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АП ТЫ МІС ТЫ 
І СКЕП ТЫ КІ

24 чэр ве ня 2016 го да ў 

Вя лі ка бры та ніі аб вяс ці лі вы-

ні кі рэ фе рэн ду му аб вы ха дзе 

з ЕС. Ад на з са мых гуч ных 

вы бар чых кам па ній за вяр-

шы ла ся пе ра мо гай еў рас-

кеп ты каў, хоць і з зу сім ня-

знач най пе ра ва гай. За Brexіt 

прагаласавалі 51,9 пра цэн та 

бры тан скіх гра ма дзян су-

праць — 48,1. Ідэя вы ха ду 

з Еў ра са ю за на бра ла па пу-

ляр насць пас ля грэ час ка га 

эка на міч на га кры зі су, на гад-

вае gazeta.ru. Яшчэ боль шы 

ім пульс раз мо вам пра Brexіt 

на даў міг ра цый ны кры зіс у 

Еў ро пе. На дум ку еў рас кеп-

ты каў, вы хад з ЕС мог бы 

за сце раг чы кра і ну ад еў ра-

пей скіх эка на міч ных праб-

лем і аб ме жа ваць коль касць 

міг ран таў. Пры хіль ні кі Brexіt 

на стой ва лі, што сяб роў ства 

ў аб' яд нан ні толь кі пе ра шка-

джае раз віц цю Злу ча на га 

Ка ра леў ства, ады ма ю чы ў 

кра і ны міль яр ды фун таў і ні-

чо га не пра па ноў ва ю чы на-

ўза мен.

Абу рэн не мно гіх бры тан-

цаў пры гэ тым вы клі ка ла 

ста тыс ты ка па га ла са ван-

ні. Так, па вод ле да дзе ных 

YouGov, за Brexіt га ла са ва лі 

пе ра важ на гра ма дзя не ста-

рэй шыя за 50 га доў. Акра мя 

та го, да сле да ван ні пра дэ-

ман стра ва лі, што чым больш 

у акру зе лю дзей з вы шэй-

шай аду ка цы яй, тым боль-

шай аказалася пад трым ка 

сяб роў ства ў ЕС. Су праць 

вы ха ду Бры та ніі з Еў ра са ю за 

пра га ла са ваў Лон дан, Паў-

ноч ная Ір лан дыя і Шат лан-

дыя, якая прак тыч на ад ра зу 

за яві ла пра га тоў насць па кі-

нуць Злу ча нае Ка ра леў ства і 

стаць чле нам ЕС. Ас тат няя ж 

кра і на прак тыч на ад на душ на 

пра га ла са ва ла за вы хад.

Курс фун та да до ла ра ад-

ра зу пас ля вы ха ду пер шых 

па пя рэд ніх даных зні зіў ся да 

мі ні маль ных з 1985 го да зна-

чэн няў, пра біў шы ад зна ку 

$1,32 за £1. Бры тан цы га да лі, 

што бу дзе ра біць прэм' ер-мі-

ністр Дэ від Кэ ме ран — га лоў-

ны ідэ о лаг па лі ты кі за ха ван ня 

член ства ў ЕС і да ўся го ін-

ша га іні цы я тар рэ фе рэн ду му. 

Ён пе ра тва рыў пле біс цыт у 

ін стру мент вы бар чай кам па-

ніі на пар ла менц кіх вы ба рах 

у 2015 го дзе. Кэ ме ран па абя-

цаў, што ка лі кан сер ва та ры 

вый гра юць, то ён пра вя дзе 

га ла са ван не аб вы ха дзе з Еў-

ра са ю за.

Іро нія ў тым, што, акра-

мя ін стру мен та ў вы бар чай 

кам па ніі, рэ фе рэн дум стаў 

для прэм' е ра эле мен там 

па лі тыч най стра тэ гіі. Яшчэ 

ў 2013 го дзе ён рас ка заў, 

што Лон дан па ві нен быць 

част кай ЕС, ад нак на ін шых 

умо вах. У пры ват нас ці, па лі-

тык ха цеў да маг чы ся зме н у 

га лі не міг ра цый на га за ка на-

даў ства і са цы яль ных іль гот. 

