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У статті висвітлюються передумови та перебіг вступу
Королівства Іспанії до НАТО. Автор дослідив специфіку
внутрішньополітичної боротьби в іспанському парламенті, історію
антиамериканського руху серед громадських об’єднань та
особливості проведення референдуму за ратифікацію членства в
НАТО. Також простежено еволюцію політики безпеки та
зовнішньополітичного курсу ІСРП під керівництвом Феліпе Гонсалеса.
У цьому контексті успішна інтегрованість Іспанії в європейські
інститути безпеки подається як наслідок відмови від традиційного
нейтралітету та усвідомлення необхідності реформування власного
військового комплексу.
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Суверенна Україна задекларувала власний стратегічний
зовнішньополітичний напрямок – шлях до Євроатлантичної спільноти.
Разом з тим, більш ніж десятирічна історія українського інтеграційного
процесу засвідчує низку негативних чинників, зокрема, брак
ефективної й реалістичної стратегії розвитку відносин з атлантичними
структурами. Саме тому, на нашу думку, важливо простудіювати
історичний та національний контекст вступу інших країн до НАТО,
зокрема Іспанії, і таким чином оцінити адекватність і дієвість
вітчизняних засобів, обраних задля входження до Альянсу.

Історія іспанської інтеграції до НАТО, її політичної, економічної
та військової системи, при всіх контраверсіях, достатньо вивчена у
зарубіжній історіографії.

Найбільш репрезентативною в цьому сенсі є сучасна іспанська
історична література (Хуліо Креспо МакЛєннан, Пере Ісас, Кармен
Молінеро, Хосе Марія Марін), яка характеризується системним



аналізом внутрішньополітичної боротьби, розмаїттям підходів і
шляхів розв’язання іспанського євроатлантичного вибору [1].

Іспанський науковець Хуліо Креспо МакЛєннан приділяє багато
уваги дослідженню історії залучення Іспанії у Європейську
Співдружність. У цьому контексті курс до НАТО висвітлюється як
процес, що збігається з веденням переговорів про членство в ЄС.
Автор переконливо доводить, що, незважаючи на факт існування
НАТО і ЄС як окремих інститутів,  органічний зв’язок між ними
простежується. Дослідник подає різносторонній аналітичний матеріал
поступу Іспанії до НАТО, аналізує ставлення інших європейських
країн-членів НАТО до вибору іспанського керівництва, простежує
еволюцію політичного курсу Ф. Гонсалеса [2].

Пере Ісас, Кармен Молінеро, Хосе Марія Марин, аналізуючи курс
зовнішньої політики Іспанії 1982 – 1986 років, чітко окреслюють
позиції країни щодо обмеженої інтеграціі в НАТО. Автори
досліджують період «невизначеності» у поглядах іспанського
керівництва, окреслюють хронологічні рамки цього періоду [3].

Проблематика вступу Королівства Іспанії до НАТО привертає
увагу російських науковців. Сучасна російська історіографія базується
на радянській спадщині (Євстигнєєв В.П., Красиков А.А., Данилевич
І.В.)  [4].  Так,  Євстигнєєв В.П., досліджуючи основні напрямки
зовнішньої політики Іспанії на 1982 р., аналізує двосторонні військові
угоди Іспанії та США в контексті поступу Іспанії до НАТО, історію
зародження антинатовського руху, протиріччя політичних сил, які
виступали за міжнародний престиж і більш тісну інтеграцію з
Європою, та протилежні їм сили, які ставили за мету підтримку
роззброєння й дотримання нейтралітету [5].

Красиков А.А. торкався питання розвитку зовнішньої політики
уряду Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП). Дослідник
висвітлює угоду „Про дружбу, оборону та співпрацю” від 1982 р.,
протокол до цієї угоди від 1983 р., який зазначав розміри військової
допомоги, та інші питання технічного й фінансового характеру, які в
подальшому стали засадами для більш повної інтеграції Іспанії у
структуру НАТО. Автор також приділив достатньо уваги питанню
підготовки Іспанії до референдуму, який ухвалив членство Іспанії в
Альянсі [6].

