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STOSUNEK SPOŁECZEŃSTWA 
WIELKIEJ BRYTANII DO POSZERZENIA 

UNII EUROPEJSKIEJ NA TLE 
SPOŁECZEŃSTW INNYCH 

PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa to jedno z najważniej
szych wydarzeń w nadchodzących latach. Ważne jest ono nie tylko dla poli
tyków i społeczeństw krajów kandydujących, ale również dla mieszkańców 
krajów „piętnastki”. Warto podkreślić szczególną rolę poparcia opinii pu
blicznej w tych krajach dla idei powiększenia tej instytucji. Wiąże się to 
z tradycją społeczeństw obywatelskich w krajach o ukształtowanym systemie 
demokratycznym, a często przekłada się bezpośrednio na decyzje polityków, 
choćby ze względu na konieczność „dostosowania” programu wyborczego do 
preferencji wyborców, co jest warunkiem koniecznym jego realizacji.

Tak więc preferencje wyborców, wyrażane w sondażach, mają i będą 
miały znaczny wpływ na proces rozszerzenia Unii Europejskiej (jak również 
na szereg spraw związanych bezpośrednio z jej funkcjonowaniem). We 
Wspólnotach zrozumiano to dosyć dawno i od 1973 roku przeprowadza się 
sondaż opinii publicznej krajów członkowskich zwany Eurobarometrem. 
Badaniu poddaje się standardową próbę reprezentatywną liczącą ok. 1000 
osób (wyjątkami są: RFN - badania dla byłej NRD są przeprowadzane rów
nież na próbie ok. 1000 osób, co daje próbę dwukrotnie wyższą niż standar
dowo, Luksemburg - ok. 600 osób i właśnie Wielka Brytania, ponieważ 
przeprowadza się badanie także na próbie 316 mieszkańców Irlandii Północ
nej). Niestety, od 55. Eurobarometru nie zadaje się mieszkańcom poszczegól
nych państw pytań o ich poparcie dla przystąpienia konkretnych krajów. Pyta 
się o to, czy Unia powinna zostać rozszerzona. Zostały natomiast dodane 
szczegółowe pytania dotyczące tempa i przebiegu procesu rozszerzenia.
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W opracowaniu niniejszym oprę się na danych pochodzących z 55. Euro
barometru oraz wstępnych danych z Eurobarometru nr 561 (w części, która 
jest już dostępna). W pierwszej części przedstawię i pokrótce omówię dane 
statystyczne dotyczące stosunku respondentów z Wielkiej Brytanii do rozsze
rzenia, przyjmując jako podstawę analizy stosunek ankietowanych z innych 
krajów do tego samego zagadnienia. W drugiej podejmę próbę analizy przy
czyn tego stanu rzeczy.

' Wszystkie dane statystyczne, jeżeli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tych dwóch doku
mentów, źródło: http://europa.eu.int/ comm/public opinion.

Najważniejszym dla nas pytaniem jest: Czy mieszkańcy krajów członkow
skich popierają rozszerzenie UE? 1 tutaj czeka nas miła niespodzianka, po
nieważ w ostatnim badaniu 51% respondentów opowiedziało się za rozsze
rzeniem Unii. Dokładny rozkład poparcia dla rozszerzenia ukazuje tabela 1.

Tabela 1 
Poparcie opinii publicznej w krajach „piętnastki” dla rozszerzenia UE (%)

Kraj

Poparcie opinii publicznej dla rozszerzenia UE
EB 56 

X-XI200l
EB55 

1V-V 2001
za przeciw za przeciw

Grecja 74 (+4) 14 (-4) 70 18
Dania 69 (+19) 24 (-16) 50 40
Szwecja 69 (+19) 21 (-16) 50 37
Włochy 61 (+10) 19 (-3) 51 22
Hiszpania 61 (+6) 18 (+1) 55 17
Irlandia 60(+1) 17(-1) 59 18
Holandia 58 (+16) 27 (-14) 42 41
Portugalia 57 (+5) 22 (-3) 52 25
Finlandia 54 (+9) 32 (-9) 45 41
Luksemburg 53 (+10) 37 (-5) 43 42
Belgia 49 (+5) 39(=) 44 39
Niemcy 47 (+12) 35 (-7) 35 42
Austria 46 (+13) 38 (-11) 33 49
Wielka 
Brytania 41 (+6) 33 (-1) 35 34

