
PRZEGLĄD ZACHODNI 
2011, nr 4

G o l in a  c h u r s k a -n o w a k
Poznań

MICHAŁ KUŚ 
Wrocław

BASKIJSKIE RUCHY SEPARATYSTYCZNE 
A MEDIA REGIONALNE

Klerykalizm i regionalny nacjonalizm stanowiły dwa najważniejsze filary 
Polaryzacji ideologicznej, które doprowadziły do wybuchu hiszpańskiej wojny 
°niowej (mitologia „dwóch Hiszpanii”). Akceptacja demokracji w dobie Ja 

,>ansicion miała przynieść rozwiązanie obu zagadnień i zamianę regionalnego 
Patriotyzmu na narodowy konstytucjonalizm. Jednakże proces integrowania hisz- 
P^skich regionów i narodowości wokół państwowej symboliki i mitologii zakoń- 
C2ył się fiaskiem. Zagadnienie separatystycznych ambicji samostanowienia zostało 
r°zwjązane w czasie transformacji jedynie częściowo (przez autonomię dla najbar- 

IeJ buntowniczych regionów). Konsekwencje popełnionych wtedy błędów poja- 
się nawet po kilkunastu latach, 

działalność baskijskich ruchów separatystycznych, z najbardziej znaną or- 
8anizacją terrorystyczną Euzkadi ta Azkatasuna, ETA (Kraj Basków i Wolność) na 
C2e'e> jest jed n ąz  kluczowych kwestii w polityce hiszpańskiej już od drugiej połowy 
j^ądów generała Franco. Nabrała ona jednak nowego wymiaru w wyniku demo- 

atYcznych przemian przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy to weszła do 
lcJalnej agendy politycznej Królestwa Hiszpanii. Znalezienie sposobu na roz
danie narastającego problemu regionalnych nacjonalizmów, a zwłaszcza ter- 

0̂ryzrnu ETA, jest bowiem jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla konsolidacji 
. emu politycznego i jednocześnie jednym  z największych wyzwań dla całej 

1Slejszej Hiszpanii. W wyniku zamachów, w okresie po śmierci Franco (or- 
nizowanych głównie przez baskijskich terrorystów), zginęło już bowiem blisko

osób.
Oficjalne przyznanie autonomii Krajowi Basków w znaczący sposób przeniosło 

? także na sferę działalności mediów masowych w tej części kraju. Stworzone 
stały podstawy (między innymi dzięki odpowiednim zapisom baskijskiego statutu 
°n°micznego z 1979 r.) dla budowania mediów regionalnych. Z możliwości tej 

adze autonomii skorzystały jako pierwsze w Hiszpanii, już na początku lat 80.
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ubiegłego stulecia, uruchamiając regionalne kanały publiczne radia i telewizji- 
Znacząco zaczęła się także rozwijać w  tych okolicznościach regionalna prasa.

Wszystko to sprawiło, iż media w Kraju Basków stały się nie tylko katalizato
rem przemian o charakterze kulturalnym -  przede wszystkim w kontekście 
krzewienia języka baskijskiego (euskera), którego znajomość wśród mieszkańców 
regionu znacznie od tego czasu wzrosła -  ale także platformą dyskusji politycznej- 
A  że jest to dyskusja niełatwa, okazywało się w okresie ostatnich trzydziestu lat 
niejednokrotnie. Na łamach mediów baskijskich, podobnie jak w przypadku debat 
na forach politycznych, ścierają się różne wizje teraźniejszości i przyszłosci 
Baskonii, relacji z rządem centralnym w Madrycie oraz pożądanego stopn'3 
niezależności regionu.

Oczywiście, wśród tych kwestii nie mogło zabraknąć, zarówno w p r z e s z ło s c i ,  

jak i obecnie, dyskusji na temat działalności radykalnych ruchów baskijskich
-  w wymiarze politycznym (Batasuna) i militarnym (ETA) -  domagających się 
niepodległości Kraju Basków, odłączenia od Hiszpanii, a nawet stworzenia państwa 
baskijskiego z uwzględnieniem tych obszarów, które należą obecnie do Francji-

Artykuł koncentruje się na analizie sytuacji w Kraju Basków w ostatnie 
trzydziestu kilku latach -  zarówno w odniesieniu do rozwoju sytuacji politycznej, 
jak również miejsca i roli mediów masowych. Omawia najważniejsze z a g a d n ie n ia  

polityczne, które pojawiają się w ramach toczonych debat, jak również wskazuje 
kierunki ewolucji konfliktu między władzą państwową i regionalną. P rz e d m io te m  

analizy jest także to, w jakim  stopniu mediatyzacja zagadnień związanych z sytuacji 
w Kraju Basków (np. medialne reperkusje aktów terroru ze strony ETA), kształtuje 
regionalną i hiszpańską opinię publiczną.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ EL ESTADO DEL LAS AUTONOMÍAS 
W HISZPANII A KRAJ BASKÓW

W czasach Habsburgów Hiszpania była korelatem monarchii, zbiorem ludoW. 
które podlegały władzy hiszpańskiego króla. Nie był to jednak związek wyfctcznl(" 
polityczny, zaś społeczeństwo miało świadomość, że jednoczy je  katolicy 
i wspólne interesy gospodarcze. Proces politycznej i adm inistracyjnej unifikacją 
przerywany starciami zbrojnymi, był wspomagany -  w mniejszym stopniu pr 
H absburgów , natom iast w sposób systematyczny przez Burbonów1. Mimo faktu, 
w XIX i na początku XX w. rządom centralnym udało się ukształtować poczu 
przynależności Katalonii i Kraju Basków do Hiszpanii, ruchy nacjonalisty0 
rozwijały się i przybierały na sile, jak chociażby w czasie trwania Drugiej Repu 
w latach 1931-1936, zaś ich apogeum stanowiła wojna domowa. Po zwyci£s

1 Szerzej o nacjonalizmie hiszpańskim, dążącym do integracji Basków i K atalończyków  i roZ'  L  
nacjonalizmu baskijskiego i katalońskiego: V. Pérez-Díaz, Powrót społeczeństwa obywate 
w Hiszpanii, Kraków 1996, s. 215-216.
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rancisco Franco zlikwidował ustanowiony przez Drugą Republikę w Katalonii 
atut Autonomiczny, odwołał Statuty w Kraju Basków, zabronił używania języków 

askijskiego i katalońskiego w szkołach, a także w mediach2. Nowy system 
Wrzucał własne rozwiązanie -  wojujący hiszpański nacjonalizm, negujący prawo
mocność wszystkich nacjonalizmów peryferyjnych. Na dłuższą jednak metę działa- 
nia podejmowane przez frankistów, wbrew ich intencjom, tylko wzmacniały 
nacj°nalistyczne sentymenty Katalończyków i Basków3.

Autonomia poszczególnych regionów była zatem jedną z najistotniejszych 
bestii, które wymagały konkretnego uregulowania prawnego w czasie transfor- 

macJ'i po śmierci Franco. Ruchy nacjonalistyczne w poszczególnych regionach 
Wlerzyły, iż upadek autorytarnego systemu otwiera różnego rodzaju możliwości: po 
Pterwsze ustanowienia demokracji w Hiszpanii, a także uznania ich racji i prawa do 
Saniorządu czy autonomii. W pracach Komisji Konstytucyjnej pojawił się więc 
,st°tny problem reorganizacji państwa hiszpańskiego i uznania występujących 

Jego ramach różnic regionalnych. Podział kompetencji między rządem central- 
tl-y’ni i wspólnotami autonomicznymi został wprowadzony przez Konstytucję
2 *978 r.4 Demokratyzacja zainicjowała proces decentralizacji władzy politycznej, 

Wyniku czego powstało 17 wspólnot autonomicznych, a Hiszpania przyjęła jedną 
Najciekawszych form prawnych państwa5. Państwo Autonomii (El Estado del las 

autonomias) nie może być utożsamiane z federacją ponieważ mimo licznych 
P°dobieństw Wspólnoty nie posiadają uprawnień konstytucyjnych, nie cieszą się 
Sll’vVerennością i nie posiadają odrębnej władzy sądowniczej, zaś projekty statutów 
regionów są zatwierdzane uchwałą przez Kortezy Generalne. Rozwój autonomii 
powodował wzrost aktywności, uprawnień i zasobów całego systemu politycznego, 
Wyczyniając się do organizacji wyborów, powołania parlamentów (które szybko 
°djęły działalność ustawodawczą w przyznanych im domenach), siedemnastu 

d2ądóW, masy dyrektorów generalnych, urzędników i doradców. Doprowadził także
o koegzystencji w ramach hiszpańskiego systemu różnych układów partyjnych,

, c w skali lokalnej. Ustrój terytorialny Hiszpanii nie pozostaje bowiem bez 
Ptywu na jej system partyjny, tak na poziomie krajowym, jak  i regionalnym.

P L. Desfor-Edles, Symbol and ritual in the new Spain. The transition to democracy after Franco, 
®bridge 1998, s. 115.

in tłumienie w latach 40. narodowej kultury i świadomości, nie mówiąc o autonomicznych 
ty ytUcjach politycznych, uznano w Katalonii i regionie baskijskim za niesprawiedliwe i oburzające, 
ko re®*.onach tych nigdy nie przyjęto oferty zrekompensowania politycznego i kulturowego podporząd- 

przywilejami ekonomicznymi. Układ ten, oferowany przez Franco, został odrzucony. 
®rez-Diaz, op. cit., s. 217.

Uzgodniony przez hiszpańską klasę polityczną art. 2 KH gwarantuje prawo narodowości do 
n5°®ii. Zob. Constitución Española, Congreso de los Diputados, Madrid 2001, s. 16. 

w  . Trudno zakwalifikować ją w ramach typologii dwóch podstawowych ustrojów terytorialnych 
czesnych państw, tj. w modelu federacyjnym lub unitarnym. Nie jest ona także państwem 

j now> ponieważ zgodnie z konstytucją podmiotami autonomii mogą być zarówno narodowości, jak 
stony, model ten posiada jednak wiele elementów federacji.
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System władzy dystrybuowanej w 17 wspólnotach, odpowiednia liczba instytucji, 
istnienie odrębnych systemów partyjnych, a w ich ramach aktywność silnych 
nacjonalistycznych partii6 -  to wszystko elementy, które decydują o sile podziału 
regionalnego.

