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Povzetek
Angleško zavzetje irskega otoka in kasnejša reformacija sta ključna dogodka, ki sta
povzročila trajno delitev prebivalcev otoka, ki je vidna še danes. Prebivalstvo je kljub
končanem severnoirskem konfliktu razdeljeno na unioniste, protestantske Angleže ter na
republikanske katoliške Irce. Kljub temu pa lahko na Severnem Irskem opazimo ; tendence
večanja števila prebivalstva, ki sebe opredeljuje kot Severne Irce, kar v tako razdeljeni držav i
predstavlja upanje za vzpostavitev skupne identitete. Da je severnoirska družba razdeljena, je
razvidno tudi v vsakdanjem življenju: obe skupnosti v nekaterih okrajih še vedno ločujejo
mirovni zidovi, otroci obiskujejo šole in obšolske dejavnosti glede n a versko pripadnost.
Tako so lahko interakcije med pripadniki obeh skupnosti zelo omejene. Tradicionalna
razdeljenost družbe je vidna tudi na političnem področju, saj imata največjo volilno podporo
ravno unionistična DUP in republikanska Sinn Féin, ki seveda predstavljata in zagovarjata
svojo volilno bazo. Že tako zapletene družbeno politične razmere na irskem otoku pa je še
dodatno zapletel brexit, ki ga Severni Irci niso izglasovali, a morajo glede na svoj ustavni
status unijo zapustiti. Težavna je predvsem odprta meja, za katero je bilo prelito ogromno
krvi: republikancem namreč predstavlja simboliko in upanje za združitev otoka. Unionisti pa
si želijo vzpostavitve trde meje in ločitev od Evropske unije po vzoru Velike Britanije. Samo
vprašanje meje je povzročilo stopnjevanje napetosti in aktivnosti med še danes aktivnimi
paravojaškimi skupinam, ki lahko zamajejo temelje Velikonočnega miru. Kljub grožnji miru
pa vsi glavni politični akterji, tako evropski kot angleški, stremijo k spravi in k temu, da bi
otok “ločevala” prosto prehodna odprta meja.
Ključne besede: brexit, severnoirski konflikt, posledice, severnoirsko javno mnenje,
unionisti, republikanci.

Abstract
The English conquest of the island of Ireland and the subsequent Reformation are the k ey
events that led to the lasting and still apparent division among the island’s inhabitants.
Despite the end of the Northern Ireland conflict, the population is divided into two groups:
the unionists or the English Protestants and the republican Catholic Irish. Nevertheless, in
Northern Ireland we can see a tendency to increase the number of people who identify
themselves as Northern Irish, which in such a divided country represents hope for the
establishment of a common identity. It is evident in everyday life that the Northern Irish
society is divided – the two communities are still separated by peace lines in some counties,
and children attend schools and extracurricular activities according to their religious
affiliation. Thus, interactions between members of both communities can be very limited.
The traditional division of society is also apparent in the political field, since the unionist
DUP and the republican Sinn Féin have the greatest electoral support, representing and
defending their electoral base. The already complicated socio-political situation on the island
of Ireland has been further complicated by Brexit, which the Northern Irish voted against, but
they still have to leave the European Union due to their constitutional status. The main
problem is the open border, for which a lot of blood has been spilled. To the republicans, it
represents the symbolism and hope for the unification of the island. Unionists, on the other
hand, want a hard border and separation from the European Union, followin g the example of
Great Britain. The very question of the border has led to an escalation of tensions and
activities among paramilitary groups which are still active today. This could very possibly
shake the foundations the Good Friday Agreement has set. Despite this threat to peace, all the
main political actors, both European and English, strive for reconciliation and for the island
to be “separated” by an open border.
Keywords: Brexit, Northern Irish conflict, consequences, Northern Irish public opinion,
unionists, republicans.
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1. UVOD
Po izglasovanju brexita 23. junija 2016 in po šoku, ki ga je le-ta prinesel, se je Velika
Britanija znašla v nelagodnem položaju; pojavila so se številna vprašanja glede prihodnosti;
padla je vrednost funta; prebudile so se težnje po neodvisnosti tako na Škotskem kot na
Severnem Irskem. Ravno Severna Irska je tako postala edini del Združenega kraljestva, ki si
bo delila kopensko mejo z drugo državo, ki je članica Evropske Unije. Glede na burno
preteklost irskega otoka, ki ga prežemajo spopadi med britanskimi potomci in irskimi
potomci, utegne to biti izredno problematično.
Da bi razumeli, zakaj lahko brexit zamaje temelje Velikonočnega sporazuma, se moramo
ozreti v preteklost in opraviti pregled ključnih dogodkov, ki so razdelili otok in družbo na dve
nacionalni identiteti – unioniste in republikance. Za boljše razumevanje glasovanja na
Severnem Irskem nas bo zanimalo, ali je tudi danes družba na Severnem Irskem razdeljena in
kako se ta deljenost kaže v vsakdanjem življenju. Na podlagi tega bomo poskušali oceniti
tudi, v kolikšni meri so rane konflikta še vedno prisotne v kolektivnem spominu severnoirske
družbe. Pri tematiki brexita bomo nato poskušali ugotoviti, ali lahko vzorce konflikta in
razdeljenosti družbe glede na tradicionalno versko-politično opredelitev Severnih Ircev
prepoznamo tudi v glasovanju za brexit. Ker pa je brexit vzbudil vprašanja in zahteve po
ponovnem referendumu o združeni Irski, se je potrebno vprašati tudi, ali lahko brexit prebudi
paravojaške organizacije k ponovni uporabi strelnega orožja in bomb ter tako Severno Irsko
popelje nazaj v preteklost v čas tako imenovanih težav.

1.1. OPREDELITEV TEME
V magistrski nalogi bom raziskovala naslednje raziskovalne cilje:
1. Kako Irci razumejo svojo identiteto v odnosu do Britancev?
2. Kako se kaže razmerje med etničnimi in nacionalnimi identitetami pri katolikih in
protestantih na Severnem Irskem?
3. Kakšna je bila vloga irskih republikancev in unionistov v severnoirskem konfliktu?
4. Kako lahko glasovanje o britanskem izstopu iz Evropske unije (odslej EU) vpliva na
razmere na irskem otoku?
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Navajam naslednje raziskovalne hipoteze, ki jih bom skušala z raziskovanjem potrditi
oziroma ovreči:
1. Razloge za severnoirski konflikt lahko najdemo tudi v različnih percepcijah
nacionalnih skupin pri poimenovanju nacionalne identitete.
2. Pri irskem prebivalstvu lahko še vedno zaznamo prisotnost kolektivnega spomina na
razredne odnose med katoliki in protestanti in na britanske okupacijske prakse.
3. Unionisti in republikanci so se v sporih razhajali predvsem zaradi verskega
prepričanja in zaradi drugačne vizije o politični ureditvi irskega otoka.
4. Posledice izstopa Velike Britanije (odslej VB) iz EU lahko vodijo do obnovitve
severnoirskega konflikta.

1.1. OPIS METODOLOGIJE
Za potrebe pisanja naloge bom analizirala obstoječo sociološko in širše družboslovno
literaturo s področja nacionalizma, mednarodnih odnosov, politične zgodovine Irske, EU.
Naloga bo zato interdisciplinarna; pri tem si bom pomagala tudi s sekundarnimi viri, torej z
relevantnimi članki in spletnimi viri. Prav tako bom v zadnjem delu magistrske naloge
poskušala s pomočjo kratkih polstrukturiranih intervjujev z izbranimi sogovorci (profesorji,
ki predavajo na fakultetah na Irskem in Severnem Irskem) predstaviti različna mnenja o
aktualnem britanskem, irskem in evropskem problemu – brexitu. Z vsemi navedenimi viri
bom poskušala odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja, s katerimi bom nato potrdila
ali ovrgla postavljene hipoteze o tematiki severnoirskega konflikta.

2. ORIS NAJPOMEMBNEJŠIH DOGODKOV V ZGODOVINI
IRSKEGA OTOKA DO VZPONA NACIONALIZMA
Zgodovina ljudstva/naroda/nacije predstavlja ključni del konstrukcije in veziva za veliko
število družb. Napisana teza neizpodbitno drži za prebivalce irskega otoka in za njihov
večstoletni boj za neodvisnost. Zgodovina irskega ljudstva in njena interpretacija dajeta Ircem
v Republiki Irski in republikanskim Ircem na Severnem Irskem podlago za razumevanje
njihove nacionalnosti in identitete. Raznolika zgodovina in različne percepcije zgodovine
irskega otoka so oblikovale različno orientirane politične ideologije. Interpretacija irske
zgodovine, pa naj bo to zgodovina starega veka ali novega veka, ima za današnjo irsko
zgodovino zelo velik vpliv. Zaradi napete zgodovine in kompleksnega odnosa z njihovimi
»kolonizatorji« Britanci Irci še dandanes slavijo svoj dosežek – da so uspeli vzpostaviti in
2

ohraniti svojo irsko identiteto. Obstaja več razlogov, zakaj so si bile interpretacije irske
zgodovine med sabo tako različne. Prvi je ta, da je bila interpretacija zgodovine uporabljena
za širjenje politične ideologije. Verjetno pa je glavni razlog to, da je zgodovina irskega otoka
kompleksna in so jo začeli natančneje raziskovati šele v 19. stoletju. Takrat pa so se že
izoblikovale ideologije in za Irsko še bolj pomembna vera (protestanti in katoliki). Za mnoge
tradicionalne zgodovinarje (ki so se izobraževali v tradicionalnih šolah) je bila zgodovina
Irske trpljenje irskega naroda in plemeniti boj proti britanski nadoblasti. Za druge pa je bila
irska zgodovina prav tako plemenit in trdovraten boj ulstrskih protestantov za ohranitev
njihove identitete, vere in ozemlja na Severnem Irskem. (Coohil 2000, 1-2).
Pomembno je poudariti, da se lahko na irskem otoku tudi dandanes reproducirajo zelo
raznolike interpretacije irske zgodovine, saj – kot bomo videli – večino otrok na Severnem
Irskem obiskuje šole glede na versko pripadnost. Šolski sistem, ki zaobseže vse otroke, je
namreč državni aparat, ki ga država lahko uporablja za učenje politične ideologije; ta se
producira tudi prek učenja zgodovine posameznega ljudstva. Tako se lahko katoliški otroci
učijo drugačno verzijo zgodovine kot otroci v protestantskih šolah. Različna interpretacija in
poučevanje zgodovine lahko tudi dandanes vplivata na ohranjanje deljene družbe med
protestanti in katoliki na Severnem Irskem, saj lahko vzbujata zadržke do vzpostavitve
globljih odnosov med obema skupnostma. Konflikti med obema skupnostma, kot bomo videli
v nadaljevanju, so bili namreč del vsakdanjega življenja na irskem otoku.

2.1. IRSKI OTOK PRED PRIHODOM BRITANCEV
Irci naj bi bili po izvoru Kelti, ki so pred več tisoč leti na irski otok prišli iz vzhodne Francije
in iz severne Španije. Kelti so govorili Q-keltsko, v stoletjih se je jezik z asimilacijo z irskimi
prebivalstvom preoblikoval v irsko galščino.1 Jezik se tako razlikuje od angleščine. Irščina je
veljala že za mrtvi jezik, saj so jo govorili le nekateri revnejši sloji prebivalstva, predvsem
kmetje na vzhodu otoka. Nato pa so z vzponom republikanskega nacionalizma začeli obujati
irski jezik, ki so ga vključili tudi v šolski kurikulum. Večina Ircev tudi danes govori angleško,
a se čedalje več otrok in starejših uči irščine. Prav tako lahko poslušajo irsko radio postajo in
gledajo irsko televizijsko postajo. Irski jezik naj bi tako postajal čedalje modernejši (Vicary
2008, 7).

1

History of Ireland. https://www.rareirishstuff.com/about-us/about-you.406.html (Dostop: 10. 03. 2020).
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Kelti naj bi oboževali petje, konje in zgodbe; izdelovali so tudi zlat in srebrn nakit. Grški
pisatelj Diodorus Siculus je o Keltih zapisal: “Kelti so visoki in močni. Nosijo barvite majice
in hlače. Preden gredo v boj, se zberejo na kup in zakričijo v en glas. So zelo dobri bojevniki.
Ko Kelt ubije človeka, mu odreže glavo in jo obesi nad vrata svoje hiše” (Ibid, 5). Keltski
izvor še dandanes navdihuje številne Irce, saj lahko njihove simbole in mitologijo
(štiriperesno deteljico, keltski vozel, križ) najdemo na celotnem otoku. Keltska – galska
kultura (jezik) je za nekatere Irce pomemben pokazatelj njihovega avtentičnega izvora in
kulture, ki se razlikuje od britanske.
Pomembna oseba iz zgodovine irskega otoka je tudi sv. Patrik, ki velja za zavetnika Irske in
začetnika katoliške vere na Irskem. Naj na kratko povzamem njegovo zgodbo. Patrika so Irci
kot ujetnika pripeljali iz Britanije, ko je imel 16 let. Kot vsi ujetniki je tudi on približno 6 let
opravljal delo oskrbovalca ovc. Med življenjem na Irskem je Patrik postal izredno religiozen
in ko je nato uspešno pobegnil nazaj v Britanijo, je v svojem videnju dobil nalogo, da se mora
vrniti nazaj na Irsko. Po izobraževanju v francoskem samostanu je večino misijonarskega
dela opravljal na Severnem Irskem, kjer je vzpostavil sistem samostanov in cerkva (Coohil
2000, 9). Sv. Patrik tako postane najbolj znan irski krščanski misijonar; njegov pomen in
prispevek k širjenju katoliške vere na Irskem vsako leto 17. marca (dan sv. Patricka) slavi na
milijone ljudi.

2.2. REFORMACIJA
Na otoku je po 16. stoletju religija postala ključni dejavnik delitve prebivalstva: Anglija je
postala protestantsko kraljestvo; institucionalizirala je vojsko, anglikansko cerkev, katere
glavar je postal monarh. Na Irskem je bila v sklopu reformacije irska cerkev s
parlamentarnim konsenzom spremenjena v protestantsko. Kraljica Elizabeta I je tako postala
njena najvišja poglavarka. Večina irskega prebivalstva je nasprotovala reformaciji in tako so
ostali zvesti katoliški veri. Z reformacijo se je začela verska delitev irskega prebivalstva, ki je
– kot bomo videli na primeru – na Severnem Irskem vidna še dandanes. Religija je tako
postala neločljiv del irske politike. Verska orientacija je postala sinonim za različne politične
stranke in ključni dejavnik oblikovanja irske etične zavesti (Andre 1999, 2). Za protestante je
tako kralj postal najpomembnejša oseba cerkve. Za katolike pa papež, ki cerkvi poveljuje iz
Vatikana (Vicary 2008, 13). Kot bomo videli, so razlike v veri in posledično v nacionalni
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identiteti postale ključni vzrok številnih konfliktov in spopadov med staroselci in njihovimi

“kolonizatorji”.
Pri irskem primeru nacionalizma je zanimivo, da je imela pri delitvi večinskega irskega
prebivalstva od protestantskega anglo-irskega in angleškega prebivalstva glavno vlogo
krščanska vera. V večini drugih primerov, še posebej v vzhodni Evropi, je bil jezik močnejše
sredstvo ločevanja in delitve kot religija oziroma veroizpoved (Rizman 1991, 227).

2.3.

NAČRTNO UVELJAVLJANJE DEMOGRAFSKIH SPREMEMB

Po uspešni zadušitvi upora irskega prebivalstva ob prelomu 17. stoletja je pod angleško oblast
prišla tudi provinca Ulster (današnja Severna Irska), ki je veljala za najbolj uporno in najbolj
katoliško provinco. Angleži so s ciljem zmanjšanja uporov začeli z načrtnim naseljevanjem
angleškega in škotskega prebivalstva na otok (Vicary 2008, 13). Načrtna naselitev angleškega
in škotskega prebivalstva na začetku 17. stoletja je tako postala demografska osnova za
konflikt. Prišleki so se od staroselcev razlikovali glede na religijo, jezik, družbene običaje in
glede na ekonomski status. Konflikti med skupinama, ki so se odražali skozi očitke o
zasedeni zemlji in se manifestirali skozi politične proteste, so postali stalnica zgodovine
irskega otoka (Montville 1990, 151).
Cilj načrtnega naseljevanja (“The Plantation of Ulster”) je bila tako urbanizacija in
povečanje deleža Angliji lojalnega prebivalstva. Težišče naseljevanja prebivalstva je bila
provinca Ulster; delež naseljenega prebivalstva se tako do konca 17. stoletja poveča z 2 % na
27 %. Novo naseljenim prebivalcem so Angleži dodelili zemljo, ki so jo odvzeli katolikom
(Andre 1999, 2). Katoliški Irci so se leta 1641 uprli in zahtevali vračilo zemlje. Zavzeli so
svoje nekdanje hiše ter pobili na tisoče protestantov. Osem let kasneje nato angleška vojska z
Oliverjem Cromwellom na čelu napade Irsko. Cromwell pa postane kralj Anglije (Vicary
2008, 13). Tako so protestantje v last dobili najbolj rodovitne pokrajine Irske; katoličanom je
pripadla opustošena zemlja. Ta delitev ozemlja je povzročila trajno zaznamovanost
katoličanov, saj so bili primorani (zaradi nerodovitne zemlje) živeti v revščini, ki so jo
občutile tudi prihodnje generacije. Katoličani so pred državljanskimi vojnami imeli v lasti
približno 60 odstotkov zemlje, po prerazporeditvi pa le 25 (Coohil 2000, 9).
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2.4. BITKA PRI AUGHRIMU
Bitka pri Aughrimu leta 1691 je bila končni poraz katoliške Irske in začetek protestantskega
vzpona. Odločilna je bila bitka v Williamitski vojni med Jakobiti (podporniki katoliškega
kralja Jakoba II) in Williamiti (podporniki protestantskega princa Williama III Oranskega). V
eni izmed najbolj krvavih bitk na Irskem je bilo ubitih več kot 7000 ljudi. Zmago
protestantskega kralja Oranskega nad katoliki še danes slavijo podporniki gibanja Oranžnega
reda, ki na obletnico bitke ob reki Boyne (12. julija) organizirajo proslave.2 Njihovi shodi so
skozi leta povzročali veliko konfliktov in neodobravanja s strani katolikov, saj tako rekoč
praznujejo dogodek, ki je trajno zaznamoval katoliško skupnost z velikim številom smrtnih
žrtev in omogočil dokončno podreditev katoliškega prebivalstva.

2.5. IRSKA V OBDOBJU KAZENSKIH ZAKONOV
Protestanti po zmagi prevzamejo oblast nad irskim parlamentom. V obdobju med leti 1695 1728 tako sprejmejo niz ukrepov, s katerimi omejijo katoliško bogoslužje. Katoličani so bili
odpuščeni iz delovnih mest v parlamentu in v odvetniških pisarnah; prav tako niso smeli
opravljati del v vojski ali mornarici. Zakoni izključitve so bili uveljavljeni z oblikovanjem
prisege za vladne in poklicne položaje, v katerih so morali zanikati preobrazbo elementov
kruha in vina v Kristusovo telo. Čaščenje device Marije ali katerega koli drugega svetnika so
označili za vraževerje in malikovanje. Na tem delu lahko poudarimo, da je verjetje v
katoliške dogme temelj katoliške vere. Katoličani, ki niso zaprisegli, niso smeli opravljati
svojega dela. Tako imenovani Penalni zakoni pa katolikov niso omejevali pri trgovanju in
industriji. Najbolj so jih omejevale restrikcije lastništev zemlje. Katoličanom namreč ni bilo
dovoljeno kupovanje posesti; prav tako se niso smeli zadolževati za več kot 30 let. Katoličani
so na Irskem sicer predstavljali večino populacije, a so bili po mnenju Britancev zaradi
odvzete politične moči v manjvrednem položaju in tako niso ogrožali protestantske
ekonomske prevlade (Coohil 2000, 26-33).
Vsi ti vpeljani zakoni so seveda močno zaostrili odnose med protestanti in katoliki; katoličani
so se zakonom upirali, saj so jim bile odvzete pravice do zemlje, ki je bila za njihov obstoj in
preživetje ključna, saj je bila Irska do takrat predvsem kmetijska dežela. Prav tako so jim bile
odvzete priložnosti do bolje plačanih služb, ki so jih od takrat naprej zasedali protestantje.
2

Eleven moments that changed Ireland’s history. https://www.irishcentral.com/roots/history/eleven-momentsthat-changed-irelands-history (Dostop: 11. 03. 2020).
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Dostop do bolje plačanih služb je bil katoličanom (kot bomo videli) oviran še mnogo stoletij.
Tako so imeli slabši ekonomsko-socialni položaj, ki je prišel do velikega izraza v času velike
lakote, ki je prizadela predvsem najrevnejše prebivalstvo.

2.6. VELIKA LAKOTA
V tistem času je večina katoličanov živela na manjših revnejših kmetijah. Prehranjevali so se
večinoma s krompirjem, ki je uspeval tudi na opustošeni zemlji. Leta 1845 se je zgodila
katastrofa; krompir je zaradi neznanega razloga postal črn in tako neužiten. Najrevnejši irski
prebivalci so tako ostali brez glavnega vira prehrane (Vicary 2008, 16). Lakota in vsesplošno
pomanjkanje, ki je trajalo vse do leta 1849, je zahtevalo skoraj dva milijona življenj. Veliko
Ircev se je zaradi pomanjkanja takrat preselilo v ZDA. Irsko prebivalstvo se je zmanjšalo za
skoraj polovico. V ZDA je posledično nastala močna irska diaspora, ki je v naslednjih
obdobjih dobila velik politični vpliv. Medtem ko se je jug otoka soočal s številnimi izgubami,
pa je severni del doživljal industrijski razcvet, ki je še bolj poglobil ekonomske in politične
razlike med katoliki in protestanti. Kljub slabim letinam so bili Irci še vedno primorani
izvažati živilske izdelke v Anglijo (Andre 1999, 4).
Velika lakota je vzpodbudila vprašanje odnosa Velike Britanije (v nadaljevanju VB) do
Irske. Čedalje glasnejša je postajala javna debata o tem, kaj bi lahko vse Anglija naredila, da
bi omilila lakoto in zmanjšala število smrtnih žrtev. Kljub skromni finančni pomoči (Irish
relief) 300.000 funtov in začasni ustanovitvi skupnih kuhinj je lakoto rešila le zdrava letina
krompirja. Krompir brez pege je tako obrodil leta 1852. Dogodki, povezani z lakoto, so
vplivali tudi na politiko. Irski odpor do Britancev je postajal vse večji, saj so računali na
britansko pomoč pri reševanju krize. Britansko vlado in posestnike so zaradi pasivnosti krivili
za tako veliko število smrtnih žrtev in migracij. Tako so nacionalisti v znamenju napetih
odnosov v času lakote skovali poznani pregovor: “the Almighty send the potato blight but the
English created the famine”. (Vsemogočni je poslal krompirjevo pego, a Angleži so ustvarili
lakoto) (Coohil 2000, 59-73).
Na angleški pasivni odnos pri reševanju lakote lahko gledamo tudi z drugega zornega kota.
Nekateri so bili mnenja, da Velika lakota ni bila zgolj lakota, saj nekaterim Britancem ni bilo
v interesu, da bi zagotovili zadostno pomoč Ircem. Gospodarski svetovalec kraljice Viktorije
Nassau Senior je izrazil bojazen, da irska lakota “ne bo pobila več kot milijon ljudi in da bo
to komaj dovolj za dobro”. Kot pomočnik ministrstva za finance in glavni upravitelj lakote
7

“olajšanja” Trevelyan je opisoval lakoto kot “učinkovit mehanizem za zmanjšanje presežka
prebivalstva” in kot “Božjo sodbo” o “moralnem, sebičnem, sprevrženem in turbulentnem
značaju (Ircev)”. Medtem ko je bilo več kot milijon Ircev prisiljenih iz domovine odpotovati
na natrpanih kovinskih ladjah, je uredništvo londonskega Timesa zapisalo:“Zahvaljujoč
bogati previdnosti bo Irec na bregovih Shannona kmalu tako redek prizor kot rdeči Indijanec
na bregovih reke Hudson.” 3
Vsi ti dogodki, ki smo jih opisali, so le stopnjevali napetosti med dvema skupnostma na
irskem otoku. Katoliki oziroma Irci so se znašli v degradiranem položaju; živeli so v revščini,
bili so brez zemlje; odvzete so jim bile višje plačane službe. Medtem so na protestante, tudi
na tiste, ki so prestopili v protestantsko vero, gledali kot na kolonizatorje in jih krivili za
njihov slab položaj. V celotni zgodovini je prihajalo do konfliktov in spopadov med
protestanti in katoliki, ki pa so postajali čedalje bolj politično usmerjeni, kar je spodbudilo
zborovanja in nastanek nacionalističnih gibanj, ki so na Irskem političnem parketu začela
dobivati čedalje večjo vlogo.