Та кім чы нам ён раз ліч ваў 

па ста віць кроп ку ў спрэч цы 

аб мэ та згод нас ці член ства 

Злу ча на га Ка ра леў ства ў 

са друж нас ці, а так са ма, ка-

лі атры ма ец ца да мо віц ца з 

Бру се лем аб но вых умо вах 

су іс на ван ня. Ін шы мі сло ва мі, 

Дэ від Кэ ме ран быў упэў не ны 

ў пе ра мо зе еў ра ап ты міс таў 

на рэ фе рэн ду ме. Прэм' ер-мі-

ністр пай шоў ва-банк і прай-

граў. Ра ні цай 24 чэр ве ня на 

Даў нінг стрыт, 10 Кэ ме ран 

за явіў, што сы хо дзіць у ад-

стаў ку. «Я біў ся су праць вы-

ха ду ўсім сва ім сэр цам, але 

бры тан цы аб ра лі ін шы шлях. 

Зна чыць, ім па трэб ны но вы 

прэм' ер-мі ністр», — ска заў 

ён. Чар го вым кі раў ні ком 

бры тан ска га ўра да 13 лі-

пе ня 2016-га ста ла Тэ рэ за 

Мэй — пра ціў ні ца вы ха ду 

кра і ны з Еў ра са ю за. «Brexіt 

азна чае Brexіt», — паў та-

ра ла яна пад час вы бар чай 

кам па ніі за мес ца лі да ра 

Кан сер ва тыў най пар тыі і, 

ад па вед на, крэс ла прэм' ер-

мі ніст ра. «Мы пе ра жы ва ем 

важ ны гіс та рыч ны мо мант 

для на шай кра і ны. Пас ля 

рэ фе рэн ду му трэ ба бу дзе 

прай сці праз ча сы ве лі чэз-

ных на цы я наль ных пе ра ме н, 

і я ве даю, што мы — Вя лі-

ка бры та нія — пры мем вы-

клік, — ска за ла Мэй пад час 

свай го пер ша га зва ро ту да 

на цыі. — Уліч ва ю чы, што мы 

вы хо дзім з ЕС, да мо жам ся 

для ся бе но вай, важ най і па-

зі тыў най ро лі ў све це».

У маі 2019-га Тэ рэ за Мэй 

са сля за мі на ва чах аб вес ціць 

аб сва ёй ад стаў цы. За гэ-

ты час яна бу дзе ўзгад няць 

з Бру се лем 500-ста рон ка-

вае па гад нен не аб «раз вод-

зе», якое трой чы не прой дзе 

ўзгад нен не ў пар ла мен це. 

Да маг чы ся са сту пак ад Еў-

ра са ю за прэм' е ру так са ма 

не атры ма ец ца.

ДЗЕНЬ 
НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

Толь кі праз тры з па ло вай 

га ды лёс Brexіt тра піў у ру кі 

ча ла ве ка, здоль на га да вес-

ці па ча тае да кан ца. Ле тась 

24 сту дзе ня пе ра ем нік Мэй 

Бо рыс Джон сан, адзін з га-

лоў ных еў рас кеп ты каў, ідэ-

о лаг кам па ніі за Brexіt, пад-

пі саў па гад нен не аб вы ха дзе 

Вя лі ка бры та ніі з Еў ра са ю за. 

«Пад пі сан не па гад нен ня — 

над звы чай ны мо мант, ка лі, 

на рэш це, вы кон ва ец ца вы-

нік рэ фе рэн ду му 2016 го да і 

заканч ва юц ца за цяг лыя га ды 

спрэ чак і роз на га лос сяў», — 

за явіў Джон сан, апра ну ты ў 

ко ле ры бры тан ска га сця га, у 

хо дзе цы ры мо ніі.

З пар ла мен там Джон-

са ну да вя ло ся па зма гац-

ца: каб мець маг чы масць 

пра соў ваць сваю па лі ты ку 

і спы ніць шмат лі кія ад тэр-

мі ноў кі Brexіt, прый шло ся 

рас пус ціць па ла ту аб шчын 

і пай сці на па за чар го выя 

вы ба ры. У пар ла мен це па-

прос ту ад сут ні ча ла боль-

шасць, якая пра соў ва ла б 

не аб ход ную па зі цыю, ці то 

но вы рэ фе рэн дум, вы хад 

без здзел кі або пад трым ка 

іс ну ю ча га па гад нен ня. Та-

кім чы нам, да тэр мі но выя 

вы ба ры далі бры тан цам 

маг чы масць пра дэ ман стра-

ваць сваю во лю ад нос на бу-

ду чы ні кра і ны — з ЕС або 

без яго. Вы ні кі пе ра ўзы шлі 

ўсе ча кан ні: кан сер ва тыў ная 

пар тыя Джон са на, за ня ўшы 

364 з 650 мес цаў у па ла це 

аб шчын, атры ма ла най буй-

ней шую пе ра мо гу з 1987 го-

да, ка лі та ко га ж пос пе ху да-

маг ла ся Мар га рэт Тэт чэр.

