
Brexit… или какво ни казват 
резултатите от британския 

референдум

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ИВАЙЛО ЯЙДЖИЕВ



Великобритания и 
ЕС: заедно? 

● Ветото на дьо Гол - 1961, 
1967 

● Референдум 1975 (67.2% 
“ЗА”)

● 43 години “лошото дете на 
Съюза”: “В Европа, но не и 
управлявани от Европа”

● Референдуми за бъдещето 
на ЕС - 2005 - Франция и 
Холандия; Договор от 
Лисабон - 2009 - Ирландия 



Фактори и 
поуки



1. КАМПАНИЯТА И 
ПОСЛАНИЯТА СА 
ВАЖНИ





2. Лидерството има значение



3. Медиите имат значение







4. Обществото има значение 

● BREXIT JUSTICE кампания 
● Петиция за прегласуване от над 4 

милиона граждани
● Протести
● Продължаващ дебат
● Гражданска активност 



5. Хуморът и самоиронията 
имат значение. 





6. Пряката демокрацията има своите 
ограничения и дефекти. 

● Как съвместяваме популизма, страха и манипулацията с 
пряката демокрация? 

● Пряката демокрация не трябва да е заложник на 
лидерски битки

● Пряката демокрация не бива да се използва за решаване 
на вътрешнополитически кризи и проблеми 

● Времетраенето на кампанията и дебата имат значение 
● Медиите и двете страни на дебата имат отговорност 

относно фактите и предоставяната информация. 



7. Разделенията свобода/контрол се оказват по-значими 
от партийна принадлежност и идеология и ще определят 
бъдещето оттук нататък. 

Айзенхауер: “Ако искаш пълна сигурност, иди в затвора. 
Там ще те хранят, обличат, ще имаш достъп до 
медицински и всякакви грижи. Единственото, което ще 
ти липсва, е… свободата.”





Контекст на референдума във Великобритания

● Вълна от референдуми в ЕС
● Специалният статут на Великобритания в ЕС
● “Паундът е официалната опозиция на правителството” 

(HSBC) 



Референдуми и глобализация

● Взаимносвързаност 
и последствия

● Механизъм за влияние

● “Губещите” от глобализацията





Референдуми и разделения

● “Веднъж и завинаги”: формат на вземане на решение

● Ехото и нашите ‘балони’



Референдуми и информация

● Ролята на експертите?

● На кой въпрос отговаряме?

● Ролята на фактите



Референдуми и България

● България не е Великобритания…

● Референдумът като симптом на проблеми
● Разбиране преди да съдим
● “Глас на хората”?