3. VZPON IRSKEGA NACIONALIZMA
Irski etnonacionalizem daje etnonacionalnim vezem prednost pred vsemi notranjimi
delitvami, saj vztraja, da je etnonacionalna vez močnejša kot katerakoli vez, ki presega
nacionalno skupino. Za Irsko je značilno, da je katolištvo razmeroma zanesljiv kazalec irske
identitete, protestantstvo pa kazalec neirskosti. Opazimo lahko dvoje: prvič, da se nacionalni
skupini in razredi ne prekrivajo, saj je vsaka nacionalna skupina razdeljena na več razredov.
Drugič, da kljub podobni razredni sestavi obeh narodov politični dogodki na Severnem
Irskem kažejo, da v konfliktnih situacijah razredne zavesti, ki bi presegala narodno, bodis i ni
ali pa je zanemarljiva. Po avtorjevem mnenju je tako nacionalna zavest močnejša od
intranacionalne razredne razdeljivosti in od internacionalne razredne solidarnosti (Rizman
1991, 314).
Lakota in vsi konfliktni dogodki v zgodovini irskega otoka so povzročili veliko več kot
depopulacijo države s smrtjo in izseljevanjem. Čedalje glasnejša so postala vprašanja, ki so se
dotikala strukture irskega gospodarstva. Najpomembnejša od teh vprašanj sta bili raba
zemljišč in lastništvo posesti. Zemlja in njeno lastništvo sta bili v irski zgodovini od nekdaj
3
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središčni temi. Že irski poglavarji so se v preteklosti spopadali zaradi lastništva zemlje.
Pojem zemlje je pomenil več kot le del njive. V 19. stoletju so pojem lastništva povezali z
nacionalnim vprašanjem (kdo bi moral vladati Irski). Tako so se najemniki zemlje prvič
združili v organizirana politična gibanja, ki so zahtevala zemljiško reformo (Coohil 2000,
80). Vidimo lahko, da ko etičnost vstopi v politično areno in se spremeni v politiko, se
njihove težnje spremenijo v zahteve po participaciji, avtonomnosti in postanejo motor etnične
privrženosti, etničnega položaja in etnične tekmovalnosti (Rizman 1991, 186).
Pri nacionalizmu je potrebno poudariti, da je “taka načrtovana gradnja naroda bila
pravzaprav moderen proces, ki pred letom 1789 ni imel prave vzporednice, saj pred tem ni
bilo nobene ideologije suverenega ljudstva s skupno zgodovino in kulturo, kateremu bi bilo
treba biti lojalen in se zanj žrtvovati. Prav tako ni šlo za moderniziranje ljudstva, naj
sodeluje v osrednji politiki.” S citiranjem Anthonya Smita sem želela poudariti, da je tudi
nacionalizem na Irskem produkt modernega časa. Watston sicer opozarja, da so bili narodi
ustvarjeni premišljeno in da so bili med prvimi: Anglija (Irska), Francija, Šk otska, Španija;
njihova dolgotrajnost tako zagotavlja trdno zgodovinsko jedro, ki jim daje občutek, da je
njihov narod od vekomaj (Smith 2005, 63-69).
Na Irskem lahko prve zametke idej o nacionalnem gibanju najdemo pri Wolfu Tonu, ki naj bi
bil eden izmed najbolj karizmatičnih irskih državnih voditeljev. Leta 1791 je izdal pamflet z
naslovom “An Argument on Behalf of the Catholics in Ireland”. Sanjal je o ne-sektaški Irski
republiki; njegov pamflet je zahteval emancipacijo katoliških Ircev. Skupina podpornikov, ki
so jo sestavljali prezbiterijanski trgovci in proizvajalci, je v Belfastu ustanovila društvo
Združenih Ircev (United Irishmen). Navdihnjeni z ameriško in francosko revolucijo so leta
1798 organizirali upor z namenom končanja britanske oblasti nad Irsko. 4 Francoska
revolucija tako ni ustoličila le nove ideologije, novo človeško skupnost, novo vrsto
kolektivne identitete, nov tip vladavine, ampak tudi novo vrsto meddržavnega reda (Smith
2005, 65).5
Britanci kaznujejo uporne Irce in 1. januarja 1801 tudi uradno razglasijo Kraljestvo Velike
Britanije in Irske. Veliko število predstavnikov irskega parlamenta seveda ni podpiralo
oklicane unije. To so bili reformisti in radikalci, ki so želeli ohraniti neodvisnost Irske. Unije
4
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niso podpirali tudi nekateri protestantje, saj so se bali katoliške emancipacije. Politična moč
je bila po ustavitvi unije prenesena v London. Unija je postala pomembna tematika 19.
stoletja, ki je vplivala na politiko in verovanje. Premier William Pitt je namreč obljubil, da bo
katoliška emancipacija (pravica katolikov, da sodelujejo v parlamentu) naslednji korak po
vzpostavitvi unije. Sprejetje emancipacije pa je trajalo 30 let, kar je v Ircih povzročilo dvom
o pravičnosti Britancev in o vseh prednostih, ki naj bi jim skupna unija dop rinesla. Oba
pomisleka sta postala življenjsko delo Daniela O'Connella (1775), najpomembnejšega Irca
svojega časa, in človeka, ki naj bi simboliziral vrsto zadržanega in konstitutivnega irskega
nacionalizma. Po nekaj mesecih pogajanj so 13. aprila 1829 uveljavili katoliško
emancipacijo. Katolikom je bilo dovoljeno sodelovati v parlamentu, lahko so pridobili
vojaški rang, a niso smeli zasesti najvišjih državnih položajev. Britanska vlada je po zmagi
katolikov vseeno omejila volilno pravico; izgubil jo je nižji srednji sloj katoličanov. Kljub
temu pa je O'Connell postal osvoboditelj katoliške Irske. Emancipacija je bila sprejeta delno
zaradi zaslug Katoliške politične organizacije in delno zaradi strahu britanske vlade pred
velikimi irskimi upori. (Coohil 2000, 33-40). Daniel O'Connell je videl Irsko kot državo, kjer
sta katolicizem in nacionalna identiteta eno in isto. Zaradi množičnega gibanja O'Connellove
Katoliške zveze je britansko vlado leta 1829 prvič prestrašila možnost vzpostavitve anarhije
na Irskem.6 Tako lahko vidimo, da je irski nacionalizem veliko več od politične ideologije; je
tudi oblika kulture in predvsem oblika “religije” za Irsko (Smith 2005, 49).
Posledice velike lakote so seveda vplivale tudi na nacionaliste, ki so se soočali s svojim
osebnim preživetjem. Čutil se je globok razdor med tistimi, ki so podpirali unijo (večinoma
protestanti) in med tistimi, ki so želeli neodvisnost (katoliki). Bili so namreč razočarani nad
Unijo, saj so jim Britanci obljubljali boljše življenje. Protestanti pa so nasprotno menili, da so
se življenjske razmere izboljšale. Po neuspehih gibanja O'Conella in Lige najemnikov, ki sta
želeli izboljšati pravice Ircev po konstitucionalni poti se pojavi gibanje, ki je želelo zahteve
doseči na revolucionarni način. Ti revolucionarji so se imenovali Fenijanci; poimenovali so
se po starodavnih irski vojaški skupini. Nam so znani po imenu Irska republikanska
bratovščina. Ustanovljena je bila 17. marca 1858 (dan sv. Patrika) v Dublinu in New Yorku
(Coohil 2000, 44).

6

Prav tam.
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Irska republikanska bratovščina (v nadaljevanju IRB) je bila na začetku zasnovana kot široko
revolucionarno gibanje, a so jo nato podpirali predvsem nižji sloji katoliškega prebivalstva.
IRB je bilo tajno društvo, ki se je borilo za neodvisno Irsko, ni pa imelo podpo re Irske in
katoliške cerkve. Njihov cilj je v 20. stol nadaljevala Irska republikanska armada. Čeprav so
bile akcije IRB pogosto načrtovane, so bile pogosto izdane in mnogo voditeljev je končalo v
zaporih (Andre 1991, 4). Uspešni so bili pri novačenju članov; do leta 1864 so imeli že
54.000 članov, ki so bili večinoma iz srednjega razreda. Za svoje člane so organizirali
družabne dogodke: pohodniške izlete, gimnastiko, boks in piknike. Katoliška cerkev je
Fenijancem, zaradi radikalnosti celo prepovedala vstop v cerkev. Fenijanci in kasnejša IRA
so sredstva za delovanje pridobivali predvsem od ZDA (od irskih emigrantov) in od irskih
priseljencev iz Britanije. Nekateri irski oficirji so se iz ameriške državljanske vojne vrnili
nazaj na Irsko, da so lahko pomagali pri organizaciji upora leta 1865 (Coohil 2000, 85-86).
Vidimo lahko, da je bila IRB oziroma kasnejša IRA uspešna pri mobilizaciji etničnih čustev
med rojaki, ki so živeli zunaj matičnega ozemlja, v želji po razširitvi državne meje. Prav
nudenje moralne in materialne podpore svojim trpečim rojakom v domovini ali celo dajanje
zatočišča teroristom je, kot bomo videli, tudi v nadaljevanju igralo veliko vlogo v
mednarodnih odnosih (Rizman 1991, 71).
Do leta 1879 niti ustavni niti revolucionarni nacionalisti niso navezali svojega nacionalizma
na zemljiško vprašanje. Tako niso obravnavali osrednjega družbenoekonomskega vprašanja
in pri tem izpostavili dejstvo, da je imela manjšina protestantskih in anglo -irskih najemnikov
v lasti večino zemljišč na Irskem. To se je spremenilo, ko je Fenijan Michael Davitt ustanovil
Deželno ligo, ki se je uprla praksi, da so zemljiški gospodje izseljevali najemnike in se
zavzeli za kmečko lastništvo. Charles Stewart Parnell (1846–1891), irski poslanec v
parlamentu, ki se je posvetil t. i. Home Rule (t. i. Irski samoupravi z aktom parlamenta), je
postal predsednik Deželne lige. 7 Home Rule je postala močna parlamentarna sila, zato so
zahtevali, da se jim člani IRB pridružijo. Veliko članov IRB-ja je nato začelo podpirati Home
Rule, saj so njihove predloge videli kot potencialno rešitev. Njihovo glavno poslanstvo je
bilo, da zaustavijo posestnike, ki so se borili za izselitev najemnikov. Prav tako so se skupaj z
Irish National Land League borili za zmanjšanje najemnin; njihov glavni skupni cilj je bil ta,
da kmetje postanejo lastniki zemlje. Konflikt doseže vrh v zemljiških vojnah, ki so se
dogajale od leta 1879 do leta 1882. Gibanje Home Rule je dominiralo nad irsko politiko vse
7
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do prve svetovne vojne. Gibanje je bilo privlačno za mn oge Irce, zlasti za tiste, ki so lahko
glasovali na parcialnih volitvah. Svoje cilje so sčasoma še bolj zaostrili in zahtevali ponovno
vzpostavitev irskega parlamenta ter razveljavitev akta o uniji. Britanci bi lahko obdržali le
nadzor nad zunanjimi zadevami države (Coohil 2000, 88-98).
Obdobje delovanja gibanja Home Rule je potegnilo globoko ločnico med severom in
zahodom ter ostalim delom Irske. Ta razdor je povzročilo več razlogov. Eden izmed
pomembnejših je bil ta, da je britanska vlada v svoj volilni sistem vključila skoraj cel delovni
razred. Sedaj je volilno pravico pridobilo veliko več katoličanov, kar je povzročilo
zmanjšanje moči protestantov. To je pomenilo tudi, da so bili lahko protestanti, ki so
podpirali unijo (poimenovani tudi unionisti), lahko preglasovani pri izbiri članov parlamenta.
Zaradi strahu pred preglasovanju se je unionizem na območju province Ulster preoblikoval v
močno politično silo. Zaradi bojazni pred gibanjem Home Rule so se med sabo v opoziciji
povezali konservativci in unionisti, kot so bili Oranžni red, protestantski posestniki in ulstrski
industrialci. Tako sta bili leta 1886 ustanovljeni skupini Ulster Loyalist in Anti-repeal Union.
Irski nacionalisti na drugi strani v svojih zahtevah niso kazali razumevanja navezanosti
unionistov do Britanije in vere. Njihova ignoranca je, kot bomo videli, v zgodovini Irske
povzročila veliko katastrofalnih posledic (Coohil 2000, 98-107). Katoliki namreč niso
uvideli, da so ulstrski protestantje to ozemlje naseljevali štiri stoletja in so ga imeli za svojo
domovino (Jones 1999, 146). Tudi v našem primeru velja, da si nacionalizmi, ki so se na
določenem mestu pojavili prvi (v našem primeru irski nacionalizem), lastijo največ pravic.
Kot bomo videli v nadaljevanju, so izrazito nestrpni do sekundarnih oziroma izpeljanih
nacionalizmov, ki se pojavijo v bližini ali znotraj njihovih želenih meja (Rizman 1991, 73).

3.1. PREPOROD IRSKE KULTURE
Etična skupina si takrat, ko nastopi politično, ponovno prilasti lastno zgodovino in oživi
svojo kulturno dediščino; ta kulturna podoba oživitve skupine ni vedno celovita ali stvarna,
saj je lahko zgolj simbolna ali pa zgolj nostalgična (Rizman 1991, 184). To se je zgodilo tudi
v primeru preporoda irske kulture. Po smrti Parnella, glavnega voditelja Home Rule, je
sledilo obdobje odkrivanja irske identitete. Pojavijo se različna mnenja o tem, kakšna naj bi
bila irska identiteta (Coohil 2000, 116). Razvidna nacionalna identiteta (ki so jo irski
nacionalisti želeli čimbolj oddaljiti od britanske) je temeljni pogoj za vsakršne nacionalne
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emocije, ki pripeljejo do združevanj skupin s skupnimi nacionalnimi načrti (Mandelc 2011,
10).
Leta 1893 je bila za oživitev irskega jezika in kulture ustanovljena Galska liga in čeprav so
ustanovitelji ligo videli kot nepolitično, je na koncu prišla pod nadzor IRB. Ustanovljena je
bila tudi Galska atletska zveza, ki je želela preprečiti širjenje angleškega športa na Irskem.
Fenijci so prevladovali v Galski atletski zvezi od njenega nastanka, kot je bilo razvidno iz
njenih pravil, ki so izključevala tiste, ki so bili pripadniki policije ali vojske. Poleg tega so se
pojavile številne nacionalistične literarne skupine, katerih člani so svoje delo temeljili na
galski literaturi, folklori in gibanju.8 Protestanti so tako trenirali nogomet, ragbi in hokej,
medtem ko so se katoliški otroci učili galskega nogometa, hurleya in camogie – to je bil tudi
rezultat sektaškega šolanja in povezave nacionalizma z galskim oživljanjem (Harris 1972,
134).
Znamenito gibanje Anglo-Irish literary je vodila skupina intelektualcev. Verjeli so, da sta
kulturno življenje in nacionalna literatura vitalnega pomena za irsko nacionalnost. Povezovali
so ljudske pripovedke in antične irske simbole, ki so simbolizirali kulturno zgodovino Irske,
in tako ustvarili novo nacionalno literaturo. Drugo pomembno gibanje v tem času je bilo že
prej omenjeno gibanje Gaelic League, ki je s svojimi nazori preplavilo nacionaliste. Gibanje
sta ustanovila Douglas Hyde in Eoin MacNeil. Liga je imela dva cilja. Spodbujali so
ohranitev irskega jezika v irsko govorečih predelih. Drugi njihov cilj pa je bila obuditev
jezika; irščina bi nato postala jezik države. (Coohil 2000, 116 -117). Irščino so v preteklosti
opuščali tudi zato, ker je angleščina veljala za modernejši jezik (Vicary 2008, 18). Liga je v
želji približanja jezika organizirala irske jezikovne tečaje in irske dogodke. Veliko zaslug pri
obujanju irske identitete pripisujejo prav ustanovitelju gibanja Douglasu Hydu, ki je
zagovarjal ločitev irske kulture od britanske. Boril se je tudi za vzpostavitev samozadostne
irske industrije. Njegovi podporniki so želeli na novo vzpostaviti t. i. “irskost”. Gibanju
unionisti niso nasprotovali, saj gibanje ni bilo politično usmerjeno; prav tako niso bili proti
irski kulturi, če bi ta ostala pod britansko. Gibanje je doseglo, da je dan sv. Patrika postal
nacionalni praznik (Coohil 2000, 116-119).
Leta 1893 so nekateri irski pisatelji s pomočjo prej omenjenih gibanj želeli oživeti irski jezik.
Zagovarjali so tezo: “Irski jezik je jezik Ircev. Večina ljudi ima svoj jezik, svojo glasbo, svojo
8
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kulturo in zgodbe; tudi Irci to potrebujemo.” Veliko ljudi jih je pri tem podpiralo, tudi
kasnejše najpomembnejše politično krilo – Sinn Féin, kar v irščini pomeni (We Ourselves) –
mi sami. Na začetku so bili njihovi cilji nepolitični (vzpostavitev irske kulture), a so nato
postali nacionalistični. Tako so dejali: “Nočemo pripadati VB; hočemo, da Irska spet postane
svobodna dežela.” (Vicary 2008, 18).
Tudi za irske nacionaliste je tako značilen vzorec, ki ga opiše tudi Rizman, da tako
imenovana prizadeta, diskriminirana skupina percipira ohranjanje svojega jezika kot nujen
pogoj preživetja 'duše' naroda. Tako njihovo okolje prevzamejo kampanje, da bi materni jezik
postal jezik sredstev obveščanja, književnosti, šolskega pouka. Irski nacionalisti so v 19.
stoletju vzklikali podobne lingvistične slogane in korakali pod zastavo ohranjanja jezika. Ko
pa nato Irci končno dosežejo neodvisnost, je jezik izgubil svoj emocionalni naboj in pomen,
tako da je država postala v večini angleško govoreča, celo bolj kot prej, ko so ji vladali iz
Londona (Rizman 1991, 308). Mandelc doda, da lahko v primeru, če zapišemo, da sta skupen
jezik in skupna kultura nepogrešljiva elementa naroda, najdemo vrsto primerov, v katerih sta
ta dva elementa nepopolna (Mandelc 2011, 23). Pri Irski lahko vidimo, da sta bila
najpomembnejša elementa naroda religija in kultura in ne toliko jezik, saj ga ni govoril
večinski del prebivalstva in zato jezik ni bil ključni zbliževalni element irske nacije. Irci so se
kot etnonacionalno gibanje namreč sprijaznili z izganjanjem svojega galskega jezika kot
tradicionalnega komunikacijskega sredstva. Tako je prevladalo prepričanje, da se lahko
politična kohezivnost, zgodovinski ponos in bodoči zagon ohranjajo tudi brez instrumentalno
jezikovnokulturne osnove (Rizman 1991, 184).
Percepcija “irskosti” se je v stoletjih seveda močno spremenila, vendar je slonela na
romantični podobi preproste irske kmečke pokrajine in irsko-galske kulture. V zgodnjem
modernem obdobju je bil koncept identitete še vedno pereča tematika. Nekateri nacionalisti
(Tone) so bili mnenja, da ravno politična ločitev od Britanije predstavlja največjo izražanje
irske identitete. Medtem bi bilo za Isaaca Butta dovolj že, da se uresničijo zahteve Home
Rule, saj ni videl problema v tem, da se irska identiteta razvija znotraj kraljestva. Irska
zgodovina (zadnji delček identitete) in idejne predstave o njej so bile v zgodovini večkrat
uporabljene/izrabljene preko različnih političnih organizacij. Uporabili so jo za širjenje
nasilja in ideologije ter za stvaritev dveh različnih kultur znotraj dveh meja. Vsaka izmed
vidnih političnih skupin (unionisti, nacionalisti, lojalisti) si je zgodovino razlagala po svoje in
jo prirejala tako, da so lahko upravičili svoje zahteve in ravnanja; čeprav so bili nekateri
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uporabljeni podatki načrtno nepravilni in posplošeni, jih to ni oviralo pri njihovih zahtevah
(Coohil 2000, 217-218).
Kar lahko sklepamo o razvijajoči se podobi “irskosti” oziroma irski nacionalni podobi, je to,
da so želeli dokazati in pokazati, da se njihova kultura in identiteta razlikuje od britanske in
zato zahtevajo oziroma so upravičeni do določene stopnje avtonomnosti. V svojem
nacionalnem programu so tako izpostavili drugačne prednike; poveličevali so galsko in
keltsko kulturo in obujali kolektivne spomine na Sv. Patrika, katolištvo ter na preprosto
kmečko življenje. Spomin na zemljo in na pokrajino je imel velik pomen za Irce, saj so jih
protestanti od nje ločili. Tudi s preporodom irskega jezika, ki ga je govorilo zelo malo Ircev,
so želeli pokazati na razlike v izvoru svoje nacionalne identitete. Tako lahko jasno razvidimo
elemente, s katerimi so Irci uspešno razvili svojo nacionalno identiteto, ki so jo postavili ob
bok angleški.

