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BREXIT – što znači za Hrvate koji žive i rade u Ujedinjenom
Kraljevstvu?

Kakav će utjecaj Brexit imati na Hrvate koji trenutno žive i rade u Ujedinjenom
Kraljevstvu jedno je od glavnih pitanja koje se sve češće pojavljuje. Konačni
izlazak Ujedinjenoga Kraljevstva iz Europske Unije formalno je zakazan za 29.
ožujak 2019. godine. Ono što nakon toga Hrvati u dijaspori mogu očekivati i
dalje se opisuje kao neizvjesna situacija puna nagađanja.
Sukladno tome, postojala je i mogućnost da će nakon Brexita u Ujedinjenom Kraljevstvu smjeti ostati
samo oni Hrvati koji mogu dokazati kako su tamo živjeli pet godina prije Brexita, zbog čega bi zaista
bili oštećeni budući da je Hrvatska ušla u Europsku Uniju 1. srpnja 2013. godine, odnosno samo 4
godine prije Brexita. Međutim, odluka britanske Vlade o ukidanju ograničenja vezanih za ulazak
Hrvata na tržište rada unutar Ujedinjenoga Kraljevstva koja će stupiti na snagu u srpnju ove godine te
izjednačiti Hrvate sa svim ostalim radnicima Unije, smješta hrvatske stanovnike UK – a u bolju
situaciju, te ih ujedno i na neki način oslobođa sumnji o mogućim negativnim ishodima Brexita. Svojim
se pozitivnim stavom na to nadovezao i Zvonimir Zavacki, tajnik podružnice Ujedinjenoga
Kraljevstva HSK – a, koji je u svojoj izjavi za Dnevnik N1 Televizije iznio osobnu procjenu o tome
kako Hrvati u Engleskoj i Irskoj relativno dobro pozicioniraju, te da se na njih Brexit ne bi trebao
posebno odraziti. S tvrdnjom da za Hrvate u Ujedinjenom Kraljevstvu Brexit ne bi trebao previše
značiti, složila se i Mira Prakatur – predstavnica podružnice Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske
Hrvatskog svjetskog kongresa. Ujedno ističe i da bi se porez između članica Europske Unije koji je
sada prihvatljiv i reguliran, nakon Brexita mogao povećati te time otežati poslovanje s Ujedinjenim
Kraljevstvom i prouzročiti jednu od rijetkih mogućih promjena koja će nastupiti u budućnosti. Uz to bi
moglo doći i do poskupljenja avionskih karata što bi na Hrvatsku nadalje moglo utjecati smanjenim
brojem turista Ujedinjenog Kraljevstva.
No kao što je rečeno na samom početku, sve ostaje na spekulacijama i nadanjima da će život od više
10 000 Hrvata u dijaspori nakon izuzetno bitnog događaja – Brexita, ostati nepromijenjen.
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Hrvati u Londonu: Što očekuju nakon Brexita?
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