Francja 39 (+4) 46 (-1) 35 47
UE 15 51 (+8) 301-5) 43 35

Źródło: „Biuletyn Analiz UKIE”, nr 8, grudzień 2001, na podstawie danych Euroba
rometru nr 55 i 56

http://europa.eu.int/
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Nie oznacza to wprawdzie, że w przypadku ewentualnego referendum 
wynik będzie dla nas pozytywny, ponieważ w pięciu państwach członkow
skich poparcie jest niższe niż 50%, ale bardzo pozytywnym sygnałem jest 
silna tendencja wzrostowa we wszystkich państwach. W całej Unii poparcie 
dla jej rozszerzenia wzrosło w ciągu pół roku (badania przeprowadzane są na 
wiosnę i jesienią każdego roku, dane Eurobarometru 56 pochodzą z paździer
nika i listopada ubiegłego roku) o 8%. Najmniejszy wzrost poparcia możemy 
zaobserwować w Irlandii (o 1%), najwyższy natomiast w raczej sceptycznych 
do tej pory krajach skandynawskich: Danii i Szwecji (w obu o 19%). W inte
resującej nas Wielkiej Brytanii nastąpił wzrost o 6%, co w klasyfikacji obni
żyło jej pozycję na przedostatnią (w poprzednim zestawieniu ze względu na 
niższy odsetek osób będących przeciwnymi rozszerzeniu UE zajmowała 
czwarte miejsce, licząc od końca). Mniejszy procent osób popierających 
rozszerzenie UE występuje jedynie we Francji.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na rozkład poparcia w poszczególnych 
krajach. Najwyższy odsetek popierających występuje w Grecji (74%), który 
to kraj może wiele stracić na rozszerzeniu Unii (dotyczy to zwłaszcza fundu
szy strukturalnych), dość wysoki utrzymuje się również we Włoszech i Hisz
panii (w obu po 61%), czyli krajach również nie najbogatszych. Zaryzyko
wałbym tutaj tezę, że ankietowani nie interesują się rzeczywistymi skutkami 
rozszerzenia Unii dla ich krajów, a raczej odczuwają coś, co nazwałbym 
wspólnotą interesów z krajami kandydującymi (oni też są biedni, biedniejsi 
od nas). W przypadku Grecji dochodzi jeszcze problem Cypru (mieszkańcy 
Grecji traktują rozszerzenie jako połączenie ludności greckiej z obu krajów 
i najprawdopodobniej zawetowaliby każde rozszerzenie bez udziału tego 
kraju). Odnosząc się do krajów, w których nastąpił gwałtowny wzrost popar
cia (Szwecja, Dania, Holandia), mogę zaryzykować twierdzenie, że miało na 
to wpływ osłabienie własnej pewności i zaufania do systemu bezpieczeństwa 
po zamachach terrorystycznych. Pojawia się tutaj chęć wzmocnienia struktur 
Unii Europejskiej, co może pomóc obywatelom tych krajów w odzyskaniu 
poczucia bezpieczeństwa.

Przeanalizowaliśmy pokrótce stosunek mieszkańców poszczególnych 
państw do procesu rozszerzenia. Przejdę teraz do danych bardziej szczegóło
wych, ukazujących powody, które wydają się najważniejsze dla zwykłych 
mieszkańców poszczególnych państw. Zwrócę mianowicie uwagę na pytanie 
o życie osobiste obywateli po rozszerzeniu UE. Dane odnoszące się do po
szczególnych państw ukazuje tabela 2.

