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ŠKOTI IN NEODVISNOST
Izvleček
Diplomsko delo iz zgodovinskega in geografskega vidika obravnava prizadevanja Škotov za
lastno državnost in neodvisnost v okviru Združenega kraljestva. Predvsem na osnovi analize
literature in spletnih virov predstavi razvoj škotskega narodnega gibanja in škotske narodne
identitete. Poseben poudarek je na referendumu za neodvisnost Škotske. V povezavi s tem so
predstavljena pereča predreferendumska vprašanja med britansko in škotsko vlado, analiza
javnega mnenja škotskih volivcev ter njihov odnos do referendumskega vprašanja. Ugotovitve
diplomskega dela so, da zgodovinske vezi, gospodarske koristi in socialna varnost, ki jo
Velika Britanija nudi Škotski, vplivajo na zapoznelo in manj radikalno pojavljanje
nacionalizma med Škoti in zavirajo možnosti za uspeh Škotske na referendumu za
neodvisnost.
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politična geografija, Škotska, referendum, Velika Britanija, nedržavni narodi

THE SCOTS AND THE INDEPENDENCE
Abstract
From the geographical and historical point of view, the thesis examines the efforts of the
Scottish nation to reach their independence within United Kingdom. Based on the analysis of
literature and internet resources, it introduces the developement of the Scottish national
movement and Scottish national identity. Special focus is placed on the Scottish independence
referendum. The burning referendum issues betwen Scotlans's and British government are
presented along with the analysis of public opinion of Scottish voters and their relation
towards the referendum question. The results of the analysis show that the historical bonds,
economic benefits and social security which Great Britain provides to Scotland, are the
factors that influence the late and less radical developement of nationalism among the Scots.
It is found that consequently, these are the factors that reduce their chances for a successful
independence referendum.
KEY WORDS
political geography, Scotland, referendum, Great Britain, stateless nations
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1. UVOD
Narodi so, po prevladujočem mnenju raziskovalcev tega vprašanja, etnične skupine s ciljem
ustanovitve lastne države po načelu samoodločbe ali vsaj pridobitev politično-teritorialne
avtonomije. Načelo samoodločbe, ki pravi, da ima vsak narod pravico do lastne države, se je
izoblikovalo ob koncu 18. stoletja, po navdihu francoske revolucije, torej slabih sto let po
tem, ko je Škotska sklenila parlamentarno unijo z Anglijo, s čimer je prišlo do nastanka
Velike Britanije. Prvič se je zamisel, da morajo države slediti nacionalni karti in ozemeljski
distribuciji pojavila na Dunajskem kongresu leta 1815, v mednarodnem pravu pa je bila
sprejeta na Mirovni konferenci leta 1919 v Parizu, ko so pravico do samoodločbe narodov
priznali kot osnovno vodilo novega evropskega reda. Pojma narod in država sta s tem postala
tako rekoč neločljiva, v nekaterih jezikih, kot so angleščina, francoščina in italijanščina, pa se
uporabljata celo kot sinonima (Bufon, 1997, str. 97).
Nacionalizem, ki je izrazito evropski pojem, se je v prvih unitarnih zahodnoevropskih
državah, med katere spada tudi Velika Britanija, izražal predvsem kot lojalnost že obstoječi
politični entiteti in vladarju ter manj kot pripadnost narodu v današnjem pomenu besede. Tako
je v unitarnih državah (med katere spadajo tudi Francija, Švedska, Portugalska in deloma
Španija) »moderna« nacionalna država nastala pred narodi. S tem je država oblikovala narode
in ne obratno (Prav tam, str. 98).
Tako imenovane »narode brez države« oz. nedržavne narode najdemo v številnih evropskih
državah, zadnje čase pa je v okviru novih evropskih okoliščin mogoče čutiti določen preporod
vsaj nekaterih izmed njih, med njimi tudi škotskega (Zupančič, 2010, str. 233–234).
Slednjemu je v zadnjih štiridesetih letih uspelo vzpostaviti določeno stopnjo teritorialne
avtonomije, s čimer so se ustvarile okoliščine za tesnejše povezovanje članov ter za njegovo
delno institucionalizacijo. Škotski narod je s svojim vzdrževanjem in krepitvijo instrumentov,
kot so politične stranke, izobraževalne in kulturne ustanove ter z možnostjo usmerjanja
gospodarskega in socialnega razvoja, zmogel ohranjati lastno kulturo in identiteto (Prav tam,
str. 237).
Poleg škotskega, je v Evropi primerov nedržavnih narodov, za katere je značilna kulturna
izgrajenost, vsaj nekatere oblike trajne medsebojne povezanosti in neizoblikovanost lastne
državne organizacije, veliko (Prav tam, str. 234). Med njimi so najbolj odmevni katalonski,
baskovski in galicijski v Španiji, valižanski v Združenem kraljestvu, valonski in flamski v
Belgiji in bošnjaški v Bosni in Hercegovini. Poleg njih pa med razmeroma številčne,
organizirane in afirmirane nedržavne narode sodijo tudi Ferci na Ferskih otokih, Retoromani v
Švici, Gagauzi v Moldaviji ter Kareli, Komi, Tatari, Marijci, Čuvaši, Mordvinci, Udmurti,
Baškiri, Kalmiki, Čečeni, Inguši, Kabardinci, Balkarci in Osetinci v Rusiji (Prav tam, str.
238).
Za škotski (pa tudi valižanski) primer v Združenem kraljestvu, je značilno, da je raba
narodnega jezika omejena zgolj na skromno manjšino prebivalstva, saj kot uradni jezik
prevladuje angleščina (Prav tam, str. 239). To je za narodno gibanje na Škotskem pomenilo,
da se je namesto na jezik in kulturo osredotočilo na pridobitev upravne moči, ki jo je Škotska
v preteklosti, kot samostojna država pred letom 1707, namreč že imela. Ta se je ohranjala
preko institucije Škotske prezbiterijanske cerkve, ki je po nastanku unije prevzela vlogo
upravljanja in odločanja o zadevah na Škotskem, skrbela za šolstvo, moralni in socialni vidik,
hkrati pa delovala kot idejna povezovalka škotskega naroda.
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Rezultat prizadevanj narodnega gibanja je, da Škotska danes poseduje svoj parlament,
denarno valuto ter ima možnost mednarodnega delovanja, ne samo na političnem, ampak tudi
na kulturnem in športnem področju (Prav tam).
Visoka stopnja avtonomije, ki jo Škotska uživa znotraj Velike Britanije je rezultat prizadevanj
narodnega gibanja za vse večje samoupravne pristojnosti Škotske v razmerju do države. Ta so
se prvič odrazila v referendumu za ustanovitev škotske skupščine leta 1979, ki mu je
veljavnost izničila premajhna volilna udeležba, Škoti pa so ponovno poskusili ter uspeli na
referendumu za ustanovitev škotskega parlamenta leta 1997.
Danes škotski narod ponovno stoji na pragu odločitve, ki se je iz postopnih zahtev po višanju
stopnje avtonomije prelevila v možnost odločanja o lastni državi. Referendum, na katerem
bodo prebivalci Škotske 18. septembra 2014 o neodvisnosti, sproža v predvolilnih kampanjah
številna vprašanja in nesoglasja o poreferendusmkem stanju na Otoku. Hkrati je tekma za
volilne glasove ponovno spodbudila številne raziskave javnega mnenja, ki nam razkrivajo
odnos škotskih volivcev do neodvisnosti, posledično pa tudi orisujejo stanje škotskega
nacionalizma, kar je pod žaromete zopet postavilo vprašanje narodne in nacionalne identitete.
Namen diplomskega dela je iz zgodovinskega in geografskega vidika proučiti ter analizirati
prizadevanja Škotov za državnost in neodvisnost, predstaviti in analizirati škotske argumente
za neodvisnost, ki služijo kot podlaga za predvolilno kampanjo ter prikazati dileme, ki se v
zvezi z njimi pojavljajo. Namen dela je prav tako analizirati javno mnenje, ki o
referendumskem vprašanju vlada med škotskimi volivci ter predstaviti odziv slovenskega
medijskega prostora skozi oči dnevnoinformativnih oddaj na politično dogajanje na
Škotskem.
Hipoteza diplomske naloge se glasi, da zgodovinske vezi, gospodarske koristi ter socialna
varnost, ki jo Velika Britanija nudi Škotski, vplivajo na zapoznelo in manj radikalno
pojavljanje nacionalizma med Škoti in zavira možnosti za uspeh Škotske na referendumu za
neodvisnost.
Metode dela, ki sem jih uporabila pri izdelavi diplomskega dela, temeljijo predvsem na
proučevanju teoretične podlage, kot osnove za razumevanje procesov in teorij povezanih s
pojmom naroda, študiju (predvsem) tuje literature, spletnih virov in internetnih časopisnih
člankov, ki so služili kot osnova za prikaz in analizo vprašanj v zvezi s prihajajočim škotskim
referendumom ter analizi arhivskega gradiva v arhivu Televizije Slovenija. Za slednjega sem
se odločila zaradi predpostavke, da je televizija najbolj razširjen in najvplivnejši medij
množičnega komuniciranja ter posledično odraža glavne smernice zanimanja preostalega
medijskega prostora.
Literatura, na katero sem se pretežno opirala je bila monografija z naslovom The Scottish
Nation, katere avtor je T. M. Devine, teoretično podlago pa mi je v veliki meri nudilo delo
Anthony D. Smitha, z naslovom Nacionalizem. Teorija, ideologija, zgodovina. V veliko
pomoč so mi bile tudi uradne spletne strani britanskih in škotskih državnih institucij, med
drugim spletni strani škotskega parlamenta in škotske vlade.
1. 1. Zgradba diplomskega dela
Zgradba diplomskega dela sledi njegovim namenom in je razdeljena v štiri glavne vsebinske
sklope. V prvem se posvečamo teoriji in problematiziramo in opredeljujemo pojme, ki se
9

nanašajo na têrmine, povezane s poskusi definicije naroda. Drugi vsebinski sklop se nanaša
na predstavitev in zgodovinsko analizo razvoja škotske identitete in prizadevanj škotskega
narodnega gibanja za avtonomijo. Tretji obravnava Škotsko s fizično in
družbenogeografskega vidika, medtem ko četrti obravnava vprašanja in analize povezane s
tematiko škotskega referenduma.
Če se podrobneje ozremo po poglavjih, bomo v drugem našli oris in predstavitev problema,
navezujočega se na teoretične osnove, katerih namen je poskus definiranja osnovnih pojmov
za potrebe razumevanja problematike škotskega naroda.
Kljub temu, da zgodovina škotsko-angleških odnosov sega precej dlje nazaj od 18. stoletja,
smo se v tretjem poglavju osredotočili predvsem na zgodovinski pregled znotrajdržavnega
razmerja med Škoti in Angleži od začetkov njihove skupne poti v okviru države, ki živi še
danes, tj. Velike Britanije. Na tem mestu smo predstavili vplive anglikanizacije na škotsko
narodno zavest znotraj škotsko-angleške unije, naredili kratek oris političnih razmer, ki so
vplivale na razvoj škotskega narodnega gibanja ter predstavili gradnike in dejavnike, ki so
vplivali tudi na razvoj škotskih simbolov, kot osnove škotski narodni identiteti.
Četrto poglavje zaobjema kratko fizično in družbenogeografsko predstavitev obravnavanega
območja Škotske, medtem ko so v petem poglavju predstavljene vse tri veje oblasti, ki na
Škotskem delujejo odkar so škotski volivci na referendumu leta 1997 glasovali za ustanovitev
lastnega parlamenta.
V šestem poglavju so predstavljena glavna nesoglasja pri procesu referendumskih usklajevanj
med škotsko in britansko vlado ter obravnavane težave, ki se s tem pojavljajo. Hkrati so na
tem mestu predstavljena stališča obeh glavnih referendumskih kampanj ter odzivi na načrt za
neodvisno Škotsko (Bela knjiga ali White Paper), ki ga je sestavila škotska vlada.
V sedmem poglavju analiziramo javno mnenje škotskega in angleškega dela Britancev ter
ugotavljamo kakšen je odnos volivcev do vprašanja, ki bo zastavljeno na referendumu in kaj
pravijo ankete javnega mnenja o naklonjenosti do neodvisnosti Škotske.
Osmo poglavje se posveča analizi odprtih vprašanj, ki so se skupaj z napovedjo referenduma
odprla med škotsko in britansko vlado. V tem delu so predstavljene posledice, s katerimi bi se
morali potencialno spopasti Velika Britanija in Škotska, v primeru, da bi slednja na
referendumu dosegla podporo za vzpostavitev lastne državnosti.
Omenjenim poglavjem sledi analiza škotskega prizadevanja za neodvisnost in vseh
morebitnih posledic, ki bi jih prinesle nove razmere na Otoku, hkrati pa so v tem poglavju
povzeti tudi rezultati in ugotovitve arhivskega dela, ki je bilo izvedeno v arhivu Televizije
Slovenija z namenom predstaviti pokritost škotskega vprašanja v slovenskih medijih.
Problemi, ki so se pojavljali pri pisanju diplomskega dela so se dotikali predvsem zagat,
poveznih s prevajanjem strokovne terminologije. Zaradi pretežno tujejezične literature je
prihajalo do težav predvsem na področju prevajanja nekaterih izrazov s področja prava,
državne ureditve in ekonomije. Ta naloga je bila še posebej zapletena pri obravnavi tem,
povezanih s škotskim parlamentom in različnimi vladnimi službami, ki v našem izrazoslovju,
zaradi specifičnosti britanske državne ureditve, nimajo pravega ekvivalenta.
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K temu je treba dodati še, da se v diplomskem delu zaradi bolj tekočega branja, namesto
polnega uradnega imena Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ponekod
uporabljajo tudi sopomenke ali zgolj posamezni deli imena, npr. Združeno kraljestvo,
Britanija, Otok itd.
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2. TEORETIČNI DEL
Kljub temu, da je definicija pojmov, kot so nacionalna država, narod in nacionalizem, stvar
številnih in dolgoletnih razprav med strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tovrstnimi vprašanji, pa
soglasja, ki bi privedlo do enoznačne opredelitve omenjenih pojmov, ni.
Tako smo se vsakič, ko se ukvarjamo z narodnostno tematiko, primorani ukvarjati tudi s
problematiko raznoterih nepoenotenih definicij, ki bi razložile in opredelile naš predmet
obravnave, ki je v tem primeru (škotski) narod.
Ne samo, da obstaja več različnih pogledov na to, kaj so tisti elementi, ki generirajo oz.
povezujejo skupino ljudi v narod, ampak se misleci, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko,
razhajajo že pri kronološkem vprašanju, ali so narodi pojav moderne dobe ali pa so obstajali v
vseh zgodovinskih obdobjih oz. celo od pradavnine1. Različna so tudi mnenja o nastanku
naroda, kjer si nasprotujejo mnenja ali so narodi nekaj kar obstaja že v »naravnem redu«2 ali
nastajanje narodov izzovejo različne družbenoekonomske, kulturne, politične idr. situacije
(Smith, 2005, str. 63–68).
Kljub omenjeni problematiki definiranja pojmov, bomo v naslednjih poglavjih poskušali
določiti teoretične okvire têrminov, ki imajo v svojih korenih latinsko besedo natio (lat. rod,
ljudstvo, narod).
2. 1. (Narodna) identiteta
Pri vprašanju definicije etnije, naroda in nacije je pomemben pojem identitete, ki pa je
pomensko precej razvejan. Poznamo dve glavni vrsti identitete: osebno in skupinsko (Brovč,
2003, str. 8). Etnična, narodna in nacionalna identiteta, ki nas na tem mestu zanimajo, so
izrazito skupinske, kompleksne, med njimi pa je tudi težko zarisati jasno ločnico (Južnič,
1993, str. 265). Posledično se podoben problem pojavi tudi pri razlikovanju med pojmi etnija,
narod in nacija.
Beseda identiteta izhaja iz latinske besede idem kar pomeni »isti«. Z razvojem jezika je iz
tega izšla beseda identicus, kar pomeni »istoveten, eden in isti«, zaradi česar bi lahko beseda
identiteta pomenila istovetnost oz. poistovetenje človeka (Brovč, 2003, str. 6).
Posamezniki imamo tako individualne kot skupinske identitete, ki so med seboj v vzajemnem
odnosu. Kulturna, etnična, narodna in nacionalna identiteta so le nekatere izmed oblik
skupinskih oz. kolektivnih identitet. Slednje definiramo kot občutek pripadnosti določeni
skupnosti, ki pa je pogojena z objektivnimi in subjektivnimi kriteriji (Šabec, 2006, str. 146).
Kolektivna identiteta je dinamičen proces in ne stanje, poleg tega pa je notranje raznolika,
pluralna in v nenehnem spreminjanju (Prav tam; cv: Šabec, 2000).
Smith nacionalno identiteto definira kot »nenehno reproduciranje in reinterpretiranje vzorcev
vrednot, simbolov, spominov, mitov in tradicij, ki tvorijo značilno dediščino narodov, in

1

Stališče, da so narodi obstajali v vseh zgodovinskih obdobjih, so podpirali mnogi strokovnjaki pred drugo
svetovno vojno. Tovrstni pogled na obstoj narodov imenujejo perenializem (Smith, 2005, str. 68).
2
Abbe Sieyes, ki ga štejemo med zagovornike primordialistične paradigme pravi, da moramo na narode gledati
kot na posameznike zunaj socialnih vezi, v naravnem stanju. Narodi tako po njegovem obstajajo le v naravnem
redu (Smith, 2005, str. 70).
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identificiranje posameznikov s temi vzorci, z dediščino in njenimi kulturnimi prvinami«, kar
bi prav tako lahko rekli tudi za narodno identiteto (Smith, 2005, str. 30).
2. 2. Etnija
Izraz »etnično« izhaja iz grške besede ethnos in pomeni skupino, v katero se ljudje rodijo, v
nasprotju s civitas, skupino, kateri pripadnost si posamezniki lahko pridobijo (Toplak, 2011,
str. 18).
Elementi, na podlagi katerih se pripadniki etnične skupnosti identificirajo drug z drugim, so
skupna dediščina, ki zajema predvsem skupni jezik, na njem temelječo kulturno ustvarjalnost,
skupno religijo in skupne prednike. Da se pripadniki etnične skupnosti lahko zavedo in
prepoznajo svojo etnično pripadnost, morajo ne le identificirati medsebojno povezanost
(»Mi«), ampak tudi prepoznati razlike od preostalih etničnih skupnosti (»Drugi«) (Prav tam,
str. 15).
Stane Južnič3 etnijo definira kot potencialni narod oz. neko splošno stanje v določeni skupini,
ki ima izoblikovano zavest o pripadnosti in neke oblike skupne kulture, vendar pa po
njegovem etnija nima ideologije, ne razmišlja o svoji enkratnosti, zgodovinski avtonomnosti
in kontinuiteti in nima prave ideološke elaboracije.
Po besedah Rudija Rizmana je težko določiti, kdaj je neka skupnost narod (in kdaj etnija), saj
vedno obstaja nevarnost, da se njegovi definiciji kateri narod ne bi izmaknil ali pa bi bil
proglašen za neobstoječega. Pri tem namreč ne gre toliko za to, kaj nekaj je, kot to, v kaj
ljudje verjamejo da obstaja in da je obstajalo v zgodovini (Šabec, 2006, str. 16; cv: Rizman,
1991).
2. 3. Narod
Izraz narod izhaja iz latinskega korena natio in pomeni povezanost ljudi na podlagi rojstva,
saj naj bi se v pripadnosti tej skupini že rodili (Toplak, 2011, str. 17).
Da je definiranje pojma narod zahtevna in kompleksna naloga, kažejo tudi različne teorije in
pristopi številnih avtorjev, ki so jih slednji razvili v odnosu do tega vprašanja. Tako pri
definiranju naroda in razmišljanju o nacionalizmu trenutno prevladuje modernistični4 pristop,
ki pa še zdaleč ni edini, saj se mu v teoretičnih razlagah o nastanku narodov ob bok
postavljajo tudi perenializem5, primordializem6, etnosimbolizem7, vsak izmed njih s svojimi
idejnimi podtokovi.
3

Južnič, 1993, str. 265.
Modernisti trdijo, da je nacionalizem proizvod modernosti. Po njihovem enako velja tudi za narode, nacionalne
države, nacionalne identitete, vse pa se je po njihovem začelo s francosko revolucijo, ki ni le ustoličila novih
ideologij, temveč tudi novo obliko človeške skupnosti, novo vrsto kolektivne identitete, nov tip vladavine in
novo vrsto meddržavnega reda. Na vprašanje katere so specifično moderne značilnosti nacionalnih pojavov in
katere so glavne razmere, ki so spodbudile nastanek narodov, nacionalnih držav in nacionalizma odgovarjajo
različne veje modernizma, kot so družbenoekonomska, družbenokulturna, politična, ideološka in
konstrukcionistična (Smith, 2005, str. 65 – 67).
5
Pred drugo svetovno vojno so mnogi strokovnjaki podpirali stališče, da so narodi obstajali v vseh zgodovinskih
obdobjih in da mnogi obstajajo celo od pradavnine. Takšno razmišljanje je bilo med stroko aktualno vse do 40.
let 20. stoletja. K temu je deloma pripomoglo enačenje rase z narodom. Najvidnejši zagovornik perenializma je
bil Ernest Renan (Smith, 2005, str. 68). Za definicijo naroda mu je bila bistvena volja posameznikov, ki delujejo
sporazumno, kar je povzel v znanem odlomku: »Obstoj naroda je – oprostite prispodobi – vsakodnevni plebiscit,
prav kakor je obstoj posameznika nenehno potrjevanje življenja« (Prav tam, str. 53). Renan je menil, da naroda
4
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Definicije naroda torej segajo od tistih, ki poudarjajo »objektivne«8 dejavnike, kot so jezik,
religija in običaji ter ozemlje in institucije do onih, ki izpostavljajo »subjektivne« dejavnike 9,
kot so občutja in zaznave, kar pa otežuje ločevanje narodov od drugih skupnosti, kot so
religije, plemena, mestne države in imperiji, ki se prav tako lahko opredeljujejo na podlagi
subjektivnih navezav (Smith, 2005, str. 22).
Opredelitev obravnavanega pojma bomo v našem primeru povzeli po Benedictu Andersonu10,
ki narod od etnije loči po tem, da ima skupina, ki tvori narod, poleg skupne kulture in zavesti
o pripadnosti, tudi poudarjeno politično in ideološko dimenzijo. Taka družba je lahko tudi
strukturirana in razdeljena v sloje ali razrede. Narod se projicira v preteklost, dokazuje svojo
zgodovinsko kontinuiteto in išče svoje korenine v čim bolj oddaljeni preteklosti, narod pa je
tudi potencialna nacija.
2. 4. Nacija
Nacijo definiramo kot narod, ki si je pridobil politično suverenost na določenem ozemlju,
slednje pa je s tem postalo nacionalna država. Ker je država geopolitična, narod pa etnokulturna entiteta, se koncepta državljanstva in etnične pripadnosti običajno med seboj
povezujeta. Nacijo lahko razumemo tudi kot skupnost državljanov in prebivalcev države, ki se
razlikujejo po nacionalni in kulturni pripadnosti (Toplak, 2011, str. 19).
Teoretiki, ki se ukvarjajo s pojmom nacionalne države, se večinoma strinjajo, da gre za pojav,
ki je povezan z modernostjo in časovno umestljiv zlasti v 19. stoletje.
Ključne značilnosti, ki nacionalno državo razlikujejo v primerjavi z drugimi oblikami držav
so:
1. svetost državnih meja, ki jih pogosto določa poselitve pripadnikov naroda (t. i. etnični
prostor) in ne naravne razmejitve;
2. vsestransko notranje poenotenje na področju upravljanja, uravnoteženo z različnimi
oblikami regionalne avtonomije;

ni mogoče zadostno opisati in utemeljiti z materialnimi okoliščinami. Dušo oz. duhovni princip, ki ga narod
poseduje po njegovem tvorita sestavina preteklosti, pod kar smatra skupno last bogate dediščine spominov, ter
sestavina sedanjosti, pod kar razume »današnje soglasje in željo po skupnem življenju. Po definiciji Ernesta
Renana je torej narod velika solidarna skupnost, ki temelji na občutku žrtev, ki so bile potrebne, in tistih, ki še
bodo, in je nanje pripravljena (Hobstbawm, 2007, str. 103).
6
Začetnik primordializma je nemški romantik 19. stoletja, J. G. Herder. Primordialisti menijo, da so etnične
skupnosti vedno obstajale in segajo v zgodnjo zgodovino človeštva. Za njih sta etnična skupnost in narod tako
rekoč sinonima in temeljita zlasti na sorodstvu in biološki povezanosti (Toplak, 2011, str. 18).
7
»V nasprotju z modernistično, perenialistično in primordialistično paradigmo etičnosti in nacionalizma se
zgodovinski etnosimbolizem osredotoča predvsem na subjektivne prvine.« To ne pomeni, da izključuje
objektivne dejavnike. pač pa le pripisuje večjo težo subjektivnim prvinam spomina, vrednosti, občutja, mita in
simbola ter s tem poskuša razumeti bistvo etničnosti in nacionalizma (Smith, 2005, str. 77).
8
Narod kot kulturno kategorijo naj bi torej povezovali kulturni atributi jezika, kulture, religije in tradicije, pri
čemer pa se postavlja vprašanje, ali mednje spada tudi ozemlje (Prav tam). Pomembnost geografskih meja v
svojem delu Die Völker als die Träger Europas razlaga Guy Héraud (Heraud, 1963, str. 13 – 16).
9
Primer »subjektivnejše« definicije naroda je moč najti pri Benedictu Andersonu, ki ga uvrščamo med socialne
konstruktiviste. Anderson trdi, da je narod »zamišljena skupnost«, preštevilčna, da bi se njeni pripadniki med
seboj poznali, zato si jo morajo predstavljati v prepričanju, da si jo tudi drugi pripadniki predstavljajo podobno in
da čutijo podobno skupinsko povezanost. Moderne narode naj bi omogočil razmah tiska, v kombinaciji s
porastom pismenosti, kar je, zlasti prek medijev, razširilo in poenotilo predstavo o skupnem narodu, hkrati pa
pripomoglo k uveljavitvi izbranega dialekta kot uradnega jezika naroda (Lukšič – Hacin in sod., 2011, str. 18).
10
Anderson, 1998, str. 14.
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3. gradnja koordinirane nacionalne infrastrukture za preskrbo z viri in prometne
povezave;
4. poenoteni nacionalni izobraževalni sistem;
5. jezikovne, politike, utemeljene na primatu nacionalnega jezika;
6. iznajdba in spodbujanje nacionalen kulture s poudarkom na razlikovalnih nacionalnih
mitih.
Ker so etnično homogene države zaradi globalizacijskih procesov in sodobnih migracij zgolj
stvar teorije, postaja etnični vidik nacionalne države vse bolj problematičen. Pripadniki
manjšinskih skupnosti so namreč v političnem pomenu lahko enakopravni, v kulturnem pa
predstavljajo skupino, ki jo večinski narod potrebuje kot antipol, na katerem si gradi lastno
identifikacijo v odnosu do »drugih« (Prav tam, str. 19, 20).
2. 5. Nacionalizem
Nacionalizem se je, v smislu politične zavesti o pripadnosti skupni kulturi, pojavil v času
zatona absolutističnih in nastanka nacionalnih držav. Do tega je prišlo vzporedno s
kapitalistično industrializacijo v Evropi v 18. in 19. stoletju (Rizman, 1991, str. 33). Korenine
sodobnega nacionalizma je moč najti v Zahodni Evropi in Severni Ameriki, od koder se je
pozneje razširil po vsej Evropi in nadaljnje po celem svetu (Alter, 1991, str. 221).
Izraz nacionalizem, ki ga je v svojem delu iz leta 1774 prvi izrecno omenil nemški filozof
Johann Gottfried Herder, je v splošno jezikovno rabo prešel šele v sredini 19. stoletja, vendar
še danes ni splošnega soglasja o njegovi definiciji, kar je mogoče trditi tudi za pojma narod in
nacionalnost. Množičnost definicij, ki so bile do sedaj ponujene, zgolj odražajo številčnost
pojavov, preko katerih se je nacionalizem od 18. stoletja naprej uveljavljal v zgodovini in
politiki (Alter, 1991, str. 223).
Različne pomene, ki jih danes razumemo pod têrminom nacionalizem, je slednji dobil šele v
zadnjem stoletju. Najpogostejše od teh rab so:
1.
2.
3.
4.
5.

proces formiranja in rasti narodov;
občutek ali zavest o pripadnosti narodu;
nacionalni jezik in simbolika;
družbeno in politično nacionalno gibanje;
nacionalna doktrina in/ali ideologija (Smith, 2005, str. 15).

Ker se v teoriji in praksi vedno znova pojavljajo nove variacije nacionalizma, je zgolj od
vsakega raziskovalca posebej odvisno, kateri posamezni sestavini nacionalizma bo pripisal
večjo težo. Med skupne sestavine nacionalizma tako prištevamo:
-

zavest o edinstvenosti oz. posebnosti neke skupine ljudi, še posebej glede na njihovo
etnično, lingvistično ali religiozno homogenost;
poudarjanje skupnih sociokulturnih vedenjskih norm in zgodovinskega spomina;
občutek skupnega poslanstva;
prezir in sovraštvo do drugih narodov/ljudstev (Alter, 1991, str. 224).