Данилевич І.В. дослідила як внутрішню, так і зовнішню політику
уряду ІСРП (80-ті роки). Питання належності Іспанії до
Альянсу дослідниця розкриває через призму набуття політичного
досвіду ІСРП, яка вперше за свою історію стала керівною партією і на
період здобуття перемоги у 1982 р. ще не мала чіткої концепції щодо



зовнішньої політики. Автор простежує етапи, протягом яких
керівництво відмовилося від традиційного для соціалістів нейтралітету
та негативної позиції щодо членства в НАТО [7].

Новітні тлумачення євроатлантичної угоди подаються у працях
Захарової М.В. та Черкасової Є.Г. Автори акцентують увагу на
безпрецедентності організації референдуму 1986 р.: по-перше,
ратифікація членства в НАТО вперше за всю історію існування блоку
ставилася на всенародне голосування; по-друге, Іспанія виборола для
себе право членства за умов незалучення у військову структуру
блоку [8].

На жаль, мусимо констатувати, що питання поступу Іспанії до
НАТО в сучасній український історіографії не висвітлено.

Джерельну базу нашої наукової розвідки склали різнопланові
документи та матеріали, зокрема: юридично-нормативні документи
(постaнови іспанських кортесів, договори й угоди), інтерв’ю, інша
пресова інформація.

Зважаючи на наявну історіографічну й джерельну базу, ми
ставимо за мету з’ясувати передумови та перебіг вступу Іспанії до
НАТО, специфіку внутрішньополітичної боротьби та іспанського
антинатовського руху, еволюцію курсу Ф. Гонсалеса, висвітлити
передісторію та проведення референдуму й проаналізувати його
результати, розглянути напрямки реформування збройних сил
Королівства Іспанії та труднощі початкового етапу інтеграції у
військову структуру Альянсу.

Восени 1981 уряд Іспанії почав реалізацію планів щодо вступу
країни до Північноатлантичного альянсу. 29 жовтня 1981 р. конгрес
депутатів нижньої палати Іспанського парламенту схвалив більшістю
голосів резолюцію, яка дозволяла уряду здіснити офіційне звернення
про вступ Іспанії до НАТО. У грудні 1981 р. на сесії НАТО було
підписано протокол про приєднання Іспанії до блоку. Іспанія вже мала
досвід укладання військових угод: між США та Іспанією існувала
угода „Про дружбу і співробітництво” від 24 січня 1976 р. терміном на
5 років. За цією угодою США зберігали за собою на території Іспанії
три військово-повітряні бази (м. Торрехона, Сарагоса, Севілья) та одну
військово-морську базу (м. Рота). Американська сторона також була
зобов’язана виділити 1,25 млрд. доларів військово-економічної
допомоги. 2 липня 1982 р. угоду було поновлено [9].

Але за нових політичних обставин Іспанія не хотіла бути лише
територією, на якій можна було розмістити військові об’єкти. Окрім
того,  США були єдиною країною,  з якою Іспанія була пов’язана
військовими угодами, і це створювало своєрідну залежність від



зовнішньго курсу політики безпеки Північної Америки [10].
Іспанія прагнула рівності як у відносинах із західноєвропейськими
країнами, так із США, тому залучення до Північно-Атлантичного
Альянсу набуло особливої ваги при провадженні власної зовнішньої
політики. Уряд Сполучених Штатів з прихильністю ставився до
бажання Іспанії приєднатися до НАТО, бо вважав, що за умов
приєднання Іспанії до Альянсу чотири американські бази стали б ще
більш доступними для загальних оборонних потреб країн-учасниць
НАТО, отже, і для США.

Варто зауважити, що історія вступу Іспанії до НАТО є також
історією протистояння опозиції цьому процесу. Як тільки було піднято
питання належності Іспанії до Альянсу, антинатовський рух,
залучивши у свої кола як провідних політиків, так і пересічних
громадян, став невід’ємною чистиною процесу вступу Іспанії до
НАТО. У 1981 р. під час обговорення цього питання в парламенті Союз
Демократичного Центру (лідер Леопольдо Кальво Сотело), Народний
Альянс (лідер Мануель Фрага) та поміркована Каталонська
Націоналістична партія, схилялися сказати «Так» НАТО. Проте Феліпе
Гонсалес (лідер ІСРП), комуністи й зелені, намагаючись зберегти за
Іспанією статус неядерної держави, стали в опозицію до уряду й
очолили антинатовську кампанію.