Zwróciłbym przede wszystkim uwagę na fakt, iż obywatele Wielkiej Bry
tanii, którzy są raczej przeciwni rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe kraje, 
sytuują się w środku stawki, jeśli chodzi o opinie na temat wpływu tego roz
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szerzenia na ich życie osobiste. Oznacza to, że ich niechęć do tego procesu nie 
jest do końca warunkowana względami, które określiłbym jako merytoryczne 
czy wynikające z głębszej analizy sytuacji. Dotyczy to zresztą większości 
mieszkańców wszystkich krajów UE, a świadczyć o tym może fakt tak znaczne
go odsetka odpowiedzi, iż ich życie osobiste nie ulegnie zmianie, czyli inaczej 
mówiąc: Rozszerzenie Unii nie ma dla mnie żadnego znaczenia.

Tabela 2 
Opinie obywateli UE dotyczące ewentualnego wpływu procesu rozszerzenia 

na ich życie osobiste (%)

Kraj
Życie osobiste obywateli UE po rozszerzeniu Unii

lepsze takie samo gorsze
Grecja 19 55 17
Wiochy 17 67 8
Portugalia 12 65 11
Irlandia 12 64 8
Hiszpania 9 81 3
Belgia 8 71 14
Dania 8 61 20
Niemcy 8 61 20
Wielka Brytania 8 60 16
Francja 7 79 10
Szwecja 7 76 13
Holandia 7 70 18
Austria 7 66 19
Luksemburg 6 67 21
Finlandia 4 77 15
UE 10 68 13

Źródło: „Biuletyn Analiz UK.IE”, nr 8, grudzień 2001, na podstawie danych Euroba
rometru nr 55

Po tym wstępie, obejmującym wszystkie państwa Unii Europejskiej, 
przedstawię szczegółowe opinie dotyczące rozszerzenia, które pochodzą od 
respondentów z Wielkiej Brytanii. Przedstawiam je w tabeli 3.
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Tabela 3 
Szczegółowe opinie obywateli Wielkiej Brytanii dotyczące procesu rozszerzenia 

UE (%). W nawiasach przeciętny procent dla całej UE

Opinia Opinie obywateli
tak nie

Rozszerzenie UE będzie gwarancją pokoju i zwiększenia 
bezpieczeństwa w Europie.

40 (50) 37(33)

Rozszerzenie nie będzie wiązało się ze zwiększeniem 
ponoszonych kosztów przez aktualne kraje członkowskie, 
w tym także twój kraj.

25 (25) 46 (51)

Akcesja nowych krajów wzbogaci kulturę europejską. 43(61) 28 (20)
UE musi zreformować swoje instytucje przed przyjęciem 
nowych krajów członkowskich.

51(55) 12(14)

Akcesja nowych krajów spowoduje zmniejszenie pomocy 
unijnej dla obecnych krajów członkowskich (twojego 
kraju).

46 (50) 20 (24)

Akcesja nowych krajów utrudni proces decyzyjny UE. 56 (66) 17(18)
Większa liczba krajów członkowskich spowoduje zwięk
szenie poziomu bezrobocia.

39 (41) 34 (36)

Po rozszerzeniu UE twój kraj będzie miał mniejsze zna
czenie w Europie.

44 (39) 32 (40)

Od teraz kraje kandydujące powinny zacząć otrzymywać 
pomoc unijną w celu przygotowania ich do członkostwa.

26 (33) 41 (45)

Większa liczba krajów członkowskich wzmocni pozycję 
UE na arenie międzynarodowej.

49 (63) 23 (18)

W przypadku jakichkolwiek problemów rozszerzenie 
powinno zostać opóźnione.

64 (71) 11(14)

Rozszerzenie jest ważne, gdyż prowadzi do zjednoczenia 
kontynentu.

46 (64) 31 (22)

Rozszerzenie jest istotne ze względu na możliwość wy
eliminowania konfliktów zbrojnych w Europie.

45 (59) 31 (25)

Rozszerzenie zapewni pokój w naszej części świata. 47 (59) 32 (27)
Korzyści wynikające z procesu rozszerzenia przewyższają 
koszty związane z tym procesem.