«Гэ та но вы кі ру нак для 

не за леж най, су ве рэн най Вя-

лі ка бры та ніі, на пе ра дзе — 

дзе ся ці год дзе аб наў лен ня 

і но вых маг чы мас цяў», — 

за явіў кі раў нік МЗС кра і ны 

Да мі нік Ра аб. «Мы зні жа ем 

ганд лё выя бар' е ры па між 

кра і на мі, пра цу ем па пы-

тан нях зме ны клі ма ту або 

па ляп ша ем жыц цё лю дзей 

ва ўсім све це, на ша ба чан-

не па-са праўд на му ўпі са най 

у гла баль ны свет Бры та ніі 

ста не ас но вай для доб рых 

спраў», — вы са ка моў на ад-

зна чыў Ра аб пе рад па чат кам 

апош ня га для бры тан скіх дэ-

пу та таў па ся джэн ня ў Еў ра-

пар ла мен це, на якім вы но-

сі лі за ключ нае ра шэн не па 

пра цэ ду ры Brexіt. За вы хад 

Бры та ніі з Еў ра са ю за ў вы ні-

ку пра га ла са ваў 621 пар ла-

мен та рый, су праць — 49.

Раз ві тан не прай шло эма-

цыянальна. Пе ра хо дзя чы ў 

раз рад бы лых ка лег, па-

лі ты кі моц на ціс ну лі адзін 

ад на му ру кі і са сля за мі на 

ва чах спя ва лі «Ста ры доб ры 

час» («Auld Lang Syne») — 

шат ланд скую пес ню, якую 
тра ды цый на вы кон ва лі ў 

Но вы год, а по тым і па ін-

шых свя тах. Дэ пу та ты адзін 

за ад ным па ды ма лі ся з мес-

цаў, каб пра мо віць апош няе 

сло ва.

У Бры та ніі кан сер ва тыў-

ная пар тыя свят ка ва ла свой 

тры умф на сне жань скіх вы-

ба рах і пе ра мо гу ло зун га 

Бо ры са Джон са на «Здзейс-

нім Brexіt!» (Get Brexіt done). 

На сай це пар тыі мож на бы-

ло за мо віць па мят ныя су ве-

ні ры, але ўжо са сло га нам 

«Здзейс ні лі Brexіt!» (Got 

Brexіt done). Ку хон ны руч нік 

з вы явай Джон са на ўнут ры 

вян ку з бры тан скім сця гам 

каш та ваў 12 фун таў, та кі ж 

маг ніт — шэсць, зна чок з 

дэ ві зам прэм' е ра — пяць. 

Уве ча ры 31 сту дзе ня ад-

свят ка ваць «дзень не за-

леж нас ці» Вя лі ка бры та ніі 

ад ЕС на ву лі цы Лон да на 

вый шлі ты ся чы лю дзей. 

Бры тан цы па лі чы лі вы хад 

кра і ны з Еў ра пей ска га са ю-

за праз тры з па ло вай га ды 

пас ля рэ фе рэн ду му сва ёй 

пе ра мо гай над па лі тыч най 

элі тай Вя лі ка бры та ніі, па ве-

да мі ла CNN. Асноў ным мес-

цам свят ка ван ня «раз во ду» 

Лон да на і Бру се ля ста ла 

Пар ла менц кая пло шча.

ПАС ЛЯ 
«РАЗ ВО ДУ»

Ад нак Brexіt — яшчэ не 

ка нец пра цэ ду ры. На пра ця-

гу 11 ме ся цаў (да 31 снеж ня 

2020 го да) бу дзе доў жыц ца 

так зва ны тран зіт ны пе ры-

яд. Дэ та лё вае аб мер ка-

ван не бу ду чых аб ры саў су-

пра цоў ніц тва пач нец ца, па 

не ка то рых да ных, у па чат ку 

са ка ві ка. Га лоў ная мэ та — 

рас пра ца ваць ме ха нізм, 

па якім Бры та нія за ха вае 

вы га ды ад агуль на га з ЕС 

ры нка і Мыт на га са ю за, але 

не бу дзе больш прад стаў ле-

на ў роз ных ор га нах Еўра-

са ю за і па зба віц ца пра ва 

ўплы ваць на пры няц це па-

лі тыч ных ра шэн няў. Пад час 

тран зі ту Лон дан пра цяг не 

пры трым лі вац ца агуль на-

еў ра пей скіх за ко наў, але 

пра па ноў ваць но выя іні цыя-

ты вы не зможа.