Vidimo torej lahko, da se kljub številnim različnim opredelitvam nacionalizma večina
definicij vseeno delno prekriva in razkriva skupne elemente, med katerimi je glavni
poudarjeno zanimanje za narod.
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Glede na osrednjo vlogo naroda v teorijah nacionalizma, Anthony D. Smith slednjega definira
kot »ideološko gibanje za doseganje in ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete
prebivalcev, ki po mnenju nekaterih njenih članov tvorijo dejanski ali potencialni narod«
(Smith, 2005, str. 19). Smith je tudi mnenja, da je nacionalizem v posamezni nacionalni
državi tako etničen (kulturen) kot državljanski (politični) (Šabec, 2006, str. 44).
Kot drugo navajamo definicijo Eugena Lemberga, češkega sociologa in zgodovinarja, ki v
svoji študiji o »sociološki teoriji nacionalizma« nacionalizem označi kot »sistem idej,
vrednosti in norm ter zamisel o svetu in družbi, po katerem se velika družbena skupina zaveda
svoje pripadnosti, temu občutku pa daje poseben pomen oz. vrednost« (Alter, 1991, str. 224).
Zgodovinar Ernest Gellner pa nacionalistično ideologijo dojema kot prvi pogoj nastanka
narodov in ne kot njegov vzporedni pojav. Nacionalizem je po njegovem namreč vezivo, ki z
ideološkimi mehanizmi in pritiski poveže skupino ljudi v skupnost na podlagi izključevanja
tistih, ki narodu domnevno ne pripadajo (Toplak, 2011, str. 18, 19).
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3. ZGODOVINA ŠKOTSKE OD 16. STOLETJA DO DANES
3. 1. Personalna unija – združitev škotske in angleške krone ter začetki angleške
prevlade
V sredini 16. stoletja je na Škotskem divjala državljanska vojna, v kateri se je bíl boj za
prevlado med protestantizmom in katolicizmom. Do takrat je bila Škotska namreč katoliška
država in kot taka hkrati tudi zaveznica Francije v vseh sporih zoper Anglijo. Spor med
Škotsko in njeno južno sosedo se je še dodatno zaostril leta 1531, ko je s Henrikom VIII. kot
poglavarjem Anglikanske cerkve, Anglija tudi uradno priznala protestantizem za državno
vero. Henrik VIII. je, ogrožen s strani katoliških sosed – Irske, Škotske in Francije – od
škotskega kralja Jakoba V. zahteval zavezništvo, slednji pa se je, zaradi strahu pred širjenjem
protestantizma in potencialnim napadom na škotski prestol s strani Anglije, temu upiral, pri
čemer ga je podprla škotska katoliška duhovščina. V istem času so se škotski plemiči že
nagibali k razmišljanju o tem, da bi izboljšani odnosi z Anglijo Škotski prinesli
nezanemarljive koristi (Brovč, 2003, str. 49; v: Brown, 19??).
Medtem, ko so med Škotsko in Anglijo potekali stalni boji, pa si je protestantizem, katerega
najbolj znani pričevalec je bil John Knox, vztrajno utiral pot na sever, kjer je bil še posebej
dobro sprejet med škotskim plemstvom. Na drugi strani se je katoliški veri v bran postavil
kler, skupaj s kraljico Marijo (Mary, Queen of Scots). Napeta situacija je izzvala državljansko
vojno, v katero so se vmešali tudi Francozi, ki so priskočili na pomoč kroni, ter Angleži, ki so
se bojevali na strani spreobrnjenih plemičev (Brovč, 2003, str. 49; cv: Ross, 1998, str. 19,
25).
Državljanska vojna se je, z zmago protestantov in izgonom francoske vojske, končala leta
1560. Prestol poražene kraljice Marije je zasedel njen sin Jakob VI. (I.)11, ki je po smrti
kraljice Elizabete I., poleg škotskega, zasedel tudi prestol Anglije in Irske, s tem pa je bila
1603 osnovana t. i. personalna unija oz. zveza samostojnih držav s skupnim vladarjem, znotraj
katere pa se je težavni značaj angleško-škotskih odnosov le še okrepil (Brovč, 2003, str. 49;
cv: Brown, 19??; cv: Verbinc, 1989, str. 541). Združitev kron je imela namreč negativne
posledice na področju zunanje škotske politike, ki se je pretežno skrčila le še na odnose z
Anglijo, kralj in njegovi nasledniki pa so se preselili v oddaljeni London in od tam vladali
svojim škotskim ozemljem (Devine, 1999, str. xxii; Bovč, 2003, str. 14).
Po vzpostavitvi personalne unije, si je Jakob želel še korak dlje in tako je s strani Anglije in
Škotske leta 1604 prišlo celo do razprav o zvezi parlamentov ter načrtih za skupno
državljanstvo, ki so, kljub Jakobovi podpori, spodleteli. Razlog za to se je skrival predvsem v
strahu škotskega plemstva, da bi z novo ureditvijo izgubilo vpliv v londonskem parlamentu,
medtem ko je na drugi strani Angleže skrbel privilegiran položaj, ki bi ga Škoti morebiti
uživali pod vladavino škotskega kralja. V nekaj letih je ideja o tesnejši uniji popolnoma
zamrla, hkrati pa so se proti koncu Jakobovega kraljevanja zavoljo oddaljenosti Westminstra
začele kazati težave pri vladanju Škotski (Devine, 1999, str. xxii).
11

Jakob IV. je na škotskem prestolu nasledil svojo mater Marijo, v zgodovini bolj znano pod imenom Mary,
Queen of Scots, po smrti angleške kraljice Elizabete I., pa se mu je uresničila tudi življenjska ambicija, da je
podedoval in zasedel kraljevi prestol Anglije, zaradi česar je tudi dobil oznako prvi. Center vladanja je po
prevzemu prestola takoj preselil na jug, hkrati pa si je prizadeval tudi za združitev svojih dveh kraljestev. Kljub
omenjenim prizadevanjem, je Škotska v njegovem času ohranila svoj parlament, na novo ustanovljeno Škotsko
cerkev (imenovano tudi The Kirk) in izobraževalni sistem (The British Monarchy, 2014).
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Škotska se zvezi z Anglijo vendarle ni mogla izogniti, saj ji je bila ta končno vsiljena med
letoma 1652–60, v času Oliverja Cromwella. Po letu 1642, ko so Škoti in Angleži skupaj
stopili proti nepriljubljenemu kralju Karlu II. in ga porazili, so se zmagovalci (škotska vojska
in angleški parlament) med seboj sprli, saj je vsaka izmed strani želela svojo vero razglasiti za
edino dovoljeno v državi. Takrat je v angleškem parlamentu vladala stranka »neodvisnežev«
(The Independents) pod vodstvom Oliverja Cromwella, ki je v Angliji prevzela oblast ter
napadla in si podredila Škotsko. V tem času je bil ustanovljen tudi t. i. commonwealth,
protektorat, ki je združeval Anglijo, Škotsko in Irsko ter na čelu katerega je bil protektor
Oliver Cromwell, nova državna tvorba pa je imela tudi skupni parlament s predstavniki
Anglije, Škotske in Irske (Brovč, 2003, str. 15).
Tovrsten poskus združitve treh kraljevin se je končal s Cromwellovo smrtjo in ponovnim
vzponom kralja Karla II. na oblast, ki je unijo, na olajšanje vseh strani, razpustil (Devine,
1999, str. xxii). To je bil prvi resen, vendar neuspešen poskus združitve treh kraljevin, po
njegovem propadu pa si je Škotska ponovno pridobila enako mero neodvisnosti, kot jo je
imela v okviru personalne unije (Brovč, 2003, str. 15; cv: Brown, 19??).
Kljub povrnjenemu statusu, pa Škotska še zdaleč ni bila neodvisna država. Upravljanje
škotske zunanje politike se je skupaj z Jakobom leta 1603 preselilo v London in tako so se
zunanje zadeve obeh kraljestev krojile pretežno po meri Anglije. Posledica je bila, da so se
Nizozemske vojne poznega 17. stoletja odvijale proti narodu, ki je bil eden najhujših
angleških sovražnikov, po drugi strani pa tudi eden najbolj pomembnih trgovskih partnerjev
Škotske. Prav tako dejstvo, da sta si Škotska in Anglija delili monarha, ni preprečilo, da ne bi
londonski parlament visoko obdavčil ključnih škotskih izvoznih dobrin, kot so bile lan,
govedo, sol in premog, in to v času, ko je pomembnost angleškega trga za škotsko blago
postajala vse večja. Škotska se je počutila oškodovano in njeni vse večji gospodarski interesi
so vodili k pozivom, da bi bilo potrebno personalno unijo, zaradi neizmerne škode, ki ji jo je
povzročila zveza z Anglijo, reformirati (Devine, 1999, str. xxii).
Kljub temu, da je Westminster preslišal vse škotske tožbe, pa je zaporedje kriz leta 1690
spremenilo razprave o angleško-škotski uniji in glasovom iz Škotske končno dalo težo, ki je
niso imeli že iz časov, ko so Cromwellove čete, v začetku petdesetih let 17. stoletja, vkorakale
na sever (Devine, 1999, str. xxii, xxiii). Zgodila se je namreč Slavna revolucija.
3. 2. Slavna revolucija
Slavna revolucija (Glorious Revolution) leta 1688 je bila dogodek, ki je zedinil sicer vedno
nasprotujoča si mnenja političnih nasprotnikov, vigov12 in torijcev13 (Razvoj škotskega
nacionalizma, 2014). Karla II. je po smrti na prestolu namreč nasledil Jakob II. (VI.), katerega
absolutistični način vladanja in poskus ponovne uzakonitve katoliške vere v Angliji in na
Škotskem sta pripeljala do nasprotovanja parlamentarne opozicije (vigov in torijcev). Ta je
katoliškega kralja odstavila, angleški prestol pa ponudila nizozemskemu princu, protestantu
Viljemu Oranskemu in njegovi ženi Mariji (Brovč, 2003, str. 16; Razvoj škotskega
nacionalizma, 2014). Ko je Viljem s svojo vojsko pristal na angleški obali, je odstavljeni kralj
Jakob zbežal v Francijo. Novi kralj in njegova žena sta bila 1689 kronana za Viljema III. in
kraljico Marijo II., njegovo oblast pa je priznala tudi škotska vlada. Angleški parlament je še
konec istega leta sprejel Zakon o pravicah (Bill of Rights), ki je katoličanom preprečeval, da
12
13

Nekdanji pripadniki liberalne stranke v Veliki Britaniji.
Pripadniki konservativne stranke.
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bi nasledili kraljevi prestol, hkrati pa zagotavljal nasledstvo Marijine sestre Ane in (zaradi
izkušenj z avtokratsko vladavino kraljev Karla II. in njegovega brata Jakoba II.) omejeval
moč vladarjev, ki po novem zakonu niso mogli niti sprejemati zakonov, niti naložiti novih
davkov brez soglasja parlamenta (Zgodovina kraljeve družine, 2014; Razvoj škotskega …,
2014; cv: Bingham, 1991). Nova oblast pa ni bila enako toplo sprejeta po vsej Škotski, ki je
bila razdeljena na pretežno katoliško populacijo v Škotskem višavju in protestante v Nižavju.
Katoličani so zahtevali vrnitev svojega kralja Jakoba II. (James II.), podporniki te ideje pa so
si nadeli ime jakobiti (Razvoj škotskega …, 2014; cv: Bingham, 1991).
3. 3. Vzroki za nastanek škotsko-angleške unije in škotski odzivi na novonastalo zvezo
Nastanek škotsko-angleške unije je bil dogodek, ki je v mnogih pogledih zasenčil nadaljnjo
zgodovino Škotske od konca 17. stoletja naprej. Unija se ni zgodila sama od sebe, ampak je
bila le ena izmed pomembnih faz v dolgi zgodbi o škotski integraciji, procesu, ki se je začel
na sredini enajstega stoletja, ko je škotski kralj Malcom Canmore poročil Margareto, vnukinjo
angleškega kralja Edmunda, in v mnogih pogledih ni zaključen še danes (Smout, 1969, str.
199; Zgodovina kraljeve družine, 2014). Z njim se je končala formalno parlamentarna
neodvisnost Škotske, s katero je bila slednja postavljena na raven pokrajine znotraj
novonastalega kraljestva z imenom Velika Britanija, hkrati pa se je z njim vzpostavili skupni
angleško-škotski trg, ki je predstavljal največje brezcarinsko območje v Evropi (Smout, 1969,
str. 199).
V času svojega vladanja je leta 1689 kronani škotski kralj Viljem III. Škotom dvakrat
predlagal popolno združitev z angleškim parlamentom, in sicer v letih 1700 in 1702. Šele
huda gospodarska kriza na račun slabe letne žetve in spodletela ekonomska avantura v
Panami, kjer so se Škoti trudili vzpostaviti kolonijo14, pa je škotski parlament spodbudila, da
je sprejel predlog o uniji z angleškimi sosedi (Razvoj škotskega …, 2014; cv: Lynch, 1992).
Odločitev škotskega parlamenta med ljudmi, zaradi protiangleških čustev, ni bila sprejeta z
navdušenjem in eden izmed vohunov kraljice Ane (1702-1714) je takole poročal o vzdušju na
Škotskem: »V Edinburgu in še posebej severneje, tako grenkobno stokajo proti uniji,
preklinjajoč tiste velike može, ki so na to pristali, da človek vidi petdeset ljudi, preden najde
nekoga, ki je za unijo, bodisi na jugu ali severu.« (Razvoj škotskega …, 2014; cv: Brander,
1980).
Pri tem se zastavlja vprašanje, kaj je vendarle bil vzrok za sklenitev zveze med obema
parlamentoma.
Angleško-škotska zveza je bila uzakonjena 1. maja 1707 in prvi člen listine o uniji je v
zvenečem tonu razglašal, da »bosta kraljestvi Anglije in Škotske /…/ na veke vekov združeni
v eno kraljestvo z imenom Velika Britanija« (Devine, 1999, str. 16).
Realnost pa je kazala bolj na dolgo in trnovo pot, preden se je nova zveza med državama
uspela formalizirati. Sporazum se je namreč rodil zaradi prikladnosti med vladajočima
razredoma v Edinburgu in Londonu, njegovo sprejetje v škotskem parlamentu je bilo tesno,
odnos do njega zunaj parlamenta pa sovražno nastrojen. To so bile razmere, ki so

14

Škotom je uspeh po vzpostavitvi kolonije v Panami popolnoma preprečila mrzlica, sovražna plemena in
pomanjkanje sodelovanja Angležev.
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predstavljale precej slabo popotnico želji po harmoničnem razvoju na novo osnovane Velike
Britanije (Devine, 1999, str. 17).
Anglija je v zvezo s Škotsko vstopila zaradi lastnih varnostnih razlogov. V tistem času se je
namreč bojevala v Evropi, zato je želela nad Škotsko vzpostaviti nadzor, s katerim bi
preprečila, da bi njeno severno sosedo evropski sovražniki uporabili kot izhodiščno točko za
napade na Anglijo (Devine, 1999, str. 16; Razvoj škotskega …, 2014; cv: Jensen, 1991). Za
Škotsko pa je prednost zveze predstavljala predvsem povezava s tržišči angleških kolonij.
Cena za to je bila razpustitev škotskega parlamenta, katerega člani so bili poslani v
Westminster ter novi zakoni in obdavčitve, ki niso bile po volji Škotov. Država je poleg
parlamenta dobila tudi novo zastavo15, skupno ekonomsko politiko ter ustvarila skupni
angleško-škotski trg, ki je predstavljal največje brezcarinsko območje v Evropi (Razvoj
škotskega …, 2014; cv: Jensen, 1991; Smout, 1969, str. 199; Somerset Fry, 1995, str. 190).
Na Škotskem je bilo močno tudi nasprotovanje prezbiterijanske škotske cerkve, ki pa se je
omililo, ko so ji bile svečano zagotovljene pravice in privilegiji tudi znotraj nove države.
Škotska je namreč lahko, kljub asimilacijskim pritiskom v prvih letih unije, vendarle ohranila
svojo narodno cerkev, zakonodajo, sodišča ter izobraževalni sistem (Devine, 1999, str. 16;
Razvoj škotskega …, 2014; cv: Jensen).
Nezadovoljstvo s situacijo v novi državi je
bilo tako veliko, da je bil leta 1713 predstavljen zakonski osnutek, ki je predvideval
razveljavitev zakona o uniji in zgolj štirje glasovi so zmanjkali tudi do njegovega sprejetja.
Tovrstno ozračje je dalo zagon in upanje Jakobitom, ki so v prvi polovici 18. stoletja izvedli
dve vstaji, in sicer leta 1715 in 1745 (Somerset Fry, 1995, str. 190).
Jakobiti so bili izvirno podporniki Jakoba II., vendar pa se je kasneje jakobitstvo začelo
identificirati tudi z upori proti uniji. Prvi upor se je zgodil po smrti kraljice Ane leta 1714, ko
je Jurij I. Hanovrski nasledil prestol, naslednje leto pa je bil na škotskem za kralja razglašen
sin Jakoba II., Jakob III., ki je na Škotsko priplul iz Francije. Tja je prispel konec 1715,
vendar se je izkazal za nesposobnega vladarja, manjkala pa mu je tudi pričakovana podpora
francoskega kralja, Ludvika XIV., ki je takrat ravno umrl. Po spopadu z vladnimi silami sta
Jakob III. in voditelj upora, bivši podpornik unije in torijec Earl of Mar, zapustila Škotsko in
Jakobite prepustila same sebi (Razvoj škotskega …, 2014; cv: Bingham, 1991).
Drugi jakobitski upor se je zgodil leta 1745, ko je princ Karel Edvard Stewart 16, sin Jakoba
III., julija 1745 pristal na severnoškotskem otoku Eriskay. V nasprotju z očetom je bil s svojo
karizmatično pojavo sposoben pridobiti zadosti podpornikov, in tako je septembra obvladoval
že večino Škotske ter napredoval celo proti Londonu, vse do Derbyja. Tam mu je zmanjkalo
podpore in prisiljen se je bil umakniti nazaj proti severu. Po porazu pri Cullodenu, ki mu je
sledilo pet mesecev bežanja pred lovci na glave ter begu v izgnanstvo, se je princ Karel v
spomin ljudi zapisal kot romantični junak, ki je dosegel nesmrtno slavo (Razvoj škotskega …,
2014; cv: Lynch, 1992).
15

Zastava Velike Britanije, t. i. Union Jack, predstavlja prepletanje treh križev: križa sv. Jurija (zaščitnika
Anglije), sv. Andreja (zaščitnika Škotske) in sv. Patrika (zaščitnika Irske). Irska je bila namreč v personalni uniji
in s tem pod isto krono z Anglijo že od leta 1542, vendar je obdržala samostojni parlament. Leta 1801 je bil
razpuščen tudi irski parlament in slednja se je pridružila skupnemu kraljestvu, ki se je preimenovalo v Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Irske (Brovč, 2003, str. 17; cv. Theen in Wilson, 1996, str. 36; cv: Litvinoff, 1997,
str. 184).
16
Karel Edward Stewart je bil znan tudi pod imenom "Bonnie Prince Charlie" ali "The Young Pretender"
(Jakobitski upor 1745, 2014; Devine, 1999, str. 232).
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Drugi upor jakobitov so oblasti v Londonu razumele kot posledico svojeglavosti Višavcev. Da
bi zatrli višavsko kulturo, je bil 1746 sprejet Zakon o oblačenju (Dress Act), ki je
prepovedoval kakršnokoli uporabo višavske noše, za kar so bile predpisane hude kazni (šest
mesecev zapora), ob nadaljnjih kršitvah pa je bila možna tudi sedemletna transportacija
kršitelja na prekomorske plantaže angleških kolonij (Razvoj škotskega …, 2014; cv:
Bingham, 1991). Ta zakon je bil preklican leta 1782 (Razvoj škotskega …, 2014).
3. 4. Škotsko-angleški odnosi znotraj unije: proces anglikanizacije in razrast
»škotofobije«
Škotska je kljub nasprotovanju in nezadovoljstvu, ki so vladala znotraj unije, uživala
precejšnjo stopnjo pravne, verske in administrativne avtonomije, prav tako pa se je večina
pomembnih političnih odločitev še vedno sprejemala na domačih tleh. Dokler Westminster ni
burkal duhov –in po letu 1725, ko je davek na slad17 povzročil hude nemire na Škotskem, se
je to dogajalo manj pogosto – ter dokler so upravniki na Škotskem uspeli blažiti potencialne
razloge za trenja, je bil delno neodvisen status Škotske zagotovljen. To pa je imelo tudi
pozitivni učinek na čustva Škotov do sprejemanja unije z Anglijo (Devine, 1999, str. 24).
Do leta 1740 so na krepitev angleško-škotskih odnosov vplivali še trije dejavniki. Prvi med
njimi je bil jakobizem, ki je sicer predstavljal eno glavnih groženj uniji, vendar se je ta po
zatrtju drugega jakobitskega upora leta 1746 začel razkrojevati kot ena izmed političnih in
vojaških sil. Drugi dejavnik je bil dolgo pričakovan in končno viden učinek svobodne
trgovine, ki je bila zapisana v pogodbi leta 1707, tretje, in mogoče najpomembnejše, pa je bilo
dejstvo, da je Anglija začela ustvarjati donosne karierne priložnosti za zgornji in srednji
razred Škotov (Devine, 1999, str. 24, 25).
Škotska je namreč premogla kombinacijo nenavadno učinkovitega in razvitega
izobraževalnega sistema, ki je vključeval pet univerz, ki so nudile omejene kapacitete za
šolanje sinov veleposestnikov, odvetnikov, duhovnikov, trgovcev, zdravnikov in učiteljev.
Družba je bila namreč revnejša od angleške in od nekdaj je bilo v navadi, da so Škoti iskali
napredovanje v tujini, kjer so zasedali pomembna mesta med britanskimi trgovci, vojaki,
uradniki itd. (Devine, 1999, str. 27).
Potrditev rastočega uspeha in pomembnosti Škotov znotraj velikobritanske zveze pa se je
začela izražati v »škotofobiji«, ki je vzniknila v Londonu med leti 1750 in 1760, in je bila še
posebej izrazita v času službovanja prvega škotskega premiera z imenom John, Earl of Bute.
V primerjavi s prejšnjimi leti, je mnogo Škotov doseglo ugledne pozicije v vladi, posledica
tega pa je bil občutek prevladovanja Škotov v britanskem političnem življenju. Sledil je buren
odziv v rasističnih političnih karikaturah, ki so Škote prikazovale kot zahrbtne berače,
nevredne zaupanja. Tudi sam John Bute je bil deležen mnogih upodobitev, predvsem kot
dobro obdarjen zapeljevalec matere kralja Jurija III. Po interpretaciji Linde Colley, naj bi
tovrstne karikature simbolizirale strah Angležev, da Škoti prodirajo v Anglijo, v svoji želji po
angleških plačah in ozemlju (Devine, 1999, str. 27, 28).

17

Oblast Velike Britanije je davek na slad uvedla, da bi poravnala dolgove vojne proti Franciji. Leta 1725 je
spodnji dom razširil davek na Škotsko, kjer je bila produkcija sladu največja, saj so ga uporabljali pri kuhanju
viskija. Kljub temu, da so v Angliji slad uporabljali pri varjenju piva, so bile porabljene količine le-tega precej
manjše kot pri severnih sosedih, kar je pomenilo, da bi davek prizadel predvsem Škote. To je razjarilo
prebivalstvo v Glasgowu, ki je nagnalo vojsko in uničilo dom njihovega predstavnika v parlamentu, v Edinburgu
pa je prišlo do stavke pivovarjev (Wikipedia: Malt tax riots in Scotland, 2014).
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Slika 1: Kritična satira na vlado Johna, Earl of Bute, ter na njegovo domnevno zlorabo položaja v korist
škotskih rojakov.

Vir: Archive of Early American Images, 2014.

Poleg karikatur so se v 18. stoletju med Angleži na račun Škotov razširile tudi različne šale,
češ da slednji potrebujejo ne deset, ampak samo osem božjih zapovedi, saj »nimajo v svoji
deželi po čem hlepeti niti ničesar ukrasti«. Prav tako so za Škotsko obstajali različni vzdevki:
v 17. stoletju Louseland (louse, ang. uš, gnida; land, ang. dežela), v 18. stoletju pa
Scratchland (scratch, ang. praskati se, pa tudi vrag, zlodej) zaradi domnevno pomanjkljive
higiene. Nove vzdevke je Škotska dobivala še naprej v 19. stoletju, ko so jo južni sosedje
označili za Haggisland (zaradi škotske jedi iz ovčje drobovine in ovsene moke) ter
Marmalade Country, medtem ko se uradni naziv Severna Britanija po letu 1707 ni nikoli
zares uveljavil (Šabec, 2006, str. 98).
Narodnemu ponosu Škotov je udarec zadal tudi Zakon o milici iz 1757 (Militia Act), s katerim
so bile v Angliji in v Walesu ustanovljene sile za domačo obrambo, medtem, ko Škotske ta
zakon ni vključeval. Prihajalo je namreč do suma, da je še Westminster še v 60. letih 18.
stoletja Škotsko obravnaval kot skrite Jakobite, ki jim ni bilo zaupati nošnje orožja (Devine,
1999, str. 28).
Kljub vsem opisanim konfliktnim situacijam med obema narodoma, pa škotsko plemstvo,
trgovci in intelektualci niso bili več pripravljeni žrtvovati materialnih koristi, ki jih je prinesla
unija. Nasprotno, mnogi so postali vedno večji zagovorniki ideje o Veliki Britaniji. Vedno več
škotskega podeželskega plemstva je tudi pošiljalo svoje otroke na šolanje v Anglijo, da bi si
tako razširili svoje karierne priložnosti, medtem ko so se škotski intelektualci razsvetljenstva,
kot je bil David Hume, začeli vse bolj posvečati svojim pokrajinskim naglasom in jeziku
(Prav tam, str. 29).
Ker je znanje angleščine prinašalo boljše zaposlitvene in družbene možnosti ter je zanimanje
za angleški jezik posledično rastlo, so začeli na Škotsko prihajati kvalificirani angleški
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učitelji. V duhu dojemanja in enačenja angleške kulture s pojmom civiliziranosti, so škotski
učenjaki 18. stoletja zgodovino lastnega naroda videli v vse bolj negativni luči. Takratni
vodilni zgodovinar William Robertson, je škotsko zgodovino pred Slavno revolucijo 1688
označil kot temno zgodbo o anarhiji, barbarizmu in verskemu fanatizmu, njegov kritični oris
pa so kasneje citirali tudi mnogi manj priznani avtorji. Rdeča nit njihovih del je bilo odločno
zanikanje gelsko-irske dediščine Škotske in kompleksnega rasnega izvora škotskega ljudstva
(Prav tam).
Kljub zgoraj omenjenemu, bi bilo narobe sklepati, da je bila škotska identiteta popolnoma
zatrta s strani močne anglikanizacije. Škotske institucije, kot so bile neodvisna
prezbiterijanska cerkev, civilno pravo, župnijske šole in pet univerz, so bile še vedno neločljiv
in bistven del življenja severno od Anglije (Prav tam, str. 29, 30). Škotski patriotizem je bil
živ in med ljudmi se je izražal v vsesplošni popularnosti pesmi Johna Barbourja in Slepega
Harryja (Blind Harry), katerih pesmi so živahno pripovedovale o herojskih dejanjih Brucea in
Wallacea, največjih narodnih herojih srednjeveških vojn za neodvisnost. Prav tako so vlogo
junakov v ljudskem spominu igrali Covenanters18, ki so jih nekateri intelektualci sicer
označevali za verske fanatike, ljudstvo škotskega Nižavja pa jih je dojemalo kot pogumne
podpornike škotskega prezbiterijanizma, ki so se borili za svobodo vesti proti zatirajoči
oblasti. Eden ključnih pomenov tradicije Covenanters je bil opominjanje Škotov, da se
prezbiterijanizem, čeprav kot ena izmed oblik reformirane cerkve, razlikuje od protestantizma
v Angliji.
Slika 2: »Sawney Scot in John Bull« (Angleška karikatura objavljena leta 1792. Sawney (ang. bebec) je bil
angleški vzdevek za Škota.)

Vir: Stanley, 2012.

