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A 2009-ES EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 
SPANYOLORSZÁGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
KATALÓNIÁRA ÉS BASZKFÖLDRE

Spanyolország helyzete ma már kifejezetten érdekesnek nevezhető az auto-
nómia bővítésének a szempontjából. A szerzők a jelen tanulmányban a 2009-
es spanyolországi EP-választások elemzésére tesznek kísérletet, különös te-
kintettel a két legszélesebb autonómiával rendelkező tartományra, Kataló-
niára és Baszkföldre, melyek szinte egymást licitálják túl azon a téren, hogy
melyikük tud több hatáskört szerezni magának Madridtól. Az országos poli-
tikától eltérően ezekben a régiókban a legerősebbek a nacionalista pártok, de
egymással összehasonlítva a választási eredmények ellentétes irányú ten-
denciákat rajzolnak ki.

Spanyol EP-választások: maradt a nagy pártok hegemóniája

Spanyolországban 2009. június 7-én tartották az európai parlamenti válasz-
tásokat. Az országot a 736 fős strasbourgi törvényhozásban 50 képviselői
hely illeti meg.1 A választások az európai átlagot meghaladó, 44,9%-os rész-
vétellel zajlottak, a mintegy 35,5 millió választópolgárból közel 16 millió já-
rult az urnákhoz. A győztes a Néppárt (Partido Popular) lett 42,12%-kal és 23
mandátummal, míg az örök rivális, a Szocialista Párt (Partido Socialista
Obrero Espańol) 38,78%-ot, vagyis 21 mandátumot szerzett.2 A fennmaradó
6 mandátumból 2-2-t szerzett az Európáért Koalíció (Coalición por Europa –
CEU) és az IU-ICV-EUIA-BA választási szövetség, 1-1-et pedig a Népek Eu-
rópája Koalíció (Europa de los Pueblos – EdP), illetve az Unió, Fejlődés és De-
mokrácia párt (Unión, Progreso y Democracia – UPyD). 

Amint az adatokból kiderül, a spanyol eredmények illeszkednek az euró-
pai trendbe, melyet a szocialista pártok súlyának visszaszorulása és a jobb-
közép pártok előretörése jellemez.3 Az európai parlamenti választásokon va-
ló részvételi arány csökkenése a választói érdektelenség mellett az uniós kér-
désekre adandó valódi válaszok hiányának számlájára írható, melyek hiá-
nyoztak a pártok programjából.4 Sajnálatos módon a közeli spanyol EU-
elnökség sem hozta lázba a szavazókat.

A CpE – a galíciai nemzeti párt (BNG) kivételével – a 2004-es EP-választá-
sokon indult Galeusca – Pueblos de Europa elnevezésű koalíció pártjait tömörí-



tő pártszövetség: a katalán CiU (Konvergencia és Unió) pártszövetséget,
amely a katalán nemzeti-liberális CDC-ből és a katalán keresztényszocialista
UDC-ből áll, a baszk nemzeti PNV-t, a valenciai nemzeti blokkot (BLOC), a
Baleár-szigeteki Mallorcai Unió-t, a kanári szigeteki Kanári Koalíciót, illetve
az Andalúziai Pártot, vagyis közel valamennyi fontos, nem erősen baloldali
irányultságú regionális pártot tömörítette. A pártszövetség 5,1%-os eredmé-
nnyel egy katalán (CDC) és egy baszk (PNV) jelöltet küldhetett a választók
döntése alapján az EP-be, akik a liberális, illetve az európai demokraták frak-
ciójában fognak tevékenykedni. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után
az UDC egy képviselője is mandátumhoz jut, aki várhatóan a néppárti frak-
ciót fogja gyarapítani, vagyis a katalán CiU pártszövetségnek 2 képviselője
lesz Strasbourgban a Spanyolországot megillető 54-ből.5

