
Yhtäältä hallituspuolueet saattavat 
joutua napit vastakkain EU:n perus
sopimukseen liittyvästä kansan
äänestyksestä ja toisaalta konserva
tiivipuolueen rivikansanedustajat 
saattavat kapinoida puoluejohtonsa 
Eurooppapolitiikkaa vastaan. Mikä 
tahansa EU:ssa tehtävä esitys, joka 
tähtää vallan siirtoon jäsenvaltioilta 
yhteisötasolle, todennäköisesti vain 
kärjistäisi näitä ongelmia – mahdol
lisesti jopa kaataisi hallituksen. 

Britannian uusi yhteishallitus 
on huomattavasti vähemmän euro
skeptinen kuin mitä pelkästään 
konservatiivipuolueen muodosta
malta enemmistöhallitukselta olisi 
voinut odottaa. EUmyönteisten 
liberaalidemokraattien mukaan
tulo merkitsee sitä, että hallitukselta 
voidaan odottaa melko rakentavaa 
roolia Euroopan unionissa. Kon
servatiivipuolueen ”eurorealistiset” 
johtajat, hyvänä esimerkkinä päämi
nisteri David Cameron, ovat siir
täneet konservatiivien perinteisen 
Eurooppavihamielisyyden valtaosin 
sivuraiteelle. Kaikesta huolimatta, 
koalition hallitusohjelmaan sisälly
tettiin yksi konservatiivien Euroop
papoliittinen kanta, niin kutsut
tu  “kansanäänestysautomaatti”. Se 
tarkoittaa lupausta kansanäänestyk
sen järjestämisestä mikäli lisää kan
sallista päätösvaltaa aiotaan siirtää 
EU:n toimielimille. Vaikka äänestys 

koskisi todennäköisesti vain tällaisen 
ehdotuksen yksityiskohtia, se aihe
uttaisi lähes vääjäämättä keskustelun 
laajemmasta asiasta: pitäisikö Yhdis
tyneen kuningaskunnan olla EU:ssa 

”sisällä vai ulkona”. Sekä euroskep
tiset konservatiivit että Eurooppa
myönteiset liberaalidemokraatit ovat 
yhtä mieltä siitä, että brittien täytyy 
tehdä selkeä linjanveto Euroopan 
unionin suhteen; molemmat uskovat 
lisäksi voittavansa näinkin tärkeän 
äänestyksen.

Yhteisvaluuttaalueen kriisin 
puhkeamiseen saakka monet oletti
vat, että EU:ssa vallitsisi Lissabonin 
sopimuksen jälkeinen tyyni vaihe. 
Euroopan unionin piti vain keskit
tyä politiikan toteuttamiseen sekä 
tavoitteiden saavuttamiseen. Bri
tannian uudelta europragmaattiselta 
hallitukselta olisikin voinut odottaa 
tukea tällaiselle käytännönläheisel
le työlle. Kriisi korostaa kuitenkin 
tarvetta lisätä EUtason yhteistä ta
loushallintoa. 

Saksan liittokansleri Angela 
Merkel luonnehti hiljattain: ”Vaikka 
meillä onkin yhteinen valuutta, to
dellinen taloudellinen tai poliittinen 
unioni puuttuu. Tähän on saatava 
muutos. Kriisissä on mahdollisuus 
muutokseen. Meidän on asennoidut
tava kriisiin ikään kuin kannustime
na korjata ne puutteet ja epäkohdat, 
joita Lissabonin sopimus ei kyennyt 

oikaisemaan.” Monet ovat tosin eri 
mieltä tarvittavien uudistusten laa
juudesta ja toteutustavoista – erityi
sesti mitä tulee tarpeeseen muuttaa 
unionin perussopimusta. Huomatta
vin epäilijöistä on Euroopan komissi
on puheenjohtaja José Manuel Barro
so. Merkelin kommenttien kaltaiset 
lausunnot synnyttävät kuitenkin 
Lontoossa euroskeptistä mielihyvää. 
Kun EU katsoo olevansa pakotettu 
lisäämään yhteistä taloushallintoa, 
brittihallitus joutuu valintatilanteen 
eteen. Yhtäältä se voisi turvautua 

“kansanäänestysautomaattiin” sillä 
perusteella, että brittiäänestäjien on 
voitava osallistua päätöksentekoon, 
koska muutoksilla olisi seuraamuksia 
euroalueen lisäksi kaikille EU:n jäse
nille. Toisaalta hallitus voisi väittää, 
että kansanäänestystä ei tarvitse jär
jestää, koska tällainen taloudellisen 
itse määräämis oikeuden siirto ei vai
kuttaisi mitenkään Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan.