31 (40) 31 (30)

Rozszerzenie będzie przyczyną problemów obywateli UE. 38 (39) 23 (34)
Jeśli twój rząd popiera proces rozszerzenia UE, to znaczy, 
że proces ten jest dobrą rzeczą.

22 (36) 49 (41)

Rozszerzenie pomoże w stworzeniu nowych miejsc pracy 
w twoim kraju.

28 (31) 42 (46)

Rozszerzenie pomoże w podwyższeniu standardu życia 
obywateli w twoim kraju.

24 (30) 46 (46)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurobarometru nr 55 oraz „Biule
tynu Analiz UKIE”, nr 8, grudzień 2001



112 Marcin Grabowski

Analizując bardzo pobieżnie powyższą tabelę, można stwierdzić, że Bry
tyjczycy dostrzegają w procesie poszerzenia znacznie więcej niedogodności 
niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej (zwróciłbym uwagę na klu
czowe pytanie o korzyści i koszty związane z procesem rozszerzenia - prze
ciętnie w UE 40% obywateli uważa, że korzyści przewyższą koszty, przeciw
nego zdania jest średnio 30%; w Wielkiej Brytanii odsetek odpowiedzi po
zytywnych i negatywnych jest równy). Nie ufają też raczej Brytyjczycy (znów 
bardziej niż mieszkańcy innych krajów Unii, choć tu różnice są mniejsze) 
możliwości pozytywnego wpływu rozszerzenia na gospodarkę obecnych 
krajów członkowskich (ich kraju), w tym wzrost standardu życia i zwiększe
nie się liczby miejsc pracy. Z drugiej strony, mniej niż ankietowani z innych 
krajów obawiają się, iż rozszerzenie spowoduje zwiększenie stopy bezrobo
cia, jak również, że będzie przyczyną kłopotów obywateli UE (przy czym 
różnice są minimalne). Jak już wcześniej napisałem, może to świadczyć 
o przywiązywaniu mniejszej wagi do wpływu procesu rozszerzenia na życie 
osobiste.

Kolejną sprawą, która wydaje się znacząca, a którą można wywnioskować 
z tabeli 3, jest znacznie bardziej sceptyczny niż przeciętnie w Europie stosu
nek respondentów ze Zjednoczonego Królestwa do znaczenia Unii oraz jej 
rozszerzenia dla spraw politycznych i społeczno-kulturowych, takich jak 
pokój i bezpieczeństwo w Europie i na świecie, zjednoczenie kontynentu, 
wzrost znaczenia Unii w świecie, jak również wzbogacenia dorobku kultural
nego (tu różnice sięgają często kilkunastu procent). Do tych spraw powrócę 
jeszcze w dalszej części opracowania.

Omówię jeszcze aspekt funkcjonowania Unii oraz sprawy ekonomiczne. 
Możemy zwrócić uwagę na konieczność reformy instytucjonalnej UE, do 
której Brytyjczycy przywiązują mniejszą wagę niż przeciętni Europejczycy, 
oraz na sprawność procesu decyzyjnego (o 10% mniej ankietowanych 
z Wielkiej Brytanii niż z całości Unii uważa, że przyjęcie nowych członków 
utrudni ten proces, który zresztą, ich zdaniem, jest wystarczająco skompliko
wany). Jeśli zaś chodzi o aspekt ekonomiczny, można stwierdzić, że Brytyj
czycy obawiają się utraty pomocy unijnej dla swojego kraju mniej niż miesz
kańcy innych krajów, z drugiej zaś strony nie są chętni, aby już teraz przy
znawać przyszłym członkom pomoc finansową.

