquest procés sol començar en la fase de sobirania compartida, i comporta actors 
nacionals i internacionals. Aquesta participació internacional subratlla les creixents 
responsabilitats de la comunitat internacional, tant en la supervisió com en la participació 
directa en les activitats de manteniment de la pau. El nivell de participació internacional 
dins d’aquesta fase varia, i pot abastar el desarmament i la desmobilització, la creació de 
competències, la promoció i la vigilància de les eleccions, el seguiment dels drets humans 
i la justícia de la transició, el retorn dels refugiats, i la solució relacionada amb conflictes 
de terres.

En casos determinats, els nivells de participació internacional poden ser bastant robustos. 
A Kosovo i Timor Oriental, la comunitat internacional va crear la base de gairebé totes 
les institucions polítiques i de seguretat, per a facilitar les operacions de cada subjecte 
subestatal com a estat independent.

Per contra, quan l’entitat subestatal no necessita noves institucions administratives, el 
compromís de la comunitat internacional pot ser més limitat. Per exemple, Irlanda del 
Nord ja tenia el seu propi aparell administratiu. Per tant, a l’Acord de Divendres Sant 
només es preveia que la comunitat internacional ajudés a crear un òrgan parlamentari i 
mecanismes de supervisió, que van facilitar l’estabilitat política durant la sobirania 
compartida.xlviii

D’altra banda, els moviments d’autodeterminació nacional no cal que esperin fins que les 
parts es posin d’acord amb la sobirania compartida per crear institucions d’autogovern. 
Amb ajuda de la UE i EUA, el govern de Montenegro va establir un Ministeri d’Afers 
Exteriors amb oficines diplomàtiques no oficials a l’estranger, un Ministeri de Finances, i 
un Banc Central. Les parts van establir aquestes institucions abans de signar el Tractat 
d’Unió, i es va mantenir actiu després.



La determinació de l’estatus definitiu

La tercera etapa de la sobirania guanyada és una avaluació de l’estatus definitiu, que 
permeti que les parts determinin la forma en què l’autonomia del subjecte subestatal es 
manifestarà, si és el cas. L’estatus definitiu no té perquè ser la independència, i pot variar 
des d’una autonomia substancial fins a la plena independència. Igual que en les etapes 
descrites anteriorment, la determinació de l’estatus definitiu implica la participació 
internacional, específicament a través del reconeixement o el suport internacionals.

En general, la determinació de l’estatus definitiu es fa mitjançant un referèndum o 
negociacions estructurades. Generalment, un referèndum està programat per ocórrer 
després d’un període de sobirania compartida i de creació d’institucions. Amb Sèrbia i 
Montenegro, l’acord preveia que Montenegro se separés i s’independitzés a través de 
referèndum al cap de tres anys.xlix De la mateija manera, l’Acord de Pau de Bougainville 
establia que Bougainville votés per la independència mitjançant referèndum al cap 
d’entre deu i quinze anys.l

La determinació de l’estatus definitiu també pot determinar-se en un acord negociat, 
sovint amb mediació internacional, entre l’estat d’origen i el moviment 
d’autodeterminació nacional. La determinació de l’estatus definitiu en aquests casos pot 
implicar un referèndum no vinculant o bé no implicar-lo. L’Acord de Rambouillet preveia 
una conferència internacional per tenir en compte la voluntat del poble per determinar 
l’estatus final de Kosovo.li

Tal com s’esdevé en altres elements de la sobirania guanyada, la determinació de l’estatus 
definitiu és sensible a les particularitats subjacents del conflicte, i de nou augura un paper 
important per als actors internacionals.

Els elements opcionals

A més dels seus tres elements fonamentals, la sobirania del treball inclou tres elements 
opcionals: la sobirania per etapes, la sobirania condicional, i la sobirania limitada.

La sobirania per etapes

La sobirania per etapes preveu l’acumulació gradual de poder sobirà per part del 
moviment nacional d’autodeterminació. La sobirania per fases es pot emprar quan les 
parts involucrades no són capaces d’arribar ni de bon tros a acords preliminars per 
compartir el poder. Aquest pot ser el cas quan les pretensions incompatibles de les parts 
no contemplen una devolució de poders sense fissures. A partir de la fase de sobirania 
compartida, la sobirania per fases disposa el traspàs mesurat de competències i poder 
sobirans de l’estat d’origen o de la comunitat internacional al subjecte subestatal.

D’acord amb la resta de l’estratègia de la sobirania guanyada, el calendari i les 
característiques de la sobirania per fases es poden adaptar a les particularitats de la 
situació subjacent. La datació i l’abast de la delegació de poders i funcions poden 
correlacionar-se amb el grau de capacitat institucional del subjecte subestatal. Aquest 
procés pot -també o alternativament- ser sotmès al compliment de determinades 



condicions, com ara la reforma democràtica i la protecció dels drets humans.