2009-es EP-választás eredménye Katalóniában

Katalónia politikai élete hagyományosan többpárti, a jelenlegi, 2006-os tarto-
mányi választások után megalakult tartományi gyűlést 6 párt alkotja: CiU,
PSC, ERC, PPC, ICV-EUiA, illetve a C. A CiU (Konvergencia és Unió) két
párt, a Katalóniai Demokratikus Konvergencia (CDC) és a Katalóniai De-
mokratikus Unió koalíciójából jött létre 1978-ban, és 1980–2003 között Kata-
lónia kormányzó ereje volt. A párt jobbközép-keresztény politikát folytat,
erős katalán nemzeti jelleggel – egyszerre szólítva meg a széles körű autonó-
miát és a teljes függetlenséget kívánó szavazókat.7 Programjának központjá-
ban a kantonizált, többnemzetiségű Spanyolország áll. A mérsékelt katalán
nacionalizmust képviselő párt álláspontja szerint az igazi megoldást az or-
szág föderalizálása jelentené.8

2003 után ellenzékbe szorult a baloldali pártokkal szemben, de 2006-ban az
új autonómia-statútum kidolgozása érdekében összefogott a PSC-vel. A kata-
lán kormány bukását követő 2006-os regionális választásokon hiába szerezte
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1. táblázat – 2004–2009-es EP-választási eredmények Spanyolországban6
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meg a legtöbb szavazatot (31,5%), mégsem tudott kormányt alakítani. A 2008-
as spanyol választásokon országos szinten 3%-ot ért el és 11 képviselőt küld-
hetett Madridba, a 350 fős Cortesba.

Az ERC (Baloldali Köztársasági Katalónia) 1931-ben alakult Barceloná-
ban, ám 1939-ben betiltották. 1975-ben újra engedélyezték működését, párt-
programját az 1993-as kongresszusán elfogadott princípiumok jelentik: bal-
oldaliság, köztársaság (Spanyolország ma alkotmányos monarchia), illetve
Katalónia. A párt hagyományosan vidéki közegben erős, és kifejezetten
gyenge Barcelonában. 2006-ban elégtelennek tartva a megszerzett jogokat –
többek között arra hivatkozva, hogy az új Statútum nem ismeri el a
katalánokat nemzetként, illetve nem biztosítja a szükséges pénzügyi hatás-
köröket – nem támogatta a Statútumról szóló népszavazást, mely alacsony,
49,4%-os részvétel mellett zajlott, és az igen szavazatok meggyőző fölényét
hozta: 73% igen, 20,8% nem, 6,2% érvénytelen.9 Ez szakításhoz vezetett a
PSC-vel, ami miatt megbukott a katalán kormány, és előrehozott választáso-
kat kellett tartani 2006-ban. A választásokat követően ismét a kormány tagja
lett, amelyet három baloldali párt alkot: PSC–ERC–ICV. Az ERC Kataló-
niában 2004-2005 táján érte el legjobb választási eredményeit, azóta támoga-
tottságuk nagyjából megfeleződött, de még így is messze felette van a 2000
előtti eredményeiknek. A 2008-as spanyol választásokon 1,2%-ot szerzett a
párt országosan, Katalóniában a voksok 7,8%-a esett rájuk, ezzel pedig 3 kép-
viselőt küldhetett Madridba.

A PSC (Katalán Szocialista Párt) 1978-ban alakult és hagyományosan a
PSOE-vel működik együtt az országos politikában, ám megőrizte szervezeti
önállóságát. A párt erős a városokban, valamennyi tartományi székhelyet irá-
nyítja, így Barcelonát is. A 2003-as katalán választásokon hajszálnyival le-
győzte a CiU-t és a másik két baloldali párttal (ERC és ICV-EUiA) együtt ala-
kított kormányt. A kormány 2006-os bukását követően megrendezett válasz-
tásokat hiába nyerte meg a CiU, ismételten hárompárti baloldali koalíció ala-
kult. Jelenleg a spanyol kormány két minisztere is a PSC-ből került ki: a vé-
delmi, illetve a munkaügyi és a bevándorlási. 