Опозиція вважала, що Іспанія не повинна вступати до НАТО
через існуючу небезпеку бути залученою у глобальну стратегію блоку
та втратити незалежний зовнішньополітичний курс. Окрім того, новий
проатлатчичний курс уряду не сприятиме розв’язанню соціальних
проблем, бо членство в Альянсі вимагає додаткових витрат.

Іспанський антинатовський рух перетворився на потужне та
багаторесурсне об’єднання, у якому різні вікові групи ввійшли до
складу впливових громадських і політичних організацій. Протестні
акцій,  які тривали до 1986 р., мали на меті переконати громадськість,
що загроза війни з Алжиром чи Марокко, інфляція, паливно-
енергетична криза і навіть британський „колоніалізм” на Гібралтарі –
усе це ще більше загостриться, якщо Іспанія вступить у НАТО [11].

Але Іспанія – країна з парламентською формою демократії, тому
питання членства в НАТО визначалося голосуванням у парламенті
наприкінці жовтня 1981-го. 10 грудня 1981 р. було підписано
Протокол, згідно з яким Рада Атлантичного Альянсу запрошувала
Іспанію приєднатися до НАТО,  а в травні 1982 р. Іспанія формально
набула членства в НАТО [12].

Голосування у парламенті не поклало край антинатовським
акціям протесту, які продовжували поглиблювати внутрішню кризу та



завдавати руйнівного впливу на рейтинг проурядових сил
напередодні чергових парламентських виборів. Опозиційна ІСРП,
зреагувавши на антинатовські настрої громадськості, наполягала на
перегляді договору 1981 р. та призначені дати проведення
референдуму. Ці положення стали ключовими в передвиборній
кампанії ІСРП, яка здобула вражаючу перемогу на виборах:

28 жовтня 1982 р. 10 млн. громадян (48,40%) віддали свої
голоси ІСРП [13].

Отже,  ІСРП прийшла до влади з гаслом “За зміни” (“Por el
cambio”). Феліпе Гонсалесу, секретарю ІСРП, було 40 років, коли він
виграв свої перші вибори в парламент, він був наймолодшим лідером у
Європі того часу.

Перший термін президенства Гонсалеса обмежується роками
1982–1986 роками. Успадкована проблема НАТО та передвиборна
обіцянка вимагали від новообраного уряду підготувати країну до
референдуму. У зв’язку з тим, Фернандо Моран (міністр зовнішньої
політики 1982–1985 рр.) оголошує наступний план дій, скерований на
схвалення або спростування обмеженої інтеграції Іcпанії у військову
структуру Альянсу: насамперед, чітко окреслити позиції країни щодо
обмеженої інтеграції, потім уряд зобов’язаний офіційно повідомити
про політичні,  економічні та оборонні наслідки або інші зміни,
спричинені вступом до НАТО. Після завершення документальної
роботи та укладання „досьє”, настає черга інформування
громадськості.

І на останок – скликання референдуму, який остаточно визначає
ставлення Іспанії до НАТО [14].

Хоча робочий план Ф. Морана був досить чітко окреслений, одне
важливе питання так і залишилося відкритим – дата проведення
референдуму. Феліпе Гонсалес мотивував це так: “У цьому питанні
важливо не приймати поспішних рішень” [15]. Однією з причин того,
що уряд не поспішав дотримуватись обіцянки та проводити
референдум безпосередньо після перемоги на виборах, була
невизначеність його позицій щодо цього питання. Ми спостерігаємо
домінування суперечностей аж до серпня 1984 р., саме тому іспанські
аналітики й сам Феліпе Гонсалес схарактеризували невирішеність
питання НАТО протягом 1982–1984 як період „невизначеності за
розрахунком”, що тривав до тих пір, поки голова уряду та міністр
оборони Нарсис Серра не перетворилися на прибічників обов’язкового
членства Іспанії в НАТО.

