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Månadsrapport april från Centerpartiets praktikant  

i London 

 

Klimataktivism 

 

När förlängningen av Brexit godkändes den 10 april kunde parlamentet slappna av 

för första gången på länge. Parlamentet tog paus under hela påskveckan. Resten av 

London fortsatte dock i full fart. Klimataktivistiska rörelsen ”Extinction Rebellion” 

utövade civil olydnad och blockerade områden i centrala London för biltrafik under 

påskveckan. Greta Thunberg besökte London som en del av sin Europaturné och 

talade till demonstranterna.  

 

Jag fick också tillfälle att närvara när Greta talade i parlamentet den 23 april. 

Stämningen var andäktig under Gretas anförande och underhusledamöterna 

försäkrade förnyat engagemang i klimatfrågan, och miljöminister Michael Gove 

lovade hårdare tag i klimatfrågan. Det återstår att se om detta kommer mynna ut 

i faktiska policyförändringar, men Greta och Extinction Rebellion lyckades åtminstone 

få klimatfrågan på agendan igen, trots både Brexit och stundande 

Europaparlamentsval. 

 

Europaparlamentsval 

 

Trots klimataktivisterna utanför kontoret har partiets förberedelser för EP-valet 

alltjämt fortsatt. Det står nu helt klart att Europaparlamentsvalet kommer äga rum i 

Storbritannien. Många här i Storbritannien ser valet som ett testval för en allt mer 

trolig andra folkomröstning om EU-medlemskapet. Partiernas EP-valskampanjer 

kommer därför att vara utformade för att locka väljare i antingen Leave- eller 

Remain-lägret, och därför är de viktiga sakfrågorna i EU nästan helt frånvarande i 

debatten om EP-valet här i Storbritannien. Det är ett identitetsval just nu, och inget 

annat.  

 

Det kommer hållas lokalval i England och Wales den 2 maj, dvs. innan EP-valet,  där 

Liberal Democrats ser ut att göra väldigt bra ifrån sig. Till EP-valet kommer Liberal 

Democrats bli utmanade av utbrytargruppen Change UK, som tidigare kallade sig The 

Independent Group. Detta parti består av en grupp centristiska Labour-ledamöter 

och två avhoppare från Conservatives. Både Change UK och  
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Liberal Democrats går till val på en Remain-platform, och riskerar att splittra Remain-

rösterna.  

 

Ett läckt memo från Change UK avslöjar att de inte tänker samarbeta med Liberal 

Democrats och att de tänkt försöka stjäla deras donatorer och aktivister. Change UK 

har ingen definierad politik förutom att de vill ha en andra folkomröstning om EU-

medlemskapet, men de försöker locka röster som är missnöjda med de etablerade 

partierna. 

 

Nigel Farages nya ”Brexit Party” ser å andra sidan ut att ha samlat Leave-rösten i sitt 

parti, och verkar komma att göra ett fantastiskt val på bekostnad av de konservativa 

och Ukip. Farage är otroligt populär som person bland de som känner sig förrådda av 

att regeringen inte levererat Brexit. I de senaste mätningarna ser Brexit Party ut att 

kunna bli största partiet i Europaparlamentsvalet. 
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