Największym źródłem niepokojów i niestabilności jest bez wątpliwości KraJ 
Basków, w którym działają ruchy stawiające radykalne postulaty polityczne
i wspierane przez organizacje zbrojne. W hiszpańskim systemie istotną rolę obo 
triady prawica-lewica-centrum odgrywają więc partie nacjonalistyczne7. Konstruk
cja systemu wyborczego do Kortezów Generalnych sprawia zaś, że ugrupowania te, 
oprócz funkcjonowania w podsystemie regionalnym, od lat zyskują rep rezen tac ję  
w parlamencie, stając się, zwłaszcza wobec gabinetów nieposiadających bez- 
względnej większości, swoistego rodzaju „języczkiem u wagi” 8. Wystarczy przyP0' 
mnieć, że w 1996 r. premier Jose Maria Aznar zwrócił się o pomoc w tworzeniu 
nowego rządu do bardzo krytykowanych przez niego w poprzednich lataC. 
nacjonalistów z autonomicznych regionów Hiszpanii9. Wobec braku absolutnej

6 Od 1983 r. we wszystkich wspólnotach autonomicznych partie nacjonalistyczne wygrały w sW 
sunkowo wielu głosowaniach. Powstała w ten sposób mozaika pozwala na mówienie o „wyborczy 
Hiszpaniach”, które to określenie odnosi się do różnorodnych subsystemów partyjnych funkcjonujący 
w poszczególnych regionach. W wielu z nich podziały ideologiczne i narodowe determinują i s 
turyzują preferencje elektoratu. J.R. Montero, Stabilizing the democratic order: electoral beha\'°' 
Spain, Estudio/Working Paper 1998/123, 1998, s. 22.

7 Od 2007 r. Hiszpania ma też nową partię, która w założeniu miała stanąć między Prav 
a lewicą. Związek Postęp i Demokracja zamierza przełamać istniejący od kilkudziesięciu lat zasadn 
podział ogólnohiszpańskich partii centralnych na socjalistów i ludowców. M. Stasiński, Hiszpania 
nową partią, „Gazeta Wyborcza” 28.09.2007, s. 13. Głównymi orędownikami partii są cz ôn^° .eC 
głośnego stowarzyszenia Basta YA! (Dość!), które powstało kilka lat temu z odruchu sprzeciwu w 
terroryzmu separatystów z organizacji baskijskiej ETA oraz wspierającego jego cele baskljs 
nacjonalizmu. Choć nowa partia powstaje głównie w Kraju Basków, ma ambicję sięgam® v 
zwolenników w całej Hiszpanii. Przywódcy liczą na pozyskanie wszystkich rozczarowanym 
tradycyjnej lewicy i prawicy oraz przeciwników nacjonalizmów peryferyjnych i zwolenników je 
państwa hiszpańskiego. M. Stasiński, Nowa hiszpańska partia przeciw rządowi i rtacjona is 
„Gazeta Wyborcza” 24.05.2007, s. 12. . ta

8 Dotyczy to zwłaszcza katalońskiej, centroprawicowej Konwergencji i Unii (Ciii), prz®z 
rządzącej w Generalitat i chadeckiej Baskijskiej Partii Nacjonalistycznej (PNV), które mg ¡ . 
wchodząc w formalne koalicje potrafiły wymóc na większych ugrupowaniach korzystne dla s 
regionów rozwiązania. W Katalonii, Kraju Basków i Galicji, a więc regionach, które posiadają s
niż inne zakres autonomii narodowej, funkcjonują specyficzne systemy partyjne -  wewnątrz sy 
hiszpańskiego. W ten sposób możemy mówić o dominacji nacjonalizmu konserwatywnego w ^q¡¡ 
i mniejszym znaczeniu nacjonalizmu radykalnego, a także o silnej pozycji w tym porządku PSC- 
{Partis deis Socialistes de Catalunya). W Kraju Basków sytuacja jest odwrotna, a mianowicie wi 
rolę odgrywa nacjonalizm radykalny, mniejszą umiarkowany, istotne znaczenie ma także  ̂ ^  
Socialista de Euskadi. W Galicji nurt narodowy nie odgrywa tak dużej roli. Ponadto w każdym  ̂ ^  
regionów funkcjonują także partie, które startują w wyborach krajowych i uczestniczą ĵHo 
w formowaniu koalicji rządowych. R. Cotarelo, F. Bobillo, El sistema de partidos, w: F. J- 
(red,), España a Debate. I. La política, Tecnos, Madrid 1991, s. 25. których

9 Jedynym możliwym do osiągnięcia sojuszem okazał się pakt z nacjonalistami, wśród 0
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W]?kszości głosów w Kongresie, musiał liczyć na poparcie partii z Katalonii (CiU  
~ Congvergencia y  Unio), Kraju Basków (PNV -  Partido Nacionalista Vasco)
1 Wysp Kanaryjskich (CC -  Coalición Canarias). Obok funkcjonowania poszcze
gólnych ugrupowań regionalnych, w hiszpańskim systemie działają lokalne partie 
2Wiązane ściśle z ich centralnymi odpowiednikami, tj. PSOE  czy PP. Obok 
typowych regionalistów czy nacjonalistów funkcjonują partie socjalistyczne, jak 

t-PSOE, w Katalonii czy PSE-PSOE -  w Kraju Basków, a także ugrupowania 
Centroprawicowe, tj. Partit Popular de Catalunya (PP) -  w KataloniiI0. Organizacje 
2Wlązane z partiami szczebla krajowego mają często inne priorytety i dysponują 
Pewnym zakresem autonomii jeśli chodzi o przyjmowane postulaty programowe.

Centralizacja hiszpańskiego systemu partyjnego stymuluje projekty reform ustro
ju terytorialnego w przyszłości, zaś aktualnie daje tym ugrupowaniom możliwość 
swobodnego artykułowania własnych poglądów, co potwierdza przykład referen-

111 w sprawie konstytucji europejskiej, w którym partie te stworzyły dwa 
Przeciwstawne bloki (z których jeden opowiadał się za, a drugi przeciw traktatowi 
°nstytucyjnemu).

ZAGROŻENIE DLA JEDNOŚCI HISZPANII ZE STRONY RADYKALNYCH RUCHÓW 
NACJONALISTYCZNYCH -  PRZYPADEK BASKIJSKI

Realizowany w czasie transformacji projekt, którego celem było zintegrowanie 
Wokół symboliki i mitologii nowej wspólnoty państwowej wszystkich regionów 
nar°dowości, zakończył się w znaczącej części fiaskiem. Stosunek między władzą 

Centralną a peryferiami to kwestia, która do dziś różnicuje poglądy partii politycz- 
nych. Jej aktualność, mimo zapisów przyjętych w konstytucji i Statutach Auto
te licznych  poszczególnych wspólnot, wiąże się z aktywnością organizacji nacjo- 
^alistycznych, zarówno umiarkowanych, skłonnych do negocjacji z rządem, jak 

takich, które domagają się samostanowienia i niepodległości. Od początków 
reformacji krytyczny wyjątek w procesie tworzenia struktur i instytucji nowo 

Powstającego, demokratycznego państwa stanowił Kraj Basków. W odróżnieniu od 
^unistów, socjalistów czy liderów katalońskich, którzy reprezentowali postawy 
'arkowane i kompromisowe, baskijscy nacjonaliści wyłamywali się z con- 

Se,1susu, podważając samą ideę la transicion. W swych dążeniach do oderwania się

gata'°”ska koalicja Konwergencja i Unia (CiU) dysponowała szesnastoma miejscami w parlamencie, 
w'?k ^ ̂ art*3 ^ arodowa (PNV) pięcioma, a Koalicja Kanaryjska (CC) czterema. W sumie dawało to 

szość parlamentarną. E. Górski, Demokracja i postmodernizm w Hiszpanii, „Wszechnica Polska” 
’ 2002, s. 129.

Sn • ^bok typowych regionalistów czy nacjonalistów działają partie socjalistyczne, jak Partit dels 
^/Cl̂ SteS CQtalunya (PSC-PSOE), w Katalonii czy Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) 

aJU Basków, a także ugrupowania centroprawicowe, tj. Partit Popular de Catalunya (PP) 
W Katalonii.
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od Hiszpanii i ogłoszenia własnej niepodległości odwoływali się oni do starożyt 
nego systemu politycznego określanego mianem fueros, opartego głównie na 
tradycji ustnej11. Jeden z ich przedstawicieli, Juan Ajuriaguerra zaaprobowa 
z zastrzeżeniami Pakty z M oncloa12, brakowało natomiast baskijskiej reprezentacji 
w Kongresowym Subkomitecie Spraw Konstytucyjnych (Ponencia), w ram a 
którego podpisywano hiszpańską ustawę zasadniczą. Symbolika baskijskiego na 
cjonalizmu tj. mit respektowanych przez wszystkich Basków starożytnych fa e toS' 
obrona baskijskiej kultury, języka, muzyki, a także antypaństwowa przemoc, 
zgodnie z zasadami ekintza (akcja, działanie) inaczej niż w Katalonii, byiy 
niezgodne z dominującymi w okresie transformacji wartościami. Polegały na 
odrzucaniu centralizmu państwowego i polityki consensusu charakteryzującej erę 
postfrankistowską. Dla Basków demokracja była tożsama z fueros  i lokalnym 
samorządem -  wartościami ulokowanymi w sferze sacrum  -  natomiast demokracja 
centralna, powiązana z hiszpańską konstytucją i rządem w Madrycie stano 
rozwiązanie fałszywe i niewystarczające. W czasie rokowań z rządem baskijscy 
nacjonaliści stawiali warunki, które nie podlegały negocjacjom, zaś podstawą 
rozpoczęcia przez nich rozmów była amnestia i uwolnienie wszystkich os 
znajdujących się we frankistowskich więzieniach. Istotne rozbieżności pojawiły 
też przy redagowaniu artykułu 2 konstytucji Hiszpanii, oburzający był bowiem ^  
nich fakt nieumieszczenia starożytnych fueros wewnątrz ustawy zasadniczej, 
jednym z plakatów P N V  w kampanii wyborczej wzywał do bojkotu referen 
konstytucyjnego, co wyrażało hasło: ,.fu e r o s  to nasza Konstytucja”. Ostatec 
negocjacje między Baskami a stroną rządową w tej sprawie zakończyły się fiaskiem, 
obie strony odrzuciły propozycje dotyczące niektórych zapisów ustawy ■ 1