Фернандо Моран завжди виступав за відокремлення питання
НАТО від ЄС і не розглядав ратифікацію членства в НАТО як умову



вступу в Співдружність. Ф. Моран та його однодумці не вважали
приєднання до НАТО першочерговим і необхідним заходом і
аргументували це так: 1) Іспанія – новоприбулець в Альянсі, тому
остаточна ратифікація членства Іспанії в НАТО на референдумі не
буде мати суттєвий вплив на загальний баланс сил у Європі; 2) за будь-
яких результатів референдуму уряд буде продовжувати вимагати
скорочення американських військових баз на території Іспанії; 3)
навіть, якщо проведений референдум призведе до виключення Іспанії з
Альянсу, іспанський флот все одно братиме участь в об’єднаних
навчальних тренуваннях, які організовує НАТО в Середземному морі;
4) Іспанія збереже статус “неядерної” держави.

Феліпе Гонсалес, обіймаючи посаду прем’єр-міністра, поставив за
мету курсу зовнішньої політики ІСРП переконати світову
громадськість у новій прозахідній позиції, яку обрала Іспанія разом із
урядом соціалістичної робітничої партії. Таким чином, поступово
відбувається переоцінка зовнішньої політики уряду й усвідомлення
того, що членство в НАТО, насправді, може зробити вплив Іспанії у
світовій політиці більш вагомішим. За сприянням Альянсу Іспанія
також сподівалася розв’язати проблеми відносин із Гібралтаром,
Алжиром, Марокко та реформувати власний військовий комплекс.
Окрім того, здоровий глузд підказував: увійти в структуру Альянсу
лише для того, щоб через 3–4 роки її залишити – це викличе обурення
інших країн-учасниць і, безумовно, негативно відіб’ється на іміджі
країни.

1983 р. можна вважати переломним моментом періоду
«невизначеності»: Феліпе Гонсалес наважується на відкриту підтримку
члества Іспанії в НАТО. Того ж року було здійснено багато подорожей:
іспанський прем’єр відвідав європейські країни та
Сполучені Штати Америки. Особливого значення набув травневий
візит іспанського прем’єр-міністра до Бонна (ФРН), де відбулася його
зустріч з канцлером Гельмутом Колем – перша з ініціатив голови
іспанського уряду. Під час цієї зустрічі Гонсалес уперше оприлюднив
заяву про зміну антинатовських позицій уряду ІСРП і підтримав
німецького канцлера в його намірах розмістити на території
європейських країн Альянсу боєголовки типу Cruise та

Pershing ІІ [16].
Те,  що Гонсалес підтримав Коля в питанні інсталяції ракет, хоча

це й суперечило всій лівій європейській ідеології, яка виступала проти
розміщення ядерних боєголовок на території Європи взагалі, ніяким
чином не шкодило, а навіть, навпаки, сприяло загальному курсу на
європейську інтеграцію. Гельмут Коль став найкращим союзником



іспанського уряду, і Гонсалес із самого початку усвідомив усі
переваги добрих відносин з канцлером. Результатом співпраці двох
урядовців став їхній власний міцний альянс, який вони скували за часи
свого правління. Відносини між Колем і Гонсалесом можна вважати
одним з вирішальних чинників, який допоміг ІСРП перейти від
традиційного нейтралітету до підтримки членства в НАТО .