18

V letu 1637 sta kralj Karel I. in nadškof Laud med seboj poskušala zbližati ločeni cerkvi Anglije in Škotske.
Pri tem se nista posvetovala niti s škotskim parlamentom, niti s cerkvenim zborom škotske cerkve, kar je
povzročilo ogorčenje med Škoti in sprožilo željo po ohranitvi njihove narodne in verske identitete. Sledili so
protesti, ki so jim načelovali The Covenanters, škotski prezbiterijanci, ki so se zavzemali za politično in versko
svobodo in katerih načelo je bilo, da je glava Cerkve Jezus Kristus, posledično pa na tem mestu niso priznavali
kralja. Gibanje Covenanters je po 1638 postalo prevladujoča politična in verska sila na Škotskem, vrhunec pa je
spor med gibanjem in kraljem dosegel v škofovskih vojnah (Bishops' Wars) med 1639 in 1640. Zaradi
nasprotovanja kralju so bili Covenanters žrtve skoraj stoletje dolgega preganjanja (BWC Project, 2014; The
Covenanters, 2014).
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Po drugi strani pa so se v zgodnjih šestdesetih letih 18. stoletja ponovno začela krepiti
protiškotska čustva, ki jih je še dodatno spodbudil John Wilkes, angleški radikalni politik in
časnikar. Ta je Škote označil za tujo raso, ki je od sklenitve zveze med kraljevinama
postopoma prodirala na najvišje nivoje vladajoče strukture in si hkrati prisvajala najbolj
donosne službe v imperiju. Bes nad Škoti je tako kalil prizadevanja za harmoničene odnose
znotraj unije in kazal na nasprotovanje škotskemu prepričanju, da je pogodba iz 1707 prinesla
partnerstvo dveh enakovrednih narodov. Pri škotski eliti se je posledično vedno bolj krepila
narodna zavest, hkrati pa so Škoti vzporedno začeli razvijati občutek dvojne pripadnosti – na
eni strani politično zvestobo Britaniji, ki je niso mogli omajati niti najbolj žolčni napadi z juga
države, na drugi strani pa se je ohranjala ideja škotske identitete (Prav tam, str. 30).
3. 5. Vpliv unije na škotsko gospodarstvo
Škotsko gospodarstvo je bilo v začetku 17. stoletja slabo razvito, izvoz se je omejeval
predvsem na hrano in surovine, politični položaj naroda pa je bil šibek v primerjavi z velikimi
evropskimi silami.
Škotska težava se je kazala predvsem v njeni nesposobnosti, da bi se zoperstavila trgovsko
agresivnejšim državam, ki so svojo konkurenco zaustavljale z visokimi uvoznimi tarifami
(Devine, 1999, str. xxi). Bila je preslabo opremljena, da bi se spuščala v trgovinske boje,
vendar ne samo zaradi primanjkovanja mornarice, ampak tudi zato, ker njeni trgovci niso
mogli ponuditi ničesar, kar bi bilo vredno bodisi zaradi svoje redkosti, bodisi zaradi tega, ker
bi bilo vitalnega pomena za prekomorske trge (Prav tam).
V ekonomskem smislu je novonastala država Škotom preprosto ponudila nov okvir delovanja
s tveganji in priložnostmi, trije domači faktorji pa so pomagali zagotoviti, da se je zveza z
Anglijo sčasoma začela kazati kot pozitivna gospodarska odločitev (Prav tam, str. 61).
Kot prvi dejavnik je bila tu družbena elita, ki je igrala pomembno vlogo pri ustanavljanju
velikih bank, kot npr. Bank of Scotland, The Royal Bank of Scotland in British Linen Bank.
Hkrati si je škotski vladajoči razred gospodarsko rast zadal kot enega izmed državnih ciljev,
kar se je, celo bolj kot v Angliji po letu 1760, kazalo v Škotskem nižavju. Tam so se lastniki
zemlje veliko bolj zavzemali za razvoj in modernizacijo kmetijstva, hkrati pa so se novi
čezatlantski trgi v drugi polovici 18. stoletja dodali nov veter v jadra škotskih trgovcev (Prav
tam, str. 61–62).
Kot prvi dejavnik je bila tu družbena elita, ki je igrala pomembno vlogo pri ustanavljanju
velikih bank, kot npr. Bank of Scotland, The Royal Bank of Scotland in British Linen Bank.
Hkrati si je škotski vladajoči razred gospodarsko rast zadal kot enega izmed državnih ciljev,
kar se je, celo bolj kot v Angliji po letu 1760, kazalo v Škotskem nižavju. Tam so se lastniki
zemlje veliko bolj zavzemali za razvoj in modernizacijo kmetijstva, hkrati pa so se novi
čezatlantski trgi v drugi polovici 18. stoletja dodali nov veter v jadra škotskih trgovcev (Prav
tam, str. 61–62).
3. 6. Popularizacija škotskih simbolov in razvoj koncepta »višavstva« kot osnove za
narodno identiteto
Do poznega 19. stoletja je Škotska postala pionirka industrializacije. Velika večina njenega
prebivalstva, ki je bila vključena v industrijske in trgovske dejavnosti, je bila skoncentrirana v
Škotskem nižavju. Večino ruralnih območij je prizadelo množično izseljevanje ljudi v mesta,
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ironično pa je ravno Škotsko višavje, kot eno izmed najbolj revnih in nerazvitih območij v
kraljestvu, prispevalo glavne simbole, na katerih se je gradila kulturna identiteta preostalega
dela države. Slednje je bilo še posebej presenetljivo zaradi negativnega odnosa do Višavcev,
ki je med večino predstavnikov politične, verske in družbene srenje z območja Škotskega
nižavja prevladoval vse do druge polovice 18. stoletja (Devine, 1999, str. 231).
Koncepta višavstva v pisnih virih ni zaznati pred letom 1400, kljub temu, da je geografska
delitev severa in juga Škotske obstajala. Ko je Višavje v srednjeveškem obdobju vendarle
postalo del besednjaka, se je to zgodilo zaradi potrebe po razločevanju tistega dela Škotske, ki
se je kulturno in družbeno razlikoval od ostalih delov. Ključna razlika je bila predvsem
jezikovne narave, saj je, z umikom galščine iz Škotskega nižavja, višavska kultura s svojimi
značilnostmi še bolj izstopala in bila jezikovno ločeno od ostalih delov kraljestva (Prav tam,
str. 231). Zaradi svojih posebnosti je ta del Britanije v očeh države kmalu postal
problematično območje, v zgodnji moderni dobi pa se je njegova nestabilnost štela kot glavna
ovira učinkovitemu poenotenju države. Problematično se je britanski oblasti zdelo tudi
področje religije, saj v času reformacije evangelizacija na tem ozemlju ni bila tako uspešna
kot drugje na Škotskem, zaradi česar je bilo Višavje pogosto označeno za brezverno, papeško
in pogansko. Škotske politične elite in Prezbiterijanska cerkev so pred letom 1700 to območje
videle kot tuje in sovražno, s pomanjkljivim državnim nadzorom in moralno ter versko
šibkostjo, ki bi jo bilo treba pripeljati na raven družbenih in kulturnih norm, prevladujočih na
ostalem škotskem ozemlju (Prav tam, str. 232).
Tudi javno mnenje Višavcem ni bilo posebej naklonjeno. Obstajala je celo dolga tradicija
protivišavske satire, katere začetke je zaslediti že v času srednjega veka. Dva izmed pesnikov,
ki so se bavili s tovrstno tematiko, sta bila William Dunbar in Sir Richard Holland, ki sta
Galce opisovala kot neumne, nasilne, komične, pegaste in umazane, poleg tega pa so se jih
prijeli tudi stereotipi o njihovi žalostni naravi, jalovosti in grdoti. Podobna je bila tudi
percepcija severnoškotske pokrajine, ki so jo, pred spremembo estetskih meril v poznem 18.
stoletju, opisovali kot negostoljubno, grozečo, resave pa kot grde in zlovešče (Prav tam, str.
232). Spremembe v odnosu in videnju pokrajine Škotskega višavja pa se niso razvile zgolj s
spremembami v estetiki, ampak so bile povezane tudi z gospodarskim razvojem v 18. in
začetku 19. stoletja, ko so novi načini transporta prispevali k bolj množičnemu in
udobnejšemu spoznavanju divjine na severu kraljestva. Višavje je v času, ko je bila naravna
pokrajina drugod po Britanije že spremenjena v polja in ograjene pašnike, svojo privlačnost
namreč ohranjalo ravno zaradi videza nedotaknjenosti (Prav tam, str. 243).
K še večjemu sumničenju galske družbe s strani protestantskih vigov (slednji so obvladovali
politično in gospodarsko sceno na večini ozemelj južno od reke Tay) je gotovo prispevalo
dejstvo, da so mnogi višavski klani podprli jakobitski upor leta 1745, ki je bil naperjen proti
protestantski vladi. Prezbiterijancem v Nižavju so namreč višavski jakobiti predstavljali
veliko grožnjo ravno zaradi svoje povezave s papeštvom. Vodjo upora 1745, princa Karla
Edvarda Stewarta, so nasprotniki, skupaj s papežem in njegovimi pristaši, videli kot antikrista.
Zato ni presenetljivo, da se je protestantska oblast na upor odzvala z vojsko in sodno
represijo. Poleg tega si je zadala cilj, da s pomočjo zakonodaje, ki bi spodbujala gospodarski
razvoj, ter s širjenjem prezbiterijanizma, preoblikuje družbo in kulturo v Škotskem višavju in
izbriše kulturne razlike, ki so se pojavljale v primerjavi z ostalim delom države (Prav tam, str.
232–233).
Strategija asimilacije, za katero so se oblasti na jugu prizadevale že od časa vladavine Jakoba
IV., je dosegla svoj vrh z Zakonom o razorožitvi (Disarming Act) in Zakonom o obleki (Dress
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Act) iz leta 1746. S tema zakonoma je bila prepovedna nošnja orožja ter oblačenje višavske
noše ali zgolj njenih posameznih kosov (kot npr. plet, kilt, trews19, ramenski pas, tartan20 itd.)
vsakomur, ki ni bil v vojski, za kar so bile zapovedane stroge kazni. Izvajanje zakonov je
začelo izgubljati svoj zagon že v šestdesetih letih, medtem ko je do dokončne razveljavitve
prišlo leta 1782, ko je kralj Jurij III. ponovno legaliziral nošnjo tartana v Škotskem višavju
(Devine, 1999, 233; Tartan, 2014).
Prav v tistem času pa je karirasti tartan postajal vse bolj priljubljen med pripadniki zgornjega
in srednjega razreda Škotskega nižavja. Elite v tem delu Škotske so si na ta način začele
prisvajati namišljeno višavsko »tradicijo« kot osnovo narodne identitete, kar pa se ni skladalo
z njihovim prezirljivim odnosom do galske kulture na splošno. Poleg tega se je ideja škotske
tradicije začela razvijati v času, ko je državna oblast v Višavju začela z gradnjo cest, po
katerih je imela vojska lažji dostop na ozemlja nepokornih družin. To je bilo obdobje, ko se je
kmetijstvo začelo prilagajati tržnim zakonitostim in se začelo povezovati z ostalimi deli
Velike Britanije, predvsem pa v čas razlaščanja ter množičnega izseljevanja ljudi in klanov,
kar v angleščini označujejo z izrazom čistke (ang. clearances)21 (Devine, 1999, 233; Brovč,
2003, str. 36).
Skupaj s popularnostjo tartana je rastel tudi ugled višavskih polkov, še posebej za časa
Napoleonovih vojn, ki so prispevale k novemu prestižu in sijaju škotske tradicionalne oprave.
Ti bataljoni so bili posebej izvzeti iz zakonov o nošenju orožja in škotske oprave iz leta 1746,
zaradi njihovih zaslug pa je kilt kmalu postal simbol junaških dejanj škotskih vojakov. V času
vojn s Francijo, so si nekateri prostovoljni škotski korpusi in domobranski polki, ki so se
kratek čas zbirali po državi, za uniformo izbrali prav tartan in kilt (Devine, 1999, str. 234).
Vojaške veščine Galcev so torej takoj, ko so jih vpregli v službo britanske vojske in s tem
niso več predstavljale trna v peti oblastem, postale snov za legende, romance in osnovni
dejavnik v razvoju mita o Višavcih. Preobrazba od jakobitskih izdajalcev do državnih herojev
je bila hitra, po novem pa škotski klani niso več predstavljali zgolj preziranih upornikov s
severa, temveč vojaški duh celotnega škotskega naroda (Prav tam, str. 234, 240).
Višavski polki so igrali ključno vlogo v razvoju ideje o Višavcih, v isti sapi pa se je začela
idealizirati tudi podoba jakobitstva ter družbena ureditev klanov. V kilte odeti bataljoni so
bolj kot kdorkoli prispevali k popularizaciji višavske noše in jo naredili za narodni simbol
Škotske. Zgledu nošnje kilta je sledila celotna škotska vojska, do leta 1881 pa se je povezava
med militarizmom in višavstvom že tako okrepila, da je obrambno ministrstvo vsem
regimentom v Nižavju odredilo nošnjo hlač iz tartana. Tako so morali odredbo upoštevati tudi
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Angleški izraz Trews (tudi truis ali triubhas) označuje tradicionalno obliko ozkih moških hlač iz tartana. Nosili
so jih v ostrih zimah ter med ježo ponijev in konj, kar se je smatralo za privilegij visokih stanov, zato so tudi
tovrstne hlače štele za oblačilo bogatih (Tradicionalna škotska oprava, 2014).
20
Tartan (ang.) je karirano volneno blago, prvotno ogrinjalo škotskih hribovskih prebivalcev (Veliki splošni
leksikon, 2005). Iz taiste tkanine je izdelan tudi škotski kilt.
21
Konec 18. in vse naprej v 19. stoletje, so se posestva v Višavju iz ornih in mešanih površin preusmerila v tržno
bolj donosno ovčjerejo. Podnajemnike, ki so predstavljali presežek na gospodarjevi zemlji, so začeli okoli leta
1780 izseljevati iz posestev, kar je trajalo vse do krompirjeve lakote leta 1846. Tovrstne »čistke« so bile
nemalokrat nasilne, dogajale pa se niso le na območju Škotskega višavja, čeprav je bila v tem delu Škotske
izkušnja v očeh ljudi najbolj travmatična. Tovrstno izseljevanje je imelo posledice predvsem v uničenju galske
kulture in propadu klanov, katerih pripadniki so se bili prisiljeni preseliti v ta namen nastala mesta, ki so
sprejemala ljudi s podobno usodo, ali pa so odpotovali v prekoatlantske kolonije. Prva masovna emigracija se je
zgodila leta 1792 in je v zgodovinskih knjigah poznana kot »Leto ovac« (»Year of the Sheep«), ko je večina
pripadnikov klanov odpotovala v Kanado in Južno ter Severno Karolino, selitve pa so potekale tudi v smeri
Nove Zelandije in Avstralije (The Clearances, 2014).
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vojaki, ki so si svoje vojne časti prislužili ravno v bojih proti Višavcem (Prav tam, str. 240,
241).
Poveličevanje škotskih simbolov je še posebej prišlo do izraza ob obisku Jurija IV. v
Edinburgu, avgusta 1822. To je bil namreč prvi kraljevi obisk na Škotskem po Karlu II., leta
1651. Obisk vladarja je trajal dva tedna, medtem pa so se vrstile številne povorke s keltskim
in višavskim pridihom, ki se jih je kralj Jurij udeleževal oblečen v višavsko opravo, vodil pa
jih je Sir Walter Scott. Slednji si je kraljevi obisk zamislil kot »srečanje Galcev«, prepričati pa
je uspel tudi nekatere vodje klanov, da so v kraljevi paradi korakali odeti v tradicionalno nošo,
čeprav so nekateri od njih v tistem času na lastni koži doživljali negativne učinke t. i.
clearances. Tu se je romantična Scottova ideja škotske višavske tradicije, ki jo je uspel
prikazati na kraljevem sprejemu, ironično udarila z realnostjo. Ideja je namreč temeljila na
izkrivljeni sliki tako višavske zgodovine kot takratnega realnega stanja, poleg tega pa je
Walter Scott ustvaril projekcijo narodne podobe, iz katere je bilo Škotsko nižavje popolnoma
izključeno (Prav tam, str. 235, 236).
Škotska družba je bila v 19. stoletju v protislovnem odnosu z Anglijo, saj sta bila na eni strani
vzpon in blagostanje škotskega naroda odvisna od njene južne sosede, na drugi pa je politična
in materialna nadvlada Anglije ogrožala asimilacijo Škotske v njenem polnem obsegu. V
tistem času se je vsak poskus preveč zagrizenega zavzemanja za lastno narodno identiteto zdel
kot grožnja zvezi z Anglijo, od katere pa se je zdel odvisen materialni napredek Škotske. Tako
je imela ideja višavstva predvsem emocionalno vrednost pri ohranjanju škotske identitete z
namenom, da se Angleži pri tem ne bi čutili ogrožene. S tovrstnim pristopom Škotske do unije
z Anglijo se je povezava med tartanom, višavskim bojevnikom, patriotizmom in služenjem
državni vojski zgolj okrepila in v unijo vnesla novo kulturno in čustveno povezanost, ki so jo
s svojimi deli še dodatno utrjevali pisatelji, kot so bili MacPherson, Scott, Stewart of Garth
idr. (Prav tam, str. 244, 245).
3. 7. Walter Scott in izum škotske tradicije
Obleka iz tartana, škotske dude, podoba izgubljenega obdobja slave, svobode in veličastne
vojske – vse to so podobe in simboli, ki predstavljajo stereotipno mitično podobo Škotske, za
katero v angleškem izrazoslovju obstaja izraz tartanry22.
Vzporedno z ustvarjanjem škotskega imaginarija, ali bolj rečeno z roko v roki, pa je obdobje
romantike v Škotskem nižavju rodilo tudi romantično literarno tradicijo imenovano
kailyard23, ki je škotskemu podeželju nadelo podobo ruralne ležernosti in brezskrbnosti, hkrati
pa idealiziralo preteklost in to v času turbulentnih industrijskih sprememb konec 19. in v
začetku 20. stoletja (Razvoj škotskega nacionalizma, 2014; Scots Word of the Season:
Kailyard, 2014). Romantična podoba škotskosti se je globoko zakoreninila v predstavo ljudi
in se tako ohranila do danes.
22

Pojem pomeni pretirano uporabo tartana in drugega škotskega imaginarija z namenom ustvarjanja popačenega
sentimentalnega pogleda na Škotsko in njeno zgodovino (Tartanry, 2014).
23
Beseda kailyard (ang. zelenjavnik, vrt za zelenjavo) je bila v rabi že najmanj v 16. stoletju in je prvotno
pomenila majhen obhišni vrt, ki so ga delavci in mali obrtniki gojili ob hišah. Izraz se je kasneje prenesel na
leposlovno zvrst, ki je bila v 19. stoletju popularna na Škotskem. Za kailyardsko literarno smer je bil značilen
sentimentalni stil, ki se je osredotočal na domače podeželsko življenje, njeni predstavniki pa so bili Ian
Maclaren, S. R. Crockett in J. M. Barrie. Splošna raba pojma kailyard se je ohranila do danes, njen pomen pa
zaobsega tudi kič, ki je povezan s škotskostjo in je danes najbolj pogost izvozni produkt te regije (Scots Word of
the Season: Kailyard, 2014).
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Ena najpomembnejših značilnosti romantičnega škotskega literarnega preporoda, ki se je
začel v 18. stoletju, je bil prav ponovno zbujen interes za škotsko preteklost, ki ga kot glavna
predstavnika zastopata Robert Burns in Walter Scott (The Cambridge History of English and
American Literature, 2014).
V tem času so se mnogi bali, da bi Škotska izgubila svojo posebno in izrazito narodno
identiteto, medtem ko so drugi to videli kot zmerno ceno za politično in finančno stabilnost
znotraj unije z Anglijo. Nasproti prednostim, ki jih je prinašala skupna država, pa so stale tudi
določene slabosti, ki bi jih v osnovi lahko prenesli tudi v današnji čas in še danes predstavljajo
jabolko spora med Anglijo in Škotsko. Walter Scott je, kot izšolan odvetnik in torijec po
prepričanju, verjel v unijo kot v najboljšo izbiro za Škotsko, ločitev Škotske pa je videl kot
velik korak nazaj. Med pripravami na odvetniški izpit se je odpravil raziskovat škotsko južno
regijo imenovano Borders ob angleški meji in si tam zapisoval balade, jih predelal in izdal v
zbirki The Minstrelsy of the Scottish Borders (Walter Scott, 2014).
Poudarjeno zanimanje za jakobitske vstaje, ki ga je občutil Scott, je izhajalo iz zgodovine
njegove družine, ki je bila povezana z jakobitsko tradicijo. Zanimanje za preteklost, in še
posebej za fevdalno in viteško zgodovino, pa je bil prevladujoč navdih za njegova literarna
dela (The Cambridge History of English and American Literature, 2014). Jakobitski upor leta
1745 mu je nudil zgodovinsko osnovo za zgodovinski roman Waverly, tematika kulturnega
konflikta pa se je ponavljala v večini njegovih kasnejših del, kjer je raziskoval različne vidike
(večinoma nedavne) škotske zgodovine, ki so jo ljudje še hranili v živem spominu (Prav tam).
S postavitvijo literarnih junakov v zgodovinski kontekst je dal zgodovini čustveno razsežnost,
s ponovno oživitvijo škotskih zgodb pa zadovoljil nostalgična čustva družbe, ki je v tistem
času doživljala korenite spremembe. Scott je pogosto označen kot »izumitelj tradicije«, saj je
z reinterpretacijo zgodovine Škotski pomagal razviti nov sklop narodnih simbolov in oživiti
stare zgodovinske osebnosti, vse to pa je gradil na višavskem mitu, s katerim je kultura
severnih Škotov postala kultura Škotske.
3. 8. Krepitev liberalne stranke in odnos srednjega razreda do idej o nacionalizmu
19. stoletje je bilo v znamenju naglega gospodarskega razvoja. Paradnemu konju Škotske,
tekstilni industriji, ki je takrat že izgubljala svoj zagon, se je pridružila tudi težka metalurgija,
področje, na katerem je Škotska prav tako razvila dominanten položaj na globalnem trgu
(Devine, 1999, str. 249; Somerset Fry, 1995, str. 212). Revolucionarne spremembe v
gospodarstvu in družbi pa niso tekle popolnoma vzporedno z razvojem politične sfere v
viktorijanski dobi. Slednjo je začrtal Zakon o reformah iz leta 1832 (The Reform Act), ki je bil
predlagan s strani vigov. Z njim so hitro rastoča industrijska mesta, ki se jim je število
prebivalstva naglo povečevalo, dobila nove sedeže v parlamentu in posledično tudi več besede
v Spodnjem domu. Med razširjeno volilno telo so po novem spadali tudi podnajemniki in
lastniki stanovanj na podeželskih območjih, ki so izpolnjevali določene volilne cenzuse. Kljub
na novo dodeljeni volilni pravici podnajemnikom, pa le-ti pogosto niso volili po svoji volji,
ampak so bili prisiljeni ali podkupljeni, da so na volišču izrazili voljo lastnikov, katerih
zemljo so obdelovali, osnovo za volilno pravico pa je še vedno predstavljala vrednost
nepremičnine. To je sledilo ciljem vigov, ki so želeli ohraniti vpliv zemljiških posestnikov in
s tem čim manj posegati v stari sistem, hkrati pa pomiriti in omejiti mestni srednji razred, ki je
grozil z zahtevami po demokracij (Razvoj škotskega nacionalizma, 2014; Devine, 1999, str.
273). Vigi so na ta način sklenili zavezništvo z na novo vzniklim srednjim razredom in
sindikati, ki so podprli novi zakon. Ko pa je postalo jasno, da volilne pravice ne nameravajo
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razširiti, se je med delavskim razredom razširil občutek izdaje in razočaranja, kar je privedlo
do nastanka čartizma24. Kljub temu, da se je gibanje čartistov ukvarjalo tudi z drugimi
področji življenja delavcev25 in je bilo široko angažirano, je do 1850 izgubilo svoj politični
zagon in veljavo. V britanski politiki je propad čartizma najbolj koristil stranki liberalcev.
Ravno podpora razredu kvalificiranih delavcev, ki je naredil največ za napredovanje čartizma
v 40. in 50. letih 19. stoletja, je bila eden izmed razlogov za veliko liberalno prevlado v
poznem 19. stoletju na Škotskem (Devine, 1999, str 280).
Liberalno stranko na Škotskem je večino viktorijanske dobe zaznamovala razcepljenost.
Struje znotraj stranke so si nasprotovale v zadevah povezanih z odnosom države do Škotske
cerkve, pravicami sindikatov in volilno reformo. Konec 19. stoletja so napetosti med liberalci
pripeljale do nesoglasja in končnega razcepa liberalne stranke leta 1886, iz česar sta izšli
Liberalna stranka (Liberal Party) in Liberalna unionistična stranka (Liberal Unionist Party)
(Brovč, 2003, str. 19; Devine, 1999, str. 281).
Liberalci so si tovrstne spore lahko privoščili, saj v konservativcih niso imeli resnega
političnega nasprotnika. Največje ime liberalizma je bil William Gladstone, ki je postal kultna
osebnost tistega časa na Škotskem. Vzrok za veliko priljubljenost stranke je bilo dejstvo, da je
bila v očeh ljudi prepoznana kot stranka napredka, reform in svobode, medtem ko so torijci,
podporniki ohranjanja institucije cerkve in države, spremembam nasprotovali (Devine, 1999,
str. 282).
Medtem, ko so na evropskem kontinentu v 19. stoletju mali zgodovinski narodi zahtevali
svojo pravico do neodvisnosti, je bilo na Škotskem nacionalno gibanje precej manj izrazito.
Srednji razred, ki je bil v ospredju narodnih gibanj drugod po Evropi, se je na Škotskem
zadovoljil z uživanjem ekonomskih prednosti unije in britanskega imperija, četudi za ceno
anglikanizacije in kulturne asimilacije. Cerkveni razkol leta 1843 je razdelil Škotsko cerkev,
ki je do tedaj igrala vlogo najpomembnejše narodne institucije na Škotskem po izgubi
parlamenta 1707. Združena Škotska cerkev je bila osrednjega pomena v škotski družbi kot
moralna avtoriteta, imela je nadzor nad šolstvom in pomočjo revnim, njena Generalna
skupščina pa je prevzela nadomestno vlogo škotskega parlamenta (Prav tam, str. 285).
V Škotski cerkvi je od leta 1712 veljal Zakon o zaščitnikih (The Patronage Act), po katerem
so lastniki posestva, na katerem je delovala župnija, lahko sami imenovali cerkvene
funkcionarje. Tovrstno prakso je Cerkev smatrala kot vmešavanje posvetnih oblasti v
cerkvene zadeve. Prav vprašanje imenovanja cerkvenih funkcionarjev je po zasedanju
Generalne skupščine leta 1843 povzročilo, da je 40 odstotkov članov Škotske cerkve (t. i.
Kirk) protestno zapustilo zasedanje in ustanovilo Svobodno škotsko cerkev. Z razkolom
znotraj Škotske cerkve se je oslabila institucija, ki je delovala kot sila narodnega povezovanja.
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Čartizem (ang. charter, v prevodu pomeni listina) je bilo prvo organizirano politično gibanje delavstva, ki se
je začelo v 30. letih 19. stoletja. S peticijami so delavci od vlade in parlamenta zahtevali splošno in enako volilno
pravico ter uvedbo demokracije. Zahteve so spremljali nemiri in stavke. Gibanje je bilo najmočnejše v tridesetih
in štiridesetih letih, vrhunce pa je doseglo v letih 1832, 1843 ter 1847. Položaj delavcev se je deloma izboljšal,
saj se je delavnik skrajšal na 10 ur. Omejili so tudi delo otrok (Čartizem, 2014).
25
Čartizem je imel na Škotskem globok verski etos, kar je med leti 1839 in 1842 vodilo v ustanovitev
čartističnih cerkva, kot odgovor na sovražen odziv uveljavljenih cerkvenih organizacij na gibanje. Čartisti so se
zavzemali tudi za dvig kulture med delavci ter poskušali z dvigom materialnega standarda ljudi in premestitvijo
političnih srečanj v kavarne, namesto v pube, vplivati na moralo ljudi, ki jo je uničeval alkohol. Hkrati so tudi
pritiskali na vlado, katere dohodki so bili delno odvisni od trošarin na žgane pijače. Poudarek je gibanje dajalo
tudi na izobraževanje, kot ključnem elementu pri usposabljanj odgovornih državljanov (Devine, 1999, str. 278,
279, 280).
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Po razkolu v škotskem prezbiterijanizmu so nastali trije veliki cerkveni tabori: »stara Cerkev«
(Kirk), Svobodna škotska cerkev in Združena prezbiterijanska cerkev (Devine, 1999, str. 285,
286; Brovč, 2003, str. 52).
Novonastalo stanje na verskem področju je na sam razvoj škotskega nacionalizma delovalo
predvsem posredno, preko izobraževalnega sistema, ki je igral pomembno vlogo pri izgradnji
narodne identitete. Do takrat je bilo namreč izobraževanje v pristojnosti župnij in s tem
Škotske cerkve, ki se je z letom 1843 razdelilo v dva različna izobraževalna sistema (Razvoj
škotskega nacionalizma, 2014). Vse šibkejša vloga cerkve je bila opazna tudi v vladnih
odločitvah ter na drugih področjih vsakdanjega življenja. Družbene funkcije, ki so bile do
razkola trdno v pristojnosti cerkve (poleg izobraževanja26 je v ta kontekst spadala tudi skrb za
revne27) je začela prevzemati država (Brovč, 2003, str. 53).
Vse to se je zgodilo v času, ko se so asimilacijske sile anglikanizacije vedno bolj krepile, v
času skokovite rasti industrijskih mest in razvijajočega kmetijstva ter po tem, ko so imele
škotske aristokratske družine že nekaj časa navado, da so svoje sinove pošiljale na šolanje v
Anglijo, s čimer so si slednji večali svoje karierne priložnosti ter kot člani zasedali škotska
mesta v parlamentu. Dejstvo, da so se škotski predstavniki izobraževali v angleških
ustanovah, se je odražalo tudi v njihovih prizadevanjih po čim tesnejšem povezovanju
Škotske z Anglijo. Izraz tega je bila podpora, sicer na koncu neuspešnemu gibanju (The
Glasgow Law Amendment Society) v 50. letih 19. stoletja, ki si je prizadevalo škotski pravni
sistem, enega izmed temeljev škotske narodne identitete, približati angleškemu pravu
(Devine, 1999, str. 286, 287).
Kljub družbeni asimilaciji Škotske, pa je večina nalog, povezanih z njenim upravljanjem,
ostala v domačih rokah večino 19. stoletja. Sprejetje zakona o izobraževanju (The Education
Act) leta 1872, razširitev volilne pravice na delavski razred in ustanovitev Ministrstva za
Škotsko leta 1885, so pomenili odločilen korak v smeri centralizacije države. Pred tem je bilo
v 18. stoletju Združeno kraljestvo ena izmed bolj decentraliziranih držav v Evropi, saj se je
parlament v Londonu, razen na prošnjo škotskih oblasti, redko vmešaval v njihove zadeve.
Visoka stopnja lokalne samouprave na Škotskem je buržoaziji omogočala, da so se v praksi
uveljavljale njene politične in verske vrednote. Posledično s strani liberalnega srednjega
razreda, ki je v nasprotju z nekaterimi drugimi deli Evrope, že užival svobodo, gospodarsko
blaginjo in kulturno integriteto, ni bilo čutiti potrebe po parlamentarni neodvisnosti in gojenju
nacionalizma, ki bi bil naperjen proti Veliki Britaniji. Nasprotno je bil gospodarski uspeh
eden izmed vzrokov, da se nacionalizem ni pretirano razrastel, hkrati pa je predstavljal vir
narodnega ponosa (Prav tam, str. 287–289).
3. 9. Propad liberalne stranke, vzpon laburistov in nastanek Škotske nacionalne stranke
Liberalna stranka je z leti počasi izgubljala svojo politično prevlado, za kar je bil med drugim
zaslužen prihod socialističnih strank, ki so neposredno nagovarjale delavski razred. Slednji je
preko zakonov (Reform Act) iz let 1832, 1867 in 1884 počasi pridobival vse več volilnih
26

