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1. Indledning
Oprindelige folks og etniske minoriteters rettigheder er i dag et meget komplekst debatemne.
Begreber som nation, etnicitet, kultur og identitet kan diskuteres og defineres på mange måder alt
efter synsvinkel. Fælles for næsten alle minoriteter er et ønske om anerkendelse fra omverdenen og
retten til at bestemme over sig selv, men til gengæld spænder midlerne til at nå målet meget langt,
fra f.eks. en fodboldlandskamp mellem Tibet og Grønland til ETA’s terrorbombninger. Ad
almindelig politisk vej har bl. a. demokratisering, menneskerettighedskonventionen,
globaliseringen, lettere adgang til medierne og moderne kommunikationsmuligheder givet
minoriteterne større og bedre muligheder for at nå deres mål.
Som nævnt er definitionen af f.eks. en nation eller et folk ikke ligetil i objektiv videnskabelig
forstand, men man kan diskutere, om ikke en gruppes definition af sig selv som en nation eller et
folk (ofte bygget på en mere eller mindre faktuel forestilling om fælles kultur, historie, sprog,
religion, o.l.) sammen med ønsket om anerkendelse og i yderste instans ønsket om en selvstændig
stat er svar nok i sig selv.
Netop dette ønske om at blive en selvstændig nation eller stat og især hvordan dette kan opnås, vil
jeg se på her. Hele denne idé om sammenhængen mellem nation og stat stammer helt tilbage fra
romantikken, hvor man forestillede sig at ethvert folk burde have sin egen stat; omvendt betyder
dette at alle indbyggere i en stat tilhører den samme nation, hvilket er en underkendelse af
eventuelle nationale minoriteter. Disse minoriteters muligheder for anerkendelse og selvstændighed
har under enevældige kongeriger og diktaturer ofte ikke været mange andre end væbnet kamp e.l.,
men med det moderne demokratis komme har de fået en mulighed for at forhandle deres position på
en fredelig diplomatisk måde. For at have argumenter med sig i sådanne forhandlinger er det
naturligvis nødvendigt at have en opbakning i befolkningen – at et flertal også føler sig som en del
af den pågældende minoritetsnation. Derfor må de politiske partier og bevægelser forsøge at træffe
foranstaltninger, der kan fremelske eller forstærke indbyggernes nationalfølelse.
Mit specifikke fokus i denne opgave vil være den spanske selvstyrende region, Catalonien.
Catalonien har, ligesom Baskerlandet og Galicien, sit eget sprog, catalansk, og dermed et af sine
stærkeste argumenter for at være mere end blot en almindelig region i det spanske rige og derudover
en delvis selvstændig historie. Desuden har det catalanske ønske om selvstændighed levet i den
catalanske befolkning siden 1800-tallet.
Problemformulering
Jeg vil i denne opgave forsøge at undersøge hvilke midler det catalanske socialistparti, PSC, vil
bruge for at forstærke og forbedre Cataloniens muligheder for selvbestemmelse ud fra dets
valgprogram op til det catalanske valg i november 2003, og på denne måde give en definition af,
hvilken form for nationalisme opererer med. Jeg vil især kigge på bestemte punkter, der har
relevans for de to teorier, jeg har valgt at arbejde ud fra. Den første teori er af Michael Keating og
behandler hvilke muligheder mindretalsnationaliteter i vore dage har for at sikre sig selv mere
selvbestemmelse, magt, etc. Den anden teori, af Will Kymlicka, behandler det moralske aspekt af
problematikken, når en national minoritet bliver en regional majoritet.
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2.Catalonien og Partit del Socialistes de Catalunya
Cataloniens politiske historie
Den catalanske nationalisme blev fostret i 1800-tallet, men i modsætning til visse andre
nationalismer havde den en stor udbredning i de forskellige sociale lag i befolkningen. Dette affødte
mange adskillige nationalistiske bevægelser med forskellige ideologier og politiske tilhørsforhold,
men med samme interesse i at gøre Cataloniens muligheder for selvbestemmelse større.
Catalonien fik allerede selvstyre første gang under den 2. republik, hvor en autonomistatut blev
vedtaget for Catalonien. Denne trådte i kraft 1932 og varede indtil Franco vandt borgerkrigen i
1939. Under Franco fandt en stor centralisering af magten sted; målet var en enheds-stat, hvorfor
det bl.a. blev forbudt at tale catalansk, udgive bøger og andre skrifter på catalansk, og det catalanske
flag blev forbudt. Men tilsyneladende havde dette forsøg på hispanisering af Catalonien den
modsatte effekt, idet catalanerne blev mere opmærksomme på og bevidste om deres identitet og
nationalitet. Desuden har den catalanske nationalisme, i modsætning til f.eks. den baskiske
nationalisme, været mere fokuseret på den kulturelle og sproglige identitet i forhold til den etniske,
hvilket har gjort assimilering af indvandrere nemmere.1
Catalonien efter demokratiets indførsel
Efter Francos død i 1975 og den efterfølgende demokratiseringsproces blev en ny forfatning
vedtaget i 1978. Ifølge forfatningens § 2, der siger ”Forfatningen baserer sig på den spanske
Nations uopløselige enhed, alle spanieres fælles og udelelige fædreland, og anerkender og
garanterer retten til autonomi for de nationaliteter og regioner, som den består af, og solidariteten
mellem dem” er Spanien altså en nation, mens f.eks. Catalonien er en region, der har sin egen
nationalitet. Samtidig betød forfatningen, at alle spanske regioner fik mulighed for at forhandle
autonomi med den spanske stat, alt efter regionens befolknings ønsker. Denne forhandlingsform
kræver, at eventuelle stridigheder mellem regioner og stat er nødt til at blive afgjort ved en
forfatningsdomstol.
