


ბრიტანელები - ტრადიციული ევროსკეპტიკოსები

� პოსტ და პრე-ინტეგრაციული სკეპტიციზმი

� რბილი და ხისტი სკეპტიკოსები

� პარტიული და საზოგადოებრივი სკეპტიციზმი

� პრესა და მასმედია

� კერძო სექტორი (მათ შორის მსხვილი ბიზნესი)



პრე-ინტეგრაციული სკეპტიციზმი 1950-1961
„თან“ და არა „ში“

� ზე-სახელმწიფოს ამბიცია - Middle of The Planet 

� ინსულარული ხასიათი და „ევროპის ბრწყინვალე ბალანსირება“

� პოსტ-იმპერიული იდენტობა - თანამეგობრობა

� სუვერენიტეტი და ატლანტიზმისკენ მისწრაფება

„ჯენტლმენებო, თქვენ ცდილობთ მოილაპარაკოთ იმაზე, რაზეც ვერასოდეს მოილაპარაკებთ, 
მაგრამ თუ მოილაპარაკეთ, ვერასოდეს მიაღწევთ მის რატიფიცირებას, ხოლო თუ 
რატიფიცირება მაინც მოახერხეთ, ვერასოდეს შეძლებთ მის ამოქმედებას”.

„ჩვენ არ ვაპირებთ იმ ერების კავშირს შევუერთდეთ, რომელის ოთხ  წევრს დანარჩენი ორის 
აგრესიისგან ვიცავდით“.

„საფრანგეთ-გერმანიის ინიციატივით შექმნილი ნებისმიერი ევროპული ორგანიზაცია 
ფიასკოსათვის არის განწირული“.





საზოგადოების მხარდაჭერის მაჩვენებელი 
ევროპული ინტეგრაციისადმი (1952-1957 წწ.)

შეკითხვა: “თანახმა ხართ თუ არა ბრიტანეთის მთავრობამ დასავლეთ ევროპასთან გაერთიანების პოლიტიკა 

გატაროს?”

წელი მომხრე % მოწინააღმდეგე % არ ვიცი

1952 58 15 27

1954 78 4 18

1955 67 10 23

1956 65 16 19

1957 64 12 24

წყარო: ევროკომისიაში შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო, 1995



საზოგადოების მხარდაჭერის მაჩვენებელი ევროგაერთიანებაში 
გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 

(1970-1971 წწ)

შეკითხვა: ემხრობით თუ არ ემხრობით მთავრობის მიერ საერთო ბაზარში გაწევრიანების მიზნით განაცხადის გაკეთებას?

წელი მომხრე % მოწინააღმდეგე % არ ვიცი

1970 წ. თებერვალი 22 57 21

1970 წ. აპრილი 19 59 22

1970 წ. ივლისი 24 55 21

1970 წ. სექტემბერი 21 56 23

1970 წ. ოქტომბერი 22 56 22

1970 წ. ნოემბერი 16 66 18

1971 წ. იანვარი 22 58 20

1971 წ. მარტი 19 60 22

1971წ. აპრილი 22 60 19

1971 წ. მაისი 23 59 18

1971 წ. ივნისი 27 58 15

[1] გამოკითხვა ჩატარდა ე.წ. გელაპის მეთოდით



ფრანგული მუხრუჭები და „ნანატრი“ წევრობა



პოსტ-ინტეგრაციული სკეპტიციზმი

� პოლიტიკური პარტიები

„ინგლისის პარლამენტი იძულებული გახდება თავისი ფუნქციების ნაწილი ევროგაერთიანების ორგანოებს
დაუთმოს; საერთაშორისო შეთანხმების და ხელშეკრულებების დადების სფეროში ინიცირების უფლებამოსილების
დათმობა მოუწევს მისი უდიდებულესობას ინგლისის დედოფალს, ხოლო ბრიტანეთის სასამართლო დაკარგავს
დამოუკიდებლობის ხარისხს, რადგან იგი ვალდებული გარკვეული საკითხებში იქნება ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებებს დაემორჩილოს“

� მასმედია - „მერდოკის ეფექტი“

„როდესაც მე დაუნინგ სთრითზე მივდივარ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რასაც ვამბობ; ხოლო როდესაც ბრიუსელში
მივდივარ ისინი ყურადღებასაც კი არ მაქცევენ“

� კერძო სექტორი



� პოლიტიკური პარტიები

� მასმედია

� კერძო სექტორი



მოსახლეობის განწყობა რეფერენდუმის წინ

შეკითხვა: „თუკი თქვენთვის ხვალ ცნობილი გახდება, რომ დიდმა ბრიტანეთმა ევროპის ეკონომიკური კავშირის რიგები დატოვა როგორი იქნება

თქვენი რეაქცია?“

წელი ძალიან სამწუხარო % ინდიფერენტული % კმაყოფილი %

არ მაქვს პასუხი

1973 სექტ. 20 33 37
10

1974 მარტი 24 28 40
8

1794 ნოემბერი 31 22 38
9

წყარო: D. Butler, U. Kitzinger, The 1975 Referendum, 2nd edition, Macmillan, 1996 London, 247



მუდმივი სკეპტიციზმი და ანტი-ევროპული პროპაგანდა



„ტყუილები“

� Daily Mail (პუბლიკაციების სათაური ჟაკ დელორის ერთიანი ვალუტის შემოღების გეგმის 
წინააღმდეგ): 

“Blueprint of Tyranny”

“Fourth Reich” 

� Daily Telegraph:

2004: „ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის დარგში ევროკომისრები
უფლებამოსილი იქნებიან ევროკავშირის სასარგებლოდ დიდ ბრიტანეთს გაერო-ს უშიშროების
საბჭოში ადგილი დაათმობინონ.

2015: „ევროკავშირი ჩვენი შვილების ტვინებს რეცხავს...“

2015: „ევროკავშირი ახლა სურს ჩვენი ჩაიდანის წარმოებაც აკრძალოს...“



� Sunday Express: „ბრიუსელმა შექმნა ისეთი პოლიცია, რომელსაც ბრიტანეთის ქუჩებში წესრიგის 
გაკონტროლების უფლება ექნება...“,

� The Sun:

 „ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ დიქტატორული ბრიუსელისაგან“

 „ევროკავშირიდან გამოსვლით ჩვენ გავხდებით უფრო მდიდარი, ვიცხოვრებთ უფრო უსაფრთხოდ 
და საშუალება გვექნება თავად განვკარგოთ საკუთარი ბედისწერა, როგორც მოიქცა კანადა, ამერიკა, 
ავსტრალია და ახალი ზელანდია და სხვა დემოკრატიები და როგორც ჩვენ მოვიქეცით საუკუნეების 
წინ“

� The Sun on Sunday:

 „ბრექსიტისთვის ხმის მიცემა სწორედ ის არის, რაც ბრიტანეთს თავისუფლებისთვის სჭირდება“

„ტყუილები“





„ტყუილები“



შედეგები