A jobbközép, spanyol irányultságú PPC (Katalóniai Néppárt) 1989-ben
alakult, és a Néppárt (PP) fiókszervezeteként működik. Kifejezetten Barcelo-
nában erős, politikájára pedig az jellemző, hogy elutasít minden olyan törek-
vést, amely az 1978-as alkotmányban kifejezetten le nem írt jogkörökre irá-
nyuló katalán – vagy baszk – hatásköri terjeszkedésre irányul. A legkritiku-
sabban állt hozzá a 2006-os alkotmánymódosításhoz, s miként a PP országos
szinten a madridi Cortesban, úgy a PPC a barcelonai törvényhozásban utasí-
totta el a szöveget, illetve a Katalóniában tartott népszavazáson ellene
mozgósított.10 A regionális választásokon rendre 10-12% körüli eredménye-
ket ér el, míg a spanyol országos választásokon 15-16%-ot, vagyis lényegesen
jobb eredményeket.
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Az ICV–EUiA (Kezdeményezés a Zöld Katalóniáért–Egyesült Bal és Al-
ternatíva) egy 2003-ban alakult baloldali katalán pártkoalíció, amely hagyo-
mányos szövetségese a másik két baloldali katalán pártnak, akikkel jelenleg
is kormányt alkot. A 2006-os katalán választásokon 9,5%-ot szerzett, míg a
2008-as spanyol választáson az Egyesült Baloldal (IU) szövetségeseként in-
dult, és a közösen megszerzett két képviselői hely egyikét kapta Madridban.

A C (Ciutadans – Állampolgárok Pártja) viszonylag új párt, 2006-ban ala-
pították Barcelonában katalán értelmiségiek a baszk és katalán nacionaliz-
mussal szembeni tiltakozásként, egy szabadelvű, eutanáziát, könnyű drogo-
kat és az abortuszt legalizálni kívánó, önmagát balközépen elhelyező párt-
ként. A szinte csak Barcelonában és környékén szavazatokat gyűjtő párt a
2006-os tartományi választásokon 3%-os eredményt ért el, és bekerült a bar-
celonai törvényhozásba, azonban a 2008-as spanyol választásokon 1% alatt
teljesített, míg 2009-es EP-választásokon a párt már nem indult a belső életét
nehezítő viták miatt. 

Katalóniában a 2008. évi spanyol parlamenti választásokat a PSC nyerte
mind a négy tartományban, összesen 25 képviselői helyet szerezve a Ka-
talóniára jutó 47-ből. Második helyen a CiU végzett 11 mandátummal, míg az
ERC 6,6%-os eredménnyel 3 képviselőt küldhetett a Cortesba. Az ICV–EUiA
mindössze Barcelonában jutott 1 mandátumhoz 5,6%-os eredménnyel.
A PPC Barcelonában, Léridában és Tarragonában szerzett összesen 7 mandá-
tumot, mindhárom tartományban 15-17% körüli eredményt érve el. A szená-
tusba a baloldali katalán szövetség (PSC–ECR–ICV-EUiA) 16 szenátora jutott
be, míg a CiU 7 szenátori helyet szerzett meg, így 23 katalán szenátor van a
264 fős madridi felsőházban.11
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A 2009-es EP-választásokon a részvételi arány Katalóniában lényegesen el-
maradt az országos átlagtól (44,9%), mindössze 36,9%-ot ért el. Legmagasabb
Barcelona tartományban volt, ám ott is mindössze a választópolgárok 37,5%-a
járult az urnákhoz.12 Katalóniában a PSC nyerte a választásokat a szavazatok
36%-ával, míg a CiU 22,4%-ot szerzett. Harmadik a PPC lett 18%-kal, negye-
dik az ERC 9,2%-kal, majd a ICV–EUiA következik a maga 6,1%-os eredmé-
nyével.13

A 2004-es EP-választáshoz képest lényeges az eltérés: a PSC közel 200 000
szavazatot vesztett – és az akkori közel 43%-os eredménye is jelentősen csök-
kent –, míg a CiU több mint 70 000 szavazatot nyert, 5%-ot javítva az ered-
ményén, és ezzel második lett Katalóniában. A 2004-ben második helyezett
PPC bár 23 000 szavazatot veszített, az alacsonyabb részvétel miatt fél száza-
lékkal jobb eredményt ért el, de ezzel is a harmadik helyre szorult a CiU elő-
retörése miatt. Az ERC támogatottsága jelentősen csökkent, szavazatai több
mint egynegyedét elveszítette, hasonlóan az ICV–EUiA-hoz. Megjegyzendő,
mivel a 2006-os Statútum tárgyalásai során nem teljesítették azt a katalán ké-
rést, hogy az EU parlamenti választásokon Katalónia önálló választókerüle-
tet alkosson, jelenleg az egész ország – Magyarországhoz hasonlóan – egy
választókerületet képez.14