У тэ о рыі, ка лі да мо віц-

ца аб но вых пра ві лах не 

па спе юць, тран зіт мож на 

па доў жыць на два га ды, 

але Бо рыс Джон сан ужо 

вы сту піў ка тэ га рыч на су-

праць за цяг ван ня пра цэ су, 

па коль кі яго ад на пар тый цы 

не ўхва лі лі б та ко га раз віц-

ця па дзей. Клю ча вой тэ май 

аб мер ка ван ня ста не ганд-

лё вае су пра цоў ніц тва. У пе-

ры яд тран зі ту ганд лё выя 

ад но сі ны ба коў не зме няц-

ца. Па яго за кан чэн ні Бры-

та нія па кі не Мыт ны са юз ЕС 

і вый дзе з па гад нен ня аб 

сва бод ным ганд лі, па які м 

бры тан скія та ва ры мо гуць 

сва бод на пе ра мя шчац ца па 

Еў ро пе без пра ве рак і та-

ры фаў. Ба кам трэ ба бу дзе 

за клю чыць но вы дагавор. 

За гэ ты час так са ма трэ ба 

бу дзе вы зна чыц ца, як бры-

тан ска-еў ра пей скае су пра-

цоў ніц тва бу дзе вы гля даць у 

ін шых сфе рах: пра ва суд дзі, 

бяс пе цы і аб ме не да дзе ны-

мі, авія цый ных стан дар тах, 

до сту пе да во даў для лоў лі 

ры бы, па стаў ках элект рыч-

нас ці і га зу, лі цэн за ван ні 

ме ды цын скіх прэ па ра таў.

Пра цэ ду ру мяр ку юць за-

вяр шыць да кан ца ліс та па-

да 2020 го да. Да гэ та га мо-

ман ту да га вор па ві нен быць 

аб мер ка ва ны, пра ве ра ны 

і прад стаў ле ны Еў ра пар ла-

мен ту. 31 снеж ня 2020 го да 

ста не пунк там не зва ро ту, 

да гэ та га мо ман ту па гад-

нен не аб сва бод ным ганд лі 

па він на быць ра ты фі ка ва на. 

Ка лі гэ та га не ад бу дзец ца, 

Бры та нія бу дзе ганд ля ваць 

з ЕС па пра ві лах Су свет най 

ганд лё вай ар га ні за цыі. Та-

кі ва ры янт не ка то рыя на-

зі раль ні кі пры раў ноў ва юць 

да вы ха ду без па гад нен-

ня, яко га так імк ну лі ся па-

збег нуць. Фі наль ны акорд 

пра гу чыць у апош ні дзень 

2022 го да. Гэ та край няя да-

та, да якой мо жа быць пра-

доў жа ны тран зіт ны пе ры-

яд. Да гэ та га мо ман ту ўсе 

спрэч ныя пы тан ні ў тэ о рыі 

кан чат ко ва ўла дзяць.

АКНО 
МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

Дру гая па ве лі чы ні еў-

ра пей ская эка но мі ка па ка-

за ла рэ корд на ніз кія тэм-

пы рос ту пра дук цый нас ці 

пра цы за апош нія 10 га доў. 

За па во лен не пры зна на 

най гор шым з ча соў Пра-

мыс ло вай рэ ва лю цыі, якая 

па ча ла ся 250 га доў та му. 

Пра гэ та па ве да мі ла га зе та 

The Guardіan са спа сыл кай 

на да сле да ван не на ву коў-

цаў з Уні вер сі тэ та Сэ сек са 

і Лаф ба ра. Ад ной з пры-

чын стаг на цыі на ву коў цы 

на зва лі на ступ ствы Brexіt. 

У блі жэй шай перс пек ты ве 

бры тан ская эка но мі ка бу-

дзе па каз ваць сла бы рост, 

лі чаць экс пер ты.

