
VOIKO BREXIT PERUUNTUA?

PERUMINEN ON TEOREETTISESTI MAHDOLLISTA, 

MUTTA POLIITTISESTI VAIKEAA

Poliittiset ongelmat ja taloushuolet ovat lisänneet vaateita perua Ison-Britannian 
EU-ero. Kestävä ratkaisu saattaa kuitenkin edellyttää pitkää harkinta-aikaa ja 
siten uutta liittymisprosessia.
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Artikla 50:n mukaiset neuvottelut 
ovat edenneet toiseen vaiheeseen, 
ja Britannian lähtöpäivä Euroo
pan unionista lähestyy. Tahmeas
ti edenneet neuvottelut ja eroon 
liittyvät epävarmuustekijät ovat 
lisänneet vaatimuksia harkita 
uudelleen eropäätöstä. Entinen 
pääministeri Tony Blair on esit
tänyt uutta kansanäänestystä,  
koska uudesta EUsuhteesta ei hä
nen mukaansa ole ollut aiemmin 
riittävän selkeää käsitystä.

Osa uusista mielipidekyselyistä 
osoittaa, että aiempaa suurempi 
osa kansalaista pitää eron puoles
ta äänestämistä vääränä ratkaisu
na. Enemmistö kuitenkin katsoo 
yhä, että hallituksen pitäisi edetä  
brexitin toimeenpanossa. Analyy
tikot eivät näe suurta muutosta 
kansalaismielipiteessä.

Puolitoista vuotta kansan
äänestyksen jälkeen EU on yhä 
syvästi kansakuntaa jakava asia 

Britannian politiikassa. Pääminis
teri Theresa May on onnistunut 
pitämään konservatiivipuolu
eensa yhtenäisenä ajamalla kovaa  
brexitiä. May on kuitenkin ajautu
nut puun ja kuoren väliin tehtyään 
virhearvion uusien parlamentti
vaalien järjestämisestä. Kon
servatiivipuolue menetti enem
mistön parlamentin alahuoneessa. 
Myös työväenpuolue on yhä sitou
tunut EUeron toteuttamiseen, 
ja on vasta hiljattain onnistunut  
sopimaan kannasta, jonka mukaan 
se ajaa pehmeämpää brexitiä.

EUeron uudelleenharkintaa ei 
voi kuitenkaan täysin sulkea pois 
lisääntyneiden taloushuolien ja yhä 
jatkuvan poliittisen turbulenssin 
oloissa.

Mahdollisuus perua artikla 
50:n mukainen eroilmoitus ja
kaa oikeus oppineita. Eurooppa
neuvos ton puheenjohtaja Donald 
Tusk totesi kuitenkin äskettäin, 

että Lontoo voi edelleen päät
tää, että eroneuvottelut päättyvät  
EU:ssa pysymiseen. Myös monet 
asiantuntijat ja päätöksentekijät 
eri puolilla EU:ta ovat korosta
neet, että jos Britannian hallitus 
päättäisi kumota brexitin, loput 27 
jäsenmaata tukisivat sitä, eivätkä 
epäröisi tarttua tilaisuuteen välttää 
historiallinen takaisku Euroopan 
yhdentymiselle.

Britannian eropäätöksen peru
minen ei välttämättä olisi täysin 
mutkaton asia EU:lle poliittisesti, 
vaikka se tapahtuisi ennen kuin 
Britannian irtautuu EU:sta maalis
kuun lopussa 2019.

O t t a e n  h u o m i o o n  B r i t a n 
nian näkemykset EU:n kehittämi
s e s t ä ,  E U e r o n  p e r u m i s e l l a  
olisi todennäköisesti vaikutuksia 
käynnissä oleville EUuudistuksille.  
Niiden tarve ei poistu, vaikka 
Britannia pysyisi EU:ssa, mut
ta unionin pyrkimykset syventää 
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puolustus yhteistyötä ja vahvistaa 
valuuttaunionia voivat vaikeu
tua Britannian kantojen vuoksi. 
Jäsenyyden jatkuminen nyky
ehdoin korostaisi eritahtisuutta, 
ja saattaisi johtaa pysyvämpään  
eriytymiseen ja vahvistaa niin  
sanottua kaksitahtista integraatio
mallia.