Ha tartományi szinten nézzük az eredményeket, akkor a helyzet még ér-
dekesebb, ugyanis Katalónia 4 tartományából kettőben: Gironában és
Léridában a CiU nyert. Az előbbiben (Girona) a megszerzett 29,99%-kal egy
hajszállal előzte meg a PSC-t, amely 29,72%-ot szerzett.16 Említésre érdemes,
hogy 2004-ben itt a PSC 35% felett szerzett, míg a CiU csak 24,9%-ot, vagyis
az átrendeződés, a PSC térvesztése jelentősnek nevezhető. A harmadik helye-
zett, csakúgy, mint 2004-ben, idén is az ERC lett, bár mind szavazatszámban,
mind arányaiban jelentős, körülbelül a korábbi eredménye egyharmadát ki-
tevő veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. A tartományban a PPC negye-
dik lett, bár némileg kevesebb szavazatot kapott, mint 5 éve, az arányát még-
is javította. Az ICV–EUiA szintén vesztett korábbi eredményéhez képest. 

Léridában (Lleida) az átrendeződés radikálisabb: a 2004-ben első helye-
zett PSC szavazatai egyharmadát elveszítve a második helyre szorult vissza
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2. táblázat – 2004–2009-es EP-választási eredmények Katalóniában15
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– 35,6%-ról 28,1%-ra esett a támogatottsága – az abszolút számokban is meg-
erősödő CiU-val szemben, amely 25,2%-ról 31%-ra növelte szavazatará-
nyát.17 Itt a PPC a harmadik helyen végzett a 2004-es hasonló, 17% körüli
eredménnyel. Az ERC 15%-ról 12%-ra esett vissza úgy, hogy a 2004-es szava-
zatainak mintegy harmadát elveszítette. Az ICV–EUiA is visszaszorult, mint-
egy fél százalékot veszített támogatottságából – 4,1%-ról 3,6%-ra. 

Barcelonában hasonló tendenciák mutatkoznak, s bár a PSC nyert a tarto-
mányban, a 2004-es 44,6%-os eredményéből 37,4% maradt, ami abszolút szá-
mokban mintegy 150 000-es szavazatveszteséget jelent.18 A 2004-ben máso-
dik helyezett PPC a harmadik helyre esett vissza, s bár 20 000 szavazatot ve-
szített, ez 0,4%-kal jobb szavazatarányt jelentett a párt számára, mint a 2004-
ben elért eredmény. A szavazás nyertese itt is a CiU, amely abszolút számok-
ban 60 000 szavazatot nyert, és 310 000 szavazatot begyűjtve 20,8%-os ered-
ményt produkált, s ezzel másodikként végzett. Az ERC és az ICV–EUiA itt is
jelentősen meggyengült.

Tarragonában is megőrizte első helyét a PSC, ám szavazatai majdnem
egyötödét elveszítve támogatottsága 40,3%-ról 34,9%-ra esett, míg a második
CiU 18,6%-ról 23,6%-ra növelte arányát.19 A PPC bár abszolút számokban ve-
szített támogatottságából, mégis növelni tudta szavazatarányát. Az ERC és
az ICV-EUiA itt is jelentősen meggyengült. 

Az általános tendencia a 2004-es EP-választással összevetve Kataló-
niában a PSC meggyengülése és a CiU előretörése mind százalékos arány-
számban, mind a szavazatok számában. Arányát javítani tudta a PPC is,
amely azonban egyre inkább leszakadni látszik a második CiU-tól. A másik
két baloldali párt, az ERC és az ICV–EUiA szintén érezhető veszteségeket
szenvedett a június 7-én tartott választásokon is. Mivel a CiU és a PPC bár
jobboldali pártok, mégsem szövetségesei egymásnak – hiszen az egyik a ka-
talán, a másik a spanyol jobboldalt képviseli –, Katalónia vezető ereje to-
vábbra is a baloldal, amelynek azonban a pozíciója az elmúlt időszakok vá-
lasztási eredményeit látva jelentősen gyengült a korábbiakhoz képest. Még-
is – hagyományosan a nem regionális választásokhoz – jobb eredményt ért
el az EP-választáson a három baloldali párt együttesen, mint a 2006-os kata-
lán parlamenti választáson. A másik oldalról elmondható, hogy bár a CiU je-
lentősen megnövelte támogatottságát 2004-hez képest, az mégis messze el-
marad a 2006-os katalóniai regionális választáson elért 31,5%-tól. Az ered-
ményeket értékelve úgy tűnik, mintha a választópolgárok kevésbé tartanák
alkalmasnak a CiU-t érdekeik képviseletére külföldön vagy Madridban,
mint a saját ügyeik intézésére helyben. További elgondolkodtató tény, hogy
a PPC hagyományosan sokkal jobban teljesít nemzeti- és EP-választásokon,
mint a regionálisakon – azaz a helyi kormányzásra „alkalmatlannak” minő-
sül –, és ez a tendencia továbbra is töretlen. Összegezve elmondható, hogy
a katalán EP-választások a jobbközép pártok előretörését és a balközép pár-
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tok pozícióinak relatív gyengülését eredményezték, jelentős számú kispárti
szavazatnövekedés mellett.

