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Hösten hos Liberal Democrats och även i Storbritannien har minst sagt varit händelserik. 
Efter sommarens skandaler med David Davis – Brexit-sekreteraren, samt Boris Johnson – 
utrikesministerns avgång, har Theresa May och hennes parti förlorat tillit bland den brittiska 
befolkningen. Samtidigt som Brexit-förhandlingarna mellan EU och Storbritannien står som 
ett öppet frågetecken pågår just nu de olika partiernas kongresser, där Liberal Democrats 
höstkongress var först ut 15-18 september.   
  
Liberal Democrats förslag till en ny partireform   
En vecka innan partikongressen i Brighton, talade Liberal Democrats partiledare Sir Vince 
Cable i en presskonferens om partiets framtidsplaner. Idén om att reformera och öppna upp 
partiet likt Justin Trudeaus Liberala parti i Kanada ska ses om en modernisering av Liberal 
Democrats. Den föreslagna reformen skulle introducera en ny anhängarplan (supporter’s 
scheme) som ämnar till att göra det lättare för supportar att engagera sig inom partiet. 
Reformen menar även till att det skall vara gratis att vara anhängare som ett försök till att få 
fler väljare till Storbritanniens enda mittenparti. Samtidigt vill LibDems skrota regeln att vara 
medlem i tolv månader innan det går att kandidera till någon typ av ledarroll. Den största 
reformen är dock att partiet även öppnar upp partiledarrollen till kandidater utöver de som är 
parlamentariker. I sin tur innebär detta att medlemmar och registrerade anhängare har 
möjlighet att välja bland en större bas av kandidater. Detta förslag till en reform lockade mer 
än 10,000 nya medlemmar och supportar redan första veckan efter Vinces presskonferens.  
  
Anledningen till denna reform är främst att engagera fler personer för att tydligt placera sig 
som det enda mittenpartiet inom brittisk politik. När både Labour och Tories har haft oklara 
ställningstaganden om Brexit, har LibDems sedan förhandlingarnas början varit tydliga om 
deras ståndpunkt till en ’Exit from Brexit’. ’People’s Vote’ är en kampanj ledd av ett flertal 
organisationer som arbetar för att ge den brittiska befolkningen möjlighet till en 
folkomröstning när Brexit-dealen har bestämts, något som LibDems även stödjer. Därmed vill 
LibDems vara det största och främsta partiet emot Brexit som arbetar med deras medlemmar 
så att de brittiska medborgarna får sina röster hörda i en ny folkomröstning om det slutgiltiga 
Brexit-avtalet.   
  
Trots att förslaget till en partireform har välkomnats av många medlemmar, så har den även 
möts av kritik. Att öppna upp ett parti för en större kandidatpool innebär risken att dra in 
människor som inte har partiets intresse som prioritering, människor som inte är kompetenta 



nog för att styra eller dylikt. Liberal Democrats möter denna kritik och menar att det självklart  
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krävs en robust och transparent godkännande av parlamentskandidater som fortfarande 
kommer att beslutas av partimedlemmar. Alla individer som kandiderar måste gå igenom 
samma process och checkar för att kunna stänga ute individer som inte står samman med 
partiets värderingar, processer och liknande. Att Vince öppnar upp partiledarstolen till 
ickeparlamentariker betyder inte att han avgår, som det gått rykten om. Istället ämnar det till 
att bjuda in fler talanger och kollegor som har intresset och kompetensen att styra partiet i 
framtiden.   

Partikongressen Brighton 15–18 september 2018  
Under kongressen introducerades förslagen till partireformer för LibDems medlemmar som 
togs emot positivt, med några få funderingar och spekulationer kring Vince framtid som 
partiledare. Konferensen lyckades locka mer än 3000 medlemmar – vilket är positiva siffror 
för ett parti under omställning. En rad olika nya politiska riktlinjer debatterades och antogs. 
Bland annat antogs för första gången en riktlinje om abort, där kongressen menade till att 
avkriminalisera abort i hela Storbritannien. Vidare antogs även en uppdaterad 
migrationspolitik samt en ny policy som ämnar till att återställa rättigheterna till de individer 
som diskriminerades under ’Windrush skandalen’. Även ett förslag till ett ökat stöd för NHS 
diskuterades, där LibDems bland annat vill ge 1 penny av den allmänna inkomstskatten enbart 
till NHS. Ett ökat stöd och en större debatt angående mental hälsa välkomnades även av 
konferensen, något som LibDems menar kräver större spridning av och ökat stöd från vården. 
Utöver alla olika politiska debatter bestod konferensen även av ett hundratal olika seminarier 
och workshops; ett flertal mottagningar samt det som attraherade störst publik – de olika 
parlamentarikernas tal.   
  
LibDems internationella kontor anordnade tre olika evenemang för inbjudna diplomater från 
olika delar av världen. Dessa bestod av två olika politiska sammandrag, varav ena var ett 
frågestundssammandrag om partiets reformer tillsammans med högt uppsatta ledare från 
partiet. Det andra sammandraget handlade om Brexit-förhandlingarna som hölls av LibDems 
talesperson för Brexit - Tom Brake. Slutligen höll internationella kontoret sin årliga 
diplomatsmottagning för inbjudna diplomater från både systerpartier och ambassader, 
politiker och andra internationella gäster som inleds med tal från Sir Vince Cable och 
medlemmar från National Liberal Club. Trots att Brexit har infekterat mycket av den brittiska 
politiken, så lyckades konferensen och LibDems även ta ställning till politik utöver detta. 
Med konferensens slogan ’Demand Better for Britian’ placerar sig LibDems i en mycket 
viktig roll inför Storbritanniens oklara framtid i EU. Senare i oktober ska Brexit öde att 
bestämmas. Men med alla oklarheter som inte redds ut, så kommer det slutgiltiga avtalet 
förmodligen att skjutas upp till senare i december.   
  
Övriga nyheter i Storbritannien  
Labour ledaren Jeremy Corbyn’s position till antisemitism har fått stora rubriker i de mediala 
rummen. Hans uttalanden kring den israeliska staten har väckt diskussioner huruvida hans 
uttalanden är antisemitiska eller antisionistiska. ’Salisbury Attackerna’ – en nervgas attack 



tidigare i år av två misstänka ryska spioner, har även fått stora rubriker som lämnat 
Storbritanniens relation till Ryssland i ett kritiskt läge.   


