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23 червня 2016 р. відбувся 

референдум щодо виходу 

Великої Британії з Європейського 

Союзу. Із досить високою явкою 

(72,2%) голоси британців роз-

ділилися майже порівну, однак 

прихильників виходу з ЄС вия-

вилося таки більше – 51,9% проти 

48,1% тих, хто хотів залишитися в 

ЄС.  

Канцлер Німеччини Ангела 

Меркель, коментуючи результати 

референдуму, зазначила, що 

головним чинником невдоволення 

британців членством в Євросоюзі 

стала свобода переміщень ро-

бочої сили. Так, ця свобода 

припускає право вільного пере-

сування і проживання найманих 

працівників у рамках Євросоюзу. 

Натомість прихильники консер-

ваторів у Ве-

ликій Британії 

вважають, що 

іммігранти, які 

прибувають з 

менш замож-

них країн ЄС, 

не повинні ко-

ристуватися 

соціальними 

виплатами. 

Навіть ще за 

свого прем’є-

рства Девід 

Камерон вис-

ловив ідею, 

що правом вільного в’їзду у Вели-

кобританію повинні користувати-
ся лише громадяни тих країн ЄС, 

чий економічний розвиток відпові-

дає британському.  

Між Лондоном та Брюсселем 

вже було досягнено домовленості 

про те, що формальний вихід 

Великобританії з ЄС відбудеться 

29 березня 2019 р., однак пере-

хідний період триватиме з 30 бе-

резня 2019 р. до кінця грудня 

2020 р. Після виходу Сполученого 

Королівства з Євросоюзу будуть 

діяти нові правила та нова реє-

страційна система для імміг-

рантів з країн ЄС.  

Тим не менш, у Велико-

британії вже почав спостерігатися 

спад кількості тих осіб, які імміг-

рують до цієї країни. Так, за 

12 місяців після Brexit до Сполуче-
ного Королівства прибуло 230 тис. 

осіб, тоді як ще за рік до Brexit 

таких було 336 тис. Зазначається, 

що це найбільший спад з 

1964 року. При цьому партія 

консерваторів планує скоротити 

щорічну 

імміграцію до 

100 тис. осіб на 

рік. За словами 

прем’єр-мініст-

ра Велико-

британії Терези 

Мей, імміграція 

спричиняє ве-

ликий тиск на 

людей невисо-

кого статку та 

соціальні служ-

би.  

Однак, за 

дослідженням 

компанії The Global Future, через 

низьку продуктивність праці, ста-

ріння населення і дефіцит кадрів 

у деяких ключових галузях Сполу-

чене Королівство потребуватиме 

чистого імміграційного припливу 

200 тис. осіб на рік. Доповідь, під-

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ 

АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

"Люди, які переїхали в 
Британію, коли ми були членами 

ЄС, встановили певні надії, 

зробили життєвий вибір і тепер 

мають певні очікування...Я 

розумію, що буде різниця між 

тими людьми, які давно 

переїхали, і тими, хто приїде 

після того, як Британія 

перестане бути членом ЄС" 

Тереза Мей, 

прем’єр-міністр Великої 

Британії 
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тримана трьома групами 

роботодавців, критикує консер-

ваторів за відмову бути чесними з 

англійською громадськістю щодо 

рівня міграції, який потрібен 

Великій Британії. Автори попере-

джають, що, якщо країна відмо-

виться бути гнучкою щодо джерел 

робочої сили, вона може зіткну-

тися з десятиліттям повільного зро-

стання, подібним до японської 

економіки, до якої не залучаються 

мігранти.   

Гурнек Бейнс, головний вико-

навчий директор Global Future, 

зазначає, що антиімміграційний 

популізм може допомагати пев-

ним політикам вигравати на вибо-

рах, але насправді «політики 

обманюють не тільки виборців, 

вони обманюють всю країну». 

З негативним ставленням до 
себе зіштовхнулась польська 

община, яка, як відомо, є найчи-

сельнішою у Великобританії. 

Майже одразу після  проведення 

референдуму у Великій Британії 

відбулись антипольські акції. Зок-

рема, на будівлі Польської со-

ціальної та культурної асоціації 

були написані слова «Go home» 

(«Повертайтесь додому»). Тим ча-

сом в Кембриджширі були поши-

рені ламіновані картки з написом 

«Leave the EU/No more Polish 

vermin» («Залишіть ЄС/Більше 

ніяких польських паразитів»), напи-

сані не тільки англійською, але й 

польською мовами.  

Злочини на ґрунті ненависті не 

є чимось новим для Великобри-

танії. Наприклад, за даними 

газети «The Guardian» у 2013 р. з 

цього приводу було заарештова-

но 585 людей. Однак, ця цифра 

може бути більшою, оскільки дані 

були отримані тільки з 26 із 46 

наявних поліцейських дільниць.  

Загалом, Brexit тягне за собою 

велику кількість й інших наслідків.   

Для прикладу, у Великій Брита-

нії спостерігається не тільки змен-

шення кількості прибулих іммігра-

нтів, а й еміграція громадян Спо-

лученого Королівства в інші краї-

ни. Зокрема, у Республіці Ірлан-

дія було зафіксовано рекордну 

кількість виданих паспортів інозе-

мцям ірландського походження. 
П'яту частину з 779 тисяч виданих 

за 2017 рік посвідчень особи 

отри-мали заявники, які живуть у 

Великобританії, включно з Північ-

ною Ірландією, яка входить до її 

складу. Видача паспортів збіль-

шилася на 6% порівняно з 

2016 роком і на 15% порівняно з 

2015 р. А тим часом шотландсь-

кий парламент підтримав прове-

дення другого референдуму про 

незалежність, однак Тереза Мей 

заявила, що його проведення не 

на часі. Це й не дивно, адже 

Північна Ірландія і Шотландія, які є 

частинами Великобританії, на 

референдумі проголосували за 

те, щоб залишитися в Європейсь-

кому союзі, на відміну від Англії та 

Уельса.  

Загалом, вихід Великобританії 

із Євросоюзу призвів також до 

знецінення фунту приблизно на 

10% одразу після референдуму. 

Також за рік після оголошення 

Brexit відбулося зростання інфляції 

на 1,7%. За даними аналітиків, це 

обійдеться кожній родині 404 фу-

нти на рік.  

Через півтора року після 

референдуму було проведене 

соціологічне дослідження, яке 

показало, що станом на грудень 

2017 р. уже 51% британців вис-

ловилися проти Brexit, 41% – нав-

паки, і далі підтримують цю 

ініціативу; 7% – не визначились і 1% 
– відмовилися відповідати.  

Отож, зіштовхнувшись з еконо-

мічними, політичними та соціаль-

ними наслідками Brexit, грома-

дяни Великобританії почали усві-

домлювати, який вибір вони зро-

били. Імміграція після рефе-

рендуму почала зменшуватись, 

що і входило в плани політиків, 

однак значна частина населення 

країни не усвідомлює, що без 

додаткової робочої сили Велика 

Британія може зіткнутися з еко-

номічними труднощами. 
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