
 

 

Брегзит или егзит питање је сад 

 

ЛЕКЦИЈА ИЗ ДЕМОКРАТИЈЕ 

Таман кад се пстатак Еврппске уније и свијета ппмирип са идејпм да би Велика 

Британија мпгла напустити ту „нефункципналну ппрпдицу”, цијели прпцес су 

зауставили један фризер и једна активисткиоа. Џина Милер, активисткиоа кпја је 

свпјим иницијативама за рущеое финансијскпг естаблищмента придпбила надимак 

„црна удпвица“ и Деир Дпс Сантпс, британски држављанин рпђен у Бразилу и фризер 

пп занимаоу, кпји себе пписује кап „сасвим пбишнпг мпмка“. Оих двпје су били 

апеланти пред Краљевским виспким судпм у Лпндпну, кпји су тражили да п Брегзиту 

пдлушује британски парламент и за сад су у тпме успјели. 

Пдлука Краљевскпг виспкпг суда да п ппкретаоу Члана 50. Лисабпнскпг сппразума 

мпра пдлушивати парламент, а не самп Влада, није кпнашна, и британски суд је већ 

заказап термин у децембру пп пснпву жалбе Владе, кпја је изнијела аргументацију да 

ппсједује 'краљевски прерпгатив' на пснпву кпјег кап изврщнп тијелп мпже сампсталнп 

ппкренути и впдити тај прпцес. 

Међутим, ствар није такп једнпставна какп се британскпј јавнпсти представљала пред и 

накпн референдума. Ппкущавајући да спаси пбраз свпјпј странци, па и институцији 

премијера, премијерка Тереса Меј, заузела је став да је ппкретаое шлана 50. 

Лисабпнскпг сппразума ствар ппщтиваоа впље нарпда. Пдлука Краљевскпг виспкпг 

суда је птријежоеое каквп је великпм дијелу британске јавнпсти итекакп требалп, и 

ппдсјећаое да демпкрација није самп ствар “ппщтиваоа впље нарпда“, кап и да је 

изврщна власт самп један пд стубпва на кпјима држава и демпкрација ппшивају. 

Апсурди прогреса 

Имајући у виду нашин и ретприку кпју су присталице кампаое за излазак из ЕУ 

сервирали щирпј британскпј јавнпсти у ппсљедоих гпдину дана, за пшекивати је да ће 



 

пни сада врищтати да пдлука суда нарущава демпкрацију, пднпснп да негира впљу 

нарпда. Најчел Фараж, бивщи лидер Странке за независнпст (UK Independence Party), 

лице кампаое за излазак из ЕУ и класишни пплитишки дезертер, те актуелни савјетник 

Дпналда Трампа, већ је изјавип да је пвп пприцаое впље нарпда. Међутим, управп у 

тпме је љеппта ирпније кпју пваква пдлука суда ппказује – демпкрацију не шини самп 

“впља нарпда”, негп и институције државе крпз оена три пснпвна стуба: закпнпдавни, 

изврщни и судски.  Питаое је билп дана када ће се нека пд институција пдлушити да 

јавнпсти пдржи ту лекцију п демпкрацији. 

Пва, 2016. гпдина би мпгла пстати упамћена пп „дещаваоима нарпда“, пднпснп 

навпднпм враћаоу демпкрације у руке нарпда на разлишитим странама свијета, пд 

Турске, прекп Велике Британије, дп САД-а (нащу земљу и референдум да и не 

сппмиоимп). Међутим, сва три примјера су била дпказ ппаснпсти псветпљубивих маса 

кпје су из разлишитих разлпга пстављене на маргинама друщтва, и кпје су првпм 

приликпм кпја им је дата пдлушиле да се пбрашунају са системпм, несвјесни ппсљедица 

пп властитп, а и щире пкружеое. Наука је пдавнп преппзнала ппаснпсти директне 

демпкрације, нарпшитп у слушајевима гђе „нарпд” пдлушује п питаоу кпје је изразитп 

кпмплексне прирпде (правне, пплитишке, геппплитишке), и кпје има ппсљедице не самп 

на оихпву државу, негп и на щире пкружеое и дпвпди у питаое цијели један систем 

кпји је грађен деценијама. Једна пд пптенцијалних ппаснпсти директне демпкрације је 

да бираши плакп дпнпсе пдлуке, не улазећи дубпкп у прпблематику и не разматрајући 

све ппсљедице кпје таква пдлука мпже прпизвести. Друга, али српдна ппаснпст је да 

бираши дпнпсе пдређене пдлуке из прпсте жеље да 'раздрмају' систем, да га ппдсјете 

да пни и даље имају мпћ да свпјим гласпм нанесу пдређену щтету, да демпкрација 

оима припада (иакп је инаше врлп ријеткп или никакп не кпнзумирају). Такви бираши 

демпкрацију схватају кап средствп за пбрашунаваое са државпм, инструмент за 

скретаое пажое на свпје прпблеме, кпји најшещће нису ни у каквпј вези са питаоем п 

кпјем се тпм приликпм пдлушује. И пнп щтп је ппсебнп ппражавајуће је да птвараое 

мпгућнпсти за директну демпкрацију најшещће мпбилизира пппулизам и пппулистишке 

прпјекте. Све пвп је бип слушај и са Брегзитпм, јер исхпд референдума се најмаое 

тицап саме ЕУ и ппзиције Велике Британије у опј, а далекп вище је бип резултат 

деценијскпг игнприсаоа цијелих слпјева станпвнищтва и оихпвих прпблема и пптреба. 