Ми не можемо стверджувати, що після заяви прем’єра (1983) про
зміни в антинатовському курсі, позиції міністрів відразу стали
проатлантичними, однак перший крок на подолання періоду
«невизначеності» було зроблено, слідом за ним настала черга активних
дій і реформування військового комплексу. У січні 1984 р. Феліпе
Гонсалес звернув увагу громадськості на можливі труднощі технічного
й політичного характеру, які потягне за собою вихід з НАТО. Заява
голови уряду супроводжувалася документом Міністерства оборони, де
були зазначені позитивні моменти членства в НАТО. Документ
Міністерства оборони було видано за активної підтримки Нарсиса
Серра, міністра оборони Іспанії. Окрім Феліпа Гонсалеса, він був
другим провідним політиком, який, захищаючи атлантичну позицію,
зробив дуже багато для її реалізації. Вклад Нарсиса Серра не
обмежується одним виданням проатлантичного документа: для
утворення нового військового складу вищої ланки, який би повністю
підтримав НАТО, міністр оборони призначив адмірала Анхеля
Лібераля на посаду головнокомандуючого. Завдяки політичній
діяльності Нарсиса Серра було зрівняно військову та дипломатичну
участь Іспанії в роботі комітетів Альянсу (комітет Оборонного
планування включно). Таким чином концепція „стримання
переговорів” щодо ратифікації членства в НАТО, яку проголосив та
підтримував Фернандо Моран у 1982 р., поступово було усунуто
новою концепцією, яка закликала покінчити з „невизначеністю за
розрахунком”. Нову концепцію було проголошено Альфонсо Герра
(віце-прем’єр-міністр) на початку липня 1983 р. Погляди Альфонсо
Герра поділяли Хав’єр Солана (міністр культури), Хосе Марія
Мараваль (міністр освіти), Ернест Л’юч (міністр охорони здоров’я) та
інші провідні політики. Але заявам 1983 р. не судилося покласти
кінець періоду „невизначеності”, тому що ті самі політики
продовжували підкреслювати: позиція уряду в питанні НАТО
залишилася незміненою з часів ХХІХ конгресу ІСРП, який відбувся ще
в жовтні 1981-го.  Але тут політики не мали рацію:  якщо порівняти
1981 політичний рік із 1983-м, то зміни були, і дуже суттєві. По-перше,
у 1983 р. Іспанія вже була членом НАТО (хоча й не ратифікувала це
остаточно), а це докорінно відрізняється від основного курсу 1981–



1982 рр., коли йшлося лише про вступ; по-друге, до 1983 р.
Іспанія встигла залучитися у роботу майже всіх органів НАТО.

У червні 1984 р. відбулися збори Федерального комітету ІСРП,
після зборів Феліпе Гонсалес оголосив, що найкраще рішення для
країни – це залишитися в структурі НАТО без інтеграції у військову
командну структуру, без розміщення ядерної зброї на території Іспанії
та при перегляді статусу американських військових баз на території
Іспанії. Ці положення були ще раз викладені на Національних дебатах,
що відбулися 23–25 жовтня 1984 р.  за участю різних політичних сил.
На Національних дебатах прем’єр-міністр виступив з промовою, яка
стала основою для наступних десяти положень: 1) залишитись в
Альянсі; 2) не залучатися до військової структури Альянсу; 3)
скоротити присутність північноамериканських сил на території Іспанії;
4) виступати проти збереження ядерної зброї на території Іспанії; 5) не
виходити з Договору „Проти розповсюдження ядерної зброї”; 6)
залучитися до ЄС; 7) виступати за відновлення Гібралтару; 8) сприяти
представництву Іспанії в Комітеті роззброєння при ООН; 9) розвивати
тему кооперації у сфері оборони з іншими європейськими країнами;
10) опрацювати укладання Спільного стратегічного плану [17].

Після проголошення декалогу можна стверджувати про кінець
періоду «невизначеності за розрахунком» щодо НАТО з боку уряду,
який так заважав продуктивним стосункам Іспанії з країнами
Європейської Спільноти. Проте курс на підтримку членства в НАТО
1984 р., який би гарантував рівновагу в питаннях зовнішньої політики,
докорінно відрізнявся від передвиборчої обіцянки ІСРП 1982 р., а це, у
свою чергу, спровокувало внутрішньополітичну кризу. Ф. Гонсалес
спробував поширити серед власної партії свою проатлантичну теорію
під час ювілейного ХХХ конгресу ІСРП, який урочисто святкувався в
грудні 1984 р. Ця подія викликала найбільш полемічні дебати та
дискусії: «за» чи «проти» НАТО, проводити чи не проводити
референдум – єдиний у своїй неповторності випадок за всю сучасну
європейську історію. Британія якось пережила щось подібне, коли в
парламенті панували настрої проти вступу до ЄС, але в Британії, на
відміну від Іспанії, ніхто не збирався організовувати референдум.

