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Estatu independente berri bat 
jaiotzeko bi baldintza behar dira: 
indarkeriaren monopolioa alda-

rrikaturiko lurraldea eta nazioarteko 
aitortza. Lehenengo baldintza hiru ar-
lotan gauzatzen da, bortxa legitimoa in-
posatzea, zergak kobratzea eta justizia 
egikaritzea. Bigarren baldintzak, aldiz, 
herrialdez herrialde bilatzen du estatu 
berriaren aitortza, arrakasta neurtze-
ko adierazlerik egokiena nazioarteko 
erakunde desberdinetan ordezkaritza 
lortzea da, Nazio Batuen Erakundean 
(NBE) kide oso bezala sartzea litzateke 
maila gorena.
 Herrialde batzuek bi baldintzak 
partzialki lortzen dituzte edo bakarra 
erdiesten dute osotasunean, bestean 
aurrera pausoren bat emanez edo ez. 
Horrela, estatu batzuek nazioarteko 
aitortza dute, baita gradu inportan-
tean eduki ere. Adibidez, Palestinako 
Estatuak 130 herrialdeen aitorpena du 
eta NBEko asanbladako kide behatzai-
lea da. Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoak hamarnaka nazioarteko 
aitortza ditu, baina Palestina bezala, de 
facto ez da independentea.
 De facto independenteak diren he-
rrialdeek nazioarteko potentzia baten 
babesa behar dute isolamendu ekono-
mikoari aurre egiteko eta indarkeriaren 
monopolioa segurtatzeko. Ipar Zipreko 
Turkiar Errepublika ez litzateke bidera-
garria izango Turkiaren babesik gabe, 
ez litzatekeen bezala Karabakh Garaiko  
Errepublika (Nagorno-Karabakh) Ar-
menia gabe, Kosovo Mendebaldea gabe 
edo Transnistria, Abkhazia, Hego Osetia 
eta Donbass Errusia gabe. Katalunia 
baina, ezin da herrialde guzti hauekin 
parekatu, besteak beste, mendebal-
deko inperioaren bihotzean dago eta 
aberatsa da, horregatik, ez dago prest 
benetako aldebakarreko sezesio bat au-
rrera emateko aita/ama bitxirik gabe, 
indarkeriaren monopoliorik gabe eta 

nazioarteko aitortza gabe. Kataluniak 
martxan jarri duena estrategia berri-
tzaile bat da: jatorrizko estatua presio-
natzea era baketsu eta demokratikoan 
eseri dadin negoziatzera autodetermi-
nazio eskubidearen aitortza eta honen 
egikaritzea. 
 Geopolitika da Kataluniako ahulgu-
netako bat. SESB eta Jugoslavia zatitze-
ko proiektuak eta desioak asko ziren 
aspalditik, ez da azkarra izan behar 

praxia eta arlo diplomatikoaren arteko 
hizkera bereizteko. Esloveniako errefe-
renduma gertatu aurretik mendebalde-
tik arma saltzen zitzaizkien Eslovenia 
eta Kroaziari eta AEBetako kongresuak 
Jugoslaviari finantzazioa ukatu eta 
errepublikei soilik finantzatzeko legea 
onartu zuen. Bestalde, mendebaldeak 
ez zuen inoiz onartu Baltikoko herrial-
deen okupazio sobietarra, eta esate 
baterako, 1983an, Europako Parlamen-
tuak mozio bat onartu zuen okupazioa 
salatuz eta Baltikoko herrialdeen inde-
pendentzia berrezartzearen alde.
 Kataluniako aldebakarreko sezesioa 
etxean eta atzerrian aurrekari arris-
kutsu bat bezala ikusten du mende-
baldeak. Adibidez, nola defendatu ahal 
izango lukete EBk eta NATOk Katalu-
niako aldebakarreko sezesioa eta Kri-
meakoa kondenatu? Krimean 1990eko 
hamarkadan bi erreferendum antolatu 
ziren soberania aldarrikatzeko, trukean 
Kievek autonomia bahitu, argi indarra 
moztu eta presidentea kargugabetu 
zuen. 2014an agertokia errepikatu eta 
hirugarren erreferendum batean hau-
teskunde erroldaren %83,1ak babestu 
zuen sezesioa. Tartean estatu kolpe bat 
egon zen Kieven eta Krimeak ejertzito 
eta estatu indartsu baten babesa izan 
du, Errusiarena. 
 Kataluniak bide bakarra du Espainia-
ren gaineko presioa handitzeko. Kostu 
baxuko independentziaren propagan-
da bukatu da. Espainia negoziatzera 
derrigortzeko mendebaldeko irudiak 
sufritu behar du gatazka honekin. 
Horren adierazle bada Putinek egini-
ko adierazpenak moral bikoitza mahai 
gaineratuz afera honetan. Presioak gora 
egiten jarraituko du aldebakarreko in-
dependentzia aldarrikapena hilabeteak 
iraungo duen desobedientzia zibileko 
ariketa erraldoi batekin uztartzen bada, 
horrek kostu ekonomiko eta pertsona-
lak sortuko ditu. n
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