Det første catalanske selvstyrevalg blev afholdt i 1980, hvor det konservative catalanske parti,
Convergencia i Unio (CiU), ledet af Jordi Pujol, fik magten, hvilken han og CiU har beholdt indtil
valget i november 2003. Det er altså første gang i 23 år og samtidig første gang i det catalanske
selvstyres historie at der sker et ”systemskifte”, eftersom PSC vandt valget i 2003.2
PSC og Maragall
PSC er hvad man kan kalde det spanske socialistpartis (PSOE) søsterparti. Dette medfører en helt
anden situation i forholdet mellem det catalanske selvstyre og den spanske centralregering, idet
CiU, selv om det også er et konservativt parti, ikke har nogen tilknytning til det konservative
Partido Popular (PP), men efter at PSC har vundet selvstyrevalget i november 2003 og PSOE det
spanske valg i marts 2004 kan man forestille sig visse interessekonflikter mellem PSC og PSOE, da
der altid findes en magtkamp mellem centralmagten og de selvstyrende regioner. Samtidig er PSOE
afhængig af PSC i det spanske parlament, hvorfor PSC har mulighed for at lægge et vist pres på
PSOE, for at få plejet sine egne interesser.3
PSCs leder, Pasqual Maragall, er tidligere borgmester i Barcelona fra 1982 til 1997. Han går bl.a.
ind for at autonomierne skal have deres egen stemme i Europa, har foreslået en reform af
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autonomistatutten, ønsker at Catalonien får større del i skattemidlerne og vil arbejde for at Spanien
bliver en føderalstat.4
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3.PSCs program – vigtige punkter i denne sammenhæng
I dette afsnit vil jeg gennemgå PSCs program op til selvstyrevalget november 2003. Jeg har udvalgt
de programpunkter, jeg mener er relevante i forhold til Keatings og Kymlickas teori, og forsøgt at
indsætte dem i disse fem forskellige kategorier: Identitet, forfatningsmuligheder, transnational
dimension, ’developmental nationalism’ og ’institution building’. Jeg har valgt at inddele
programpunkterne efter nogle af punkterne i Keatings teori, for at gøre det mere overskueligt at
sætte PSCs program og Keatings teori overfor hinanden i min senere analyse. Dog har jeg måttet
tage højde for at nogle af emnerne overlapper hinanden.
Identitet
Overskriften identitet dækker over PSCs kultur-, sprog- og immigrationspolitik.
Kultur
PSC ønsker at den catalanske kultur bliver styrket og mere synliggjort. Dette skal bl.a. gøres ved en
decentralisering af kulturen – de kulturelle muligheder skal være nemmere at komme til for
borgerne, altså spredes geografisk, så ingen områder bliver ”diskrimineret”. Ligesom Spanien for
PSC er en multinational stat, skal den også være en multikulturel stat.
Kulturen skal også være med til at være Cataloniens ansigt udadtil. PSC mener at deres
kulturpolitik skal være med til at gøre regionen kendt internationalt – især i EU – som en kulturel
og produktiv region. Midlerne til dette er at oprette forskellige kulturelle institutioner (f.eks. el
Consejo de la Cultura y de las Artes), der skal varetage disse interesser.
Også medierne skal indgå i kulturpolitikken og være en formidler af catalansk sprog og kultur. 5
Sprog
Sprogpolitikken er naturligvis et vigtigt emne for PSC. Catalansk og aragonsk ”(en su territorio de
uso)” skal være et ”instrumento de prestigio, de identificación colectiva, de patrimonio común y de
lengua de cultura y de futuro, a la vez que como instrumento de comunicación y de cohesión
sociales, en el marco de una realidad plurilingüe.” PSC anser dog også castiliansk for en del af det
catalanske samfunds arv, og derudover ses andre sprog, der bliver brugt i regionen, ikke for at
udgøre noget problem. Målet er at de catalanske borgere skal undervises i og kunne beherske både
catalansk, castiliansk og engelsk.
Fortsat undervisning i catalansk og brugen af sproget i medier, institutioner og administrationer skal
sikre sprogets fremtid. Sprogets brug socialt skal også søges øget i de ikke-offentlige sektorer.
Som det også vil blive nævnt i afsnittet om immigration, skal immigranter også lære catalansk,
”para que estos colectivos conozcan la realidad plurilingüe y pluricultural del Estado.”
Spaniens ”carácter plurilingüístico” skal anerkendes i henhold til ”la Carta Europea de las Lenguas
Regionales y Minoritarias”, hvilket vil sige at catalansk skal anerkendes som et officielt sprog i EU.
Til at sikre deres mål vil PSC udarbejde en ”Plan Estratégico de la Lengua Catalana”. Denne plan
skal bl.a. øge mulighederne for catalansk i ”medios de comunicación privados” og erhvervslivet og
sikre anerkendelse af andre sprog end catalansk i Catalonien.6
Desuden skal der uddannes folk, der kan varetage undervisningen i catalansk, på alle niveauer.