Brexitin peruuttaminen ennen 
maaliskuuta 2019 mahdollistai
si myös sen, että Britannian hal
litus voisi pitää kiinni nykyi
sistä eri tyisjärjestelyistään ja 
jäsenmaksu alennuksesta. Muut 
jäsenmaat voisivat kuitenkin näh
dä tilaisuutensa tulleen ajaakseen 
muutoksia Britannian jäsenyys
ehtoihin. Ne olisivat todennäköis
esti huolissaan Britannian suun
nanmuutoksen uskottavuudesta 
nykyisessä politisoituneessa ja 
polari  soituneessa poliittises
sa ilmapiirissä. Poliittisesti tai 
oikeudellisesti sitovien takeiden 
saaminen Britannialta voi osoit
tautua vaikeaksi ja luottamusta 
heikentäväksi.

Tätä taustaa vasten brexitin 
uudelleentarkastelu voisi osoit
tautua viisaammaksi lähtökohdak
si omaksumalla pitkän aikavälin 
perspektiivi ja edistämällä sitä sen 
jälkeen, kun Britannia on ulkona 
EU:sta.

Käytännössä paluu EUjäsenek
si olisi helpointa siirtymäkau

den aikana, jolloin Britannian  
odotetaan noudattavan nykyis
tä EUlainsäädäntöä, panevan 
täytäntöön uudet säädökset ja tun
nustavan EUtuomioistuimen ase
man. Mitä tiiviimpänä Britannian ja 
EU:n lainsäädännöllinen ykseys säi
lyy, sitä helpompaa paluu unioniin 
olisi käytännön kysymysten osalta.

Poliittisesti prosessi näyttäisi 
vaativalta ja voisi osoittautua pit
käksi. Se saattaisi silti olla vaatimus 
kestävälle ratkaisulle.

EU:n näkökulmasta Britan
nian uusi EUehdokkuus vaa
tisi yksimielistä tukea kaikilta 
jäsenmailta. Tämä koskee myös 
päätöksiä jäsenyysneuvotteluiden 
käynnistämisestä ja päättämisestä. 
Euroopan parlamentin ja komis
sion tuki vaadittaisiin myös. Uusi 
jäsenyysprosessi kuitenkin mah
dollistaisi perinpohjaisen poliittisen 
arvioinnin Britannian jäsenyyden 
vaikutuksista unionille ja maan 
kyvystä sitoutua jäsenyyteen. 
Vuonna 1993 hyväksytyt niin sano
tut Kööpenhaminan kriteerit aset
tavat jäsenyyden yhdeksi ehdoksi 
sen, että uudella jäsenmaalla on 
kykyä toimeenpanna tehokkaasti 
EUjäsenyyteen liittyvät velvoit
teet, joihin kuuluvat myös poliit
tisen unionin sekä talous ja raha
liiton tavoitteiden noudattaminen.

Britannian näkökulmasta pi
dempi aikajänne ja uusi liittymis

prosessi saattavat osoittautua 
välttämättömiksi eropäätöksen 
perumisen poliittisten estei den 
voittamiseksi. Riittävän suuri muu
tos kansalaismielipiteessä saattaa 
syntyä hitaasti ja edellyttää mah
dollisuutta punnita jäsenyyden 
etuja ja haittoja myös jäsenyyden 
jälkeisen ajan kokemuksia vas ten. 
Jos tällainen muutos tapahtuu, sen 
pitää heijastua pääpuolueiden kan
toihin sekä saada riittävästi kanna
tusta parlamentti vaaleissa ja mah
dollisesti uudessa kansanäänestyk
sessä. Tämän kaltainen kehitys
kulku on nyky tiedon valossa 
epävarma. Siksi on vaikea nähdä, 
että nopea Ukäännös olisi poliit
tisesti mahdollinen ja voisi johtaa 
kestävään ratkaisuun. 


