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Népszavazások az Egyesült Királyságban
Klein Dóra

Az Egyesült Királyság népszavazásra készül. A közeljövőben nemcsak Skócia 
függetlenségéről rendeznek referendumot, hanem várhatóan arról is, marad-
jon-e az Európai Unió tagja a szigetország. Ez már nem jelent újat a brit lakosság 

számára, hiszen Skócia függetlenségi törekvései és az európai integrációs tagság kap-
csán is tartott ak már népszavazást, az előbbiről 1979-ben és 1997-ben, az utóbbiról 1975-
ben. A hetvenes években tartott  két referendum elutasító eredménnyel zárult, az 1997-
es skót népszavazáson elért többség révén azonban visszaállított ák a Skót Parlamentet.

A szigetország ugyanakkor nem tartozik azon demokráciák közé, amelyek szívesen 
folyamodnának a közvetlen demokrácia eszközeihez. Fennállása óta mindössze kilenc-
re volt példa, közülük is csupán kett ő volt országos: 1975-ben az EK-tagság fenntartása 
és 2011-ben az alternatív választási rendszerre való átt érés kérdésében rendezett  re-
ferendum. David Cameron miniszterelnök ennek ellenére 2013-ban ígéretet tett  arra, 
hogy a Konzervatív Párt választási győzelme esetén a következő kormányzati ciklus-
ban (2017-ben) ismét országos népszavazásra kerül sor. A szavazás középpontjában új-
fent egy sokat vitatott  kérdés áll: az ország európai uniós tagsága, amelyről 1975-ben 
egyszer már döntött ek a brit állampolgárok. Úgy tűnik azonban, hogy az első népsza-
vazás eredménye nem rendezte a britek és az európai integráció között i viszonyt.

A brit alkotmányos rendszertől idegen a népszavazás intézménye, a korai gondolko-
dók szerint az íratlan alkotmány és a Parlament teljes szuverenitása nem teszi lehetővé 
annak alkalmazását. A hetvenes években azonban olyan folyamatok kezdődtek meg, 
amelyek eredményeként a népszavazás kétségtelenül beépült a brit jogrendszerbe. 
A lakosság igényt formált arra, hogy nagyobb szerep jusson neki a politikai döntésho-
zatalban; a kilencvenes évek második felében kezdődött  alkotmányos reformok pedig 
lépéseket jelentett ek a népszavazások kodifi kációja irányába. Ez ugyanakkor nem je-
lenti azt, hogy a referendumok helye végérvényesen rögzített  az alkotmányos rend-
szerben.

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Egyesült Királyságban tartott  népszavazá-
sok jellemzőit. Fókuszában a két országos referendum (1975 és 2011) áll: összehasonlítja 
a két népszavazás kontextusát, szereplőit és magát a népszavazás folyamatát. Célom 
annak bemutatása, hogy a két esemény közt eltelt közel negyven év alatt  mennyiben 
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változtak meg a népszavazás körülményei (politikai környezet, választói magatartás), 
ki lehet-e jelenteni, hogy a népszavazás mint legitim demokratikus eszköz, beépült a 
brit alkotmányos rendszerbe, és hogy van-e egyáltalán rá igény.

A népszavazás intézménye

A népszavazás a közvetlen demokrácia egyik leggyakrabban alkalmazott  eszköze. 
A közvetlen demokrácia értelmében az állampolgárok személyesen vesznek részt a 
politikai döntések meghozatalában, a törvények megalkotásában, a közügyeket érintő 
kérdések döntési folyamatában (ilyen közvetlen részvétel a népszavazás mellett  pél-
dául a népgyűlés is) – a közvetett  demokráciában mindezt az állampolgárok által erre 
a feladatra megválasztott  képviselők teszik meg.1 Napjainkban elképzelhetetlen lenne 
a közvetlen demokrácia vegytiszta megvalósulása; időigényessége, technikai szem-
pontok és sokszor az emberek érdektelensége miatt  még helyi szinten is nehéz lenne 
megoldani a közvetlen népuralmat.2 A modern demokráciák éppen ezért képviseleti 
demokráciák formáját öltik, azaz a választók által kijelölt szűk közösség kezében van 
a politikai irányítás. A közvetlen és a képviseleti demokrácia ugyanakkor nem zárja 
ki egymást, hiszen a közvetlen demokrácia említett  eszközei éppen azért fejlődtek ki, 
hogy megpróbálják orvosolni a képviseleti demokrácia modelljében fellelhető tökélet-
lenségeket.

A népszavazástól meg kell különböztetni a közvetlen demokrácia másik két eszkö-
zét: a népi vétót és az állampolgári kezdeményezést. A népi vétó (amit „petíciós refe-
rendumnak” is neveznek) lehetővé teszi, hogy választók egy csoportja, amennyiben 
számuk egy meghatározott  értéket elér, népszavazást követeljen egy törvénnyel kap-
csolatban. Svájcban és Olaszországban előszeretett el élnek ezzel a lehetőséggel az ál-
lampolgárok. A népi kezdeményezés során bizonyos számú támogató követelésére, egy 
általuk javasolt kérdésben érhetik el népszavazás kiírását. Mindkét esetben teljesülnie 
kell az alkotmányban lefektetett  szabályoknak ahhoz, hogy a népszavazást megtart-
hassák (például meghatározott  számú regisztrált választó adja nevét a javaslathoz).3

A népszavazás során „a választók állást foglalhatnak valamely nyilvános intézke-
désről, amellyel őket a kormány vagy a szuverenitás átruházása esetén egy nemzetközi 
szervezet szembesített e”4. A választók egy vagy több kérdésről határoznak, az esetek 
túlnyomó részében a feltüntetett  javaslatok támogatása vagy elutasítása között  választ-
hatnak, tehát két lehetőség közül dönthetnek. Nagyon ritka, amikor három vagy több 
opció közül kell választaniuk: a népszavazások az „Igen–Nem” típusú döntések elé 
állítják az urnákhoz járulókat.

A legtöbb ország már legalább egyszer folyamodott a népszavazás intézményé-
hez – a nagyobb demokráciák közül kivételt képez az Amerikai Egyesült Államok, 
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Németország, India, Izrael és Japán: ezekben még sosem tartott ak nemzeti szintű nép-
szavazást.5 A referendumok „bajnoka” egyértelműen Svájc, amely átlagban évente 
rendez népszavazást, és egymaga felelős a valaha tartott  összes nemzeti szintű refe-
rendum körülbelül feléért.6 A népszavazások gyakorisága az 1970-es évektől kezdve 
növekvő tendenciát mutat, egyre többször alkalmazzák az országok ezt az eszközt. Ez 
csak részben tudható be a dekolonizációs folyamat eredményeként újonnan létrejött  
demokráciáknak. Másik oka, hogy a választópolgárok tudatosabbá, iskolázott abbá és 
tájékozott abbá váltak.

Népszavazás az Egyesült Királyságban

A politikatudományban az Egyesült Királyságot a többségi (westminsteri) demokrá-
cia (illetve az ideáltípushoz közeli) mintapéldájaként nevezte meg Arend Lijphart.7 
A többségi demokráciák jellemzői közé tartozik „a végrehajtó hatalom összpontosítása 
(egypárti, kis többségű kormányok), hatalomkoncentráció és a kormány (kabinet) ural-
kodó szerepe, valamint az íratlan alkotmány és parlamenti szuverenitás”.8 Az íratlan 
alkotmány és a Parlament teljes szuverenitása hagyományosan nem teszi lehetővé a 
népszavazás alkalmazását, éppen ezért a közvetlen demokrácia ezen eszköze abszolút 
létidegen a brit alkotmányos rendszerben; hosszú ideig egyenesen alkotmányellenes-
nek tartott ák. Képviseleti demokrácia lévén, a népszavazásra úgy tekintett ek, mint a 
Parlament és a kormány felelősségének feladására.9 Hiszen ezek azok a testületek, ame-
lyeket a hatalom gyakorlásával és a törvényhozással felruháztak – miért delegálnák 
ők tovább ezt a funkciót? „A parlamenti szuverenitás és a népszuverenitás egymással 
összeegyeztethetetlen fogalmak, ebből adódóan a brit demokrácia elviekben kizárólag 
képviseleti demokrácia.”10

Az első országos népszavazást 1975-ben, az Európai Közösségekben (EK) oly nehe-
zen kiharcolt tagság megőrzéséről tartott ák. Ez volt az első, amely meg is valósult. De 
korábban is tett ek kísérletet a népszavazás intézményének meghonosítására. A költség-
vetési törvény elfogadása miatt  kirobbant 1910–11-es alkotmányos válság idején Albert 
Dicey angol alkotmányjogász „a Lordok Házának az alsóházi többség zsarnokságával 
szembeni mérséklő-ellensúlyozó szerepét kívánta a referendum intézményére háríta-
ni”.11 De a két ház között i egyéb konfl iktusok megoldására is lehetséges megoldásnak 
tartott ák a népszavazást. Ennek lehetősége akkoriban még megmaradt gondolati szin-
ten, újabb vitára, majd tényleges népszavazásra csak később került sor.12

A legelső népszavazást 1973-ban rendezték, regionális szinten; tétje Észak-Írország 
elszakadása volt. Ezt követt e a már említett  1975-ös országos népszavazás az EK-tag-
ságról. Azóta csak az alternatív választási rendszert elutasító 2011-es népszavazás volt 
nemzeti szintű. A dolgozatban a hangsúly is ezen a két eseményen lesz. Az összes (9) 
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népszavazás többségét a devolúció kérdésében tartott ák.13 Az alkotmányban nincs 
olyan előírás, hogy az eredményt köteles lenne fi gyelembe venni a Parlament, az csu-
pán ajánlás erejű a számára.14 Ám annak fi gyelmen kívül hagyásával a választók bi-
zalmát kockáztatja, ami a következő választásokon a támogatás megvonásával járhat.

