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Közvetlen előzmények 

Év Esemény 

1951 Diplomáciai kapcsolatok UK- Spo. 

1955 Spo. felvétele az ENSZ-be 

1957 Gibraltár hivatalos visszaigénylése 



1963-65 
év esemény 

 
1963 

 
A gibraltári kérdés először kerül az ENSZ elé 

1964/09 ENSZ 24-ek Bizottsága - határozat 

1964 Spanyol megszorítások - járműforgalom 

1965/04 “Város ostrom alatt”  
Gibraltár a brit parlament szerint 



1966  

 

• Spanyol javaslat 

– Gibraltár spanyol kézre kerül 

– Angol-spanyol egyezmény a brit katonai bázis 
fennmaradásáról 

– Különleges státusz Gibraltárnak, nemzetközi 
garanciával 



1966 
dátum esemény 

Máj.18. Spanyol javaslat 

Júl. Spo. korlátozza a  
légiforgalmat 

Aug. Spo. tiltja női munkaerő  
Gibraltárba átlépését 

 
Okt. 

 
Járműforgalom tiltása 



ABC: Gibraltár: az 
agresszió fókusza 

• “A spanyol légtér 
megsértése a brit 
katonai repülés 
szokásává vált.” 

1966.11.13. p. 65 



1966 

November Spo. nem fogadja a gibraltári okmányokat 

Nov. 17. ENSZ 24-ek Bizottsága – határozat 

Dec. UK: “Gibraltár. A tények.”  
Spo.: “Gibraltár. A tények… de az igaziak.” 

Dec. 20. ENSZ Közgyűlés  - határozat 



 1967 

dátum esemény 

Június 14. UK bejelenti, népszavazást tart 
Gibraltáron 

Szept. 1. ENSZ, 24-ek Bizottsága ellenzi 

Szept. 10. Népszavazás 

Dec. ENSZ Közgyűlés: a népszavazás az ENSZ 
határozattal ellentétes 



Népszavazás 

• A) Spanyol fennhatóság alá kerülni, azon 
feltételek mellett, amelyeket Spanyolország 
kormánya 1966. május 18-án javasolt. 

• B) Szabad akaratból megtartani a Nagy-
Britanniával összeköto szálat, a demokratikus 
helyi intézményekkel illetve úgy, hogy Nagy-
Britannia minden eddigi kötelezettségeit 
továbbra is vállalja 



Népszavazás 

• 12.762 szavazásra jogosult 

• 12.182 szavazó (95,5%) 

• 12.138 a B = Brit verzió mellett (99,6%) 



ABC címlap: Újabb spanyol reklamáció 
Nagy-Britanniával szemben 

• “Spanyolország panaszt 
emelt amiatt, hogy brit 
repülők újonnan 
megsértették az ország 
légterét. A repülők a 
Gibraltár semleges 
zónájában elhelyezkedő 
repülőteret használják. 

1967.02.22
. 



ABC címlap: Gibraltár órája 

• “A Szikla sziluettje 
megint felsejlik az ENSZ 
dekolonizációs 
programja révén.  A nyári 
békéből a spanyolok a 
diplomáciai manővereket 
figyelik, abban a 
meggyőződésben, hogy 
Gibraltár továbbra is az 
érett gyümölcs és egy 
nap le kell pottyannia. 

1967.08.25. 



 1969 
Dátum Esemény 

Máj. Gibraltár új alkotmánya 

Gibraltár nem gyarmat,  
hanem domínium 

Jún. Kompszolgáltatás  
(Algeciras- Gibraltár) 

Okt. 1. ENSZ határozat határideje  
lejár 



1969 

Dátum Esemény 

Okt. 
 

Fernando M. de Castiella távozik a 
külügyminisztérium éléről 
 

. 
 

Telefonvonalak elvágása 
 

Okt. 24. Teljes határzár 
 



 Fernando María Castiella 

• Gibraltar en las Cortes 
Españolas: texto del 
discurso pronunciado el día 
20 de diciembre de 1965 
(1965, 41p.) 

 

• Razones de España sobre 
Gibraltar (1966, 297 p.) 

 

 



Látogatások  
 brit királyi család 