PSC ønsker altså at gøre catalansk – og til dels aragonsk – til det ”normale” kommunikationssprog i
Catalonien, så det bliver brugt alle steder i samfundet. Samtidig skal borgerne være i stand til at
klare sig ”globalt”.
5
6
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Immigration
PSCs immigrationspolitik lægger vægt på at sikre en vellykket integration af immigranter. Det er
vigtigt for PSC at ”garantizar las mejores condiciones para hacer posible una integración de los que
llegan que asegure la cohesión social y la convivencia pacífica” og “combatir las expresiones de
racismo y xenofobia”. Et af midlerne til at sikre dette er ”promover el aprendizaje de la lengua y la
cultura catalana como vía de integración y promoción en la sociedad catalana.” Desuden ønsker de
at ”promover cambios legislativos que hagan posible una mayor particiapación e implicación
política de los extranjeros.”
Samtidig skal udenrigspolitikken sigte på at hjælpe de lande, hvor immigranterne oprindeligt
kommer fra og forsøge at dæmme op for menneskesmugling og deslige.
PSC har altså – ikke overraskende for et venstreorienteret parti – en ”åben” immigrationspolitik, der
ønsker at hjælpe immigranter til at blive en del af det catalanske samfund, og mere ser dem som en
potentiel ressource end som en belastning.
Forfatningsmuligheder
Som nævnt tidligere er den spanske stats autonomistatut fra 1979 – før Spanien blev en del af EU.
PSC mener derfor at der er behov for at lave en ny statut, der svarer bedre til nutidens forhold. PSCs
bud på en ny statut baserer sig på disse principper:
”Catalunya es una nación y sus ciudadanos se declaran titulares del derecho al autogobierno que
confiere una voluntad nacional expresada repetidamente a través de nuestra historia y ratificada por
medios democráticos en el marco constitucional y estatutario.”
”Los catalanes y las catalanas tienen derecho a intervenir en todas las decisiones públicas que
afectan a nuestros derechos e intereses.”
“La Generalitat ha de tener la capacidad de elaborar y aplicar políticas que defiendan estos derechos
y estos intereses.”
Catalonien skal også være repræsenteret og have mulighed for at agere i EU's institutioner.
Det er desuden tanken at statutten skal lede frem til at Spanien bliver en føderal stat, så selvstyrerne
får mere indflydelse på de politiske, skattemæssige, juridiske og kulturelle dimensioner.
Transnational dimension
Begrebet ‘transnational dimension’ dækker over de muligheder, et samfund som det catalanske har
for at få indflydelse og indrømmelser gennem overnationale institutioner og organisationer som
f.eks. EU, FN, den europæiske menneskerettighedsdomstol, etc. På denne måde kan regionen gå
udenom den spanske stat og – i hvert fald på papiret – få mere selvstændighed fra centralstaten.
Dette skal også ses i lyset af globaliseringen, hvor man ikke kun handler og samarbejder med
’naboen’, men sagtens kan have samme interesseområder som folk på den anden side af kloden.
I programmet står bl.a.: ”Catalunya no es un Estado, pero tiene la voluntad de contribuir con sus
aportaciones al debate de las ideas y las propuestas de futuro, por lo que es imprescindible la
participación del gobierno catalán en los fórums y debates internacionales.”
PSC vil blandt arbejde for et udvidet samarbejde i ’Arco Mediterráneo’ – et interregionalt
samarbejde med andre middelhavsregioner.
Det er nødvendigt at ”profundizar y fortalecer los poderes locales” på grund af den nye
internationale orden.
Hvad angår EU, ønsker PSC at ”los territorios” får bedre muligheder for at blive hørt i fremtidens
Europa – autonomierne skal være med ved bordet, når der bliver truffet beslutninger.7
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’Developmental’ dimension
Med udtrykket ‘developmental’ dimension menes den måde, hvorpå en region ved at fremme den
økonomiske udvikling, kan styrke sig selv. Området dækker derfor en del af PSCs økonomipolitik.
Her ønsker PSC at ”Crear y promover instrumentos de apoyo financiero públicos y privados que
den apoyo al sector, en particular para la puesta en marcha de nuevas empresas.”8
Grundlæggende vil PSC styrke mulighederne for at starte selvstændige firmaer og holde gang i små
forretninger og virksomheder. Det skal også gøres nemmere at låne penge til at opstarte et firma,
samtidig med at der skal oprettes uddannelser, der skal producere selvstændige erhvervsdrivende.
Det er PSCs mål, at Catalonien igen skal være den førende region i Spanien, som den blev det under
den industrielle revolution, hvor Catalonien var Spaniens økonomiske ’motor’. Men for at komme
op på dette niveau igen er det nødvendigt at satse på nye områder som viden, teknologi og
information. Catalonien skal være konkurrencedygtig i videnssamfundet.