Alkotmányos fejlődés a brit rendszerben

A népszavazások megítélése és alkalmazása terén megfi gyelhető elmozdulás egyéb 
alkotmányos fejlődésekkel hozható kapcsolatba. Az 1960–70-es években merült fel elő-
ször, hogy a gazdasági problémák hátt erében akár az intézmények nem megfelelő volta 
vagy az oly nagy becsben tartott  íratlan alkotmány is állhat. A fennálló rendszerrel 
szembeni elégedetlenség ugyanakkor nem volt annyira hangsúlyos, hogy azonnali re-
formokra kerüljön sor. Erre az 1990-es évek végéig, Tony Blair munkáspárti kormányá-
nak hatalomra kerüléséig kellett  várni. 1997-től kezdve alkotmányos reformok sorát haj-
tott ák végre, melynek eredményeként létrejött  a Legfelsőbb Bíróság (2005), kimondták 
a Bank of England függetlenségét, átalakított ák a Lordok Házát (1999), visszaállított ák 
a független Skót Parlamentet (1998) és a Walesi Nemzetgyűlést is (1998). Az utóbbi két 
példa azért fontos, mert az azt kimondó törvényeket a szigetországban is népszavazás 
előzte meg.15

Az EK-tagság kapcsán tartott  1975-ös referendum és az 1997-ben kezdődött  alkot-
mányos reformok tehát egyértelműen megerősített ék, hogy a népszavazásnak igenis 
helye van a brit politikai rendszerben, és részét képezi a brit alkotmánynak. Azonban 
azt, hogy pontosan hol is helyezkedik el a jogrendszerben, nem határozták meg. A köz-
vetlen demokrácia eszközéhez jellemzően a hatalomátadást és a szuverenitást érintő 
kérdésekben folyamodtak – legyen szó akár a hatalom „felfelé” (ahogy az EK-tagságról 
döntő referendumon), akár a „lefelé” történő átadásáról (mint a Skócia és Wales jog-
köreit bővítő népszavazásokon). Az alkotmány íratlan jellege egyfajta rugalmasságot 
biztosít a törvényhozásnak, ami látszólag a népszavazás alkalmazását is megkönnyíti.16 
Az utóbbi években lezajlott  alkotmányos fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta 
érintetlenül. A 2000-es Local Government Act helyi szinten, szűk kérdéskörben lehetővé 
teszi az iniciatívát, a szintén 2000-ben született  Political Parties, Elections and Referendums 
Act (PPERA) pedig a referendumok technikai lebonyolítását szabályozza.17 A PPERA 
előírja a pártok és fi nanszírozásuk nyilvántartását, továbbá létrehozta a választási bi-
zott ságot (Electoral Commission) is.18 2011. július 19-én pedig hatályba lépett  a European 
Union Act nevezetű törvény, amely minden megkötendő európai uniós alapszerződés-
módosítás esetére népszavazást ír elő, így a brit választók többségének hozzájárulása 
nélkül további hatásköröket nem vonhatnak el a Parlamentt ől. Ennek az a jelentősége, 
hogy a jelenleg kormányzó David Cameron még a 2010-es választási kampányában 
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népszavazást ígért a lisszaboni szerződés elfogadásáról. Kormányra kerülése idején 
azonban a szerződés már hatályban volt, így az ígért népszavazás elmaradt; viszont a 
European Union Acttel elérte, hogy hasonló a későbbiekben ne történhessen meg.

A brit törvényhozás csak három további esetet említ, amikor kötelező a népszavazás 
kiírása: Észak-Írországnak az Egyesült Királyságtól való elszakadása előtt , Anglia saját 
nemzetgyűlésének vagy parlamentjének felállítása előtt , végül abban az esetben, ha 
Wales Nemzetgyűlésének további jogalkotói hatalmat delegálnának.19 Más ügyekben 
a mindenkori kormány a belátása szerint dönthet arról, hogy adott  kiír-e népszavazást 
vagy sem.

Az európai alkotmány elfogadásáról szóló, de 2010-ben elmaradt népszavazás nem 
az első volt, amely meghiúsult. Az alkotmányszerződés francia és holland (szintén re-
ferendumon eldöntött ) elutasítását követően Tony Blair is népszavazást ígért, azonban 
a munkáspárti kormány úgy vélte, a lisszaboni szerződésre az már nem érvényes – bár 
az gyakorlatilag a meghiúsult alkotmányszerződés utódja volt. Hasonlóan hosszú ideig 
elhúzódott a közös fizetőeszköz, az euró bevezetéséről tartandó népszavazás vitája. 
A Gazdasági és Monetáris Unió 1993-as létrejött ét követően az Egyesült Királyság mel-
lett  Dánia élt az opt-out lehetőségével. Ez a „kivétel” az európai integráció rendszerében 
azt jelenti, hogy a szerződés aláírása előtt  az államok – a többi tag jóváhagyásával – dönt-
hetnek úgy, hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseit magukra nézve nem tekintik kö-
telezőnek. A britek rögtön a maastrichti szerződés aláírásakor kiharcolták maguknak a 
kimaradás lehetőségét, ennek következtében a Gazdasági és Monetáris unió harmadik 
szakaszában, az euró bevezetésében nem kívántak részt venni. A szerződéshez csa-
tolt jegyzőkönyv értelmében Dánia és az Egyesült Királyság bármikor szabadon dönthet 
arról, hogy csatlakozik-e az euróövezethez.20 Tony Blair munkáspárti miniszterelnök 
1996-ban ígéretet tett , hogy népszavazás nélkül ezt a lépést egyetlen kormány sem te-
heti meg.21 A Munkáspárt ugyanakkor nem vetett e el véglegesen a közös fi zetőeszköz 
lehetőségét. A 2000-es évek elején Blair pénzügyminisztere és későbbi utódja, Gordon 
Brown egy 5 elemből álló kritériumrendszert állított  fel. Csupán e gazdasági-piaci-
foglalkoztatási feltételek teljesülése mellett  kerülhetett  volna egyáltalán napirendre a 
népszavazás – mivel azonban a kritériumok és a valós gazdasági folyamatok nem fed-
ték egymást, a népszavazás elmaradt.

A két országos népszavazás vizsgálata

Közel 40 év telt el az EK-tagságról szóló 1975-ös és az alternatív választási rendszer-
ről kiírt 2011-es népszavazás között , és témájuk is merőben különbözött . Éppen ezek 
az eltérések teszik lehetővé olyan jellegzetességek és tanulságok megállapítását, me-
lyek segítenek megérteni és elhelyezni a népszavazás intézményét a brit alkotmányos 
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rendszerben. Egy azonban közös bennük: igazi megoldást egyik sem eredményezett . 
Hiszen a szigetország és az európai integráció viszonya továbbra sem tekinthető rende-
zett nek: az Egyesült Királyság számos kérdésben az unióstól eltérő álláspontot vall ma-
gáénak, és nem úgy tűnik, hogy a vélemények a jövőben konvergálnának. Az alternatív 
választási rendszerről tartott  népszavazásra pedig alapjában véve a koalíciós megál-
lapodás részeként kötelezte magát a kormány. Azonban a liberális demokraták szá-
mára az alternatív választási rendszer csak egy lépés volt az általuk helyesnek tartott  
irányba, tehát az arról született  döntés számukra kedvezőtlen kompromisszum volt. Ők 
nagyobb elmozdulást szerett ek volna elérni az arányos választási rendszer felé, de ez a 
megoldás volt a „legkisebb közös többszörös” a konzervatívokkal.22

A népszavazások vizsgálatának területe még nem egészen kiforrott , ezért az alkal-
mazott  elméleteknél a szakirodalom számos esetben párhuzamot von a választások 
vizsgálatának tudományával, melynek elméleti hátt ere sokkal megalapozott abb, sokkal 
előrehaladott abb elemzési rendszerekkel dolgozik. Bár ezek nem teljesen ültethetők át a 
népszavazások vizsgálatára, megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a vizsgálódáshoz. 
A népszavazásokat olykor a másodlagos választások (second-order elections) kategóriá-
jába is szokták sorolni, amely hagyományosan a helyi, a regionális vagy az EP-válasz-
tásokat tartalmazza. E kategorizálás miatt  indokolt lehet a választásoknál használatos 
elemzési szempontok és eszközök átvétele.

A két kiemelt referendum esetében rendre átt ekintem a szavazás kontextusát, a leg-
meghatározóbb szereplőket, a kampányfolyamatot, illetve a választói magatartást be-
folyásoló tényezőket.

A politikai pártok és a népszavazás

A népszavazás során a lakosság nem arról dönt, hogy kinek a kezében legyen a hata-
lom, vagy ki alakítson kormányt, hanem valamilyen kérdésben (issue) foglal állást.23 
A népszavazások kiírása mögött i motivációknál a döntés legitimitásának növelése 
vagy a nép bevonása mellett  megjelent a kormánypárt megosztott ságának kérdése is.

Az 1975-ös népszavazásra éppen azért került sor, mert az újonnan megválasztott  
Munkáspárt maga is megosztott  volt az annak tárgyát alkotó kérdésben. 1970-ben, még 
miniszterelnökként Harold Wilson úgy nyilatkozott , hogy nem támogatja népszava-
zás kiírását a közös piacbeli tagságról, a pártján belüli nyomás hatására később mégis 
ígéretet tett  (már a Heath-kormány alatt , ellenzékben) arra, hogy kikéri a lakosság véle-
ményét a kérdésben.24 Wilson – immár újra miniszterelnökként – politikai hitelességét 
veszélyeztett e volna, ha nem tesz eleget ígéretének. Ugyanakkor nyilvánvaló volt, hogy 
az európai integrációból való kilépés túlnyomórészt negatív következményeket von-
na maga után, tehát a korábbi vehemens ellenkezés dacára sem volt kívánatos egy, az 
„Igen” győzelmével végződő népszavazás.
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A 2011-es népszavazás mögött  szintén egyféle megosztott ság fedezhető fel a hátt ér-
ben: a koalíciós kormány nagyobbik részét adó Konzervatív Párt kezdett ől fogva elle-
nezte a választási rendszer módosítását, azonban a változás igényének fő szószólóival, 
a liberális demokratákkal kötött  koalíciós megállapodás következtében nem hátrálha-
tott  meg a referendum megtartásától. A kormány hivatalosan tehát támogatt a a nép-
szavazás megtartását, annak ellenére, hogy a kérdést illetően a két koalíciós partner 
ellentétes véleményen volt. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a vélemények 
terén nem feltétlen áll fenn egyértelmű korreláció a pártt agság (kormánytagság) és a 
párt (kormány) hivatalos álláspontja között . Ennek a későbbiekben, a választói maga-
tartást tárgyaló résznél lesz nagyobb jelentősége.