Найактивніші ліві соціалісти Всезагального Союзу Трудящих з
головним секретарем Ніколасом Редондо після ХХХ конгресу ІСРП
розпочали кампанію проти НАТО. Решта групи лівих соціалістів
звинуватили ІСРП та її лідера у зраді основним положенням
іспанського соціалізму. Центр і праві з розпачем критикували ІСРП за
таку радикальну зміну політичного курсу, що, на їхню думку, свідчило
про повну відсутність чітких ідей і мети зовнішньої політики, яку



впроваджував уряд [18].
У червні 1985 р. в Королівському палаці Мадриду було підписано

Акт входження Іспанії у Євросоюз, і для впровадження успішної ЄС-
політики Іспанія повинна була лишитись в Альянсі. За таких обставин
ситуація у зовнішній політиці слугувала додатковим засобом
переконання, а подекуди й відкрито тиснула на міністрів, роблячи з
них прихильників зближення з НАТО. На 1985 р. всі країни ЄС (окрім
Ірландії) набули членства в НАТО. Тому Іспанія, проводячи власну
зовнішню політику, неодноразово відчувала тиск з боку США,
Британії, Німеччини, які ставили за умову успішного залучення до ЄС
інтеграцію до НАТО.

З метою заручитися підтримкою громадян на майбутньому
референдумі, урядом було вжито цілу низку заходів, спрямованих на
зменшення прямого впливу американської сторони на внутрішнє життя
Іспанії та реструктуризацію власних збройних сил. Було розпочато
переговори про скорочення американської присутності в країні.
Вимоги Іспанії були дуже невибагливі: ішлося про закриття однієї
американської бази; американці ж, скорочуючи загальну кількість баз
до 3, відповідно зменшують розмір грошової компенсації за
використання іспанської території. Міністр оборони також наполягав
на скороченні території, на якій було розквартировано американських
військових, і її перенесенні з центру великого міста на периферію.

Нарцис Серра стверджував, що основний напрямок сучасної
оборонної політики вимагає від іспанської армії бути менш схожою на
„окупаційну” і більш інтегрованою в загальну оборонну систему
Заходу, тому при реформуванні військового комплексу кількість
іспанських військових буде зменшено від 250 000 до 195 000 осіб.

Зауважимо, що на початку 1986 р. загальний строк військової
служби вже було скорочено від 15 до 12 місяців. Однак розподіл
грошових витрат на утримання іспанського військово-оборонного
комплексу все ще залишався без змін: 60 % витрат приходилося на
армію,  19  % – на флот; 21 % – на авіацію, тому за умов ратифікації
членства в НАТО, одночасно з модернізацією та реструктуризацією
військово-оборонного комплексу, ця пропорція мала бути змінена так:
40 % – на військово-повітряні сили,  32  % – на армію,  28  % –

на флот [19].
У січні 1986 р. навіть старші генерали позитивно сприйняли

наміри реформувати збройні сили, тобто необхідність реформ
пов’язаних зі вступом у НАТО була нарешті усвідомлена
консервативною верхівкою. Лише офіцери, які відкрито підтримували
путчистів 1981 р., виступали проти залучення країни до структури



Альянсу.
Прогрес у ставленні військових до НАТО стає ще більш

відчутним, якщо ми порівняємо результати діяльності Нарсиса Серра
(1983 – 1986) з передумовами вступу до НАТО: у 1981 р. іспанські
генерали здавались зовсім байдужими до зовнішньої політики, за
винятком питань деяких колишніх колоній Іспанії в Африці.

Наприклад, у жовтні 1981-го Іспанія погодилась надати допомогу
крихітній Екваторіальній Гвінеї у розмірі кількох човнів для
патрулювання берегів і 1000 військових, але генерали продовжували
залишатися необізнаними стосовно сучасного Альянсу [20].

Отже, на початку 1986 р. переважна більшість військових була
переконана, що Альянс – це майбутнє сучасного та модернізованого
військово-оборонного комплексу й гарантія успішної зовнішньої
політики Іспанії.

Незважаючи на сильні антинатовські настрої громадськості,
телебачення завжди виступало на стороні соціалістів, а соціалісти
дуже майстерно використовували цю „зброю” впливу на маси.