A 2009-es EP-választások Baszkföldön

Spanyolország 19 autonóm közössége közül kettőben hivatalos nyelv a
baszk, ám a két terület között jelentős különbség van: míg Baszkföldön erős
a baszk nacionalizmus, addig Navarrában kifejezetten gyenge, és ez alapve-
tő befolyással van a két tartomány politikai életére.20 Baszkföld tartományi
parlamentje a legsokszínűbb a mai Spanyolországban: a 2009. márciusi regi-
onális választásokat követően 7 párt kapott benne helyet, és itt nem érzékel-
hető – hasonlóan az olyan erős regionális, nemzeti gyökerekkel rendelkező
régiókhoz, mint Katalónia is – a két nagy párt nyomasztó fölénye a törvény-
hozásban (a PSOE és a PP összesen 44.8%-ot szerzett a 2009. márciusi tarto-
mányi választáson, és a 2008. márciusi spanyol választáson is csak 56,6%-ot
kaptak ketten együtt).21

A regionális parlamentben a legtöbb székkel az 1895-ben alapított keresz-
ténydemokrata Baszk Nemzeti Párt (PNV), Baszkföld hagyományosan leg-
erősebb pártja rendelkezik, amely 38,6%-ot szerzett a 2009. márciusi regioná-
lis választásokon. A folyamatosan a legtöbb, de egyre csökkenő számú és ará-
nyú szavazatot szerző PNV azáltal, hogy hagyományos szövetségesei, a na-
cionalista Baszk Szolidaritás (EA) és a Baszk Zöldek – Egyesült Baloldal
(Ezker Batua – EB) kifejezetten rosszul szerepeltek, elveszítette koalíciós
partnereit, és 30 év után először nélküle alakult meg a kormány. A 2008-as
spanyol parlamenti választásokon elért eredménye is gyengébb az előzőnél
(27,1%), a madridi Cortesbe a korábbi 7 helyett 6 képviselőt küldhetett.
A PNV 1991–2008 között a PP szövetségese volt, azonban 2008 októberében
szakítottak a madridi törvényhozásban a költségvetés elfogadásával kapcso-
latban keletkezett vitájuk miatt. 

A szociáldemokrata Baszk Szolidaritást (Eusko Alkartasuna – EA) 1987-
ben alapították a PNV-ből kivált tagok, ennek ellenére állandó szövetségese és
kormánypartnere volt a PNV-nek, ám a 2009-es tartományi választáson önál-
lóan indulva csak 3,7%-ot szerzett, amely mindössze 1 mandátumot jelent a
korábbi 7 helyett.22 A 2008-as spanyol választásokon a párt csak 4,5%-ot szer-
zett Baszkföldön, s ez nem volt elegendő a madridi mandátumszerzéshez.

A PSOE regionális tagszervezete, az 1977-ben alapított PSE-EE (Baszkföld
Szocialista Pártja) jelentősen megerősödött a márciusi regionális választáson,
a 2005-ös 22,7%-os eredményéhez képest 30,7%-ot ért el – amely azonban lé-
nyegesen rosszabb az egy évvel korábban a spanyol választásokon elért
38,1%-nál –, és ezzel megszerezte a képviselői székek egyharmadát. Ebben a
helyzetben megállapodást kötött a feleannyi mandátumot szerző, országo-

A 2009-es európai parlamenti választások Spanyolországban… 147



san örök rivális Néppárttal – amely érdekelt volt abban, hogy a PNV ne jus-
son kormányra –, illetve megegyezéssel bebiztosította azt, hogy a tartományi
képviselőházban az UPyD és az EB bejutott képviselői nem szavaznak ellene.