Leta 1872 je bil sprejet The Education Act, ki je pomenil prelomnico v škotskem izobraževanju. Osnovna šola
je prvič postala obvezna za vse otroke med 5. in 13. letom starosti, obstoječe šole, ki so dotlej spadale pod
cerkveno organizacijo, je prevzela država, upravljati pa so jih začeli izvoljeni lokalni šolski sveti, ki jih je
nadziralo Ministrstvo za škotsko šolstvo (Scotch Education Department) s sedežem v Londonu (The Education
Act. 2014; Devine, 1999, str. 286).
27
Leta 1845 je bila pomoč revnim, kot pomembna funkcija cerkvene institucije, preložena na pleča župnijskih
odborov, ki so jih volili davkoplačevalci (Devine, 1999, str. 286).
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pravic ter s tem postajal vse pomembnejši akter v političnih zadevah. Delavci so izgubljali
zaupanje v liberalno stranko, ki se je zavzemala za kapitalizem in svobodni trg, poleg tega pa
ji je konkurirala tudi leta 1893 ustanovljena Neodvisna delavska stranka (Independent Labour
Party), ki se je dve leti kasneje združila s Škotsko delavsko stranko (Scottish Labour Party),
se leta 1900 povezala s sindikati (Scottish Trades Union Congress - STUC) in z njimi
ustanovila volilni komite (Scottish Workers' Parliamentary Election Commite), ki je
združeval močno kombinacijo političnih in sindikalnih interesov (Devine, 1999, str. 300;
Refrom Acts, 2014). Laburisti so po volitvah 1922 prevzeli vlogo največje stranke na
Škotskem, število njenih volivcev pa je naraščalo vse do leta 1935, ko je kljub temu na
volitvah zmagala konservativna unionistična stranka (Devine, 1999, str. 313).
Škotsko politiko je med leti 1924 in 1930 določalo predvsem stanje v gospodarstvu in
Laburistična stranka je svojo moč na Škotskem gradila ravno v času težke gospodarske
situacije med vojnama. Stranka v teh pogojih ni izpolnila visokih pričakovanj volivcev po
rešitvi delavskega razred pred množično brezposelnostjo, slabimi bivalnimi pogoji in
padajočim življenjskim standardom (Prav tam, str. 322). Poleg tega so laburisti postajali
vedno večji zagovorniki centralizma, z argumentom, da naj bi britanska unija, v nasprotju z
idejo škotske samouprave (Home Rule), Škotski nudila večjo oporo pri okrevanju od
gospodarske recesije, hkrati pa bi se v okviru Velike Britanije lažje ponovno okrepilo
sindikalno gibanje, ki mu je moč močno upadla po polomiji v zvezi z Generalno stavko
(General Strike)28 leta 1926 (Prav tam, str. 324).
Tovrstni nazori Laburistične stranke so pomagali leta 1928 sprožiti nastanek Škotske
nacionalne stranke (National Party of Scotland)29, katere glavni cilj je bil pokazati na
priljubljenost obstoječe ideje o škotski samoupravi med volivci (Home Rule). Agresiven
pristop, ki so ga ubirali nacionalisti in očitki laburistom, da so na lastno odgovornost
zanemarjali narodni cilj, je imel na sledečih nadomestnih volitvah ravno nasprotni učinek. S
poglabljanjem gospodarske krize pa je podpora NPS počasi naraščala, saj so nekateri rešitev
za recesijo videli v lastnem parlamentu v Edinburgu. Brezbrižnost do problemov severno od
meje z Anglijo je šla v nos tudi zmernemu krilu Škotske stranke (Scottish Party), ki se je 1932
odcepila od konservativne Cathcart Unionist Association in se 1934 z National Party of
Scotland združila v Škotsko nacionalno stranko (Scottish National Party)30 (Prav tam, str.
325).
Vendar pa je SNP na volitvah 1935 doživela polom, saj volivcem ni ponudila alternativne
strategije gospodarske obnove. Delitve, ki so sledile znotraj nacionalne stranke, so v času pred
drugo svetovno vojno povzročile upad moči škotskega nacionalizma. Kot zmagovalci so iz
težavnih let gospodarske krize izšli konservativni unionisti, ki so svoj politični primat ohranili
do leta 1945. To jim je delno uspelo tudi zaradi nesoglasij in delitev znotraj strank
laburističnih in nacionalističnih nasprotnikov, medtem ko so jim glavno, četudi oslabljeno
politično alternativo, predstavljali liberalci (Prav tam, str. 326). Vlada je vztrajala, da bi bilo
za Škotsko pogubno, če bi se v času hude gospodarske recesije odločila za samostojno pot,
28

Generalna stavka leta1926 je bila ena najbolj obširnih v Veliki Britaniji in se je napovedovala že v njenih
predhodnicah, ki so državo po prvi svetovni vojni doletele že v letih 1919, 1920 in 1921. Povod zanjo je bilo
znižanje življenjskega standarda rudarjev, do katerega je prišlo zaradi razmer v povojni ekonomiji, kar je
vplivalo na proizvodnjo, izvoz in cene premoga. Lastniki rudnikov so izpad dohodka kompenzirali z nižanjem
plač rudarjev in podaljševanja njihovega delovnika. Sindikati so v pogajanjih z vlado nastopili premalo odločno,
poleg tega pa je bila vlada na stavko dobro pripravljena, zaradi česar država ni bila popolnoma ohromljena, to pa
je še bolj oslabilo pogajalska izhodišča sindikatov (General Strike, 2014).
29
National Party of Scotland v nadaljevanju NPS.
30
Scottish National Party v nadaljevanju SNP.
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zato se je leta 1937 škotska narodna čustva odločila pomiriti s preselitvijo Ministrstva za
škotske zadeve (Scottish Office) v Edinburgh (Prav tam, str. 325). Do takrat je bilo upravljanje
škotskih zadev razdeljeno med Ministrstvo za Škotsko v Londonu in različne odbore, ki so
delovali iz glavnega mesta Škotske. S preselitvijo ministrstva v St. Andrews House so bili
ustanovljeni tudi štirje oddelki, ki so urejali področja kmetijstva, izobraževanja, zdravja in
notranjih zadev. Najbolj ironično pri tem je bilo, da so bili unionisti tisti, ki so s potezo selitve
Ministrstva za Škotsko pomagali krepiti narodovo identiteto v času, ko je bila ideja škotske
samouprave v mirovanju, nacionalisti pa brez prave podpore volivcev (Prav tam, str. 327).
3. 10. Dvajseto stoletje – vzpon SNP in prizadevanja za avtonomijo
Štirideseta in petdeseta leta 20. stoletja so pogosto opisana kot vrh modernega britanskega
unionizma. V povojnih letih je sicer sprva prevladovala stranka laburistov, v petdesetih pa so
vodilno vlogo na prevzeli unionisti. Med tem časom je SNP igrala zanemarljivo vlogo v
škotski politiki. Poleg tega je leta 1942 na konferenci v Glasgowu stranka SNP razpadla na
dve frakciji: zmernejšo Scottish Convention in radikalnejšo SNP, ki zaradi negativne
percepcije nacionalizma po vojni med volivci ni imela velike podpore31 (Devine, 1999, str.
565–566). Med 13-letno prevlado torijcev32, ki je trajala od 1951 do 1964, so konservativne
vlade delovale v smeri, da niso izzivale potencialnega nezadovoljstva nacionalistov.
Kljub temu je bila že sama gospodarska situacija primerna za počasen vznik nacionalističnih
idej. V povojnem obdobju so bile namreč potrebe po proizvodih težke industrije velike, z leti
pa so se le-te zmanjševale in škotsko gospodarstvo, katerega temelj je bil še vedno sekundarni
sektor ter je bilo neprilagojeno svetovnemu trgu, je začelo doživljati udarce naraščajoče
brezposelnosti, ki se je do začetka 60. let samo še podvojila (Razvoj škotskega nacionalizma,
2014; Devine, 1999, str. 572). Kljub temu, da je gospodarsko recesijo doživljala cela država,
je bilo videti, da se je kriza na Škotskem odražala še močneje. Propadajoča infrastruktura in
ukinjanje neprofitnih železniških linij je ljudem dajalo občutek izolacije, nepomembnosti v
očeh države in nezadovoljstva, slednje pa je bilo vedno primerna podlaga za razcvet
radikalnih idej, med njimi tudi nacionalizma (Razvoj škotskega nacionalizma, 2014; cv:
Gallagher, 1991, str. 115; cv: Lynch, 1992, str. 441–443).
Tako se je SNP začela ponovno krepiti v 60. in 70. letih 20. stoletja, ko je začela širiti svojo
volilno bazo, med katero se je začel vključevati tudi delavski razred. Leta 1966 je stranka na
parlamentarnih volitvah dobila največje število glasov doslej, kar je pomenilo 14,3 %, z
vsakimi naslednjimi volitvami pa se je njen procent uspešnosti pri volivcih povečeval
(Devine, 1999, str. 578).
Uspeh nacionalistov je bil zgovorno opozorilo vladi, hkrati pa je ponovno na svetlo potegnil
problematiko škotske narodne identitete. Skupaj s hitrim razpadom Britanskega imperija je
namreč tudi pojem britanskosti počasi začel izgubljati svoj pomen. Ta proces se je začel že
leta 1947 z osamosvojitvijo Indije in se nadaljeval desetletje kasneje z neodvisnostjo
britanskih posesti v Afriki, začenši z Gano. Ostale osamosvojitve nekdanjih kolonij so nato
sledile z veliko hitrostjo in videti je bilo, da Britanija izgublja svoj vpliv na svetovnem odru
(Prav tam).
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SNP se je zavzemala za popolno samostojnost Škotske, medtem ko je Scottish Convention zagovarjala večjo
avtonomijo znotraj Združenega kraljestva.
32
Torijci so zagovarjali načelo unionizma.
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Ugled je Škotski nacionalni stranki v šestdesetih in sedemdesetih letih rasel tudi na račun
zatona torijcev, ki so predstavljali največjo protiutež laburistični hegemoniji na Škotskem. Del
volilnih glasov, ki je pred tem šel unionistom, si je po novem prilastila SNP, medtem ko so
liberalci na Škotskem, kljub svojemu uspehu v ruralnih območjih, igrali manj pomembno
vlogo kot v Angliji (Prav tam, str. 581). Kljub temu so konservativci, ki so v primerjavi z leti
pred 1964 izgubili precejšnji delež volilne baze33, 1970 ponovno zmagali na parlamentarnih
volitvah. Obdobje njihovega vladanja je padlo v čas gospodarske krize34, poleg tega pa vlada
1971 sprejela Industrial Relations Act35, kar je na volitvah leta 1974 odvzelo volilne glasove
konservativcem in dalo novega poleta nacionalistični stranki (Prav tam, str. 585). Slednja je
za svojo volilno kampanjo, ki ji je nadela slogan It's Scotland's Oil,36 izkoristila tudi odkritje
velikih količin nafte ob škotski obali. To dejstvo naj bi potencialno pomenilo rešitev škotskih
gospodarskih težav, ekonomsko samozadostnost ter bilo osnova za neodvisnost Škotske od
Velike Britanije (Razvoj škotskega nacionalizma, 2014).
Uspeh SNP na volitvah 1974 je pomenil tudi, da je t. i. Home Rule še nekaj let ostal na vrhu
političnega programa Velike Britanije, vendar pa je bil problem stranke v tem, da je le
manjšina njenih simpatizerjev podpirala dolgoročno strategijo popolne škotske neodvisnosti,
hkrati pa je bila njena volilna moč zelo nestanovitna (Brovč, 2003, str. 22). Javnomnenjske
raziskave leta 1974 so tudi pokazale, da kljub tretjinski volilni podpori SNP, podpora škotski
neodvisnosti ni bila sorazmerna in je med taistimi volivci znašala zgolj 12% (SNP, 2014;
Devine, 1999, str. 578).
Konec 60. let so postajale vedno glasnejše zahteve, ne samo Škotov, ampak tudi Severnih
Ircev in Valižanov po večji avtonomiji in spoštovanju njihove kulturne tradicije. Ko sta bila v
Spodnjem domu predstavljena zakonska osnutka o Škotski in Walesu (Scotland Bill in Wales
Bill), je bila vlada v strahu pred stopnjevanjem decentralizacijskih pritiskov prisiljena k
razpisu referenduma (Devine, 1999, str. 587). Rezultati referenduma, ki je bil izveden marca
1979 ni bil prepričljiv: za škotsko avtonomijo je glasovalo 51,6% volivcev, medtem ko je bilo
proti 48,4%. Volitev se je udeležila le tretjina volilnih upravičencev, kar je pomenilo, da je
bilo udeležencev na volitvah, ki so se opredelili za avtonomijo precej pod zahtevanimi 40%,
ki jih je za veljavnost referenduma zahteval t. i. »Cunninghamov amandma«. SNP je v
odgovor sprožila akcijo z geslom Scotland Said Yes, ki pa ni obrodila sadov. Še več, na
naslednjih parlamentarnih volitvah leta 1979 je stranka dosegla katastrofalne volilne rezultate,
na oblast pa so se ponovno povzpeli konservativci pod vodstvom Margaret Thatcher (The
Devolution Debate This Century, 2014; Devine, 1999, str. 588).
Tudi sicer zagovorniki avtonomije niso bili enotni. Na eni strani je SNP-ju Zakon o Škotski
(Scotland Act) predstavljal odskočno desko k popolni neodvisnosti, na drugi pa so laburisti
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Največji uspeh so unionisti dosegli leta 1955, ko je zanje glasovalo 50% škotskih volivcev. Od takrat naprej je
število članov parlamenta iz vrst konservativcev konstantno padalo (Devine, 1999, str. 582).
34
Do naftne krize 1973 je prišlo, ko so arabske države izvoznice (OPEC) uvedle naftni embargo, kar je
povzročilo visok skok cen nafte (Leskovič Vendramin, 2004, str. 1).
35
Zakon je sprejela novo izvoljena konservativna vlada leta 1971, z namenom oslabiti pogajalsko moč
sindikatov, ki so izražali pretirane zahteve po višjih plačah, izvajali neuradne stavke, prihajalo pa je tudi do
sporov med sindikati. Z novim zakonom so se bili sindikati primorani registrirati, če so želeli uveljavljati svoje
zakonite privilegije (Industrial Relations Act, 2014).
36
Leta 1970 je SNP sprožila vplivno kampanjo z geslom It's Scotland's Oil, ki je izkoristila očitno neskladje, na
eni strani med naravnim bogastvom, ki so ga našli ob škotski obali in na drugi med dejstvom, da je imela
Škotska največjo stopnjo brezposelnosti v zahodni Evropi, poleg tega, da je bila del države, ki se je opotekala od
ene krize do druge. SNP je v svoji kampanji trdila, da so Škoti izvzeti iz gospodarskega koriščenja nedavno
odkrite nafte v Severnem morju ter posledično tako krepila gospodarske argumente v prid neodvisnosti Škotske
(Devine, 1999, str. 585; SNP, 2014).
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avtonomijo videli kot način za utrditev unije. Nasproti obema omenjenima poloma so stali
nasprotniki avtonomije, med katerimi so bili škotski podjetniki, ki so predlagani zakonodaji
očitali možnosti dvigovanja davkov, ogrožanje industrije, povečanje birokracije ter porast
konfliktov z Londonom v času naraščajočih gospodarskih težav v državi (Devine, 1999, str.
589590).
3. 11. Vladavina konservativcev in tatcherizem
Po propadu referenduma 1979 je med zagovorniki avtonomije zavladal občutek, da je bila
zamujena zgodovinska priložnost. Neuspehu na referendumu je kmalu sledila najhujša
gospodarska kriza po letu 1930. Ta se je zgodila v času, ko je na oblast stopila konservativna
vlada pod vodstvom Margaret Thatcher, katere radikalna gospodarska strategija je zagovarjala
denarni nadzor, privatizacijo, liberalizacijo trgov in zmanjševanje moči sindikatov37. Politiko
konservativne vlade so v reviji Marxism Today označili z besedo thatcherizem, ki je postala
splošno uporabljeni pojem v političnem leksikonu (Devine, 1999, str. 591).
Konservativna vlada (na oblasti med 1979–1997) je bila mnenja, da se škotsko gospodarstvo
prekomerno naslanja na javni sektor, javna sredstva in državno pomoč industriji. Gospodarska
politika konservativcev je Škotsko privedla do propada njene tradicionalne industrije in
katastrofalnih socialnih posledic38 (Devine, 1999, str. 594, Keating in sod., 2003, str. 150).
Vladi so očitali tudi, da daje prednost jugovzhodnim in osrednjim delom države, kjer je so se
nahajali temelji njihove volilne podpore ter da ignorira strašne učinke brezposelnosti na
Škotskem, v Walesu in na severu Anglije, kjer so bili konservativci veliko manj popularni
(Prav tam, str. 594).
Medtem sta bili laburistična stranka in SNP, ki sta si do 1979 intenzivno prizadevali za
škotsko samoupravo, vpleteni v znotrajstrankarske spore, ki so sledili polomu na
referendumu. Ena izmed skupin, ki se je tvorila znotraj SNP, se je poimenovala 79 Group.
Njen član je bil tudi zdajšnji škotski premier in vodja stranke SNP Alex Salmond. 79 Group si
je prizadevala za bolj levičarski značaj stranke, kar se je odražalo tudi v imenu njihovega
glasila For a Scottish Socialist Republic (Za Škotsko socialistično republiko) in se
manifestiralo predvsem v ustni podpori delavcem tovarn, ki jim je grozilo zaprtje39. Rezultat
neskladij znotraj SNP v zgodnjih 80-ih letih je bil, da se je stranka sčasoma vendarle
opredelila bolj kot levosredinska, kar se ji je obrestovalo pri pridobivanju volilnih glasov
(Prav tam, str. 600).
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V času vlade Margaret Thatcher je bila zmanjšana pristojnost sindikatov, ki so do leta 1982 lahko prostovoljno
zviševali plače, da so rasle nad stopnjo inflacije in neodvisno od rasti produktivnost. Izpeljala je tudi
privatizacijo državne lastnine, kar je spodbudilo podjetništvo ter zmanjšala državne regulative (Korinšek, 2006,
str. 26).
38
V začetku 80-ih let 20. stoletja je postala Škotska najbolj ranljiv del Velike Britanije, saj se je proizvodnja
zmanjšala za 11%, zaposlenost pa za 20%. Izplačilo državne socialne pomoči se je povečalo, saj jo je leta 1989
na Škotskem prejemalo pol milijona ljudi. Škotsko premogovništvo in ladjedelništvo (nekoč stebra škotske
industrije) sta propadala, število zaposlenih v proizvodnji, kmetijstvu in ribištvu pa se je med leti 1979 in 1994
skoraj razpolovilo. Težka gospodarska in socialna situacija je zasenčila spremembe v škotskem gospodarstvu, ki
so se zgodile v času thatcherizma, ko je Škotska v ozadju doživljala gospodarsko revolucijo. Do leta 1990 je
storitveni sektor postal najbolj dinamičen del njenega gospodarstva in Škotsko tako postavil ob bok razvitim
državam Zahodne Evrope in Severne Amerike. V 90-ih letih je bilo škotsko gospodarstvo že zelo raznovrstno in
se je zato lahko izognilo tvegani odvisnosti od ene ali dveh panog (Brovč, 2003, str. 23; Devine, 1999, str. 592–
593, 597).
39
Taki tovarni sta bili Invergordon Aluminium Smelter (tovarna aluminija) in British Leyland Bathgate truck
plant (tovarna vozil) (Devine, 1999, str. 600).
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Na drugi strani se je Laburistična stranka spopadala še z večjimi notranjimi nesoglasji, saj se
je leta 1981 od nje odcepilo sredinsko usmerjeno krilo, ki se je preimenovalo v Social
Democratic Party (SDP). S tako neenotno in razkosano opozicijo ter s pomočjo uspešne
vojaške akcije in razkazovanja britanske moči v vojni na Falklandskih otokih, konservativci
na parlamentarnih volitvah 1983 niso imeli pravega nasprotnika. SNP je na volitvah dobila
zgolj 12% volilnih glasov, laburisti pa so dosegli najnižjo volilno podporo od leta 1918
naprej. S tem se je začelo štirinajstletno neprekinjeno vladanje konservativne stranke v Veliki
Britaniji (Prav tam, str. 601).
Kljub slabim rezultatom, ki so jih laburisti dosegli na ravni države, pa je stranka na Škotskem
osvojila večino glasov volivcev, zaradi česar so se pojavljale ideje, da je konservativna vlada
na Škotskem manjšinska in tuja. Negativni odnos do torijcev je še stopnjevalo pisanje
škotskega tiska, ki se je osredotočal predvsem na pisanje o propadajočih tovarnah in
gospodarskem zatonu, medtem ko je zanemarjal nekatere svetle točke, ki jih je prižgala
konservativna gospodarska politika (Brovč, 2003, str. 24; Devine, 1999, str. 602).
Škotsko nasprotovanje thatcherizmu je bilo globlje kot zgolj sovražna nastrojenost proti
nepriljubljeni vladi. Medtem, ko so Škoti ostajali zvesti ideji države in skupnosti, so britanski
konservativci promovirali britanski nacionalizem, konkurenčnost in privatizacijo. Nestrinjanje
s temi idejami so volivci pokazali leta 1987, ko je konservativna stranka na Škotskem
doživela močan poraz, medtem ko so laburisti slavili največjo zmago v svoji zgodovini. Kljub
temu pa so se v Veliki Britaniji na oblasti obdržali konservativci na čelu z Margaret Thatcher
(Brovč, 2003, str. 24; Devine, 1999, str. 606).
3. 12. Zaton konservativne stranke in spodbuda gibanju za samoupravo
Zmaga konservativne stranke na parlamentarnih volitvah leta 1987 je dala nov zagon spečemu
gibanju za samoupravo. Iniciativo je prevzela Kampanja za škotsko skupščino (Campaign for
a Scottish Assembly – CSA). Ta je sestavila komite, ki je julija 1988 izdal dokument A Claim
of Right for Scotland (Zahteve pravic za Škotsko). Konvencija je bila pisana v
nacionalističnem tonu in je vsebovala zgodovinsko analizo, zahtevo po škotski skupščini,
posebni škotski pisarni v Bruslju, s čimer bi bila olajšana komunikacija med Škotsko in
institucijami Evropske unije, zastopanost Škotske v delegacijah Velike Britanije pri Svetu
ministrov ter reformo volilnega sistema (Brovč, 2003, str. 25; cv: McCreadie, 1991, str. 52).
Konservativna stranka je zavrnila predlagano konvencijo, podprli pa so jo laburisti, liberalni
demokrati, STUC (Scottish Trades Union Congress)40, škotske cerkve, predstavniki etničnih
manjšin, zeleni, komunistične stranke in Škotska konvencija žensk, kar je pomenilo, da
izražanje nacionalnih čustev ni bilo več zgolj v domeni SNP. Slednja se, čeprav je bila sprva
zainteresirana, konvenciji ni pridružila, saj so se nekateri člani stranke bali, da bi pobudo v
akciji za samoupravo prevzeli laburisti ter da bi prizadevanja za avtonomijo bolj ovirala
gibanje za neodvisnost, kot pa mu pomagala. To je še bolj spodbudilo laburiste, da so se kot
dominantna stranka na Škotskem zavzeli za vprašanje avtonomije, kar je za prihodnje
laburistične vlade tako rekoč pomenilo obvezo do priznavanja škotskega parlamenta (Devine,
1999, str. 613).

40

Kongres škotskih sindikatov (Scottish Trades Union Congress – STUC), je bil ustanovljen leta 1897. Je glavni
sindikat, ki danes povezuje 43 sindikatov in ima 630 000 članov (Korinšek, 2006, str. 18).
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Leta 1989 je bila ustanovljena Škotska ustavna konvencija (Scottish Constitutional
Convention – SCC), ki so jo predstavljali ugledni posamezniki in predstavniki političnih
strank, in sicer z nalogo, da sestavi osnutek predlogov za sestavo škotskega parlamenta z
obširnimi zakonodajnimi pooblastili41 (Scottish Constitutional Convention, 2014).
V istem mesecu leta 1990, ko je bil objavljen osnutek predloga, je bila, zaradi naglega
padanja popularnosti torijcev, s položaja premierke prisiljena odstopiti zagrizena nasprotnica
ustavnih sprememb Margaret Thatcher, ki jo je nasledil John Major. Gibanje za samoupravo
je dobilo ponoven zagon in zdelo se je, da bo konservativna vlada na parlamentarnih volitvah
1992 izgubila večino. Vprašanje škotske samouprave je ponovno postalo pomembna točka v
političnih razpravah na Škotskem, vendar pa je z novimi volitvami zopet zmagala
konservativna stranka in dotedanji premier John Major se je obdržal na oblasti. Kljub temu so
raziskave pokazale, da je polovica Škotov podpirala načrte za neodvisnost, skupine, kot npr.
Združena Škotska (Scotland United), Skupen cilj (Common Cause) in Demokracija za Škotsko
(Democracy for Scotland) pa so po volitvah poskušale ohranjati duh samouprave pri življenju
(Devine, 1999, str . 613–614; Brovč, 2003, str. 25).
Skupni cilj je povezal tudi škotske intelektualce, medtem ko je Scotland United, ki so ga
sestavljali politiki, pisatelji in pop zvezdniki, organiziral dve uspešni zborovanji in predlagal
referendum o zakonodaji. Organizaciji sta kmalu zamrli, ideja pa je ostala.
Dogodek, ki je posledično zapečatil tudi usodo vlade Johna Majorja, se je zgodil na črno
sredo (Black Wednesday), 16. septembra 1992, ko je morala Velika Britanija zapustiti valutni
režim evropskega mehanizma menjalnih tečajev (ERM)42, čeprav je vlada vložila milijone
funtov v spodletel poskus, da se to ne bi zgodilo. To je med ljudmi izzvalo občutek ponižanja
in pokazalo na nesposobnost konservativcev, da bi vodili državno gospodarstvo.43
Vedno manjša podpora konservativni vladi je privedla tudi do poskusov pridobivanja
naklonjenosti škotskih volivcev z igranjem na noto nacionalnih čustev. Te metode se je
poslužil leta 1995 imenovani minister za Škotsko Michael Forsyth, ki je škotske simbole
uporabljal za poudarjanje škotskega patriotizma44, obenem pa je trdno nasprotoval ustavnim
spremembam, ki bi lahko ogrozile unijo (Devine, 1999, str. 615).
Torijci so nastopili tudi z novim sloganom Fighting for Scotland (Boj za Škotsko), s katerim
so skušali pokazati, da delajo v dobro Škotske. Posledično so izvedli tudi nekaj dobrovoljnih
političnih gest, vendar tovrstna simbolna politika ni obrodila pretiranih sadov, saj je vlada na
Škotsko še vedno pritiskala z nepriljubljeno reformo lokalne uprave in poskušala uvesti
načela tržne ekonomije v zdravstvo (Brovč, 2003, str. 26; Devine, 1999, str. 615).
3. 13. Referendum 1997
Prepričljiva zmaga laburistov na parlamentarnih volitvah 1997 je vzpostavila pogoje za
napredovanje vprašanja o samoupravi. Referendum je bil razpisan za 11. september 1997, na
41

Osnutek SCC je tvoril osnovo predloga za škotski parlament, o katerem se je glasovalo na referendumu 11.
septembra 1997 in ustanovitev katerega je podprlo 74% volivcev (Scottish Convention, 2014).
42
European Exchange Rate Mechanism (ERM) oz. evropski mehanizem menjalnih tečajev.
43
Gospodarski položaj Škotske je bil kljub temu obetaven, saj je imela v letih 1993 in 1994 le rahlo nižjo
brezposelnost kot preostala država, na začetku 90. let pa je škotsko gospodarstvo, še posebej proizvodnja, raslo
hitreje kot je bilo britansko povprečje (Devine, 1999, str. 614).
44
Premiere filma Braveheart se je udeležil v popolni narodni opravi Škotskega višavja (Devine, 1999, str. 615).
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njem pa sta bili zastavljeni dve vprašanji, in sicer eno glede ustanovitve škotskega parlamenta
ter drugo glede njegovih davčnih pristojnosti. Pred tem je bila (v precej kratkem času)
napisana Bela knjiga o samoupravi (White Paper on Home Rule), na položaju ministra za
Škotsko pa je nastopil Donald Dewar, ki je bil naklonjen poskusom Škotske po doseganju
večje avtonomije (Devine, 1999, str. 616).
Tabor, ki se je zavzemal za škotsko samoupravo, so sestavljali SNP pod vodstvom Alexa
Salmonda, laburisti Donalda Dewarja in socialni demokrati, ki jih je vodil Jim Wallace,
medtem ko je bila opozicija precej šibkejša. Škotski poslovneži, ki so svoj glas proti
samoupravi povzdignili leta 1979, so bili tokrat bolj molčeči, je bila pa zato glasnejša
kampanja z geslom Think Twice (Pomisli dvakrat). Slednjo so podpirale organizacije, ki so se
aktivirale že leta 1979, vendar pa je bil propad kampanje neizbežen, ko ji je javno podporo
izrazila tudi bivša premierka Margaret Thatcher (Prav tam, str. 616–617).
Rezultati referenduma so bili tokrat enoznačni, saj je ustanovitev škotskega parlamenta
podprlo 74,3%, njegove pristojnosti nad upravljanjem z davki pa 63,5% volivcev. Z Zakonom
o Škotski (Scotland Act) je bil tako leta 1998 ustanovljen škotski parlament, uvedene ustavne
spremembe in na novo definirana oblast na Škotskem (Scotland Act 1998, 2014). Škotski
parlament je dobil pristojnosti tudi nad širokim spektrom področij, razen nad t. i. rezerviranih
zadev (reserved matters), ki so v domeni države ter med katere spada zunanja politika,
obramba, makroekonomska politika, socialno zavarovanje, vprašanje splava in javni mediji
(Prav tam, str. 617).
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4. GEOGRAFSKI ORIS ŠKOTSKE
4. 1. Fizičnogeografski oris Škotske
Škotska je, poleg Anglije, Walesa in Severne Irske, sestavni del Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske. Predstavlja severno tretjino otoka Velike Britanije, med 54°38´ in
60°51´ severne geografske širine ter 1°45´ in 6°14´ zahodne geografske dolžine, kar pomeni,
da površina škotskega ozemlja znaša 78 772 kvadratnih kilometrov. Na zahodu in severu jo
obliva Atlantski ocean, na vzhodu pa Severno morje. Na jugu Škotska meji z Anglijo, mejna
črta med njima pa poteka po reki Tweed, hribovju Cheviot (Cheviot Hills), reki Liddell in se
konča v estuariju Solway Firth (Škotska, 2014).
K Škotski spada tudi 790 otokov, med katerimi so največje in najbolj znane otoške skupine na
severovzhodu Škotske, kot so Shetlandski otoki ter otočje Orkney, na zahodu pa se vzdolž
celotne škotske obale vleče pas Hebridov, med katerimi po velikosti izstopajo otoki Lewis,
Harris, Skye, Mull in Islay, poleg teh pa sta večja otoka še Bute in Arran v morskem rokavu
Firth of Clyde. Naseljenih je okoli 130 škotskih otokov, kot zanimivost pa velja omeniti, da je
najbližja železniška postaja Lerwicku, glavnemu mestu Shetlanskih otokov, na drugi strani
Severnega morja, v Bergnu na Norveškem (MacKinnon, 1974, str. 6).
Obala Škotske je razgibana in razčlenjena, zaradi česar njeno skupno dolžino ocenjujejo na
3680 kilometrov. V primerjavi z ostalim delom države ima Škotska gorski značaj, razgiban
relief pa vpliva tudi na dolžino rek, saj najdaljša reka Clyde meri zgolj 170 kilometrov
(MacKinnon, 1974, str. 7–8).
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Karta 1: Karta Škotske