Podsumowując pierwszą część pracy, podkreślę jeszcze raz, iż Brytyjczy
cy są spośród mieszkańców państw członkowskich, wyjąwszy Francuzów, 
najmniej przychylnie nastawieni do rozszerzenia Unii Europejskiej. Jedno
cześnie nie odbiegają negatywnie od respondentów z innych krajów, jeśli 
chodzi o ewentualny wpływ tego procesu na ich życie osobiste (raczej uwa
żają, że tego wpływu nie będzie), podobnie jak w odpowiedziach na pytania 
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szczegółowe dotyczące procesu rozszerzenia i jego wpływu na Unię Europej
ską. Wynika z tego, że niechęć mieszkańców związaną z przyjęciem kandy
datów motywują inne przesłanki, nad którymi spróbuję się zastanowić 
w dalszej części pracy.

Rozpocznę stwierdzeniem, które może wydać się dość trywialne, ale naj
lepiej oddaje istotę problemu. Brytyjczycy nie chcą rozszerzenia Unii, po
nieważ jej po prostu nie lubią, jak również w znacznym stopniu nie akceptu
ją członkostwa swojego kraju w tej strukturze. 33% mieszkańców Zjedno
czonego Królestwa uważa członkostwo swojego kraju w UE za rzecz dobrą, 
przeciwnego zdania jest 22%, co sytuuje ten kraj na ostatnim miejscu w Eu
ropie (dla porównania w Luksemburgu, kraju, gdzie odsetek ocen pozytyw
nych jest najwyższy, członkostwo w Unii popiera 81% respondentów)2. Moż
na domniemywać, iż ewentualne przyjęcie krajów kandydujących może, 
w oczach respondentów, wzmocnić ją. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie 
ufają również instytucjom unijnym (największym zaufaniem cieszy się Try
bunał Sprawiedliwości - 28%, dla porównania w Belgii temu Trybunałowi 
ufa 67% respondentów3).

2 Eurobarometer 56, http://europa.eu.int/comm/public_opinion .
3 Ibidem.

Tak więc Brytyjczycy, co wydaje się bardzo rozsądne, nie chcą rozbudo
wywać struktury, która w ich oczach jest zła. A może tylko zła dla nich? 
Pomyślmy więc, dlaczego Brytyjczycy tak nie lubią Unii Europejskiej.

Po pierwsze, mieszkańcy Wielkiej Brytanii są raczej sceptyczni wobec 
wszelkich instytucji i jakiejkolwiek instytucjonalizacji życia, więc tym bar
dziej nie podoba im się wizja czegoś, co w ich opinii może przybrać formę 
„superpaństwa” ze swoją „superbiurokracją” (tradycje liberalizmu). Stopień 
zaufania do instytucji publicznych jest niższy tylko we Włoszech (przy czym 
jeśli chodzi o Włochów, to poziom działania tych instytucji jest adekwatny do 
stopnia zaufania). Obawy te zostały wzmocnione w czasie szczytu w Ma
astricht, kiedy zaproponowano, aby Unia stała się federacją. Przyczyny tego 
zaniepokojenia oraz gwałtownego sprzeciwu Brytyjczyków i Johna Majora 
wobec takiej nazwy tłumaczy świetnie Peter Dorey:

„Przez wielu, jeśli nie większość, Konserwatystów federalizm jest postrzega
ny i przedstawiany jako struktura polityczna lub instytucjonalna, w której władza 
i mechanizm decyzyjny są skoncentrowane w centrum, skąd są narzucane regio
nom lub, jak w tym wypadku, krajom członkowskim. W takim wypadku federalna 
Europa mogłaby, w oczach wielu Konserwatystów, skutkować późniejszą i fatalną 

http://europa.eu.int/comm/public_opinion
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utratą brytyjskiej suwerenności, ponieważ większość decyzji byłaby uwarunko
wana przez Brukselę”4.

4 P. Dorey, British Politics since 1945, Oxford 1995, s. 234.
5 L. Barzini, Europejczycy, Warszawa 2001, s. 45.
6 Eurobarometer 55, http://europa.eu.int/comm/public_opinion.
71. Bache, S. George, Politics in the European Union, Oxford 2001, s. 181.