Pártfegyelem – a hivatalos véleménytől való eltérés

A többségi demokráciák mintapéldájaként az Egyesült Királyságban hagyományosan 
egypárti kormányzás a jellemző, azaz a kabinet uralkodó szerepe érvényesül. Ebből kö-
vetkezik az a követelmény is, hogy a kormány egységesen lépjen fel minden kérdésben: 
a hátt érben meghúzódó nézetkülönbség nem tűnhet fel a külvilágnak.25 E követelmény 
azonban egyik népszavazás esetében sem teljesült, a pártfegyelem (vagy a kormánnyal 
szembeni lojalitás kötelezett sége) nem tudott  érvényesülni.

1975-ben az árnyékkormányban tett  ígéret mellett  a párton belüli egység hiánya ve-
zetett  a népszavazás kiírásához. A Munkáspárt megosztott ságára már az EK-ba történő 
belépés idején is utaltak jelek. Mint ismert, a konzervatív Macmillan-kormány 1963-
as kísérlete után 1967-ben éppen Harold Wilson munkáspárti kormánya próbálkozott  
felvetetni a szigetországot az európai integrációba. A párt vezető személyiségei közül 
csak Roy Jenkins belügy- és George Brown gazdasági miniszter állt ki az EGK-csatlako-
zás mellett , a tagság többsége inkább elkerülhetetlen rosszként tekintett  az integrációs 
közeledésre.26 A hosszadalmas tárgyalási folyamatot követően, 1973-ban a konzervatív 
Heath-kormány vezett e Egyesült Királyság is EK-tagnak mondhatt a magát. Ezt látszó-
lag minden párt támogatt a, ám a Munkáspárt 1974-ben már élesen bírálta a csatlakozás 
körülményeit. Ennek ellenére ők is megtett ék volna, ha nekik adatik meg ez a feladat – 
állítja Roy Jenkins27 egykori belügyminiszter. Ő, Európa-pártiként, nem támogatt a a 
népszavazást, Wilson kezdeményezése annyira kiábrándított a, hogy még alelnöki po-
zíciójáról is lemondott .28 A referendum kérdésében kivételesen szabad kezet kaptak a 
miniszterek, vagyis a hagyományosan elvárható egységes álláspontt ól eltérő véleményt 
is megfogalmazhatt ak. Így tett  Tony Benn és Peter Shore, akik szintén nem támogatt ák 
az EK-tagságot.29

A megosztott ság nemcsak a Munkáspártot jellemezte, hanem a Konzervatív Pártot is. 
Közülük a párton belül is a jobbszélen elhelyezkedő Enoch Powellt érdemes kiemelni, 



110 Külügyi Szemle

Klein Dóra

aki éppen saját pártja ellen szavazott  (hiszen az jutt att a be az országot a Közös Piacba), 
így a „Nem” kampányt támogatt a.30 Néhány társa volt csak mellett e, a párt túlnyomó 
többsége az EK-tagság mellett  állt ki. A Parlamentben csak néhány hellyel rendelkező 
liberális demokraták egyhangúlag az EK-tagság pártján voltak.31

A választási rendszer kérdésében tartott  2011-es népszavazásnál alapvetően más kö-
rülmények álltak fenn, mert azt (a most is hatalmon lévő) koalíciós kormány írta ki. 
Ez a jelenség ritka a brit rendszerben, legutóbb 1940–45 között  volt rá példa, Winston 
Churchill elnöksége idején. A mostani koalíció résztvevői, a Konzervatív Párt és a Li-
berális Demokraták a kezdetektől eltérő álláspontra helyezkedtek. A konzervatívok 
– élükön David Cameronnal – az érvényben lévő, „a győztes mindent visz” (First Past 
the Post, FPTP) rendszer fenntartása mellett  voltak. Cameronnak ugyanakkor nem állt 
érdekében ezt nyíltan és aktívan felvállalni, mert rossz fényt vetett  volna a koalícióra, 
így inkább a status quo megőrzése volt a célja. A liberális demokraták viszont az alter-
natív választási rendszert (Alternative Vote, AV) preferálták, ők szorgalmazták a népsza-
vazás megtartását.

A Munkáspárt nem foglalt egységes állást a kérdésben: a párt új vezetője, Ed Miliband 
és néhány társa az alternatív voksolást támogatt a, a párt másik része elégedett  volt az 
egyszerű többségen alapuló rendszerrel.32

A szakszervezetek és a népszavazás

Az érdekcsoportoknak jelentős szerepük lehet egy-egy választásnál, népszavazásnál, 
mégpedig azért, mert óriási tömegeket tudnak elérni és mozgósítani. A két vizsgált 
népszavazás közül valójában csak az 1975-ösnél érvényesült ez, de ott  is csak a szak-
szervezetek szerepe érdemel mélyebb vizsgálódást. „A szakszervezetek a legrégebbi 
érdekképviseleti szervezetek, amelyeknek közhatalmi jogosítványaik nincsenek (nem 
állami szervezetek), és mivel pártoktól eltérő funkcióik vannak, eltér szervezeti felépí-
tésük is.”33

Az 1975-ös népszavazás kapcsán a Szakszervezeti Kongresszus szerepét fontos hang-
súlyozni. 1970 és 1975 között  a kongresszus számos vitát tartott  a kérdésben. Ezeken a 
szakszervezetek megfogalmazták azokat a politikai és gazdasági érveket és kérdéseket, 
melyek az EK-tagság mellett  vagy ellen szóltak.34 A Szakszervezeti Kongresszus első-
sorban értelemszerűen a gazdasági érdekeket tartott a szem előtt  álláspontja kialakítása 
során. Az 1960-as évek második feléig nem ellenezte a csatlakozást, akkoriban azonban 
az ország gazdasági teljesítménye egyre rosszabb volt, és a világgazdasági körülmé-
nyek is romló tendenciát mutatt ak. 1971-ben összeomlott  a Brett on Woods-i rögzített  
árfolyamrendszer, ami a font árfolyamának megemeléséhez, így a brit kereskedelmi 
mérleg romlásához vezetett . A csatlakozás évére a defi cit negatív rekordot döntött , az 
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infl áció már 9 százalékos volt, a bérek emelkedése pedig 14 százalékos, úgy, hogy a 
reálgazdasági teljesítmény ett ől elmaradt.35

Az EK-tagság feladását propagáló többi gazdasági érv mind a tagság kedvezőtlen 
hozományaival kapcsolatos. Valamennyi olyan kérdés, amely azóta foglalkoztatja a brit 
gazdasági szereplőket és közvéleményt, amióta felmerült az európai integrációhoz való 
csatlakozás lehetősége. Konkrétan: az árnövekedéstől és a munkahelyek elvesztésétől 
való félelem, a kereskedelmi mérleg további romlása, a gazdasági növekedés lassulása, 
a szakszervezeti jogok gyengülése, a Brit Nemzetközösség hátt érbe szorulása, a ver-
senyképesség romlása és az olcsó munkaerő tőkeelszívó hatása.36 Az érvek többsége 
egymással összefüggésben van.

Az EK-tagsággal az Egyesült Királyságnak le kellett  mondania azokról a gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatokról, melyeket a Brit Nemzetközösség országaival a birodal-
mi korszakban alakított  ki. A churchilli „három ölelkező kör” elméletben az Egyesült 
Államok és a nemzetközösségi területek mindig is elsőbbséget élveztek az európai 
kontinenssel szemben. Az utóbbiak elvesztése azt jelentett e, hogy a hagyományosan 
onnét beszerzett  termékeket máshonnan, feltehetően az európai piacról kellett  pótolni. 
Viszont azokat a termékeket, melyeket nem tudta európai megfelelővel helyett esíteni, 
csak magasabb vám fi zetésével hozhatt a be a Közös Piacra. Ezzel a közös költségvetés-
be történő befi zetései jelentősen megugrott ak, jóval meghaladták a visszakapott  ösz-
szegeket, az ország így nett ó befi zetővé vált. A visszaosztott  források jelentős részét 
ugyanis a közös agrárpolitika (KAP) keretében használják fel, amiből az Egyesült Ki-
rályság csak minimálisan részesült és részesül a mai napig, mert földjei szerkezetük és 
minőségük alapján nem tartoznak a támogatásra szoruló területek közé.

A Szakszervezeti Kongresszus véleménye szerint a Közös Piac egyértelműen a 
nagyvállalatoknak kedvezett , egyenesen azok érdekeinek „meghosszabbítása”37 volt. 
A csatlakozás révén egy óriási piac nyílt meg a termelők előtt , melyre csak úgy tudtak 
versenyképes termékeket szállítani, ha a termelési költségeket minimalizálták – ekkora 
termelésnél ez a méretgazdaságosság elérésével lehetséges. Ez viszont több szempont-
ból is veszélyes a brit munkaerőre nézve. Egyrészt a kisebb hatékonyságú gyárak bezá-
rásával fenyeget abban az esetben, ha a nagyüzemi termelésre való átállás az országon 
belül történik. Másik – és kedvezőtlenebb – lehetőség, hogy a hazai termelést teljesen 
megszüntetik, és azt az olcsó munkaerő vonzásának engedve valamelyik tagállamba 
helyezik át. Ezzel többszörös kárt okoznak az országnak: a munkavállalók elveszítik 
munkájukat, így csökken a hazai piacon a fogyasztás, a vállalat pedig nem a nemzeti 
kasszába fi zeti be a járulékokat és adókat, hanem egy másik tagállaméba. Ebben a kör-
nyezetben a szakszervezetek is sokkal nehezebben tudják ellátni feladatukat: a munka-
vállalók védelmét.