3.2. BOJ ZA IRSKO REPUBLIKO
Do leta 1900 se je življenje katoličanov na Irskem začelo izboljševati. Lahko so imeli v lasti
zemljo, delovali so v parlamentu, obiskovali katoliške cerkve in šole. Kljub temu so se Irci
zaradi revščine še vedno množično izseljevali v Ameriko in Anglijo. Nacionalistični irski
katoličani so še glasneje protestirali in zahtevali razvezo akta o Uniji. Želeli so, da bi irski
parlament sam odločal o usodi Irske (Vicary 2008, 19). Kot smo že omenili, je imel veliko
vlogo v boju za neodvisnost Irske Sinn Féin, ki je nastal leta 1905 kot politična alternativa
nacionalizmu. Sinn Féin se je zavzemal za dvojno monarhijo pod angleško krono s pasivnim
odporom, v katerem bi se irski člani parlamenta umaknili iz britanskega parlamenta in
ustanovili irsko skupščino. Leta 1912 pride do preobrata na političnem parketu, saj liberalci v
parlamentu potrdijo tretjo različico zakona Home Rule. Zgornji dom pa ga je po zakonu
lahko odlagal le za dve leti. Soočena z resničnostjo je protestantska manjšina na Irskem (ki je
znana pod imenom unionisti) ustanovila gibanje Ulster Volunteers in v primeru sprejetja
zakona grozila z oboroženim odporom. VB se je tako na začetku 20. stoletja spopadala z
veliko ustavno krizo in možnostjo državljanske vojne. 9
3.2.1. VELIKONOČNA VSTAJA

9
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Leta 1914 je Britanski parlament izdal dovoljenje o vzpostavitvi irskega parlamenta. Kljub
temu je bila Irska še vedno del VB. Irski parlament je tako lahko odločal o irskih šolah,
cestah in policiji. Irski nacionalisti so bili (vsaj na začetku) glede izkupička zadovoljni.
Protestanti pa so bili nad odločitvijo razočarani. Po ulicah so člani gibanja Ulster Volunteers
v znak protesta vzklikali: “Ulster se bo boril (Ulster will fight) in Ulster bo imel prav (and
Ulster will be right!).” Britanska vlada se je tako znašla v dilemi. Želeli so vzpostaviti irski
parlament, vendar niso želeli konflikta z unionisti. Spor je zaradi začetka 1. sv. vojne za
kratek čas zamrl, saj so bili Irci vpoklicani v britansko vojsko. Nekateri irski nacionalisti pa
so ostali na Irskem, saj se niso želeli boriti proti Nemcem v britanskih uniformah. Mislili so,
da bi jim Nemci lahko pri njihovem boju celo pomagali. Leta 1916 je skupina irskih
nacionalistov (večinoma katoličanov) začela z bojem za svobodno Irsko pod vodstvom
Patrika Pearsa. Začeli so kupovati nemško orožje, ki so ga pripeljali z nemškimi ladjami
(Vicary 2008, 20).
Leta 1916 je Patrick Pearse (1879–1916) irske prostovoljce vodil v upor, ki se je začel na
velikonočni ponedeljek. Pridružila se jim je manjša irska državljanska vojska, ki jo je vo dil
revolucionarni socialist James Connolly (1868–1916). Pearse in Connolly sta razglasila Irsko
republiko in zavzela središče mesta Dublin.10 Vstaja je bila načrtovana po vsej državi, vendar
je niz napak privedel do tega, da je do protesta prišlo le v Dublinu. Britanci so izvedeli za
načrtovano vstajo in 21. aprila v okrožju Kerry aretirali irskega nacionalista Sira Rogerja
Casementa. Eoin MacNeill, vodja irskih prostovoljcev, je zato preklical mobilizacijske ukaze
za upornike, vendar sta Pearse in Clarke upor nadaljevala. V vstaji je sodelovalo približno
1.560 irskih prostovoljcev in 200-članov kontingenta vojske. 11
Skupaj s podporniki sta zavzela pošto v Dublinu: Pearse naj bi ob vstopu zaklical: “Irke in
Irci, Irska pripada Ircem in od danes naprej je Irska svobodna država!” Britanci so se nato
odzvali z napadom (Vicary 2008, 21). Ulični boji med uporniki in britansko vojsko so trajali
6 dni. Britansko topniško obstreljevanje je Pearseja in njegove sodelavce prisililo, da so se
29. aprila predali. Britanske oblasti so Pearseja in 14 drugih voditeljev upora v naslednjih
tednih kaznovale z usmrtitvijo. 12 Sprva javnost vstaji ni bila naklonjena, saj so uporniki
Dublin “zapustili v koščkih”. Prav tako je zaradi vstaje umrlo nekaj civilistov. Ko pa so
britanske oblasti zahtevale usmrtitve, so uporniki postali politični junaki; javno mnenje se je
10
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tako čez noč spremenilo.13 Velikonočni vzpon je nakazal na začetek republiške revolucije na
Irskem. Eamon de Valera, ki je bil eden izmed preživelih organizatorjev vstaje, je na račun
vstaje pridobil veliko prepoznavnost in podporo irske javnosti (Vicary 2008, 21). De Valera
je Irsko v javnih govorih (podobno kot nacionalisti v 19. stoletju) opisoval kot podeželsko
deželo, ki jo sestavljajo griči in udobne koče. Ta romantična podoba uspešnega irskega
podeželja, ki je bila popolnoma zunaj podobe modernega evropskega konteksta
(industrializirane kapitalistične Evrope) so bile glavne sanje nacionalistov. Po končani
Velikonočni vstaji naj bi se irski javnosti vse zdelo drugače. V pesmi: Easter 1916 je irski
pisec William Butler Yeats zapisal: All changed, changed utterly. A terrible beauty is born
(Vicary 2008, 21).
3.2.2. IRSKA REPUBLIKA
Leta 1919 so se izvoljeni parlamentarni poslanci Sinn Féina vzdržali zaprisege v
Westminstru, saj niso priznavali oblasti britanskega parlamenta. V odgovor na bojkot so
ustanovili Dáil Éireann oziroma skupščino Irske. Istočasno so irski prostovoljci, ki so se
združili pod imenom Irska republikanska vojska (IRA), začeli z dolgotrajno gverilsko vojno,
ki je bila usmerjena proti britanskim silam na Irskem.14
Med obdobjem 1919 in 1921 oziroma med t. i. angleško-irsko vojno je IRA izvedla atentate
na stotino policajev in vojakov. Britanci in unionisti jim seveda niso ostali dolžni. Največ
članov in članic IRE je bilo v Dublinu, vendar so delovali zelo tajno, zato so jih Britanci le s
težavo ulovili. Na primer: britanska vojska je imela težavo pri izsleditvi voditelja IRE
Michaela Collinsa, saj niso vedeli, kako izgleda, saj ni bilo nobene njegove slike (Vicary
2008, 22). Avtor Coohil je mnenja, da je bila ta vojna na svetovni ravni odlična propagandna
reklama za IRO. Pod vtisi vojne je premier leta 1920 javnosti predstavil nov osnutek Home
Rule. Predlagal je ustanovitev dveh parlamentov: enega za provinco Ulster in drugega za
preostali del Irske. Nacionalisti na jugu so bili proti temu zakonu, saj so želeli vzpostaviti
irsko republiko na celotnem otoku (Coohil 2000, 130). Irski republikanci namreč tudi danes
poudarjajo naravno edinost irskega otoka, kar odraža splošno prepričanje nacionalistov, da
otoki tvorijo naravna politična ozemlja, pri čemer je potrebno o samoodločbi odločati na
celotnem ozemlju Irske (Jones 1999, 146). Zaradi republikanskega prepričanja se je vojna
13
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nadaljevala in to še na bolj krvavi način. Lloyd George je spoznal, da se mora pogajati tudi z
republikanci. Tako 9. julija 1921 razglasi premirje (Coohil 2000, 130). Leta 1921 je britanska
vlada začela s pogajanji s predstavniki Sinn Féina in IRO. Dosegli so svoj cilj in Irska je
lahko vzpostavila svojo vlado in volila svojega predsednika, ki je imel sedež v Dublinu.
Težave so se pojavile pri tem, da je Irska republika vključevala le ¾ Irske; Severna Irska je
ostala britanska (Vicary 2008, 22). Ravno ta delitev otoka je bila vse do konca 20. stoletja
kamen spotike mnogih republikancev oziroma nacionalistov, ki so s paravojaškim gibanjem
oziroma IRO nadaljevali krvavi boj za združeno Irsko.
3.2.3. SEVERNOIRSKI KONFLIKT
Od ustanovitve Severne Irske IRA ni želela priznati njene legitimnosti, zato so s teroristično
kampanjo motili delovanje države. Tako so v enem letu ubili približno 200 ljudi, 1000 pa so
jih poškodovali. Britanska vlada je tako na Severnem Irskem ustanovila oboroženo policijsko
silo, imenovano Kraljeva ulstrska policija (RUC). Severna Irska se je takrat soočala tudi z
visoko stopnjo nezaposlenosti, ki je med leti 1920-1930 presegla 25 % in z upadanjem
profitabilnosti oblačilne industrije in ladjedelstva (zmanjšanje povpraševanja po 1. svet.
vojni). Prvega maja 1937 (potem, ko je Irska pridobila nadzor nad svojo zunanjo politiko) so
republikanci spremenili ime države v Eire (Ireland) in vanjo vključili celotni otok vključno z
ozemljem Severne Irske. Irščina je postala uradni jezik države; državna religija je postala
katoliška. Religija je, kot smo že večkrat omenili, vplivala na vse aspekte irskega življenja;
velik vpliv je imela tudi na izobraževanje in na javno mnenje o ločitvah. V šolah so poučevali
na “irski” način. To ne pomeni, da se niso učili o svetovni zgodovini in geografiji, ampak so
največ pozornosti posvetili Irski. To ni bil le način vzgajanja mladih nacionalistov, ampak
tudi način, s katerim so spodbujali nacionalno moralo. Irska zgodovina, glasba, jezik in
tradicija so predstavljale irščino v najboljši luči in temu je sledilo tudi šolstvo. Irska
zgodovina je bila tako predstavljena kot plemeniti, hrabri boj proti britanskem okupatorju.
Katoliški Bulletin je tako zapisal, da drugi elementi, ki niso del galske kulture, ne sodijo v
irsko nacionalno življenje. Kljub temu pa katoliki še vedno niso smeli hoditi na protestantsko
univerzo Trinity College. Severno Irska vlada je nasprotno vpeljala vrsto diskriminatornih
ureditev, ki so bile uperjene proti katoliškim nacionalistom. Tako sta ti dve skupini
katoličanov in protestantov živeli ločeno druga od druge; imeli sta različne šolske sisteme,
trgovine, klube. (Coohlin 2000 153-160).
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Od leta 1921 do leta 1971 je imel severnoirski parlament rezidenco v Stormontu. Zaradi
premoči protestantov so o večini zadev odločali sami. Protestanti so še vedno predstavljali
bogatejši del prebivalstva, ki je bival v premožnejših hišah. Večina policistov je bila
protestantske vere, zato so bili tarče napadov IRE; ti so se branili z napadi na katoličane.
Tako so se napadi vrteli v začaranem krogu (Vicary 2008, 23). Okoli leta 1960 se je politični
sistem Severne Irske začel krhati, saj sta začeli propadati tekstilna in ladjedelska industrija;
moč je pridobival srednji sloj katoličanov, ki je leta 1968 organiziral velike demonstracije
(Bill 1999, 144), na katere so Britanci seveda reagirali. Leta 1968 je tako srednji sloj
katoličanov začel zahtevali boljše življenje (boljše službe in stanovanjske okoliščine). Začeli
so s protesti v Belfastu in Derryju. Protestantska policija se je na proteste odzvala z nasiljem.
Poškodovanih je bilo veliko število protestnikov, ki so postajali čedalje bolj jezni in obupani
(Vicary 2008, 23).
In kadar centralna oblast za reševanje resnih notranjih medetničnih konfliktov uporabi
etnično čisto vojsko ali policijo, sprte strani ne bodo posega razumele kot nevtralnega. Tako
te sile niso bile uspešne pri zajezitvi spopadov, saj so jih katoličani krivili za neenak položaj
v družbi in za ekonomsko deprivacijo. Situacija na Severnem Irskem je stigmatizirala
pretežno protestantsko kraljevsko ulstrsko policijo v medetničnih spopadih. Prevelika
zastopanost samo ene etnične skupine v načeloma nevtralnih državnih ustanovah je
diskreditirala njihovo legitimnost in sprejemljivost kot domnevne nepristranske izvrševalke
transcendentnih družbenih vrednot in pravil. Rudi Rizman pripomni, da so za Severno Irsko
značilna dolgotrajna medetnična nasprotja in spori v regionalni policiji in vojski, ki so
deloma rezultat dejstva, da je revnejše prebivalstvo, skupnost katolikov, katerim je socialni
program najbolj potreben, tradicionalno pred izbruhom vojn nasprotovalo stroškom za
protestantske in krščanske varnostne službe, v katerih so zasedali mesta njihovi tekmeci iz
druge, bogatejše etnične skupine, ki so imeli manj potreb po socialno ekonomskih programih
pomoči. Značilno za nekatere vlade na medetničnih ozemljih (kot je tudi ozemlje na
Severnem Irskem) je, da so pri zaposlovanju, rekrutiranju zavestno in premišljeno uporabljali
etnične kriterije (Rizman, 1991 168-169). Pri področju zaposlovanja na Severnem Irskem je
Harris zapisal, da so delodajalci le redko priznali diskriminacijo in običajno ni bilo dokazov,
da so prosilci za delovna mesta morali izraziti svojo versko pripadnost. Katoličani so
večinoma obiskovali katoliške šole, tako da je legitimno vprašanje o izobrazbi nujno
odkrivalo versko pripadnost. Po avtorjevem mnenju bi bilo naivno pričakovati, da nekateri
protestantski managerji ne bi v službo vzeli pripadnikov svoje vere. Prav tako je naivno
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pričakovati, da katoliki ne bodo ob zavrnitvi ob iskanju služb krivili diskriminacije; ne bodo
pa razumeli, da je imel njihov protestantski nasprotnik določene prednosti, npr. boljšo
izobrazbo (Harris 1972, 213-215). Katoliki so se počutili nemočne zaradi večletnega
odvzemanja politične moči s strani privilegiranega prebivalstva.
Leta 1969 so na Severno Irsko prišli britanski vojaki, ki so želeli pomiriti razmere in
zaustaviti spopade. Katoličani naj bi se takrat prvič razveselili britanskega prihoda, saj so
mislili, da jim bo britanska policija nudila zaščito. Ampak IRA se ni ustavila pri svojih
napadih na policiste in vojake. Zato so Britanci začeli iskati in zapirati katoličane, za katere
so mislili, da so pripadniki IRE (Vicary 2008, 24).
KRVAVA NEDELJA
Na krvavo nedeljo, 30. januarja 1972, so britanski vojaki brez pravega razloga ubili 14
katoliških protestnikov v Derryju. Ubili so jih, ker naj bi nosili pištole, vendar nihče pri
umrlih ni našel pištol. Na krvavi petek, 29. julija 1972, je IRA v Belfastu aktivirala 22 bomb.
Umrlo je 9 ljudi, 130 pa jih je bilo poškodovanih. Med ranjenimi so bili tako protestanti kot
katoličani; veliko ljudi je ostalo brez rok ali nog (Vicary 2008, 25). Oba incidenta sta
razburila javnost in povzročila svetovne proteste proti pasivni britanski vladi. V Dublinu so
protestniki napadli in požgali britansko veleposlaništvo. Osem tednov po krvavi nedelji je
britanska vlada ukinila Stormont; pravice izvoljenega parlamenta so prenesli na britanske
ministre. Sistem, ki so ga vpeljali leta 1972, so opisali kot sistem začasne direktne vlade iz
Britanije. Tako je britanska vlada postala neposredno odgovorna za vodenje Severne Irske.
Zaradi te odločitve je nasilje ekshaliralo; v enem letu se je zgodilo več kot 10.000 strelskih
incidentov, 1.300 eksplozij; 467 ljudi je v napadih umrlo. Britanska vlada je tako leta 1973
sklicala referendum o združitvi irskega otoka, na katerem je kar 98,9 % ljudi glasovalo za
obstanek znotraj VB. Samo 1,1 % volivcev je glasovalo za združitev. Večina katoliškega
prebivalstva se je namreč vzdržala glasovanja, saj so menili, da bi o referendumu o združitvi
otoka moral glasovati celotni otok. Avtor doda, da je britanska vlada sklicala referendum, saj
ni imela nobene pozitivne navezanosti na Severno Irsko (Montville 1990, 135 -144).
Leta 1975 je nasilje znova vzkipelo. Vlada je poskušala najti ravnovesje med večinskim in
manjšinskim prebivalstvom in upoštevati želje obeh skupin ter tako zmanjšati nasilje. Leta
1976 je bilo ustanovljeno gibanje Peace people. V želji po mirnem sobivanju so organizirali
velike demonstracije; gibanje je zaradi miroljubnih ciljev pridobilo veliko podporo
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mednarodne javnosti. Kot protiutež Sinn Féinu leta 1970 nastane socialna demokratična
delavska stranka SDPL. Stranka je združevala nemilitantne nacionaliste in člane civilnih
gibanj, ki so svoje cilje želeli doseči po mirni poti. Vodja stranke je bil John Hume. Njihov
glavni cilj je bil zaustavitev IRE (Coohil 178-180). IRA je nadaljevala s terorizmom in
bombe nameščala v pube, trgovine in na ulice. Njihova tarča so bili predvsem policaji in
vojaki, vendar so bili v napadih večkrat poškodovani tudi civilisti. Protestanti so kot protiutež
IRI ustanovili militantno Ulster Defence Association (UDA) ter napadali katoličane.
Protestantski borci so sebe poimenovali za lojaliste. Hastings jih opiše kot bolj glasno, bolj
militantno in občasno bolj nasilno podskupino protestantov. Zagovarjali so unijo in
protestantski načina življenja (Donnan 2001, 76). Do leta 1979 je bilo v zaporih zaprto na
stotine pripadnikov IRE in UDA. Na začetku so bili kategorizirani kot politični zaporniki
oziroma vojaški zaporniki. Lahko so nosili običajna oblačila; prav tako niso upravljali
zaporniških del. Margaret Thatcher, britanska premierka se je odločila to končati. V svojem
govoru je dejala: “Ti ljudje so kriminalci in so enaki ostalim zapornikom.” Zaradi njene
izjave so se nekateri zaporniki (leta 1980) odločili, da bodo v znak protesta nehali jesti. Pili
so le vodo. Po 66 dnevih je umrl prvi zapornik Bobby Sands. Za njim je umrlo še 10 njegovih
sledilcev. Večina Britancev je podpiralo potezo Margaret Thatcher. Irski katoličani pa so
potezo glasno kritizirali. Tako je čedalje več Ircev volilo za Sinn Féin (Vicary 2008, 26).
Stavke so zbudile ogromno pozornosti javnosti. Bobby Sands je bil med stavko celo izvoljen
za predstavnika Sinn Féina v britanskem parlamentu. Vsako smrt gladovnikov so katoliki
počastili s političnim pogrebom (Coohil 2000, 181).
Osemdeseta leta prejšnjega stoletja so se na otoku začela v znamenju napetosti med Britanci
in Severni Irci. Thatcherjeva je julija 1982 izjavila, da se britanska vlada o razmerah na
Severnem Irskem ne namerava pogovarjati z Irsko. Povečala se je podpora Sinn Féinu; veliko
unionistov je bilo zato v skrbeh, da bo Sinn Féin postal dominantna nacionalistična stranka.
Britanska vlada je nato v devetdesetih letih prejšnjega stoletja naredila dva pomembna koraka
naprej pri reševanju težav Severne Irske. Leta 1990 je britanska vlada zatrdila, da nima
ekonomskega ali strateškega interesa po ozemlju Severne Irske, kar je pomenilo, da lahko
provinca prostovoljno sprejme odločitev o neodvisnosti (Ibid, 182). Avtor Jones je mnenja,
da so imeli Britanci v tem obdobju več težav kot koristi od Severne Irske, saj je bila iz
kakršnega koli izračuna ekonomskih interesov Severna Irska videti ko t velik izcedek za
britansko državo in gospodarstvo. Poleg tega je bila Severna Irska glavna ovira, ki je
oteževala odnose Britanije z ZDA, Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) in Republiko Irsko
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(Jones 1999, 149). Britanska vlada je tudi javno dejala, da bo dovolila Sinn Féinu sodelovati
pri političnih temah, če prepričajo republikance, da zaustavijo nasilje. Sinn Féin je prevzel
bolj spraven pristop in zavzel mnenje, da imajo Irci pravico do samoodločanja in da je
pravilna pot rešitve konfliktov le skupni dogovor med prebivalci obeh Irsk. Februarja 1998 je
bil Sinn Féin sicer začasno suspendiran iz mirovnih pogovorov; marca so se jih lahko
udeležili ponovno, saj so zavzeli bolj mirovna stališča in začeli aktivno podpirati
razoroževanje militantnih skupin. The Good Friday Agreement je bil po več letih pogajanj in
prepiranj med stranko Sinn Féina in stranko ulstrskih unionistov končno podpisan (DUP). V
tridesetih letih nasilja je umrlo kar 3500 ljudi; več sto ljudi je bilo ranjenjih. V sporazumu so
bila vključena konstitucionalna vprašanja med Severno Irsko, Republiko Irsko in Združenim
kraljestvom. V njem je zapisana pravica Severne Irske do samoodločbe o svoji prihodnosti.
Prav tako imajo pravico do združene Irske, vendar jo mora potrditi večina prebivalstva. Irska
vlada pa se je morala odpovedati svojim zahtevam po ozemlju Severne Irske (Coohil 2000
181-192).
Velikonočni sporazum prav tako določa odprto mejo in prehajanje ljudi, blaga, storitev ter
kapitala, kar lahko vidimo kot simbol povezanosti irskega otok a. Državljani lahko zaprosijo
tako za britanski kot irski potni list, kar republikanskim Ircem predstavlja simbolno povezavo
z Republiko Irsko. Nekaterim irskim republikancem ravno odprta meja daje upanje po
združitvi irskega otoka. Postavitev trdne meje z nadzorom bi lahko zaradi simbolnega
pomena na otoku, ki je prežet z več stoletnimi boji med katoliki in protestanti, zamajala že
tako krhke odnose med skupnostma, ki živita ob meji.