4 лютого 1986 р. Феліпе Гонсалес на
парламентському засіданні виступив з промовою на захист
атлантичного вибору Королівства Іспанії. Промова Альфонсо Герра, де
заступник Ф. Гонсалеса закликав до схвальної відповіді на
запланованому референдумі, транслювалася телебаченням. Обидва
політики, „оспівуючи принади НАТО”, підкреслювали, що передусім
виступають за солідарність серед європейців. Америка ж в цьому
контексті майже не згадувалась, і взагалі все це мало вигляд, ніби
НАТО – ще один крок, завдяки якому ЄС буде ближче [21].

Декрет, який призначав референдум на 12 березня 1986 р., було
видано 7 лютого. У ньому мовилось:

Уряд вважає за потрібне подальше перебування Іспанії в
Огранізації Північноатлантичного Альянсу з позиції національних
інтересів і вважає, що перебування повинно бути узгоджено з такими
умовами: 1) участь Іспанії в Організації Північноатлантичного
Альянсу не передбачає її приєднання до об’єднаної військової
структури НАТО; 2) заборону розміщення та зберігання ядерної зброї
та її доставки на іспанську територію буде збережено;  3) буде
розпочато поступове скорочення військової присутності Сполучених
Штатів в Іспанії.

Запитання: Чи згодні Ви, щоб Іспанія надалі брала участь в
Організації Північноатлантичного Альянсу на умовах, запропонованих
урядом Іспанії? [22].

Зауважимо, що в запитанні референдуму абревіатура НАТО (ісп.



ОТАN) майже не фігурує. Сама назва „ОТАN” понад п’ять років
слугувала мішенню для різномантних нападів у формі різких слоганів;
Атлантичний Альянс, навпаки, звучить набагато благородніше, тому
уряд ІСРП прийняв мудре рішення, яке в майбутньому виправдало
себе, замінити „НАТО” на „Атлантичний Альянс” при складанні
основного питання референдуму.

Хоча соціалісти обрали правильну тактику ведення політичних
дебатів, заручилися підтримкою засобів інформування громадськості
та розпочали реформування власного військового комплексу, експерти
та спостерігачі прогнозували відповідь «Ні» на головне запитання
референдуму: «Чи згодні ви, щоб Іспанія залишилася в
Організації Північноатлантичного Альянсу?» – їхня думка базувалася
на результатах соціологічних опитувань і спостереженні за розвитком
антиамериканізму, який виливався в антинатовські демонстрації.
Журнал «Економіст», наприклад, надає такі дані проведеного в травні
1985 р. опитування: 16% опитаних вважають Америку дружньою щодо
Іспанії країною; 43% опитаних зазначили, що вони взагалі не люблять
«американський стиль життя», хоча дуже багато іспанців перебувають
на гачку того самого стилю життя (йдеться про споживацьке ставлення
суспільства та американську поп-музику). Більш ніж половина
опитаних хоче,  щоб Іспанія залишила НАТО,  і лише 1  з 5 іспанців
виступає за підтримку НАТО. Окрім того, великий відсоток населення
ще не вирішив остаточно, якої сторони дотримуватися [23].

У 1985 р. антиамериканізм простежувався в усіх вікових
прошарках суспільства: як до 25, так і після 50 років. Тому Іспанія
дуже прохолодно зустріла президента Рональда Рейгана. Під час візиту
американського президента у травні 1985 р. в Мадриді й Барселоні
мали місце численні демонстрації з антинатовськими слоганами та
спалюванням зображення Рейгана і прапора Сполучених Штатів.

Інша провідна опозиційна партія – Народний Фронт (НФ) –
завжди була зацікавлена, щоб Іспанія залишилася повноправною
країною-учасницею НАТО, але за умов політичної конкуренції НФ
звернувся до своєї групи підтримки з проханням проігнорувати
референдум.

Мануель Фрага (лідер НФ) виступав проти референдуму 1982 р. і
не наважився б на його проведення у 1986-му. По-перше, не було
необхідності ще раз затверджувати вступ до НАТО в парламенті;  по-
друге, це була власна оригінальна точка зору – прямий наслідок
демократії, а не плебісциту. Хоча Гонсалес дуже добре усвідомлював
політичну транседенцію щодо майбутнього опитування, він вірив і
дотримувався такого політичного кредо: щоб виграти, не треба боятися



програти. Фрага навпаки намагався “урвати” багатий політичний
шматок, розраховуючи лише на поразку ІСРП [24].