Jeżeli ktoś ma rządzić dumnymi Brytyjczykami, to najlepiej, aby był to 
ich własny rząd. Jak pisze Luigi Barzini:

„Zdaniem przeciętnego Anglika jego rząd jest z pewnością najlepszy. To dlań 
główny powód do dumy. Nie zawsze oczywiście zgadza się z prowadzoną polity
ką [...], ale jest pewien, że, ogólnie rzecz biorąc, rząd w swej obecnej formie jest 
bliski ideału”5.

Dodam jeszcze, że ten bliski ideałowi rząd (choć trzeba zaznaczyć, że 
przytoczone wyżej stwierdzenie ma już trochę lat, więc mentalność uległa 
pewnym zmianom) cieszy się zaufaniem 31% Brytyjczyków (parlament 34%, 
a partie polityczne 15%6).

Kolejny powód, który każę Brytyjczykom przeciwstawiać się Unii Euro
pejskiej i jej rozszerzeniu, to nacjonalizm.

„Nacjonalizm, którego wiele narodów europejskich pozbyło się po II wojnie 
światowej, w której to okazał swą niszczycielską moc. Nacjonalizm w Wielkiej 
Brytanii, podobnie jak we Francji (z którą też jest wiele problemów), nie został 
zdyskredytowany w czasie wojny. Wręcz przeciwnie. W Wielkiej Brytanii zakoń
czona sukcesem obrona i ostateczne zwycięstwo wzmocniły go. Jest jednakże 
istotna różnica pomiędzy poczuciem samoświadomości implikowanym przez na
cjonalizm francuski i tym implikowanym przez nacjonalizm brytyjski. Jakkolwiek 
imperializm grał rolę w rozwoju francuskiego nacjonalizmu, nigdy nie było wąt
pliwości co do tożsamości europejskiej Francuzów. Dla Brytyjczyków Europa za
czynała się na dalekim drugim brzegu Kanału Angielskiego. Istniała też tradycja 
pozostawania Brytyjczyków z dala od spraw europejskich. Przeciętny Brytyjczyk 
bardziej identyfikował się z białymi mieszkańcami Australii, Kanady, Nowej Ze
landii czy RPA niż z mieszkańcami Francji, Niemiec czy innych krajów Europy”7.

Warto podkreślić także fakt silnych związków ekonomicznych z krajami 
Wspólnoty Brytyjskiej, dla przeciętnego mieszkańca Wysp raczej ważniej
szych niż kontakty z krajami po drugiej stronie Kanału.

Zwrócę teraz uwagę na sprawy związane z Imperium Brytyjskim. Po 
II wojnie światowej na Wielką Brytanię spadły dwie klęski: upadek Imperium 
i powstanie czegoś, co nazwałbym strukturą konkurencyjną, uformowaną 
zresztą z państw, które w oczach dumnych obywateli Zjednoczonego Króle
stwa były od tego Królestwa gorsze. Dlaczego?

http://europa.eu.int/comm/public_opinion
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Po pierwsze, poczucie dumy Brytyjczyków związane jest z samym faktem 
bycia Brytyjczykiem i przywiązaniem do własnej tradycji. W przekonaniu 
tym utwierdzali ich mieszkańcy „reszty świata”, w tym również Europy. Jak 
pisze cytowany już przeze mnie L. Barzini:

„Angielskie obyczaje tak się w końcu rozpowszechniły, że stały się praktycz
nie niezauważalne i nikt ich nie kwestionował. Ludzie automatycznie wybierali to, 
co najlepsze, a najlepsze oznaczało brytyjskie”8.

8 L. Barzini, op.cit., s. 39.
9 Ibidem, s. 43.

1111. Bache, S. George, op.cit.. s. 182.
" L. Barzini, op.cit., s. 49.

A kilka stron dalej:

„Ta bezkrytyczna chęć do wcielania się w fikcyjnych Anglików i małpowania 
brytyjskich rzekomo zwyczajów i mód była tylko widomą oznaką o wiele głęb
szego stanu umysłu, przekonania, że Wielka Brytania wie wszystko lepiej, że 
dzięki swej przeważającej potędze i bogactwu da sobie radę z większością mili
tarnych, politycznych i gospodarczych problemów, że brytyjski kodeks moralny 
i zasady dobrego wychowania to remedium na kłopoty osobiste, że Brytania po
trafi w nieskończoność utrzymywać status quo i że nie ma się o co martwić”9.