Den catalanske regering skal gøre området attraktivt for multinationale selskaber, således at disse
ønsker at have hovedsæde i regionen. Dette skal opnås ved at forbedre infrastrukturen og have en
højt uddannet befolkning. Samtidig skal catalanske virksomheder gerne være repræsenteret udenfor
Catalonien. Desuden mener PSC at: ”Hace falta que el sector público ayude, en la línea iniciada por
la empresa privada, impulsando programas específicos como, por ejemplo, los de movilidad de
jóvenes profesionales y, fundamentalmente, facilitando el acceso al mercado de capitales para que
las empresas de medida mediana y grande puedan hacer el salto y convertirse en verdaderas
multinacionales catalanas.” Desuden skal man prøve at se om man kan komme ind på nogle af
markederne udenfor Europa.
Et andet område, hvor Catalonien har mulighed for at styrke sin økonomi, er turismeindustrien.
Denne industri skal både være en indtægtskilde, men samtidig også en måde at vise Catalonien frem
for omverdenen.9
’Institution building’
Institutioner er en vigtig del af staten eller andre former for magtapparater, gennem hvilke en
regering kan regulere og forme forholdene for borgerne, uanset om man taler om kulturelle, sociale,
politiske, juridiske, administrative, etc., institutioner. Jeg vil i dette afsnit både medtage PSCs
forslag til nye institutioner, samt forslag til ændring af institutionernes arbejde.
PSCs ønske er at skabe mere åbenhed omkring det offentlige arbejde, og samtidig gøre det lettere at
klage og få indflydelse på systemet.
”La ciudadanía tiene que ser informada, ha de poder opinar libremente y ha de tener el derecho
efectivo a decidir, si queremos que Catalunya sea una sociedad plural, solidaria y abierta, que
comparta un espacio de convivencia y de garantía de los derechos fundamentales desde el que es
posible ir avanzando hacia cotas más elevadas de progreso, libertad y justicia social.”10
På skatteområdet ønsker PSC at ”Crear una agencia tributaria autónoma de Catalunya, que tendrá la
responsabilidad de la administración de los tributos propios y compartidos, y que establezca las
relaciones de cooperación con los entes responsables de la administración de los tributos del
Estado.”11 Det er altså PSCs mål at Catalonien skal have sit eget skattevæsen, så Catalonien selv
kan styre sin skatte- og budgetpolitik.
Det catalanske selvstyre har til en vis grad magt over den udøvende og den lovgivende magt, men
det er PSCs ambition at Catalonien også skal have sin egen retsadministration som et led i
8

www.psc.es - Propuestas de A a Z - Autónomos
www.psc.es - Propuestas de A a Z – Capital Riesgo, Competitividad y Cohesion Social, Estrategía Económica para
Catalunya, Internacionalización de la Empresas og Turismo
10
www.pcs.es - Propuestas de A a Z - Autogobierno
11
www.pcs.es - Propuestas de A a Z - Fiscalidad
9

8

decentraliseringen af magten. Også selve Catalonien skal decentraliseres mere og have spredt
magten mere ud til de små samfund. 12
På uddannelsesområdet skal de catalanske universiteter deltage i opbygningen af det nye ”Espacio
Europeo de Educación Superior”13, både for at tiltrække udenlandske studerende og undervisere og
for at Catalonien kan uddanne de menneskelige ressourcer, som regionen har brug for.
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4.Teorier – Keating og Kymlicka
Jeg vil i dette afsnit gennemgå de to teorier, min analyse vil basere sig på. De er udformet af hhv.
Michael Keating og Will Kymlicka.
Keating – statsløse nationer og ’nation-building’
Michael Keatings teori omhandler de territorier eller regioner, som er en del af en stat, men hvis
befolkning samtidig tilskrives eller påberåber sig at have en selvstændig nationalitet. Som
eksempler på dette nævner han Skotland, Catalonien, Flandern og Quebec. Hans idéer om disse
såkaldte statsløse nationer handler ikke om den traditionelle metode, hvorpå nationerne kan blive
direkte selvstændige fra deres respektive stater, men derimod om hvordan de i globaliseringens
tidsalder indenfor statens rammer kan udnytte deres rettigheder – bl. a. via EU og andre
internationale institutioner – og styrke deres nation indefra. Denne proces er det han kalder for
’nation-building’.
Keating: Statsløse nationer og ’nation-building’
Ifølge Keating består den klassiske nationstat af og er samtidig repræsentant for en social og
økonomisk organisation, en kollektiv identitet der fører til en social solidaritet og en intern og
ekstern sikkerhed. Det første og det sidste repræsenteres ved nationstaternes forskellige
institutioner, mens den kollektive identet må anses for at være af en mere metafysisk art og bunder i
en befolknings identificering med en blanding af territoriets historie, kultur, sprog, religion og
lignende.
Nationstaterne er dog imidlertid ved at miste noget af deres magt på disse fronter. Overnationale
institutioner, som EU, og internationale aftaler overtager mange af de beslutningsprocesser, hvor
nationstaternes regeringer tidligere var enerådige.
Globaliseringen, de frie markedskræfters større og større betydning, privatiseringer og de
multinationale ’corporations’ er også med til at nationstaternes rolle og autoritet bliver mindre.
Nationstaterne mister altså en del af deres tidligere domæner, uden at de dog er ved at forsvinde.
Nationstaterne er ikke ved at smuldre bort og blive erstattet af regioner eller statsløse nationer, men
muligheden for at opbygge en nation eller et samfund – ”systems of social regulation and collective
action” – er nu blevet meget forandret.