 

Апелација кпју су ппкренули Џина Милер и Деир Дпс Сантпс је такпђе примјер 

примјене директне демпкрације, али на један други нашин – кприщтеоем институција 

кпје имају надлежнпст за пву прпблематику и какп би 'ресетпвали' цијели систем и 

вратили парламент кап трећи стуб власти у игру. 

Пплитишка кпректнпст, кпја је интегрални дип пплитишке културе у Великпј Британији, 

неће дпзвплити плакп пппвргаваое референдумске пдлуке п Брегзиту. Чланпви 

Парламента, кпји имају изграђен јак псјећај пдгпвпрнпсти према бирашима, тещкп ће се 

пдлушити да се ставе на страну пних кпј не ппщтују „пдлуку нарпда“, без пбзира на 

оихпве лишне и пплитишке ставпве п Брегзиту. Чиоеница је да је велика већина 

шланпва парламента била прптив изласка из ЕУ, али у духу репрезентативне 

демпкрације, шланпви парламента би мпгли заступати став пних кпји су их изабрали, а 

не властити став, кпликп гпд пн бип утемељен у аргументима и здравпм разуму. Затп 

пву пдлуку суда не треба дпживљавати кап крај Брегзита. Пна ће засигурнп пдгпдити 

ппкретаое шлана 50., али тп не знаши да ће парламент дпнијету пдлуку кпја је знашајнп 

другашија пд пнпга щтп је бип став британске владе накпн референдума. 

Могући сценарији и извјесни завршетак 

С друге стране, пваква пдлука суда дпвпди премијерку у дпдатнп тещку ппзицију. 

Ппщтујући 'пдлуку нарпда', Тереса Мej је накпн референдума здущнп стала уз Брегзит, 

иакп је сама била на страни пних кпји су били за пстанак у ЕУ. Тпликп здущнп да је била 

спремна пптпунп изпставити парламент из те пдлуке, щтп би јпј се сад мпглп псветити. 

Неки аналитишари већ предвиђају да би пна спас мпгла наћи у расписиваоу 

пријевремених избпра, щтп би је извуклп из пплитишкпг и финансијскпг хапса кпји је 

пстап иза оенпг претхпдника. Привремени избпри пак са спбпм нпсе нпве 

неппзнанице и никп не мпже искљушити неке нпве пплитишке снаге кпје би кампаоу 

мпгли впдити па мпжда и дпбити прптивећи се неприликама кпје је ствприп Брегзит. 

Лпндпнски Цити, центар еврппске па и свјетске финансијске мпћи, пплакп губи 

стрпљеое. Укпликп им Брегзитери ускпрп не ппкажу јасан план, није искљушенп да ће 

свпјим ппзамащним свптама и утјецајем „ппдмазати“ агенду преиспитиваоа Брегзита. 

Већ се гпвпри п пресељеоу у Франкфурт впдећих платфпрми за безгптпвинска 



 

плаћаоа, јер изласкпм из ЕУ платни прпмет са ЕУ ппдлијегати ће плаћаоу ппсебне 

марже. 

Све пвп птвара нпва питаоа за саму Еврппску унију, кпја је дп сада инсистирала да 

Велика Британија, акп ће већ излазити из заједнице, уради тп щтп прије и щтп брже. 

Предсједник Еврппске Кпмисије Жан-Клпд Јункер већ је најавип разгпвпре са 

премијеркпм Меј, мада је тещкп замислити да ће иједна страна имати неке кпнректне 

пдгпвпре или приједлпге. 

Билп какп билп, пдлука Краљевскпг виспкпг суда у Лпндпну је лекција из демпкрације 

за Велику Британије, за Еврппу, па и за цијели свијет. Тп је птрјежоујуће ппдсјећаое на 

смисап демпкрације, на важнпст институција, и на ризике кпје непрпмищљени пптези 

пплитишара мпгу прпизвести. Неки тумаше пву пдлуку суда кап „враћаое кпнтрпле“ у 

руке институција, а мпже се рећи и да је пвп ппказатељ здравља једнпг демпкратскпг 

друщтва. Дпдати дпказ зрелпсти система ће бити ппщтиваое кпнашне пдлуке суда пд 

стране Владе и парламента, па и свих пних кпје би таква пдлука мпгла разпшарати. Јер 

све дпк тај нивп ппщтпваоа институција ппстпји, мпже се гпвприти п здравпј 

демпкрацији. 

На крају, пвп јесте и лекција из директне демпкрације, али на нашин на кпји су тп 

урадили Џина Милер и Деир Дпс Сантпс – кпристећи институције система да би 

тражили защтиту властитих, индивидуалних права, за кпја су сматрали да су угрпжена 

впљпм већине. На крају крајева, и пни су нарпд, а 48% британских гласаша је ипак 

гласалп прптив изласка из ЕУ. 

 

 

 

 

 

О ВПИ БХ: 

Ваоскппплитичка иницијатива БХ (ВПИ БХ; www.vpi.ba) је невладина и непрпфитна прганизација, пснпвана 2004. гпдине у Сарајеву, 

ппсвећена прпмишљаоу међунарпдних пднпса и еурп-атлантских интеграцијских прпцеса БиХ. Циљ ВПИ је, пружити ппмпћ државним 

институцијама при пткриваоу слабпсти и прпмпцији вриједнпсти присутних у тим прпцесима, ради ппвећаваоа ефикаснпсти бх. 

Институција у испуоаваоу предстпјећих пбавеза. 

               нпвембар,2016. 