Brytyjczycy chętnie zaakceptowali takie podejście i przyzwyczaili się do 
niego.

„Przez długi okres imperializmu i hegemonii w Brytyjczykach rozwinęło się 
poczucie własnej wyjątkowości, które hamowało ich zniżenie się do poziomu in
nych narodów. Wyrażało się to zwłaszcza w stosunku do Niemców i Francu
zów”10.

I to właśnie może być kolejny powód niechęci do Unii i jej powiększenia: 
niechęć do aktorów grających w Unii główne role, tj. Francji i Niemiec. 
Niechęć ta jest zresztą często odwzajemniana, zwłaszcza ze strony Francu
zów:

„Nie na darmo de Gaulle bardzo długo sprzeciwiał się przyjęciu perfidnych 
i zdradzieckich (jego zdaniem) Brytyjczyków do Wspólnego Rynku, żywił bo
wiem naturalną obawę, że wprowadzą swoich pozbawionych skrupułów i prze
biegłych urzędników, zachowując za plecami Europy «specjalne stosunki» ze Sta
nami Zjednoczonymi, narzucą Europie swój autorytet, a w końcu przemienia ją 
podstępnie w brytyjskie dominium”11.

Podkreślę fakt tradycyjnego bliskiego sojuszu Wielkiej Brytanii i Sta
nów Zjednoczonych. Przez złośliwych zresztą Wielka Brytania nazywana 
była nietonącym lotniskowcem USA u wybrzeży Europy.
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Powrócę teraz do tematu Imperium Brytyjskiego. Jak pisze P.J. Marshall:

„Niektórzy ludzie widzieli w Imperium wyraz przewagi Wielkiej Brytanii nad 
jej rywalami.[...] Duma z imperium podtrzymywała brytyjską tożsamość narodo
wą”12.

12 P.J. Marshall (ed.), British Empire, Cambridge 1996, s. 322.
13 P. Johnson (ed.), Twentieth Century Britain: Economic, Social and Cultural Change, 

London-New York, 1994, s. 1-2.
14 L. Barzini, op.cit., s. 61-62.

Upadek imperium mógł oznaczać dla nich rozmycie tej tożsamości, a do
datkowo zachodziło niebezpieczeństwo wchłonięcia państwa przez jakąś 
nową strukturę, która stopniowo obejmuje Europę.

1 rzeczywiście Brytyjczycy „nie mogą odżałować”, że w XX wieku tyle 
stracili. Jak pisze Paul Johnson:

„W 1900 r. Londyn byl stolicą świata w potrójnym znaczeniu: politycznym, 
jako centrum Imperium Brytyjskiego; ekonomicznym, jako centrum bankowe i fi
nansowe, które posługiwało się pieniądzem dominującym w świecie oraz w zna
czeniu przemysłowym, jako największy port najbardziej aktywnego handlowo na
rodu świata. Dziś Imperium żyje jedynie w wyobraźni nieuleczalnych romanty
ków lub politycznych ekstremistów”13.

Istotnym wydaje się również fakt, że Wielka Brytania nie była założyciel
ką Unii, czego zresztą często żałują jej obywatele, ale również dyplomaci. Jak 
stwierdził jeden z brytyjskich dyplomatów, R. Brethon, o negocjacjach 
w sprawie powstania EWG: „Gdybyśmy zajęli zdecydowane stanowisko i dali 
do zrozumienia, że chcemy się przyłączyć, moglibyśmy przekształcić tę 
strukturę mniej lub bardziej po naszej myśli”, a Anthony Nuttig, wysoki urzęd
nik Foreign Office dodaje: „sądzę, że nadal przewodzilibyśmy Europie, gdyby
śmy wtedy pojechali do Messyny”14. Podkreślę więc, że kolejną przyczyną 
niechęci respondentów z Wielkiej Brytanii do UE jest niechęć do struktury, 
która jest zaprzeczeniem tradycyjnej hegemonii ich kraju w świecie, a w 
której kraj ten nie odgrywa istotniejszej roli, a raczej spełnia rolę hamującą, 
ewentualnie dzięki mechanizmowi opt out oddala się od niej.

