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Press Release for Week of October 14-21

Brexit Beyond Its Borders: How Does it Affect the Caribbean
The Think To DO Institute celebrates its one-year anniversary with the launch of its Speaker Series. Dr. Peter Clegg
will present a lecture about Brexit and its effects beyond the borders of the United Kingdom and the European Union
to the community on October 22 at 19:00 at the World Trade Center Auditorium. As the Think To DO Institute
researches governance structures for small island nations and the external stressors that will mold the future of
small island governance, the impact of Brexit on the regional structures of the Caribbean are relevant.
This presentation considers the reasons for Brexit and how it has put at risk the UK’s credibility as a functioning
democratic state. It evaluates the broader implications of Brexit for the Caribbean, by focusing on the nonindependent territories and independent states of the region, and some key issues in regard to regional integration,
good governance, human rights, and the future (separate) roles of the UK and the EU.
The decision of the United Kingdom to leave the European Union in June 2016 has fractured and laid bare the
vulnerabilities within the British political and constitutional system. It has tested to almost breaking point the
international image of the UK as a country that is governed in a stable, transparent, and effective way. The process
of Brexit, even though not yet complete, has illustrated clearly the complex bonds that tie together the UK and the
EU. It has also shown how the EU is so important in the UK’s relations with other parts of the world, including the
Caribbean.
The community of Curacao is welcome to this free lecture. In conjunction with the lecture, the Think To DO Institute
will host several focus groups and a workshop for the Think To DO Institute thinkers with Dr. Clegg.
Dr. Peter Clegg has worked with the British and Jamaican governments, the UN, the UK Overseas Territories
Association, and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). He is on the editorial board
of the journal The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs, and between 2016 - 2019 was
co-editor of Commonwealth and Comparative Politics.
In 2004-05, Clegg was a Visiting Fellow at the Institute of Commonwealth Studies in London. In 2009-10 he was a
Visiting Research Fellow at the Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES) at the University
of the West Indies in Jamaica, and in 2013 and 2014 he was a Visiting Research Fellow at the Royal Netherlands
Institute of South East Asian and Caribbean Studies in Leiden. He achieved his BA in History and Politics and MSc in
International Relations at the University of Southampton. He continued his studies at Southampton, achieving his
PhD in 2000. Peter joined the staff at UWE soon after.
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PERSVERKLARING VOOR DE WEEK VAN 14 TOT 21 OKTOBER 2019
BREXIT BUITEN DE GRENZEN: WAT VOOR EFFECT HEEFT BREXIT OP HET CARIBISCH GEBIED
Het Think To DO instituut viert zijn eerste verjaardag met de aanvang van zijn “Speaker Series”. Dr. Peter Clegg zal
op 22 Oktober om 19.00 uur een lezing houden in het auditorium van het World Trade Center ten behoeve van de
Curaçaose gemeenschap over Brexit en de effecten daarvan buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk en de
Europese Unie. Aangezien het Think To DO Instituut onderzoek doet naar de mogelijkheden van
bestuursstructuren in kleine eilandstaten en naar de externe stressfactoren die de toekomstige eilandelijke
bestuursstructuren zullen beheersen, is de impact van Brexit op de regionale Caribische structuren voor ons
relevant.
Deze presentatie neemt de redenen die tot Brexit hebben geleid in beschouwing en overweegt hoe dit de
geloofwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk als een functionerende democratische staat in gevaar heeft
gebracht. In de presentatie worden de ruimere implicaties van Brexit voor het Caribisch gebied afgewogen met
een speciale aandacht op de niet-onafhankelijke gebieden en wel onafhankelijke staten uit de regio, alsmede op
enkele belangrijke punten met betrekking tot regionale integratie, good governance, mensenrechten en de
toekomstige (gescheiden) rollen van de het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
De beslissing van het Verenigd Koninkrijk in juni 2016 om de Europese Unie te verlaten heeft de kwetsbaarheden
van het Britse politieke en constitutionele systeem opengebroken en blootgelegd. Die beslissing heeft het
internationale imago van het Verenigd Koninkrijk als een land dat stabiel, transparant en effectief wordt bestuurd
zwaar op proef gesteld. Hoewel het nog niet is afgerond, heeft het proces van Brexit de complexe banden die het
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie met elkaar verbinden, duidelijk aangetoond. Dat proces heeft ook laten
zien hoe belangrijk de Europese Unie is voor het Verenigd Koninkrijk in zijn betrekkingen met andere delen van de
wereld, waaronder ook het Caribisch gebied.
Een ieder in de Curaçaose gemeenschap is welkom bij deze gratis lezing. In samenhang met de lezing zal het Think
To DO instituut ook enkele focusgroepen en een workshop voor de Think To DO denkers organiseren samen met
dr. Clegg.
Dr. Peter Clegg heeft samengewerkt met de Britse en Jamaicaanse overheden, de United Nations, de UK Overseas
Territories Association en de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hij zit in de
redactie van het tijdschrift The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs, en tussen 2016
en 2019 was hij mede-redacteur van Commonwealth and Comparative Politics.
In 2004/2005 was dr. Clegg gastdocent bij het Institute of Commonwealth Studies in London, in 2009/2010 was hij
gastonderzoeker bij het Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES) bij de University of the
West Indies in Jamaica en in 2013 en 2014 was hij gastonderzoeker bij het Royal Netherlands Institute of South
East Asian and Caribbean Studies (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) te Leiden. Hij behaalde
zijn BA in History and Politics en zijn MSc in International Relations bij de University of Southampton. Daarna heeft
hij zijn studie voortgezet te Southampton, waar hij in 2000 zijn PhD behaalde. Vervolgens is hij toegetreden tot de
staf van de University of the West of England, Bristol.
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