11 Baskowie żyją w dwóch skupiskach: w północno-zachodniej Hiszpanii (ok. 750 tys.) i w P 
dniowo-zachodniej Francji (ok. 150 tys.). Jest to najprawdopodobniej najstarszy naród 11 
wywodzący się z rdzennej ludności zamieszkującej nasz kontynent przed przybyciem Indoe 
czyków w III tysiącleciu p.n.e. Baskowie nazywają siebie Euskalundak, swój kraj Euskadi, a sW/javarre 
euskera. W Hiszpanii historyczny Kraj Basków tworzą cztery prowincje: Alava, Guipuzcoa, ^  
i Viscaya, pozostałe trzy tj. Labourde, Basse Navarre i Soule są położone na terenie Francji- Bas 
nigdy nie posiadali państwowej niezależności czy samodzielności. W związku z powyższym jedn
w walce o uzyskanie jakiejś formy autonomii, z prawem do samostanowienia i ogłoszenia niepod 
Baskijski nacjonalizm rozwinął się w końcu XIX w., w związku z działalnością jej ^ e0^ ' C 
i duchowego ojca Sabino de Arana y Goiri. Postulował on przywrócenie dominującego znâ veg0 
językowi euskera, ponadto dążył do osiągnięcia politycznego separatyzmu (dążąc do utworzenia ^  
państwa Euskadi), zaś w 1898 r. utworzył on Partido Nacionalista Vasco (PNV), która od tego  ̂
domaga się uznania niezależności Euskadi. Szerzej o historii Basków: M. Kuczyński, A/ ' 101 
Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000. T!o historyczne i stan obecny, a -arie 
2001, s. 341-381. Na temat ewolucji nacjonalizmu baskijskiego zob. P. Skibiński, ETA -  ^ieC jstoIii 
dziecko Sabiny Arany, „Mówią Wieki”, nr 4, 2000, s. 26-31. Na temat obyczajów, wierzeń i 
Basków zob. też: R. Lardizabal, Mity, wierzenia i obyczaje Basków, Pruszków 2002. . n c l ° a

12 Ważnym krytycznym momentem okresu transformacji było podpisanie P a k tó w  _ 
w  październiku 1977 r., porozumień politycznych i ekonomicznych, które miały o b o w i ą z y w a ć  

uchwalenia konstytucji.
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tych trudności 6 lutego 1979 r. premier wydal dekret ustanawiający system 
Preautonomii baskijskiej, który gwarantował mniej konsensusu i porozumienia niż 
kataloński. Jednak bardziej niepokojąca niż brak udziału Basków w okresie 
transformacji, była rosnąca przemoc ze strony stosującej metody terrorystyczne 
grupy e t a  u . Pomiędzy 1968 a 1975 r. ETA była odpowiedzialna za śmierć 34 osób, 
P°nadto, pomijając rok 1977, w kolejnych latach (tj. 1978, 1979, 1980) liczba ta 
Unosiła ok. 67 rocznie15. Celem ETA było nakręcenie spirali przemocy, która 
miała doprowadzić do masowej rewolucji i mobilizacji (stąd określanie jej mianem 
marksistowskiej) wywołanie wojny domowej, której skutkiem będzie odzyskanie 
Przez Kraj Basków niepodległości. Organizacja także po śmierci Franco kon
tynuowała strategię stosowania przemocy, nie respektując demokratycznej transfor
macji i towarzyszących jej liberalnych reform. Znalezienie sposobu na rozwiązanie 
Problemu terroryzmu ETA to do dziś jedno z największych wyzwań dla Hiszpanii16, 
2as Polityka regionalna stanowi często temat numer jeden hiszpańskiej polityki.

Ustanowienie rządów lokalnych Katalonii i Kraju Basków rozpoczęło po
wszechny proces dążenia innych regionów do niezależności, opartej na argumen- 
tach historycznych, kulturowych, politycznych, co dotyczyło m.in. Andaluzji,

3 Członkowie PNV opuścili Kongres Deputowanych jeszcze przez przyjęciem jej ostatecznego 
w, wstrzymali się oni od głosu w późniejszym glosowaniu konstytucyjnym, a także wzywali 

^ kampanii poprzedzającej referendum do jego bojkotu. Euzkadiko Ezkerra głosowali przeciw 
nstytucji, a w kampanii opowiadali się przeciwko jej ratyfikacji w narodowym referendum, 

jj. rezultacie mniej niż połowa Basków uczestniczyła w głosowaniu (46%, w porównaniu z 68% w całej 
SzPanii), i tylko 68,2% spośród głosujących poparło ustawę -  o 20% mniej niż wynosił średni poziom 

koajowV- W rezultacie ponad połowa mieszkańców tego regionu wstrzymała się od głosu w referendum 
nstytucyjnym w 1978 r., podczas gdy w całej Hiszpanii była to liczba 31,7%. Ponadto, spośród 

Jących prawie 24% głosowało przeciw ustawie, dla porównania w Katalonii było to 4,6%, zaś 
Catej Hiszpanii 7,8%. L. Desfor-Edles, op. cit., s. 138. 

lość  ̂* ^ Ca r' SraPa lewicujących radykałów z PNVutworzyła grupę Kraj Basków i Niepodleg-
0 C (Euzkadi ta Azkatasuna), czyli ETA. Jej bojownicy nazywani są Etarras, choć sami wolą mówić 

s°bie abertizales -  patrioci. Celem ETA było zbrojne wywalczenie niepodległości Kraju Basków 
ake'V°rZen*e marksistowskiej republiki ludowej. Początkowo organizacja przeprowadzała symboliczne 

Je’ *j- malowanie napisów, rozrzucanie ulotek, później jednak jej działacze zaczęli detonować bomby, 
r. terroryści zabili zaś swą pierwszą ofiarę. Od początku lat 70. ETA nasiliła swe działania 

Zatn̂ C*em S*^’ za^'jaĴ c m'*n' sukcesora Franco -  premiera Carrero Blanco, a także dokonując słynnego 
dyktachu w madryckiej kawiarni w 1974 r., w którym zabito 9, a raniono ponad 50 ludzi. Po śmierci 
p0cj_atora> gdy przywrócono w Hiszpanii demokrację w formie monarchii konstytucyjnej, organizacja 

lelifa się i część najskrajniejszych Etarras z wojskowego skrzydła ETA odrzuciło kompromis 
nowymi władzami, uznając, że dyktatura Franco była tylko pierwszym etapem, zaś prawdziwa walka 

p . C2yna się dopiero wraz z nastaniem demokracji. Od tego czasu w warunkach państwa prawa 
tyczne skrzydło ETA zaczęło natomiast funkcjonować legalnie. M. Kuczyński, op. cit., s. 342-347.

L. Desfor-Edles, op. cit., s. 12 2 . 
pr̂  E. Górski, op. cit., s. 121. W wyniku zamachów po śmierci Franco (organizowanych głównie 
njê ^ askijskich terrorystów) zginęło już ponad dziewięćset osób. Baskijska ETA organizowała już m.in. 

ane zamachy na przyszłego premiera Hiszpanii -  José Marię Aznara, a także na hiszpańskiego 
narchę -  Juana Carlosa.
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Mursji, A sturii17. Zagadnienie separatystycznych ambicji samostanowienia zostało 
bowiem rozwiązane w czasie transformacji jedynie częściowo (przez autonomię dla 
najbardziej buntowniczych regionów)18. Konsekwencje popełnionych wtedy błę
dów pojawiają się nawet po kilkunastu latach, zaś zagrożenie ze strony regional#' 
mów stanowi istotną przeszkodę na drodze konsolidacji hiszpańskiej demokracji- 
W starciu nacjonalizmów (centralnego i peryferyjnych) ścierają się dwie przeciw 
stawne wizje przyszłości, o rozbieżnych interpretacjach aktualnego stanu rzeczy- 
Z jednej strony jest to centralistyczny unitaryzm, który powstał w związku 
z niespełnieniem obietnic pluralizmu zawartych w konstytucji z 1978 r. Z drugiej 
strony to dążenie odśrodkowe niektórych regionów, które nie uznają hiszpańskiej 
wspólnoty państwowej, domagając się prawa do niepodległości. Dążenie 
osiągnięcia demokracji, pojednania i przezwyciężenia historycznego podziału na 
tzw. dwie Hiszpanie19, który objawiał się niejednokrotnie w jej dziejach (w tym
i w okresie wojny domowej), stało się powszechnie akceptowanym elementem 
transformacji. Wielu polityków i publicystów zwraca jednak uwagę na odrodzenie 
tego problemu pod postacią konfliktu między tym, co możemy określić jako 
nacjonalizm hiszpański czy panhiszpański a nacjonalizmami peryferyjnymi, re§’° 
nalnymi. Jednym z przełomowych momentów w tym procesie były wybory z 
marca 2004 r., które wygrało PSOE20, zaś wynik głosowania (socjaliści zwycięży 
zwykłą większością głosów) zmusił tę partię do poszukiwania porozumiem3 
z regionalnymi nacjonalistami (głównie z Kraju Basków i Katalonii)21- Rząd J°se

17 C. Monedero C., La transición postfranquista a la Monarquía parlamentaria, w: P-R- Marug 
(red.), Sistema político español. Segunda edición, Madryt 2001, s. 59. v

18 Podział na centrum i peryferie, który został -  przynajmniej w pewnym stopniu rozwią
-  w procesie konsolidacji regionalnych subsystemów partyjnych i w związku z o b e c n o ś c ią  

narodowych i regionalnych w Parlamencie Madryckim pojawia się teraz na nowo. P.R- Maruga11’ 
partidos y los sistemas de los partidos, w: P.R. Marugán (red.), Sistema..., s. 120.