Vir: Škotska karta, 2014.
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4. 1. 1. Geološka zgradba in relief
Škotsko regijo tvorijo tri glavne reliefne enote, ki si od severa proti jugu sledijo v naslednjem
vrstnem redu: Severno Škotsko višavje (The Highlands), Osrednja škotska nižina (The
Central Lowlands) in Južno škotsko višavje (The Southern Uplands).
Višavja imajo značilnosti sredogorja in so erozijski ostanek nekdanjega Kaledonskega
gorstva, ki je nastalo v ordoviciju pred 400–500 milijoni let. Zgrajena so iz metamorfnih in
starih magmatskih kamnin. Nekateri njihovi deli so bili v terciarju tektonsko dvignjeni, vmes
pa so se ugreznile kotline, med njimi tudi Osrednja škotska nižina. Hribovja so izrazito
uravnana, večje nadmorske višine pa dosegajo masivi iz odpornejših kamnin. Tam je, s 1344
metri nadmorske višine tudi najvišji vrh Velike Britanije, Ben Nevis (Natek, 2006, str. 200).
Z razliko od Anglije, kjer kamninsko podlago večinoma sestavljajo debeli apnenci in kreda, se
na Škotskem tovrstne kamnine pojavljajo v majhnih odsekih. Omenjene kamnine so namreč
reke odnesle z zemeljskega površja in jih odložile v Severno morje, kjer so se nalagale v
globeli in tvorile osnovo za nahajališča nafte in zemeljskega plina, ki so jih odkrili severnih
vodah Severnega morja. Z rečno erozijo, ki je odnašala material, se je oblikoval relief,
značilen za škotski vzhod in prepoznaven po valovitih razgibanih uravnavah, dolinah rek, ki
se jih ledeniška erozija ni dotaknila ter po širokih priobalnih ravninah. Najbolj značilni
primeri tovrstne pokrajine so področje vzhodnega Grampianskega gorovja (Grampian
Mountains) in obalne ravnine, na katerih so nastala mesta Aberdeen, Kincardine in Angus
(Scotland's Geology, 2014).
V času pleistocenske poledenitve je bilo površje Škotske močno ledeniško preoblikovano.
Ledeni pokrovi in ledeniki, ki so še pred 10 000 leti pokrivali to območje, so pokrajino
»obrusili« in zgladili. Ponekod, kot npr. v Cairngorms Mountains, in še posebej na zahodu
Škotske in Severozahodnem višavju, je poledenitev poglobila že obstoječe doline, njihova
pobočja pa so zaradi glacialne erozije postala strmejša. Zaradi tovrstnih vplivov je danes v
škotski topografiji viden velik kontrast med razbrazdano in grobo pokrajino zahoda in bolj
zaobljenimi reliefnimi potezami na vzhodu, kar predstavlja razliko med bolj aktivnimi
ledeniškimi erozijskimi procesi na zahodnem delu Škotske in večjo odsotnost le-teh na
vzhodnem (Scotland's Geology, 2014).
Teža ledu, ki je prekrivala kopensko površino Škotske, je površje potiskala navzdol, v tekoče
kamnine Zemljinega plašča. Ko se je led začel taliti, se je kopno začelo počasi dvigovati, s
tem pa so se na desetine metrov visoko dvignile tudi obale, ki so bile prej na nivoju morske
gladine. Najbolj so se dvignila področja, kjer je bila plast ledu najbolj debela (npr. območje
Rannoch Moor45 v Severnem škotskem višavju), z oddaljevanjem od te točke pa se je
dvigovanje površja postopoma zmanjševalo, tako da nekatera območja na Shetlandskih otokih
(in ponekod na jugovzhodu Anglije) celo tonejo (Scotland's Geology, 2014).

45

Rannoch Moor je obširna travnata planjava v osrčju Grampianskega gorovja, ki v površino meri 130 km 2 in je
znana kot primer dobro zaznavne izostazije, ko se je območje zaradi taljenja debelega ledenega pokrova ob
koncu ledene dobe hitro začelo dvigovati, kar se še vedno dogaja s hitrostjo 2–3 mm na leto (Rannoch Moor,
2014; Wikipedia: Rannoch Moor, 2014).
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Karta 2: Geološka karta Škotske

Vir: Geološka karta Škotske, 2014.

4. 1. 2. 1. Severno Škotsko višavje (The Highlands)
Severno škotsko višavje skupaj s Hibridi predstavlja dve tretjini škotskega ozemlja, ki ga
tvorijo gorske verige, uravnave in globoke doline. Glavni gorovji sta Severozahodno višavje
in Grampiansko gorovje, ki slemenita vzporedno v smeri od severovzhoda proti jugozahodu.
Gorovji ločuje globoka dolina Glen More, v kateri so nastala številna jezera (lochs), med
katerimi je najbolj znano jezero Loch Ness. V škotskem višavju je tudi najvišji vrh Velike
Britanije, Ben Navis (The World Book Encyclopedia, 1990, str. 215, 348).
Prst v tej skalnati in vetrovni pokrajini je revna in plitva, zato so zanjo značilna barja z
majhnimi drevesi in jesensko vreso. Zaradi opisanih naravnih razmer je to območje redko
poseljeno, večina prebivalcev pa živi na obalnih ravninah. Glavni gospodarski dejavnosti sta
ovčereja in ribištvo (The World Book Encyclopedia, 1990, str. 215, 348).

41

4. 1. 2. 2. Osrednja škotska nižina (The Central Lowlands)
Osrednja škotska nižina oz. Škotsko nižavje leži med Severnim in Južnim škotskim višavjem
in jo v navidezni liniji omejujeta mesti Dumbarton in Montrose na severu ter Girvan in
Dunbar na jugu. Osrednje nižavje je najbolj primerno območje za kmetijstvo na Škotskem,
poleg tega pa je tudi najbolj bogato z mineralnimi viri, zato tu najdemo koncentracijo škotske
industrije, prebivalstva in največja mesta, kot so Edinburg, Glasgow in Dundee (MacKinnon,
1974, str. 8; The Scottish Government, 2014).
T. i. Nižavje se geološko razlikuje od okoliških regij. V primerjavi s starimi sedimentnimi
kamninami, ki sestavljajo Južno škotsko višavje in metamorfnimi kamninami v Severnem
škotskem višavju, ga tvorijo stari devonski rdeči peščenjaki, ki jih pokriva star vulkanski
material. To reliefno valovito pokrajino so v pleistocenu preoblikovali ledeniki, katerih
ostanki so danes vidni v ledeniških balvanih ter kot ledeniški nanosi oz. morene (MacKinnon,
1974, str. 6; First Year Note, 2012). Po njej tečejo tri reke, Clyde, Forth in Tay, ki se v obliki
estuarijev iztekajo v morje in ob katerih so nastala tri največja škotska mesta: Glasgow,
Edinburg in Dundee (The Scottish Government, 2014).
Vzhodni obalni del Osrednje nižine se začenja na severovzhodu okoli mesta Fraserburgh in
vključuje naselitvena centra Aberdeen in Dundee. Ta del tvori glavno kmetijsko območje
Škotske, kjer gojijo žitarice, gomoljnice in povrtnine za tržne potrebe (The Scottish
Government, 2014).
4. 1. 2. 3. Južno škotsko višavje (The Southern Uplands)
Južno škotsko višavje je regija, ki se polagoma vzpenja južno nad Osrednjo nižino. Zanjo so
značilna zaobljena gričevnata barja, porasla z vreso ter golimi vrhovi, spodnji deli pobočij pa
so pokriti s travo in primerni za ovčerejo, zato je to območje, še posebej Tweed Valley, znano
po predilnicah volne. Na jugu Južno višavje prehaja v hribovje Cheviot, ki tvori mejo med
Škotsko in Anglijo (The World Book Encyclopedia, 1990, str. 215, 348).
To območje ne dosega takih nadmorskih višin kot Severno višavje (najvišji vrh Merrick v
gribovju Galloway (Galloway Hills) ima nadmorsko višino 815 metrov), prav tako relief
zaradi ledeniškega delovanja nima tako razbrazdanega videza. Ozke in ravne doline ločujejo
visoke uravnave, proti jugovzhodu pa se višavje odpira proti dolini reke Tweed z bogatimi
rečnimi nanosi, primernimi za kmetijstvo. Proti jugozahodu Južno škotsko višavje slemeni v
smeri polotoka Galloway (The New Encyclopaedia Britannica, 1995, str. 562; MacKinnon,
1974, str. 8).
Rabo tal v Južnem škotskem višavju določajo trije dejavniki: naklon, temperatura in
namočenost. Nadmorska višina, ki zagotavlja dobre pašne pogoje, pada od vzhoda proti
zahodu, obratno sorazmerno s količino padavin. Prsti v zahodnem delu višavja so bolj
kamnite in plitve kot na vhodu. Kmetijstvo je najpomembnejša gospodarska panoga v tem
delu Škotske, kljub vse večjem zaraščanju kmetijskih zemljišč (The Scottish Government,
2014).
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V regiji se nahaja več večjih jezer46, izmed katerih so mnoga nastala z zajezitvijo zaradi
potreb oskrbe z vodo oz. električno energijo, v pokrajino pa so svoje struge zarezale
gospodarsko pomembne reke, kot so reka Tweed, Border Esk, Annan in Nith, ki predstavljajo
migracijsko pot lososom (The Scottish Government, 2014).
4. 1. 3. Podnebje
Kljub precej severni geografski legi je podnebje na Škotskem zmerno oceansko, na kar vpliva
topel Zalivski tok, ki prihaja iz Južnega Atlantika. Povprečna temperatura zraka na Škotskem
je na splošno 1,25 °C nižja kot v Angliji, medtem ko je povprečna količina padavin 381 mm
večja. Povprečne temperature preko celega leta nikoli ne padejo pod ničlo, medtem ko so
razlike v poletnih temperaturah na severu in jugu zanemarljive (MacKinnon, 1974, str. 8–9).
Januar in februar sta na Škotskem najhladnejša meseca, s povprečnimi dnevnimi
temperaturami med 5 in 7 °C, medtem ko v najtoplejšem delu leta, julija in avgusta,
povprečna temperatura znaša okoli 19 °C (Visit Scotland, 2014). Najnižja temperatura na
Škotskem, –27,2 °C, je bila zabeležena v Altnaharri v Severnem škotskem višavju, medtem
ko je vročinski rekord padel v Greycrooku in je znašal 32,9 °C (Weather&Climate Change,
2014).
Karta 3: Povprečne januarske temperature v Veliki Britaniji in Severni Irski (1981–2010)

Vir: Metoffice, 2014.
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Največje izmed njih so Lochs Doon, Ken and Bradan, Clatteringshaws Loch and Daer Reservoir na vzhodu in
Talla, Fruid, Megget, Gladhouse and Whiteadder Reservoirs na zahodu Južnega škotskega višavja (The Scottish
Government, 2014).
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Karta 4: Povprečne julijske temperature v Veliki Britaniji in Severni Irski (1981–2010)

Vir: Metoffice, 2014.

Podnebje na Škotskem se glede na regije hitro spreminja. Zaradi razgibanega reliefa in
prevladujočih vetrov z Atlantika, zahodni del Severnega višavja predstavlja enega najbolj
namočenih in vetrovnih območij v Evropi, kar pomeni, da na območju Ben Navisa povprečno
pade 3600 mm padavin letno. Nasprotno vzhodna škotska obala letno prejme manj padavin,
kar povprečno znaša med 630 in 810 mm. Glavna območja poselitve v Osrednji škotski nižini
prejmejo od 560 do okoli 1000 mm padavin na leto (The New Encyclopaedia Britannica,
1995, str. 562; Visit Scotland, 2014).
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Karta 5: Povprečna letna količina padavin v Veliki Britaniji in Severni Irski (1981–2010)

Vir: Metoffice, 2014.
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4. 2. Družbenogeografski oris Škotske
4. 2. 1. Poselitev
Z vidika prebivalstva je Škotska eno najbolj urbaniziranih in neenakomerno razporejenih
področij v Evropi. T. i. centralni pas naseljuje 80% populacije, dve tretjini populacije pa živita
v petih glavnih škotskih naselitvenih centrih kot so Glasgow, glavno mesto Edinburg,
Aberdeen, Dundee in Inverness. Ruralna območja Škotske, ki predstavljajo 89% površja,
poseljuje zgolj tretjina škotskega prebivalstva (The Scottish Government, 2014). Največja
gostota poselitve je na območju mesta Glasgow, kjer živi 3 290 ljudi na km2, medtem ko so
severni predeli in južna obmejna območja Škotske redko poseljena. Pri tem prednjači Škotsko
višavje, ki ima gostoto zgolj 8 ljudi na kvadratni kilometer47. Povprečna gostota poseljenosti
Škotske tako znaša 65 oseb na km2, kar odraža velikost podeželskih območij v Višavju, ob
meji z Anglijo ter na otokih (Transport Scotland, 2014).
Od 60. let 20. stoletja naprej je bila za škotska mesta značilna depopulacija, saj so se ljudje
selili v okoliške regije, kar se je še posebej odrazilo v mestih Aberdeen, Dundee in Glasgow.
Tako se je iz Glasgowa med leti 1950 in 1980 v njegovo okolico preselilo 150 000 ljudi. S
suburbanizacijo so se mesta vse bolj širila, kar je še danes prevladujoči trend rasti mest na
Škotskem (Transport Scotland, 2014; World Population Review, 2014).
Karta 6: Gostota prebivalstva na Škotskem (prebivalcev/km2)

Vir: Transport Scotland, 2014.
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Ta podatek je morda zavajajoč, ker prikrije koncentracijo prebivalstva v mestu Inverness in v okolici Moray
Firth (Transport Scotland, 2014).
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4. 2. 2. Prebivalstvena sestava
Preko 20. stoletja se je prebivalstvo na Škotskem vse bolj staralo, poleg tega pa je njegovo
število od sredine 1970-ih let stalno upadalo, vse do leta 2002, ko so se ponovno začeli trendi
populacijske rasti (BBC News Scotland, 2012).
Po zadnjem štetju prebivalstva leta 2011, je na Škotskem živelo 5 295 000 ljudi, kar je
233000 več od predzadnjega popisa, ki so ga izvedli leta 2001. S tem se je prekinilo obdobje
upadanje števila prebivalstva, ki je nastopilo konec 20. stoletja. Populacijski rasti je botrovala
imigracija ljudi iz Anglije ter držav Evropske unije, poleg tega pa je k rasti pripomogel tudi
dvig natalitete med škotsko populacijo (World Population Review, 2014).
Graf 1: Gibanje trenda rasti prebivalstva na Škotskem po popisu prebivalstva 2011

Vir: BBC News Scotland: Census shows 'highest' Scottish population ever, 2012.

Podatki zadnjega popisa prebivalstva kažejo tudi, da se je prvič v zgodovini število ljudi s
starostjo nad 65 let povečalo za 11%, medtem ko se je število otrok, starih med 5 in 14 let,
zmanjšalo za enak procent. Kljub temu pa je število otrok pod petim letom starosti od 2001
naraslo za 6% (BBC News Scotland, 2012).
Starajoče se škotsko prebivalstvo predstavlja problem in pomeni vse večje državno breme
predvsem z vidika javnih financ in zagotavljanja zdravstvene in socialne oskrbe starejšim.
Posledice, ki jih prinašajo tovrstni prebivalstveni trendi, se odražajo tudi v potrebi države po
prilagajanju pokojninskih shem. Staranje prebivalstva pomeni zmanjševanje števila delovno
aktivnih ljudi, kar vpliva tudi na potrebe po novi delovni sili in posledično na državno politiko
priseljevanja (Finance Committee …, 2013, str. 1).
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Graf 2: Starostna piramida prebivalstva na Škotskem za leto 2011 (prebivalstvo v 1000)

Vir: BBC News Scotland: Census shows 'highest' Scottish population ever, 2012.

Škotska je relativno homogena država, katere etnična raznolikost se povečuje z imigracijo
tujcev iz držav Evropske unije. Po podatkih iz leta 2011 je bilo 96% ljudi, živečih na
Škotskem, belcev, največjo etnično manjšino pa predstavljajo Azijci, katerih število se je od
leta 2001 povečalo za 69 000 in sedaj predstavljajo 3% celotne populacije na Škotskem
(World Population Review, 2014; National Records of Scotland, 2014). Za Škote se je izreklo
62% populacije, Škote in Britance se čuti 18%, z britansko identiteto pa se je poistovetilo 8%
vprašanih (Scotland's Census 2011, 2014).
Vprašanja o tem, kako prebivalci Škotske dojemajo sebe v okviru britanske države in katera
identiteta pri njih prevladuje, regionalna ali državna, se je v osemdesetih lotil sociolog Luis
Moreno, ter 1986 objavil rezultate raziskave, ki so potrdile prisotnost identitetne dvojnosti pri
Škotih. Ti so namreč pripadnost regiji in državi obenem izrazili v 53%, medtem je delež, za
primerjavo, pri Kataloncih znašal 80% (Moreno, 2006, str. 8).
Tabela 1: Narodna identiteta na Škotskem 1986 (po Morenu)
Identiteta
Delež (%)
Škoti, ne Britanci

39

Bolj Škoti kot Britanci

30

Enako Škoti kot Britanci

19

Bolj Britanci kot Škoti

4

Britanci, ne Škoti

6

Ne vem

2

Vir: Moreno, 2006, str. 8.

Rezultati raziskav so pokazali tudi, da Angleži težje ločujejo med svojo in britansko
identiteto, saj je enačenje angleškosti in Angležev, kot dominantnega naroda znotraj države, z
Britanijo zelo pogosto. To ni opazno samo na Otoku, ampak tudi v jezikih drugih držav, kot
npr. pri Italijanih, kjer izraz za Anglijo (Inghilterra) označuje tudi Veliko Britanijo (Prav tam,
str. 8).

48

Tovrsten način določanja dvojnosti identitet se je v sociologiji uveljavil pod imenom
»Moreno question«, raziskave o identitetah pa pridejo do svoje veljave še posebej v času
kulminacij nacionalnih čustev, ki izzovejo politične premike v neki državi.
Za primerjavo z rezultati o narodni identiteti iz leta 1986 (tabela 1) spodnja tabela kaže, kako
so se gibale spremembe v dojemanju lastne identitete na Škotskem med leti 1999 in 2013:
Tabela 2: Narodne identita na Škotskem 1999–2013 (po Morenu)
Identiteta

Januar
1999

Januar
2000

Januar
2001

Januar
2003

Januar
2005

Januar
2006

Januar
2007

Januar
2009

Januar
2010

Januar
2011

Januar
2012

Januar
2013

Škoti, ne
Britanci

32 %

37 %

36 %

31 %

32 %

33 %

26 %

27 %

28 %

28 %

23 %

25 %

35 %

31 %

30 %

34 %

32 %

32 %

29 %

31 %

30 %

32 %

30 %

29 %

22 %

21 %

24 %

22 %

21 %

21 %

27 %

26 %

26 %

23 %

30 %

29 %

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

4%

4%

5%

5%

4%

Britanci,
ne Škoti

4%

4%

3%

4%

5%

5%

6%

4%

4%

5%

6%

6%

Ostalo

3%

4%

3%

4%

5%

4%

6%

6%

8%

6%

5%

6%

Bolj
Škoti kot
Britanci
Enako
Škoti kot
Britanci
Bolj
Britanci
kot Škoti

Vir: What Scotland Thinks 12, 2014.

Verska sestava na Škotskem je deloma odraz burnega cerkvenega zgodovinskega dogajanja in
vloge, ki jo je Škotska oz. prezbiterijanska cerkev (škotsko The Kirk) imela kot eden izmed
gradnikov škotske narodne identitete. Po popisu iz leta 2011 se je za njene pripadnike
opredelilo 32% prebivalstva, za rimokatoličane 16%, za ostale krščanske skupnosti pa 6%
vernikov. Nobeni izmed religij ne pripada 37% anketiranih, medtem ko je muslimanov 1%
(Scotland's Census 2011: Religion).
Na Škotskem govorijo tri uradne jezike: angleščino, škotščino in škotsko galščino. Med njimi
je angleški jezik najbolj razširjen in splošno rabljen v vsakdanjem življenju, medtem ko po
ocenah okoli 30% ljudi govori škotščino, 1% pa se lahko sporazumeva tudi v škotski galščini.
Število govorcev slednje sicer naglo zmanjšuje, medtem ko je škotščina ponovno dobila svoj
zalet s podporo in spodbudami škotske vlade. Leta 2011 so bili anketiranci v popisu
prebivalstva prvič vprašani tudi po tem, ali govorijo škotščino (World Population Review,
2014).
Škotščina je bila v govorni rabi predvsem v Škotskem nižavju, vendar pa se je tudi tam
pomešala z elementi angleščine. Danes se uporablja predvsem v neformalni komunikaciji,
včasih pa je bila široko uporabljena tudi v literaturi, predvsem v pesništvu. Svoja dela je v njej
ustvarjal tudi najpomembnejši škotski pesnik, Robert Burns (Brovč, 2003, str. 57).
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Na drugi strani se je galščina govorila predvsem v Škotskem višavju. Zadnja leta sicer število
njenih govorcev zopet narašča, vendar pa je proces oživljanja tega jezika prepočasen, da bi
lahko govorili o njegovi uspešni oživitvi. Po ustanovitvi škotskega parlamenta je prišlo do več
iniciativ za oživljanje galščine, pridobivati je začela nove učence, vključena pa je bila tudi v
uradno rabo, saj so oznake v škotskem parlamentu napisane tako v galščini in v angleščini.
Poslanci imajo možnost razpravljati v obeh jezikih, Škotska pa ima tudi svojega ministra, ki je
med drugim zadolžen za galski jezik. Pojavljajo se tudi zahteve po obveznem učenju galščine
v šolah (Brovč, 2003, str. 57). V šolskem letu 2008/09 je pouk galščine tako zagotavljalo 63
osnovnih šol, med drugimi tudi šoli z galskim učnim jezikom v Glasgowu in Invernessu.
Galščina se uveljavlja tudi na ostalih stopnjah izobraževanja, vključno z vrtci (Education
Scotland, 2014).
Veliko nam o pomembnosti in položaju posameznih jezikov na Škotskem pove tudi pregled
škotskih spletnih strani. Te so večinoma v angleškem jeziku, le malo jih ponuja enačico v
galščini. V obeh omenjenih jezikih informacije ponujajo spletne strani škotskega parlamenta
in izobraževalnih ustanov z galskim učnim jezikom, medtem ko je spletna stran škotske vlade
v angleščini. Zanimivo je, da Škotska nacionalna stranka, ki se zavzema za neodvisno škotsko
državo, prav tako informacije ponuja zgolj v angleškem jeziku (Brovč, 2003, str. 57).
4. 2. 3. Gospodarstvo
Škotska je pomembna gospodarska sila, ki je svojo industrijo razvila na podlagi naravnih
virov,kot so majhne zaloge premoga v Osrednji nižini, nafta, zemeljski plin in velike količine
zalog vode v Severnem škotskem višavju, kjer so bile mnoge reke zajezene z namenom
pridobivanja električne energije. Da bi povečali skromno površino gozda, je vlada začela s
programom reforestacije v Severnem in Južnem višavju, eden najpomembnejših naravnih
virov pa so ribe, ki jih lovijo ob vzhodni in severni obali Škotske (The World Book
Encyclopedia, 1990, str. 216).
Škotsko gospodarstvo se bistveno ne razlikuje od gospodarstev ostalih zahodnih
postindustrijskih družb. V svoji ekonomski zgodovini je Škotska prestala korenito
gospodarsko prestrukturiranje od tradicionalne industrijske proizvodnje proti storitveno
usmerjeni ekonomiji. Mesta, ki so bila zmožna pritegniti industrijo izdelkov z visoko dodano
vrednostjo (kot npr. Edinburg) so bila v prednosti pred tistimi, ki so se dlje časa oklepala
odvisnosti od t. i. primarne industrije48 (kot npr. Glasgow).
V 80. letih 20. stoletja je prišlo v večini škotskih mest (z izjemo Edinburga in Aberdeena) do
gospodarskega nazadovanja in mesta s prevladujočim industrijskim sektorjem so utrpela
visoko stopnjo brezposelnosti. V 90-ih je prišlo do sprememb v strukturi škotske industrije,
poleg tega pa se je začel proces deindustrializacije in razvoja storitvenega sektorja, kar se je
odrazilo tudi v večjem zaposlovanju delovne sile (Transport Scotland, 2014).
Na vse večjo razvitost regije je kazal tudi delež terciarnega oz. storitvenega sektorja. Tako je
bilo med letoma 1995 in 2004 ustvarjenih 91 000 novih delovnih mest v bančništvu in
zavarovalništvu, kar je pomenilo 28% porast, medtem ko je v primarnem in sekundarnem
sektorju stopnja zaposlenosti v enakem obdobju padla za 26% v industriji in 22% v kmetijstvu
ter ribištvu. Zaposlovanje se je povečalo tudi v javnem sektorju in sicer za 11% (Transport
Scotland, 2014).
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Industrija pridobivanja naravnih virov (npr. kovinske rude, les) ter predelave le-teh v produkte.
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Danes kot glavni gospodarski sili še vedno prednjačita mesti Glasgow in Edinburg, ki
ustvarjata velik delež bruto domačega proizvoda Škotske. V Glasgowu, ki je četrto največje
industrijsko mesto v Veliki Britaniji, namreč poteka tretjina, v Edinburgu pa petina vse
škotske proizvodnje (Transport Scotland, 2014). V pasu med tema dvema mestoma se je
skoncentrirala tudi moderna industrija. To območje, kjer domuje največ podjetij, ki se
ukvarjajo z moderno tehnologijo, so poimenovali Silicon Glen (ang. glen pomeni dolina,
soteska). Sem priteka največji delež tujega kapitala, svoje podružnice pa imajo tu tudi
pomembna računalniška podjetja, kot do IBM, HP, NEC idr. Tuji kapital se, poleg
informacijske tehnologije, usmerja še v farmacevtsko in biokemično industrijo (Korinšek,
2006, str. 7–19).
Severovzhodno priobalno območje, še posebej mesto Aberdeen, je močno odvisno od zalog
nafte in zemeljskega plina v Severnem morju. Ti dve surovini sta do sedaj skrbeli za blaginjo
in dotok prebivalstva v regijo. Izčrpanje naftnih zalog pa bo škotski severovzhod postavil pred
nove gospodarske izzive, saj je posredno in neposredno z naftno industrijo povezanih 10%
delovnih mest. Visok odstotek ljudi dela tudi v turizmu (22% je zaposlenih v hotelih in
restavracijah), medtem ko storitveni sektor zaposluje 69% ljudi, kar je 5% manj kot na
državni ravni (Transport Scotland, 2014).
Gospodarske dejavnosti na Škotskem in njihovi deleži prihodkov, ki jih ustvarjajo, so precej
podobni državnemu povprečju, kar je prikazano v naslednji tabeli.
Tabela 3: Delež dohodkov iz različnih dejavnosti na ravni Združenega kraljestva in Škotske
Združeno kraljestvo
Škotska
Kmetijstvo

0,7%

0,7%

Rudarstvo

3,3%

7,5%

Proizvodna industrija

11,1%

11,6%

Gradbeništvo

6,5%

7,2%

Turizem in gostinstvo

14,5%

13,6%

Transport in komunikacije

10,6%

8,5%

Finance

9,6%

8,3%

Nepremičnine

8,2%

7,3%

Podjetniške storitve

11,9%

10,0%

Javna uprava, šolstvo in zdravstvo

20,2%

22,3%

Ostalo
3,5%
3,1%
Vir: Scotland analysis: Macroeconomic and fiscal performance, 2013.

