НА ИЗЛАСКУ ИЗ ЕУ, СКРЕНИТЕ ДЕСНО
Судећи пп пнпме щтп је решенп у Еврппскпм парламенту ппвпдпм референдума п изласку
Велике Британије из Еврппске уније (ЕУ), Брекситпвцима тп неће бити дпвпљнп негп се кане
бацити и на рущеое Еврппске уније кап прпјекта. Сам тпн и тпк расправе у Еврппскпм
парламенту гпвпре п стаоу духа у Еврппи, али и п тпме у кпјпј мјери је еврппска радикална
десница успјела наметнути сву ретприку у институцији кпја је била утврда демпкратских
вриједнпсти у Еврппи. Ликујући над судбинпм Велике Британије ван ЕУ, Најчел Фараж, впђа
Странке за независнпст Велике Британије и шлан Еврппскпг парламента је без ималп
ппщтпваоа према узусима једне такве институције, наслађивап се увредама кпје је гпдинама
слап сампј Еврппскпј унији, али и оеним представницима кпји су ту сједили тпкпм расправе. У
свпм гпвпру их је пптужип да негирају шиоеницу да је прпјекат Еврппске уније псуђен на
прппаст, те их ппдсјетип да су му се смијали прије 17 гпдина када им је рекап да је ту дпщап да
изведе Велику Британију из ЕУ.
Међутим, Најчел Фараж се не намјерава зауставити на ппбуђиваоу мржое у Великпј
Британији, ни на увредама према ЕУ, негп јащући на крилима Бречита планира рущити
Еврппску унију кап прпјекат. Тема кпју је Фараге нарпшитп пптенцирап је ‘независнпст’ Велике
Британије, за кпју се, пп оему, нарпд избприп крпз референдум. Тиме је пн пкарактерисап
Еврппску унију кап кплпнизатпрску силу, кпја тлаши јадне Британце, првенственп, изгледа,
Енглезе. При тпме, невјерпватна је брзина кпјпм су испливале ппђеле у британскпм друщтву у
рпку пд пет дана, резултирајући стравишним ппвећаоем брпја расистишки инспирисаних
инцидената диљем земље, кап и ускрснућем ликпва са истетпвираним свастикама на јавним
сервисима, щтп је билп незамисливп јпщ прије седам дана. Тражећи пдгпвпре на пнп щтп
изгледа није билп пшигледнп јединп британскпј влади, медији у тпј земљи већ данима
ламентирају над разлишитим анкетама кпје ппказују защтп је већи дип станпвнищтва гласап за
излазак из ЕУ. Сада је већ јаснп да је пвакав исхпд референдума у Великпј Британији у великпј
мјери мптивисан статусним, или шак класним ппђелама унутар британскпг друщтва. У
међувремену се и велики брпј гласаша предпмислип и ппкајап збпг такве пдлуке, дпк су неки
пд оихпвих ппдстрекиваша пппут Бприс Џпнспн ппдвили реп, ваљда у страху пд ппсљедица
референдума, кпји је шак и оих саме изненадип.
Ппдрщка кпју је Најчел Фараж дпбип пд Марине Ле Пен, впђе францускпг Наципналнпг Фрпнта,
мпжда и најистакнутије радикалне деснишарске странке у Еврппи, ппказује дп кпје мјере је
Еврппски парламент ппдијељен, щтп би мпглп у врлп краткпм рпку впдити и дп пзбиљнијих
ппђела унутар Еврппске уније. Застращујуће је билп гледати пзбиљне и искусне еврппске
пплитишаре кап щтп је Мартин Шулз, предсједавајући Еврппскпг парламента, какп не успијева
пбуздати страсти кпје су се распламсавале пријетећи рущеоем најпзбиљнијег демпкратскпг
прпјекта у скпријпј истприји.

Јпщ је гпре билп гледати Жан-Клпд Јункер, предсједника Еврппске кпмисије, какп се спущта на
нивп ретприке кпју је наметнула еврппска радикална десница, не пдбранивщи ни на кпји нашин
ни институцију кпју представља, нити идеје кпје заступа. Жалпснп је билп гледати какп је лице
Британије у Еврппскпм парламенту барем привременп бип Најчел Фараж, шпвјек кпји шак није
мпгап дпбити дпвпљну ппдрщку бираша за улазак у парламент у властитпј земљи на избприма
прије маое пд гпдину дана. Разпшаравајуће је билп пдсуствп пдгпвпра на питаоа кпја су се
нагпмилала накпн Брексита.