19 Mitologia „dwu Hiszpanii” jest ściśle związana z problemem narodowym. Pierwsza z ^  
odpowiada, iż Hiszpania zawsze stanowi jakąś wspólnotę narodów, które w przeszłości stan0 
odrębne królestwa, druga zaś mówi o tym, że niezależnie od tego kiedy można mówić o ^*szPanlprapC0 
jedynym łącznikiem ludzi o tak zróżnicowanym dziedzictwie jest chrześcijaństwo. Hiszpania 
zdecydowanie opowiadała się po stronie jedności narodowej, a przeciwko wizji pluralisty 
obciążanej odpowiedzialnością za doprowadzenie do konfliktu. Z kolei Hiszpania demogdycji 
przyjęła rozwiązania gwarantujące narodowościom i regionom autonomię, nawiązywała do tra 
pluralistycznej. J. Kieniewicz, Hiszpania w zwierciadle polskim, Gdańsk 2001, s. 30-32. ,

20 Po islamistycznym zamachu bombowym w Madrycie, w wyniku którego zginęło sto oz L ^  
dziesiąt jeden osób, PSOE pod kierownictwem Jose Luisa Zapatero wygrała wybory powszec 
wybuchu bomb w Madrycie rząd Aznara natychmiast oskarżył o zamachy ETA, ale policyj111 j 
szybko wskazali na miejscową komórkę islamskich terrorystów. Powszechny gniew za zam 
początkowo skierowany przeciwko ETA, a po ogłoszeniu powiązań zamachowców z is
-  w stronę rządu. Po niespodziewanym zwycięstwie pierwsze decyzje Zapatero dotyczyły ',V̂ ^.s¡gr¡a 
hiszpańskich żołnierzy z Iraku oraz rozpoczęcia negocjacji pokojowych z ETA. S. Barton, 
Hiszpanii, Warszawa 2011, s. 312-313. _ y|0/0

21 W 2004 r. zwyciężyło PSOE uzyskując 42,59% głosów i 164 mandaty. PP otrzymała 
głosów i 148 mandatów, CiU -  3,23% i 10 mandatów, UJ -  4,96% i 5 mandatów, ERC -
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Luisa Zapatero z 2004 r. składał się zatem z socjalistów, wspieranych przez 
skrajnych separatystów baskijskich i katalońskich. Hiszpański premier poszedł 
Jednak o krok dalej niż porozumienie koalicyjne, stwierdzając, że skoro tylko z tymi 
Ugrupowaniami można rządzić, należy je  sobie w jakiś sposób zjednać. „Nie czekał 
na ich postulaty, sam z góry obiecał więcej, niż śmieliby oczekiwać. Kataloń- 
czykom taki zakres autonomii, jaki sami sobie wymyślą, zaś Baskom rozmowy
0 autonomii, jeśli ETA wstrzyma terror” 22. Taki obrót spraw wzbudzał niepewność 
tych> którzy traktowali jedność Hiszpanii (wraz z jej złożonym systemem, zapew- 
niaJącym regionom różny stopień autonomii) jako priorytet. Zwłaszcza, że w czasie 
rządów Zapatero dążenie do rewizji statutu ze strony baskijskiej PNV, katalońskiej
zguerra Republicana (ERC) i galicyjskiego Bloque Nacionalista Gallego (BNG) 

^skało o wiele większe szanse realizacji niż kiedykolwiek wcześniej23. Słabość 
Parlamentama socjalistów -  wynikająca z ich zależności od ugrupowań regional- 
nych -  sprowokowała m.in. rozpoczęcie procesu reformy konstytucyjnej mającej 
f^iększyć samorządność poszczególnych wspólnot. Rządy Katalonii, Kraju Bas- 

a także Galicji zaczęły wysuwać nowe roszczenia24. W odpowiedzi na to 
P°jawiła się koncepcja państwa federacyjnego, lansowana przez lewicę. Tym- 
Czasem druga wówczas siła w hiszpańskim parlamencie -  PP, opowiadała się 
Przeciw wprowadzaniu jakichkolwiek zmian, broniąc zapisu art. 2 konstytucji, 

0ry mówi o „nierozerwalnej jedności Narodu hiszpańskiego”. Mimo iż rządy 
rt>i Ludowej w latach 1996-2000 były korzystne dla Hiszpanii z punktu widzenia 

r°z\viązy\vanja problemu terroryzmu25, w kolejnej kadencji wokół żądań Basków 
âczęlo się tworzyć widoczne napięcie. Wcześniejsze nadzieje na włączenie się ETA 

legalnego życia politycznego okazały się chybione. Bardzo szybko organizacja ta

^  mandatów, PNV -  1,63% i 7 mandatów, CC -  0,91% i 3 mandaty, BNG -  0,81% i 2 mandaty.
P '/ /w w w .elecciones.m ir.es/M IR/jsp/resultados/index.htm  (20 .08.2 0 1 1).

M. Stasiński, Przegrana krucjata premiera Hiszpanii, „Gazeta Wyborcza” 12.06.2007, s. 18. 
^ H. Tertsch, Dokąd zmierzasz Hiszpanio?, „Gazeta Wyborcza” 07.11.2004, s. 14; R. Pérez
1 na.Ura’ Socjalistyczny rząd Hiszpanii proponuje niebezpieczną reformą Konstytucji, „Gazeta Wyborcza”

•10.2004.
fin k°n*ec kwietnia 2005 r. kataloński rząd Pasquala Margalla zażądał całkowitej suwerenności
^ ansowej oraz radykalnego ograniczenia dochodów odprowadzanych do budżetu centralnego.

asiński, Katalonia żąda gospodarczej suwerenności, „Gazeta Wyborcza” 05.05.2005. Ostatecznie 
pot;^ m u  2006 r. zawarto porozumienie, zgodnie z którym Katalonii przyznano prawo do ściągania 

Podatków na swoim terytorium, otwierając drogę do stworzenia własnego urzędu podatkowego. 
Prze 6 W ^Ja-,u Basków nasilają się żądania autonomiczne, zwłaszcza od przyjęcia w grudniu 2004 r. 
(tzw âr*ament baskijski projektu zmierzającego do ustanowienia niezależnego państwa baskijskiego 
Hi ~ '̂an ^arretxe). M- Stasiński, Parlament baskijski przyjął plan uzyskiwania niepodległości od 
\vi "Gazeta Wyborcza” 30.12.2004. W 2005 r. Kortezy odrzuciły tę propozycję ogromną

? szością głosów.
Podłożem bardziej koncyliacyjnego stanowiska baskijskich terrorystów były rozmowy między 

a Sądzącą w Kraju Basków PNV. Ich efektem było porozumienie osiągnięte w 1998 r. (tzw. pakt 
0r . a)> ze strony ETA rysowała się w tym kontekście perspektywa wyrzeczenia się przemocy przez tę 

an'zację. T Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 2009, s. 407-408.

Przeg ląd  Z achodn i, n r  4, 2011 i Instytut Zachodni

http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm


154 Karolina Churska-Nowak, Michał Kuś

powróciła do akcji terrorystycznych na znaczącą skalę, na co rząd odpowiedział 
twardymi działaniami, m.in. aresztowaniem (we współpracy z Francją) praktycznie 
całego kierownictwa ETA26. Hiszpański parlament przyjął również w iększoscia  
90% głosów (deputowanych z Partii Ludowej i socjalistów) ustawę o partiach, 
umożliwiającą delegalizację organizacji popierających terroryzm. „Policja przejęła 
wiele zaopatrzonych arsenałów broni i materiałów wybuchowych, aresztowano 
wielu terrorystów, zaś ich polityczni sponsorzy (baskijska partia Batasuna) zostali 
zdelegalizowani” 27. PP  opowiada się więc zdecydowanie za scentralizowanym 
państwem i wyklucza przyznanie większych praw Baskom i pozostałym auto
nomicznym regionom28. Za jej rządów statut regionów był tematem tabu, związa' 
nym z faktem, iż jedność Hiszpanii była wartością sytuowaną w obszarze 
politycznego sacrum. Dopiero PSOE  od czasu kampanii przed wyborami w 2004 r., 
opowiadając się za reformą modelu państwa i wpisując ją  do swego programu 
wyborczego, zapoczątkowało publiczną debatę na ten tem at29. Obiecując wyborcom 
„Hiszpanię wspólnot”30 premier Jose Zapatero uruchomił -  zdaniem prawicy
-  proces dezintegracji terytorialnej kraju. Chcąc dać regionom autonomicznym

26 Ibidem. Pojawia się pytanie czy strategia Aznara zaogniła bardziej, jak twierdzą niektórzy 
problem separatyzmu katalońskiego czy baskijskiego, zaostrzając spór o ustrój Hiszpanii czy zadzia 
jako katalizator przyspieszający ujawnienie się problemu, który i tak by się ujawnił. , . -

27 M. Tryc-Ostrowska, Zwycięzca odchodzi. Prawica prawdopodobnie nadal będzie rzci ■ 
w Hiszpanii, „Rzeczpospolita” 10.03.2004. http://archiwum.rp.pl/artykul/477217.html (20.08.20 
Organizacja Herri Batasuna, ugrupowanie baskijskich separatystów, uchodzące za polityczną wi y 
ETA w marcu 2003 r. zostało wyjęte w Hiszpanii spod prawa. Ścigana przez wymiar sprawie1 dliW 
partia zmieniała nazwy (z Herri Batasuny na Euskal Herritarrok i Batasunę), ale jej hasła i cele pozo  ̂
identyczne od 1978 r., kiedy na fali demokratycznych zmian po śmierci generała Franco rozpoczy 
działalność jako koalicja radykalnych nacjonalistów o marksistowsko-leninowskiej prowent ^  
W wyborach do baskijskiego parlamentu w 2001 r. uzyskała 143 tys. głosów, czyli poparcie pona 
baskijskiego elektoratu. M. Tryc-Ostrowska, Batasuna, basta!... Batasuna nielegalna, » 
Wyborcza” 27.08.2002, s. 6. Batasuna złożyła skargę przeciw hiszpańskiej ustawie o partiach po 
nych, która wyjmuje spod prawa wszystkie organizacje związane z ETA. Europejski Trybunał r 
Człowieka odrzucił ją. ETA mówi, że kończy z przemocą, „Gazeta Wyborcza” 06.09.2010, s. 12-

28 Egzemplifikacją tych założeń była twarda polityka PP wobec ETA, która zyskała w ^ ‘sẐ re 
niemal powszechną aprobatę i przyniosła rezultaty. „Aznar przeforsował reformy prawa karnego^ 
umożliwiły skuteczniejszą walkę z terroryzmem i partyzantką miejską w Kraju Basków”. M- 
-Ostrowska, Batasuna, basta!, „Rzeczpospolita” 24.08.2002. http://archiwum.rp.pl/artykul/
html (20.08.2011). ^