Természetesen a politikai szférát érintő aggályai is voltak a Szakszervezeti Kongresz-
szusnak. Ahogy a csatlakozást övező politikai vitákban, úgy itt  is a szuverenitás volt 
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a kulcsszó. Mint említett em, a Közös Piacra a nagyvállalatok érdekeinek kiterjesztése-
ként tekintett ek, ami ráadásul nem demokratikus elvek szerint működött . Problémát 
jelentett  továbbá, hogy a közösségi politikaalkotás megköti a kormány kezét. A szak-
szervezetek által is preferált „Keynes-plusz”, a piac spontán mechanizmusaiba történő 
beavatkozással járó stratégia így kikerült a kormány gazdaságpolitikai eszköztárából.38 
Ennek része lenne az ún. „demokratikus szocializmus”, mely a köztulajdon kiterjesz-
tését, aktívabb iparpolitikát és a teljes foglalkoztatás igényét helyezi előtérbe – azaz 
helyezné, mert az EK-tagság ezen a téren is korlátozza a kormány hatáskörét.39

Mindezeket a Szakszervezeti Kongresszus az európai integrációhoz való csatlakozást 
és a népszavazást is felölelő 1970–1975 között i időszakban fogalmazta meg. Természete-
sen körükben is hangot kaptak a tagsággal járó előnyök is, pl. a beáramló munkaerőben 
és tőkében vagy a Közös Piacra jutásban rejlő lehetőségek. Ám az említett  kedvezőtlen 
gazdasági helyzet ezeket könnyedén ellensúlyozta, s minden pozitívummal szemben 
tudtak állítani legalább két negatívumot. Így az 1970-es évekre a Szakszervezeti Kong-
resszus egyértelműen a tagságot ellenzők oldalára állt.40 Ezt nemcsak egyszerűen ki-
nyilvánított ák, hanem aktívan részt is vett ek a kampányban – ami minden bizonnyal 
befolyásolta a népszavazás kimenetelét.

A kongresszus állásfoglalása ugyanakkor nem fedte az általa képviselt összes szak-
szervezet véleményét. Tény, hogy a hivatalos nézetet vallott a a többségük, így a közle-
kedési és a nyomdai dolgozóké, valamint a bányászoké. A tagság mellett  állt ki viszont 
a postai, a vasúti dolgozóké és a legnagyobb általános dolgozói szakszervezet.41

A 2011-es népszavazás kapcsán hasonló érdekszervezeti aktivitásról nem beszélhe-
tünk. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy merőben más volt a népszavazás jellege. 1975-
ben túlnyomórészt gazdasági érvek kerültek előtérbe, amik közvetlenül érintik a la-
kosságot. A választási rendszer módosításáról szóló népszavazás is közvetlen hatással 
van a lakosságra (hiszen a kormányzó hatalom megválasztásának módjáról döntött ek), 
ugyanakkor e téma kapcsán nem voltak olyan törésvonalak, amelyek mentén egyértel-
műen felsorakoztak volna az érdekvédelmi szervezetek.

Az 1975-ös népszavazásra megosztott  politikai környezetben került sor. Butler és 
Kavanagh az 1974-es választások kapcsán állapított a meg, hogy a Konzervatív Párt és 
a Munkáspárt bázisa terén az 1950-es évek óta nem történt alapvető változás.42 Az EK-
tagság kapcsán ugyanakkor nem tudták maguk mellé állítani a szimpatizánsaikat. Ezt 
magyarázhatja az a tény, hogy az 1960-as évektől kezdve a biztos pártszavazók és támo-
gatók száma jelentősen csökkent: a két nagy párt esetében az 1963-as helyzethez képest 
1979-re a felére csökkent.43

Az 1974 februárjában tartott  választásokon a Munkáspárt a szavazatok 37,2 százalé-
kát szerezte meg, ezzel 301 székhez jutott  a Parlamentben (szemben a Konzervatív Párt 
37,9 százalékával és 297 székével).44 A Wilson vezett e Munkáspárt így csak kisebbségi 
kormányt tudott  alakítani. A belpolitikai patt helyzet feloldására még az év vége előtt  
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újabb választásokat írtak ki, melyen már stabil többséget szerzett  a baloldal – a „rö-
vid parlament” csupán 144 napig volt hatalmon. Ez a győzelem inkább a jobboldali 
kormányból való kiábrándultságnak köszönhető, mintsem a Munkáspárt jó szereplé-
sének.45 Az októberi választásokon így viszont már a szavazatok 39,2 százalékával 319 
helyet biztosított  magának a Parlamentben (míg a konzervatívoknak 35,8 százalék és 
277 hely jutott ).46

Az 1975 júniusában megrendezett  népszavazáson a Konzervatív Pártról tudvalevő 
volt, hogy a tagságot támogatják, s azt várhatnánk, hogy a tisztán pártálláspont alap-
ján szavazók egyértelműen az EK mellett  voksoltak. Samantha Laycock tanulmányá-
ban viszont megállapított a, hogy a felénél is kevesebb volt az esélye annak, hogy a 
Konzervatív Pártt al azonosulók a népszavazáson is a pártszimpátia szerint szavaznak 
(pro-EK), mint annak, hogy a választásokon a pártra szavazzanak.47 A Munkáspárt 
esetében még nehezebb volt a választók dolga, hiszen nem kaptak egyértelmű gondo-
latmankót a párt részéről – Wilson miniszterelnök és a pártvezetés egy része a tagság 
mellett  foglalt állást, a prominens alakok egy másik csoportja (Roy Jenkins, Tony Benn, 
Michael Foot) viszont határozott an anti-EK álláspontot vallott . Ennek megfelelően a 
munkáspárti szimpátia nem jelentett  egyértelműen a tagságot támogató voksot a nép-
szavazáson – tehát náluk gyengébb volt a korreláció a pártosság és a szavazás között , 
mint a Konzervatív Párt esetében.

A Munkáspárt követői 2011-ben is hasonlóan tanácstalan helyzetben találhatt ák 
magukat. Mint említett em, az újonnan megválasztott  Ed Miliband hivatalosan az új 
választási rendszert támogatt a, a rangidős pártt agok (pl. John Prescott  és Jack Straw) 
viszont vele ellentétes véleményt fogalmaztak meg, és nyíltan ellenezték az alternatív 
választási rendszert.48 A pártszimpátia ismét csak kismértékben befolyásolta a szava-
zói magatartást. A konzervatívok álláspontja, az alternatív választás elutasítása viszont 
ismert volt a publikum számára, s ezt egységesen képviselték – szimpatizánsaik tehát 
tudhatt ák, a pártosság szerint hogyan kellene dönteniük. Ők valóban nagyobb arány-
ban is szavaztak a hivatalos álláspontnak megfelelően. A pártpreferencia és a népsza-
vazáson leadott  szavazat a liberális demokraták esetében állt egymáshoz a legköze-
lebb – aki a 2011-es választásokon rájuk szavazott , jelentős arányban a népszavazáson 
is (a hivatalos liberális demokrata állásfoglalásnak megfelelően) az alternatív választási 
rendszert támogatt a.49

Politikai ismeretek

A népszavazások részvételi arányát és a választói magatartást nagyban befolyásolja, 
hogy a lakosság milyen ismeretekkel rendelkezik az elé tárt kérdésben. A népszava-
zások csoportosításánál a támogató érvek között  szerepelt a referendumok oktató és 
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legitimáló funkciója. Ennek lényege, hogy a népszavazáson keresztül a nép is részese 
lesz a döntéshozatali folyamatnak, s a választók a saját álláspontjuk kialakítása köz-
ben tájékozott abbak lesznek arról a politikai rendszerről, melynek ők is részesei (és az 
adott  kérdésről is bővülnek az ismeretei), továbbá a folyamat eredményeként megszü-
lető döntésnek nagyobb a legitimitása. Nem feltételezhetjük azonban, hogy mindenki 
esetében alapos kutatási, informálódási folyamat előzi meg a döntéshozatalt. Többek 
között  ez is szerepel a népszavazás intézményét ellenzők érvei között : helytelen lépés 
az olykor nagy súlyú döntéseket a tájékozatlan tömegek kezébe adni.

Bár jelentős kampány előzte meg az 1975-ös népszavazást, és a korábbi sikertelen 
csatlakozási kísérletek miatt  is sokat foglalkoztak a Közös Piaccal, a brit lakosság mégis úgy 
érezte, hogy nem elég tájékozott  a kérdésben. Sajnálatosan olyanok is akadtak, akik az 
elhúzódó csatlakozási folyamat ellenére azzal sem voltak tisztában, mikor vált orszá-
guk EK-taggá. A Gallup 1963-as felmérése szerint ugyanis a választók milliói gondolták 
úgy, hogy az Egyesült Királyság már a Közös Piac tagja50 – tíz évvel azelőtt , hogy egyál-
talán megtörtént volna a csatlakozás.

Az információ és az érdeklődés hiányát az is magyarázza, hogy az EK csak sokad-
rangú kérdés a lakosság prioritásainak sorában. 1974-ben az Ipsos MORI két felmérést 
is végzett , melyeken arról kérdezték a szigetország népét, hogy szerintük mik a legfon-
tosabb kihívások, melyekkel Britanniának szembe kell néznie.51 A válaszadók túlnyo-
mó többsége akkor is az infl ációt jelölte meg a legnagyobb problémaként, ezt követt e a 
lakáshelyzet és a szakszervezetek sztrájkjai; az EK ügyei csak ezután következtek.