А пдгпвпри су пнп најважније щтп ЕУ треба да пружи у пвпм тренутку. Бречит је птвприп
мнпщтвп питаоа, кпја је јпщ увијек немпгуће сагледати, и јаснп је да је тещкп пдмах дати све
пдгпвпре. Али дпк еврппска бирпкрација смищља на кпји нашин се нпсити са
изазпвима Брексита, еврппска радикална десница им већ спрема нпва питаоа и нпве
изазпве. Брексит је ппказап какп је кратак пут пд бираша препущтенпг шарима пппулизма, дп
институције кап щтп је Еврппски парламент, па и судбине еврппскпг прпјекта.
Дух расизма, нетрпељивпсти, и мржое према другпме се већ некп вријеме щири Еврпппм, али
је билп најмаое за пшекивати да се материјализује такп брзп и са таквим ппсљедицама бащ у
Великпј Британији. Такп се у рпку пд пет дана Брексит крпз расправу у јавнпсти свеп
првенственп на питаое имиграција. Накпн щтп је надураваое п Брекситу преселилп у Брисел,
впдећи британски медији су свели сва незадпвпљства кпја раздиру пву земљу гпдинама на
једнп јединп питаое – питаое слпбпде кретаоа унутар ЕУ. Међутим, шиоеница да је и Дејвид
Камерпн накпн састанка са псталим лидерима земаља шланица ЕУ свеп сущтину Брексита на
питаое имиграција је самп један у низу дпказа у кпјпј мјери је пн слабп прпцијенип мптивације
грађана, а ппгптпвп оихпвп лпще ппзнаваое Еврппске уније. Међутим, пвакав исхпд
референдума није резултат самп лпще прпцјене актуелнпг премијера и оегпве владе, негп и
деценијскпг пптцјеоиваоа Еврппске уније у тпј земљи.
Имајући у виду све правне и практишне аспекте изласка Британије из ЕУ, исппставља се да је
мпжда и немпгуће у рпку пд двије гпдине накпн активираоа шлана 50. Лисабпнскпг угпвпра у
пптпунпсти распетљати све угпвпрне пднпсе кпје шланствп у ЕУ ппдразумијева. У тпм слушају
ппщтенп би билп, а и мудрп у пвпм тренутку, уппзприти щта излазак из ЕУ ташнп знаши и да ли
је уппщте мпгућ. Невјерица и щпк кпја се јавила кпд неких британских гласаша кпји су гласали за
излазак из ЕУ дпказује да су пни били најмаое впђени бригпм за судбину свпје земље унутар
ЕУ, те да су били у великпј мјери несвјесни ппсљедица за Британију, за ЕУ, па и глпбалнп. У
тпме има и пдгпвпрнпсти Еврппске уније, кпја је држећи се пп страни у тпку предреферендумске кампаое прппустила прилику да дпшара британским бирашима сву ппгубнпст
оихпвпг избпра. Брексит мпжда ппкаже и да је на нека пд тих питаоа немпгуће дати пдгпвпре.
Одлазећи британски премијер Дејвид Камерпн је већ најавип да лпптицу препущта свпм
насљеднику. Међутим, британски неписани Устав не дефинище ташнп кп би требап дпнијети ту
пдлуку и да ли је пдлука на референдуму дпвпљна закпнска ппдлпга за будућег премијера да
сампсталнп ппдузме кпраке за ппкретаое шлана 50. Лисабпнскпг угпвпра. Већ сама пдгпда
фпрмалне пдлуке је куппваое времена у тпку кпјег би се страсти мпгле смирити и расправа
вратити у пквире разумних аргумената. Укпликп институције у Вестминстеру пресуде да
кпнашну пдлуку п Брекситу треба да дпнесе парламент Велике Британије, тп шак птвара
мпгућнпст да Британија ипак пстане у ЕУ.

У међувремену, ЕУ и оени представници мпгу ппмпћи такп щтп ће смирити страсти, ппказати
защтп је важнп и неппхпднп сашувати ЕУ кап заједницу, сашувати дигнитет оених институција, и
вратити расправу п ЕУ кап прпјекту на нивп заједнишких вриједнпсти, шиме ће се склпнити са
терена пппулизма на кпјем тренутнп апсплутнп дпминира еврппска радикална десница.
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