29 Pluralizm i różnorodność -  taka miała być idea przewodnia nowej polityki wobec regi 
Jednym z elementów programu politycznego socjalistów była reforma terytorialna. Z. Jaku o ^  
Naprzód, Hiszpanio?, „Rzeczpospolita” 11.08.2004 h t t p : / / a r c h i w u m . r p . p l / a r t y k u l / 5 H 0  

(20.08.2011). boraini
30 „Hiszpania wspólnot” -  to jedno z głównych haseł socjalistów podczas kampanii przed ^

w 2004 r. „Państwo autonomii” miało być drogą pośrednią między centralizmem a niepodległości ^  
awantumictwem baskijskich radykałów. Zapatero zapowiedział zmiany w statutach niektórych tr0. 
oraz reformę konstytucji umożliwiającą przekształcenie Senatu w izbę regionów. M. Tryc- 
wska, Barcelona oddala się od Madrytu, „Rzeczpospolita” 31.03.2006. http://archiwum.ip- 
tykul/607953.html (20.08.2011).
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Miększe prawa, stworzył on zagrożenie dla jedności Hiszpanii, wywołując debatę, 
'v której kluczową rolę odgrywało pojęcie narodu. Spór o znaczenie tego terminu 
2aostrzył się z powodu burzy, jaka wybuchła w Hiszpanii jesienią 2005 r., gdy 
Parlament w Barcelonie zatwierdził projekt nowego statutu Katalonii, w którym 
2nalazło się stwierdzenie, że Katalończycy są narodem, co mogło otwierać im drogę 

secesji od Hiszpanii. Także w Kraju Basków doszło do nasilenia dążeń 
aut°nomicznych, zwłaszcza od grudnia 2004 r., kiedy to baskijski parlament przyjął 
Pr°jekt planu Ibarretxe31, zmierzającego do ustanowienia niezależnego państwa 
askijskiego. W lutym 2005 r. hiszpańskie Kortezy ogromną większością głosów 

°drzuciły propozycję baskijskiego rządu, wobec czego na kwiecień zapowiedziano 
Przedterminowe wybory samorządowe, stanowiące w rzeczywistości referendum 
w sprawie planu Ibarretxe. Słabe wyniki uzyskane w tym głosowaniu przez 
Miarkowanych nacjonalistów dowiodły, że wyborcy przestraszyli się śmiałego 
Pr°jektu statutu32. Koniecznym rozwiązaniem okazały się negocjacje w celu 
°Slągnięcia kompromisu, a więc ustępstwa, tak rządu centralnego, jak  i reprezentan- 

Kraju Basków. Zaproszenie do debaty nad modelem państwa było jednak ze 
strony socjalistów ryzykownym krokiem33. Ponadto rząd podjął działania mające

Pod koniec 2004 r. szef rządu baskijskiego Juan José Ibarretxe przedstawił plan zmierzający do 
kpienia obecnego statusu Kraju Basków, zapisanego w konstytucji z 1978 r., umową o luźnym 

. arzyszeniu z państwem hiszpańskim. Zażądał dla Basków prawa do posiadania autonomicznej 
, azy sądowniczej i udziału w spotkaniach UE, na których będą poruszane sprawy leżące w gestii 
g KlJskiego rządu. W 2007 r. Ibarretxe zapowiedział ogłoszenie plebiscytu lokalnego, w którym 
âskowie wypowiedzą się czy chcą pozostać w Hiszpanii czy nie. Nie mówił on wprost o niepodległości 
aJu Basków, jedynie o nowych ramach ustrojowych, które pozwalałyby decydować o niemal

0 ™stWch sprawach, włącznie z polityką zagraniczną. M. Stasiński, Baskowie wszczynają awanturą 
n'eP°dleglość, „Gazeta Wyborcza” 02.10.2007, s. 13.

' M. T ryc-Ostrowska, Baskowie decydowali o swojej przyszłości, „Rzeczpospolita” 18.04.2005. 
^.P-//archiwum.rp.pl/artykul/541913_Baskowie_decydowali_o_swojej_przyszlosci.html (20.08.2011 ) 
»̂ewiele regionów w Europie cieszy się równie szeroką autonomią jak liczący 2,1 min mieszkańców 
szPański Kraj Basków. Ma własny rząd, parlament, policję. Język baskijski -  zakazany za rządów 

Potr 3 ^ranco“ Jest traktowany na równi z hiszpańskim. Trzeba podkreślić, że w euskera z trudem 
afi porozumieć się zaledwie 20 proc. Basków (za to 72 proc. księży), pozostałych coraz bardziej 
Je, że dla objęcia jakiekolwiek stanowiska państwowego trzeba zdać surowy egzamin z euskery. 

dżart0 zwrócić w tym kontekście uwagę na wyniki badań dotyczące stosunku mieszkańców Euskadi do 
38v*ai' terror>'stów z ETA i ich dążeń niepodległościowych. Według sondażu z listopada 1998 r., tylko 
^ ° “ asków, zamieszkujących trzy prowincje wchodzące w skład autonomii oraz hiszpańską część 
â arry, chciałoby odłączyć się od Hiszpanii. 30% chciałoby pozostać z Madrytem, lecz rozszerzyć 
chc  ̂autonom*?> a 28% uważa, że separatyści to po prostu osoby szalone. Co najmniej połowa nie 
pQ̂e styszeć o niepodległości, a do ETA i Hen i Batasuna odczuwa żywą nienawiść. Ci, którzy głosują na 

stałe partie nacjonalistyczne: prawicową PNV i jej odłam, który w latach 80. przekształcił się 
. centrystyczną EA (Euskal Alkartasuna), też w sporej części nie mają zamiaru odłączać się od 
luj Panii- J. Pałasiński, Ludzie z Atlantydy. Co widać w Kraju Basków, „Rzeczpospolita” 20.03.1999.

P://archiwum.rp.pl/artykul/219617.html (20.08.2011).
Porti ^ as*° »Hiszpania wspólnot” -  obok wycofania żołnierzy z Iraku i reform obyczajowych -  było 
Hie2^S*em ^aPatero na odebranie władzy prawicy w 2004 r. Wspólnoty potraktowały tę zapowiedź 

^k le  poważnie, co grozi „eskalacją żądań nacjonalistów oraz naruszeniem porządku instytucjonal
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na celu przedstawienie oferty dialogu w zamian za złożenie broni i wyrzeczenie się 
przemocy przez ETA. Do wywierania presji na baskijskich terrorystów premier 
Zapatero zobowiązał wyjętą spod prawa Batasunę, uważaną za ich polityczna 
przybudówkę, decydując się na daleko idące ustępstwa wobec popierających ja 
środowisk. „Dopuścił ją  do legalnej działalności politycznej tym razem pod nazwa 
Komunistycznej Partii Ziem Baskijskich, rozpoczął też wiosną 2006 r. negocjacje 
bez żadnych warunków wstępnych” 34. Za dialogiem z baskijskimi terrorystami 
opowiedziała się większość deputowanych: socjaliści, komuniści i nacjonaliści- 
Przeciwni negocjacjom byli przedstawiciele prawicowej PP, która „uznała lnic 
jatywę socjalistów za złamanie paktu antyterrorystycznego, zawartego przez ni 
z rządem Aznara, gdy byli jeszcze w opozycji” 35. Perspektywa pertraktacji z £ 
doprowadziła do polaryzacji społeczeństwa. „Przeciwko ugodowej polityce rzą 
protestowały setki tysięcy Hiszpanów. Prawicowa opozycja i bliscy ofiar oskar 
bowiem socjalistycznego premiera Jose Zapatero o karygodną ustępliwość wobec 
zbrojnej organizacji Basków” 36. Podkreślali, że rozmowy z tą  organizacją nie dają 
się pogodzić z jednoznacznym odrzuceniem terroryzmu jako metody walki po 
tycznej i są niesprawiedliwe wobec ofiar. „Dialog z terrorystami zakończył si? 
klęską, zaś 30 grudnia 2006 r. ETA przerwała rozejm, eksplodując ładune 
wybuchowy na madryckim lotnisku Barajas. Dwie osoby zostały zabite, a ki 
dziesiąt rannych” 37. Rozmowy zostały ponownie nawiązane w styczniu 2011 r” 
gdy baskijscy terroryści ogłosili „powszechny, stały i poddany kontroli mię 
narodowej rozejm”, w którym zobowiązali się do przestrzegania demokratycznego 
procesu pokojowego i politycznego dialogu na temat przyszłości Kraju Basków

nego i społecznego Hiszpanii”. M. Tryc-Ostrowska, Długi cień generalissimusa, „R zeczposp0' 1 
04.03.2006. http://archiwum.rp.pl/artykul/602612.html (20.08.2011).