Den nationalisme som minoriteterne repræsenterer kan ses som en måde at genskabe dette domæne,
som det globale marked og den sociale individualisme har overtaget. Dette kan dog ikke lade sig
gøre ved at genskabe den gamle statsform. Minoriteterne er nødt til at forholde sig til og udnytte de
nye omstændigheder, såsom det globale marked og den stigende overnationale styring.
Keating mener altså at den klassiske minoritetsnationalisme har eller vil lide fallit; der er ikke
nogen fremtid i at kræve suverænitet eller konfrontere de etablerede demokratiske nationstater.
Derimod ligger de statsløse nationers chance for at få mere indflydelse og selvbestemmelse i udadtil
at agere i det frie globale marked og gennem de overnationale institutioner og indadtil at opbygge
en kollektiv identitet og styrke egne institutioner og den politiske kapacitet.
Den kollektive identitet konstrueres af minoritetens historie og den kulturelle identitet eller
territoriets kultur; den kulturelle identitet skal ikke være baseret på etnicitet eller på andre måder
være ekskluderende, men derimod give mulighed for assimilering af indvandrere, der ønsker at
være en del af nationen.
En anden ting der er med til at fostre den kollektive eller nationale identitet er den statsløse nations
sprogpolitik. Også her er det vigtigt at holde balancen og samtidig tillade to- eller flersprogethed.
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Desuden peger Keating på det nyere fænomen, multiidentitet, hvor en person på samme tid kan føle
sig som en del af en minoritet, en nationstat og måske endda et endnu større fællesskab (f.eks.
europæer eller sydamerikaner), uden at dette fører til en identitetskonflikt, selvom personen måske
føler en tættere tilknytning til en af identiterne end de andre.
Generelt ønsker eller kræver alle statsløse nationer en større ret til selvbestemmelse, uafhænighed
eller selvstændighed, som skal ske ved en ændring af statens forfatning. Forskellen på hvor drastisk
en ændring der ønskes, spænder for det meste over de forskellige nationalistiske partier i den
pågældende region. De klassiske nationalister på de yderste politiske fløje ønsker oftest
selvstændighed og egen nationstat, mens de mere pragmatiske midtsøgende partier ønsker at indgå
som en del af staten, blot med større magtbeføjelser. Det er samtidig også fortrinsvis disse partier,
der ser globaliseringen og de overnationale institutioners fremtog – og dermed det faktum at
nationstaternes magt bliver mindsket – som en mulighed for at nå nærmere deres mål.
Dette, at udnytte de overnationale institutioner, er hvad Keating kalder den transnationale
dimension. Da det kun er Europa, der er relevant i denne sammenhæng, vil jeg kun opridse, hvad
han nævner om dette område.
Selve idéen om en europæisk union og andre fælles-europæiske overnationale institutioner lægger
naturligt op til en revurdering og udfordring af nationstaternes suverænitet. Ifølge Keating udfylder
’Europa’ tre vigtige roller i forhold til statsløse nationer.
For det første fjerner den europæiske menneskerettighedsdomstol eventuelle spørgsmål og
afgørelser angående menneskerettigheder væk fra nationstaten.
Dernæst giver ’Europa’ de statsløse nationer rig mulighed for lobby-arbejde i de forskellige
europæiske organer og muligheder for interregionalt samarbejde udenom nationstaten.
For det tredje giver dette de statsløse nationer en mulighed for en symbolsk projektion, som mere
end bare en region – næsten på højde med en nationstats – hvilket er vigtigt i forbindelse med
opbygningen af den kollektive identitet. Gennem de europæiske institutioner kan de statsløse
nationer legitimere deres projekt og få anerkendelse af deres nation.
Selv om globaliseringen og de frie markedskræfter kan være til de statsløse nationers fordel, er det
nødvendigt at de værner sig mod at blive underlagt denne makroøkonomi. Løsningen er, ifølge
Keating, at nationerne satser på en mikroøkonomisk politik. Dette kan gøres ved at føre den politik
han kalder for ’new regionalism’, hvilket betyder at nationen opbygger sine egne sociale
reguleringssystemer under og ved siden af nationstaten. Der skal altså udformes en territorial
økonomisk model, der kan sikre den økonomiske udvikling i den pågældende nation. Dette er igen
en byggesten i opbygningen af nationen og den kollektive identitet.
Det sidste punkt, hvor Keating mener at de statsløse nationer har en mulighed for at styrke deres
position er at opbygge institutioner. Der har i de vestlige stater i årtier været en tendens til
decentralisering af statsmagten, hvilket har ført til en uddelegering af magten til de forskellige
regioner og statsløse nationer. Nationerne har dermed fået mulighed for at administrere deres egne
institutioner, der dermed er blevet knyttet til nationaliteten. Ligeledes har der været en tendens til at
det civile samfunds institutioner, såvel handelsmæssige som sociale og kulturelle, har styrket deres
særpræg indenfor den statsløse nationalitet, hvilket også er med til at styrke den nationale identitet.
Desuden kan nationstaternes decentralisering føre til en assymetrisk magtstruktur, hvor nogle
regioner kan have mere selvbestemmelse end andre.
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Nationstaterne har, ifølge Keating, to forskellige måder, de kan reagere på de statsløse nationers
arbejde på at opbygge deres egne nationer; den ene er en funktionel eller territorial decentralisering,
den anden en symbolsk rekonstruktion af nationstaten, hvor nationstaten anerkender multiidentiteter
og multinationaliteter.