Ostatnia rzecz, na którą pragnę tutaj zwrócić uwagę, to niewiedza ankie
towanych na temat rozszerzenia Unii Europejskiej. Tylko 11% mieszkań
ców Zjednoczonego Królestwa czuje się dobrze lub bardzo dobrze poinfor
mowanymi na ten temat. Aż 86% mówi, że jest poinformowana niezbyt do
brze lub w ogóle. A to właśnie niewiedza jest bardzo często źródłem kseno
fobii, lęku przed nieznanym, w tym wypadku przed rozszerzeniem Unii Euro
pejskiej.
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Podsumowując, muszę jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, iż Brytyjczycy 
są sceptycznie nastawieni do rozszerzenia Unii Europejskiej. Ponieważ nie 
sądzą, że proces ten będzie miał znaczny wpływa na ich życie osobiste, mu- 
simy zwrócić uwagę na inne czynniki. Jest to przede wszystkim niechęć Bry
tyjczyków do samej Unii Europejskiej, która kojarzy im się z superpaństwem, 
centralizacją życia i zagrożeniem suwerenności narodowej ich kraju. Poza 
tym jest ona zaprzeczeniem hegemonii brytyjskiej na świecie, ucieleśnianej 
przez Imperium Brytyjskie. Trzeba zaznaczyć, że Wielka Brytania nie brała 
udziału w powstaniu UE, weszła do niej (zdaniem mieszkańców) w bardzo 
niekorzystnym momencie, jak również nie odgrywała i nie odgrywa w niej 
istotnej roli. Ważny wydaje się także tradycyjny nacjonalizm brytyjski, który 
odsuwał ten kraj od Europy kontynentalnej, a zyskał dodatkową legitymację 
w czasie II wojny światowej. Dodatkowo warto podkreślić pewną wzajemną 
niechęć, jak również chęć rywalizacji pomiędzy Wielką Brytanią a Francją 
i Niemcami, głównymi aktorami sceny europejskiej. Z drugiej zaś strony 
mamy tradycyjny, bliski sojusz Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjedno
czonych, których Unia jest naturalnym rywalem, przynajmniej ekonomicz
nym, choć tarcia są widoczne także na wielu innych płaszczyznach. Wreszcie, 
co wydaje się bardzo istotne: brak wiedzy Brytyjczyków, dotyczącej procesu 
rozszerzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że poparcie dla rozszerzenia Unii 
Europejskiej w Wielkiej Brytanii rośnie (o 10% w ciągu ostatniego roku). Jest 
to tendencja, która występuje w całej Unii. Może się to wiązać ze świadomo
ścią nieuchronności tego procesu wśród respondentów. W Wielkiej Brytanii 
jednak przyczyna może być inna. Zarówno zwykli mieszkańcy, jak i partie 
polityczne, w których ta tendencja jest znacznie wyraźniejsza, mają nadzieję, 
że przyjęcie kandydatów do Unii opóźni jej reformę instytucjonalną i wpłynie 
na zachowanie obecnego status quo w odniesieniu do „głębokości integracji”.

Na zakończenie przytoczę jeszcze anegdotę Oscara Wilde’a dotyczącą 
badania opinii publicznej:

„Anglia zrobiła jedną rzecz; wynalazła Opinię Publiczną, która jest próbą zor
ganizowania ignorancji społeczeństwa i podniesienia jej do rangi siły fizycznej. 
Ale wiedza zawsze jest przed nią ukryta”15.

15 P. Dorey, op.cit., s. 273.
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