Škotsko višavje in otoki v primerjavi z ostalimi regijami ohranjajo večji odstotek odvisnosti
od primarnega sektorja t. j. kmetijstva in ribolova, kar predstavlja 6% vse zaposlenih, v
primerjavi s 3% na ravni Velike Britanije (Transport Scotland, 2014). Težava ribištva je
predvsem usmerjenost v lovljenje belih vrst rib, katerih lovljenje je vedno strožje
nadzorovano s strani Evropske unije, ki si prizadeva obnoviti njihovo populacijo zaradi
dolgoletnega prelova. Posledično se število škotskih ribiških ladij in zaposlenih v tej
dejavnosti zmanjšuje (Korinšek, 2006, str. 12).
4. 2. 4. Gospodarski pomen morja
Severno morje na vzhodu in Atlantski ocean na zahodu škotske obale sta za ta del Združenega
kraljestva velikega gospodarskega pomena. Gospodarsko intenzivnejše izkoriščanje morja se
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je začelo z lovljenjem slanikov v 19. stoletju, čemur se je v zadnjih štiridesetih letih pridružilo
tudi črpanje rezerv nafte in zemeljskega plina v Severnem morju. Sočasno so za gospodarstvo
postale pomembne tudi potopljene rečne doline, imenovane lochs, ki so zaradi zavetrja, ki ga
nudijo, postale primerna okolja za gojenje rib in školjk (Scotland's Marine Atlas, 2011, str.
25).
Ribolov se izvaja na vsem območju škotskega morja, vendar pa so nekateri predeli, kot so
Hebridi, severna obala Škotske in zahodna ter zahodna stran Shetlandskih otokov ekonomsko
produktivnejši od drugih (Prav tam, str. 3).
Uradni podatki kažejo, da je pomorski sektor leta 2008 (če izvzamemo nafto in zemeljski
plin) ustvaril 3,6 milijard funtov dobička oziroma 3,5% vse škotske dodane vrednosti49. Ta
sektor je zaposloval okoli 39 800 ljudi, kar pomeni 1,6% delovne sile na škotskem. Dobički
od nafte in zemeljskega plina so k dodani vrednosti Združenega kraljestva prispevali 13,3
milijarde funtov (Prav tam).
Šestnajst glavnih pristanišč obvladuje okoli 98% vsega pomorskega prometa s tekočim
tovorom, katerega v 69% predstavljata nafta in zemeljski plin. Poleg velikega trgovskega in
potniškega pomena, škotske vode izrablja tudi Kraljeva vojna mornarica Združenega
kraljestva in ostale oborožene enote, predvsem za vojaške vaje in različne operacije, v katerih
sodelujejo mednarodni partnerji (Prav tam).
Morje je pomembno tudi s telekomunikacijskega vidika, saj so preko morskega dna napeljani
kabli, ki sestavljajo velik del komunikacijskega omrežja, nudi pa tudi ogromen potencial
obnovljive vetrne energije. Mogoče je izkoriščati tudi energijo plimovanja in morskih valov,
morska voda pa se uporablja za hlajenje energetskih postaj (Prav tam). Ne gre pa pozabiti niti
na to, da je morje prostor za rekreacijo in turizem ter ne nazadnje odlagališče mestnih in
industrijskih odplak (Prav tam).
Karta 7: Škotsko morsko območje

Vir: Scotland's Marine Atlas, 2011, str. 191.
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Dodana vrednost v osnovnih cenah, povečana za davke na proizvode in storitve ter zmanjšana za subvencije
predstavlja bruto domači proizvod (BDP).
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5. VEJE OBLASTI NA ŠKOTSKEM
Ustanovitev škotske vlade in parlamenta je bila določena z Zakonom o Škotski (Act of
Scotland) iz leta 1998. Prve volitve v parlament so izvedli 6. maja 1999, škotski parlament pa
je prvič uradno zasedal 1. julija 1999, s čimer so se nanj prenesla pooblastila Ministrstva za
Škotsko in ostalih državnih ministrstev (Devolution settlement: Scotland, 2014).
Zakon ne določa za katere zadeve je škotski parlament pristojen, izrecno pa navaja področja,
ki so v domeni države. Prav tako je bila z njim ustanovljena funkcija glavnega pravni
svetovalec za Škotsk (Advocate General for Scotland), katerega funkcija je podajanje pravnih
nasvetov britanski vladi glede škotskega prava ter devolucije in nadzor nad zakonodajnimi
pristojnostmi škotskega parlamenta. Trenutno to funkcijo zaseda Lord Wallace of Tankerness
(Prav tam).
5. 1. Škotska vlada
Škotsko vlado (Scottish Government), ki se je pred letom 2007 imenovala Scottish Executive,
vodi prvi minister (First Minister) (trenutno je to vodja stranke SNP, Alex Salmond), ki ga
imenujeta škotski parlament in kraljica, on pa s kraljičino odobritvijo in soglasjem parlamenta
imenuje ostale škotske ministre (The Scottish Government 2, 2014).
Vlado sestavlja devet ministrov (Cabinet Secretaries oz. Cabinet Ministers), vključno s prvim
ministrom, ter 10 ministrov, ki poročajo ministrskemu sekretarju (Cabinet Secretary). Skupaj
z dvema kraljevima pravnima svetovalcema (Law Officers), t. j. glavnim pravnim ministrom
škotske vlade (Lord Advocate) in njegovim pooblaščencem (Solicitor General for Scotland)
tvorijo skupino 21 ministrov (Prav tam).
Škotska vlada je odgovorna za izvrševanje zakonov na vseh področjih, ki niso v državni
pristojnosti. Večina pooblastil in nalog se je nanjo prenesla z nekdanjega Ministrstva za
Škotsko ter ostalih državnih uradov, ki so delovali na Škotskem (Devolution settlement:
Scotland, 2014).
5. 2. Škotski parlament
Škotski parlament, ustanovljen leta 1998 z Zakonom o Škotski (Act of Scotland), sestavlja 129
članov. Z omenjenim zakonom je parlament dobil pristojnosti, da sprejema zakone na
številnih področjih, ki zadevajo »primarno zakonodajo« (t. i. devolved matters), razen na
tistih, ki niso izrecno v domeni britanskega parlamenta (t. i. reserved matters). Število zadev,
o katerih škotski parlament lahko odloča, se je dodatno povečalo z novim zakonom leta 2012.
Področja, ki so pod pristojnostjo škotskega (devolved matters) parlamenta so:
- kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- izobraževanje,
- okolje,
- zdravstvo,
- sodstvo,
- stanovanjska politika,
- notranje zadeve,
- turizem in gospodarski razvoj,
- promet.
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Področja pod pristojnostjo države (reserved matters) pa so:
-

podpora in socialna varnost,
imigracija,
obramba,
zunanja politika,
zaposlovanje,
radiotelevizija,
trgovina in industrija,
jedrska energija, nafta, premog, plin in elektrika,
pravice potrošnikov,
varovanje podatkov,
ustava.

(The Scottish Parliament 2, 2014.)
Z ustanovitvijo škotskega parlamenta je Westminster ostal suveren, vendar pa o t. i. devolved
matters ne more več odločati brez škotskega privoljenja (Devolution settlement: Scotland,
2014). Kljub temu lahko v situacijah, pri katerih je britanski parlament primoran sprejeti
zakone, ki se tičejo tudi področij pod pristojnostjo Holyrooda, slednji da privoljenje
britanskemu parlamentu da odloča o devolucijski zadevi ali pa parlament v Westminstru
britanski zakonodaji enostavno doda amandma s pooblastili škotski vladi oz. škotskim
ministrstvom (Devolution settlement: Scotland, 2014).
5. 2. 1. Volitve v škotski parlament
Prve parlamentarne volitve so se odvile 6. maja 1999, ko je bil po 300 letih ponovno sklican
škotski parlament. Volitve potekajo po mešanem ali polproporcionalnem volilnem sistemu,
Škoti pa vsake štiri leta izbirajo 129 članov parlamenta. 73 članov je tako izvoljenih po
neposrednem večinskem sistemu na podlagi volilnih okrajev, ostalih 56 pa po
proporcionalnem sistemu.
Na prvih volitvah so največ glasov dobili škotski laburisti (56 sedežev v parlamentu), sledili
so jim SNP (35 sedežev), škotski konservativci (18 sedežev) in Škotski liberalni demokrati
(17 sedežev). Koalicijo so tvorili laburistična stranka in liberalni demokrati, za prvega
škotskega premierja pa je bil 17. maja 1999 imenovan Donald Dewar (The Scottish
Government 4, 2014; The Scottish Parliament, 2014).
Na drugih parlamentarnih volitvah 1. maja leta 2003 se vrstni red izvoljenih strank ni bistveno
spremenil, več glasov pa so volivci namenili manjšim strankam. Koalicija laburistov in
liberalnih demokratov je ostala enaka, vlogo prvega ministra pa je prevzel Jack McConnell
(Prav tam).
Tretje volitve so bile 3. maja 2007. Vodstvo je s 47 sedeži prevzela SNP, sledila ji je Škotska
laburistična stranka (46 sedežev), tretje in četrto mesto pa je dosegla Škotska konservativna
stranka (17 sedežev) in Škotski liberalni demokrati (16 sedežev). Stanje je vodilo do prve
manjšinske vlade, ki jo je tvorila stranka SNP, vodil pa jo je predsednik stranke Alex
Salmond. Vlada se je 2007 odločila, da bodo namesto izraza Scottish Executive kot
poimenovanja za škotsko vlado, vpeljali têrmin Scottish Government (Prav tam).
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Na zadnjih volitvah 5. maja 2011 je večino (69 sedežev) v parlamentu ponovno dobila stranka
SNP, ki sama tvori koalicijo pod ponovnim vodstvom Alexa Salmonda (Prav tam).
5. 3. Sodišča in škotsko pravo
Škotsko in angleško pravo nimata enakih temeljev, saj nekatera področja škotskega prava
izhajajo iz načel rimskega prava. Prav tako so na škotsko pravo v njegovih začetkih vplivali
tudi kontinentalni pravni sistemi, kot npr. nizozemski in francoski. Vseeno pa se je v novejši
zgodovini škotsko pravo v veliki meri razvijalo skupaj s pravom Združenega kraljestva. V
Angliji in Walesu ter tudi na Škotskem civilno pravo ni določeno v splošnem zakoniku.
(Devolution settlement: Scotland, 2014; Pravni red – Škotska, 2014).
Organizacija škotskih civilnih sodišč je hierarhična. Nižje sodišče je grofijsko sodišče (sheriff
court), ki mu predseduje grofijski sodnik (sheriff). Na Škotskem je 49 grofijskih sodišč,
organiziranih v 6 okrožij grofijskih sodnikov (sheriffdoms), ki zajemajo različne geografske
regije. Vsako grofijsko sodišče v okrožju grofijskega sodnika je tudi lokalno pristojno. Višji
grofijski sodnik v vsakem okrožju se imenuje Sheriff Principal (Pravni red – Škotska, 2014)
Glavno civilno sodišče (Court of Session) je višje sodišče in se nahaja v Edinburghu.
Razdeljeno je na dva doma: zunanji dom (Outer House) je sodišče prve stopnje, notranji dom
(Inner House) pa zlasti pritožbeno sodišče (Prav tam).
V tožbah pri zunanjem domu odloča en sodnik, pritožba zoper odločitve zunanjega doma pa
se lahko vloži pri notranjem domu. Slednji je razdeljen na dva enako pomembna senata petih
sodnikov. Zadevo obravnava najmanj pet članov senata. Pri notranjem domu lahko pri
obravnavi pritožbe zaseda tudi večja skupina sodnikov, na kar vpliva zapletenost in pomen
pravnega vprašanja, o katerem odloča (Prav tam).
Pritožba zoper odločbo notranjega doma se na koncu lahko vloži pri zgornjem domu (House
of Lords) v Londonu, kar pa se zgodi le redko. V teh primerih sodelujejo sodniki s posebnim
znanjem škotskega prava, kar pomeni da pri vsaki pritožbi s Škotske sodeluje tak sodnik (Prav
tam).
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6. REFERENDUM ZA NEODVISNOST ŠKOTSKE
V svoji predvolilni kampanji leta 2011 je SNP poleg ostalih klasičnih predvolilnih smernic
(boljše in brezplačno šolstvo, ustvarjanje delovnih mest, obljube povezane z davki in
državnimi financami, 100% proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov do leta 2020)
nastopila tudi z obljubo o razpisu referenduma o neodvisnosti. Potencialno neodvisnost je v
svojem predvolilnem biltenu opisala kot »nov močan odnos med Škotsko in preostalim delom
Združenega kraljestva, ki bo ustvarjal partnerstvo med seboj enakih in socialno unijo, ki bo
nadomestila trenutno politično zvezo« (Scottish National Party Manifesto 2011, 2014).
Predlog zakona glede referenduma o škotski neodvisnosti je bil sprejet 14. novembra 2013,
medtem ko je dobil kraljičino privolitev 17. decembra 2013. Novembra 2013 je vlada Alexa
Salmonda izdala načrt za neodvisno Škotsko (White Paper), v katerem je razložena ureditev,
delovanje in vizija Škotske, v primeru, da bi se 18. septembra 2014 50 volivci odločili za njeno
odcepitev od Združenega kraljestva.
6. 1. Referendumska usklajevanja
V procesu dogovarjanja glede datuma referenduma, volilnega vprašanja in starosti volivcev,
ki se bodo lahko udeležili volitev, je že od samega začetka prihajalo (in še prihaja) do burnih
debat in iskanja kompromisov s strani predlagateljev referenduma in njihovih nasprotnikov.
Britanska vlada je sprva razpis pravno zavezujočega referenduma podprla pod pogojem, da se
slednji razpiše v roku 18 mesecev, kar bi omejilo čas za odcepitveno kampanjo škotske vlade.
Britanski premier David Cameron je poleg tega izrazil zahtevo po nedvoumnem, preprostem
in jasno izraženem vprašanju, na katerega bi bil odgovor lahko zgolj »da« ali »ne« ter ne bi
dopuščal t. i. tretje opcije51, ki bi lahko Holyroodu52 dala manevrski prostor, da bi si preko
referenduma zgolj poskušal zagotoviti dodatna pooblastila, vendar še vedno v okviru
obstoječe države53 (The Guardian: Does David Cameron…, 2014). Škotski vlada je bila
namreč pred Cameronovim »ultimatom« glede referendumskega vprašanja pripravljena na
manj drastičen scenarij, po katerem je bila naklonjena »lahki različici neodvisnosti« t. i. Indy
lite oz. devo-max (devolution max). Ta je predvidevala, da bi Škotska ostala pod krono
Združenega kraljestva, obdržala britansko denarno valuto funt šterling, ostala znotraj
dosedanje denarne unije, skupna bi bila tudi zunanja politika in obramba. Na drugi strani bi
Škotska prevzela popolno kontrolo nad davki in političnimi odločitvami (Carrell; 2014).
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Ta datum označuje 700. obletnico bitke pri Bannockburnu leta 1314, ko je v vojnah za neodvisnost kralj
Škotov, Robert the Bruce, porazil angleško vojsko.
51
Obstaja več različnih predlogov, glede povečanja pristojnosti Škotske, ki so bili na voljo pred podpisom
sporazuma britanskega in škotskega premierja glede škotskega referenduma (Edinburgh Agreement). Poleg
opcije devo-max, ki jo je preferiral tudi Alex Salmond, je bilo govora še o manj radikalni možnosti devo-plus
(devolution plus), ki so jo podprli liberalni demokrati, torijci in laburisti in je predvidevala, da bi Škotska
nadzorovala dve tretjini davkov, socialni sistem, z državo pa bi imela skupno področje pokojnin, zunanjo
politiko, obrambo ter monetarno politiko (West, 2013; Carrell, 2013).
52
Neformalni izraz za Škotski parlament, ki se nahaja v predelu mesta Edinburg, imenovanem Holyrood.
53
Alex Salmond si je na začetku prizadeval, da bi bilo referendumsko vprašanje sestavljeno iz dveh delov. Prvi
del bi spraševal škotske volivce o neodvisnosti. V primeru negativnega odgovora na prvo vprašanje, bi jih v
drugem delu spraševali tudi po tem, če si želijo večje devolucije. V primeru take volilne pole bi Škotska manj
verjetno izšla iz referenduma praznih rok, kot se ji lahko zgodi pri aktualnem referendumskem vprašanju (Watt,
2012).
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Očitki t. i. »10 besed dolgemu« vprašanju54 so prišli s strani laburistov, katerih mnenje je bilo,
da vprašanje ljudi napeljuje k odcepitvi, saj bi bilo lahko zastavljeno tudi obratno, v smislu
»ali naj Škotska ostane del Združenega kraljestva«. V časopisju so se pojavili tudi članki, ki
so obravnavali psihološko pomembnost uporabe izrazov pri vprašanju, mnenja pa so bila tudi
tam deljena (The Guardian: Scottish referendum …, 2014). Salmond je sprva zavračal
kakršnokoli vmešavanje državnih teles v proces priprave referenduma, vendar pa je na koncu
dovolil nadzor britanske volilne komisije, ki je ugotovila, da je vprašanje55 zastavljeno
pristransko ter se nagiba k pritrdilnemu odgovoru. Vodja SNP je to kritiko komisije zavrnil,
vendar pa je škotska vlada na koncu vendarle upoštevala njen predlog in spremenila
referendumsko vprašanje (Carrell, 2013).
Poleg tega med pravnimi strokovnjaki prihaja do razprav, če je z ustavnega vidika referendum
sploh lahko zavezujoč. Namen škotske vlade je bil namreč v nekaj letih sprejeti zakonodajo,
ki bi dovolila referendum, vendar pa bi referendum lahko glede na pristojnosti Škotskega
parlamenta, ki so bile določene tudi z Zakonom o Škotski (Scotland Act), spraševal samo, ali
se lahko parlament pogaja z britansko vlado o neodvisnosti. Vse ostalo bi bilo izven njegovih
pristojnosti. Škotska vlada je imela namen referendum zadržati s postavitvijo takega
vprašanja, ki bi jim sledila pogajanja z britansko vlado o neodvisnosti. Če bi ljudje glasovali
»za« in bi se pogajanja z Westminstrom uspešno zaključila, bi bil slednji, kot edini, ki ima
pooblastila za tako dejanje, primoran sprejeti zakon o škotski neodvisnosti. Na ta način so
nekateri mnenja, da je britanski premier z zahtevami glede časa izvedbe, tipa vprašanja in
pogoja, da mora biti referendum zavezujoč, prekoračil svoja pooblastila, hkrati pa izzval SNP
in pozval Škote k jasni in dokončni opredelitvi o tem, ali nadaljnje želijo biti del Združenega
kraljestva (The Guardian: Does David Cameron…, 2014).
Referendum je poseben tudi zaradi vprašanja starosti volivcev, ki bodo lahko izrazili svoje
mnenje na referendumu septembra 2014. SNP je objavila dva osnutka zakona o volilni pravici
ter o poteku referenduma. V prvem je predlagala, da bi se starost volilnega telesa, ki bi lahko
glasoval na referendumu, spustila pod zakonsko določenih 18 let, ki sicer velja v Veliki
Britaniji. Ta predlog je med britanskimi strankami podžgal razprave o nižanju dovoljene
starosti volivcev na državni ravni 16 let, s čimer so se strinjali liberalni demokrati, odločno pa
so takim predlogom nasprotovali konservativni torijci (Watt, 2012).
Vlada v Londonu se je zavoljo mirne krvi v odnosih s Škotsko strinjala s škotskim
premierjem Alexom Salmondom, ki si je močno prizadeval za pridobitev 124 000 velike,
mlade in neodvisnosti naklonjene volilne baze šestnajst in sedemnajstletnikov (Prav tam).
Argument za njihovo možnost odločanja na referendumu je predvsem to, da so oni tisti, ki
bodo živeli v potencialno neodvisni Škotski in leta 2014 mogoče prvič volili poslance v
parlament nove države.
Pri tem pa ustavni strokovnjaki opozarjajo na težave, ki jih bo prinesla taka odločitev
organizatorjem referenduma, saj mladi volivci še niso vpisani v volilnih registrih, kar bo
prineslo svojevrstne administrativne težave (Carrell, 2012).
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Referendumsko vprašanje bi se sprva glasilo: Ali se strinjate, da bi morala biti Škotska neodvisna država? (V
angleškem prevodu: Do you agree that Scotland should be an independent country?)
55
"Do you agree that Scotland should be an independent country?" bi po mnenju volilne komisije moralo
zamenjati vprašanje "Should Scotland be an independent country?
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6. 2. Referendumske kampanje
Referendumske kampanje so se s svojo aktivnostjo v polnem zamahu začele v letu 2012.
Državna volilna komisija je namreč 23. aprila istega leta Yes Scotland in Better Together
podelila status uradnih kampanj, ki vsaka posebej zastopata nasprotni referendumski opciji.
S tem sta oba tabora v predvolilnem času dobila določene zakonske pristojnosti, med katere
spadajo določila o financiranju56 in pravica do 1,5 milijona funtov vrednega sklada (za vsako
kampanjo posebej), ki jih lahko uporabita v oglaševalske namene, prosto razdeljevanje
promocijskega materiala volivcem, referendumskih oddaj oz. medijskega oglaševanja in
uporabe javnih prostorov (The Electoral Commission, 2014).
Obe strani sta pridobljena pooblastila dobro izkoristili, poleg tega pa za drago in obširno
promocijo in financiranje ene in druge strani, poleg politikov in različnih interesnih skupin,
skrbijo tudi zvezdniki iz sveta zabave. Nekateri izmed britanskih zvezdnikov, ki so se odločili
izraziti svoje mnenje in podporo kampanji za neodvisnost Yes Scotland, so igralci Sean
Connery, Alan Cumming in Brian Cox, medtem ko se je na strani unionistov Better Together
angažirala pisateljica Harryja Potterja, J. K. Rowling, obstanek unije pa podpira tudi
nogometni trener Alex Ferguson, pevka Susan Boyle, od politikov pa bivši britanski premier
Gordon Brown.
Yes Scotland, katere vodja je Blair Jenkins, promovira mnenje škotske vlade in predstavlja
zavezništvo med Škotsko nacionalno stranko (SNP), Škotsko zeleno stranko (Scottish Green
Party) ter Škotsko socialistično stranko (Scottish Socialist Party), medtem ko Better Together,
pod vodstvom Alistaira Darlinga, podpirajo laburisti, liberalni demokrati in konservativci.
Medtem ko se slednji s sloganom »Najboljše iz obeh svetov«57 zavzemajo za to, bi Škotska
ostala del Združenega kraljestva, hkrati pa tudi za večjo stopnjo devolucije v primeru, da bi
Škotska res glasovala proti odhodu iz unije, pa Yes Scotland zagovarja vizijo neodvisnosti, ki
jo je škotska vlada predstavila v dokumentu z naslovom Bela knjiga (White Paper). Slednja
predstavlja načrt o prihodnosti samostojne Škotske, v njej pa med drugim poudarja
pomembnost referenduma kot »priložnosti, ki se pojavi enkrat na generacijo«.
6. 3. White Paper58
Publikacija z naslovom Scotland's Future: from the Referendum to Independence and a
Written Constitution oz. White Paper je dokument, ki ga je škotska vlada izdala kot
ambiciozni načrt in vizijo o prihodnosti potencialno neodvisne škotske države. Uvodno
besedo je prispeval škotski premier Alex Salmond, v kateri v spravljivem in prijateljskem
tonu govori o prihodnjih odnosih s preostalim delom Združenega kraljestva, s katerim bi nova
Škotska ostala povezana preko kraljice, ki bi še vedno načelovala neodvisni državi.
Salmond je omenjeni dokument označil tudi kot »najbolj obsežen načrt za katerokoli
neodvisno državo, ki je bil kdajkoli objavljen«. Hkrati je poudaril, da je White Paper izjava o
poslanstvu in knjiga o tem, v kakšni državi bi morali živeti Škoti, to pa je skozi Belo knjigo
podprto s političnimi zavezami, ki jih SNP obljublja v primeru, da ji bo ponovno poverjeno
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Med drugim so bila pravila financiranja volilnih kampanj določena tudi v sporazumu, ki sta ga škotski in
britanski premier podpisala 15. oktobra 2012 v Edinburgu.
57
V angleškem prevodu: »Best of both worlds«.
58
Scotland's Future. Your Guide to an Independent Scotland. 2013. Edinburgh, Scottish Government, 649 str.
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vodstvo vlade v novi neodvisni Škotski (Scottish independence: Referendum White Paper
unveiled, 2014).
V 670 straneh in desetih poglavjih so predstavljeni argumenti za samostojnost in shema nove
državne ureditve, sledijo pa predstave o ureditvi javnih financ, vprašanju denarne enote,
davčnega sistema, prometa, socialnega skrbstva, izobraževanja, zunanje politike (tudi do
Združenega kraljestva in Evropske unije), pravnega sistema, kmetijstva, energijskih virov in
komunikacij.
Teme, ki so v medijih požele največ pozornosti, se nanašajo predvsem na socialno politiko
(sistem varstva otrok v vrtcih, vprašanje pokojnin), davčne spremembe (npr. ukinitev davka
na spalnice oz. Bedroom tax59), vprašanje oporišč jedrskega orožja na Škotskem, finančnega
sistema in vprašanje denarne valute, problem javne radiotelevizije in na splošno življenjskega
standarda (Scottish independence: Referendum White Paper unveiled, 2014).
Medtem ko podporniki Bele knjige cenijo jasno in močno vizijo ter namene vlade po
demokratično urejeni državi z moderno ustavo, ki so izraženi v publikaciji, pa očitki Beli
knjigi s stran političnih nasprotnikov SNP-ja in podpornikov kampanje Better Together,
predvsem letijo ravno na svobodno zastavljeno vizijo škotske prihodnosti, ki ni osnovana na
trdnih dejstvih. Poleg tega se, po mnenju vodje škotskih konservativcev, Ruth Davidson,
škotska vlada preveč zanaša na dobro voljo in sodelovanje britanske vlade, ostalih članic
Evropske zveze in Združenih narodov (The Guardian: Scottish independence white paper:
panel verdict, 2014 ).
Mnenje Gemme Doyle, članice škotskih laburistov in obrambne ministrice v senci je, da
»Bela knjiga, kot manifest za propad kraljestva, ni nič več kot seznam želja brez cenika«
(Riley-Smith, 2014).
Vodja kampanje Better Together Alistair Darling pa Škotski nacionalni stranki in njihovemu
načrtu očita, da v njem ni najti konkretnih odgovorov na pereča vprašanja potencialno nove
države, ampak je to zgolj seznam želja in političnih obljub, ki ne temeljijo na realnih in
preračunanih osnovah ter da so vprašanja javne blaginje, pokojnin, članstva v EU itd. bolj
podobna fikciji kot realnim scenarijem. Moti pa ga tudi to, da škotski premier v načrtu ni
predstavil rezervnega plana za ureditev vprašanja denarne valute (Prav tam).
White paper predvideva, da bi ob uspelem referendumu in vladnih pogajanjih, Škotska lahko
svojo neodvisnost razglasila 24. marca 2016.
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Davek so v Veliki Britaniji predstavili aprila 2013, s katerim so živečim v socialnih stanovanjih, za katere se
šteje, da imajo več kot eno spalnico, stanovanjsko podporo znižali glede na število dodatnih spalnic (Bedroom
Tax, 2014).
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7. JAVNO MNENJE
Škotski referendum je oziroma bo politični dogodek velikih dimenzij, vprašanje pa je, ali bo
končna referendumska odločitev res ustregla ciljem, ki jih načeloma podpira velik del škotske
javnosti. Ta se je namreč bila z vprašanjem »Ali naj bo Škotska neodvisna država?« prisiljena
razdeliti na dva skrajna pola, medtem ko je bila vmesna cona (t. i. tretja opcija) enostavno
izključena iz debate. Ankete so namreč, vsaj na začetku, ko so bile referendumske debate še v
povojih, kazale, da si Škoti sicer želijo nadaljevati z rahljanjem vezi z državo (s čimer so
uspešno začeli z referendumom o devoluciji leta 1997 in ustanovitvijo parlamenta dve leti
kasneje), kljub temu pa jih ne želijo pretrgati.
S prisilno politično polarizacijo javnega mnenja so se tako pod referendumskim glasom »za«
oz. »proti« znašli ne samo zagovorniki/nasprotniki samostojnosti, ampak tudi številni
podporniki različnih opcij, ki sicer zagovarjajo rahljanje omenjene navezanosti na Združeno
kraljestvo, ne pa tudi popolne državne neodvisnosti.
Tako so ankete, opravljene oktobra 2011, vprašanim v opredelitev ponudile tri možnosti,
vključno s t. i. »tretjo opcijo«60. Rezultati so pokazali, da bi za škotski parlament s povečanim
naborom pristojnosti glasovalo 33%, za neodvisnost 28%, za status quo pa 29% anketiranih.
Februarja61 in julija62 2012 se razmerje med priljubljenostjo vseh treh opcij med anketiranci ni
spremenilo (Riddoch, 2012; What Scotland Thinks 2, 2014).
Raziskave tudi kažejo, da bi 79% tistih, ki bi se glede na vprašanje, ki bo zastavljeno na
referendumu, odločili za neodvisnost, kot drugo možnost izbralo devo-max. To možnost bi kot
drugo obkrožilo prav tako 66% tistih, ki so odgovorili, da se bodo na referendumu opredelili
za status quo, torej proti neodvisnosti. Glede na te podatke, bi torej devo-max potencialno
dosegel dvotretjinsko podporo med volivci (Prav tam).
Graf 3: Podpora volivcev različnim predlogom o prihodnosti Škotske (2010 - 2012)

Vir: Campbell, 2013.
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Kot »tretjo opcijo« so navedli scenarij večjega prenosa oblasti iz Westminstra v Škotski parlament z vidika
davčne in socialne politike, izključujoč področje obrambe in zunanje politike.
61
Februarja 2012 so se anketiranci opredelili sledeče: 30% (več pristojnosti), 26% (neodvisnost) in 32% (status
quo) (Riddoch, 2012).
62
Julija 2012 so vprašani glasovali: 37% (več pristojnosti), 23% (neodvisnost) in 29% (status quo) (Prav tam).
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Graf 4: Podpora volivcev različnim predlogom o prihodnosti Škotske (januar 2012)

Vir: What Scotland Thinks 4, 2014

Podobnih raziskav, ki kažejo na naklonjenost škotskih volivcev tretji, vendar realno
neobstoječi opciji, je mnogo. Res pa je tudi, da rezultati vseh raziskav niso enoznačni (kot
kažeta zgornja grafa) in se med seboj razlikujejo glede na reprezentativni vzorec, zastavljeno
vprašanje, časovno obdobje, njihovega naročnika itd.
Večja stopnja devolucije mogoče ne bi bila nujno prva izbira večine Škotov, vsekakor pa bi
bila to opcija, okoli katere bi bilo mogoče splesti kompromise in naroda ne bi silila, da stopi
na dva popolnoma ločena bregova. Kljub temu je mogoče predvidevati, da tudi omenjena
izbira ne bi bila popolnoma neproblematična, saj bi se najbrž zapletlo pri določanju
podrobnosti predloga (Riddoch, 2012; What Scotland Thinks 2, 2014).
7. 1. Analiza anket
Značilnost anket o referendumu na Škotskem je bila stabilnost mnenj anketirancev, saj
nihanja med merjenji niso bila velika. Vendar pa je januarja 2014 prišlo do precejšnjih nihanj
v rezultatih sprotnih merjenj javnega mnenja, saj je bila razlika med tistimi, ki bi glasovali za
neodvisnot (46%) in tistimi, ki bi glasovali proti (54%) najmanjša, odkar potekajo tovrstna
merjenja63 (What Scotland Thinks 6, 2014). Na to je namreč vplivala objava Bele knjige
(White Paper), osnutka oz. načrta, kako naj bi bila videti nova neodvisna država.
Zadnji podatki javnega mnenja, zbrani z anketami različnih agencij 64, kažejo, da se je preko
poteka volilne kampanje za neodvisnost Škotske, imenovane Yes Scotland, podpora
samostojnosti vseskozi zviševala in sedaj znaša okoli 44%, medtem ko je podpora nasprotni
opcij počasi padala na zdajšnjih 56% (graf 5 in graf 6) (What Scotland Thinks 7, 2014).
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To drži v primeru, da ne upoštevamo izsledkov podobne ankete, ki jo je agencija Panelbase leta 2013 opravila
za SNP, pri kateri so rezultati govorili v prid neodvisnosti (44%), medtem ko naj bi proti glasovalo 43%
vprašanih (What Scotland Thinks 5, 2014).
64
Grafa temeljita na podatkih, ki so jih med 21. majem in 16. junijem zbrale agencije ICM, Ipsos MORI,
Survation, Panelbase, YouGov in TNS BMRB (What Scotland Thinks 7, 2014).
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Graf 5: Ali bi morala biti Škotska neodvisna država?