Ved funktionel decentralisering giver nationstaten mere magt til minoriteterne. Det kan være på
områder som sprog-, kultur- og udviklingspolitik. Samtidig kan andre områder blive sendt opad til
de overnationale institutioner. Dette løser dog ikke alle de konflikter, der kan findes mellem en
nationstat og dens minoriteter, fordi det kan ende med at gøre staten mere eller mindre overflødig.
Samtidig kan der være brug for yderligere afgivelse af suverænitet og beføjelser til de kulturelle
samfund.
Ved den symbolske rekonstruktion af nationstaten, definerer nationstaten sig som én nation
bestående af flere nationaliteter. Ved denne rekonstruktion anerkender nationstaten de statsløse
nationer som nationer, og altså mere end bare almindelige regioner, og giver dermed også de
statsløse nationer muligheder for at forhandle deres position i forhold til nationstaten. Samtidig må
de nationale minoriteter så også indrømme at være en del af nationstaten og dermed opgive et
eventuelt krav om selvstændighed.
Keating mener at fremtiden vil byde på mere og mere assymetriske stater og flere assymetriske
overnationale institutioner, fordi man bl.a. kan undgå konflikter på denne måde; en statsløs nation
behøver på den ene side ikke nødvendigvis at løsrive sig og blive selvstændig for at være anerkendt
og have nogle af de samme rettigheder og funktioner som en nationstat, og på den anden side
behøver den ikke at fungere på samme niveau som en almindelig region, selvom den er en del af
nationstaten.14
Kort sagt går Keatings teori altså ud på at en statsløs nation har adskillige muligheder for at
opbygge og forstærke sin position og på denne måde fungere som en nation uden at have en stat
som ramme for dette mål.
Kymlicka: Det moralske aspekt af minoritetspolitik
Will Kymlickas teori omhandler de moralske argumenter for og imod minoriteters rettigheder
indenfor rammerne af et moderne liberalt demokrati. Det gælder i samspillet med individuelle
rettigheder, social lighed og demokrati.
De første teorier, der især fulgte i kølvandet på Berlin-murens fald og USSRs opløsning, om
minoriteter og deres rettigheder, mente at der var to muligheder for minoriteter – enten et liberalt
samfund, hvor individet kommer før fællesskabet, og fællesskabet er til for individet, eller et
samfund bygget på fællesskabet, hvor individet ses som et produkt af de sociale normer, og
individets frihed kan være skadeligt for fællesskabet. Denne teori blev dog mere eller mindre
kasseret (i hvert fald af Kymlicka) efterhånden, idet de fleste minoriteter ønsker at være en del af et
liberalt demokrati med individuelle rettigheder. Derfor er konflikten ikke minoritetens fællesskab
overfor det liberale demokratiske samfund, men derimod indenfor det liberale, hvor de individuelle
rettigheder kan komme i konflikt med forskellige befolkninggruppers rettigheder. Spørgsmålet er
så, hvorfor minoriteterne, hvis de er tilfredse med det liberale samfund med individuelle rettigheder,
alligevel ønsker at have særlige rettigheder. Kymlicka referer Charles Taylor, der mener at det
skyldes, at folk ønsker anerkendelse af deres forskelligheder, ikke i stedet for individuel frihed, men
som en støtte og forhåndsbetingelse for frihed. Man kan altså sige, at det er en del af den
individuelle frihed at kunne vælge ’hvor man hører til’.
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Det er her det moralske aspekt kommer ind i debatten. Ifølge Kymlicka kan man skelne mellem
’gode’ og ’dårlige’ minoritetsrettigheder. De ’gode’ er de rettigheder som ikke er i konflikt med de
individuelle rettigheder, men som kan ses som et supplement til disse, medens de ’dårlige’
rettigheder er de som indskrænker de individuelle rettigheder. Desuden kan minoriteters krav på
særlige rettigheder både være interne og eksterne. De interne rettigheder sætter gruppen over
individet, medens de eksterne er et forsøg på at beskytte gruppen mod det omgivende samfund, men
begge har det formål at gruppen skal være i stand til at bevare sin særegenhed. Kymlicka mener dog
stadig ikke at dette giver det helt rigtige billede af den liberale stats forhold til minoriteter.
Problemet er at selvom de liberale demokratiske stater bygger på liberale idéer, og derfor burde
være neutrale overfor minoriteter, bygger de også samtidig på en ’societal culture’ – vel bedst
oversat til en ’samfundskultur’. Denne ’societal culture’ er for det meste baseret på ét fælles sprog,
som bruges i alle offentlige og private institutioner, men har intet at gøre med f.eks. religion eller
etnicitet. ’Societal culture’s funktion er ikke at gøre staten til en monokulturel enhed, men er et
redskab til at sikre statens stabilitet og lige muligheder for alle borgere, samt at skabe en kollektiv
identitet, der kan være med til at sikre solidaritet i befolkningen på tværs af eventuelle religiøse
eller kulturelle skel. Dette er en del af nationstatens ’nation-building’. Det interessante i dette
perspektiv er så, om statens, og dermed majoritetens ’nation-building’, skaber uretfærdigheder
overfor minoriteterne, og om de rettigheder som bliver givet minoriteterne hjælper mod dette.
