BREXİT SÜRECİ
Çağrı KARADAYI*
İngiltere Başbakanı David Cameron 7 Mayıs 2015’te düzenlenen seçim öncesi verdiği
vaatlerin bir parçası olarak İngiltere’nin AB üyeliğinin sürüp sürmemesi gerektiğini halka sordu.
23 Haziran’da yapılan referandumda İngiliz halkının %52’si Avrupa Birliği’nden çıkılması
yönünde oy kullandı. Ama bu sonuçtan İngiltere hükümeti memnun kalmadı. Cameron “Artık
kaptan ben olamam.” diyerek istifa etti. Bu istifanın ardından göreve Theresa May geldi.
Londra bazı konularda Brüksel’e teslim ettiği yetkileri geri almak istiyor. Hükümet
bunları tespit etmek için belli başlı çalışmalarda bulunmuştur. Bu konulardan biri çalışma
saatlerini kısıtlayan ve çalışanların her yıl belli bir süre tatil yapmasını kurala bağlayan Avrupa
Birliği yönergesidir. İngiltere, Avrupa Birliği’nin güvenlik ve ceza hukukuna dair bazı
uygulamalarının dışında kalmayı istiyor. Muhafazakarlar 2010 yılındaki manifestosunda yasal
haklar, ceza kanunu, sosyal haklar ve istihdam konusunda yetkilerin Londra’ya verilmesini
istemişlerdir.
2016’da yapılan referandumun asıl hedefinde ise göçmenlik ile ilgili iltica ve mücadele
yetersizliği, son zamanlarda yer alan mülteci krizi ve Birleşik Krallığın Avrupa Birliği içinde
yeterince para basamama durumu, Avrupa’da son zamanlarda yükselen ırkçılık, islamofobi gibi
fikir akımları, mültecilerin Avrupa Birliği içinde yetersiz bulunan entegrasyon konularında
İngiliz kamuoyunu rahatsız etmektedir.
AB, oluşturduğu birlik sürecinde tarihi bir aşamaya gelmiştir. İlk kez bir üye ülke
Avrupa Birliği’nden ayrılacaktır ve bu ülke Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ekonomisine sahip
olan İngiltere’dir. Avrupa Birliği’ni bekleyen en büyük tehlike ise İngiltere gibi diğer üye
ülkelerin de birlikten ayrılmak isteyebilmesidir. Bu nedenle Avrupa Birliği’nin hızla kendi içinde
yeniden yapılanmaya gitmesi kaçınılmazdır. Avrupa Birliği 28 üye ile birliği bir arada tutmaya
kararlı gözükmektedir. Bu çerçevede daha esnek bir entegrasyon modeli hayata geçirebilecektir.
Çok çemberli ve dış çemberden merkeze geldikçe entegrasyon düzeyinin arttığı bir yapılanma
modeline geçilebilir.
İngiltere parlamentosu Brexit konusunda “Hükümet AB’den erteleme istesin” dedi.
Avam Kamarası Başkanı John Berkov hükümetin AB ile varılan Brexit anlaşmasını hiçbir
değişiklik yapmadan parlamentoya oylatamayacağını açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May
AB’den Brexit’i 30 Hazirana kadar ertelemesini istedi. AB Brexit’e koşullu erteleme verdi.
İngiltere parlamentosu anlaşmayı onaylarsa 22 Mayısa ertelenecek, onaylamazsa 12 Nisana
ertelenecek. 1 Milyona yakın Brexit karşıtı Londra’da sokağa çıktı ve bu kararın yeniden halka
bırakılmasını istedi. İngiltere’nin AB’den çıkmasını istemeyenler, İngiltere parlamentosunun
dilekçelere ayrılan internet sitesinde 5 milyondan fazla imza topladı.
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