Vir: (What Scotland Thinks 7, 2014).

Graf 6: Ali bi morala biti Škotska neodvisna država?

Vir: What Scotland Thinks 7, 2014.

Kot kaže, je mnenje volivcev glede referendumskega vprašanja dovolj prožno, da
presenečenja niso izključena. Na nihanje naklonjenosti referendumu močno vplivajo poteze
politikov, mnenja strokovnjakov glede situacije Škotske po 18. septembru, zanemarjati pa ne
gre niti vpliva volilnih kampanj, okoli katerih so se med škotsko vlado in državno volilno
komisijo odvijala pogajanja o tem, v kolikšni meri bo slednja dovolila trošenje
davkoplačevalskega denarja za izvajanje predvolilnih kampanj, tako na strani zagovornikov
kot nasprotnikov škotske odcepitve. Baza neodločenih volivcev bi namreč lahko pomembno
vplivala na volilne rezultate, saj bi po podatkih iz januarja 2013 med tistimi, ki se še niso znali
natanko opredeliti, potencialno 29% ljudi volilo za neodvisnost, 35% proti njej, 37% pa v
času ankete še vedno ni bilo odločenih (graf 7).
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Graf 7: Kako bi najverjetneje volili volivci, ki se še niso opredelili glede referendumskega vprašanja
(januar 2013)

Vir: What Scotland Thinks 8, 2014.

7. 1. 1. Mnenje mladih volivcev
Podatki iz anket, ki jih je med mladimi volivci (14–17 let) opravila raziskovalna agencija
What Scotland Thinks, kažejo, da je prišlo med najstniki do precejšnjega obrata v mnenju
glede škotske neodvisnosti. Leta 2013 bi za neodvisnost namreč volilo 23% mladih, medtem
ko se je leto kasneje njihov delež dvignil na 37%. Proti bi tako leta 2013 glasovalo 58%, leta
2014 pa 6% manj, torej 52%. Rezultati tudi kažejo, da bi med tistimi, ki bodo 18. septembra
2014 dejansko lahko oddali svoj glas, za neodvisnost glasovalo 29%, proti pa 52%. Seveda je
tu še del neodločenih volivcev (približno 18%), ki bi lahko pomembno vplivali na volilni izid
(What Scotland Thinks, 2014).
Graf 8: Ali bi morala biti Škotska neodvisna država (anketa zajema mlade od 14 – 17 let starosti)

Vir: What Scotland Thinks, 2014.

V enem letu je torej med mlado volilno bazo prišlo do precejšnjega povečanja podpore
samostojni škotski poti, čeprav še vedno velika večina temu nasprotuje. Najmlajša anketirana
skupina sicer kaže manjši odstotek podpore kot mladi odrasli ali kot na splošno celotna
odrasla populacija (Prav tam).
Med mladimi raste tudi interes za udeležbo na volitvah. Po anketi iz leta 2014 jih je namreč
kar 72% dejalo, da se bodo po vsej verjetnosti ali zagotovo udeležili glasovanja na
referendumu. Leta 2013 jih je na enako vprašanje pritrdilno odgovorilo 66%, tak procent pa
se niti bistveno ne razlikuje od pričakovane udeležbe na volitvah med odraslimi. Zgolj 12%
16 in 17-letnikov je reklo, da najbrž ne bodo udeležili referenduma (Prav tam).
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V kolikor se bodo mladi zares udeležili glasovanja v takem številu, bo to gotovo dober
argument vsem tistim, ki si prizadevajo, da znižanje volilne starosti ne bi bila zgolj enkratna
izjema v primeru škotskega referenduma, ampak bi to postalo splošna državna volilna praksa
(Prav tam).
7. 2. Odnos Angležev do referenduma o neodvisnosti
Prihodnost odnosov med Škotsko, Anglijo in Združenim kraljestvom nasploh ne bo odvisna
zgolj od Škotske volje, ampak tudi od splošnega mnenja in občutenj med Britanci, ki se bodo
razvila v teku referendumske kampanje.
Odnos preostalega dela Združenega kraljestva do škotske odcepitve se nagiblje predvsem v
smer obžalovanja, predvsem s strani Walesa in Severne Irske, ki ju skrbi, da bila prevlada
Anglije, v primeru, da Škotska zapusti unijo, še bolj očitna.
Odnos Angležev do škotskega referenduma je večvrsten: od tega, da Škotsko podpirajo in jo
razumejo, da tega, da se počutijo prikrajšane za pravico do odločanja, kaj se bo zgodilo z
njihovo državo.
Najnovejše raziskave kažejo, da si 66% prebivalcev Anglije in Walesa želi, da bi škotska
ostala v Združenem kraljestvu, medtem ko jih v nameri po neodvisnosti podpira 22%.
Anketirani v starostni skupini nad 55 let so veliko manj naklonjeni škotski samostojni poti,
kot tisti v starostni skupini od 18–34 let. Starejši si namreč kar v 75% želijo, da bi Škotska
ostala v britanski državi, medtem ko si tega želi 51% mlajših anketirancev.
Večina Britancev (52%) tudi verjame, da bo Škotska izglasovala status quo, medtem ko jih
29% meni, da se bo odločila za samostojnost.
Graf 9: Ali menite, da bi morala Škotska postati neodvisna država? (anketa opravljena med Angleži in
Valežani)

Vir: What Scotland Thinks 10, 2014.

Vprašanju, ali naj Škotska po neodvisnosti obdrži funt šterling kot svojo denarno valuto,
nasprotuje 46% vprašanih, medtem ko ga podpira 31%, poleg tega pa je večinska podpora
izražena tudi načelu, da bi morala Škotska, kot nova država, zaprositi za članstvo v Evropski
uniji in ne, da bi ji bilo omogočeno ostati znotraj zveze z argumentom, da je bila sama del
Združenega kraljestva, ki je že del EU (Helm, 2014).
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Graf 10: Ali bi v primeru škotske neodvisnosti podprli/nasprotovali denarni uniji Škotske z Združenim
kraljestvom? (anketa narejena med državljani Združenega kraljestva)

Vir: What Scotland Thinks 9, 2014.

Graf 11: Ali menite, da bi neodvisna Škotska morala avtomatično osati članica EU oz. ali bi morala
ponovno zaprositi za članstvo (anketa opravljena med Angleži in Valižani)

Vir: What Scotland Thinks 11, 2014.
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8. ODPRTA VPRAŠANJA MED ŠKOTSKO IN VELIKO BRITANIJO
V predreferendumskem času lahko v britanskih in škotskih medijih zasledimo številne članke
in analize o tem, kako bi glas za škotsko neodvisnost vplival na področja gospodarstva,
sociale, zunanje politike, državne varnosti itd. Vzporedno s tem pa se ne zastavlja samo
vprašanje, kakšen je najbolj optimalen scenarij za Škotsko, ampak tudi, kako bi odločitev
Škotov za lastno državo vplivala na Združeno kraljestvo. Dejstvo je, da je kljub vsem
špekulacijam o usodi Velike Britanije, njihovo udejanjenje v prvi vrsti odvisno od tega, ali bo
do odcepitve Škotske od Združenega kraljestva sploh prišlo.
Številnim predvolilnim tematikam, ki najglasneje odmevajo v medijih in s katerimi politiki
skušajo prevesiti javno mnenje na svojo stran, še vedno ni videti jasnega odgovora na
vprašanje o prihodnosti. V pričujočem poglavju bomo tako predstavili izbrane in hkrati
najbolj vidne gospodarske, vojaške ter zunanje in notranjepolitične probleme, ki predstavljajo
jabolko spora med škotsko in britansko vlado.
8. 1. Parlament Velike Britanije
Po 18. septembru bo znano, ali bo glas za škotsko državo prinesel spremembe tudi v britanski
parlament. V njem trenutno sedi 650 članov65, od katerih 59 sedežev pripada škotskim
predstavnikom. Ob predpostavki, da Škoti podprejo referendum, bo v Westminstru sedelo le
še 591 poslancev. Seveda pa se tudi tu zatika pri več vprašanjih, ki bi jih lahko povzročila
novonastala meddržavna razmerja na Otoku.
Škotska vlada namreč predvideva, da bi državno samostojnost razglasili marca 2016, kar bi
bilo 10 mesecev pred razpisanimi britanskimi parlamentarnimi volitvami. SNP je izjavil, da bi
morale volitve potekati kot običajno, z desetmesečnim skrajšanim mandatom za izvoljene
škotske predstavnike. Drugi temu oporekajo, saj bi se kaj zlahka zgodilo, da bi npr. laburisti,
skupaj s škotskimi kolegi v parlamentu predstavljali majhno večino, ki pa bi po manj kot letu
dni, ko bi Škoti zapustili parlament, izginila. Tretji pa so mnenja, da bi morala Škotska
izgubiti sedeže v parlamentu takoj po referendumu. Predlogi se torej vrstijo, dogovora o
končni rešitvi, kaj se bo zgodilo s parlamentarnimi sedeži, pa še ni (How would Scottish
independence change Westminster?, 2014).
Posledice izpada škotskih članov parlamenta bi bile zanimive ravno zaradi spremembe v
razmerjih, ki bi jih odsotnost Škotske v spodnjem domu povzročila med člani strank. Glede na
parlamentarne volitve iz leta 2010, bi izguba škotskih mest najbolj prizadela laburiste, sledili
bi jim liberalni demokrati, SNP bi izgubila vse sedeže v britanskem parlamentu, medtem ko bi
bili konservativci zgolj ob eno poslansko mesto. To bi pomenilo, da bi v primerjavi z
današnjim stanjem, ko konservativna stranka tvori koalicijo z liberalnimi demokrati, imel
David Cameron parlamentarno večino (Prav tam).
Še bolj zanimiva situacija pa se lahko pojavi v zgornjem domu (House of Lords). Plemiči
namreč ne predstavljajo določenih delov države, na njihovo poreklo pa kažejo zgolj njihovi
nazivi oz. imena. V zgornjem domu je tako 60 predstavnikov, ki živijo na Škotskem. Trenutna
pravila v državi določajo, da mora biti vsak član House of Lords davkoplačevalec Združenega
kraljestva. Lord Wallace of Tankerness, vodja liberalnih demokratov v lordski zbornici je na
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Številke veljajo za spodnji dom ali House of Commons.
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to temo dejal, da »se bodo morali člani zgornjega doma sami odločiti, ali bodo plačevali
davke dvema različnima državama« (Prav tam).
8. 2. Vprašanje meje
Vprašanje nove državne meje je v predvolilnem času sicer aktualno, vendar se o posledicah
kopenske razmejitvene črte v medijih zgolj špekulira, predvidevanja pa uporablja v
antipropagandne namene. SNP v Beli knjigi sicer govori o škotskem potnem listu, vendar
predvideva tudi, da bo Škotska ostala del CTA (Common Travel Area), kar bi pomenilo
nadaljnji prosti pretok ljudi med Združenim kraljestvom, Irsko, Kanalskimi otoki in otokom
Man. Po zagotovitvah škotske vlade to pomeni, da na državni meji ne bi bilo mejnih kontrol
in da za potovanje v članice CTA potni listi ne bi bili potrebni (Scotland's Future, 2013, str.
29).
Kljub tovrstnim načrtom SNP-ja pa nasprotni tabor prounionistov navaja špekulacije, da bi v
primeru, da Škotska vstopi v Evropsko unijo, slednja od nje morebiti zahtevala vzpostavitev
Schengenskega območja. Preplah glede zapiranja meje je prinesla tudi slabo definirana
škotska migracijska politika, za katero je v White Paper zapisano, da bo sledila specifičnim
potrebam nove države. To Angleži vidijo kot grožnjo pred neželenimi migranti, kar bi lahko
vodilo do vzpostavitve mejnih kontrol na njihovo lastno pobudo.
Manj »ležerni« so pogovori, ki se tičejo meje na morju, saj je od tega odvisna razdelitev med
15 in 24 milijard sodčkov nafte velikih naftnih zalog, ki nahajajo v Severnem morju. To
pomeni 30 do 40 nadaljnjih let izkoriščanja naftnih polj, poleg tega pa morje potencialno
skriva tudi nove zaloge zahodno od Shetlandskih otokov (Brocklehurst, 2013).
Različne interpretacije na tem mestu vodijo do različnih zaključkov. Naftno območje namreč
spada v t. i. ekonomsko regijo, ki jo je britanska vlada poimenovala Kontinentalni šelf (UK
Continental Shelf – UKCS). To pomeni, da naftni viri uradno niso dodeljeni Škotski, ampak
vladno ustanovljeni regiji. Če bi Škotska dosegla neodvisnost, bi pričakovala, da se UKCS
deli na geografski bazi in po mnenju nekaterih strokovnjakov, bi bila najbolj logična rešitev
delitev po »srednji črti« (median line), kar pomeni, da bi bile vse točke na mejni črti v enaki
razdalji oddaljene od škotske in britanske obale. Enak pristop je bil namreč uporabljen tudi po
škotski devoluciji 1999, ko je bilo treba določiti ribiško mejo med Škotsko in preostalim
delom Združenega kraljestva. Seveda pa je o tem slišati mnenja tudi z nasprotne strani, ki
pravijo, da je bila z zarisovanjem meja na ta način Škotska leta 1999 v primerjavi z Anglijo
prikrajšana. Ne glede na metodo zarisovanja državne razmejitve na morju, vlada skorajda
splošno sprejeto mnenje, da bo potencialno nova država dobila 90% delež naftnih zalog na
svojo stran meje (Prav tam).
Nekateri pravni izvedenci sicer predvidevajo, da bi se spor glede delitve morskega teritorija
lahko zavlekel tudi za čas od treh do desetih let, Mednarodno sodišče pa bi v tem primeru
verjetno mejo dosodilo v korist Velike Britanije, pri čemer bi večina naftnih rezerv še vedno
pripadla Škotski (Barnes, 2014).
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Karta 8: Karta spornega morskega območja med Škotsko in Veliko Britanijo.

Vir: It's the oil, isn't it?, 2014.

8. 3. Vprašanje nafte in zemeljskega plina
Eden izmed tradicionalnih argumentov za škotsko neodvisnost se nanaša na zaloge nafte v
Severnem morju.
Severnomorska nafta in plin za Veliko Britanijo pomenita velik pospeševalec za državno
gospodarstvo, saj sta (po podatkih iz 2012) pokrila 67% britanskih potreb po nafti in 53% po
zemeljskem plinu (North Sea oil: Facts and figures, 2014). V zadnjih petih letih so povprečni
letni davčni prihodki od nafte in plina znašali 9,4 milijarde funtov (Economic Implications for
the United Kingdom …, 2014).
Najpomembnejša pridobitev Škotske v primeru uspelega referenduma bi bile prav omenjene
zaloge. Strokovnjaki se strinjajo v predvidevanjih, da bi Škotska v primeru neodvisnosti in
delitve naftnega bogastva, odnesla 90% izkupiček severnomorskih naftnih zalog (Prav tam).
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Škotska si v tem primeru obeta večji del prihodka od davka na nafto, katere prihodki se
trenutno stekajo v državno blagajno. Tovrstne ocene seveda upoštevajo, da bi otočje Orkney
in Shetland ostala del Škotske. V nasprotnem primeru bi se škotske naftne zaloge zmanjšale
za tretjino, kar bi posledično vplivalo tudi na državni prihodek (Prav tam).
Vrednost rezerv v Severnem morju je odvisna od prihodnjega izčrpavanja, investicij, cen
nafte, davčne politike in stroškov vzdrževanja. Dejstvo pa je, da pričakovani naftni dobički
niso gotovi, saj je vse odvisno od gibanja cen nafte na svetovnih trgih, kar pa za državo,
katere bi velik del prihodkov temeljilo na eni vrsti industrije, ni dolgoročno zagotovilo za
finančni uspeh. Zastavlja se tudi vprašanje, kako dolgo bodo zaloge nafte v škotskih vodah
sploh še vzdržale, saj se dolgoročno predvideva, da se bodo naftni prihodki v roku 25–30 let
zmanjševali ne glede na ceno nafte, ker bo zalog vedno manj (Prav tam).
Če bi bila proizvodnja severnomorske zaloge nafte in plina ter s tem prihodki od davkov
premeščeni na Škotsko, bi to za Združeno kraljestvo pomenilo finančni primanjkljaj okoli
8,7% BDP (Prav tam).
Pojavlja se tudi vprašanje visokih dekomisijskih stroškov, ki po nekaterih ocenah trenutno
znašajo 30 milijard funtov. SNP je temu ugovarjala, da naj stroške plača tisti, ki je pobral tudi
naftne prihodke, kar pomeni Velika Britanija. Naftne družbe jih bodo hotele uveljavljati kot
davčno olajšavo, kar bi znižalo prihodke neodvisne škotske vlade (Prav tam).
Vprašanja tudi na tem področju še vedno ostajajo odprta.
Karta 9: Črpališča nafte iz zemeljskega plina v Severnem morju ter na škotskih morskih območjih