Minoriteterne har ifølge Kymlicka tre muligheder stillet overfor nationstatens ’societal culture’. De
kan enten acceptere den givne ’societal culture’ og lade sig integrere i den, forsøge at udnytte deres
selvbestemmelsesrettigheder og føre deres egen samfundskultur, ved at skabe egne institutioner –
altså opbygge deres egen nation, eller de kan acceptere at være en marginaliseret gruppe – hvilket
for det meste kun er tilfældet for religiøse grupper, der ikke ønsker at være en del af det omgivende
samfund.
Formålet med at udarbejde en minoritetspolitik bør altså være at skabe et retfærdigt udgangspunkt,
der både tilgodeser minoriteternes og de individuelle rettigheder. Der bliver dog gjort visse
bekymringer om anerkendelsen af minoriteter kan føre til en nedbrydning og destabilisering af
staten, men dette afviser Kymlicka og peger på at det tværtimod er det modsatte, altså når
nationstaten afviser at anerkende en minoritet, der oftest er med til at skabe en konflikt.15
Kort opsummeret er Kymlickas teori at minoriteters rettigheder er en del af fremtidens politiske
virkelighed, men at man bør være meget opmærksom på at de får en moralsk udformning, så de
kommer til at yde retfærdighed til de forskellige minoritetsgrupper, uden at disse rettigheder
kommer til at krænke andre individers eller minoritetgruppers rettigheder.
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5.Analyse
Jeg vil i min analyser forsøge at definere PSCs nationalisme ud fra Keatings teori, og i det
efterfølgende afsnit vil jeg se på hvor PSC står moralsk i forhold til Kymlickas.
Analyse af PSCs ’nation-building’ set ud fra Keatings teori
Via denne analyse håber jeg at kunne give et billede af, hvilken form for ’nation-building’ PSC har
tænkt sig at bruge og hvilket samfund denne ’nation-building’ skal føre frem til. Jeg vil igen
gennemgå temaet med Keatings fem punkter, for at gøre analysen mere overskuelig.
Identitet
Hvad angår skabelsen af den kollektive identitet kan der ikke herske meget tvivl om, at PSC vil
gøre en stor indsats på dette område. Det catalanske sprog og kultur skal eksponeres så vidt muligt,
hvilket må ses som en ambition om at gøre catalansk til den væsentligste del af den kollektive
identitet, men giver samtidig mulighed for multiidentiteter, da der f.eks. også skal satses på
undervisning i castiliansk og engelsk. PSCs immigrationspolitik, med undervisning i catalansk til
alle immigranter, giver klart et indtryk af at partiet satser på den kulturelle identitet, der giver
mulighed for assimilering. PSCs ’nation-building’ er altså ikke ekskluderende set i dette perspektiv.
Forfatningsmuligheder
PSCs forslag til en ny autonomistatut og de principper denne bygger på lægger meget naturligt op
til at Catalonien skal have større selvbestemmelse. Men selve forslaget om en ny statut, kan ses som
en acceptering af at være en – speciel – del af den spanske stat. PSC har altså ikke nogle ambitioner
om, at Catalonien skal være en løsrive sig fra Spanien og blive en selvstændig stat. Derimod ønsker
partiet at Spanien via statutten skal blive til en føderal stat.
Transnational dimension
Af de muligheder Keating nævner indenfor den transnationale dimension, udtrykker PSC et stort
ønske om at få indflydelse og at blive hørt i international sammenhæng, hvilket for det første nok er
en oprigtig politisk ambition, men samtidig også rummer en del af ambitionen om symbolsk
projektion. At nå dette mål vil ikke bare betyde at Catalonien får en større reel politisk indflydelse,
men vil også være en anerkendelse af Catalonien som nation.
Desuden ønsker partiet også at udvide det interregionale samarbejde med andre middelhavsregioner
på tværs af landegrænser. Modsat føromtalte krav om indflydelse, som mest af alt er et krav bygget
på et ønske om anerkendelse, vil jeg mene at dette samarbejde har den omvendte funktion.
Samarbejdet med de andre middelhavsregioner er for det første en gevinst i sig selv, ved det
Catalonien umiddelbart får ud af det, men samtidig kan det også tjene som symbolsk projektion, at
Catalonien kan vise, at det kan operere succesfuldt udenom nationstaten.
’Developmental nationalism’
Grundlæggende ønsker PSC at gøre mange tiltag for at gavne mulighederne for catalanske
virksomheder og dermed den økonomiske vækst i området, men til gengæld er jeg ikke stødt på
deciderede forslag til at gennemføre noget, der kan minde om det Keating kalder ’new regionalism’,
hvor den statsløse nation indfører specielle, interne reguleringer af økonomien. Dette fortolker jeg
som et udtryk for, at PSC åbenbart ikke ser den store, overordnede makroøkonomi som nogen
trussel mod regionen, men snarere som en gevinst, hvilket kan være en af grundene til at partiet
også ønsker at tiltrække store multinationale selskaber. En anden grund kan være at Catalonien
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allerede har indbygget mekanismer i sit selvstyre, der gør, at yderlige reguleringer ikke er
nødvendige.
