Chuyên gia Anh: Không có cơ hội cho trưng cầu dân ý lần hai
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Theo chuyên gia bầu cử hàng đầu nước Anh, mặc dù đơn kiến nghị yêu cầu tổ chức lại cuộc
trưng cầu dân ý đã thu hút hơn 2,6 triệu người ký tên, nhưng gần như chắc chắn sẽ không thể
có một cuộc bỏ phiếu tương tự lần thứ hai.

Giáo sư John Curtice, nhà khoa học chính trị tại trường ĐH Strathclyde, nhận định, đơn kiến
nghị này sẽ không thể tạo ra một sự đảo chiều chính trị nào trong tương lai hay khiến chính
phủ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác.

Ông Curtice cho rằng: “Có bao nhiêu người bỏ phiếu cho Anh rời khỏi EU? Hơn 17 triệu người.
Như vậy, một hay hai triệu người là con số quá nhỏ để so sánh”.

Đơn kiến nghị tổ chức bỏ phiếu lại của người dân Anh
sẽ không thay đổi được tình hình? Nguồn: Reuters

Đơn kiến nghị hiện đã nhận được 2,6 triệu chữ ký, kêu gọi Quốc hội Anh “đặt ra quy định rằng
nếu số phiếu rời đi hay ở lại ít hơn 60% và tổng số người đi bầu ít hơn 75% thì cần phải tổ chức
lại một cuộc trưng cầu dân ý khác”. Cuộc bỏ phiếu tiến hành hôm 23/6 đã thu hút hơn 17,4 triệu
cử tri đồng ý cho Anh rời Liên minh châu Âu, so với 16,1 triệu người phản đối, với tổng số người
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đi bầu chiếm 72,2%.

Đơn kiến nghị được đăng tải trên trang web của Quốc hội Anh gần như ngay lập tức sau khi có
kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 24/6. Nếu các đơn kiến nghị nhận được hơn 100.000 chữ ký
thì Quốc hội Anh phải xem xét các lá đơn này.

“Việc mọi người bây giờ mới ký đơn kiến nghị thì cũng chẳng ích gì, họ nên làm từ trước đó. Kể
cả sau đó thì những đơn kiến nghị kiểu này cũng không có nhiều tác động. Nếu nó vượt hơn
100.000 chữ ký để được đưa ra tranh luận tại Quốc hội, thì điều đó cũng chỉ có nghĩa là những
thành viên nghị viện sẽ cho rằng “thật xấu hổ”, “đó là một điều tệ hại”. Và mọi chuyện sẽ kết
thúc ở đó”, chuyên gia Curtice cho hay.

Cuộc trưng cầu dân ý Brexit đã chia rẽ nước Anh thành hai luồng ý kiến trái chiều gần tương
đương nhau. Sự việc này cũng tạo ra một đơn kiến nghị khác, đó là kêu gọi Thị trưởng London
Sadiq Khan hãy tuyên bố thành phố này độc lập khỏi Vương quốc Anh và gia nhập EU do phần
lớn người dân London đều bỏ phiếu ở lại.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai
trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế
giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA
Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Theo Tuệ Minh (Infonet/lược dịch).
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