4. ŽIVLJENJE V DELJENI DRUŽBI
V tem poglavju si bomo ogledali, kako po Velikonočnem sporazumu sobivata obe skupnosti
na Severnem Irskem, ki se še vedno delita glede na politično (Irci na republikance, Angleži
na unioniste) in versko (katoličani in protestanti) pripadnost. Poskušali bomo oceniti tudi, v
kolikšni meri je kolektivni spomin na severnoirski konflikt še vedno prisoten v severnoirski
družbi.
Mirovni sporazum je ustvaril sistem delitve oblasti, vendar pa sprave, kot bomo videli, ni
prinesel. Da razdeljenost družbe vztraja globoko v sedanjem času, je mogoče presoditi tud i na
podlagi priljubljenosti strank. Dve največji stranki sta še dandanes Sinn Féin – nekoč
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politično krilo IRA – in socialno konservativna Demokratska sindikalna stranka ali DUP, ki
se zavzema za nadaljevanje zveze z Britanijo. 15

4.1. DEMOGRAFSKA SLIKA PREBIVALCEV SEVERNE IRSKE
VERSKA PRIPADNOST
Severna Irska ima približno 1.9 milijona prebivalcev. Od tega se kar 93 % populacije
opredeljuje za pripadnike krščanske vere. Glede na podatke lahko sklepamo, da je tudi
dandanes prebivalstvo Severne Irske zelo religiozno. Približno en odstotek prebivalstva ne
pripada krščanski veri, 6 % populacije pa ni verne. Protestanti predstavljajo 48 %
prebivalstva, katoličani pa 45 %. Rimskokatoliška cerkev je največja cerkev v državi, čeprav
je na splošno več protestantov. Severna Irska ima v svojem prebivalstvu več kristjanov (93
%) kot Wales (57,6 %), Škotska (53,8 %) in Anglija (59,4 %). Približno 6 % prebivalstva ni
religioznih v primerjavi z 31,9 % v Angliji, 43,7 % na Škotskem in 39,7 % v Walesu.
Severna Irska in Republika Irska sta zelo religiozni entiteti. V Republiki Irski se je 90,4 %
prebivalcev opredelilo za kristjane. Vendar se je 84 % prebivalstva Republike Irske
opredelilo za katolike v primerjavi s 45 % katoličani na Severnem Irskem. Predvideva se, da
bo do leta 2021 na Severnem Irskem več katolikov (51 %) kot protestantov (37 %). Število
ljudi, ki se ne identificira z nobeno religijo, naj bi se povečalo na 10 %. To gre pripisati novi
generaciji, ki religije ne obravnava več kot glavno in konfliktno vprašanje me d Irsko in
Severno Irsko. Glede na napisano bi lahko predvideli, da tudi na Severnem Irskem
sekularizem postaja norma. 16
Kljub sekularizmu Shekrat in Ellison opozarjata, da religija na irskem otoku še vedno vpliva
na (a) politična prepričanja in zaveze, (b) družinske odnose, (c) zdravje in dobro počutje ter
(d) prostor družbenega prostora in na socialni kapital. Preučevanje povezanosti religije in
politike je tudi danes aktualno. Številni učenjaki so že dolgo omalovaževali pomen religije v
svetovni politiki, vendar so dolgotrajni politični konflikti na Irskem, verska prepričanja,
zaveze in viri pomemben del izgradnje in ohranjanja etnične identitete ter zagotavljajo
ideološke in dejanske vire, ki jih prinaša reprodukcija etničnih konfliktov (Shekrat in Ellis on
15
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1999, 369). Pri religiji na Severnem Irskem je potrebno dodati tudi to, da verska pripadnost ni
tako črno bela in je bolj kompleksna. Na primer, pri vojni med protestantom William
Oranskim in katolikom Jamesom so se na obeh straneh borili tako katoliki kot protestantje. V
gibanju United Irishmen so se za neodvisnost izpod oblasti Britancev borili tako protestantje
kot katoliki. (Coohil 2000, 215). Tako tudi danes ne moremo enačiti, da se vsi verniki
identificirajo s politično pripadnostjo, ki bi ji tradicionalno pripadali. Ta fenomen si bomo
pogledali v spodnjem poglavju.
POLITIČNA PRIPADNOST
Pri politični pripadnosti je na Severnem Irskem možno opaziti trend, da nevtralna Alliance
Party (stranka Zavezništva), ki ne pripada ne nacionalistom ne unionistom, pridobiva
podporo javnosti. Na evropskih volitvah leta 2019 je prejela največji delež glasov do sedaj in
to 18,5 % vseh glasov. Raziskave so prav tako pokazale, da je v letu 2019 več ljudi kot
kadarkoli prej (okoli 50 %) odgovorilo, da ne pripadajo ne un ionistom ne nacionalistom.
Raziskava Northern Ireland Life and Times Survey navaja, da se polovica prebivalstva ne
identificira več s tradicionalnima strujama, ki si želita zagotoviti suverenost bodisi preko
Londona bodisi preko Dublina. Obenem so popisi ugotovili postopno naraščanje števila ljudi,
ki se identificirajo kot Severni Irci (v nasprotju z Irci ali Britanci) – npr. golfist Rory McIlroy
(rojen leta 1989), ki je katolik, a ni obiskoval katoliške šole, čuti večjo povezanost z VB kot
Irsko. Te nasprotne realnosti – globoke delitve in vse večje zavračanje sektaških nalepk ni
enostavno uskladiti. Na zadnjih evropskih volitvah so neuvrščene stranke (vključno z
Zelenimi) na volitvah dosegle kar 21 %, kar je najboljši rezultat neuvrščenih strank od
šestdesetih let prejšnjega stoletja. Kljub opazni višji podpori neuvrščeni strank pa skoraj 80 %
prebivalstva še vedno tradicionalno voli unioniste ali nacionaliste. 17
Kljub sekularizaciji družbe na Severnem Irskem je dejstvo, da je prebivalstvo države še
vedno zelo religiozno. To se kaže v demografskih raziskavah in v življenju posamezne
religiozne skupine. Veliko katoličanov in protestantov še vedno obiskuje deljene šole in
trenirajo športe, ki so značilni za versko skupnost, ki ji pripadajo. Prebirajo britanske ali irske
medije. Čeprav lahko opazimo manjšo politično podporo tradicionalnima političnima

17

Lowry, Ben: The politics of neither: how Northern Ireland is shunning unionism and nationalism, Jun. 27,

2019. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/25/northern-ireland-unionism-nationalismtribalism (Dostop: 15. 03. 2020).

24

strujama (unionistični in nacionalistični), še vedno večina ljudi glasuje za eno izmed strani.
Zakaj je družba še vedno tako deljena in kaj k razdeljeni družbi lahko doprinese brexit, si
bomo ogledali v naslednjih poglavjih.

4.2. ŽIVLJENJE PROTESTANTSKE IN KATOLIŠKE SKUPNOSTI
4.2.1 V PREJŠNJEM STOLETJU
Da lahko naredimo primerjavo, si najprej poglejmo, kako sta ti dve nasprotujoči si skupini
živeli v prejšnjem stoletju. Avtor Harris nas bo popeljal v sedemdeseta leta prejšnjega
stoletja, ko je preučeval odnose med katoličani in protestanti. Zapisal je, da je kljub temu, da
so katoliki in protestanti živeli drug ob drugem, in kljub dejstvu, da so bili medsebojni odno si
v mnogih okoliščinah tesni in prijateljski, potrebno poudariti, da je bilo tudi veliko
kontekstov, v katerih so njihove družbene sfere ostale precej okrnjene. Pogosto to ni bilo
toliko zaradi dejstva, da so si prizadevali izključiti drug drugega iz svo jih dejavnosti, ampak
ker so se posamezni člani vključevali v društva svoje religiozne skupine. V prvi vrsti je
očitno, da je bila večina ljudi vključena v verske in politične organizacije, v katerih člani
druge strani po definiciji niso želeli sodelovati. Vsekakor je bilo zelo veliko možnosti, da so
se katoličani redno srečevali z drugimi katoličani; najbolj pobožni so se srečevali ob dnevih
svetnikov in mašah. Protestanti v cerkvah naj bi se družili manj pogosto. Kljub temu je tudi
med protestanti vsak teden cerkev obiskal vsaj en odrasli član gospodinjstva. Protestantski
možje so bili ne glede na svojo vernost tesneje povezani z lokalno oranžno ložo. Oranžna
loža je bila ena od institucij, v kateri so bili člani in voditelji enakopravni. V njih so bili
voditelji lahko varno kritizirani (Harris 1972, 132-133).
Najpomembnejša vloga lokalnih lož je bila ta, da so združevale ljudi, ki se običajno niso
družili. Protestantska vera je bila namreč deljena; v ložah so se združili prezbiterijanci in
metodisti. To je večalo in krepilo protestantsko skupnost in ravno v 60. in 70. letih prejšnjega
stoletja naj bi imel Oranžni red tudi do 65.000 članov. Zaradi velikega članstva so bili njihovi
shodi 12. julija (v spomin na zmago kralja Williama Oranskega nad katoličani) množično
obiskani in podprti. 18 Vpliv skupin je bil še večji, saj je bil prisoten močan element čustvene
navezanosti na določeno ložo in občutek zvestobe do sočlanov. Pomembno je omeniti, da to
ni temeljilo samo na antagonizmu do katoličanov, temveč na njihovem občutku za lokalni
ponos. Ta duh lož je bil viden v pripravah na shod. Vsaka loža je imela svoj bend in ogromne
18
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poslikane transparente, ki so bili izdelki skupnega dela (Harris 1972, 133). Tako je vsaka
politična kultura na severni strani irske meje vzpostavila meje med (katoliškimi in
protestantskimi, nacionalističnimi in unionističnimi, republikanskimi in lojalističnimi)
etničnimi enklavami. Simboli, zaradi katerih so te meje pomembne, niso samo simboli
naroda, kulture in skupnosti, ki obdajajo pokrajino. Tu igrajo vlogo tudi obredi.
Najpomembnejši med njimi so bili tako oranžni pohodi. Oranžna barva je namreč od nekdaj
veljala za barvo protestantizma in lojalizma (Donnan 2001, 77).
Velike razlike med katoličani in protestanti lahko opazimo tudi pri p articipaciji posameznih
skupin pri skupinskih športih. Protestantje so tako trenirali nogomet, ragbi in hokej, medtem
ko so katoliški otroci igrali galskegi nogomet, hurley in camogie – to je bil rezultat
sektaškega šolanja in povezave nacionalizma z galskim oživljanjem. Nekateri lokalni
protestanti so po avtorjevem pričevanju vprašali po rezultatih tekme galskega nogometa in so
bili zadovoljni, če je zmagala njihova lokalna ekipa. Kljub temu pa je povezava športa z
nacionalizmom pomenila, da protestanti niso bili člani ekipe in so si le redko ogledali tekmo
(Harris 1972, 134). Sugden in Bainer menita, da je nepredstavljivo, da bi lahko galski šport
kdaj postal široko priljubljen znotraj protestantske skupnosti. Pravzaprav ni nobenega razloga
za to zaradi vloge GAA, ki je slavila vse irske stvari in kazala nasprotovanje do britanskega
načina življenja. Ragbi zveza in drugi športi, ki ostajajo organsko povezani z britansko
prisotnostjo na Irskem imajo tudi danes zelo pomembno vlogo. Po drugi strani pa so športi, ki
so se na Irskem razvili zaradi britanske prisotnosti, postali tako splošno priljubljeni, da jih
protestantska skupnost ne more zahtevati zase (Sugden in Bairner, 130). Na druženje (po npr.
tekmah) so skupine moških zahajale v pube glede na versko pripadnost. Tudi pubi so se delili
na katoliški pub ali protestantski pub. Vseeno se je npr. na dan sejma pogosto zgodilo, da se
je skupina kupcev in prodajalcev mešanih verskih prepričanj skupaj odpravila na pijačo.
Avtor dodaja, da je pomen sorodstva močno zaviral stike med protestanti in katoličani. Kljub
temu so v nekaterih primerih vzpostavili tesne in prijateljske stike, a se izogibali političnim
temam, ki so veljale za tabu (Harris 1971, 141-146).
Zaradi pomanjkanja stikov in resnične komunikacije med katoličani in protestanti ni
presenetljivo, da so vsi uporabljali stereotipe pri razmišljanju in govorjenju drug o drugem.
Tako so odsotnosti ne preseganja stereotipov drug drugemu ostajali tujci. Stereotipi
nastanejo, kot posledica prevelikega posploševanja dejstev. Večina protestantov je katoličane
imela za revne delavce, ki živijo na deželi. Za katoličane pa je bil tipični protestant uspešen
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kmet. Tovrstna označba ni bila presenetljiva, saj je imela dejansko podlago; razlika v
gospodarskem položaju obeh skupin je bila namreč razvidna. Zato ni presenetljivo, da so
tedaj, ko so katoličani govorili o večjih kmetih in bogataših, običajno opisovali protestante.
Del katoliškega stereotipa o protestantih jih je predstavljal kot pridne, vendar pohlepne.
Katoličani so domnevali, da so protestanti v boljši ekonomski situaciji kot oni. Harris doda
tudi, da so nekateri protestanti in katoliki, predvsem tisti, ki so živeli v gorskih predelih, imeli
dobre medsebojne sosedske odnose in so bili med sabo bolj povezani kot katoliki in
protestantje, ki so živeli v nižinah. V kontekstu je katoličan tako pripomnil: "Seveda, kakšna
je razlika med nami, le ta, da demonstriramo in pijemo ob različnih datumih. " (Harris 1972,
149-187).
Protestanti so bili bolj enakomerno razporejeni po statusnih kategorijah, saj so bili socialno in
versko bolj razdeljeni. Osnovni politični problem revnejših protestantov je bil, da so morali
za zagotovitev neodvisnosti od irske republike politično podpirati tiste, ki jim niso bili po
godu in jim niso zaupali. V prvi vrsti so morali glasovati za obstanek v Združenem kraljestvu,
čeprav do Angležev niso čutili veliko naklonjenosti. Tradicionalno so tako glasovali za
unionistične voditelje, čeprav so si nekateri želeli veliko bolj socialistično vlado; le
tradicionalna nacionalistična podpora laburistične stranke je po avtorjevem mnenju
preprečila, da bi ta latentna podpora prišla do izraza (Harris 1972, 187 -190). Tako so med
stavko ulstrskega delavskega sveta leta 1974 številni protestanti čutili potrebo po
demonstracijah ali obnavljanju barikad, četudi bi s tem škodovali svojim katoliškim
prijateljem. Podoben učinek so imele na katoličane gladovne stavke, ki so jih množično
podpirali. Protestante je na drugi strani vznemirjalo veliko število prej nepolitičn ih katolikov,
ki so se sedaj udeležili pogrebov stavkajočih. Tudi v okrožjih, v katerih je več let vladalo
sožitje med skupnostma so ponovno začutili razkol. Etične identitete so po avtorjevem
mnenju kot semena, ki lahko kar naenkrat vzkalijo. Aktivirajo se ne s trajanjem konflikta,
temveč z izbruhom, ki se kaže kot krč občutljivega nasilja (Montvhille 1990,157)
Vprašanje, ali so bile katoličanom na Severnem Irskem v 70. letih prejšnjega stoletja kratene
pravice, je seveda zelo sporno. Gibanje za državljanske pravice je ugotovilo, da so bile
pravice katolikov kršene tako na politični kot na ekonomski ravni. Dejstvo je, da so bili
katoličani slabše zastopani v uradniških in bolje plačanih poklicih, prav tako, so težje prišli
do zemlje in stanovanj. Harris napisano potrjuje in doda, da je na irskem otoku vera tista, ki
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določa razporeditev bogastva, statusa in moči (Harris 1972, 212-221). Pa si oglejmo, če je
tudi danes tako.
4.2.2 PO DOSEŽENEM MIRU
Doseči popolno ločitev katolikov in protestantov je po avtorjevem mnenju v velikem delu
Severne Irske nemogoča, saj prebivalci s pripadniki druge verske skupine vsaj občasno
kramljajo in se tako družijo. V velikih delih Irske so se med obema skupinama spletle
prijateljske vezi, ki pa ne pomenijo ločitve od osebnega prepričanja in verovanja
posameznikov. Tako zahajajo v iste pube, klube, trgovine in službe. Odnosi so odvisni od
demografske mešanice v soseski ali celo od okolice. Čeprav lahko odnosi med obema
skupnostma variirajo, so določene skupnosti bolj nagnjene k skupnem bivanju. Avtor navaja,
da so bili protestanti in katoličani iz srednjih slojev bolj nagnjeni k vzpostavitvi medsebojnih
odnosov kot tisti iz delavskih razredov. Avtor tudi meni, da so skupni interesi obeh skupnosti
ključ do končanja sektaške delitve (Montville 1990, 156).
Čeprav imajo dandanes člani obeh verskih skupin med sabo vzpostavljene določene kontakte,
številni avtorji opozarjajo, da družba v nekaterih predelih Severne Irske ostaja deljena.
Družbo še danes delijo fizične ovire oziroma t. i. mirovni zidovi. Že na sprehodu po Belfastu
lahko opazimo številne grafite in simbole, ki nakazujejo na politično ali versko pripadnost
določenega okraja. Tako so obiskovalci, domačini, civilisti in vojaki obkroženi z
nalepkami/simboli upora, ki jih najdemo na železniških predorih, mostovih, vladnih stavbah,
cestnih znakih. Opazimo lahko grafite moških v črnih baretkah, maskirnih uniformah, ki
nosijo puške Armalite (priljubljeni posnetki IRA) ali podobe kralja Williama, ki predstavlja
simbol protestantske zmage nad katoličani v bitki pri Boynu leta 1690, ali slike boginj in
bojevnikov iz keltske/galske mitologije (ki jo obe strani uporabljata za potrditev svoje
zgodovinske pravice za nadzor nad Ulstrom). Simboli sicer niso preveč religiozni, vendar
avtor opozarja, da imata etnična pripadnost in nacionalna identiteta, ki imata močne korenine
v religiji in obredih, na Severnem Irskem ekscentričen pomen (Donnan 2001, 75).
Ogledali si bomo, ali po 20 letih od podpisa sporazuma katoliška in protestantska skupnost še
danes bivata ločeno druga od druge ter ali so prebivalci Severne Irske še v današnjem času
razpeti med britansko ali irsko identiteto. Kot sem že omenila, sta skupnosti v nekaterih
krajih med sabo ločeni z zidovi, kjer zidov ni (glede na raziskavo) posamez niki vseeno
naseljujejo območja pripadnikov njihove verske skupnosti. Na tem mestu si oglejmo karte, ki
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so bile objavljene v The Irish Timesu. Analiza dr. Mathewa Dohertyja potrjuje, da tudi
dandanes obstajajo vzorci delitve. Vladni podatki iz popisov iz let 1971, 1981, 1991, 2001 in
2011 prikazujejo, kje na Severnem Irskem živijo protestanti (označeni modro) in katoličani
(prikazani z zeleno). 19

Slika 1: Poselitev prebivalstva (vir: The Irish Times)

Po podrobnejšem ogledu lahko vidimo, da se karte, ki prikazujejo bivanje obeh skupnosti v
obdobju 40 let niso drastično spremenile in da skupnosti poseljujeta okraje, ki jih poseljujejo
pripadniki njihove verske skupnosti. Malo večjo spremembo lahko opazimo v karti Belfasta.
Kljub temu avtor opozarja, da so najbolj sporni ravno predeli v severnem Belfastu. Na tem
območju reka deli ozemlje med katoličani in protestanti. Tako imata lahko obe skupnosti
svoje trgovine, bare in šole, ena na vzhodni strani druga pa na zahodni strani mesta. Za tako
delitev naj bi bilo po avtorjevem mnenju več razlogov. Izpostavi dejstvo, da so tudi
stanovanjska naselja (kot bomo videli) versko razdeljena. Britanska in irska kulturna tradicija
se po njegovem mnenju ne odražata le v stanovanjski politiki, ampak tudi v sami družbi.
Ključni razlog razdeljene družbe je po avtorjevem mnenju ta, da se večina katoliških in
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protestantskih otrok uči v ločenih šolah. Pri tem opozarja, da lahko kljub temu, da je vzgojna
razdelitev pogosto izražena zgolj v verskem smislu šole, odražajo nacionalistično ali
unionistično identiteto skupnosti, ki ji služijo.20 Glede na napisano se lahko vprašamo, če bi
skupne šole okrepile identificiranje prebivalcev z identiteto S. Ircev in če imajo versko ločene
šole res tako velik pomen pri politično-verskem identificiranju prebivalstva.
STANOVANJSKE SOSESKE
V Belfastu gradijo sheme skupnih sosesk z željo po ustvarjanju mešanih skupnosti, vendar po
poročanju medijev tudi pri dodeljevanju stanovanj privre na plan nemirna preteklost Severne
Irske. Katoliškim družinam, ki živijo v skupni soseski v Belfastu, namenjeni ustvarjanju
mešanih skupnosti, so po poročanjih medijev pred kratkim sporočili, da zaradi groženj z
nasiljem niso več dobrodošli in morajo zapustiti območje. Dodelitev stanovanj na Severnem
Irskem, kot lahko vidimo, ostaja zapleteno in občutljivo vprašanje. Stanovanjski program
skupnih sosesk je namreč zasnovan tako, da vključuje največ 70 % stanovalcev katere koli
religije. Čeprav so bile določbe Velikonočnega sporazuma namenjene zagotavljanju
enakopravnosti med obema skupnostma in sta obe religiji enako upravičeni do dodelitve
stanovanj, katoličani še vedno doživljajo veliko stanovanjsko pomanjkanje. 21 Drugi vir
potrjuje napisano in navaja, da je bilo 31. marca 2017 na čakalnem seznamu stanovanj 16.743
katoličanov (44,5 %) in 12.509 protestantov (33,3 %) ter dodaja, da katoliki čakajo na
stanovanje približno 6 mesecev dlje kot protestanti. 22 Verske delitve so tako ostale in so
vidne tudi v stanovanjski politiki. Avtor dodaja, da se je povečal razkorak med boga timi in
revnimi in da v Belfastu živi več multimilijonarjev kot kjerkoli drugje v VB (z izjemo
Londona in Aberdeena). Tega bogastva pa seveda niso deležni vsi in zanimivo je, da so tudi
danes finančno bolj prikrajšani pripadniki (80 %) katoliške skupnosti v primerjavi s
protestantsko skupnostjo.23 Podatki Northern Ireland Statistics and Research Agency navajajo
tudi, da 22 % katolikov živi v revščini v primerjavi s 17 % protestantov.24 Rezultati analize
popisa iz leta 2011 navajajo, da so razlike vidne tudi na področju zaposlovanja. Procent
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nezaposlenih katoličanov (5,95 %) je še vedno višji od nezaposlenih protestantov (3,9 %).25
Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da še vedno obstajajo vzporednice s preteklostjo in
da katoliki na Severnem Irskem tudi dandanes težje pridejo do stanovanj, služb in so tako v
slabšem ekonomsko-socialnem položaju. Poudariti pa je potrebno, da so razlike v
prikrajšanosti manjše, kot so bile v preteklosti.
Kljub vidni delitvi pa ljudje, ki živijo v skupnih skupnostih, opisujejo pozitiven vpliv bivanja
v skupnih stanovanjskih skupnostih, saj menijo, da otroci odraščajo v bolj strpnem okolju.
Avtor kljub pozitivnem sporočilu doda, da z obstojem mešanih skupnosti ne bodo rešena
vprašanja socialne in gospodarske prikrajšanosti na območjih, ki so jih spopadi najbolj
prizadeli. Ključno vprašanje segregacije, ki temelji na gospodarski neenakosti, je po
njegovem mnenju mogoče rešiti šele, ko se bodo sektaške sile odrekle svojemu nadzoru pri
narekovanju demografije mesta in bodo oblikovale politiko, ki bo temeljila na želji po
preseganju verskih nesoglasij. 26
MIROVNI ZIDOVI
Že večkrat smo omenili zidove oziroma peace walls (mirovni zidovi). To so visoki zidovi iz
valovite kovine in betona, ki so bili postavljenih med severnoirskim konfliktom. Zidovi so
bili zgrajeni z namenom, da bi razdelili protestantske in katoliške enklave in tako preprečili
nasilje med obema skupnostma.27 Na Severnem Irskem še vedno obstaja več kot 60 takih
vmesniških ovir. Zanimivo je, da je bilo v 21. stoletju postavljen ih več zidov kot v obdobju
stalnih konfliktov med skupnostma. Številni prebivalci mirovne zidove vidijo kot nujno
obliko zaščite. Na drugi strani pa predvsem mlajša generacija (člani mladinskega programa v
Belfastu), ki konflikta ni osebno izkusila, poziva k rušenju zidov. Tako mnenje ima 18-letna
Aoife Loughran, ki je za BBC News dejala: “Ne vidimo potrebe po mirovnih zidovih.”
Povedala je, da se je sektaško nasilje ustavilo in da so ljudje na njenem območju Belfasta
“začeli razumevati” ljudi iz različnih skupnosti in verskega porekla. “Ne razmišljam o tem,
kdo je kake vere, to nima nič skupnega z mano,” je dejala. Dodala je tudi, da niso bili živi v
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času konflikta, a mora kljub temu njihova generacija ob pogledu na zidove z njim živeti.28
Robert, bivši pripadnik UDA (paravojaške organizacije, ki je bila odgovorna za uboje na
stotine ljudi), opozarja, da: “Vojne ni konec. Daleč od tega.” V intervjuju izpostavi, da je bil
tudi njegov oče pripadnik UDA do leta 1975, ko ga je IRA umorila. Po njegovo je IRA
najbolj smrtonosna od paravojaških skupin; sam naj bi se izognil trem poizkusom atentata.
Organizacija je tudi "razstrelila" njegovega zeta in umorila sedem njegovih prijateljev. Leta
2013 je vlada Severne Irske napovedala odstranitev zidov v roku 10 let, toda Robert je bil
proti temu. Situacija je po njegovem še vedno preveč burna. "Na to še nismo pripravljeni," je
dejal. "Prepričan sem, da ste verjetno že naveličani govora o brexitu. Toda ljudi skrbi slab
dogovor, napačen dogovor ali nič. Če bo šlo slabo, mislim, da bomo te zidove potrebovali
bolj kot kadarkoli prej.”29 Severna Irska vlada je februarja 2016 naredila pomemben korak z
rušenjem 8-metrskega zidu, ki je približno 30 let delil skupnosti v Ardoynu na severu
Belfasta. Kljub preboju na tem območju druge kraje še vedno deli na desetine ovir, ki še niso
bile porušene. 30
Tako smo lahko videli, kako na zidove med obema skupnostma gledata dve različni
generaciji. Primer 18-letnice iz Belfasta, ki nima kolektivnega spomina na čas spopadov in
vanj ni bila neposredno vpletena, ne vidi obrambnega pomena zidov, ki ločujejo obe
skupnosti. Medtem bivši predstavnik UDA, ki je bil sam udeležen spopadov z IRO in so bili
v spopadih ubiti tudi člani njegove družine, ne deli istega mnenja ravno zaradi še živega
spomina na konfliktne čase. Tako lahko vidimo generacijsko razliko na Severnem Irskem pri
dojemanju pomena sektaškega konflikta na Severnem Irskem na vsakdanje življenje. Mlajša
generacija, kot bomo videli, konfliktu ne pripisuje tako velike vrednosti.
VSAKDANJE ŽIVLJENJE
Kljub temu pa se na območjih, kjer je družba še vedno razdeljena, konflikt manifestira tudi v
vsakdanjem življenju in vpliva na vse, od tega, katero nogometno skupino podpirajo, do tega,
kateri jezik govorijo. Mnogi irski nacionalisti na primer Severno Irsko še vedno označujejo
kot "sever Irske." Šole na Severnem Irskem ostajajo večinoma ločene glede na vero in otroci
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se pogosto učijo različnih različic zgodovine.31 S tem se strinja tudi drugi avtor, ki zapiše, da
je največji problem razdeljenosti v tem, da obe skupnosti nista razvili skupne identitete, ki bi
ju združevala. Ni namreč dogodka, ko bi skupnosti stali skupaj, da bi zapeli isto himno ali
pozdravili isto zastavo; ti simboli v večini držav simbolizirajo oziroma reproducirajo skupno
državljansko zavest.32 Kljub napisanemu je popis iz leta 2011 pokazal znatno rast števila
ljudi, ki sami sebe identificirajo za S. Irce (21 %); v istem popisu opazimo padec deleža ljudi,
ki se identificira za izključno Irce (25 %). Če bodo prebivalci Severne Irske sledili temu
vzorcu, lahko predvidevamo, da se bo lahko zgodila izgradnja skupne in močnejše nacionalne
identitete S. Ircev. 33