’Institution building’
PSC har adskillige planer om at enten at opbygge flere institutioner eller styrke de nuværende. Dette
virker som et af de områder, hvor partiet virkelig vil sætte ind for at gøre det muligt for Catalonien
at udnytte selvstyret til at give regionen mange af de funktioner, som normalt hører til en
statsadministration. Desuden ønsker PSC at styrke nærdemokratiet og at gøre de offentlige
institutioner mere åbne og gennemsigtige for befolkningen, hvilket også må ses som en strategi, der
skal få befolkningen til at føle en større tilknytning og tillid til disse institutioner – måske i forhold
til de statslige instituioner.
Delkonklusion
Ud fra Keatings teori kan man altså udlede, at den ’nation-building’ eller nationalisme PSCs
program lægger op til, især er opbygget omkring catalansk sprog og kultur og oprettelsen af
catalanske institutioner. Selv om partiet også ønsker at få international indflydelse, styrke
interregionalt samarbejde og den økonomiske udvikling og har forslag til en ny autonomistatut, må
det altså siges, at det er på områderne identitet og ’institution building’ at PSC er mest konsekvente
i deres ’nation-building’. Dette er dog heller ikke den store overraskelse, da det også er på disse to
områder, hvor regionen har muligheder for at udfylde de samme funktioner som en nationstat. Selv
om PSC på nogle områder er progressive og har øjnet nogle af de nye muligheder, der er opstået for
nationale minoriteter, er det stadig de virkemidler, som også nationstaten bruger i sin ’nationbuilding’, der lægges størst vægt på.
Analyse af PSCs ’nation-building’ set ud fra Kymlickas teori
Når man ser på PSCs program kan man ikke være i tvivl om, at partiet ønsker at være en del af et
moderne liberalt demokratisk samfund, hvor de individuelle rettigheder er utroligt vigtige. Men der
er i PSC – og Catalonien – en ønske om anerkendelse af catalanernes forskellighed fra resten af den
spanske stat, og dermed et ønske om frihed til at lade denne forskellighed manifestere sig i
regionens samfund.
Spørgsmålet er så, om Catalonien, hvis regionen handlede ud fra PSCs ønsker, og med sit udstrakte
selvstyre fik gennemført sin ’nation-building’, ville komme i konflikt med de individuelle
rettigheder. Det er især på sprogområdet, at denne diskussion er relevant; PSC ønsker at det
catalanske sprog skal være det officielle sprog på alle områder – bl.a. i administration og medier,
men også i hverdagssproget – men anerkender samtidig også castiliansk som officielt sprog.
Desuden ofres der også opmærksomhed til aragonsk i de områder, hvor dette sprog bliver talt. På
denne måde vil PSC gøre catalansk til en ’social culture’ i Catalonien.
Vil denne ’societal culture’ så krænke de individuelle rettigheder, og vil den yde retfærdighed til de
minoriteter, der måtte være i Catalonien, hvor majoriteten må anses for at tilhøre den ’societal
culture’?
Der kan argumenteres både for og imod PSCs politik set ud fra Kymlickas moralske synspunkt.
Ved at indføre catalansk som ’societal culture’ kan man sige, at det catalanske sprog bliver presset
ned over hovedet på folk. Dette er især set ud fra det synspunkt, at Catalonien er en del af den
spanske stat. Hvis det catalanske sprog bliver gjort til det eneste brugte sprog i administration,
medier, infrastruktur, etc., vil det give forskellige muligheder for personer, der hhv. har castialiansk
eller catalansk som modersmål. Desuden vil denne politik ikke give minoriteter i Catalonien mange
andre muligheder end enten at lade sig assimiliere eller marginalisere.
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På den anden side kan man sige, at den catalanske ’societal culture’ ikke direkte går ind og erstatter
den spanske stats ditto, men mere skal ses som et supplement, der er i harmoni med befolkningens
identitet. Castiliansk bliver også anerkendt som officielt sprog på linie med catalansk og samtidig
anerkendes aragonsk også. Desuden ønsker PSC også at der skal gives undervisning i både
castiliansk og catalansk i skolerne og til immigranter, hvilket må ses som en ansvarlig politik, der
giver individet mulighed for at begå sig i begge ’societal cultures’.
Samlet set mener jeg, at PSCs politik ikke kan påstås at have en direkte ekskluderende karakter. Det
kan selvfølgelig altid diskuteres, hvorvidt en ’societal culture’ til en vis grad griber ind i individets
frihed og stiller krav til individet, men derudover mener jeg, at PSC tager de fornødne
forholdsregler, der giver frihed til at individer og minoriteter kan udfolde sig i Catalonien.
6.Konklusion
Min konklusion er, at PSC, set som en national bevægelse, ønsker at nå deres mål – at Catalonien
skal have større mulighed for selvbestemmelse – ad demokratisk vej udadtil, gennem forhandlinger
med statsmagten og de internationale organer udadtil, og indadtil ved at udnytte de privilegier,
regionen allerede er blevet tildelt, til at gennemføre en styrkelse af nationen på områder som den
sproglige identitet og oprettelse af institutioner, der giver selvstyret større mulighed for at fungere
som en stat. Jeg vil derfor definere PSCs nationalisme som en moderat, pragmatisk nationalisme,
der stille og roligt ønsker at skaffe sig international anerkendelse som nation, samtidig med at den
ønsker at forstærke den nationale identitet, uden at dette dog på nogen måde kan virke som
ekskluderende overfor de dele af befolkningen, som har en anden identitet.
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