Vir: Orkney – The Next Dubai? Further Reflections on Scottish Independence, 2012.
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8. 4. Denarna valuta
Združeno kraljestvo tvori 60 milijonski enotni trg brez meja, carin in administrativnih
postopkov, ki bi bili potrebni za prehajanje delovne sile, dobrin ali uslug. Denarna valuta,
regulacije in večina davkov so po vsej državi poenoteni. Dostop do trgov je bilo eno izmed
glavnih gonil Zakona o ustanovitvi unije iz leta 1707, s katerim je bilo Kraljestvo tudi
ustanovljeno. Z novim statusom Škotske bi bila enotnost trga potencialno lahko ogrožena, res
pa je, da bi bila rešitev tega vprašanja v veliki meri odvisna od pripravljenosti obeh vlad po
sklepanju sporazumov (Economic Implications for the United Kingdom of Scottish
Independence, 2014).
Eno izmed bolj aktualnih predreferedumskih tem predstavlja vprašanje denarne valute.
Škotska je kot odgovor predvidela tri opcije: ustvariti svojo lastno valuto, obdržati valuto, ki
je trenutno v uporabi, tj. funt šterling ali pa preiti v sistem evra, ki pa trenutno ni najbolj
ugodna izbira.
V primeru neodvisnosti je za Škotsko gotovo najbolj ugodna izbira funt, kar bi pomenilo, da
bi bila njena (oz. skupna) monetarna politika še naprej v rokah Bank of England. To bi za
posledico imelo regulacijo škotskega finančnega sektorja, kar bi naprej vplivalo tudi na
davčno politiko in državno potrošnjo. Z monetarno politiko, ki bi si jo Škotska še naprej delila
z Britanijo, bi prva prihranila velike stroške menjave valute, hkrati pa ohranila stabilnost
gospodarstva. Vendar pa je do zapleta prišlo s strani Velike Britanije, ki se je odločila, da
Škotski ne bo prepustila funta kot svoje denarne enote. Alex Salmond je bil tako postavljen
pred zahtevo škotske javnosti, da razkrije svoj rezervni načrt. Možnost, ki se trenutno omenja
je, da bi Škotska, po zgledu držav kot sta Panama in Ekvador66, brez dovoljenja prevzela tujo
denarno valuto. Salmond namreč ne postavlja pod vprašaj prevzem funta, ampak zgolj
dejstvo, ali se bodo z Britanijo dogovorili glede valutne unije (Salmond's plan to use the
pound without permission …, 2014).
Vendar pa je prevzem funta brez privoljenja Združenega kraljestva tvegana poteza škotskih
politikov. Če bi jo izpeljala brez britanskega privoljenja, bi Škotska na ta način ostala brez
centralne banke, brez posojilodajalca v zadnji sili ter brez nadzora nad obrestnimi merami, ki
bi jih v tem primeru določala tuja država, tj. Velika Britanija. Na to je opozorila tudi škotska
denarna komisija, ki je izjavila, da »mednarodni primeri kažejo na to, da neformalne
monetarne unije prakticirajo tranzicijska gospodarstva na majhnih teritorijih s posebnimi
odnosi do večjih trgovskih partnerjev«. Kot pomembno dejstvo je na tem mestu treba omeniti
tudi to, da je predpogoj za članstvo v EU tudi funkcionalna centralna banka (Prav tam).
Za enkrat torej vprašanje škotske denarne valute ostaja še odprto.
8. 5. Vprašanje vojske in jedrskega orožja
V primeru, da Škotska postane neodvisna država, bi Združeno kraljestvo izgubilo tretjino
svojega ozemlja, slabo desetino prebivalstva in podoben delež BDP-ja. Škotska odločitev bi
pustila daljnosežne posledice na področju britanske ustave, v politiki, na socialnem področju
ter v gospodarstvu. Številna vprašanja in zapleti pa bi se sprožila tudi z vidika državne
obrambe in z njo povezane vojaške industrije, kar ne bi vplivalo samo na položaj Združenega
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Neodvisna Škotska bi lahko še naprej brez privolitve Velike Britanije uporabljala funt šterling kot svojo
denarno enoto. To bi bilo enako, kot nekatere države Latinske Amerike (Ekvador, Panama) uporabljajo ameriški
dolar oz. Črna gora evro. Tovrstna denarna politika je poimenovana »dolarizacija« ali v škotskem primeru
»šterlingizacija« (Salmond's plan to use the pound without permission …, 2014).
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kraljestva v mednarodnih odnosih in organizacijah, ampak bi na nekaterih območjih za seboj
lahko potegnilo tudi socialne posledice.
Podatki namreč kažejo, da Velika Britanija, takoj za ZDA, zaseda drugo mesto pri
obvladovanju deleža na svetovnem trgu z vojaško opremo, kar posredno priča tudi o njenih
vlaganjih in izdatkih za razvoj tovrstnega sektorja. Vzdrževanje vojaške infrastrukture in
dragih vojaških programov, ki Britaniji zagotavljajo pomembno mesto med zavezniki zveze
NATO, je gotovo lažje prenesti na pleča številčnejšega prebivalstva, med katero se finančno
breme porazdeli, kar pa bi se v prihodnosti znalo spremeniti.
Kar se tiče vojaških programov, je v medijih daleč najbolj razvpit program štirih predstražnih
strateških jedrskih podmornic Trident, ki so nameščene v zalivu Gare Loch, v bazi Clyde, s
sidriščem v Faslane in Coulportu na zahodu Škotske. Z njim so začeli 1994, ko je bila
splavljena prva tovrstna podmornica in je nadomestil sistem podmornic Polaris (Economic
Implications for the United Kingdom …, 2014). Britanska vlada je načrtovala, da bo taisto
pristanišče v prihodnosti baza naslednicam Tridenta, jedrskim podmornicam SSBN, ki bi bile
prav tako sposobne prenašati izstrelke z jedrskimi konicami. V primeru, da Združeno
kraljestvo doživi črn scenarij in izgubi škotska ozemlja, bi to, v skladu z obljubami o
protijedrski politiki SNP, zanj pomenilo, da bi iz baze Clyde moralo umakniti svoje
zastraševalno orožje (deterrent force) in začeti iskati alternativne rešitve njegove nove
nastanitve. Enako bi se zgodilo z ostalo britansko vojaško infrastrukturo na Škotskem, ki pa je
še zdaleč ni malo.
Škotska je namreč posuta z vojaškimi objekti: vojaška vadbišča se nahajajo na Cape Wrathu,
tam so tudi območja za testiranje orožja, specializirani raziskovalni in razvojni centri (Isle of
Skye), seizmološka postaja (Eskdalemuir) in številne pomembnejše vojaške baze kraljeve
mornarice in marincev (Arbroath, Faslane, Coulport), britanske vojske (Edinburgh, Penicuik,
Inverness, Kinloss) in kraljevega letalstva (Moray) (Škotske vojaške baze, 2014). Na severu
Otoka so tudi vojaška vadbišča, ki svoje kapacitete nudijo na razpolago članicam zveze
NATO (Economic Implications for the United Kingdom …, 2014).
Tako bi odcepitev Škotske za seboj potegnila ogromne stroške preselitve vojaških baz,
prijazno pa na škotske osamosvojitvene namene ne gledajo niti NATO zavezniki na čelu z
ZDA, ki med drugim sodeluje pri vzdrževanju jedrskih podmornic Trident (Roden, 2013).
Kot je zapisano v White Paper, si škotska vlada obeta precejšen prihranek
davkoplačevalskega denarja ravno na račun prenehanja plačevanja prispevkov za vzdrževanje
britanskega jedrskega programa, ki je situiran v Clydeu. Po njenem bi s temi finančnimi
sredstvi (navajajo 500 milijonov funtov) uredila številna socialna področja, od katerih bi
ljudje imeli neposredne koristi: zagotovljena brezplačna osebna nega ljudi, solidne pokojnine
in brezplačno visoko šolstvo (Scotland's Future, 2013, str. 59). Odločitev škotske vlade,
povezana z odstranitvijo jedrskega orožja, je tudi eden najpogostejših argumentov kampanje
Yes Scotland za škotsko neodvisnost.67
SNP je v Beli knjigi škotski vojski namenila zgolj 2,5 milijarde državnega proračuna, kar je
po ocenah britanskega obrambnega ministra Philipa Hammonda premalo, da bi lahko nova
država vzpostavila dobro opremljeno vojsko, vzdrževala obveščevalno službo in
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Škotski odpor do je jedrskega orožja je razumljiv tudi iz ekološkega in zdravstvenega vidika, saj je npr.
območje zaliva Solway testni poligon za izstrelke z uranovo lupino, kamor je bilo že samo leta 2001 na morsko
dno odloženih 7000 praznih radioaktivnih izstrelkov (DU shell test-firing resumes, 2014).
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informacijska središča. Ta znesek namreč znaša zgolj 7% trenutnega britanskega proračuna
namenjenega obrambi, hkrati pa bi bilo to manj, kot za vojaške potrebe porabita Danska ali
Norveška (The Guardian: Scottish independence: armed forces will be under-funded, says
MoD, 2014; Škotske vojaške baze, 2014).
Zavoljo predvidenega škotskega vojaškega proračuna SNP meni, da si bo Škotska dodatno
zaščito zagotovila z vključitvijo v zvezo NATO. Škotska retorika pa ni bila vedno naklonjena
vključevanju, saj je do leta 2012 škotska vlada trdila, da se bo, poleg jedrskemu orožju,
odrekla tudi NATU. Vendar, kot večina debat, povezanih z referendumom, tudi vprašanje
vključitve Škotske v Severnoatlantsko zvezo ostaja zgolj na hipotetični ravni. V intervjuju za
britansko televizijo BBC generalni sekretar NATA Anders Fogh Rasmusssen namreč ni želel
dajati izjav o potencialni škotski priključitvi NATU, saj je menil, da je treba počakati na izide
referenduma. Dejal pa je tudi, da bo morala neodvisna Škotska, tako kot vse ostale države,
sprva zaprositi za članstvo v zvezi (Scottish independence: No Nato talks over referendum,
2014).
Britanske vojaške baze na Škotskem imajo poleg svoje primarne funkcije tudi pomembno
vlogo pri posrednem in neposrednem zagotavljanju delovnih mest v okolju, v katerem se
nahajajo. Tako kraljeva mornarska baza v Clydeu zaposluje 6700 vojakov in civilistov in je s
tem največje zaposlitveno območje na Škotskem (Škotske vojaške baze, 2014).
Dejstvo je tudi, da je vojaška industrija pomemben del škotskega gospodarstva, saj zaposluje
več kot 12 600 ljudi, hkrati pa je zelo odvisna od domačih potreb, še posebej na področju
mornarice. Velika Britanija je tako, takoj za ZDA, druga največja izvoznica orožja na svetu, s
17% deležem naročil na svetovni ravni. Zaradi potrebe v nenehno vlaganje v posodobitev
vojaške opreme in podatkovnega sistema, je britansko obrambno ministrstvo tem potrebam do
leta 2023 namenilo 160 milijard funtov (Prav tam).
Posledice notranjebritanske shizme se torej ne bodo dotikale zgolj problema lokacije in cene
preselitve vojaških kapacitet in orožja, temveč bodo pomembne tudi s socialnega vidika.
Zastavlja se namreč vprašanje, kaj se bo zgodilo s šest tisoč civilnimi službami, ki so
povezane z vojaškimi bazami in 12 500 delavci, ki so zaposleni v vojaški industriji. Pričakuje
se namreč, da se bo z osamosvojitvijo Škotske drugam preselila tudi industrija, z njo pa
potencialno naročila kupcev. Delovna mesta bi lahko deloma nadomestili z zaposlitvijo ljudi
znotraj škotskega vojaškega sistema (Economic Implications for the United Kingdom of
Scottish Independence, 2014).
Ob tem je še precej nadaljnjih odprtih vprašanj. Do sedaj namreč obstajajo zgolj negotove
ocene, kolikšno število vojakov bo z ustanovitvijo škotskih vojaških sil še ostalo Britaniji in
ali bo slednja zaradi delitve orožja, infrastrukture in vojaških sil še sposobna izpolnjevati
svoje zaveze NATU ter kakšna bo posledično njena vloga v mednarodni politiki (Scottish
independence: armed forces will be under-funded, 2014).
Na drugi strani se veliko kritik, predvsem z britanske strani, nanaša tudi na skromen škotski
vojaški proračun, saj mnogi dvomijo, da bi s tem denarjem Škotska lahko skrbela za dobro
opremljenost svoje vojske, vzdrževanje vojaške infrastrukture in orožja ter posledično za
učinkovito obrambo svojega ozemlja (Prav tam). Poleg tega se v medijih pojavljajo dvomi o
tem, koliko vojakov bi sploh želelo vstopiti v škotske vojaške enote in služiti v pomanjkljivo
opremljeni vojski, če bi se jim v sosednji državi, za katero služijo danes, ponujala boljša
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alternativa z večjimi možnostmi za napredovanje. Največji ciniki so celo mnenja, da bi bila
škotska vojska zgolj služba za vojake pred upokojitvijo (Roden, 2013).
Zaključimo lahko zgolj z ugotovitvami, da je glede na stališče SNP-ja do nastanitve jedrskega
orožja na Škotskem jasno, da bo, v primeru odcepitve, morala britanska vlada najti
funkcionalno in finančno sprejemljivo rešitev za preselitev svojih jedrskih podmornic in
preostanka kraljeve vojske na nove lokacije. Škotska bo poleg premestitve spornih podmornic
zahtevala tudi svoj delež pri delitvi vojaške opreme, kot so ladje, letala, vozila in orožje, kar
bo bil gotovo finančni udarec za preostanek kraljestva, katerega vojaške kapacitete bi se
drastično zmanjšale, to pa bi lahko vplivalo tudi na pomen Združenega kraljestva v NATU
(Economic Implications for the United Kingdom …, 2014).
8. 6. Vprašanje električne energije
Škotska je na ravni države porabnica okoli 10% električne energije. Po drugi strani proizvede
kar 40% subvencionirane obnovljive energije, kar jo dela konkurenčno fosilnim gorivom.
Argumenti proti škotski neodvisnosti pravijo, da v primeru, da bi neodvisna Škotska sledila
svojim načrtom, po katerih do leta 2020 želi doseči 100% proizvodnjo energije iz obnovljivih
virov, bi po podatkih DECC68 Škoti morali samo plačevati stroške subvencij, ki se trenutno
porazdelijo med prebivalce celotne Britanije, kar bi dvignilo stroške gospodinjstev na
Škotskem (Goodall, 2014).
Vendar pa na drugi strani zagovorniki samostojne škotske države kažejo na dejstva, da bi brez
škotske vetrne in hidroenergije preostali del Kraljestva do leta 2020 proizvedli zgolj 20%
obnovljive energije, kar bi znašalo samo 4% več, kot jo proizvedejo danes. To bi lahko za
Veliko Britanijo pomenilo, da bi komaj dosegla cilj, ki ga je zastavila Evropska unija in sicer
do leta 2020 doseči 20% proizvodnjo energije s pomočjo obnovljivih virov (Prav tam).
Kar je še bolj pomembno za obstoječo državo je, da je tovrstna energija poceni, saj jo
pridobivajo s pomočjo vetrnic, ki so situirane na kopnem, medtem ko v Angliji energijo
pridobivajo preko vetrnic, postavljenih v morju in preko solarne energije (Prav tam).
Alternative preostalega dela države so šibke. Povezave, ki dobavljajo energijo iz Francije in
Nizozemske Veliki Britaniji so skorajda docela obremenjene, poleg tega pa Škotska svojo
vetrno energijo lahko izvaža tudi takrat, ko je njena poraba največja, t. j. pozimi, medtem ko
sončne elektrarne viške ustvarjajo v najtoplejših mesecih (Prav tam).
Na tem mestu se lahko torej vprašamo, kakšno energetsko politiko bo ubrala Velika Britanija
in kako se bo odzvala na potencialno pomanjkanje električne energije.
8. 7. Evropska unija
Eden izmed ciljev škotske vlade je, da bi neodvisna Škotska postala samostojna članica
Evropske unije (EU). Kljub temu, da je trenutno v članstvo vključena preko Velike Britanije,
pa ni zgolj pasivni udeleženec, ampak tudi sama aktivno sodeluje v skupnosti evropskih
narodov.
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Povezave med Škotsko in EU potekajo na dveh ravneh: preko Združenega kraljestva ter
neposredno. Škotska ima namreč svoje predstavnike v Komiteju regij (The Committe of the
Regions), ki je posvetovalno telo za Evropsko komisijo in Evropski svet, medtem ko ima
Evropska komisija v Edinburgu svoje predstavništvo za Škotsko (Brovč, 2003, str. 30).
Škotska je sodelovala tudi pri pripravi Deklaracije o prihodnjem vladanju EU (Declaration on
the future governance of the EU), ki jo je skupaj oblikovalo deset evropskih regij, z Evropsko
zvezo pa so povezane tudi škotske lokalne oblasti, razne agencije, organizacije in zasebna
podjetja, ki so ustvarili krovno organizacijo pod imenom Scotland Europa, katere cilj je
podpiranje škotskih interesov v ključnih institucijah EU.
Škotska pa je bila ne nazadnje pobudnica Eurodeska, informacijskega servisa, ki je bil
ustanovljen leta 1990 v Edinburgu in je iz škotske iniciative prerasel v evropsko, ter ima sedaj
sedež v Bruslju. Slednji iskalcem informacij ponuja odgovore na vprašanja v zvezi s programi
in z izobraževanjem v EU (Prav tam).
To kaže na velik interes Škotske po nacionalnem priznanju in samostojnem delovanju v
Evropski skupnosti, glede na mednarodne odzive in retoriko EU pa se zdi, da bo ta cilj težko
dosežen do razglasitve neodvisnosti marca 2016. Škotska vlada namreč trdi, da bi po
razglasitvi neodvisnosti morala nadaljevati svoje članstvo v Evropski uniji, saj bi bile koristi z
EU obojestranske ter meni, da bi se bilo o članstvu, ki bi temeljilo na principu »Continuity of
effect«, potrebno dogovoriti v 18 mesecih po referendumu (Graham, 2014). Vendar pa postaja
z bližajočim se referendumom vedno bolj jasno, da bo nova država najbrž morala vendarle
skozi pristopni proces, ki ji bo na začetku dodelil status države kandidatke (Povzetki
zakonodaje EU, 2014).
Škotska, kot del Združenega kraljestva, sicer s številnih vidikov že izpolnjuje pogoje, ki jih za
članstvo zahteva Evropska unija, zataknilo pa bi se lahko glede monetarne politike, za katero
Škotska tako rekoč še nima oprijemljivih načrtov in je eden izmed pogojev za pridružitev EU.
Drugo vprašanje, ki se zastavlja pa je, kako bi se na njeno prošnjo odzvale članice, ki se v
svojih državnih okvirih prav tako spopadajo z nacionalnimi gibanji in zahtevami po odcepitvi
(npr. Španija, Belgija, Francija, Italija) in ne nazadnje, kakšno bi bilo stališče depriviranega
Združenega kraljestva.
Glede tega se je v svoji izjavi jasno izrekel tudi predsednik evropske komisije Jose Manuel
Barroso, ki je škotski primer primerjal s kosovskim in dejal, da Španija, denimo, prav tako ni
priznala Kosova. Izjavo je nadaljeval z besedami, da bi bilo zelo težko, če že ne nemogoče, da
bi novo državo podprle vse članice unije (Videmšek, 2014).
8. 8. Vprašanje otokov
Medtem ko so med Škotsko in Veliko Britanijo potekala pogajanja o septembrskem
referendumu, so se zganili tudi predstavniki otočij Shetland, Orkney in Zunajih Hebridov ter
škotskemu parlamentu predali peticijo za razpis referenduma, na katerem bi se 25. septembra
otočani odločali med lastno samostojnostjo, pridružitvijo Škotski ali obstankom v Združenem
kraljestvu (Goldsmith, 2014).
Lokalni sveti vseh treh otočij so sprožili tudi kampanjo z geslom »Our Islands, Our Future«
(»Naši otoki, naša prihodnost«), da bi si pridobili podporo lokalnih prebivalcev v pogajanjih o
tem, kakšne bi sploh bile pristojnosti omenjenih otokov v primeru škotske neodvisnosti. Pri
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tem so jim bila v oporo močna ekonomska izhodišča, saj je v njihovih priobalnih vodah kar
67% severnomorske nafte, na katero pa, ob uspelem referendumu, računa tudi Škotska (Prav
tam).
S tem so vzbudili zanimanje Edinburga, ki do tedaj otokom ni posvečal pretirane pozornosti.
Z aktiviranjem kampanje je podpora gibanju za neodvisnost otočij hitro rasla, saj se je v enem
mesecu, od julija do avgusta 2013, dvignila iz 2% na 39%, medtem ko je delež nasprotnikov
padel iz 49% na 46% (Prav tam).
Otoške skupnosti so se tako s pomočjo političnega aktiviranja in pogajanj odločile izkoristiti
čas sprememb znotraj obstoječe države in si izposlovati položaj, ki bi jim prinesel več besede
pri odločanju o lastnih zadevah, več avtonomije ali celo samostojnost.
Slednje možnosti se je ustrašil škotski premier, ki je oblastem na otočjih Orkney, Shetland in
Zunanji Hebridi, v primeru uspelega referenduma, ponudil denar od najema morskega dna in
jim, v primeru da pride do škotske države, zagotovil tudi več besede v državnih zadevah. Kot
protiutež se je odzvala britanska vlada, ki je otokom prav tako obljubila večjo pozornost
države in večje pristojnosti otoškim oblastem v primeru, da referendum ne uspe. Zadnjo
ponudbo na dražbi za otoke in posledično naftne zaloge je do tega trenutka dala Škotska, z
objavo namenov o podeljevanju novih pooblastil otoškim skupnostim in obljubami otočanom
po nadzoru prihodkov iz naftnih zalog. Kot poročajo mediji, so nekateri predstavniki
skupnosti sicer skeptični glede obljub škotske vlade (enak skepticizem gojijo tudi do
britanskih oblasti), večinoma pa je odziv na povečan vladni interes in pripravljenost na
sodelovanje s strani Škotske, pozitiven (Scottish independence: Islands to get seabed income,
2014). Zgodba tudi v tem primeru seveda še ni zaključena.
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9. ANALIZA
Nobenega dvoma ni, da Škotska sčasoma ne bi zmogla zaživeti kot neodvisna država, saj
škotski parlament že sedaj nadzira vsa področja administracije, ki ne spadajo v sklop državi
poverjenih reserved matters, vprašanje pa je, ali bi Škoti v okviru svoje neodvisnosti živeli
bolje in ali so ambiciozni načrti, ki jih je SNP izdala v publikaciji z naslovom Škotska
prihodnost (White Paper), realno uresničljivi.
Publikacija, ki ne služi zgolj kot smerokaz k ciljem nove poreferendumske Škotske, ampak
tudi kot propagandni dokument stranke SNP, s svojimi, včasih trhlimi argumenti, ponuja
vizijo, za katero se zdi, da ni bila osnovana na upoštevanju realnih razmer v katerih se
Škotska nahaja in v katerih se, glede na opozorila strokovnjakov, lahko še znajde. Tako Bela
knjiga obljublja demokratično, gospodarsko uspešno, pravično, socialno in davkoplačevalcem
prijazno državo, katere cilj bo proizvajati zeleno energijo in v kateri bo, zaradi redukcije
stroškov za vzdrževanje državne vojske, bolje poskrbljeno za šolstvo in starajoče se
prebivalstvo.
Kljub omenjenim obljubam in idealizirani sliki, ki jo o neodvisni Škotski predstavlja White
paper, pa se v času medvladnih predreferendumskih dogovarjanj pojavljajo številna odprta
vprašanja, ki zaradi svoje pomembnosti pogosto nastopajo tudi kot argumenti predvolilnih
kampanj za oz. proti škotski neodvisnosti.
Kot prvo je tu vprašanje sestave britanskega parlamenta, v katerem bi se z neodvisnostjo
Škotske zmanjšalo število sedežev, po vsej verjetnosti pa spremenila tudi razmerja med
strankami, saj Škoti ponavadi s svojimi glasovi v spodnji dom prispevajo pomemben del
laburistov in liberalnih demokratov, kar bi ob njihovi izgubi z ozirom na današnje stanje
pomenilo prevlado konservativcev.
Drugo vprašanje se tiče potencialne državne meje. Na tem mestu kopenska meja ne
predstavlja točke spora, debate pa se zaostrijo, ko je govora o morski meji, ki je pomembna
predvsem z vidika naftnih zalog v Severnem morju. Kljub mnogim strokovnim mnenjem in
predlogom kako naj bi ekonomsko pomembno mejo določili, pa se predvideva, da bo večino
naftnih rezerv vendarle dobila Škotska, ki si od nafte in zemeljskega plina obeta pomemben
delež državnega dohodka. Nepričakovano pa so se stvari zapletle, ko so svojo besedo
povzdignila tudi britanska otočja v Severnem morju. V njihovih vodah se namreč nahaja kar
67% nafte, zato so si predstavniki otokov lahko izborili dobro pogajalsko pozicijo glede
pridobitve večje avtonomije ali celo neodvisnosti, o kateri se bodo prebivalci otokov odločali
na referendumu 25. septembra 2014.
Težava, ki bi škotski vladi lahko povzročala velike preglavice je tudi denarna valuta. Velika
Britanija se je namreč odločila, da Škotski ne bo prepustila uradne uporabe svoje denarne
enote, kar bi za mlado državo in njeno gospodarstvo pomenil velik gospodarski udarec, saj je
stabilna denarna valuta osnova za uspešno gospodarsko poslovanje.
Kar se tiče delitve vojaške infrastrukture in orožja bi jo slabše odnesla Velika Britanija. Ta bi
se morala umakniti iz številnih vojaških oporišč na severu države, poleg tega pa bi bila
omenjena selitev, iskanje ter izgradnja novih nadomestnih kapacitet za državo velik strošek.
Prav tako bi bila ob del vojaškega orožja, ki bi ga morala prepustiti Škotski, postavlja pa se
tudi vprašanje, ali bi to zmanjšalo njeno vojaško vlogo v mednarodni sferi. Prav tako bi moral
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preostanek britanske države najti nadomestno rešitev za uvoz električne energije, ki jo v
zimskih mesecih v veliki meri uvozijo iz Škotske.
Škotski problem bi v prihodnosti lahko predstavljala tudi integracija nove države v Evropsko
unijo in zvezo NATO. Škotska kot del Velike Britanije sicer v mnogih pogledih že izpolnjuje
pogoje za članstvo v Evropski zvezi, vendar pa so bili vrhovni voditelji obeh dveh povezav, v
odgovorih na vprašanja o škotskem vključevanju, pogosto zadržani ali celo negativno
nastrojeni.
Ta dejstva kažejo na to, da ni vse odvisno zgolj od škotskih hotenj in prizadevanj, ampak tudi
od mednarodne volje drugih držav, da novinko priznajo in ji dajo možnost, da zaživi v
mednarodni skupnosti in njenih povezavah.
Primeri iz Evropske unije namreč kažejo, da članice zveze, ki se znotraj svojih državnih meja
spopadajo s težnjami nedržavnih narodov po institucionalizaciji, posledično niso naklonjene
narodnim skupnostim, ki delujejo v smeri razbijanja ozemeljske celovitosti drugih držav
članic, katerim le-te pripadajo. Na tem mestu so Škotski postavljene precejšnje ovire, saj bi z
odcepitvenim dejanjem resda požela simpatije nedržavnih evropskih narodov, ki so v podobni
situaciji ter najbrž tudi malih držav, ki so nastale po razpadu nekdanjih večnarodnih
socialističnih držav, kot so bile Sovjetska zveza, Jugoslavija in Čehoslovaška. Težja pa bi bila
pot do priznanja s strani članic EU (npr. Španije), ki se same ukvarjajo s podobnimi problemi
in ne nazadnje tudi s strani ZDA, ki kot tradicionalne zaveznice Velike Britanije že sedaj na
referendumsko dogajanje ne gledajo s simpatijami.
Neodvisnost pa ni prioriteta niti večine škotskih volivcev. Tristoletna skupna zgodovina
Anglije in Škotske je namreč predstavljala dovolj velik časovni okvir, da se je v Veliki
Britaniji razvila nacionalna zavest, ki se pri večini Škotov kaže v pripadnosti tako Škotski kot
tudi Združenemu kraljestvu. To se odraža tudi v predreferendumskih anketah, saj večina
Škotov, kljub temu, da čutijo globoko pripadnost škotski zemlji – ali (po njihovem) ravno
zaradi tega – nasprotuje neodvisnosti Škotske, pa naj bo to zaradi navezanosti na obstoječo
državo ali pa zaradi bojazni pred ekonomskimi in socialnimi posledicami, ki bi jih prinesla
odločitev za samostojnost. Varnost, ki jo nudi obstoječi sistem in stopnja avtonomije, ki jo
uživa Škotska, mnogim pomenita dober kompromis med tem, da se čutijo Škote in tem, da
živijo kot Britanci.
Pa vendar si kompromisa ne želijo vsi. Odstotek volivcev, ki bi glasoval za samostojnost, tudi
zavoljo mladih, nepolnoletnih glasov, narašča. Ključni argumenti, s katerimi glavni kampanji,
Yes Scotland in Better Together, pridobivata ali odvračata volilne glasove se dotikajo tem kot
so pokojninska politika, odnosi s preostalo Veliko Britanijo, vprašanje valute, priseljevanja,
energije, obrambe in nafte. Glede slednje se je namreč zdelo, da sta v igri zgolj dva akterja –
nova neodvisna država in preostanek stare. Nihče pa ni računal, da se bodo oglasili tudi otoki,
okoli katerih se večina te dragocene surovine tudi nahaja. Otočja Shetland, Orkney in Zunanji
Hebridi so se odločila izkoristiti priložnost, ki se »zgolj enkrat v generaciji« tako ne bo
ponudila samo Škotski, vendar tudi njim ter jim dala možnost, da zavzamejo pogajalska
izhodišča in si tako s pomočjo nafte posredno izborijo tudi več avtonomije, ali celo
samostojnost.
Za enkrat se zdi, da nekdanji svetovni imperij nadaljuje svoj razkroj. Vendar pa se dogodki, v
primerjavi s preostalo Evropo, kjer trenutno nacionalizem vre na več mestih, odvijajo
sorazmerno mirno.
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To je najbrž tudi razlog, da se v slovenskih medijih o tej temi sicer poroča, vendar zanimanje
zanjo ni pretirano. Kljub temu se je začetna predpostavka glasila, da bo pokritost škotske
tematike v medijih sorazmerno velika, predvsem zavoljo tradicionalne slovensko-škotske
naklonjenosti, ki naj bi izhajala iz dejstva, da naroda svoji usodi, povezani z vključenostjo v
velike multietnične države, kot je Velika Britanija in kakršna je bila Jugoslavija, vidita kot
zgodbo s podobno vsebino.
Vendar pa sta pregled in analiza gradiva v arhivu Televizije Slovenija sta pokazala, da
Škotska problematika, v obdobju pred končno devolucijo in pridobitvijo lastnega parlamenta
1997, v dnevniških novicah niti ni bila zastopana, kar kaže na nezanimanje in neaktualnost
tega vprašanja med novinarji RTV, posledično pa tudi slabo obveščeno javnost, kar se tiče
škotske narodne tematike. Zanimanje za škotske dogodke je očitno leta 1996 prebudil igralec
Sean Connery, saj so v Zrcalu tedna pod drobnogled vzeli tudi prizadevanja za neodvisnost
Škotske ter oglas SNP, ki ga je bral omenjeni igralec. Leto kasneje se je poročalo tudi o
poteku septembrskega referenduma glede samostojnega škotskega parlamenta, a novica ni
trajala več kot dva dneva, preden je šla v pozabo. Leta 1999, 2003 in 2007 je RTV na kratko
poročala tudi volitvah v škotski parlament, vedno bolj pa je škotska problematika postajala
pokrita leta 2012, ko je škotska vlada začela z aktivnejšimi pripravami na referendum o
neodvisnosti in dogovarjanji z britanskim premierjem Davidom Cameronom, o čemer je bilo
preko leta predvajanih kar pet prispevkov, kar je, glede na prejšnja leta zatišja, veliko. Zadnji
prispevek na to temo je bil objavljen septembra 2013, z naslovom Leto do referenduma o
neodvisnosti Škotske, v katerem so bila izpostavljena škotsko-britanska pogajanja glede
severnomorske nafte ter problem škotske denarne valute. V letu 2014 o dogajanju na severu
Velike Britanije ni bilo objavljenega še nobenega prispevka
Iz zgornje analize pridobljenih podatkov je tako mogoče potegniti sklep, da so nacionalna
vprašanja in konflikti (najbrž ne samo) v primeru Škotske zanimivi predvsem takrat, ko pride
do vidnih konfliktov oz. ko problem izpostavijo slavne osebe. Četudi bi lahko slovenskim
medijem očitali lokalnost in nezainteresiranost za dogajanje zunaj državnih okvirov, pa ne
moremo zanikati, da se o tragedijah, vojaških napadih, nesrečah in zanimivostih iz sveta
zabave pogosto poroča tudi takrat, ko se te zgodijo v precej bolj oddaljenih delih sveta, kot je
za naše pojme oddaljena Škotska.
Jasno je tudi, da kljub občutku o podobni narodni usodi, dogajanje na Škotskem za Slovenijo
nima dovolj velike emocionalne vrednosti, ki bi spodbudila množično poročanje o škotski poti
k neodvisnosti. Na tem mestu bi bilo zanimivo preveriti, koliko svoje medijske pozornosti so
Škoti posvetili osamosvajanju Slovenije, neodvisno od vojaških konfliktov, ki že sami po sebi
privabijo pozornost medijev.
Dogajanje na Škotskem bo torej novo priložnost v slovenskih medijih zopet dobilo v primeru,
da prekine tristoletno državno tradicijo škotsko-angleškega zavezništva.
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10. ZAKLJUČEK
Škotska skupaj s še tremi entitetami danes definira pojem Velike Britanije. Čeprav jo mnogi
enačijo z Anglijo, saj je angleški narod s svojim dominantnim gospodarskim položajem
dosegel tudi kulturno in jezikovno prevlado na Otoku, pa je svoj nesporni pečat v zavesti ljudi
pustila tudi škotska kultura, ki so jo v 18. in 19. stoletju začeli posvajati tudi Angleži in je
sedaj splošno uveljavljen element britanske nacionalne identitete.
Stereotipna podoba škotskih resav in robatih Višavcev v pisanih kiltih, ki jih opisujejo
ljubezenski romani, škotske dude, viski, masleni piškoti, Walter Scott … Vse to so škotski
izvozni artikli, ki na severni del Otoka privabljajo turiste, gradijo našo podobo o Škotih in ne
nazadnje tudi podobo Škotov o samih sebi. Na drugi strani pa le redko kdo ob omembi
Škotske pomisli na tradicijo Škotske prezbiterijanske cerkve, rimsko pravo, stare škotske
univerze in škotski parlament, skratka na tiste stebre zgodovinske škotske narodne identitete,
ki so v moderni retoriki z namenom krepitve narodne zavesti že domala zastareli.
Ob prebiranju škotske zgodovine se zdi, da kljub referendumskemu dogajanju, ki smo mu
priča in bolj občutku kot dokazom, da se nacionalizem med prebivalci britanskega severa
krepi, Škoti niso stopali po enako začrtanih poteh narodnega prebujenja, po kateri so v 19.
stoletju korakali številni narodi celinske Evrope.
Na tem mestu se pojavlja vprašanje kaj je bilo temu vzrok in zakaj se škotski »pasivni«
nacionalizem, ki se je v 18. stoletju izrazil v kulturi škotskega kiča in romantične literature
pod pojmoma tartanry in kailyard, ni vse do 20. stoletja razvil v nacionalizem, ki ga je večina
evropskih narodov izkusila že po francoski revoluciji.
Odgovor se mogoče skriva v dejstvu, da je bilo Združeno kraljestvo v 19. stoletju močno
decentralizirano, kar je za Škotsko pomenilo visoko stopnjo avtonomnega odločanja v
državnih zadevah, na področju šolstva, zdravstva, sociale in upravljanja gospodarstva. Poleg
tega, da se je preko 20. stoletja krepil diktat konservativnih vlad iz Londona, ki je kulminiral v
vladnem predsedovanju Margaret Thatcher, pa se najbrž nacionalizem ne bi okrepil v tolikšni
meri, če ga ne bi spremljale gospodarske krize, ki so si v razmikih sledile čez celo preteklo
stoletje.
Škotska je namreč v unijo z Anglijo leta 1707 stopila predvsem iz gospodarskih razlogov in
čeprav je bilo z obeh strani vedno čutiti napetosti, se je Škotska očitno zavedala, da je kljub
dominantnosti angleške kulture ter na račun izgubljanja lastnih kulturnih prvin, to
sprejemljiva cena za gospodarske koristi, ki ji jih je prinesla »poroka« z bogato sosedo.
Ob zgodovinskem proučevanju škotsko-angleških odnosov znotraj skupne države, lahko kaj
kmalu opazimo vzporednice z današnjim stanjem. Ekonomske koristi, socialna varnost in
precejšnja stopnja avtonomije, ki Škotski znotraj Velike Britanije omogoča lastno odločanje o
vsakodnevnih življenjskih področjih, mnogim Škotom (ki se z vidika identitete ne čutijo zgolj
Škote temveč tudi kot Britance) predstavljajo dovolj dober argument, da ne čutijo potrebe po
samostojni škotski državi.
Omenjeno varnost, ki jo nudi Združeno kraljestvo, bi v primerjavi s predreferendumskimi
obljubami škotske vlade, zapisanimi v publikaciji z naslovom Scotland's Future, lahko
povzeli v pregovoru: »Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi.«
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Kljub številnim analizam javnega mnenja, ki jih opravljajo agencije v Veliki Britaniji, je
zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na mnenje volivcev, težko z gotovostjo napovedati
kakršne koli rezultate referenduma. Statistike pa zaenkrat vendarle kažejo v smer obstoja
Združenega kraljestva v obsegu, kakršnega poznamo danes.
Takšen izid ne bi ustrezal zgolj obstoječi državi, temveč tudi njenim posameznim delom, še
posebej Valižanom in Severnim Ircem, ki tako v Kraljestvu ne bi ostali sami z dominantnimi
Angleži. Ne nazadnje bi bile z ohranitvijo statusa quo zadovoljne tudi države zaveznice
NATA, saj je z vidika vojaških vadbišč, oporišč, opremljenosti in vojaške industrije, ki se v
veliki meri nahaja na Škotskem, članstvo Velike Britanije v Severnoatlantski zvezi velikega
pomena.
V primeru uspelega referenduma, ki kljub aktivnim pogajanjem in preigravanjem scenarijev
glede delitve premoženja, državnega dolga in morskih mej, še vedno obstaja manj verjetna
opcija, pa bi se morala Škotska na poti k svojim visoko zastavljenim ciljem prebiti preko
številnih gospodarskih, finančnih, socialnih in mednarodnih ovir, za katere se zdi, da sama še
nima končnih in zanesljivih rešitev.
Namen diplomskega dela je bil dosežen, saj smo v njem prikazali in analizirali škotska
prizadevanja za lastno državnost in neodvisnost, zgodovinski razvoj škotskega narodnega
gibanja, pregledali predreferendumskego dogajanje ter analizirali mnenje volivcev o
referendumskih vprašanjih.
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11. SUMMARY
Due to the English cultural, linguistic and economic hegemony in Great Britain, England is
often equated with United Kingdom. In spite of that, the Scottish culture did not stay
unnoticed, especially from the 18th and 19th century, when it became a part of a wider
national identity. This image nowadays contains bagpipes, whisky, shortbread cookies and
Walter Scott novels. On the other hand, the old symbols of Scotland, such as Scottish
universities, the Kirk, the Roman law and Scottish parliament, are out of fashion.
If we compare the history of Scots and the history of other continental European nations in the
19th century, we notice that the development of nationalism significantly differs. What was
the cause for the late development of the Scottish nationalism? Why did it express itself in the
18th century only as a culture of Tartanry and Kailyard, and why did it take about two
centuries for it to become the kind of nationalism that was known all around the continental
Europe?
The answer could be found in the fact that Scotland, in terms of Great Britain, had a chance of
autonomous decision making on education, health care, social care and economy. The second
important fact is that Scotland created a union with England because of the economic reasons
and in order to benefit from the union, she was able to except cultural hegemony of her
English partner. Besides that, the 20th Century was a turbulent period of economic crises and
an unpopular conservative rule that reached its peak with Prime Minister Margaret Thatcher.
All these reasons explain Scotland’s late development of a proper national movement.
If we take a glance at history, we can easily see the similarities between the Scottish present
and past. Even nowadays, the factors that keep the Scots within the United Kingdom are very
similar to those in the past. The UK offers economic advantages, social security and high
level of autonomy.
Despite many researches of public opinion about Independence referendum, we cannot
predict the results of the polls. For now, surveys show that Scottish voters would vote against
independence. That kind of result would be very well received by Great Britain, especially by
the Welsh and by Northern Ireland, who would not stay alone with England. The
independence would also not be welcomed by NATO allies - due to the military reasons.
To top it all, in the case of Scotland's independence, the new-born country would have to face
a series of economic, fiscal, social difficulties and problems, for what it seems that she is yet
to find the solution.
With the review and analysis of the Scottish aspirations for their independence, the historical
introduction of the Scottish national movement, the review of pre-referendum activities and
with the analysis of public opinion of Scottish voters, we achieved the goals defined at the
beginning of the B. A.
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