Slika 2: Prikaz nacionalne opredelitve Severnih Ircev (vir: Ulster University)

Na območjih, kjer ima več kot 90 % prebivalstva eno samo versko identiteto, se razdeljenost
reproducira skozi zanko vzroka in posledic. Za otroke, ki odraščajo na rezidenčno ločenih
območjih, ni možnosti, da bi vzpostavili globje stike z otroki druge vere. Izobraževanje bi
lahko ponudilo takšno priložnost, vendar je celostno gibanje šol (skupne šole) izgubilo zagon,
saj se je v tem letu v take šole vpisalo manj kot 7 % učencev. Tudi avtor članka se sprašuje:
Zakaj 21 let po sporazumu ob velikem petku religija še vedno deli prebivalce Severne Ir ske?
Postavljeni zidovi niso simboli miru. So strukture strahu. Njihov namen po njegovem mnenju
ni praznovanje miru, temveč ohranjanje miru. Kot smo omenili 93 % otrok na Severnem
Irskem obiskuje šole glede na versko pripadnost in živi v pretežno ločenih skupnostih. Avtor
predstavi: Naomi in Rebecco, ki sodelujta v programu Miru IV, ki ga vodi ponudnik
izobraževanja Springboard. Program spodbuja, da se otroci predstavijo svojim sosedom, ki
živijo na drugi strani zidu. Nato pa medsebojno obiskujejo šole in se skupaj učijo ter igrajo.
31
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Za večino udeležencev programa, je to prvič, da so se pogovarjali iz oči v oči z nekom z
druge strani zidu. "Pred programom so mi vedno govorili, da so katoličani slabi ljudje v
primerjavi s protestanti," je dejal udeleženec programa. "Toda vsi katoličani niso takšni –
dejansko so večinoma kot mi." Protestantska deklica pripomni: "Nikoli nisem poznala nikogar
iz druge skupnosti. Nikoli nisem govorila z nikomer iz druge skupnosti. Zdaj pa. Z njimi
govorim vsak dan." 34 Otroci so ločeni tudi v popoldanskih aktivnostih, saj tudi dandanes
večina otrok trenira športe, ki so značilni za njihovo versko skupnost, protestanti npr. ragbi in
katoliki npr. galski nogomet. Glavni razlog v neuspešnosti integriranih šol in skupnih
stanovanj avtor pripisuje vladi, saj vlada obeh projektov ni posebno podpirala. Dodaja, da
obema od političnih blokov očitno koristi, da imajo svoja volilna telesa na obvladljivih
geografskih območjih, kjer so njihove glasovalne odločitve varno zasidrane. Mirovni
sporazum, ki je bil dosežen leta 1998, je tako vzel dve skupni identiteti kot nepremične in
nespremenljive entitete ter na teh dveh stebrih gradil politično arhitekturo. 35
Številni protestanti pa so tudi dandanes člani Oranžnega reda. Teh je približno 30.000 in še
vedno pripravljajo proslave in shode. Kot smo že zapisali, so se ti shodi v preteklosti kazali
kot slavljenje protestantske nadvlade, zato so pogosto pripeljali do spopadov med protestanti
in katoliki. Danes so shodi običajno mirni. Člani pa pravijo, da so parade nedolžen izraz
njihove kulture. Avtor članka se je pripadnikom pridružil pri slavju shoda. Ko naj bi minister
po imenu Mervyn Gibson imel svoj slavnostni govor, je v njem dejal: “Danes nas nekateri iz
Združenega kraljestva poskušajo podkupiti in trdijo, da nam v Republiki Irski ponujajo boljši
življenjski slog. Naša zvestoba in identiteta se ne nanašata na ekonomijo," je nadaljeval
Gibson, “Tisti, ki zdaj grozijo z referendumom o irski enotnosti, so isti ljudje, ki so nas
poskušali bombardirati, umoriti in ločiti od Združenega kraljestva. Takrat niso uspeli in tudi
tokrat bodo propadli.” je dejal in nato zaključil: “Mi smo rojeni Britanci, ostali bomo
Britanci, umrli bomo Britanci.” Udeleženci so mu pritrdili s: “Hear! Hear!” Avtor članka se
na tej točki vpraša, kako daleč bi šli ti moški, da bi ostali Britanci. Ob drugi priložnosti pa naj
bi avtorju Gibson odgovoril, da bo sprejel demokratično glasovanje za irsko enotnost, če bo
prišlo do tega. Avtor članka meni, da številni lojalisti čutijo občutek ekonomskega upada, saj
so katoličani pridobili več pravic in mobilnost navzgor; mladi lojalistični moški na območjih
vmesnikov, ki so jim nekoč zaradi svoje identitete zagotavljali boljša delovna mesta, se zdaj
soočajo z visoko brezposelnostjo in občutkom, da je njihov družbeni položaj ogrožen. Avtor
34
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doda, da se mu zdi, da takšne pritožbe samo krepijo občutek identitete ljudi ter doda, da se
lojalistični paravojaki s tem “prehranjujejo” v želji, da bi pridobili nove podpornike, čeprav
po navedbah policije te skupine vedno pogosteje sodelujejo v organiziranem kriminalu kot v
politiki.36
V informacijski družbi so tudi mediji postali ključni dejavnik družbenega življenja. S tem se
strinja tudi moj sogovornik Timofey Agarin iz Oueen's University iz Belfasta, ki je dejal, da
lahko razdeljenost irske družbe opazimo tudi pri njihovi izbiri medijev. Na voljo imajo
namreč različna poročila, televizijo in seveda časopise. Irci lahko gledajo tako televizijo iz
Republike Irske v irščini. Severni Irci lahko gledajo angleške časopise in televizijo. Kot
vemo, tudi mediji vplivajo na politiko in na izgradnjo javnega mnenja ljudi, saj pri poročanju
niso vedno objektivni in lahko podpirajo določeno politično strujo oziroma stran. Kot bomo
videli, so imeli mediji pri poročanju o brexitu pomembno vlogo pri nagovarjanju volilne
baze, ki je glasovala glede na tradicionalne predispozicije.
PRAVICA DO SPLAVA IN LGBT SKUPNOST
Pravica ženske do splava je uzakonjena v večini “naprednih” oziroma razvitih državah. Na
Severnem Irskem pa pravica, da ženske same odločajo glede svojega telesa ni bila
samoumevna vse do prejšnjega leta (2019). Hkrati je z legitimacijo splava pravico do poroke
po več letih boja pridobila tudi LGBT skupnost. Vprašamo se lahko, zakaj sta bili pravici do
splava in poroke istospolno usmerjenih sprejeti tako pozno ter ali sta na to vplivala religija
ali politika ali oboje?
Zanimivo je, da VB, pod katero spada tudi Severna Irska, dovoljuje splav do 24 tednov z
dovoljenjem dveh zdravnikov vse od leta 1967. Splav na Severn em Irskem pa je ostal zelo
omejen in je bil dovoljen le v okoliščinah, v katerih je žensko življenje ogroženo ali pa je
obstajala nevarnost trajne ali resne škode za njeno duševno in telesno življenje. Dejstvo je, da
so si bile različne politične stranke enotne v nasprotovanju liberalizacije ženskih
reproduktivnih pravic in so bile proti uveljavitvi zakona o splavu. Leta 2007 so na primer vse
večje stranke, vključno s Sinn Féinom, podprle predlog, ki ga je predlagala DUP, da
nasprotujejo vsaki razširitvi zakona o splavu iz leta 1967 na Severno Irsko. Poleg tega so
kljub odločitvi Visokega sodišča v Belfastu novembra 2015, da prepoved splava krši
človekove pravice, člani skupščine Severne Irske februarja 2016 glasovali proti spremembi
36
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predloga zakona o pravosodju, s katerim bi v lokalnih bolnišnicah dovolili splav v primerih
smrtne nenormalnosti ploda, posilstva in incesta. Splav pod takšnimi pogoji nato leta 2018
podpre tudi Sinn Féin, medtem ko je splavu DUP še vedno nasprotoval. 37 Proti razsodbi sta
bili tudi najvidnejši krščanski veroizpovedi na Severnem Irskem: katoliška cerkev in
prezbiterijanska cerkev.38 V nasprotju z relativnim soglasjem glavnih političnih struj glede
splava so izvoljeni predstavniki obeh glavnih etnonacionalističnih strank zavzeli nasprotna
stališča v podpori istospolnih pravic. Medtem ko si je Sinn Féin prizadeval podpirati pravice
spolnih manjšin, je DUP zavzelo izjemno negativno stališče do LGBT skupnosti.
Nasprotovali so legalizaciji istospolnih zakonskih zvez, DUP je kar petkrat izk oristil položaj
vodilnega partnerja v vladi in oviral sprejetje takšne zakonodaje.39 Istospolne poroke so bile
za primerjavo z ostalim delom kraljestva (v Angliji, na Škotskem in v Walesu) uzakonjenje
od leta 2014. 40
Ker je splav ostal nezakonit tudi v primerih posilstva in incesta, je posledično veliko žensk na
Severnem Irskem odpotovalo na poseg v Anglijo in Wales. Leta 2018 je tako pomoč iskalo
okoli 1.053 žensk. Ni pa znano, koliko žensk je odpotovalo z razlogom nakupa tablet za
prekinitev nosečnosti. 41 Junija 2017 se je britanska vlada na podlagi pobude poslanske
skupine Stella Creasy odločila, da ženskam iz Severne Irske omogoči brezplačni splav v VB.
Več kot 100 poslancev je podpisalo Creasyjev amandma in vztrajalo, da imajo vse ženske v
Združenem kraljestvu pravico do ustrezne zdravstvene oskrbe. Aktivisti so opozorili tudi na
to, da si splav na Severnem Irskem lahko privošči le premožnejši sloj, saj morajo poleg
posega pokriti tudi potne in nastanitvene stroške potovanja v Anglijo. Po opravljenem posegu
pa se ženske na Severnem Irskem pogosto soočajo s stigmatizacijo. Kumar in sodelavci
ugotavljajo, da so glavni vzroki za stigmo splava konservativne vrednote in spolne vloge, ki
imajo namen nadzorovanja ženske spolnosti in obveznega materinstva. Religiozn ost je
pogosto ponujena kot glavni razlog za stigmo splava. Družbeni diskurz o prekinitvi
nosečnosti se pogosto vrti okoli vprašanja: Kdaj se začne življenje? Na te poglede lahko
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vplivajo tako svetovni nazor kot verska prepričanja. Najpomembnejše krščanske cerkve
Severne Irske so nasprotovale legalizaciji splava. Prezbiterijanska cerkev (v izjavi iz junija
2017) sebe opiše kot življenjsko Cerkev, zato je nerojeno življenje neverjetno dragoceno in
posebno tako za njih kot za Boga. Podobno sporočilo je anglik anska cerkev predstavila v
uradnem pismu leta 2016, naslovljenem državnikom, ki so ga podpisale tudi vse druge večje
cerkve. Istega leta je tudi katoliška cerkev na Severnem Irskem nastopila proti spremembi
zakona o splavu, saj naj bi milejši zakoni o splavu lahko ogrožali človekovo dostojanstvo in
pravico do življenja.42 Zanimivo je, da je kljub severnoirski politiki in religiji, ki je večinoma
nasprotovala legalizaciji splava, kar 65 % prebivalcev Severne Irske podpiralo legalizacijo
splava. Vidimo lahko, da je večina prebivalcev, kljub visoki religioznosti in tradicionalni
pripadnosti strankam zavzela neodvisno mnenje.43 To stališče podpira tudi javnomnenjska
raziskava, ki je vključila 1200 oseb in pokazala, da vsaj dve tretjini državljanov Severne Irske
meni, da je splav sprejemljiv: če za žensko plod predstavlja duševno tveganje, če ima plod
smrtne nepravilnosti in če je nosečnost posledica posilstva ali incesta. 44 Tako lahko
sklepamo, da večina državljanov Severne Irske kljub visoki religioznosti (93 %) ra vna v
odnosu do splava v nasprotju z uradnim cerkvenim naukom.
S tem se strinja tudi avtorica članka Ely Gretchen, ki zapiše, da lahko številne narode v
Evropi uvrstimo med pretežno krščanske npr. Južno Ameriko in Severno Irsko. Toda le redke
države dovoljujejo verski ideologiji, da vpliva na njihove zakone o reproduktivnem zdravju.
V Franciji se 60 % ljudi označuje za krščanske; splav je zakonit; 80 % Francozov postopek
podpira v vseh ali v večini okoliščin. Zakoniti splav je (glede na raziskavo javnega mn enja
Pew) podobno sprejemljiv tudi po vsej zahodni Evropi s 60-odstotno javno podporo na
Portugalskem, 65 % v Italiji in 72 % v Španiji. Študije kažejo, da je stopnja splavov v
državah enaka ne glede na zakonitost. Žensk nezakonitost splava na splošno ne u stavi.
Pripravljenost severnoirskih volivcev za spremembo zakona o splavu je tako v nasprotju s
katoliškim učenjem in odraža resničnost: politike reproduktivnega zdravja, ki temeljijo na
ideologiji in ne na znanstvenih dokazih, javnosti v sodobnih družbah ne služijo. Avtorica
doda, da je verska svoboda ključnega pomena v vsaki svobodni družbi; vera mnogim ljudem
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zagotavlja pomemben vir ugodja. Toda dokazi kažejo, da je religija lahko obremenitev, ne pa
blagoslov, ko govorimo o reproduktivnem zdravju. 45
Splav in istospolne poroke Severnem Irskem uzakonijo 21. oktobra 2019. Sedaj lahko ženske
zakonito dostopajo do posega in poiščejo zdravstveno oskrbo, sicer zaenkrat le v Angliji.
Oblast Severne Irske je tako končno prenehala s kriminalizacijo in preganjanjem žensk,
aktivistk, študentk, ki so se borile za legalizacijo splava. Od oktobra 2019 tako ni več možno
nadaljevati kazenskih postopkov – avtorica članka zapiše, da se je končno odpravila zelo
resnična, arhaična grožnja in da se ženskam ni več potrebno zagovarjati na sodiščih zaradi
telesnih odločitev. 46 Vodja DUP-a Arlene Foster, katere stranka je nasprotovala zakonu, je
dejala, da je to "sramoten" dan in da bo njena stranka preučila načine za razveljavitev
zakonodaje. "Naredili bomo vse, kar bo v naši vesti, da zaščitimo življenje nerojenih," je
dejala. Avtorica članka zapiše, da je Severna Irska skoraj obdržala prepoved istospolnih
zakonskih zvez in splava iz viktorijanskih časov, in to samo zaradi moči DUP-a in drugih
verskih in socialnih konservativcev.47 Ob sprejetju obeh zakonov so se oglasili tudi katoliški
škofi Severne Irske in dejali, da je bil ponedeljek tragičen dan za nerojene otroke in žalosten
dan za lokalno demokracijo. Prav tako so izrazili zaskrbljenost, zaradi ponovne opredelitve
zakonske zveze in pozvali politične stranke, naj ponovno podvojijo svoja prizadevanja za
obnovo izvršne delitve oblasti. 48
Videli smo, da je bila Severna Irska ena izmed redkih “razvitih” držav, ki je dolgo časa
zavirala legalizacijo splava in istospolnih porok. Proti sta bili tudi največji politični stranki
Sinn Féin in DUP. Pri tem moramo poudariti, da je Sinn Féin kasneje podprl legalizacijo
splava in istospolnih porok. Prav tako je legalizaciji nasprotovala tudi katoliška cerkev. Glede
na veliko javno podporo S. Ircev za legalizacijo obeh zakonov lahko sklepamo, da kljub
visoki religioznosti in pripadnosti tradicionalnim političnim strankam Severni Irci glasujejo
zunaj obeh okvirjev. Sklepamo lahko, da religija in politika nimata več tako velikega vpliva
na družbo oziroma na mlajšo generacijo, ki se je glasno zavzemala za uzakonitev zakonov, ki
so v sodobnih družbah nekaj povsem običajnega.
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AKTIVNE PARAVOJAŠKE ORGANIZACIJE NA SEVERNEM IRSKEM
Glede na zgodovino irskega otoka, ki ga je več stoletij prežemal medetnični konflikt, ki se je
končal šele na začetku novega tisočletja, otok povezujemo tudi s paravojaškimi
organizacijami in radikalnimi skupinami, ki so bile odgovorne za več tisoč smrti. Kljub
odredbi o razorožitvi in prepovedi terorizma/nasilja lahko glede na nov ice o nasilnih
dogodkih na Severnem Irskem sklepamo, da so nekatere skupine aktivne tudi danes.
Definitivno je nasilje na Severnem Irskem močno upadlo, saj je sporazum iz leta 1998
formalno končal krvavo tridesetletno gverilsko vojno med katoliškimi republikanci, ki si
prizadevajo za združitev z Republiko Irsko in protestantskimi lojalisti in unionisti, ki so
naklonjeni Združenemu kraljestvu. Toda po mnenju avtorja so se paravojaške skupine, ki že
desetletja čakajo, začele ponovno reorganizirati. Pri tem jih motivirajo gospodarska
stagnacija, politična paraliza in potencialni vpliv dogovora o brexitu.49 Poročilo o trenutnem
stanju paravojaških skupin na Severnem Irskem ugotavlja, da vse glavne paravojaške
organizacije še vedno obstajajo (Začasna irska republikanska vojska (PIRA), Ulster
Volunteer Force (UVF), Združenje za obrambo Ulstra (UDA), Irska narodnoosvobodilna
vojska (INLA)), imajo neznane količine orožja in so vpletene v kriminalna dejanja. Najbolj
aktivni pri novačenju novih članov in pri izgredih so IRA, UDA in UVF. 50
Avtorji poročila so ocenili, da je malo verjetno, da bi se te paravojaške skupine vrnile k
političnem nasilju, vendar pa je dejstvo, da še naprej imajo nekaj orožja (za vsak slučaj),
podčrtalo krhkost miru. Obenem nekatere t. i. disidentske republikanske skupine nadaljujejo z
nasilnimi napadi v imenu združitve Irske. Policija ocenjuje, da je teroristična grožnja teh
skupin glede na dejavnosti nove IRA velika. Republikanci so poskušali jezo zaradi brexita
uporabiti kot zborovalni krik, s katerim bi pridobili nove člane.51 Tudi člani UDA in UVF
ostajajo vpleteni v široko paleto kriminalnih dejavnosti. Njihovi člani so bili v letu 2017
obtoženi za več umorov.52 V letu 2019, lahko opazimo porast števila smrti in napadov, ki so
povezani s paravojaškimi skupinami. To potrjuje poročilo, ki ga je objavila neodvisna
poročevalska komisija, ki spremlja paravojaške dejavnosti. V poročilu je bilo ugotovljeno, da
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so v napadih, povezanih s paravojaškimi skupinami, umrle 3 osebe, 81 pa jih je bilo ranjenih
v primerjavi s prejšnjim letom, ko je umrla 1 oseba, 75 pa jih je bilo ranjenih. V zadnjih
mesecih je nova IRA okrepila napade na policijo (v Cregganu) z namenom, da ostane
relevantna in tako opozori nase. Republikanske paravojaške skupine se prav tako prip ravljajo
na situacijo, v kateri bi se morda morali odzvati na morebitno nasilje, ki ga lahko spodbudijo
lojalistični protesti zoper brexit in meje v Irskem morju. 53 V zadnjem času je najbolj
odmevala smrt novinarke McKee, ki je se je znašla v navzkrižnem “ognju” med policijo in
člani nove IRE. 54 Policisti so v zvezi z umorom preiskali tudi sedež politične stranke
Saoradha, vendar do sklepa niso prišli. Za politično stranko Saoradha (v irskem jeziku
pomeni osvoboditev) severnoirski policisti trdijo, da je neločljivo povezana z novo IRA.
Čeprav Saoradh sebe imenuje stranka, se ne ukvarja z volilno politiko, saj bi to, kot je
novinarju dejal Gallagher (nacionalni tiskovni predstavnik stranke), pomenilo biti del
“britanske infrastrukture”. Stranko po njegovem mnenju sestavljajo “nezadovoljni
republikanci”, ki ne verjamejo, da je podpis Velikonočnega sporazuma dobra stvar. S tem se
strinja tudi Gallagher, ki meni, da “mir”, ki naj bi ga prinesel sporazum, ne obstaja, saj se
“nenehni boj za združevanje Irske in svobodo še ni končal.” 55
Napetosti med pripadniki radikalnih skupin so najbolj razvidne na tako imenovanih območjih
vmesnikov – mestnih soseskah delavskih razredov, kjer katoliške in protestantske skupnosti
živijo v bližini, vendar nimajo razvitih medsosedskih odnosov. Poleg fizičnih sten, ki jih
ločujejo, so naselja polna simbolov, ki kažejo pripadnost eni izmed strani. Na hišah visijo
paravojaške zastave; pobarvani so robniki, bodisi v barvah Union Jacka ali irske trikolore.
Prebivalci na teh območjih se pogosto izogibajo trgovinam, ki so nahajajo na t. i. sovražnem
travniku, četudi morajo hoditi dlje, da bi kupili, kar želijo. Te skupnosti živijo "v ločenih
svetovih", je dejal John Brewer, sociolog z Queen's University Belfast. Opaziti je, da sta
ravno revščina in brezposelnost na območjih vmesnikov običajno razlog, da so mnogi mladi
moški “ranljivi” za radikalizacijo in tako postanejo člani določene organizacije.56 To pa naj
bi bila po mnenju Dep. Supt Bobby Singleton dejansko dosmrtna kazen: ko se nekdo pridru ži
lojalistični paravojaški organizaciji, je iz nje praktično nemogoče izstopiti. Doda tudi, da se v
mnogih primerih veliko mladih ljudi, ki so del teh organizacij, boji, da lahko v primeru, če ne
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bodo izvedli ukaza, tudi sami postanejo žrtve takšnih napadov. Edini način, da lahko izstopijo
iz organizacije, je, da se za to primerno odkupijo. Sporno se mu zdi tudi, da čeprav policija
pozna identitete številnih članov skupin, le-ti ne storijo dovolj kriminalnih dejanj, da bi jih
aretirali in obsodili. Intervjuvanec zaključi z mislijo: “To je zapuščina konflikta, ki smo ga
imeli tukaj; je zapuščina te negativne pripovedi. Mislim, da se bodo policija in drugi organi
pregona še vedno soočali s težavami pri preiskavi paravojaških organizacij, dokler se kot
družba ne lotimo tega problema.”57