A PP 14,1%-ot kapott a regionális választáson, amely rosszabb szereplést
jelent, mint a 2005-ös, és két képviselői hellyel kevesebbet is kapott. 2005-ben
az erőviszonyok sokkal kiegyenlítettebbek voltak a fő riválissal, a PSE-EE-
vel, az 18, míg a PP 15 mandátummal rendelkezett (2009-ben 25–13 volt a
mandátum megoszlása). A 2008-as országos választáson a párt szintén lénye-
gesen jobban szerepelt: 18,5%-os szerzett.

A 2000-ben alapított szocialista és baszk függetlenségpárti Aralar 2005 óta
a baszk törvényhozás tagja, és a 2009-es regionális választáson jelentősen
megerősödve a korábbi 1 mandátuma helyett 4-et szerzett. A párt döntően re-
gionális és önkormányzati szinten van jelen, az országos politikába nem tud
beleszólni, és sem a madridi, sem a strasbourgi törvényhozásba nem tud be-
kerülni, 2008-ban Baszkföldön 2,7%-ot ért el, míg a 2009-es tartományi vá-
lasztásokon 6,05%-ot.

A Baszk Egyesült Bal (EB) az 1986-ban, a Spanyol Kommunista Párt ha-
nyatlása idején alapított kommunista és zöld irányultságú Egyesült Baloldal
(IU) spanyol gyűjtőpárt baszkföldi tagja. Az 1990-es évek végén az IU támo-
gatottsága országosan hanyatlani kezdett, a 2008-as spanyol választáson már
csak 1-1 képviselőt tudtak bejuttatni a katalán ICV–EUiA-val kötött választá-
si koalícióval elért 3,7%-os eredménnyel. Támogatottságuk csökkent Baszk-
földön is, ám a 2009. márciusi 3,5%-os eredményével 3 képviselőt küldhetett
az EB a baszk törvényhozásba, azonban a madridi parlamentből kimaradt a
2008 márciusában elért 4,5%-os eredményével.

Az UPyD (Unió, Fejlődés és Demokrácia) 2007 szeptemberében alakult a
baszkföldi San Sebastiánban, a két nagypárt (PSOE és PP) politikája elleni til-
takozásul. Politikai világképük az egyéni szabadságra és egyenlőségre épít, a
szeparatizmust elutasítják, az állam felfogásában a spanyol jobboldalhoz áll-
nak közelebb. Egyik legfontosabb célkitűzésük az 1978-as alkotmány alapján
a hatáskörök világos elkülönítése annak érdekében, hogy a további regionális
jogkövetelések elkerülhetővé váljanak (L. Katalónia 2006-os alkotmánymódo-
sítását). A párt a 2008. márciusi spanyol általános választásokon 1,2%-ot szer-
zett Baszkföldön, ám alig egy évvel később, 2009 márciusában 2% feletti ered-
ménnyel 1 képviselőt küldhetett a baszk tartományi parlamentbe. 

A 2009-es EP-választásokat Baszkföldön a PNV nyerte 28,54%-kal úgy,
hogy mind szavazatszámban, mind arányban elveszítette 2004-es támogatói-
nak egyötödét.23 A második helyen 27,78%-kal a PSOE (PSE–EE) végzett, né-
mileg elmaradva 2004-es 28,2%-os eredményétől. Harmadik helyen a PP vég-
zett, ám 21%-os támogatottsága 16%-ra csökkent. A negyedik helyen a szél-
sőbaloldali Internacionalista Kezdeményezés-Népek Közötti Szolidaritás
(Iniciativa Internacionalista – II-SP) végzett 16%-os eredménnyel. Az ötödik
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helyen egy kifejezetten baloldali, de nacionalista pártokból álló szövetség
végzett, amelynek a tagjai a baszk EA és Aralar, a katalán ERC, a BNG (Galí-
ciai Nemzeti Blokk) és a CHA (Aragóniai Chunta) voltak. Ez a pártszövetség
a Népek Európája – Zöldek szövetség tagjaként vett részt a választásokon, és
az országosan szerzett 395 000 szavazat több mint 10%-át Baszkföldön gyűj-
tötték be, de jól szerepeltek Navarrában is, ahol 7%-ot kapott a lista. A szin-
tén baloldali EB csak hatodik lett, a 2004-ben elért 4,2%-os eredményéhez ké-
pest jelentősen gyengébb, 1,8%-os arányával. 