34 „Kolejne zamachy bombowe przerwały ten proces. Nie przeszkodziło to jednak np. "TJ
z więzienia członka ETA -  De Juana Chaosa, 25-krotnego mordercy, który odsiedział dotychczas^
z 3000 lat, na które został skazany. W każdej chwili jest możliwe wznowienie negocjacji. Zapatero
bowiem sobie sprawę, że jeśli doprowadzi do trwałego pokoju w Kraju Basków, zapewni

_ j zdaje

z pewnością kolejną kadencję na stanowisku szefa rządu”. P. Skibiński, Zapatero -  nowy WiL" 
lewicy, „Gazeta Wyborcza” 21.04.2007. http://archiwum.rp.pl/artykul/677844_Zapatero_--110
wzorzec_lewicy.html (20.08.2011). ,

35 M. Tryc-Ostrowska, Rząd rozmawia z ETA. Baskijscy terroryści gotowi zło-)c 
„Rzeczpospolita” 13.09.2005. http://archiwiun.rp.pl/artykul/569388.html (20.08.2011) M. Tryc 
rowska, ETA dzieli polityków. Jak rozwiązać problem Basków, „Rzeczpospolita” 21.03.2006. http- 
chiwum.rp.pl/artykul/605854.html (20.08.2011). , cj1j_

36 M. Tryc-Ostrowska, Coraz słabsza ETA, „Rzeczpospolita” 03.04.2007. http■(; Qr0 
wum.rp.pl/artykul/674586.html (20.08.2011). Fakt, że dialog z terrorystami ma w Hiszpanii s  ̂
przeciwników, potwierdził marsz zorganizowany pod koniec lutego 2007 r. w I^adrycie nâ afja 
Stowarzyszenia Ofiar ETA. Wzięły w nim udział setki tysięcy ludzi, w tym były premier Jose 
Aznar, któremu udało się wyjść cało z zamachu w 1995 r. M. Tryc-Ostrowska, ETA dzieli p° ■ ^

37 T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., s. 411. Mimo oskarżeń ze strony opozycji o Por 
polityki wobec separatystów partia José Luisa Rodrigueza Zapatero zwyciężyła jednak w 
wyborach w 2008 r. . ntroli

38 Baskijscy terroryści z ETA ogłosili 10 stycznia 2011 r. „powszechny, stały i poddany 0
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'ewątp]iwie konflikt w tym regionie powoli wygasa, jednak nie można go 
definitywnie zakończyć, zaś ETA mimo iż bardzo osłabiona, ciągle odnawia swe 
struktury i jest w stanie wznawiać ataki. Mimo faktu, że Kraj Basków cieszy się 
^ększą władzą samorządową niż prawie każdy porównywalny region w Europie 

achodniej, niektórzy lokalni politycy kontynuują walkę o prawo do samo
stanowienia, a zaangażowanie ETA w walkę zbrojną nie słabnie. Ewentualne 
fttiany kompromisowej konstytucji z 1978 r. i przyjęcie statutów autonomicznych, 

0re poszerzą niezależność regionów, prowadzić mogą do całkowitego uniezależ
nienia się tej części kraju od Madrytu. To jednak oznaczałoby zmianę podstaw 

szpańskiego życia politycznego39. Większość zmęczonego społeczeństwa hisz- 
Panskiego pewnie przystałaby na przyznanie Baskom niepodległości, niemniej „nie 
Dzwoli na to demokratyczna konstytucja, wojsko, a także większość mieszkańców 
tego regionu, którzy są przekonani, że wiele by na tym stracili”40. W ten sposób sam 
sP°r o przyszłość organizacji terytorialnej Hiszpanii, o ułożenie stosunków między 
Państwem a wspólnotami autonomicznymi trwa, tak samo jak debata nad istnieniem 
Jednego narodu hiszpańskiego.

Nie ulega wątpliwości, iż rolę szczególna w całej tej debacie odgrywają media 
. as°We -  zarówno te ogólnokrajowe, jak i regionalne media baskijskie. Ich miejsce 

całym procesie poddamy analizie w kolejnych częściach tekstu.

^ d o w e j  rozejm”. Chociaż wciąż dążą do oderwania baskijskich prowincji od Hiszpanii 
jak nĈ  °raZ utworzen’a niepodległej Baskonii (Euskal Herria), po raz pierwszy wyrzekają się terroru 
j ^tody. Rząd Hiszpanii i opozycja oczekują więcej -  żądają bezwarunkowej kapitulacji, rozbrojenia 
^morozwiązania ETA. Koniec terroru ETA?, „Gazeta Wyborcza” 11.01.2011, s. 1. Wcześniej (np.

i 2006 r.), terroryści baskijscy ogłaszali zawieszenia broni, ale zawsze na pewien czas i pod 
te® m'’ czu*a Si? silna i miała nadzieję, że wymusi na partiach ustępstwa w rokowaniach na 
Sj, at n'ePodległości Kraju Basków. Teraz zaś ogłasza rozejm bo, choć się do tego nie przyznaje, nie ma 
terr ^  na 2amachy> an' na reorganizację. Organizacja jest teraz słabsza niż kiedykolwiek a kryzys 
Do 0r̂ zmu baskijskiego widoczny, zaś pakt antyterrorystyczny między lewicą i prawicą skazuje ją na 

śmierć. M. Stasiński, Dla Hiszpanów ETA może już tylko zniknąć, „Gazeta Wyborcza” 
2009 s' długo jak w Kraju Basków rządzili narodowcy ETA miała wiatr w żaglach. 5 maja
ba v  f Przejdzfe do hiszpańskiej historii, albowiem tego dnia premierem został Patxi Lopez, przywódca 
<W socjalistów, popierany przez prawicową Partię Ludową. W marcu w wyborach lokalnych te 
Sjjy 2Walczające się partie zdobyły większość potrzebną do utworzenia rządu i postanowiły połączyć 
głów  ̂0(̂ sun̂  °d włądzy baskijskich nacjonalistów. Premier Lopez zapowiedział rządy zgody, których 
Ba i,n̂ m celem będzie pokonanie lewacko-nacjonalistycznej ETA. Przez 30 lat demokracji Krajem 
skr ' W rządziU nacjonaliści z Baskijskiej Partii Nacjonalistycznej. PNV rządziła dzięki poparciu 
Praw^0*1 nacj° nalistów i zarazem legalnych rzeczników ETA, których rząd w Madrycie wyjmował spod 
tach3 ^ask°w‘e przeciwni oderwaniu od Hiszpanii padali ofiarami zamachów, w niektórych przypad
ano ^ k W c w a n i  i zastraszani. Prowincję opuściło ok. 200 tys. ludzi. W wyborach 2009 r. PNV 
Ut\v Wn'6 °*cazala najsilniejszą partią, ale po raz pierwszy nie uzyskała większości potrzebnej do 
Uj 0rzenia rządu. Premier Lopez obiecuje rozwijanie autonomii, ale przede wszystkim walkę z terroryz- 
otf oraz zerwanie z dyskryminacją przeciwników nacjonalizmu. M. Stasiński, Po raz pierwszy 
Na ■ 0̂1 nacj° naliści nie rządząKrajem Basków, „Gazeta Wyborcza” 06.05.2009, s. 12; M. Stasiński, 

J°naliści tracą władzą w Kraju Basków, „Gazeta Wyborcza” 30.03.2009, s. 8.
4o P- S k ib iń sk i, Zapatero -  nowy wzorzec lewicy...

E- G ó rsk i, op. cit., s. 84.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU MEDIALNEGO KRAJU BASKÓW

Zagadnienie systemu medialnego Kraju Basków rozpatrywać możemy zarówno 
na płaszczyźnie analiz dotyczących całego systemu medialnego Hiszpanii, Ja 
również na płaszczyźnie regionalnej41. Możemy doszukać się wielu czynników, 
które świadczą o swoistości mediów baskijskich.

Po pierwsze, wpływ na ukształtowanie baskijskiego systemu medialneg0 
ma niezaprzeczalna odrębność językowa regionu. Język baskijski jest swoistym 
fenomenem na skalę europejską, nie należy bowiem do grupy języków m 
doeuropejskich.

Po drugie, większy niż w przypadku większości regionów stopień autonorm1 
również w pewnym sensie wpływa na swoistość baskijskiego systemu medialnego- 
Zapisy regulujące działalność mediów elektronicznych znalazły się w akta 
prawnych związanych z wprowadzeniem w życie konstytucyjnych zapisów mowia 
cych o powstaniu autonomicznych regionów Hiszpanii. Statut autonomiczny Kraju 
Basków z 1979 r. przyznawał autonomii baskijskiej uprawnienia w zakresie medio'*' 
elektronicznych. Z założenia miały one mieścić się w ramach ustaleń zawarty 
w tekście obowiązującego Statutu Radia i Telewizji i innych ustaw. Władzo111 
autonomii przyznane zostało prawo do rozwijania własnej telewizji i ia
o charakterze publicznym42.

Po trzecie, nie bez znaczenia są też wskaźniki o charakterze ekonomicznym, 
wpływające w pewnym stopniu na wzorce korzystania z mediów. Relatywnie 
wysoki dochód per capita i zamożność społeczności baskijskiej są w tym kontekście 
bardzo istotne. Skutkują one między innymi tym, iż mamy do czynienia w W 
Basków (podobnie zresztą jak w Katalonii) z dużo wyższym niż w innych region 
wskaźnikiem czytelnictwa prasy, sytuującym region mocno powyżej (genera 
niskiej na tle innych krajów europejskich) średniej krajowej. Autorzy hiszpan 
zauważają nawet, iż Kraj Basków czy Nawarra mają wskaźniki czytelnie ^  
podobne jak w krajach typu Francja czy Belgia, zaś w regionach Kastylia -

41 Problematyka baskijskiego systemu medialnego była już wcześniej podejmowana, w n'eŴ .  . 
jednak zakresie, w polskiej literaturze medioznawczej. Należy tu zwrócić uwagę na Put) ^
D. Głuszek, Media w baskijskiej wspólnocie autonomicznej, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2 (177 
2004, s. 92-101. W nieco mniejszym zakresie, w kontekście opisu i analiz całego hiszpańskiego ^  
medialnego, problematykę tę podjęli: R. Sajna, Media hiszpańskie, Toruń 2006; B. Dobek-Ostro ^ 
M. Kuś (red.), Hiszpania: media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wrocław 2007; J- Jar0 
System medialny Hiszpanii, w: J. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, w ^  
2008, s. 175-215; M. Kuś, System medialny Hiszpanii, w: B. Dobek-Ostrowska (red.), Media WiW°'^reZ 
świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław 2007, s. "261 -280, P- 
López, Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975-1995, w: B. Dobek-Ostrowska 
Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1997, s. 91-111; R. Martin de Ia ^ ua sf/. 
Przedsiębiorstwa medialne i prasa masowa w Hiszpanii w pierwszym trzydziestoleciu AA
B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy..., s. 114-127. jęg4,

42 J. Esteve Pardo, Régimen jurídico-administrativo de la televisión, Alcalá de Henares 
s. 176-178, 185 i n.

P rzeg ląd  Z achodn i, n r  4, 2011 Instytut Zachodni



Baskijskie ruchy separatystyczne a media regionalne 159

hańcza czy Extremadura są to wskaźniki podobne jak w przypadku Madagaskaru 
c?y Mozambiku43.

Po czwarte, sytuacja polityczna w Kraju Basków również nie pozostaje bez 
wPływu na działalność mediów masowym.

Prasa w Kraju Basków

Kraj Basków jest regionem Hiszpanii charakteryzującym się zdecydowanie 
Wyższym od średniej krajowej wskaźnikiem czytelnictwa prasy. Fakt ten ma kilka 
Osadniczych konsekwencji.

