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Reconeixement internacional
El dret internacional reconeix el dret a l’autodeterminació:
Carta de les Nacions Unides (1945), article 1:
“Els propòsits de les Nacions Unides són (...) Desenvolupar entre les nacions unes relacions
amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu
dret a la lliure determinació, i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortir la pau
universal. (...)”

C. I. dels Drets Civils i Polítics / C. I. sobre Drets Econòmics, Socials i
Culturals (1966 / 1967), article 1:
“(… ) tots els pobles tenen dret a la lliure determinació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatus polític i lliurement estableixen el seu
desenvolupament econòmic, social i cultural”

	


El dret d’autodeterminació s’ha exercit sovint, també a Europa: 9 casos des de la fi
de la II Guerra Mundial i 13 casos des del 1900.

Reconeixement internacional
La secessió d’un territori per formar un nou estat és legal
Tribunal Internacional de Justícia (2010):
“Declarem que no existeix en Dret Internacional cap norma que prohibeixi les
declaracions unilaterals d’independència. Declarem que quan hi ha contradicció entre la
legalitat constitucional d’un Estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona, i declarem
que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la Llei la que determina la
voluntat del ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica quan sigui necessari, la
legalitat.”

Cort Suprema del Canadà (1998):
“(...) una clara majoria de vots al Quebec a una pregunta clara en favor de la secessió, conferiria
una legitimitat democràtica a la iniciativa de secessió que tots els altres membres de la
Confederació haurien de reconèixer.”	


Reconeixement internacional
Bloquejarà Espanya l’ingrès de l’Estat Català als organismes internacionals?
Catalunya disposa de:
• Una economia i demografia similar a Dinamarca, Holanda o Noruega.
• Un lloc geoestratègic de primera magnitud al sud d’Europa i la Mediterrània Occidental que
afecta el trànsit de mercaderies i la seguretat.
• Una tradició europeista demostrada a nivell polític, social, econòmic i cultural. Catalunya ha
anat sempre al mateix ritme que la resta de països europeus.
L’aïllament internacional de Catalunya implicaria:
• Una pèrdua pel conjunt de l’economia europea, tant en capacitat de producció (pel potencial
econòmic de Catalunya), com de consum (per la seva demografia).
• Posar una barrera important a la distribució de mercaderies a Europa: pèrdua del corredor
mediterrani i de ports de primera magnitud como Tarragona o Barcelona.
• La UE perdria la credibilitat al món: es presenta com defensora dels valors democràtics, però no
reconeixeria un estat que hauria estat construït per l’aplicació dels valors democràtics.
La diplomàcia espanyola i l’anomenada marca espanya estan força desprestigiats:
• Amonestació de les institucions europees a l’eurodiputat Vidal Quadras per defensar una solució
militar al sobiranisme català.
• Escàndol del cas Sacyr en les obres del canal de Panamà.
• Poca capacitat d’atracció de l’estat espanyol de grans d’esdeveniments i inversions internacionals
com els Jocs Olímpics o Eurovegas.

	


Integració a Europa
• El món es globalitza i s’interrelaciona cada cop més.
• Els actors de l’escena internacional són els estats.
• Qualsevol poble que vulgui interactuar a nivell internacional s’ha de constituir en estat, sinó no té
cap veu.
• La construcció europea avança, però... a Europa cada cop hi ha més estats!	


La globalització ha produït l’increment del nombre d’estats, no pas la seva disminució!
• La Unió Europea (UE) no té jurisprudència sobre l’estatus dels nous estats creats de la
segregació d’estats que ja hi pertanyen: Encara no s’ha produït mai (la independència de
Catalunya i Escòcia serà la primera vegada).
• Els òrgans i estats de la UE han evitat pronunciar-se, a l’espera que el fet es produeixi.

No és una certesa que l’Estat Català quedés exclòs automàticament de la UE, ni que
n’hagués demanar l’ingrés i posar-se a la cua dels països que actualment negocien
l’adhesió.

Integració a Europa
L’ingrés a la UE es fa per un acord unànime dels estats membres i l’estat espanyol podria
bloquejar un eventual ingrés de Catalunya, però:
•La UE té mecanismes, establerts al Tractat de Lisboa, per evitar que el vet d’algun estat membre
bloquegi negociacions amb països amb els quals té interès.
•Davant la negativa de l’estat espanyol a reconèixer l’Estat de Kosovo, la UE ha usat aquest
mecanisme per establir relacions directes, sense passar pels estats membres.
•La UE té solucions quan hi ha problemes amb l’adhesió de nous estats: tota la illa de Xipre és
membre de la UE, però la jurisdicció d’aquesta només abasta la part grecoxipriota de l’illa.
•A Europa hi ha altres organismes internacionals d’integració i col·laboració entre estats, el quals no
requereixen la unanimitat per acceptar nous membres, com el Consell d’Europa o la EFTA
(European Free Trade Association). 	


El fet de no pertànyer a la UE només implica els òrgans de la pròpia Unió Europea, no pas
els altres organismes internacionals d’abast europeu.

Integració a Europa
Organitzacions internacionals d’àmbit europeu:
	

Consell d’Europa (47 Estats)
En pot ser membre qualsevol estat europeu que accepti els principis de la llei i que garanteixi els
drets humans fonamentals i la llibertat dels ciutadans.

	

Unió Europea (UE) (27 Estats)
Aporta llibertat de trànsit de mercaderies, treballadors i capitals a l'Eurozona, i l’establiment de
l’euro com a moneda única. Estableix el mateix ordenament jurídic, superior al propi de cada país.

	

Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) (4 Estats)
4 Estats d’Europa.
Són membres de l’espai econòmic europeu a excepció de Suïssa. Això proporciona un lliure
moviment de mercaderies en el mercat intern europeu.
	


Integració a Europa
Maneres de participar a Europa:

Integració a Europa
Hi ha diverses maneres de participar a Europa, fins i tot dins la
mateixa Unió Europea.
Alguns exemples:
Regne Unit: membre del Consell d’Europa i de la Unió Europea, però no de
l'Eurozona (no usa l’euro com a moneda).
Suïssa: membre del Consell d’Europa i de la EFTA. No és membre de la Unió
Europea, però si de l’espai Schengen (lliure circulació de persones).
Noruega: membre del Consell d’Europa i de la EFTA. No és membre de la Unió
Europea, però si de l’espai Schengen i també de l’àrea econòmica Europea.
Principat de Mònaco: Pertany a l’espai Schengen, dins la Unió fronterera Europea
i pot encunyar monedes d’euro, encara que no és membre de la Unió Europea.

	


Més informació
Entitats catalanes dedicades a la difusió internacional del fet català
Col·lectiu Emma:
http://www.collectiuemma.cat/

Help Catalònia:
http://www.helpcatalonia.cat/

Col·lectiu Wilson:
http://www.wilson.cat/ca/

Vídeo: Amb la Independència: Què passa a Europa?

http://www.youtube.com/watch?v=5B-99E6gYeQ

