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Система концтаборів нацистської Німеччини явище унікальне і 

за своїми масштабами і за своєю жорстокістю. Пенітенціарна система 

Третього Рейху була визнана світовою громадськістю злочином проти 

людства. 
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КАТАЛОНСЬКА КРИЗА: СПРОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

 

Останнім часом актуальності набуло Каталонське питання – 

референдум за проголошення незалежності, акції протесту каталонців, 

реакція іспанського уряду. Сепаратистські тенденції, які з новою силою 

спалахнули в регіоні, можуть сприяти поширенню подібних настроїв у 

інших країнах. До того ж ці події впливають на міжнародний статус 

країни в цілому. 

Каталонія дуже відрізняється від інших частин Іспанії. 

Причиною відмінностей є особливий історичний розвиток, який 

пройшла Каталонія. 

Тривалий час Каталонія мала автономію, що задовольняло 

вимоги значної частини населення регіону. Але прагнення каталонців 

були більшими – вони прагнули незалежності. 

Новий етап у взаємовідносинах Мадриду і Барселони 

розпочався на початку ХХІ ст., одночасно з світовими кризами 2008 та 

2012 рр. Так, протягом 2009-2011 рр. у багатьох містах провінції 

відбулися неформальні «референдуми» щодо незалежності, які 

посилили у Каталонії сепаратистські тенденції. Але реакція 

консервативного уряду М. Рахоя, який завжди виступав за 

централізацію влади в Мадриді, була негативною щодо питання 

незалежності Каталонії. Тому в день найбільшого національного свята 
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Іспанії – День іспанської нації, 12 жовтня 2012 р. у Барселоні пройшов 

мільйонний мітинг за незалежність Каталонії. У січні 2013 року 

каталонський парламент ухвалив Декларацію про суверенітет, пізніше 

визнану Конституційним судом Іспанії незаконною [4]. 

У 2015 р. прихильники незалежності повторно виграли вибори. 

Новий голова уряду Карлес Пучдемон відмовився дати клятву вірності 

монарху Іспанії і підштовхнув провінцію до нового референдуму. 

1 жовтня 2017 р. влада Каталонії в односторонньому порядку 

провела референдум щодо незалежності – попри протидію іспанського 

уряду, який оголосив голосування незаконним. Більше 90 % учасників 

референдуму висловилися за незалежність та вихід із складу Іспанії [1, 

с. 177]. 

Варто зазначити, що через тиждень після того, як у Каталонії 

відбувся референдум щодо відокремлення, у найбільших містах Іспанії 

відбулися мітинги на підтримку єдності країни. Найбільші мітинги 

пройшли у Мадриді та Барселоні. Учасники мітингів вимагали владу 

Іспанії та Каталонії повернутися до переговорів [7]. 

Оскільки Каталонії лідери продовжували шантажувати владу 

оголошенням незалежності, то 27 жовтня 2017 р. Сенат Іспанії 

призупинив автономію цього регіону, застосувавши ст. 155 

Конституції, увівши пряме управління Мадрида [2]. Але вже у червні 

2018 р. цей період закінчився, із принесенням присяги новим 

каталонським урядом. Очільником нового Женералітету став Кім 

Торра, який заявив, що буде продовжувати політику, спрямовану на 

здобуття незалежності [3]. 

У свою чергу, віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво зауважила, 

що переговори з каталонськими сепаратистськими партіями припинені, 

і Мадрид більше не висловлюватиме нових пропозицій з цього 

питання [5].  

У лютому 2019 р. у Мадриді тисячі іспанців з гаслами «За 

єдину Іспанію» та «Вибори негайно» вийшли на акцію протесту проти 

політики уряду прем'єра-міністра Педро Санчеса у питанні 

врегулювання каталонської кризи [6]. 

На разі перед урядом стоїть ключове голосування за бюджет на 

2019 р., що, ймовірно, провалиться без підтримки каталонських рухів. 

Вони вже сказали, що їхня підтримка бюджету буде залежати від ходу 

переговорів щодо питання каталонської самостійності. А невдача з 

бюджетом у парламенті може штовхнути країну до позачергових 

виборів. 
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В умовах Першої світової війни будуються якісно нові 

відносини між США та Німеччиною. Багато в чому на подані 

відносини впливав той факт, що у Німеччині, незважаючи на початок 

війни, залишилось декілька десятків тисяч американських громадян за 

благополуччя котрих відповідали керівні кола США. Як наслідок 

постала потреба у розбудові мережі підтримки поданих громадян та 

визначенні їх обсягів, які б не порушували нейтральне законодавство. 

Враховуючи той факт, що поданий аспект не піднімався істориками 

можемо констатувати про актуальність запропонованої наукової 

розвідки. 

Мета статті – дослідити становище американських громадян у 

Німеччині у перші місяці війни та спроби американського уряду у 

організації їх життя.  