Jos konservatiivien ja liberaalide
mokraattien koalitio tunnustaa kan
sanäänestyksen tarpeen, puoluei
den vaalikampanjan aikana tekemät 
lupaukset ja linjaukset merkitsevät 
sitä, että ne joutuvat vääjäämättä eri 
puolille äänestettäessä Yhdistyneen 
kuningaskunnan roolista Euroopan 
unionissa. Merkittävimmät konser
vatiivipuolueen rivikansanedustajat 
ovatkin jo sitä mieltä, että vallan
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keskittämishankkeiden takia Britan
nian tulisi ottaa tilaisuudesta vaari ja 
sopia Brysselin kanssa päätösvallan 
palauttamisesta Lontooseen monessa 
sosiaali ja talouspoliittisessa asia
kokonaisuudessa. Tämä tarkoittaisi 
käytännössä osittaista eroa Euroo
pasta. Oli niin tai näin, kansanäänes
tys kuluttaisi valtavasti hallituksen 
energiaa EUasioiden hoitamiselta 
ja monelta muultakin asialta. Kan
sanäänestys myös kyseenalaistai
si Britannian oloissa harvinaisen 
yhteishallituksen toimintakyvyn 
kun hallituskumppaneilla on näin
kin tärkeästä asiasta periaatteelli
sen vastakkaiset kannat. Tämä voisi 
hyvinkin johtaa uusiin parlamentti
vaaleihin. 

Konservatiivipuolueen puheen
johtaja Cameron on jo julkisesti esit
tänyt sen suuntaisia varauksia, että 
kansanäänestys ei olisi tarpeellinen 
pelkästään euroaluetta koskevien 
sopimusmuutosten takia. Mikä
li hallitus omaksuu tämän kan
nan, todennäköisenä seurauksena 
on konservatiivipuolueen monien 
euroskeptisten rivikansanedusta
jien kapina puoluejohtoa vastaan.
Vuoden 1993 “Maastrichtin kapina” 
todisti euroskeptisten konservatiivi
edustajien halukkuudesta kaataa 
oman pääministerinsä John Majo
rin hallitus. Oppositiossa tuolloin 
ollut työväenpuolue tuki hanakasti 

tätä hanketta, ja tukisi hallituksen 
kaatamishankkeita todennäköisesti 
nytkin. Yleisen käsityksen mukaan 
konservatiivipuolue on nykyään 
vieläkin euroskeptisempi kuin 1990
luvulla. Parlamentissa on parhail
laan käsittelyssä lakiehdotus, jonka 
mukaan parlamentin hajottamiseen 
ja uusiin vaaleihin vaaditaan 55 pro
sentin enemmistö. Vaikka esityksen 
päätarkoituksena on pitää koalitio 
yhtenäisenä, 55 prosentin enemmis
tö alahuoneesta voitaisiin saavuttaa, 
mikäli monet konservatiiviedustajat 
kapinoisivat hallitusta vastaan.

Britannian EUkumppanit tun
tevat erittäin hyvin brittihallituksen 
sisäpoliittiset haasteet ja ne otetaan 
todennäköisesti huomioon ennen 
mitään taloushallinnon uudistuksia. 
Ennenaikaiset parlamenttivaalit kes
ken viiden vuoden hallituskauden 
saattaisivat tietysti palauttaa valtaan 
EUmyönteisen työväenpuolueen 
hallituksen. Yhtä mahdollista on 
kuitenkin se, että vaalien tuloksena 
konservatiivipuolue saisi ehdotto
man enemmistön, mikä puolestaan 
vahvistaisi puolueen euroskeptikko
siipeä. Konservatiivien vaalivoitto 
merkitsisi loppua nykyiselle yhteis
hallitukselle ja niukka vaalivoitto 
loisi lisäksi poliittista epävakautta.
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