12 березня 1986 р. іспанські громадяни повинні були вирішити:
чи Іспанія залишається в НАТО, чи виходить із блоку.

Незважаючи на песемістичні прогнози, референдум закінчився
перемогою партії Гонсалеса: 52,2% населення, що взяло участь у
референдумі, проголосували за подальше перебування Іспанії в НАТО
проти 40%, чия відповідь була «Ні»; решта відсотків – ті, хто
утримався або зіпсував бюлетні [25]. Таким чином, відбулася перемога
уряду над усіма політичними угрупованнями: від лівих до
правих – і вперше за всю історію НАТО було вибороно безпрецедентні
умови вступу: відмова від інтеграції у військову організацію Альянсу
[26].

Міжнародний ефект референдуму: країни-засновниці НАТО, що
із самого початку вважали організацію референдуму недоцільною або
“непотрібним ризиком”, зітхнули з полегшенням, довідавшись про
позитивні результати. Цим референдумом було завершено формування
мети всього курсу зовнішньої політики Іспанії, який було дуже
сором’язливо започатковано за часів Союзу Демократичного Центру.
Сучасна Іспанія вірна своєму європеїстичному кредо: країна повністю
інтегрувалась у дві найбільш впливові організації Заходу: НАТО і ЄС.

Референдум було виграно, проте перемога, окрім міжнародного
визнання, вдарила по внутрішнім проблемам і сприяла їхньому
ускладненню: демократичні партії, як і більшість іспанських родин,
поділилися на два табори через своє ставлення до НАТО; знову
відновилося почуття відокремленості та роздрібленості; загострилися
відчуття ворожості до Радянського Союзу і, мабуть, до всіх, але
найбільше – до США.

Перемога вимагала від уряду виконання таких додаткових
завдань, як зменшити американську військову присутність, заборонити
ядерну зброю на території Іспанії, але найголовніше – відновити
внутрішній баланс ІСРП, бо багато хто відкрито звинувачував уряд
Гонсалеса у зраді соціалізму. Та незважаючи на те, що авторитет
Феліпе Гонсалеса нібито похитнувся, відповідь „так” на референдумі
(а це його особисте досягнення) на 100% зробила його самим відомим
іспанським політиком.

Референдумом 1986 р. було завершено період значного
реформістичного поштовху уряду ІСРП, а роки 1982–1986 збігаються з
роками реорієнтації зовнішньої політики країни на повну інкорпорацію
у наднаціональні Європейські інститути.
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В статье освещаются условия и процесс вступления
Королевства Испании в НАТО. Автор изучил специфику внутренней
политической борьбы в испанском парламенте, историю
антиамериканского движения общественных организаций и
особенности проведения референдума, на котором членство Испании
в НАТО подтвердилось окончательно. Автор также проанализировал
эволюцию политики безопасности и внешнеполитического курса
ИСРП под руководством Фелипе Гонсалеса. В этом контексте
успешная интеграция Испании в европейские институты
безопасности рассматривается как результат отказа от
традиционного нейтралитета и осознание необходимости



реформирования собственного военного комплекса.
Ключевые слова: Испания, Североатлантический альянс (НАТО),

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), Европейское
Содружество (ЕС), Фелипе Гонсалес, антиамериканизм, военные
базы, социологический опрос, референдум.

The article deals with terms and a condition of Spain’s joining NATO.
The research is focused on studying the internal political debates, which
took place at the Spanish Parliament, and representing the history of anti-
American movement, the public organizations were faced with. Hereby
much attention is paid to peculiarities of Spain’s voting for NATO as well.
The author analyzed security and defense policy and external political
course drawn by Gonzalez administration. Within this context the successful
Spain’s integration into European security institutes is viewed as the results
of abandoning traditional neutralism and realizing the necessity of national
military transformations.
Key words: Spain, North Atlantic Treaty Organization (NATO), Spanish
Socialist Worker’s Party (SSWP), European Community (EC), Felipe
Gonzalez, anti-Americanism, military bases, opinion poll, referendum.