Po pierwsze, zauważyć należy, iż wysokie czytelnictwo prasy w regionie 
dotyczy nie tylko tytułów ogólnokrajowych, ale przede wszystkim tytułów o charak
terze regionalnym, jak również po części lokalnym. Jedynie regionalne tytuły
2 Katalonii często zaliczane jednak, ze względu na swój wpływ, do segmentu prasy 
°gólnokrajowej, osiągają większe nakłady niż największe baskijskie dzienniki 
regionalne. Wśród pozostałych tytułów prasy regionalnej, dwa tytuły baskijskie 
7 »El Correo” oraz „El Diario Vasco” -  sytuują się w pierwszej trójce pod względem 
Sredniej dziennej sprzedaży (tab. 1).

Tabela 1
Największe dzienniki regionalne w Hiszpanii

—

Nazwa dziennika Region pochodzenia Średnia sprzedaż 
2006

.¿^Correo” Kraj Basków 119 601

^¿Vozde Galicia” Galicja 103 112

-¿^iario  Vasco” Kraj Basków 86 053

-¿¿^uevaEspaña” Asturia 59 956

^ n o _ d e  Navarra” Nawarra 58,538

~¿|_Heraldo de Aragon” Aragonia 55 279

źródło: Ranking Regional de diarios, „InterMedios”, nr 319, 12.06.2008, s. 15.

Należy przy tym zauważyć, iż mimo prowadzonej przez rządy baskijskie 
'tyki językowej oraz faktu, iż od 1976 r. zaistniała możliwość wolnego 

badania tytułów prasowych w językach innych niż kastylijski44, największe

43 ,
2 ,̂. Arroyo, M. Roel (red.), Los medios de comunicación en la democracia: 1982-2005, Madrid 

%> s. 14 i 23.
44 *

<. Guillamet, Factores de progreso y atraso en la evolución histórica del periodismo. El
*quismo, w: J.A. García Galindo, J.F. Gutiérrez Lozano, I. Sánchez Alarcón (red.), La comunicación 
lQl durante el franquismo, Málaga 2002, s. 589.

P rzeg ląd  Z achodn i, n r  4, 2011 i Instytut Zachodni



160 Karolina Churska-Nowak, Michał Kuś

tytuły ukazują się po kastylijsku. Nie oznacza to, iż nie ma na rynku tytułów 
wydawanych po baskijsku. Należą do nich lub należały: „Euskaldunon Egunkaria , 
„Berria” (jedyne w całości wydawany po baskijsku, gdyż w pozostałych dzien
nikach ukazują się teksty zarówno po baskijsku, jak i po hiszpańsku), „Gara ’ 
„Deia”, „Egin” 45. g

Co ważne, rozwój prasy regionalnej i lokalnej jest wspierany przez tamtejsze 
władze. Kraj Basków stał się bowiem jednym  z tych regionów Hiszpanii (obo 
Katalonii), które po zniesieniu państwowego systemu subsydiów p  r a s  o wy c 
w 1988 r. zadecydowały o stworzeniu własnego systemu pomocy publicznej 
regionalnych i lokalnych tytułów prasowych46. To bez wątpienia również przekła 
się na pozycję ekonomiczną dzienników oraz ich szanse przetrwania na kurczącym 
się i mocno konkurencyjnym rynku.

Radiofonia i telewizja

Zmiana struktury terytorialnej państwa hiszpańskiego i utworzenie regiono" 
autonomicznych na mocy konstytucji z 1978 r., wraz z zapisami Statutu Ra
i Telewizji, który dopuszczał istnienie publicznych mediów elektronicznych zŴ  
zanych z samorządami poszczególnych regionów Hiszpanii, stały się podstawą 
utworzenia regionalnych publicznych telewizji i rozgłośni radiowych. O ile jean 
w zakresie mediów drukowanych zmiany zachodziły relatywnie szybko po śmieicl 
Franco (już w 1976 r. umożliwiono swobodne wydawanie prasy, również w 
kach innych niż kastylijski), to w przypadku radia i telewizji zmiany te przebieg3 ; 
znacznie wolniej.

Regionalne władze Kraju Basków, nie czekając na regulacje u staw o w e  oi 
przepisy wykonawcze do wymienionych aktów prawnych (co ostatecznie nastąp 
1983 r., pod rządami PSOE41), już na przełomie 1982 i 1983 r. uruchomiły pierwsz

” nr 1-245 D. Głuszek, Media w baskijskiej wspólnocie autonomicznej, „Zeszyty Prasoznawcze , 
(177-178), 2004, s. 96-97. . ¡ca¡

46 P. Humphreys, Press Subsidies in the Context of the Information Society■ n ,s 
Perspective, Modalities, Concept and Justification, w: M. de Moragas i in., Press Subsidies in 
Barcelona 2006 s. 50. . ^

47 Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, http-//' ^  
cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav = norma_espanyola&idDetalle = 1265&paSina ^g 
(26.06.2008). Ustawa o trzecim kanale zakładała, iż każdemu z regionów przysługuje PraW° ^ e 
uruchomienia własnego kanału telewizyjnego (art. 2). Prawo to nie mogło zostać przeniesione na 
podmioty, mogło być wykonywane jedynie za pośrednictwem powołanego przez władze r 8 ^  
przedsiębiorstwa publicznego (art. 6). Jego kontrola miała być sprawowana przez władze ^?cZDy 
(art. 7). Przedsiębiorstwa te miały być finansowane podobnie jak ogólnokrajowy nadawca pu ^  
RTVE -  z dotacji władz regionu, sprzedaży programów oraz reklamy (art. 17). Działalność pr°Sra^ .̂^  ̂
stacji regionalnych miała opierać się na tych samych zasadach co w przypadku ogólnokrajowych nie 
publicznych zgrupowanych w ramach RTVE (Radiotelevisión Española), czyli RNE (publiczne
i TVE (publiczna telewizja). Były to przede wszystkim zasady obiektywności, prawdziwości i |̂nyjn 
ności, oddzielenia informacji od opinii oraz respektowania praw człowieka i obywatela, ze szczeg 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży (art. 5).
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vv Hiszpanii publiczną telewizję regionalną -  ETB. Dopiero w ślad za nimi kilka 
Miesięcy później podążyła Katalonia48. W praktyce działania hiszpańskich mediów 
elektronicznych rzeczywistość wyprzedziła prawo. Tym samym przełamany został 
j^kże monopol ogólnokrajowej telewizji publicznej TVE, tworząc sytuację, którą 

• Bustamante nazwał „konkurencją publiczną” 49. W 1986 r. uruchomiony został 
jo rn ia s t drugi kanał telewizji ETB. W regionie funkcjonuje także wiele stacji 
lokalnych50.

Taki rozwój sytuacji w Kraju Basków jest dobrą ilustracją tezy, iż regionalne 
naty publiczne uruchamiane były początkowo przede wszystkim w tych regio- 

kraju, które wyróżniają się pod względem kulturowym i językowym (Kraj 
asków, Katalonia, Galicja). Z czasem powstały w większości innych regionów, 

■Je , ak z reguły wykazują one większą oglądalność właśnie w tych częściach kraju, 
0re aspirują w większym zakresie do kulturowej i językowej autonomii. 

Analogiczny proces miał także miejsce w przypadku radiofonii regionalnej. Od 
°pada 1982 r., gdy rozpoczęło nadawanie regionalne radio publiczne w Kraju 
skow (stacja Euskadi Irratia), proces ten nabrał tempa, mimo iż nie istniały wtedy 
Powiednie uregulowania prawne w tym zakresie51.

Z procesem powstawania publicznych mediów elektronicznych w wymiarze 
j^gionalnym wiązało się też powstawanie regionalnych, publicznych przedsię- 

°rstw radiowo-telewizyjnych. W odniesieniu do Kraju Basków była to Baskijska 
0rPoracja Radiowo-Telewizyjna (Euskal lrrati Telebista -  EITB), powstała 

Wl»aju 1982 r .52
od ^ nak*em szczególnym hiszpańskich publicznych mediów regionalnych stały się 
^  Początku problemy z finansowaniem. Nie inaczej było też i jest w przypadku 
Vv aJu Basków. Już w latach 1983-1989 istniejące wtedy telewizje regionalne 

Większości utrzymywały się ze środków publicznych. W przypadku baskijskiej
Wskaźnik ten wynosił 83%, katalońskiej TV3 36,2%, a galicyjskiej TVG 

y ”/o53. W dłuższym okresie powodowało to nieunikniony wzrost ich zadłużenia, 
0re już w połowie lat 90. osiągnęło niepokojące rozmiary54

Zarządzanie publicznymi regionalnymi organizmami radiowo-telewizyjnymi, 
ęc także regionalnymi telewizjami publicznymi, powiela w dużej części model

48 r  _
. . *■ oarabia Andúgar, la implantación del tercer canal en España (1983-2005): el nuevo mapa 
levisiv0 autonómico en el escenario digital, w: E. Moreno, E. Giménez, C. Etayo, R. Gutiérrez, 

®Dchez, J.E. Guerrero (red.), Los desafíos de la televisión pública en Europa, Pamplona 2007, s. 11 A.
50 E- Bustamante, La television economica, Gedisa, Barcelona 1999, s. 55.
51 D. Gluszek, op. cit., s. 92.

2onn  ̂ Fernández, F. Santana, Estado y medios de comunicación en la España democrática, Madrid 
^ s .  255-257.

^ J- Menor Sendra, El fracaso de ¡a nacionalización mediática: el ejemplo de la televisión del 
y t i ,Smo’ W: R- Pérez-Amat Garcia, A. Pérez-Ugena y Coromina (red.), Sociedad, integración 

fisión en España, Madrid 2006, s. 157.
^ adrid 2 ^ uei â Lafford, M. del Mar Chicharro Merayo, La televisión en España (1956-2006),

I- F e rn á n d ez , F. Santana, op. cit., s. 312-313.
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zarządzania RTVE. Instytucjam i zarządzającym i są tu bow iem  regionalne rządy
i parlam enty. W  efekcie, rów nież na poziom ie regionalnym , pow ielane są te same 
schem aty -  w spom niane już  kłopoty z finansow aniem  (chroniczna konieczność 
dopłacania do ich działalności) oraz ciągłe zarzuty o polityczne sterowanie. Nie 
m oże być inaczej w sytuacji, gdy m am y do czynienia z kom binacją dw óch 
czynników: finansowej zależności od środków publicznych oraz m odelu zarządza- 
nia opartego na w pływ ach politycznych.