L’experiència de Kosovo amb la sobirania per etapes il·lustra particularment bé aquest 
element. Arran de la Resolució 1244, les Nacions Unides van aprovar un marc 
constitucional provisional per a Kosovo, sota el qual la Missió de l’ONU a Kosovo 
(UNMIK) i les administracions kosovars exercien conjuntament la majoria de les 
funcions d’un estat independent, incloent-hi les relacions exteriors.lii Al cap de diversos 
anys de vigència d’aquest acord, la UNMIK va transferir gradualment les competències 
de nivell local i central a les administracions municipals kosovars i a les institucions 
governamentals. El calendari per a aquesta transferència es corresponia amb la creixent 
capacitat institucional de Kosovo, així com als progressos realitzats cap al seu estatus 
definitiu.

De la mateixa manera, l’Acord de Divendres Sant defineix com la devolució de 
competències pot ser subjecta a determinats condicionants. L’Acord de Divendres Sant 
preveia que el Regne Unit delegués el poder en la mesura que l’Exèrcit Republicà 
Irlandès (IRA) avancés en el compliment dels requisits de desmobilitzar-se i de lliurar les 
armes.liii L’Acord fins i tot permetia al Parlament del Regne Unit cancel·lar les 
transferències si l’IRA no complia les seves obligacions.

La sobirania condicional

La sobirania condicional estableix requisits que el subjecte subestatal ha de complir abans 
de la determinació definitiva de la independència. Aquests requisits han de ser justos tant 
amb l’estat d’origen com amb el subjecte subestatal, i poden incloure la protecció dels 
drets humans i de les minories, la desmilitarització i el desarmament, el desenvolupament 
d’institucions democràtiques, la institució de l’estat de dret, i la promoció de l’estabilitat 
regional.

La sobirania condicional es fonamenta en l’estratègia europea de reconeixement guanyat 
en resposta a les sol·licituds de reconeixement per part dels estats successors de l’antiga 
Unió Soviètica i l’antiga Iugoslàvia.liv El reconeixement guanyat exigia que els estats 
que volien el reconeixement per part de la Comunitat Europea complissin amb uns 
criteris marcats.

Les condicions per determinar un estatus definitiu dependran necessàriament de les 
particularitats de la situació subjacent. A Kosovo les Nacions Unides van fer servir una 
estratègia de “normes abans que estatus”, que establia una sèrie de criteris que Kosovo 
havia de complir abans d’iniciar les negociacions sobre l’estatus definitiu. Aquestes 
condicions s’adreçaven específicament a les preocupacions relacionades amb la protecció 
dels drets humans i les poblabions refugiades de Kosovo.lv D’altra banda, com s’ha 
assenyalat anteriorment, l’Acord de Divendres Sant va condicionar la transferència de 
competències al compromís demostrat d’Irlanda del Nord als processos de 
desmilitarització i desmobilització.lvi

No obstant això, no tots els procediments estableixen la sobirania condicional. Tant el Pla 
de Pau de Baker per al Sàhara Occidental com el Protocol de Machakos per al Sudan van 
establir terminis concrets per a la transferències de poder i competències sobiranes. 



Aquests procediments també establien terminis concrets per a una determinació de 
l’estatus definitiu sense condicions.lvii

La sobirania restringida

La sobirania restringida atorga un paper a la comunitat internacional per limitar el poder 
sobirà i les competències estatals d’un nou estat. Això es pot implementar quan un nou 
estat continua essent incapaç d’exercir una autoritat efectiva de forma independent, fins i 
tot després d’un llarg període de creació d’institucions. La sobirania restringida també pot 
ser implementada quan la mera existència del nou estat crea o amenaça de crear una 
desestabilització regional.

Els exemples de sobirania limitada poden incloure la perllongada presència internacional 
administrativa i /o militar, així com límits en el dret de l’estat de perseguir l’associació 
territorial amb altres estats.

En el cas de Bòsnia i Hercegovina, la comunitat internacional es va comprometre a crear 
una forta presència internacional en el govern de Bòsnia per assegurar que la República 
Srpska no aspirés a la secessió. Els acords van crear un fideïcomís de facto entre Bòsnia i 
la comunitat internacional. El govern de Bòsnia compartia competències amb un alt 
representant, un estranger encarregat de supervisar l’aplicació dels components civils dels 
acords. D’altra banda, una força dirigida per l’OTAN va posar en pràctica simultàniament 
els aspectes militars dels acords.lviii

Conclusió 

Per tal de promoure la pau i l’estabilitat a llarg termini és imprescindible que, en 
posicionar-se davant de l’autodeterminació nacional, els Estats Units canviïn d’una 
política que posa l’accent exclusivament en l’estabilitat i l’statu quo de les fronteres 
existents a una de sobirania guanyada. Fer servir l’estratègia de la sobirania guanyada 
permetrà als Estats Units i als seus aliats una major flexibilitat en la gestió de les 
aspiracions dels moviments nacionals d’autodeterminació, de tal manera que redueixi el 
potencial de la violència i la inestabilitat política i econòmica.