5. BREXIT IN SEVERNA IRSKA
5.1. O BREXITU
Izid glasovanja o brexitu 23. junija 2016 je presenetil tako Evropo kot tudi Združeno
kraljestvo. Zgodilo se je prvič, da je članica unije izglasovala svoj odhod iz zveze (Oliver
2018, 1). Gledano na celotni rezultat so Britanci in Severni Irci z rezultatom 52 % proti 48 %
glasovali za izstop iz EU. Iz podrobnejših rezultatov je razvidno, da Severna Irska ni
izglasovala brexita, vendar ji kot članici Združenega kraljestva ne preostane drugega, kot da
skupaj z Londonom zapusti unijo.58 Združeno kraljestvo je EU uradno zapustilo 31. januarja
2020, vendar odhodu še vedno sledi več mesecev pogajanj. Medtem ko se je Združeno
kraljestvo dogovorilo o pogojih svojega odhoda iz EU, se morata obe strani dogov oriti,
kakšna bodo njuna prihodnja razmerja. Dogovor morata sprejeti v prehodnem obdobju, ki se
je začelo z dnem brexita in naj bi se končalo 31. decembra 2020. V tem 11 -mesečnem
obdobju pa mora Združeno kraljestvo še naprej upoštevati vsa pravila EU in trgovinske
predpise.59
Pa si na kratko oglejmo, kako je do brexita sploh prišlo. Bližajoče se parlamentarne volitve v
letu 2016 so odprle temo o britanskem izstopu iz EU. Stranka UKIP (Stranka za neodvisnost
Združenega kraljestva) je odvzemala glasove konservativcem in v želji po boljšem rezultatu
je premier David Cameron obljubil referendum o izstopu. Konservativci so zmagali in
Cameron je razpisal referendum o izstopu Britanije. Medtem se je Cameron, da bi povečal
podporo tabora Remain (tabora za obstanek) dogovoril z EU, da VB pripade poseben status
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znotraj unije. Na drugi strani pa je nastal močan tabor zagovornikov za izstop (tabor Leave),
ki sta ju vodila Nigel Farage in Boris Johnson, ki je po več odstopih voditeljev, ki so želeli
izpeljati brexit, postal sedanji premier države. Po glasovanju za brexit je sledil šok. Škotska
se je nemudoma odzvala, da je glasovala za obstanek in da bo ostala; nekaj podobnega se je
dogajalo na Severnem Irskem. Premier Cameron je odstopil; padla je vrednost funta, okrepile
so se nacionalne težnje na Škotskem in Severnem Irskem ter, kar je najbolj presenetljivo,
odstopil je vodja stranke UKIP. 60 Glede na kasnejše dogodke lahko sklepamo, da zmage
tabora “Leave” stranka ni pričakovala oziroma ni vedela, kako naj brexit sploh izpelje, saj
vseh posledic izstopa niso mogli predvideti. Zapletlo se je, kot bomo videli, tudi pri meji s
Severno Irsko, o kateri se pred brexitom ni veliko govorilo. Spregledala se je simbolna
vrednost odprte meje, za katero je bilo prelito mnogo krvi. Odprta meja republikancem
predstavlja tako stik z Republiko Irsko (njihovo domovino) kot tudi upanje za združitev
otoka.
Pri vsem tem se je potrebno tudi vprašati, zakaj so volivci glasovali za izstop iz unije.
Mauldin navede tri ključne razloge. Prvi je ekonomski – nasprotniki EU so trdili, da je unija
nefunkcionalen gospodarski subjekt. EU se po mnenju kritikov ni uspešno spoprijela z
gospodarskimi težavami, ki jih je leta 2008 prinesla gospodarska kriza (20 % brezposelnost v
južni Evropi). Nasprotniki so prav tako trdili, da VB EU samo slepo sledi in ne sprejema
svojih gospodarskih odločitev, ki bi državi dejansko pomagale. Niso pa se zavedali, da bo
izstop povzročil velike trgovinske ovire pri poslovanju. Drugi razlog za brexit je porast
nacionalizma po vsem svetu. Pojavlja se vse več nezaupanja v večnacionalne finančne,
trgovinske in obrambne organizacije (EU, MDS in NATO), ustanovljene po drugi svetovni
vojni. Mnogi, ki nasprotujejo EU, menijo, da te institucije ne služijo več svojemu namenu.
Poleg tega te organizacije odvzamejo politikom nadzor nad določenimi aspekti države. Brexit
se je pojavil kot rešitev za nezaupanje in za strah pred izgubo nadzora. Medtem ko so
nekateri voditelji EU trdili, da je pomoč beguncem moralna obveznost, so nasprotniki EU
priseljevanje videli kot nacionalno vprašanje, saj vpliva na notranje življenje države.
Migracijska politika EU je postala pomembna sila glasovanja o izhodu. Poudariti pa moramo,
da se VB nikoli ni soočala z migrantskim valom in ilegalnimi vstopi v državo, saj je otok in
je vstop v državo že tako nadzorovan. Tako lahko njihovo paranojo razumemo kot obrambni
mehanizem proti vstopu tujcev v njihovo državo; vstop bi moral potekati pod njihovimi
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pogoji. Tretji razlog – večina podpornikov izstopa je verjela, da sta nepremišljenost in
nesposobnost finančne industrije ustvarila katastrofo za mnoge. Poleg tega v uspehu finančne
industrije niso videli koristi zase. Ključnega pomena je po avtorjevem mnenju razumevanje,
da je brexit glasovanje proti britanski eliti. Volivci so menili, da so politiki, poslovni voditelji
in intelektualci izgubili pravico do nadzora nad sistemom. Volivci so menili, da je elita
prezirala njihove vrednote – od nacionalizma do interesov.61 Tim Oliver izpostavi tudi to, da
je VB izgubila velik del svojega nekdanjega imperija in da od tedaj išče svojo vlogo v
mednarodni politiki, kar bi bil lahko tudi eden izmed razlogov za brexit. Ponovni superiorni
status si tako želi pridobiti zunaj Evrope. Temeljil bi na tesnem sodelovanju z ZDA in na
vodilni vlogi VB v commonwealthu, ki pa po avtorjevem mnenju nima politične strukture,
unije ali moči (Oliver 2018, 3).
VLOGA MEDIJEV
Eno izmed ključnih vlog pri nagovarjanju volilne baze so imeli tudi mediji in novodobna
socialna omrežja, ki so uspešno nagovorila predvsem tabor “Leave”. Steven Barnett meni, da
so britanski mediji v času brexit kampanje zašli v krog izkrivljanj, polresnic in popolnih laži.
Šlo naj bi za propagandno kampanjo, v kateri so bili dejstva in trezna analiza žrtvovani v prid
ideološko usmerjenih ciljev urednikov ter lastnikov časopisov.62 Eden od najbolj prodajanih
britanskih časopisov The Sun je med kampanjo zavzeto zagovarjal “Leave” pozicijo. Ali je
naključje, da je ta časopis v lasti ameriškega medijskega mogotca Ruperta Murdocha, ki je ž e
v preteklosti javno izražal svoj evroskepticizem. Po referendumu je odločitev Britancev
označil za “čudovito” in odhod VB iz EU pospremil z besedami “prison break... we’re
out”.63 Mediji naj bi se tako tragično izneverili ljudstvu. Vplivali naj bi na referendumsko
debato s ponavljanjem preprostih sloganov “Leave” tabora in tabloidno kampanjo, ki je
izpostavljala predpise ter birokracijo EU ter drugačnost tujcev ter migrantov in s tem
ustvarjala strah pred t i. “drugimi”. 64 Socialni mediji so s tem, ko ljudje preživijo vse več
časa na spletu, spremenili naravo vodenja političnih kampanj. Prav prek primera brexita
lahko vidimo, da postajajo vse pomembnejše orodje, prek katerega lahko širimo politične
ideje ter sporočila. “Leave” tabor je več mesecev pridobival zagon in postavljal nivo debate
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na vseh socialnih platformah. Analiza podatkov je pokazala, da so podporniki brexita
prikazali tako bolj močno, neposredno ter čustveno nabito sporočilo kot tudi bolj učinkovito
uporabo socialnih medijev. Tako so pridobivali vse večjo podporo med ljudstvom in
popolnoma dominirali v vseh oblikah socialnih platform, kot so Twitter, Facebook in
Instagram. Tridesettedenska analiza Instagrama, ki je zaobsegla trinajst tisoč uporabnikov in
trideset tisoč objav, je pokazala, da je na tem omrežju delovalo dvakrat več podpornikov
brexita, ki so bili kar petkrat bolj aktivni od tistih, ki so zagovarjali to, da VB ostane v EU.
Tako je z uporabo interneta “Leave” taboru uspelo ustvariti sliko široke ljudske podpore, ki
je delovala kot samoizpolnjujoča se prerokba in je privabila še več ljudi k podpori brexita. Na
drugi strani se je velika večina “Remain” tabora odločila ignorirati moč interneta kot nekaj,
kar nima povezave z resničnim političnim svetom. Socialne medije so obravnavali kot igrišče
za najstnike in ljudi, ki namenoma pišejo provokativne objave, a v realnem svetu nimajo
moči za dosego tega, da bi prebivalci podprli brexit. Pri tem so se zelo ušteli in tako je
“Remain” tabor izgubil bitko na spletu, še preden je izgubil tudi dejanski referendum. 65

5.2.

GLASOVANJE NA SEVERNEM IRSKEM

Kot sem že zapisala, prebivalci Severne Irske niso glasovali za brexit, zato je rezultat dvignil
veliko prahu; nezadovoljni so bili predvsem (kot bomo videli) nacionalisti oziroma
republikanci, saj jim možna vzpostavitev trdne meje in večjega nadzora predstavlja
simbolično oddaljitev od ideje skupne Irske. Podrobneje si oglejmo rezultate glasovanja na
Severnem Irskem: 55 % volivcev je glasovalo za obstanek v EU; 45 % volivcev je glasovalo
za izstop iz unije. Ob pregledu podatkov iz leta 2016 iz študije o volitvah, ki je bila izvedena
okoli časa referenduma, se izkaže, da je bila pri glasovanju prisotna zelo močna
etnonacionalna podlaga. Podatki kažejo, da je okoli 85 % katoličanov glasovalo za obstanek
v primerjavi s samo 40 % protestantov. Razlike so še večje, če pogledamo, kako so
anketiranci v študiji opisali svoj ideološki položaj in identiteto. 88 % tistih, ki so se opredelili
za nacionaliste, je glasovalo za obstanek, v primerjavi s samo 34 % tistih, ki so se opredelili
za unioniste. Okoli 87 % “irskih” anketirancev je volilo za obstanek v primerjavi s 37 %
britansko-irskih anketirancev. Kljub temu avtor študije opozarja, da glasovanje ni bilo samo
etnonacionalno. Tako protestanti kot katoličani so bili razdeljeni glede glasovanja. Res pa je,
da so bili protestanti veliko bolj polarizirani. Poleg močne etnonacionalne podlage za
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glasovanje na referendumu obstajajo tudi dokazi (podobni tistim v VB), da so se severnoirski
volivci za izstop poistovetili s tako imenovanimi “left behind” (pozabljenci), ki jih
globalizacija ni zaobjela in jim ni prinesla želene blaginje (delavski razred, manj kvalificirani
in izobraženi volivci s socialno konservativni pogledi). “Zmagovalci” globalizacijskega
procesa (mladi, izobraženi, kvalificirani multikulturniki) naj bi podprli obstanek. 80 %
državljanov Severne Irske s podiplomsko kvalifikacijo in 71 % tistih z diplomo je na primer
glasovalo za obstanek.
Tudi na Severnem Irskem obstaja velika povezava s tem, kako so volivci gledali na migracije
in kako so glasovali. Medtem ko je 85% tistih, ki so se trdno strinjali, da je bilo priseljevanje
dobro za gospodarstvo in družbo Severne Irske, glasovalo za obstanek, je za obstanek
glasovalo samo 24 % tistih, ki so bili mnenja, da priseljevanje škoduje državi. Izkazalo se je,
da so katoličani v svoji postranski dispoziciji dokaj homogeni, saj med glasovi delavskega
razreda in slabše izobraženih katoličanov v primerjavi s srednje izobraženimi katoličani ni
bilo velikih razlik. Medtem so visoko usposobljeni in izobraženi protestanti veliko pogosteje
glasovali za tabor “Remain” kot nižje kvalificirani protestanti. 66
Ključni del pogajanj oziroma napetosti na Severnem Irskem je meja, ki ločuje Severno Irsko
in Republiko Irsko. Ta meja je velika politična, varnostna in diplomatska občutljivost. Zato
sta se Združeno kraljestvo in EU strinjali, da karkoli se zgodi kot posledica brexita, na meji
ne sme biti novih fizičnih pregledov ali infrastrukture. Trenutno se z blagom in storitvami
trguje med obema jurisdikcijama z malo omejitvami. Združeno kraljestvo in Irska sta del
enotnega trga EU in carinske unije, zato izdelkov ni treba pregledati glede carin ali
standardov. Toda po brexitu se lahko vse spremeni – oba dela Irske sta lahko v različnih
carinskih in regulativnih režimih, kar bi lahko pomenilo preverjanje izdelkov na meji.67 Tu si
lahko postavimo vprašanje: kako bo Združeno kraljestvo "prevzelo nadzor" nad svojimi
mejami, ne da bi okrnilo irsko mejo in s tem ogrozilo Velikonočni sporazum ? Pri
nagovarjanju volilne baze, sta imela pomembno vlogo tudi dve najmočnejši stranki na
Severnem Irskem – konservativno demokratska unionistična stranka ali DUP, ki je že dolgo
časa kazala skeptičen odnos do EU in je podprla brexit, ter Sinn Féin, ki brexita ni podpiral v
veliki meri zato, ker so se bali, da bo brexit povzročil utrjevanje irske meje in odhod iz EU
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Severno Irsko pahnil v še večjo soodvisnost od VB. Usoda te meje je tako predstavljala
glavno oviro pri pogajanjih med britanskimi konservativnimi vladami in EU. EU je glede na
dejstvo, da bi trda meja lahko spodkopala Velikonočni sporazum in po vsej verjetnosti vodila
k nasilju, želela dogovor, ki bi se izognil carinskim pregledom na meji. Boris Johnson je
našel delno rešitev s sporazumom o novi carinski meji v Irskem morju med VB in Severno
Irsko; to pomeni preverjanje blaga, ki potuje znotraj Združenega kraljestva, namesto na irski
meji. Toda trdi unionisti so bili nad sporazumom ogorčeni; nekateri so ga poimenovali
“izdaja”.68 S tem se strinja tudi avtorica članka McKay, ki zapiše, da se v DUP-u počutijo
izdane s strani Britancev, medtem ko se lojalisti počutijo izdane s strani DUP-a. Med
unionisti je bilo več dogovarjanj o proslavi brexit dneva, ki bi ga ovekovečili z zastavami in
ognjemetom, vendar do tega ni prišlo. Avtorica prav tako predstavi zgodbo ženske, ki živi na
ob robu meje in je leta 2016 po njenem mnenju skoraj edina od njenih znancev glasovala za
obstanek. Dejala je, da ve, kakšno vlogo ima EU pri vzpostavljanju miru na Severnem Irskem
in da se Westminster in jug nista ukvarjala z razmerami na Severnem Irskem, EU pa se je.
Premajhno pozornost Londona pri vprašanji meje na Severnem Irskem je (v najinem
pogovoru) izpostavil tudi prof. Agarin. Avtorica se nato naveže na vprašanje meje in doda , da
so unionisti in DUP upali na vzpostavitev t. i. trdne meje, zato brexit označijo za izdajo.
Zaradi ohranitve mehke meje z Irsko republiko naj bi Severna Irska ostala v tesnejši
gospodarski uskladitvi z EU kot preostalo Združeno kraljestvo in se ločila od tistega, kar
unionisti imenujejo domovina (mainland). Meja pa bo potekala v irskem morju. Stormont je
tako soglasno zavrnil pogodbo o brexitu. Borisa Johnsona to ni zanimalo. Tako so bili po
avtoričinem mnenju mračni obrazi tistih iz stranke DUP, ki so s tako navdušenostjo in
arogantnostjo prodajali svoje glasove, da bi podprli torijce v Westminstru v zameno za
domnevno oblast in trdi brexit. Zdaj pa se DUP čuti izdane od Britancev, lojalisti pa s strani
DUP-a. Tako ni več govora o “naši dragoceni zvezi”. Stoletje po ustanovitvi severnoirske
države se po avtoričinem mnenju unionizem demoralizira. Brexit se jim je izneveril in
angleški nacionalisti, ki so ga promovirali, niso skrivali svojega prezira do večine britanskih
podložnikov v tem zadnjem krogu cesarstva, saj jih po sprejetju brexita niso več potrebovali.
Stranke na severu prav tako ugotavljajo, da je bilo iz državne blagajne zagotovljeno veliko
manj sredstev, kot je bilo obljubljeno v sporazumu, ki je ponovno odprl skupščino in izvršno
oblast (ki je po dobrih treh letih ponovno začela delovati) v Stormontu. Avtorica zaključi, da
Sinn Féin lahko izkoristi brexit za tlakovanje poti do združene Irske. Po njenem mnenju
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večina nacionalistov in čedalje večja manjšina unionistov vidi privlačnost v tem, da se znova
pridružijo EU. 69
Tudi avtor članka opaža spremembo v volilnem telesu Severne Irske. Zapiše, da se
demografija Severne Irske nenehno spreminja in v naslednjem desetletju bo večina
prebivalcev katoličanov, zato se zdi združevanje Irske skoraj neizogibno. Ta premik
prebivalstva se kaže v volilnih rezultatih, ki vse bolj dajejo prednost nacionalistom. Na
parlamentarnih volitvah v Združenem kraljestvu so volivci na Severnem Irskem prvič v
stoletni zgodovini države izvolili več nacionalističnih predstavnikov kot unionističnih. Zdaj
je brexit ponudil Sinn Féinu priložnost, da izvedejo referendum. Avtor članka se je julija
srečal z Michelle O'Neill, podpredsednico Sinn Féina; v pogovoru mu je dejala, da je brexit
spremenil paradigmo na Severnem Irskem, zato je potreben referendum o irski enotnosti.
Severne Irske, kot je dejala, ne bi smeli izvleči iz EU proti njeni volji. Zdi se ji je, da je brexit
poživil volilno bazo, v katero bi lahko zaobsegli tudi zmerne unioniste, ki so glasovali za
obstanek v EU in bi tako spremenili rezultat referenduma.“Želim si videti združeno Irsko,” je
dejala O'Neill. “Vendar mora biti vključujoča Irska. Taka Irska, kjer se tisti, ki imajo irsko
identiteto, in tisti, ki imajo britansko identiteto, počutijo kot del in se počutijo, da imajo svoje
mesto, ki je cenjeno in negovano.”70
Severnoirski policisti so opozorili, da grožnja nasilnih disidentskih republikanskih skupin
ostaja huda kljub vzpostavitvi mehke meje. Po drugi strani pa ostaja še večja verjetnost
nasilja, če se vzpostavi trda meja. Kot je dejal že prej omenjeni predstavnik skupine Saoradh:
“Če bo na Irskem trda meja in jo bo varovala posadka ali fiksna naprava, lahko samo
domnevam, da bi jo napadli tako, kot je bilo v preteklosti.” 71 S. irski pogajalci in EU se
zavedajo varnostne grožnje, ki bi jo lahko predstavljala potencialna trda meja; njihova
glavna prednostna naloga v celotnih pogajanjih o brexitu je bila, da sporazum o umiku ne bi
privedel do trde meje na Irskem. To je bila tudi utemeljitev povratnega predloga nekdanje
britanske premierke Therese May in tudi novega predsednika vlade Borisa Johnsona. Tudi ta
avtor poudari, da mnogi unionisti vidijo Johnsonov posel kot izdajo, saj popolnoma
nasprotujejo vsakemu sporazumu, ki bi Severno Irsko obravnaval drugače kot preo stalo
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Združeno kraljestvo72 Po objavi Johnsonove pogodbe se je namreč nekaj sto lojalistov srečalo
v vzhodnem Belfastu in razpravljalo o tem, kako naj se odzovejo na domnevno izdajo. Po
sestanku je Jamie Bryson, samostojno opisani “lojalistični aktivist”, lokalnim novinarjem
povedal, da bo dogovor o brexitu naletel na velik odpor. Eden glavnih razlogov, da na Irskem
ne more biti meje, je, ker jo lahko napadajo disidentski republikanci, vendar lojalistična
skupnost še ni razmislila o tem, kako bodo oni reagirali glede meje v Irskem morju». 73