A bizonytalanságnak és az aggályoknak azonban a sikeres csatlakozás sem vetett  
véget. Erről tesz tanúbizonyságot az első eurobarometeres felmérés (1974) eredménye. 
Az Egyesült Királyság lakosságának csupán 22 százaléka gondolta úgy, hogy megfe-
lelően informált a Közös Piac ügyeiben, szemben a Hatok 35 százalékos értékével és 
a 32 százalékos EK-átlaggal.52 A kampány folyamatáról később bővebben esik szó, az 
azonban biztos, hogy sikeresnek bizonyult a választók tájékoztatásában, és bővített e az 
ismereteiket. E nélkül ugyanis elképzelhetetlen lett  volna, hogy a népszavazást támo-
gatók többségbe legyenek, és megszavazzák a bennmaradást. Az Eurobarometernek 
a népszavazást követő adatai szerint a lakosság erőteljes érdeklődést mutatott  az EK 
ügyei iránt – 1975 májusában 35 százalék, október–novemberben 28 százalék válaszol-
ta, hogy nagyon érdeklődi őt a Közös Piac; ezek sokkal magasabb értékek, mint az 
EK-átlag (26, illetve 24 százalék). A britek megnövekedett  érdeklődése egyértelműen 
a referendumnak és az azt megelőző kampánynak tudható be, ugyanakkor még azok 
hatásainak gyengülésével, az idő múlásával is magasabb szinten maradt az érdeklődés, 
mint más országokban.53

A 2011-es népszavazás során a lakosság teljesen más helyzetben találta magát. A re-
ferendumot olyan kérdésről rendezték meg, amelyről alapvetően kevés információval 
rendelkeztek, annak ellenére, hogy bizonyos helyi vagy regionális választásokon már 
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ezt a választási rendszert is használták.54 A népszavazásról átfogó jelentést készített  
a választási bizott ság (melyet a 2000-ben elfogadott  PPERA hívott  életre). A szavazók 
tájékozatlanságát bizonyítja, hogy a referendumtervezetben feltett  kérdésben nem is 
ismerték fel vagy nem értették a választási rendszerekre vonatkozó kifejezéseket.55 
A tervezetben szereplő kérdés a következő volt: 

Szeretné-e, hogy az Egyesült Királyság a jelenleg használt „a győztes min-
dent visz” választási rendszer helyett  az „alternatív szavazás” rendszerére 
térjen át az Alsóház parlamenti képviselőinek megválasztásakor?56

A választási bizott ság arra a következtetésre jutott , hogy le kell rövidíteni néhány ki-
fejezést, és hétköznapibb nyelvezetet kell használni a kérdésfeltevésben, hogy az köny-
nyebben érthető legyen. A változtatásokat a törvényhozás elfogadta, így a referendum 
végleges kérdése ekképp szólt:

Az Egyesült Királyság jelenleg az „a győztes mindent visz” választási rend-
szert alkalmazza az Alsóház képviselőinek megválasztására. Inkább az „al-
ternatív szavazást” kellene alkalmazni?57

A tájékozott ság alacsony szintjét jelzi az a tény is, hogy 2011 márciusában, a kam-
pány kezdete előtt  egy hónappal az emberek csupán 9 százaléka tudta, hogy a követke-
ző tizenkét hónap választási eseményei között  egyáltalán lesz népszavazás is.58

A hiányzó információk birtokába a szavazók elsősorban az alternatív választá-
si rendszert támogató vagy ellenző kampányok révén juthatt ak,59 de ezt egy későbbi 
fejezet tárgyalja majd. Ugyanakkor pártatlan tájékoztatást is kaphatt ak a polgárok a 
választási bizott ság által négy (Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország lakosságának 
szóló) változatban elkészített  és minden háztartásba eljutt atott  könyvecskéből.60 Ezt a 
tájékoztatót azonban nem mindenki kapta meg (egy felmérésben a megkérdezett ek 40 
százaléka válaszolta csupán, hogy látt a azt61), ha pedig megkapták, akkor sem feltétlen 
olvasták el. Nem ez volt az egyetlen példa a rendelkezésre álló információ mellőzésére. 
A szavazóhelyiségeknél kitett  tájékoztatókat csak a megkérdezett ek 44 százaléka tartot-
ta hasznosnak, 27 százalék nem vett e igénybe azokat vagy nem volt szüksége rájuk.62 
A hivatalos tájékoztatás problémája volt továbbá, hogy az új választási rendszer leírása 
nyolcszor hosszabb volt az érvényben lévőénél.63 A túl sok információ kétélű fegyver: 
egyrészt megadja a lehetőséget a döntés meghozatalához, másrészt a hosszas mérlege-
lés és értelmezés megnöveli a döntés összköltségét. A választói magatartás elméleti be-
vezetőjénél ezt a kérdéskört járja körül a választói kompetencia témája. Mindazonáltal a 
rendelkezésre álló gondolatmankók segítségével tájékozott  és a tájékozatlan személyek 
ugyanolyan eséllyel hozhatnak „tájékozott an” döntést, ha úgy érzik, kellő információ 
birtokába jutott ak. A népszavazás után a megkérdezett ek 73 százaléka állított a, hogy 
elég információval rendelkezett  ahhoz, hogy tájékozott  döntést hozzon, 65 százalék 
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pedig úgy gondolta, éppen eleget tudott  a témáról.64 Ha mégis úgy érezte volna valaki, 
hogy a tájékoztató anyagok egyike sem adott  választ egy kérdésére, a választási bi-
zott ság a rendelkezésére bocsátott  még egy információforrást: segélyvonalon kérhetett  
további tájékoztatást a népszavazásról. Ugyanazon a vonalon újabb példányt is rendel-
hetett , aki a tájékoztató kiadványt nem kapta meg.65

Mindezek ellenére, a brit választási rendszerről szerzett  ismeretek kevésbé befo-
lyásolták a referendum kimenetelét: a pártvezetők véleménye sokkal meghatározóbb 
volt.66

A politikai szereplők aktivitása és megítélése
mint véleményt befolyásoló tényező

Nemcsak a pártok, hanem egy-egy meghatározó pártt ag viselkedése is befolyásolhat-
ja a választói magatartást. Nyilatkozataik mellett  az egyes eseményeken való puszta 
megjelenésük is tolmácsolni képes a véleményüket az adott  kérdésben. Különösen igaz 
ez ma, amikor a média folyamatosan közvetít a politikai folyamatokról, a választók 
pedig sokkal könnyebben azonosulnak a személyiségekkel, mint az elvont politikai 
üzenetekkel.67 A médiaforradalom újításait – például a közösségi és videomegosztó 
oldalakat – a politika is felfedezte (kezdi felfedezni) magának, s ez még erősíti ezt a 
folyamatot.

A vélemények befolyásolása nem feltétlenül a helyes feltételezéseken alapul, vagyis 
nem biztos, hogy egy politikai szereplő valóban azt a nézetet vallja, amit róla a szavazó 
hisz.68 Elég azonban, hogy a szavazó úgy gondolja, tudja, mi a politikus álláspontja, és 
máris megerősítést nyer a saját nézete (vagy az ellenkezője is történhet: kevésbé népsze-
rű politikus véleménye a másik oldal számára „hozhat” szavazókat).

Az 1975-ös népszavazást zajos belpolitikai helyzet előzte meg. A gazdasági kor-
mányzás és a szakszervezetekkel folytatott  harc terén elszenvedett  kudarcok a konzer-
vatív Heath-kormány bukásához vezett ek. Őket az először kisebbségi, majd többségi 
Wilson-kormány követt e. Mindeközben a Konzervatív Párt és vezetősége következe-
tesen az EK-tagság mellett  állt ki, s ezt a választók is jól tudták. Bár a népszavazást 
megelőzően Edward Heath távozott  a párt éléről, és őt Margaret Thatcher követt e (aki 
híresen szkeptikus volt az integráció iránt), a választókra mégis csak Heath értékelése 
hatott  – az ő esetében lehet csak párhuzamot vonni a parlamenti választásoknál és a re-
ferendumnál gyakorolt hatás között .69 Edward Heath „őszintén lelkesedett  az európai 
integrációért”,70 ez nyilvánvaló volt az alapján, ahogyan az országnak az EK-ba történő 
felvételéért küzdött . Az ő pozitív megítélése is csak minimális hatással volt azonban 
a szavazókra, nem jelentett e egyértelműen a tagság mellett i voksot. A Munkáspártnál 
megint csak az egység hiánya okozott  problémát. Hiába szavazott  rövid időn belül 
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kétszer is bizalmat a lakosság Harold Wilsonnak, az ő álláspontjának ismerete gya-
korlatilag semmilyen befolyást nem gyakorolt a szavazókra, így nem tudta az „Igen” 
táborát mozgósítani.71

A közös piaci tagság kapcsán kialakult vita ugyanakkor keresztülvágta a pártpoliti-
kai hovatartozás szerinti hagyományos törésvonalakat. Így egy oldalra került például a 
konzervatív Enoch Powell és a munkáspárti Michael Foot, akiket saját pártjuk is a jobb-, 
illetve baloldal radikális szereplőiként tartanak számon. A középosztály számára ez azt 
jelentett e, hogy ha a szélsőséges nézeteket valló két politikus egyaránt a tagság ellen 
van, akkor „az talán valami jó lehet”.72

A választások kapcsán a British Election Study (BES) 1964 óta készít felméréseket a 
várható részvételről, a választói magatartásról és az azt befolyásoló tényezőkről.73 Így 
tett  a 2010-es választások esetében is. A felmérések az előbbiek mellett  kitértek a párt-
vezetőkről kialakult képre is: milyen népszerű Cameron, Clegg és Miliband a választók 
körében, mennyire tartják őket kompetens vezetőnek. E téren a liberális demokraták 
eleve „hátrányos” helyzetből indultak, mivel vezetőjük, Nick Clegg a választásokat kö-
vetően kikerült a kedvelt politikusok köréből,74 népszerűsége nagyot esett : az 1-től 10-ig 
terjedő skálán a júniusi 5,1 helyett  egy évvel később csak 3,7 körüli értéket ért el. Tehát 
ha valaki pusztán a szimpátia alapján szavazott  (volna), az minden bizonnyal a liberális 
demokraták ellen és az alternatív választás elutasítására voksolt.