A tartományi eredményeket megnézve a kép még érdekesebb: Guipúz-
coában a PNV jelentősen meggyengült, a 2004-ben elért 32%-ból 24,5% ma-
radt, míg a PSE–EE ennél szerényebb mértékben veszítve szavazataiból
26,2%-kal győzött.24 Az II-SP 23,7%-kal harmadik lett, de az EA–Aralar–
ERC–BNG–CHA koalíció is 8% felett végzett, míg a PP csak 12%-ot kapott.
Álavában, miként 2004-ben, most is a PSEEE győzött 31% feletti eredmény-
nyel, azonban a második helyezett PP és a harmadik PNV jelentősen, 4-5%-ot
veszítve gyengült meg.25 Az II-SP közel 11%-ot szerzett, míg az EA 2004-ben
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egymaga több szavazathoz jutott, mint 2009-ben az a koalíció, amelynek ré-
szese volt.

A PNV egyedül Vizcaya tartományban győzött, ám a 2004-ben elért
39,7%-os eredményéhez képest jelentősen, 33%-ra visszaesve.26 A második
helyezett PSE–EE ugyanazt a szavazatmennyiséget hozta, mint öt éve, és a
két baloldali szövetség Álavához hasonlóan itt is gyengébben szerepelt,
mint Baszkföldön összességében. A PP szintén jelentős veszteségeket volt
kénytelen elkönyvelni.

Láthatóan Baszkföldön jelentős a baloldali politikai erők előretörése. A leg-
nagyobb baloldali párt, a PSOE helyi szervezete, a PSE–EE alig szerzett keve-
sebb szavazatot, mint öt éve, ezért nagy valószínűséggel máshonnan vándo-
roltak a szavazók a kommunista és a nacionalista baloldali pártszövetségek-
hez. A legnagyobb meglepetést az II-SP eredménye jelenti, amely dacára a sza-
vazást éppen csak megelőző bírósági hercehurcának, nagyon jó eredményt ért
el – az országos eredmény több mint fele Baszkföldről származik –, ami azt
mutatja, hogy komoly táptalaja van Baszkföldön a kommunista ideológiák-
nak.28 Érzékeny veszteségeket könyvelhettek el a jobboldali pártok: mind a
baszk PNV, mind a PP támogatottsága jelentősen csökkent. 

Konklúzió

Úgy tűnik, hogy Katalóniában és Baszkföldön egymással némileg ellentétes fo-
lyamatok zajlanak. A két régió az ország legerősebb – a spanyoltól elkülönült
– identitással rendelkező területe, ami az önkormányzati jogokért folytatott
versenyfutásban és a nacionalista pártok hagyományosan jó szereplésében is
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tetten érhető. Ebben a két régióban nem érvényesek az országos tendenciák: a
PSOE és a PP együttes támogatottsága messze elmarad az országos szinttől, és
meglehetősen erősek azok a pártok, amelyek országos szinten csak kis súlyú-
ak – bár például kormányalakításnál könnyen válnak a mérleg nyelvévé. 

Mindkét régióban erős a baloldal, viszont lényeges különbség, hogy a bal-
oldal – főként a radikális baloldal – Baszkföldön előretörőben van, ami a ha-
gyományosan erős jobboldali, nemzeti pártok lényeges térvesztésével jár. 

Katalóniában a helyzet épp fordított, a keményebb baloldali pártok, pél-
dául az ERC, az ICV–EUiA egyre rosszabbul szerepelnek és marginalizálód-
nak, és a PSC támogatottsága is csökken. A katalánoknál a jobboldal erősö-
dése figyelhető meg, amelyből a legnagyobb rész a katalán CiU-ra esik, de az
eszmei ellenfél PPC is részesül belőle – azonban még ezzel együtt sem szere-
pel olyan jó eredményekkel a választásokon, mint a PNV Baszkföldön. 

Közös jegy azonban a két tartomány között, hogy a választók a regionális
szavazásokkor nagyobb hajlandósággal szavaznak a katalán és baszk pártok-
ra, mint országos vagy európai választásokon.
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