MEDIA I POLITYKA W KRAJU BASKÓW

Baskijskie m edia regionalne uwikłane są nie inaczej niż pozostałe instytucje 
społeczne tej części Hiszpanii w targające regionem  zaw irow ania natury politycZ ' 
nej. Są one bow iem  zasadniczą p łaszczyzną debaty, dotyczącej różnych wizj1 
rozw oju i przyszłości politycznej regionu, reprezentując niem al wszystkie obecne 

w tej debacie głosy.
Oczywiście, zagadnienia zw iązane z m edialną percepcją sytuacji w Kraju 

Basków  nie m ogą być rozpatryw ane w yłącznie w  kontekście działalności tam
tejszych m ediów  regionalnych. W  przeszłości, ale i obecnie, m ożem y znaleźć 
przykłady na to, ja k  m ocno kw estia baskijska w pływ ała na działalność i publiczny 
odbiór m ediów  ogólnokrajow ych, przede w szystkim  TVE. Bardzo dobrym  przy' 
kładem  jes t tu tzw. spraw a GAL, która w bardzo m ocnym  stopniu nadszarpnę^ 
polityczny w izerunek byłego prem iera Hiszpanii, Felipe Gonzáleza, oskarżaneg0 
zarówno o nadużycie w ładzy55, jak  rów nież polityczne naciski na m edia p11' 
b liczne56.

5 5  Tzw. sprawa GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) dotyczyła stosowania terroryzm1“ 
państwowego w walce z ETA, dokładnie zaś sformowanych nielegalnie, ale (jak się później okaza 
finansowanych z funduszy rządowych, organizacji militarnych walczących środkami zbrojnymi z 
Posuwały się one do porwań, zabójstw i tortur. Ich członkami byli przede wszystkim funkcjonariusz® 
służb specjalnych i policji. Sprawa odkryta została przez dziennikarzy dziennika „Diario 16 • ^  
w 1988 r. sędzia B. Garzón nakazał aresztowanie funkcjonariuszy policji oskarżonych o udział w u 
w latach 1983-1987, którzy w 1991 r. skazani zostali na wieloletnie wyroki więzienia. W spraW? 
zamieszani byli jednak także wysocy funkcjonariusze służb specjalnych i policji oraz minister spra* 
wewnętrznych rządu F. Gonzáleza, J. Barrionuevo. Na początku 1995 r. nastąpiła nowa seria aresztowań
-  między innymi byłego szefa służb bezpieczeństwa J. Sancristóba i byłego sekretarza stanu 
bezpieczeństwa, R. Very. PSOE stanęła całkowicie i jednoznacznie po stronie aresztowanych w ] 9 9 8  r- 
wyrokami sądu zostali oni skazani zostali w tej sprawie (A. E lorza i in., La historia de ETA, Maú 
2000, s. 317-319; A. Kuran, Nacjonalizm baskijski i przemoc polityczna w Hiszpanii, w: J. KienieW>cZ 
(red.), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, Warszawa 2004, s. 241; M. R uiz Contreras, La imagen J  
los partidos políticos: el comportamiento electoral en España durante las elecciones generales de i
y 1996, Madrid 2007, s. 145 i 306-308; R. Gunther, J. R. M ontero, J.I. W ert, T h e  M e d i a  a n d  Polities1,1 
Spain: From Dictatorship to Democracy, w: R. Gunther, A. Mughan (red.), Democracy and the Media 
A Comparative Perspective, Cambridge 2000, s. 80).

5 6  Np. 18 stycznia 1995 r., w  trzech wydaniach wiadomości pierwszego programu TVE, pokazafl0
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Nie ulega jednak  w ątpliwości, iż o bardzo znaczących zjaw iskach z zakresu 
lelacji m ediów i polityki m ożem y m ów ić rów nież w  kontekście regionalnego, 
tok ijsk iego  system u m edialnego. W spom niany fakt, iż zarówno publiczne m edia 
elektroniczne, jak  rów nież część regionalnej i lokalnej prasy zależne są  (w  różnym  
0czywiście zakresie) od pom ocy publicznej, je s t tutaj oczywiście niezw ykle istotny. 
Stwarza on bow iem  sytuację, w której w ładze regionalne, naw et nie mając 
ezpośrednich narzędzi w pływ u na określone m edia (w szczególności dotyczy to 

Mediów drukowanych, poniew aż ciała zarządzające telew izją i radiem  publicznym  
H  Politycznie zdeterm inow ane), posiadają w swoim zanadrzu środki o charakterze 
ekonomicznym, co -  jak  w skazują kierunki rozwoju w spółczesnych m ediów  -  ma 
r°Wnie duże, o ile nawet nie większe, znaczenie.

Zważywszy dodatkow o, iż przez niem al 30 pierw szych lat baskijskiego samo- 
rządu siłą dom inującą była PNV, założyć można, iż w spom niany ju ż  układ 
2w>ązków o charakterze klientelistycznym 57, w ytw orzony w Kraju Basków  w  tam 
tym okresie, przejaw iał się również w  funkcjonow aniu m ediów masowych.

Znaczącą kw estią są  też postaw y baskijskich dziennikarzy, którzy w pew nych 
^kresach  w ykazują cechy różniące ich znacząco od kolegów z pozostałych części 

aJU*. w  du¿0 w iększym  stopniu np. akceptują oni prawo do prezentacji opinii 
stanowisk prezentow anych przez terrorystów  i są w dużo w iększym  stopniu gotowi
0 Usprawiedliwiania, pod pew nym i oczyw iście warunkam i, aktów  terroru. Są też 

mniej skłonni do brania pod uw agę zaleceń władz, dotyczących polityki antyter- 
rorystycznej.

PODSUMOWANIE

Skomplikowania sytuacja polityczna Kraju Basków  bez w ątpienia odciska 
swoje piętno na bardzo w ielu płaszczyznach życia m ieszkańców  tego regionu. 

agadnienie baskijskich dążeń separatystycznych, ze względu na ciągłe zagrożenie 
ttorystyczne, dotyka bow iem  nie tylko polityków  i ludzi w ładzy, ale każdego, kto

ĉznie 26 minut wywiadów z jednym z głównych oskarżonych, J. Sancristóbalem. W ich trakcie 
ował on bezpardonowo, bez możliwości repliki, prowadzącego sprawę sędziego B. Garzóna, 

arzając go o wspieranie spisku skierowanego przeciwko rządowi. Utrata wiarygodności telewizji 
'cznej była w tym przypadku tak duża, iż premier F. González, w  najtrudniejszym dla rządu 

mencie całej afery, chcąc wyjaśnić sprawę społeczeństwu poprosił prywatną telewizję Telecinco 
^Przeprowadzenie z nim wywiadu. Uczynił tak, mimo iż zapisy Statutu Radia i Telewizji gwarantowały 
^ możliwość wystąpienia na antenie TVE (J.M. M artín M edem , La agonía de TVE: o cómo se 

U'uye Ig televisión pública, Barcelona 2007, s. 99; A. G óm ez M ontano, La Manipulación en 
elev<sión, Madrid 2006, s. 245).

Szerzej o klientelizmie w Hiszpanii: J. C azorla, Del clientelismo tradicional al clientelismo de 
0: evolucion y características, Barcelona 1992.

58 q  .
Alsius, F. Salgado (red.), La etica informativa vista por los ciudadanos, Barcelona 2010, 

1 3 4  • 217.
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zam ieszkuje Kraj Basków. Sytuacja tak nie może pozostać bez wpływ u również na 
funkcjonow anie m ediów  m asow ych w tej części H iszpanii. W efekcie zauważyć 
m ożna, iż system  m edialny Kraju Basków, jak  rów nież działalność poszczególnych 
m ediów  m asow ych, są w  w ielu w ym iarach pochodną zjaw isk o charakterze 
politycznym  i społecznym . M edia baskijskie, funkcjonując jako  oś tamtejszej 
debaty publicznej uczestniczą z własnej woli lub nie w procesie ustalania stanowis 
oraz negocjacji dotyczących przyszłego rozw oju sytuacji w regionie.

Podkreślając tę tow arzyszącą rolę m ediów  m asow ych w wym ienionych wyżej 
procesach, warto się zastanowić, w  jak im  stopniu m ogą one sam odzielnie wpływa  ̂
na kierunki ow ych debat i funkcjonow anie w przestrzeni publicznej podstawowyc 
zagadnień politycznych i społecznych, zw iązanych z baskijskim  separatyzmem* 
nacjonalizm em  czy też w końcu terroryzm em , który nie przestaje być istotnym 
problem em  nie tylko samego regionu, ale i całej Hiszpanii. Przeprow adzona analiz3 
pozw ala w ątpić w  to, iż m edia baskijskie są  w stanie pełnić rolę niezależnej sity 
sprawczej, wspierającej pokojow e i konsensualne rozw iązania w ym ienionych wyżej 
problem ów . Ich zależność od uczestników  konfliktu politycznego (zależność natury 
zarówno politycznej, jak  rów nież ekonom icznej i po części ideologicznej) taka 
m ożliw ość bardzo m ocno ogranicza, o ile nie całkow icie blokuje.

ABSTRACT

The activity of the Basque separatist movements, especially of the best known of them -  the te' r0'!g/ 
organization ETA, has been among the key issues on the Spanish political agenda since the s e c o n d  ho J 
General Franco's rule. During transition to democracy, despite various attempts and natio 
authorities 'policies (especially in terms of increasing Basque Country autonomy), the problem rema,n^  
unsolved. Furthermore, due to attacks organized by the Basque terrorists already nearly a ^wus0̂ e 
people have lost their lives. Thus, Basque separatism continues to be one of the major obstacles ffl 
consolidation of Spain’s political system and unity of this ethnically and culturally d i v e r s i f i e d  cow 
A good example of the distinctiveness and specificity of the Basque Country are the regional mass m ^  
which as almost all social institutions of the region are involved in the political conundrum. The 
reason of this is that on account of their social function (providing information, creating an aren j 
public debate) mass media are usually in the centre of ongoing discussions on the national and regi°n 
level about different visions of the future development of the Basque Country.

*
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