A Munkáspártnál viszont ismét megjelent a sokat emlegetett  megosztott ság. Számos 
rangidős munkáspárti képviselő (Margaret Beckett , John Prescott  és John Reid) nyíl-
tan vállalta a Milibandétől eltérő véleményét és az érvényben lévő, „a győztes mindent 
visz” választási rendszer mellett  foglalt állást.75

A választókat azonban nemcsak az befolyásolja, hogy a pártvezetők mit gondolnak 
az adott  kérdésben, hanem az is, hogy mennyire bíznak meg bennük. Ha az egyén 
megbízik az őt képviselő politikusokban, akkor jobban kötelességének érzi, hogy részt 
vegyen a szavazásokon – legyen szó helyi, regionális, országos választásokról vagy 
népszavazásról.76 Ugyanakkor a politikusokba vetett  hit önmagában nem elég, szükség 
van arra, hogy a vezetőt kompetensnek is tekintsék. A BES által a vezetői kompetencia 
kapcsán készített  felmérés hasonló eredményt mutat, mint a népszerűséginél. A 2010-es 
választásokat követően a vezetők képességeibe vetett  hit csökkent, méghozzá nagyobb 
mértékben, mint amennyivel a népszerűségük.77 A három közül még így is David 
Cameront tartott ák a legalkalmasabbnak: a referendumig eltelt egy év alatt  6,2-ről 4,9-
re esett  vissza a skálán, míg Ed Miliband 4,9-ről 4,1-re, Nick Clegg pedig 5,6-ról 3,5-re.

A 2011-es népszavazásnál ezek alapján a három nagy párt vezetői közül a két ko-
alíciós partner megítélése volt kimutatható hatással a szavazók döntésére. Cameron 
csendes elutasító magatartása az alternatív választás ellen szavazók táborát gyarapítot-
ta, ahogy – akarata ellenére – Cleggé is, akinek megnyilvánulásai a kívántt al ellentétes 
hatást értek el, és kedvezőtlen megítélése a másik oldal felé terelte a szavazókat.
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A referendumot megelőző kampány hatása a szavazásra

A szavazásokat – népszavazásokat, parlamenti választásokat – megelőző kampányok 
a politikai kommunikáció részét képezik. Ez az a folyamat, amely során megvalósul 
az információ áramlása a politikusok, a média és a nyilvánosság között .78 A kampány 
során a felek célja, hogy az ügyüknek minél több választót megnyerjenek. Ennek ér-
dekében racionális érvekkel vagy akár az érzelmekre ható üzenetekkel bombázzák a 
publikumot, saját álláspontjuk előnyeit, pozitívumait kiemelve (pozitív kampány) vagy 
a másik oldal hátrányait, negatívumait hangoztatva (negatív kampány). Még azokat is 
megérinti a kampány szele, akiket nem érdekel a politika vagy az aktuális szavazás.79

Az 1975-ös népszavazásnál az EK-tagság mellett i és elleni kampány nem volt isme-
retlen a választók számára, hiszen a két évvel korábbi csatlakozást megelőzően is jelen-
tős kampánytevékenység folyt, mindkét oldalon több csoport harcolt a szavazók szim-
pátiájáért. A „Tartsuk Britanniát kívül!” („Keep Britain out”) és a „Közös Piac-ellenes 
Liga” („Anti-Common Market League”) elnevezésű mozgalmak soraiban munkáspárti és 
konzervatív képviselők egyaránt voltak.80 A jelentős taglétszámmal és mozgósítási ké-
pességgel rendelkező szakszervezetek népszavazás előtt i kampányjelenléte rendkívül 
fontos volt – gyűléseket szerveztek és szórólapokat készített ek –, ugyanakkor ők is meg-
osztott ak voltak, mindkét oldalon találhatt unk közülük. A Szakszervezeti Kongresszus 
hivatalos álláspontját képviselte a „Bett er out than in”, vagyis a „Jobb kívül, mint belül” 
kampány, mely szerint „az EK-tagság fenntartása egyértelműen káros hatással van a 
brit gazdaságra”81 – ezt erősített ék a közlekedési (TGWU) és a nyomdai dolgozók szak-
szervezetei is. A kampány során a legnagyobb példányszámú EK-ellenes brosúrát a 
TGWU-nak a havi 300 000-es normál példányszámot is meghaladó kiadványa (Record) 
jelentett e.82

Szintén az EK-ban maradás ellen tevékenykedett  a „Get Britain out” („Vigyük ki Bri-
tanniát!”) csoport, melyet a TGWU-nak és a technikai dolgozók szakszervezetének 
(ASTMS) a vezetője személyesen támogatott .83 A EK-párti erők oldalán volt aktív a 
„Trade Union Alliance for Europe” („Szakszervezeti Szövetség Európáért”, élén a legna-
gyobb általános dolgozói szakszervezet [GMWU] vezetőivel), a „National Referendum 
Campaign” („Nemzeti Népszavazási Kampány”, NRC), valamint a „Labour Campaign for 
Britain in Europe” („Munkáspárti Kampány az Európai Britanniáért”).84 Az első és a 
harmadik csoportosulás szoros együtt működésben állt, a munka jelentős részét a „fe-
hérgallérosok” szakszervezetének85 tagjai és irodái igénybevételével végezték.

Hiába vett ek tevékenyen részt a tagságuk és a többi választó informálásában és eléré-
sében, mégsem bizonyult hatékonynak a szakszervezetek kampánya, hiszen azt egy-
aránt folytatt ák a bennmaradás mellett  és ellen is. Sokkal hatásosabbak lehett ek volna, 
ha anyagi és emberi erőforrásaikat egy oldalra állítva próbálják meggyőzni a tagjaikat 
és a választókat. Az anyagi forrásaik egyébként is szűkösek voltak, hiszen rövid időn 
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belül több országos és regionális választást is tartott ak akkoriban, melyek fi nanszíro-
zásában szintén részt vett ek. A szakszervezetek közül csupán négy tudott  1000 fontot 
meghaladó támogatást biztosítani az NRC vagy a „Get Britain out” kampánynak.86 Bel-
politikai és gazdasági aggályok szintén meghúzódtak a fojtott kampány hátterében. 
A kedvezőtlen gazdasági helyzet, mely nemcsak az országot, de a világgazdaságot is 
sújtott a, elsőbbséget élvezett  a megoldandó problémák sorában, így az EK ismét so-
kadrangú kérdéssé redukálódott . Ehhez kapcsolható, hogy a Szakszervezeti Tanács-
nak – bár nem értett  egyet a munkáspárti kormánnyal – sokkal fontosabb volt a stabil 
belpolitikai környezet. Rossznyelvek szerint Jack Jones, a TGWU vezetője és Wilson 
miniszterelnök titkos megállapodást is kötött  arról, hogy visszafogják a kampány ak-
tivitását.87

A tagság mellett  vagy ellen szóló érvek természetesen nem csak a szakszervezeteken 
keresztül érték el a választókat. A pártok és mozgalmak a televízióban és a nyomtatott  
sajtóban is közvetíthett ék nézeteiket. A televíziónak – az ott  érvényben lévő függet-
lenségi elvárás miatt  – a kampány kimenetelére gyakorolt közvetlen hatása nehezen 
mérhető, befolyása minden bizonnyal minimális. Alighanem inkább annak van jelen-
tősége, hogy a különböző híradásokban hogyan közvetítik a kulcsszereplők megnyil-
vánulásait és a kampányhoz kapcsolódó eseményeket. Sokkal inkább nyomon követ-
hető azonban a kampányhatás a nyomtatott  sajtón keresztül, amely a vita elsődleges 
fórumának tekinthető.88

Az 1975-ös referendumról részletesebb tudósítást kapott  a publikum a sajtó hasábja-
in, mint a 2011-esről. Colin Seymour-Ure szerint az általa vizsgált nyolc lapban az 1975-
ös népszavazást közvetlen megelőző négy hétben a vezércikkek 18 százaléka (33 cikk) 
foglalkozott  a népszavazással. Alan Renwick és Michael Lamb eredményei szerint az 
alternatív választási rendszerről szóló 2011-es népszavazás előtt  mindössze kilenc ve-
zércikk (5 százalék) foglalkozott  a kérdéssel.89 A szerzőpáros az összehasonlítást elvé-
gezte a The Times archívuma alapján is, melyben a korábbi népszavazás idejéről szár-
mazó cikkek szintén fellelhetők voltak. A két esemény tudósítása között i különbség itt  
még nagyobb: az említett  időszakokra vonatkozóan a releváns cikkek száma 1975-ben 
még 336 volt, 2011-ben pedig csak 45.90 Annak ellenére tehát, hogy az EK-val kapcsola-
tos ügyek nem tartoznak a nagy érdeklődést kiváltó témák közé, az 1975-ös népszava-
zást megelőző hetekben mégis hangsúlyosabban foglalkozott  vele a sajtó, mint a szintén 
régóta a napirenden szereplő alternatív választás kérdésével.

A sajtóban megjelenő szándékos félreinformálás vagy hamis állítások közlése 1975-
ben nem volt jellemző. Seymour-Ure a legszembeötlőbb furcsaságként az EK-tagság 
kérdésében leginkább elfogult Daily Mirror által alkalmazott  vizuális megjelenítést 
emelte ki, pontosabban a gyermekek szerepeltetését.91 A népszavazás napján és néhány 
lapszámmal korábban az újságban közölt EK-párti cikkek mellé gyermekeket ábrázoló 
képeket csatoltak; ezek célja pusztán az volt, hogy a szavazók érzelmeire hassanak, 
érdemben nem kapcsolódtak az írásokhoz.
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Tehát az 1975-ös népszavazás idején a bizonytalan szavazók egyértelműen nagyobb 
arányban szembesültek a nyomtatott  sajtóban a bennmaradást támogató érvekkel és 
nézetekkel, nagyobb volt az esélye, hogy valakit az „Igen” tábor toborzása elérjen. Szin-
tén őket erősített e, hogy sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkeztek, így hatékonyab-
ban tudtak kampányolni, mint riválisaik: tizenegyszer több pénzt költött ek a kampány 
során, mint a „Nem” tábora, így a mindkét félnek járó állami támogatás (125.000 font) 
közel sem tudta kiegyenlíteni az esélyeket.92

A 2011-es népszavazás kapcsán feltételezhetjük, hogy a kampánynak nagyobb esé-
lye volt befolyásolni a szavazókat, hiszen a lakosság körében rendkívüli alacsony volt 
az alternatív választási rendszerrel és a kérdéssel kapcsolatos ismeretek szintje. Ennek 
oka az is, hogy a népszavazás kiírásának hátt erében kevésbé a közakarat, mint inkább 
egy szűk elit szándéka húzódott  meg: a politikai körökben régóta napirenden volt a 
választási rendszer módosítása és a népszavazás lehetősége, a lakosság fi gyelmének 
középpontjába mégis csak a 2010-es választásokat követően került a téma. Mivel kevés-
bé ismert és vitatott  téma volt az alternatív szavazás, a kampány kezdetén a lakosság 
kevés ismerett el és érdeklődéssel rendelkezett .93 Tipikusan nagyobb a szavazói ma-
gatartás volatilitása az olyan jellegű népszavazások esetében, amelyek vitája kevésbé 
foglalkoztatja a lakosságot, sokszor éppen azért, mert e referendumokat felsőbb körök 
kezdeményezik,94 ahogy 2011-ben is történt. Jellemzően ilyenkor a kampány kezdetén 
tapasztalható támogatás folyamatosan alábbhagy.