Вы хад Вя лі ка бры та ніі са 

скла ду Еў ра пей ска га са ю за, 

які ўжо каш та ваў каз не краі-

ны больш за 170 міль яр даў 

до ла раў, мо жа абяр нуц ца 

для Злу ча на га Ка ра леў ства 

праб ле ма мі не толь кі эка-

на міч на га ха рак та ру. Зме-

ны ўжо ад бы ва юц ца і яны 

не заўж ды ста ноў чыя. На-

прык лад, вы хад з Еў ра са ю за 

пры вёў да ўсплёс ку ксе на-

фоб скіх на стро яў. Як па ве-

дам ляе бры тан скае вы дан не 

Guardіan, у ад ным з да моў ў 

го ра дзе Но рыдж у граф стве 

Нор фалк з'я ві ла ся аб'ява не-

пры маль на га змес ту: «Мы 

зноў зда бы лі на шу вя лі кую 

кра і ну і не па цер пім, каб жы-

ха ры ква тэр га ва ры лі на ін-

шых мо вах, акра мя мо вы ка-

ра ле вы Лі за ве ты — анг лій-

скай. У ад ва рот ным вы пад ку 

вяр тай це ся ад куль пры еха лі, 

і вяр ні це ква тэ ры дзяр жа ве, 

каб у іх маг лі жыць бры тан-

цы». Гэ ты за клік пад наз вай 

«Шчас лі ва га брэк сі ту» быў 

пры леп ле ны да па жар ных 

шчы тоў на ўсіх 15 па вер хах 

до ма. Га вор ка ідзе пра так 

зва нае са цы яль нае жыл лё, 

шмат ква тэр ныя бло кі з ніз-

кай арэнд най пла тай, у якіх 

ква тэ ры вы да юц ца сем' ям з 

ніз кім да стат кам і міг ран там. 

Ула ды Но ры джа за яві лі, што 

ма юць на мер ад рэ ага ваць 

жорст ка.

Брэк сіт спа ра дзіў яшчэ 

адзін га лаў ны боль для 

Лон да на. Кі раў нік ура да 

шат ланд скай аў та но міі Ні-

ко ла Стэр джэн па абя ца ла, 

што Шат лан дыя вер нец ца ў 

Еў ра пей скі са юз, але ўжо ў 

якас ці не за леж най дзяр жа-

вы. Мі тын гі і шэс ці су праць 

брэк сі ту прай шлі ў Эдын бур-

гу, Глаз га, Абер дзі не, Да ндзі 

і ін шых шат ланд скіх га ра дах. 

У Шат лан дыі ўсё час цей га-

вор ка за хо дзіць аб но вым 

рэ фе рэн ду ме аб не за леж-

нас ці, пі ша швей цар скае вы-

дан не Tages-Anzeіger.

Ад нак ужо ві да воч ныя і 

ста ноў чыя мо ман ты. Брэк-

сіт мо жа стаць но вым акном 

маг чы мас цяў для ўма ца ван-

ня су пра цоў ніц тва Вя лі ка-

бры та ніі і Бе ла ру сі. Та кое 

мер ка ван не вы ка заў па сол 

Бе ла ру сі ў Вя лі ка бры та ніі 

Сяр гей Алей нік у пра гра ме 

«Кон ту ры» на тэ ле ка на ле 

АНТ. На пра ця гу апош ніх га-

доў Злу ча нае Ка ра леў ства 

ўстой лі ва зай мае трэ цяе 

мес ца па аб' ёме экс пар ту 

бе ла рус кай пра дук цыі пас-

ля Ра сіі і Укра і ны, а так са ма 

дру гое — па аб' ёмах ін вес-

ты цый у эка но мі ку Бе ла ру сі. 

З улі кам та го, што Лон дан — 

гла баль ны фі нан са вы цэнтр, 

на дум ку Сяр гея Алей ні ка, 

ёсць вя лі кі па тэн цы ял для 

раз віц ця су пра цоў ніц тва 

ў бан каў скай і фі нан са вай 

сфе рах. Як за ўва жыў па-

сол, «Бе ла русь раз ліч вае 

на пра цяг праг ма тыч на га і 

кан струк тыў на га су пра цоў-

ніц тва з Вя лі ка бры та ні яй 

і раз віц цё ад но сін па ўсіх 

клю ча вых сферах на ша га 

ўза е ма дзе ян ня».

За хар БУ РАК.

ЛОН ДАН, ГУД-БАЙЛОН ДАН, ГУД-БАЙ
Як па чу вае ся бе Вя лі ка бры та нія на «воль ных хля бах»?

Ты дзень та му Вя лі ка бры та нія па ча ла ад лік но ва га 

эта пу сва ёй най ноў шай гіс то рыі. Брэк сіт, які ўжо 

амаль пе ра ўтва рыў ся ў да лё кую і ня спраў джа ную 

ма ру, на рэш це на быў рэ аль ныя аб ры сы. Ха рыз ма-

тыч ны прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Бо рыс Джон-

сан ўсё-та кі вы ка наў сваё гуч нае абя цан не «вы вес ці 

кра і ну з Еў ра са ю за або па мер ці». Ад на з клю ча вых 

кра ін су поль нас ці па кі ну ла ЕС, не да цяг нуў шы трох 

га доў да 50-га до ва га юбі лею зна хо джан ня ў ар га ні-

за цыі. Як гэ та ўда ло ся і што па цяг не за са бой та кі 

крок?