5.3. JAVNO MNENJE SEVERNIH IRCEV O BREXITU
V sklopu magistrske naloge sem stopila v stik s profesorji, ki predavajo na irskih fakultetah.
Veliko jih je predlagalo, da mi bosta na številna vprašanja odgovorili raziskavi: Northern
Ireland Life and Times Survey 2018 (NILT) in Northern Ireland and the UK’s Exit from the
EU (NIEX). V obeh so sodelovali profesorji Queen's university iz Belfasta, ki so raziskovali
javno mnenje S. Ircev o aktualnih tematikah, kot so splav, brexit, pravice LGBT skupnosti,
kvaliteta življenja. V raziskavi NILT so zaobsegli vzorec 1201 anketiranih, v raziskavo NIEX
pa vzorec 1000 anketiranih, starejših od 18 let.
Vzorci glasovanja med anketiranci NILT na splošno odražajo izid referenduma. Trije od
desetih vprašanih so odgovorili, da niso glasovali; 5 % jih ni želelo odgovoriti, kako so
glasovali. Od tistih, ki so se opredelil, kako so glasovali, je 64 % glasovalo za obstanek v EU.
Ta odstotek je višji od rezultata referenduma (56 %), vendar je po mnenju avto rjev to lahko
posledica “sramežljivih brexiterjev”, ki so želeli skriti, da so glasovali za izstop. Študija
skupščine Severne Irske je našla močno povezavo med tem, kako so državljani volili glede na
njihovo etnonacionalno pripadnost. Ta vzorec je bil močno razviden tudi v podatkih NILT.
Večina katoliških anketirancev (88 %) in tistih, ki niso verni (66 %), je glasovalo za obstanek
v EU. Med protestanti pa so bila stališča bolj razdeljena; 57% jih je odgovorilo, da so
glasovali za odhod in 43 % jih je glasovalo za obstanek v EU. 74
Kot bi lahko pričakovali, so vidne tudi nacionalistične/unionistične predispozicije. Tako je
63 % unionistov in 61 % tistih, ki sebe označujejo za Britance, glasovalo za izstop iz EU. Kar
92 % nacionalistov in 92 % tistih, ki sebe označujejo za Irce, je glasovalo za obstanek v EU.
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Devet od desetih vprašanih navaja pripadnost političnim strankam Sinn Féin in SDLP. Za
obstanek so glasovali tudi tisti, ki podpirajo stranko Zavezništva, medtem ko je ¾
podpornikov stranke DUP glasovalo za izstop iz EU. Intervjuvance so vprašali tudi, kako bi
glasovali, če bi referendum ponovili. Na to vprašanje je 15 % odgovorilo, da ne bi volilo; 9 %
vprašanih na vprašanje ni želelo odgovoriti. Med tistimi, ki so na vprašanje odgovorili, bi za
izstop iz EU glasovalo le 31% vprašanih. Avtorji menijo, da sprememba prepričanja izhaja iz
mešanih sporočil, ki so jih mediji producirali. Veliko so poročali o stroških in negativnih
posledicah, ki jih bo prinesel izstop. “Bregret” (obžalovanje tistih, ki so glasovali za brexit)
je viden v 7 % vprašanih, ki so junija glasovali za odhod, sedaj pa bi glasovali za obstanek.
Tako ni prišlo do velike spremembe mnenja na obeh straneh. Avtorjem se zdi to
nepričakovano glede na to, da je sedaj javno znano, da bi lahko posledice brexita negativno
vplivale na Severno Irsko.75
NILT anketiranci so imeli negativna čustva o tem, kako se bo Severna Irska spopadala zunaj
EU. Približno polovica anketirancev (53 %) meni, da bo Severna Irska verjetno ali zagotovo
na slabšem, medtem ko trije od desetih (28 %) vprašanih meni, da bo Severna Irska zagotovo
oz. verjetno na boljšem zunaj EU. Kar 19 % anketirancev je negotovih glede prihodnosti.
Njihova stališča so tesno povezana s tem, kako so anketiranci glasovali na referendumu.
Večina tistih (78 %), ki je glasovala za odhod, je optimistična glede odhoda iz EU in meni, da
je to za Severno Irsko bolje. Medtem 82% tistih, ki so glasovali za obstanek znotraj EU,
meni, da bo Severna Irska odhod občutila negativno. Tako ima 13 % tistih, ki so glasovali za
brexit negativen pogled na prihodnost Severne Irske zunaj EU.76 Pri vprašanju, kako se naj
izpelje brexit, so vprašani v raziskavi NIEX odgovorili naslednje: kar 61 % vseh vprašanih
(61 % katoličanov in 62 % protestantov) želi, da Združeno kraljestvo kot celota ostane v
carinski uniji in enotnem trgu. Tak odhod je najbolj zaželena izbira celo tistih, ki so glasovali
za tabor “Leave” (44 %) v primerjavi s 43 %, ki si želi, da bi zapustili tako carinsko unijo kot
enotni trg. Možnost, v kateri VB zapusti unijo v celoti, Severna Irska pa ostane v carinski
uniji in enotnem trgu, podpira 24 % vprašanih. Najmanjšo podporo (15 %) ima tako
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imenovani trdi izhod, v katerem bi Združeno kraljestvo zapustilo tako carinsko unijo kot
enotni trg.77
Severna Irska je edini del Združenega kraljestva, ki si deli kopensko mejo z drugo državo, ki
je članica EU. Trenutno vsak četrti anketirani NILT (26 %) gre čez mejo z Republiko Irsko
vsaj enkrat mesečno. Podoben delež mejo prečka enkrat na leto ali nikoli (24 %). Večina
tistih, ki so mejo prestopili enkrat na mesec (80 %), je glasovalo za obstanek v EU v
primerjavi z 48 % tistih, ki so mejo prestopili manj pogosto. Mnenje glede meje je razdeljeno.
Trije od desetih (31 %) menijo, da bodo v prihodnjih letih zaradi brexita lahko imeli težave
pri prehodu meje; kar 57 % jih meni, da meja ne bo imela velikega vpliva v njihovem
življenju. Tudi pri vprašanju o meji obstaja povezava v tem, kako so ljudje glasovali na
referendumu: 41 % tistih, ki so glasovali za obstanek v EU, meni, da zaradi meje lahko pride
do težav, medtem ko si isto mnenje deli le 16 % tistih, ki so glasovali za izstop. Avtorje
preseneča odgovor 51 % vprašanih, ki so glasovali za izstop in menijo, da prečkanje meje
zaradi brexita ne bo povzročalo večjih težav. Tukaj bi lahko špekulirali (ker so dokazi
paradoksalni), da so anketiranci razumno prepričani, da bo ohranjena ureditev skupnega
območja potovanj. Vidimo lahko tudi razmerje med tem, kako pogosto sodelujoči potujejo
čez mejo in kakšno je njihovo mnenje o možnih negativnih izkušnjah o prečkanju meje. Štirje
od desetih, ki mejo prečkajo vsaj enkrat mesečno (43 %), menijo, da bo prišlo do določenih
težav. Po drugi strani le 19 % tistih, ki mejo prečkajo redko, meni, da bo v prihodnosti prišlo
do težav. Kar 1/3 vprašanih pa ni vedela, kako naj odgovori na to vprašanje. 78
Raziskava (WPT) o stališču glede mejne kontrole razkriva, da ji nasprotuje bistveno višji
odstotek katoličanov kot protestantov; nasprotovanje je še posebej visoko med katoličani, ki
podpirajo Sinn Féin. To potrjuje napisano, da so protestanti, ki se opredeljujejo za lojaliste,
želeli vzpostaviti trdno mejo na način, kot jo bo po brexitu vzpostavila celotna VB. Tako več
kot polovica katoličanov (55 %) in kar 70% katoličanov, ki glasujejo za Sinn Féin, meni, da
so carinski pregledi skoraj nemogoče sprejemljivi. Raziskava (WPT) navaja, da veliko večji
odstotek katoličanov, ki podpira Sinn Féin, podpira nezakonite ali skrajne proteste proti
kakršnim koli pregledom meje na irskem otoku. Več kot petina katolikov (22 %) in 36 %
katoličanov, ki glasujejo za Sinn Féin, bi tako podpirali protestnike, ki bi blokirali promet.
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Vsak deseti podpornik Sinn Féin bi podprl napade na mejno infrastrukturo. Prav tako veliko
vprašanih meni, da je vzpostavitev mejne kontrole korak nazaj v preteklost. Tako ženska,
stara 60 let, protestantske vere, ki je glasovala za obstanek, meni, “da je možno, da se časi
blokad vrnejo nazaj”. Moški, 30-44 let, katoliške vere, ki je glasoval za obstanek, se mnenju
pridružuje in meni, “da bi bila vzpostavitev trde meje, nočna mora in korak nazaj”. Nekateri
pa so mnenja, da bi zaradi vzpostavitve meje prišlo do nasilja. Moški katoliške vere, ki je
glasoval za obstanek, je mnenja, da bi prišlo do mirnih protestov, ki pa bi nato zaradi
neuspešnosti ekshalirali v nasilje. Mnenju se pridružuje protestant, ki je glasoval za izstop in
meni, da bi prišlo do spopadov. 79
Brexit je po mnenju avtorjev (NILF) povečal možnost o ponovnem referendumu o združitvi
Irske. Na vprašanja o dolgoročni prihodnosti Severne Irske je okoli 19 % vprašanih
odgovorilo, da bi se Severna Irska morala združiti z ostalo Irsko, vendar je bil ta delež veliko
višji med anketiranci, ki so glasovali za obstanek znotraj EU (24 %), kot med tistimi, ki so
glasovali za izstop iz EU (8 %). Če pogledamo na glasovanje z drugega zornega kota, je 85 %
tistih, ki so naklonjeni združitvi Irske, glasovalo za obstanek v EU. Vendar je polovica
vprašanih (51 %) mnenja, da odhod VB iz EU ne predstavlja večje možnosti za združitev
Irske. Takšnega mnenja so predvsem tisti, ki so glasovali za odhod (65 %) v primerjavi s 46
%, ki so glasovali za obstanek. Majhno število anketirancev (16 %) je izstop iz EU spodbudil
k aspiraciji po združeni Irski (25 % tistih, ki so glasovali za obstanek in 2 % tistih, ki so
glasovali za izstop). Za večino vprašanih (69 %) – ne glede na to, kako so glasovali – Brexit
ni veliko vplival na njihove ustanovne preference. 80 . Idejo o ponovnem referendumu o
združitvi Irske podpira 68 % katoličanov v primerjavi z veliko manjšim odstotkom (29 %)
protestantov. Na referendumu bi nato 21 % celotnega prebivalstva glasovalo za združitev
Irske; 50 % bi jih glasovalo za obstanek v VB; ostali bi bili neopredeljeni. Katoliško mnenje
je deljeno: 42 % katoličanov bi glasovalo za združeno Irsko, 21 % za obstanek v Veliki
Britaniji; ostali so odgovorili z odgovori “ne vem” ali “ne bi glasoval”. Katoliška podpora je
močno odvisna od izida pogajanj med EU in VB. Le 28 % katolikov bi glasovalo za združeno
Irsko, če bi se VB premislila in ostala polnopravna članica EU. Če bi za pot iz EU ubrali
možnost trdega izstopa, bi kar 53 % katoličanov glasovalo za združeno Irsko.81
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Referendum o brexitu je junija 2016 zaznamoval začetek dolgega obdobja negotovosti in
pogajanj med VB in EU. To je še posebej močno občutila Severna Irska, ki je izglasovala
obstanek v EU. Rezultati NILT kažejo na predvidljivo tradicionalno delitev družbe na
Severnem Irskem. Pravica Severnih Ircev do dvojnega državljanstva (britanskega oziroma
irskega državljanstva) bo po mnenju avtorjev NILF ključnega pomena pri razbremenitvi
mejnega vprašanja. Zanimivo je tudi, da so se prošnje za irski potni list podvojile; veliko
prošenj je prišlo tudi s strani protestantov.82 Kljub temu pot republikancev do združene Irske
ne bo lahka, saj bi glede na rezultate raziskav le manjši odstotek prebivalstva glasoval za
združitev otoka. Tako aspiracij po združeni irski ne moremo na splošno pripisati katolikom,
ki naj bi glede na predvidevanja postali večinski del prebivalstva. Prav tako ne moremo
aspiracij po združeni Irski pripisati vsem podpornikom nacionalističnih strank (Sinn Féin);
dejstvo je, da so nacionalistične stranke po razglasitvi brexita pridobile podporo, ki jo lahko
vnovčijo na morebitnem referendumu. Rezultat referenduma bi lahko (glede na re zultate)
spremenil trdi izstop VB iz EU; negativne posledice le-tega bi lahko tehtnico prevesile na
stran podpornikov enotne Irske. Sklepamo lahko, da bo vprašanje identitete prebivalcev
Severne Irske pod drobnogledom in relevantno še kar nekaj časa (vsaj do konca brexita).

6. ANALIZA INTERVJUJEV
V empiričnem delu sem opravila dva intervjuja s profesorjema, ki sta kot predavatelja in
akademika na irskem otoku dodobra občutila šok brexita in ga podrobno spremljala ter
analizirala. Moj prvi sogovorec je bil Dr. Owen Worth, ki je zaposlen na College of Arts,
Humanities & Social Sciences v Limricku (Republika Irska) in predava na oddelku Politics
and Public Administration. Moj drugi sogovorec pa je bil Dr. Timofey Agarin, ki je zaposlen
na Queen's University of Belfast in poučuje na oddelku Politics and International Studies.
Oba moja sogovorca sta tako strokovnjaka na področju zunanjih odnosov in sta mi o vplivu
brexita na življenje ljudi na irskem otoku podala zelo zanimive refleksije, ki jih bom
predstavila v pričujoči analizi.
V prvem vprašanju me je zanimalo, zakaj je do brexita prišlo? Po mnenju Agarina je glavni
razlog ekonomski, saj je finančna kriza prizadela tudi VB in je britanska politika podporo
razdelila predvsem tistim premožnejšim in dobro preskrbljenim. Prebivalci, ki živijo zunaj
Anglije, kot so npr. Severni Irci, sodijo med tiste, ki so manj preskrbljeni. Velika večina
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prebivalstva je zaradi krize pred 10 leti postala manj premožna. Politiki Westminstra v
Londonu so za tako dolgotrajne posledice krivili EU in ji očitali pomanjkanje koordinacije pri
odpravljanju posledic krize. Tako sta bila gospodarski položaj oziroma gospodarska
negotovost na britanskih otokih po mnenju Agarina glavni razlog za podporo brexita. Worth
pa kot glavni razlog predstavi Cameronovo zmotno kalkulacijo, saj ob napovedi referenduma
Cameron ni verjel v to, da bo dobil večino in da bo moral sklicati obljubljeni referendum. O
odhodu VB iz EU se pred idejo brexita ni veliko razpravljalo; prav tako niso razmišljali o
morebitnih posledicah izstopa. Tudi Worth se strinja, da članstvo VB v EU ni predstavljalo
večjih težav vse do posledic gospodarske krize, ki jo je VB občutila s pomanjkanjem
investicij. Vsi ti pogoji so privedli do večjega zanimanja volivcev za kampanjo brexita in za
tabor “Leave”.
Ker sta se oba intervjuvanca strinjala, da je ekonomska kriza imela zelo velik vpliv na idejo
brexita, me je v naslednjem vprašanju zanimal vpliv migrantske krize na brexit, s katero se je
Evropa soočala med kampanjo. Agarin meni, da migrantska kriza na glasovanje ni vplivala,
saj je VB otok in migrantska kriza, kot jo razumemo v celinski Evropi, ni mogla vplivati na
idejo o brexitu. Večji vpliv sta imela ilegalno in množično priseljevanje, s katerim se VB
vsakodnevno sooča, in ne kriza v Siriji. Britanci so si pravico prostega pretoka ljudi
predstavljali kot gibanje migracij. Dejstvo, da se lahko preseliš v VB brez vizuma, je veliko
ljudi, ki so glasovali za brexit, enačilo z migrantsko krizo. Za Britance tako migrantska kriza
ni kriza preseljevanja prebivalcev Sirije in Afganistana, ampak kriza preseljevanja
Evropejcev na otok. Tudi Worth je mnenja, da je migrantska kriza le delno vplivala na idejo
brexita; ključnega pomena pa je bila ekonomska kriza.
Na vprašanje, zakaj je Severna Irska glasovala drugače kot preostanek Združenega
kraljestva, Agarin odgovarja, da je Severna Irska glasovala drugače zaradi svojega
edinstvenega ustavnega izhodišča. Ljudje, ki živijo na Severnem Irskem, imajo lahko tako
britanske kot irske potne liste. In ker so imeli možnost izbire, so po mnenju Agarina ljudje na
splošno bolj naklonjeni EU. Poleg tega ima Severna Irska veliko koristi od sredstev EU, ki
prihajajo v Združeno kraljestvo. Worth doda, da je Severna Irska glasovala drugače zaradi
velike povezave brexita z angleškim nacionalizmom, s katerim se republikanci in Severni Irci
ne poistovetijo. Prav tako se severnoirski mediji razlikujejo od angleških oziroma so ločeni.
Bili so bolj na strani tabora “Remain”.
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Zanimalo me je tudi, ali bosta tudi moja sogovorca potrdila izsledke obeh predstavljenih
raziskav, zato sem ju vprašala, ali je po njunem mnenju na Severnem Irskem verska oziroma
politična pripadnost (nacionalistom ali unionistom) igrala ključno vlogo pri nagovarjanju
volivcev? Agarin pri tem vprašanju poudari ključno vlogo medijev pri nagovarjanju volivcev
in izpostavi, da nekateri člani skupnosti nacionalistov in unionistov običajno berejo oziroma
spremljajo različne medije. Nacionalistični republikanci tako običajno prebirajo novice iz
Republike Irske, od koder so bile novice glede EU večinoma pozitivne. Unionisti pa berejo
predvsem angleške medije. Torej so bili izpostavljeni različnim pogledom, zato so tudi
prejemali drugačna sporočila, čeprav vsi živijo na Severnem Irskem in imajo dostop do
severnoirskih medijev. Obe skupnosti sta se zanašali tudi na svoje predispozicije.
Unionistična skupnost je bolj nagnjena k poistovetenju z Angleži. Značilen je rek: “da so bolj
angleški od Angležev, nacionalisti pa so bolj irski od Ircev.” Tako sta skupnosti razdvojeni.
Kar pa lahko vidimo na podlagi rezultatov, je, da je bila majhna razlika v vzorcih glasovanja.
Tako niso vsi unionisti glasovali za izstop kot tudi vsi nacionalisti niso glasovali za obstanek.
In to je ena od pomembnih stvari, ki si jih moramo zapomniti: da glasovanje za ali proti EU
ni potekalo po nacionalistično-unionistični liniji. Tako je približno 25 % volivcev v vsaki
skupini glasovalo drugače, kot smo pričakovali glede na njihove predispozicije. Worth sicer
poudari, da je veliko več unionistov glasovalo za tabor “Leave”. Strinja pa se, da verskopolitična usmeritev ni igrala tako velike vloge, kot jo je po njegovem mnenju igrala
demografija, saj naj bi bili mlajši volivci bolj naklonjeni obstanku VB v EU kot starejše
prebivalstvo.
Na Severnem Irskem je brexit sprožil polemiko predvsem zaradi vzpostavitve meje in odprl
nekatera globlja politična vprašanja, zato sem sogovorca vprašala, ali so Severni Irci
glasovali drugače zaradi strahu pred morebitnim ponovnim pojavov severnoirskih konfliktov,
saj bi izstop VB iz EU lahko pomenil vzpostavitev trdne meje med državama . Worth meni, da
je možno, da bi vprašanje meje vplivalo na izid glasovanja, saj se vsi, ki poznamo del
zgodovine otoka, zavedamo simbolnega pomena meje na Severnem Irskem. Agarin pa
nasprotno meni, da meja ni vplivala na glasovanje in dodaja, da je bil pomemben faktor tudi
poročanje o brexitu. Pred brexitom je bilo poročanja o posledicah brexita za Severno Irsko
zelo malo. Spomni se tudi, da je nekdo dejansko štel, kolikokrat so premier in ostali politiki
omenili Severno Irsko. Pred referendumom je bila Severna Irska v okviru posledic brexita
omenjena samo petkrat. Tako meni, da je bila Severna Irska v veliki shemi stvari pozabljena.
In sedaj se na Severnem Irskem tudi zavedajo, da so politični voditelji pred dejanskim
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brexitom pozabili na Severno Irsko in na mejo. »And then they were told, oh, yes, but you
have the border». Tudi v času referenduma v Angliji ni nihče omenil problema meje v
javnosti. Tako meja nikoli ni bila problem. Ko je bil brexit izglasovan, the Republic of
Ireland said: “Well, look, we have this border, and we need to agree what happens there.”
Tako je šele takrat sklicevanje na problematiko meje postalo osrednje vprašanje brexita na
Severnem Irskem. Za tiste, ki so glasovali za izstop iz EU, ta meja ni bila nikoli pomembna.
Lokalni politični akterji na Severnem Irskem ponavljajo, da bi moralo celotno Združeno
kraljestvo vključno s Severno Irsko zapustiti EU, ker je bil izglasovan brexit, in bi moral
obstajati tudi mejni nadzor. S trdo mejo naj bi se strinjali tudi unionisti, ki živijo na meji z
Republiko Irsko. Doda, da je meja, kakršna je sedaj, precej podobna črti na polju in za mnoge
ljudi, ki so poosebili to idejo o meji, je v zadnjih treh letih postalo pomembno, da bi meja
ponovno obstajala. Vseeno pa meja za unioniste v povezavi z brexitom nikoli ni bila
vprašanje – težavna je postala, ko jo je omenila irska vlada. Potem, ko je postalo očitno, da
obstaja verjetnost meje, so se z njo strinjali. Za katoliško stran dru žbe je bila meja med tako
imenovanimi težavami v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja problematična, saj so se na meji
ob pregledih potnih listov pogosto dogajali spopadi/napadi in obnovitev meje je bila zelo
pogosto prikazana kot potencialni vzrok za ponovno obuditev nasilja. Morebitno nasilje bi
glede na izrečeno lahko prišlo s strani katoliških republikanskih skupnosti. A to je bila le
špekulacija. Ni dokazov, da bi se to lahko zgodilo.
Agarin predstavi po njegovem mnenju glavno in najpomembnejšo sporočilo, ki ga lahko
zaznamo na podlagi raziskav javnega mnenja: Life and Times v Severni Irski. Po opredelitvi
sodelujočih glede na pripadnike ene verske skupnosti ali političnega prepričanja so jim v
odvisnosti od opredelitve postavili vprašanja, npr.: "Če mi politična prihodnosti te pokrajine
ni všeč, bom verjetno/bom pripravljen/sodelovati v nasilju” – nekaj takega. Torej so poskušali
ugotoviti, ali bodo ljudje, ki niso zadovoljni s politiko, vzeli v roke orožje in začeli vojno.
Tako so vprašali katoliško skupnost, kaj bi jim pomenilo, če bi Severna Irska ostala del VB in
bi tako zapustila EU. V katoliški skupnosti je le približno 4 % ljudi odgovorilo, da bodo
verjetno sodelovali ali pa bodo podprli nasilje, kar je majhen odstotek prebivalstva.
Protestantsko skupnost so vprašali, kaj bi naredili, če bi Severna Irska zapustila Združeno
kraljestvo in ostala v EU. Kar 28 % vprašanih je odgovorilo, da bi sodelovali v nasilju; 16 %
jih je odgovorilo, da bi nasilje podprli. Torej je približno polovici prebivalstva p rotestantske
skupnosti zelo pomembno, da ostaja del Združenega kraljestva in sledi vsemu, kar počne
Združeno kraljestvo.
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Pri vprašanjih Kako gledate na dejstvo, da na pogajanjih o Brexitu Združeno kraljestvo
predstavlja le formalna vlada in da po drugi strani regionalne vlade o tem nimajo nobene
besede? Ali bi morale regionalne vlade imeti več pristojnosti glede ključnih vprašanj (veto)?
Agarin opozori, da se je situacija zdaj spremenila, saj ponovno deluje deljena vlada oziroma
skupščina Severne Irske, ki dejansko pripravlja zakone. Na Severnem Irskem je bila
suspendirana do januarja 2020. Govorilo naj bi se tudi, da je bil del razloga, zakaj skupščina
ni delovala, nejasnost glede smeri poteka pogajanj o brexitu. Tako naj bi bilo tudi zato, da bi
se izognili morebitnim težavam med strankami, torej med unionistično in republikansko
stranjo. Dogovorjeno je bilo, da lahko vlada na Stormont Hillu nadaljuje z delom, ko se bo
zgodil brexit. Tako ima zdaj regionalna vlada možnost, da se odloči, kako se bodo pogajanja
o čezmejni trgovini in odnosi z VB razvijali. Toda končna avtoriteta Severne Irske je po
mnenju Agarina še vedno v Westminstru v Londonu, ker je del Združenega kraljestva. V
resnici ni pomembno, kaj si ljudje na Severnem Irskem mislijo o brexitu; pomembno je, kaj
misli londonska vlada. Z Agarinom se strinja tudi Worth in dodaja, da je bil brexit režiran s
pozicije top-down, torej s strani Londona, zato zanj ni presenetljivo to, da ima Westminster
glavno vlogo pri pogajanju o brexitu.
Zanimalo me je tudi, ali lahko izguba privilegijev držav članic EU (prosti pretok kapitala,
ljudi, blaga ...) in izguba skupnega gospodarskega trga privede do referenduma o ponovni
združitvi irskega otoka. Worth se strinja, da lahko izguba teh privilegijev pripelje do
referenduma o združitvi otoka. Podobnega mnenja je tudi Agarin, a dodaja, da bo kot
običajno potrebno nekaj časa, da pride do tega. Dodaja, da zaradi edinstvenega položaja
Severne Irske, ki je na irskem otoku, mnoge od teh stvari ne obremenjujejo tako zelo. Ta ko je
na primer ena stvar, ki smo jo že omenili, ustavni status Severne Irske. Vsi, ki so rojeni na
Severnem Irskem, se lahko prijavijo za irsko državljanstvo in bodo lahko še naprej potovali v
EU. To uveljavljajo dobesedno vsi, ki so iz Severne Irske, ne glede na to, ali so katoliki ali
protestantje. Tako ne bodo izgubili pravice do prostega gibanja, ker imajo dostop do potnega
lista, ki jim omogoča gibanje. Gibanje kapitala je urejeno podobno, ker je verjetno, da se bo
upravljal prek Dublina, ne pa skozi London. Če obvelja ta sporazum, bo meja na Irskem
morju. Sporazum, po katerem je VB konec januarja zapustila EU, pravi, da je blago, ki se
proizvaja na irskem otoku, čeprav politično to ni ista država, spada v isto gospodarsko
območje v evropskem delu za namene EU. In v tem smislu za številne ljudi, ki živijo na
Severnem Irskem, kratkoročno ne bo razlike, ali je VB zapustila EU ali ne. Torej Severna
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Irska, četudi bo prišlo do brexita brez dogovora do konca leta, ne bo tako zelo prizadeta kot
nekateri deli VB.
Pri vprašanju, ki je navezano na hipotetičen referendum o združitvi, ki je po brexitu postal še
bolj aktualen, me je zanimalo, ali bi po njunem mnenju verska pripadnost in tradicionalna
politična opredelitev (nacionalistov in unionistov) volivcev vpliva la na izid morebitnega
referenduma o združitvi otoka? Agarin pri odgovoru izpostavi dejstvo, da mora referendum
razpisati britanska vlada in da je to ena izmed ovir. Dodaja, da v preteklosti odločitve
velikokrat niso bile sprejete v prid ustavnim spremembam na Severnem Irskem, zato tudi zdaj
misli, da ne bodo upoštevane. Torej ne glede na versko pripadnost ali politične definicije v
družbi Severne Irske te verjetno ne bodo prišle do parlamenta, ki bi nato sprejel odločitev o
referendumu. Glede vprašanja o združitvi otoka Agarin doda, da že v prej omenjeni raziskavi
lahko vidimo, da približno tretjina katoliške skupnosti na Severnem Irskem sploh ni
zainteresirana za združitev. Približno tretjina jih je zainteresiranih, ni pa jasno, kaj želijo.
Tretjina je neodločenih. Približno dve tretjini protestantske skupnosti sta proti ponovni
združitvi; ostali so neodločeni. Mogoče je 10 % tistih, ki želijo združitev Irske. Opozarja, da
vsa ta vprašanja niso povezana z identiteto ali versko pripadnostjo, ker to ni več os rednje
vprašanje v vsakdanjem življenju ljudi. S tem se strinja tudi Worth, ki poudari, da bi na
referendumu igrala pomembno vlogo ravno demografija, saj je mlajša generacija bistveno
manj obremenjena s severnoirskim konfliktom in se ne čuti dolžna opredeljevati se
tradicionalno. Worth tudi meni, da bodo posledice brexita imele večji vpliv na izid
morebitnega referenduma, še posebej, če bodo posledice brexita za Severno Irsko negativne,
kar potrjuje tudi rezultate zgoraj opisanih raziskav. Agarin doda, da je za S. Irce
pomembnejša ekonomska perspektiva, saj je Severna Irska v preteklosti že imela velike
koristi od subvencij Združenega kraljestva. In če bi se morala vključiti v gospodarsko okolje
republike, bi se to bistveno poslabšalo, saj je Republika Irska toliko revnejša od VB. Zato
meni, da tudi v primeru, če bi prišlo do referenduma, obstaja verjetnost, da rezultat ne bo
naklonjen združitvi z Irsko.
Zaradi zgodovine irskega otoka in vidnih sledi severnoirskega konflikta, v katerega je bil
vpleten cel otok, me je zanimalo, ali sogovorca menita, da bi brexit lahko poslabšal odnose
med Severno Irsko in Republiko Irsko (če da: v kolikšni meri)? Worth je mnenja, da brexit ne
bo povzročil konfliktov med obema državama. Dodaja pa, da bo lahko prišlo do povečanja
paravojaških aktivnosti. Tudi Agarin se pridružuje mnenju in doda, da se odnosi ne bodo
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poslabšali. Brexit bo odnose po njegovem mnenju le izboljšal že zaradi gospodarskega
odnosa. Severna Irska bo namreč veljala za del gospodarskega območja EU, ki ga lah ko
upravlja republika. Torej bo kot kolonija Republike Irske za gospodarske namene, medtem ko
bo v politične namene kolonija Združenega kraljestva. Družba je tako ali tako socialno
razdeljena; za vsako od vpletenih skupnosti tako obstaja nekaj in v tem smislu odnos med
severom in jugom ne bo slabši. Meni, da bo v političnem smislu vedno obstajal del skupnosti
na Severnem Irskem, ki je protestantski in noče biti povezan z Republiko Irsko. Vendar
obstaja tudi veliko manjših stvari, ki vplivajo na dogajanje na otoku, npr. tudi zaradi COVID19. Severno Irsko lahko iz VB dosežete le z letenjem in glavni letalski prevoznik, ki je
Severno Irsko povezal z VB, je propadel. Tako bo odslej večina ljudi iz Severne Irske morala
najprej v Dublin, da bi na primer odletela v VB. Dolgoročno bodo Severni Irci zaradi tega ali
iz kateregakoli drugega razloga videli več Irske. Tako bodo videli, da gre za državo, ki je
drugačna od njihove predstave, saj veliko stališč unionistične skupnosti o Republiki Irski
izvira glede na podobo Irske izpred 20-30 let; take Irske pa ni več. Republika Irska je zdaj
postala drugačna država in v mnogih pogledih je glede na Agarinovo mnenje tudi bolj
napredna in bolj razvita kot Severna Irska. Ključni razlog, zakaj mnogi unionisti ali
protestanti na Severnem Irskem ne marajo Republike Irske, je ta, da so jo redko obiskali in
imajo malo stika z ljudmi iz Republike Irske. Tako dodaja, da bi več stika med severom in
jugom blagodejno delovalo na odnose. Še večji vpliv na odnose bo imela gospodarska
integracija. Za sožitje so pomembni tako politični koraki kot tudi medosebni stiki. Agarin
misli, da lahko dolgoročno, če se bo brexit zgodil tako, kot je načrtovan, in resnično počasi in
če se nihče iz politike v Republiki Irski ali na Severnem Irskem ne bo zav zemal za vprašanje
ponovne združitve, v 10 ali 15 letih pride do združene Irske, toda ne združene z
referendumom, ampak bo združen irski otok brez meje postal navada. Ljudje se bodo navadili
na dejstvo, da na otoku med državama ni meje, ampak je meja morje med VB in irskim
otokom.
Na koncu sem ju povprašala tudi o njunem osebnem stališču do brexita in kaj o njem menita.
Agarin mi je na to vprašanje (z nasmeškom) odgovoril takole: »Mislim, da s katerimkoli
profesorjem boste govorili, vam bo povedal, da brexit ni dobra stvar, saj so se na Severnem
Irskem začela pogrevati sporna vprašanja. Odkrite so bile številne družbene delitve, za katere
so ljudje verjeli, da so pozabljene. Posledično bodo imela tudi pogajanja zelo velik
gospodarski vpliv. Torej je bil v družbi, ekonomiji in politiki brexit zelo moteč in zelo
nekoristen. Še posebej to velja za Severno Irsko, ki je na teh področjih izredno krhka» . Worth
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pa je z enim stavkom povzel svoje mnenje o brexitu in zapisal: “Brexit is an unrealistic
unraveling of reality!” (Brexit je nerealen razplet realnosti).

7. KONČNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK
Lahko se strinjamo, da je ključni dogodek v zgodovini irskega otoka angleško zavzetje otoka,
ki so ga nato načrtno poselili angleški in škotski prebivalci. Dodelili so jim tudi na jbolj
rodovitne pokrajine otoka, kar jim je omogočilo akumulacijo tako ekonomskega kot
socialnega kapitala; s pomočjo le-tega so postali višji oziroma bolje preskrbljen sloj
prebivalstva, ki je kmalu prevladal v parlamentu in prevzel vodenje države. Z nase litvijo
prebivalstva se je začela nacionalna delitev prebivalstva. Tako se je prebivalstvo razdelilo na
domorodce Irce in na prišleke oziroma kolonialiste Britance. Drugo delitev prebivalstva je
prinesla reformacija, ki je prebivalce razdelila glede na vero. Angleži so se reformirali v
protestante, večina Ircev pa je ostala katoliške vere. Tako sta nastali dve tradicionalni delitvi
družbe irskega otoka; politično/nacionalna-verska delitev je vidna še danes, saj se severni Irci
še vedno definirajo za Irce – katoliške vere ali Britance – protestantske vere. V zgodovini je
prihajalo do stalnih konfliktov med kolonisti (Britanci) in Irci, ki se niso hoteli asimilirati in
podrediti, ampak so zahtevali vrnitev odvzete zemlje. Poudarjali so svojo drugačno
nacionalno identiteto in kazali na svoj keltski izvor, ki je drugačen od britanskega. Zametke
nacionalne identitete Ircev, povezane z romantičnim opevanjem irske pokrajine, smo lahko
videli v večjem delu irske zgodovine. Vzpon političnega nacionalizma lahko opazimo konec
18. stoletja, ko so se začela formirati politična gibanja, ki so se zavzemala za kulturno politični preporod irskega naroda in irskosti (Gaelic league in Sinn Féin); njihov končni cilj je
kmalu postal neodvisnost otoka. Irci so, kot smo omenili, želeli v svojem preporodu
izpostaviti nezdružljivost njihove nacionalne identitete z britansko nacionalno identiteto.
Ključni faktorji so postali njihov keltski izvor, vera in irščina, ki jo je govoril le manjši del
prebivalstva, a so jo kljub temu želeli obuditi in postaviti ob bok angleščini. Zato irščina kot
jezik ni bila ključno vezivo irskega nacionalizma (kot pri ostalih evropskih narodih, ki so se
združili glede na skupni jezik), ampak je imela večji pomen vera in skupna preteklost (keltski
miti, simboli, junaki, sv. Patrik). V svojem nacionalnem boju so opevali irsko pokrajino in
zasanjane griče; romantično navezanost Ircev na svojo pokrajino lahko razumemo kot
reakcijo na odvzem njihove zemlje, ki jim je predstavljala glavni vir prihodka. Po drugi stra ni
so protestantski Britanci in Škoti poseljevali otok od začetka 17. stoletja. Tako so tudi oni do
časa vzpona nacionalizma irski otok razumeli kot svojo domovino. Ostali pa so zvesti tako
59

veri kot svojim britanskim prednikom, saj jim je njihova nacionalnost zagotavljala superiorni
položaj v družbi; bili so lastniki najbolj rodovitnih pokrajin in zasedali najbolj plačane službe.
Tako niso imeli interesa, da bi se asimilirali z domorodci. Poseljevali so predvsem severni del
otoka, katoliški Irci južni del; če pa so živeli v skupnih območjih, so naselili določen del
mesta. Tako je družba kot njihova nacionalna identiteta ostala ločena. Protestanti so se družili
v ložah Oranžnega reda, (kjer so slavili zmago protestantov nad katoliki) katoliki v cerkvah;
glede na religijo so bile ločene tudi trgovine in pubi. Otroci so hodili v ločene šole in trenirali
različne športe: katoliški Irci galski nogomet, protestantski pa npr. rugby. Torej je vsaka
nacionalna skupnost ohranjala svojo tradicijo in imela svoj nacionaln i cilj. Irci oziroma
republikanci so želeli svojo nacionalno državo, kateri bi pripadal celotni otok. Protestantski
unionisti pa so želeli ohraniti povezanost z njihovo domovino in ostati pod VB, ki jim je
prinašala ugodnosti. Različni nacionalni cilji in predispozicije so tako ključni razlog za
nastali severnoirski konflikt; tako lahko potrdimo zastavljeno hipotezo, da lahko razloge za
severnoirski konflikt najdemo tudi v različnih percepcijah nacionalnih skupin pri
poimenovanju nacionalne identitete.
Severnoirski konflikt je tako plod različno usmerjenih nacionalističnih politik. Na eni strani
so bili tako protestantski potomci Britancev, ki so se tudi identificirali z Britanci in želeli, da
irski otok in kasneje Severna Irska ostane del VB (unionisti). Na drugi strani pa imamo
katoliške Irce, ki so otok poseljevali pred prihodom Britancev, ki so razvili svojo kulturo,
običaje in so želeli neodvisno Irsko, kot je bila pred osvojitvijo Angležev (republikanci). Med
tema dvema nacionalnima entitetama je celotno zgodovino prihajalo do več konfliktov, ki so
prerasli tudi v nasilje (različni protesti, vstaje). Irci so zahtevali vrnitev svoje zemlje,
samostojnost ter enakopravnost; njihova deprivacija se je kazala tako na socialnem kot
ekonomskem položaju; težje so prišli do stanovanj in prav tako do bolje plačanih služb.
Konflikt med obema skupnostma se zaostri s čedalje odločnejšimi zahtevami Ircev oziroma
Sinn Fein po samostojnosti irskega otoka; to jim delno uspe leta 1919, ko nastane Republika
Irska. Severna Irska pa ostane del VB, kar postane jabolko spora republikancev (Sinn Féin) in
teroristične organizacije IRA, ki Severne Irske ni priznavala kot samostojne države in je
želela združitev celotnega otoka. Severnoirski konflikt je trajal vse do leta 1998 (30 le t), ko je
bil podpisan Velikonočni sporazum. V času konflikta je bilo ubitih več kot 3600 ljudi (za 60
% smrti naj bi bile odgovorne republikanske skupine, za 30% lojalistične enote, za 10% pa
represivni organi); spopadi so potekali med paravojaškimi skupinami IRE, lojalistov in
Kraljevo ulstrsko policijo (RUC). Le-to so sestavljali pripadniki Britancev in unionistov; v
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očeh javnosti oziroma Ircev tako ta organ ni predstavljal avtoritete in objektivnosti, saj so bile
žrtve njihovega nasilja predvsem republikanski Irci (Krvava nedelja), zato so jih razumeli kot
eno izmed lojalističnih skupin. Glede na napisano lahko potrdimo, da je ključni razlog za
severnoirski konflikt predvsem drugačna politična usmeritev in vizija glede ureditve irskega
otoka. Manjšo težo je imelo versko prepričanje, ki je bilo zgolj kot orientacija pripadnosti
nacionalnima skupinama; na irskem otoku se je namreč nacionalna pripadnost skladala z
versko pripadnostjo prebivalstva. Sklepamo pa lahko, da sta bili tudi verski skupnosti, ki sta,
kot smo videli, tudi danes angažirani pri deljenju javnega mnenja o irski družbi, glasno
podpirali stran, ki so jo zastopali pripadniki njihove verske skupnosti.
Tudi dandanes lahko opazimo tradicionalno delitev severnoirskega prebivalstva, ki sega
globoko v preteklost. Večina prebivalstva še vedno voli Sinn Féin (ki se še vedno zavzema za
združitev otoka) ali pa DUP (unionistično stranko). Opredeljujejo se za Irce ali Britance;
opazna je rast identificiranja prebivalstva s severnimi Irci. Značilen je tud i rek, “da so
Severni Irci, ki se opredeljujejo za Irce, bolj irski kot Irci”, unionisti pa bolj angleški kot
Angleži, saj spremljajo različne medije: britanske ali irske. Večina otrok tudi dandanes
obiskuje šole glede na versko pripadnost. Mesta še vedno delijo mirovni zidovi, ki so
vsakdanji opomnik spopadov med obema skupnostma. Ti dve skupnosti še danes poseljujeta
predele svoje versko/politične skupnosti. Po opravkih tako lahko hodijo v svoj del mesta in se
ne srečajo s pripadniki druge skupnosti. Prav tako so še danes aktivne vse paravojaške
skupine, ki v svojih spopadih obujajo čase konflikta in zavzemajo jasna stališča o njihovi
želeni ureditvi otoka. Potrebno je sicer poudariti, da vse ni tako črno belo in da so nekateri
pripadniki skupnosti spletli prijateljske (medsosedske, kolegialne) odnose in da so vsakdanji
stiki med obema skupnostma pogosti. Prav tako smo lahko videli dva projekta (skupne šole in
stanovanjske skupnosti), ki sta temeljila na združevanju obeh skupnosti. Oba sta se sicer
izkazala za neuspešna, saj so se v skupnih stanovanjskih soseskah med katoliki in protestanti
razvneli konflikti; prav tako so do stanovanj lažje prišli protestantje. V skupne šole pa se je
vpisalo manj kot 10 % otrok. Eden izmed razlogov je tudi ta, da projekta n ista bila deležna
velike podpore dveh glavnih političnih strank (Sinn Féin in DUP), kar si lahko razlagamo
tako, da obema političnima strankama ustreza razdeljenost njihove tradicionalne volilne baze.
Glede na statistične podatke lahko opazimo tudi, da je katoliška skupnost v primerjavi s
protestantsko skupnostjo še vedno v slabšem ekonomsko-socialnem položaju. Še vedno imajo
višji odstotek brezposelnih in še vedno težje pridejo do stanovanj; seveda se je odstotek v
primerjavi s preteklostjo zmanjšal. Glede prisotnosti kolektivnega spomina lahko sklepamo
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naslednje. Pri mlajši generaciji, ki ni odraščala v času konflikta in bila z njim obremenjena,
konflikt in tradicionalne nacionalistične predispozicije ne igrajo večje vloge; nekateri od njih
se identificirajo tudi za S. Irce in se borijo za rušenje mirovnih zidov, ki so spomin na
konfliktno preteklost. Po drugi strani pa je pri generaciji, ki je živela v času konflikta in ga je
občutila z bodisi pripadnostjo paravojaških ali s smrtjo bližnjih, spomin na razredne
neenakosti (ki so vidne še danes) in je konflikt še vedno živ. To se lahko kaže s članstvom v
paravojaških skupinah, s članstvom Oranžnega reda in udeleževanjem parad, izogibanjem
pripadnikom drugih skupnosti, podpiranjem obstoja mirovnih zido v, ter s podpiranjem
združitve irskega otoka in nasilja med paravojaškimi enotami.
Pri tematiki brexita in Severne Irske je potrebno poudariti, da Severna Irska izstopa ni
izglasovala in da je bil rezultat referenduma nepričakovan. Po objavi rezultatov je sledil šok;
podporo so pridobili nacionalisti, vse glasnejši so postali klici republikancev po
osamosvojitvi; povečale so se paravojaške aktivnosti, pojavil se je strah pred ponovno
obuditvijo severnoirskega konflikta. Oči mednarodne javnosti so bile kar naenkrat uprte v
Severno Irsko, ki so jo v času kampanje o brexitu preprosto spregledali. Če pogledamo
statistiko glasovanja, opazimo, da je večina prebivalstva glasovala glede na tradicionalne
predispozicije; več unionistov je glasovalo za brexit, republikanci pa so bili bolj naklonjeni
temu, da bi ostali v EU. Najbolj sporno vprašanje ostaja meja, ki deli otok in ima pomembno
simbolno sporočilo združenega otoka. Pri Velikonočnem sporazumu je bilo ključno, da meja
ostane odprta, brez pregrad, saj je bilo za njo prelito veliko krvi. Meja je tako tudi danes
razdelila obe skupnosti. Republikanci si želijo odprte meje brez nadzora, saj jim daje občutek
povezanosti z domovino. Unionisti, še posebej podporniki brexita, pa si želijo, da Severna
Irska zapusti EU pod enakimi pogoji kot VB in ne želijo, da meja poteka na morju. Kljub
temu so glede na raziskave Severni Irci bolj naklonjeni mehkemu izhodu kot popolni izgubi
vseh pravic članstva EU. Severna Irska bo kljub izhodu iz EU že zaradi ustavnega položaja
(dveh potnih listov) obdržala pravico do prostega prehoda prebivalstva in blaga po EU. Od
načina izstopa pa je odvisen celo morebiten referendum o izstopu, saj bi ga z izgubo vseh
pravic EU podprlo več volivcev kot sicer. Brexit je tudi povečal pozive k ponovnem
referendumu o združitvi irskega otoka, ki vzbuja veliko negodovanja med pripadniki
unionistov, saj populacija katoliških republikancev raste; prav tako bi referendum podprli tudi
nekateri unionisti, če bi se izhod iz EU izkazal kot negativen. Največjo možnost za sp ore med
skupnostma tako povzročajo predvsem meja in pogoji izstopa. Tako lojalisti kot člani IRE ob
vzpostavitvi kakršnekoli meje napovedujejo stopnjevanje paravojaških aktivnosti in
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spopadov. Kljub temu večina vprašanih nasilja ne podpira; to sta potrdila tudi moja
intervjuvanca, ki menita, da se severnoirski konflikt ne bo ponovil. Agarin celo doda, da
lahko brexit otok še bolj poveže, saj bodo prebivalci irskega otoka tako večkrat obiskali
sosednjo državo in obudili medosebne stike. Tako bodo lahko nekoč morda v miru (nevede)
zaživeli na združenem otoku brez meja na polju in v njihovih “glavah”. Brazgotine konflikta
bodo tako prihodnjim generacijam le opomin, da se konflikta ne rešuje s prelivanjem krvi.
Dejstvo pa je, da je brexit ponovno odprl nekatera sporna vprašanja; pokazale so se številne
družbene delitve, za katere so ljudje verjeli, da so pozabljene. Zato je aplikacija brexita v
državi, kot je Severna Irska, zelo problematična in si zasluži veliko več pozornosti, kot jo je
dobila v času kampanje za brexit.
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