A kampány hivatalosan 2011. február 16-án vett e kezdetét,95 közel két és fél hónap 
állt tehát a felek rendelkezésére, hogy a szavazókat maguk mellé állítsák. A 2000-ben 
elfogadott  PPERA a referendumok technikai lebonyolítására, a pártok regisztrációjára 
és fi nanszírozásuk nyilvántartására, a kampánykiadásokra vonatkozó szabályokat és a 
kampány során követendő elveket is tartalmazza.96 A törvény értelmében a választási 
bizott ság veszi nyilvántartásba a kampányoló szervezeteket, útmutatást nyújt nekik a 
kampány során, és meghatározza az általuk felhasználható támogatás összegét.97

A választási bizott ság hatáskörének részét képezi a közpénzekből származó támo-
gatás összegének és felhasználási feltételeinek megállapítása, valamint a felhasználás 
ellenőrzése is. Az „Igen” és a „Nem” kampány is tekintélyes összegű, közel 140.000 font  
támogatásban részesült – a „Nem” ernyőszervezet 147.000 fontt al számolt el a kampány 
végén, az „Igen” csoport kicsit kevesebbet költött , 140.000 fontot. Ez kizárólag a válasz-
tási bizott ságon keresztül lehívható összeget jelenti, mely a kampányok főhadiszállá-
sának létrehozására, helyiségek bérlésére és egy minimális személyzet alkalmazására 
volt fordítható.98 A teljes költségek ezt természetesen jóval meghaladták. Egyik csoport 
sem léphett e túl az 5 millió fontos költségvetési limitet – a hivatalos kampányidőszak 
alatt  ennek a közelébe sem értek. Az elszámolásban a „Yes to Fairer Votes” kampány 
2,2 millió fontos költekezést vallott  be, míg a „No to AV” kampány ismét több pénzből 
gazdálkodott : bevallása szerint 3,5 millió fontból. A tényleges költségek ennél minden 
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bizonnyal magasabbak voltak, hiszen e két érték kifejezett en a hivatalos kampány ide-
jére értendő. A „Nem” legnagyvonalúbb támogatója maga a Konzervatív Párt volt, a 
másik oldalon az Electoral Reform Society-t és a Joseph Rowntree Reform Trustot tün-
tett ék fel gáláns donorként.99

A Konzervatív Párt nemcsak adományozóként jelent meg, hanem mint kampányoló 
fél is. A 2000-es törvény értelmében a regisztráló parlamenti pártok kampányköltsége-
it a megelőző parlamenti választásokon szerzett  szavazatok függvényében határozzák 
meg. A konzervatívok a szavazatok több mint 30 százalékát szerezték meg 2010-ben, 
így regisztrált kampányolóként a legmagasabb limit vonatkozott  rájuk: 5 millió fontot 
költhett ek. Őket követt ék a szintén regisztrált liberális demokraták, akiknek az előző 
évi szavazatok több mint 20 százalékával 4 millió fontos limitet határoztak meg.100

A választási bizott ság – mint azt a „Politikai ismeretek” részben kifejtett em – nem-
csak felügyelte és irányított a a folyamatot, hanem abban maga is aktívan részt vett  
(pl. tájékoztató kiadvány készítése). De egyéb csatornákon is közvetített e pártatlan tájé-
koztatását – televízióban, rádióban és online felületen is. Kampányköltsége még így is 
elmaradt a két nagy ernyőszervezetétől: körülbelül feleannyi lett , mint azoké.101

A politikai pártokról, választásokról és népszavazásokról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, a feleknek egyenlő lehetőséget biztosítva elkészült a két tábor televízió-
ba szánt adása is. Ezeket az előírások szerint néhány kijelölt adó volt köteles műsorra 
tűzni. A műsoridőért a kampánycsoportoknak nem kellett  fi zetniük, ugyanakkor az 
adók meghatározhatt ák a kampányanyag hosszúságát. Öt televízió csatorna (BBC, ITV, 
Channel 4, S4C és Channel 5), valamint három független nemzeti rádióadó (talkSPORT, 
Classic FM és Absolute Radio) volt felelős a kampányanyagok közvetítéséért, egyszer 
a kampány elején és egyszer a szavazást megelőző napokban. Mindkét alkalommal 
a „Nem” kampányfi lmjét vetített ék először az adók (április 11-én és május 2-án); az 
„Igen” fi lmje másnap került adásba.102 Egy panelfelmérés eredményei szerint az „Igen” 
háromperces első fi lmjét a megkérdezett ek 38 százaléka látt a, a kicsit rövidebb máso-
dikét pedig 25 százalék. A „Nem” csoport első, négyperces anyagát ezzel szemben 31 
százalék nézte meg, az ellenfélével hosszúságú másodikat pedig szintén 25 százalék.103 
A nézett ségi adatok nem tűnnek magasnak, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy 
a kampányanyag ingyenes sugárzása összesen két műsorsávra vonatkozott , és csak né-
hány adó tűzte műsorra őket.

A választók megnyerésére a kiadványokon, weblapokon és televíziós reklámokon 
túl maguknak a politikusoknak a megszólaltatása is hatásos eszköz lehet. Ezt illető-
en eltérő állásponton volt a két kampány:104 a „No to AV” munkáspárti és konzerva-
tív politikusokat egyaránt igyekezett  szerepeltetni, mi több, szerett ék volna, ha David 
Cameron is markánsabban mellett ük foglal állást. Erre a kampány végéig kellett  vár-
niuk, mert bár a miniszterelnök kezdettől fogva ellenezte az alternatív választási 
rendszert, a liberális demokratákkal kötött  koalíció stabilitása érdekében nem támadta 
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nyíltan a kezdeményezést. Később mégis határozott an megcáfolta az „Igen” csoport 
érveit és Nick Cleggnek az új rendszerrel kapcsolatban tett  kijelentéseit.105 A „Nem” 
kampány végső soron megnyerte magának a miniszterelnököt.

Az alternatív választási rendszerről tartott  népszavazás kapcsán természetesen a 
sajtó is állást foglalt, bár érdemben kevesebbet foglalkozott  vele, mint az EK-tagságról 
szóló népszavazással. A Renwick–Lamb szerzőpáros említett  kutatása alapján elmond-
ható, hogy a komolyabb kiadványok többet foglalkoztak a referendummal, mint a bul-
várlapok. Ez alól kivételt képez a Financial Times, amelynél még a Sun is többet írt róla.106 
A két végletet a Guardian és a Mirror képviselte: az előbbi a kérdéssel sokat foglalkozó, 
az utóbbi az azt kevésbé előtérbe helyező lapként. A Guardian ebből a szempontból meg-
őrizte pozícióját: 1975-ben is ők foglalkoztak a legtöbbet a referendummal.107 A Guardian 
és a Mirror 2011-ben is a hivatalos munkáspárti álláspontot képviselte (ahogy 1975-ben), 
így az alternatív választást támogatta, akárcsak az inkább a liberális demokra-
ták nézeteihez közel álló Independent is. A Guardian olvasói esetében kifejezetten 
jelentős volt az olvasottak hatása, 20 százalékban járult hozzá a döntés meghoza-
talához.108 A konzervatív lapok értelemszerűen a „Nem” kampányt erősített ék. A Sun 
olvasói szintén nagyobb valószínűséggel szavaztak az alternatív választási rendszer 
ellen.109 De a Telegraph, Times, Express és Mail lapok is az érvényben lévő, „a győztes 
mindent visz” választási rendszer mellett  álltak ki.110

A kampány során a felhasznált eszközökre kevés panasz lehetett : a felek a hagyo-
mányos szórólapos informálástól a legújabb tömegkommunikációs csatornák igénybe-
vételéig mindent igénybe vett ek, hogy elérjék és meggyőzzék a választókat. Ellenben a 
kampány folyamán közölt információ problémás és vitatható volt. Az arányos választás 
nem ismeretlen a brit választók számára, hiszen az helyi vagy regionális szinten vala-
milyen formában már érvényben van. Ennek ellenére a választási bizott ság tájékoztató 
kiadványában az alternatív választás leírása nyolcszor hosszabb volt az „a győztes min-
dent visz” rendszerénél. A „Nem” tábor meg is ragadta a lehetőséget, és kampányában 
kiemelt szerepet kapott  az alternatív választás bonyolultsága; az első televíziós kam-
pányvideójuk is ezt a jellegzetességet hangsúlyozta. Mindkét kampány olyan megvi-
lágításban tárgyalta a méltányosság kérdését, és azt, hogy az egyik rendszer bizonyos 
jegyei miért demokratikusabbak vagy a másiké miért nem, hogy az az ő nézeteiket 
támassza alá.111

Az 1975-ös népszavazásnál látott  módszerre – gyermekekről készült képeit elhelye-
zése a vitában felsorakoztatott  érvek mellé, pusztán azért, hogy a választók érzelmeire 
hassanak – jelen esetben is volt példa. A „No to AV” a kampány kezdetén az alternatív 
választásra való átállás költségeit emelte ki, és azt hangsúlyozták, hogy arra nagyobb 
szükség lenne az egészségügyben – ezt demonstrálandó, egy beteg kisbaba képét he-
lyezték a kampányszöveg mellé.112
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Az érzelmi oldalt befolyásoló érveit a közelmúlt eseményeiből gyűjtött e össze mind-
két tábor. Az „Igen” a képviselők jutt atása körül kialakult 2009-es botrányra és a po-
litikusok népszerűtlenségére hivatkozott  – ez nem volt eredményes, hiszen az akkori 
felháborodás a népszavazás idejére csillapodott . Érveik között  szerepelt még, hogy az 
alternatív választás révén a parlamenti képviselők keményebben dolgoznának: jobban 
látnák el az állampolgárok képviseletét, ha legalább a szavazatok felére lenne szüksé-
gük a pozíciójuk megszerzéséhez. A feltételezés szerint a képviselők nagyobb fi gyel-
met fordítanának a választók igényeire, a parlamentbe jutás pedig a választók egyértel-
mű bizalmáról tenne tanúbizonyságot.113 A „Nem” ernyőszervezet a rendszeren belül 
– ritkán – előforduló torzításokat és a koalíciós kormányok valószínűségét hozta fel 
példaként, melyet alapvetően instabilnak tekintenek a hagyományosan egypárti kor-
mányzáshoz szokott  Egyesült Királyságban.114 További érvként szerepelt a szavazási 
rendszer megváltoztatásával járó költségek nagysága, ami a meglátásuk szerint elérné 
a 250 millió fontot, pedig azt hasznosabb célokra is felhasználhatna az ország, mint a 
politikusok megválasztása.115 Hogy valójában mekkora ráfordítással lehetne megvaló-
sítani a reformot, még kérdéses volt; a becslés egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy 
a választók számára megkönnyítse a mérlegelést azzal, hogy számszerűsíti a reform 
várható közvetlen költségeit. A felekre tehát egyaránt jellemző volt, hogy a rendszer 
egy-egy karakterisztikus jegye köré épített ék fel érvrendszerüket.

A népszavazásokat megelőző időszakban a sajtó aktív volt, ugyanakkor pártatlan 
tájékoztatással nem szolgált, hiszen 1975-ben és 2011-ben is elfogultak voltak a lapok; a 
pártok szimpatizánsai ezáltal olyan tartalommal szembesültek a cikkekben, melyek a 
meglévő véleményüket csak megerősíteni tudta, megingatni kevésbé. 1975-ben az EK-
tagságot pártoló tartalom győzedelmeskedett  a kampány során, a bizonytalan szavazók 
többségét így az „Igen” oldalára tudták állítani. 2011-ben szintén egyértelműen volt 
hatása a kampánynak: azok, akiket elért a „Yes to Fairer Votes” toborzása, nagyobb való-
színűséggel szavaztak igennel a népszavazáson, mint azok, akiket nem ért el ez a kam-
pány. Ugyanez – ellenkező előjellel – kimondható a „No to AV” esetében is.116 Összessé-
gében azonban a „Nem” kampánynak sikerült több szavazót megnyernie, s a kampány 
során egy folyamatos átrendeződés volt megfi gyelhető az alternatív választást ellenzők 
irányába. Ehhez hozzájárult az a tény is, hogy mindkét oldal rendkívül sok hamis és 
megalapozatlan érvet sorakoztatott  fel, a szakértők bevonását mellőzték, így ahelyett , 
hogy megkönnyített ék volna a szavazók számára a döntést, magukra hagyták őket. 
Ugyanakkor a kampány csak egy tényező a sok közül, mely befolyásolja a választók 
döntését; ennél nagyobb jelentősége volt például a pártosságnak, mint annak, hogy 
melyik kampánnyal került kapcsolatba a szavazó.117
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Összegzés

A két országos népszavazás alapján számos tanulság vonható le. A pártok akkor képe-
sek a javukra befolyásolni a szavazóbázisukat, ha egységes képet tudnak közvetíteni 
az álláspontjukról. A tapasztalatok szerint ezen a téren a kis pártok a legsikeresebbek. 
Az egységes fellépés értelemszerűen nem lehetséges, ha a párt belülről megosztott  – ez 
elsősorban a Munkáspártnak okozott  problémát mindkét népszavazásnál. A hivata-
los kormánypárti véleménynek megfelelő eredménnyel végződtek a népszavazások, 
de a belső megosztott ság hozzájárult ahhoz, hogy a párt szimpatizánsai önállósított ák 
magukat, és nem feltétlen a pártpreferencia szerint adták le a voksukat. A pártprefe-
renciának akkor lehet jelentősége, ha a szavazó nem rendelkezik eleve meghatározott  
véleménnyel a kérdésben, vagy korábban kevésbé ismert témáról van szó. Ilyenkor a 
pártoktól, pártvezetőktől származó gondolatmankók gyorsítják meg a döntési folya-
matot, a kampány is csak megerősíteni tudja az elhatározást. A kampányok szerepe 
jelen esetben a tájékoztatás szempontjából volt meghatározó – a szavazók egyértelmű-
en informáltabbak voltak a kérdésekben a kampány végére –, jelentős átrendeződést a 
szavazóbázison belül nem eredményezett . A referendum kimenetelét mindazonáltal 
képes befolyásolni a kampány hangulata (mely mindkét esetben negatív volt) és a kam-
pányoló felek egyensúlya (az egyik fél egyértelműen erősebb volt a két népszavazás 
során). Ezek mind olyan körülmények, melyekre egy jövőbeni népszavazás esetén a 
pártoknak fi gyelmet kell fordítaniuk.

Az egyensúly hiánya nemcsak a két tábor megjelenési lehetőségei, hanem a fi nanszí-
rozásuk terén is megfi gyelhető volt, ami szintén hatással volt a népszavazások végered-
ményére. Az esetleges további népszavazások kapcsán emiatt  szükséges a szabályozási 
keret módosítása, illetve kiterjesztése. A választási bizott ság számos hiányosságot fe-
dezett  fel a 2011-es népszavazás során,118 melyek a 2000-ben született  PPERA módosí-
tása révén orvosolhatóak. Ez a lépés tovább erősítené a népszavazás intézményét a brit 
alkotmányos rendszerben.

A brit törvényhozás összesen három esetet említ, melyek kapcsán kötelező a népsza-
vazás kiírása: Észak-Írországnak az Egyesült Királyságtól való elszakadása előtt ; Ang-
lia saját nemzetgyűlésének vagy parlamentjének felállítása előtt; végül abban az 
esetben, ha Wales Nemzetgyűlésének további jogalkotói hatalmat delegálnának. 
A European Union Act szintén fontos lépés a népszavazás intézményének megszilárdí-
tása irányába, azonban ez a rendelkezés kizárólag uniós ügyek (új kompetenciák ki-
alakítása vagy meglévők módosítása; az Egyesült Királyság kötelezett ségeiben történő 
változás) kapcsán írja elő a referendumot – a népszavazás kötelezővé tételével így ép-
pen az oly nagy becsben tartott  parlamenti szuverenitást ássa alá. Hogy pontosan mely 
változtatás elég jelentős ahhoz, hogy népszavazásra bocsássák, a törvényben foglalt kö-
vetelményektől és a Parlament mérlegelésétől függ.
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Országos népszavazások az Egyesült Királyságban

1973.
március 8.

Írország maradjon-e az Egyesült 
Királyság része, vagy csatlakozzon 

az Ír Köztársasághoz
(igen a maradásra)

59%-os részvétel
591.820 maradás

6463 leválás

1975.
június 5.

Az Egyesült Királyság maradjon-e az 
Európai Közösségek tagja

(igen)

65%-os részvétel
65% igen
35% nem

1979.
március 1.

Skót devolúció: felállítsák-e a Skót 
Nemzetgyűlést

(igen, de az eredményes szavazáshoz 
szükséges 40%-os részvétel nem 

teljesült)

63%-os részvétel
52% igen (csak a 
választók 33%-a!)

48% nem

1979.
március 1.

Walesi devolúció: felállítsák-e a 
Walesi Nemzetgyűlést

(nem)

58%-os részvétel
20% igen
80% nem

1997.
szeptember 11.

Skót devolúció: felállítsák-e a 
Skót Parlamentet, annak legyen-e 

korlátozott  joga adózás terén 
(mindkett ő igen)

61%-os részvétel
74% igen, 26% nem
64% igen, 36% nem

1997.
szeptember 18.

Walesi devolúció: felállítsák-e a 
Walesi Nemzetgyűlést

(igen)

50%-os részvétel
50,3% igen
49,7% nem

1998.
május 7.

London: közvetlenül választott  
polgármester és Nagy-londoni 

Hatóság felállítása
(igen)

34%-os részvétel
72% igen
28% nem

1998.
május 22.

Észak-Írország: Belfast Agreement
népszavazás a Good Friday  
Agreementről (Nagypénteki 

egyezmény)
(igen)

80%-os részvétel
71% igen
29% nem

2011.
március 3.

Walesi devolúció: szélesebb 
jogalkotási körök a Walesi 

Nemzetgyűlésnek
(igen)

35,5%-os részvétel
63,5% igen
36,5% nem
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2011.május 5.

A House of Commons képviselőinek 
választásánál az egyszerű többségi 
rendszert felváltsa-e az alternatív 

szavazás
(nem)

42,2%-os részvétel
32% igen
68% nem

Forrás: „Referendums Held in the UK”. Parliament.uk, htt p://www.parliament.uk/get-involved/
elections/referendums-held-in-the-uk; Vernon Bogdanor: The New British Consitution. Oxford: Hart 
Publishing, 2009.; Centre on Direct Democracy, www.c2d.ch; „Welsh Referendum 2011”. Wales.gov.uk, 
htt p://wales.gov.uk/legislation/referendumpowers/?lang=en. Letöltés ideje: 2014. május 6.

Résumé
Referendums in the United Kingdom

The British legislation mentions only three cases, which the referendum is required 
with: before Northern Ireland’s secession from the United Kingdom, before sett ing up 
England’s own National Assembly or Parliament, fi nally, in the case of the National 
Assembly of Wales delegates additional legislative authority. The European Union 
Act is also an important step towards the consolidate of the institution of referendum; 
however, this provision requires referendum only in connection with EU aff airs 
(development of new or edit existing competencies, changes in the liabilities of the UK) – 
the compulsory referendum undermines even the parliamentary sovereignty this way. 
To decide what change is signifi cant enough to put to a referendum is depending on the 
requirements contained in the Act and on the deliberation of the Parliament.
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