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Månadsrapport maj från Centerpartiets praktikant i London
Storbritanniens Europaparlamentsval och Liberal Democrats återkomst
Det stod klart redan från början att Europaparlamentsvalet i Storbritannien inte skulle
bli som alla andra, men nu mer än någonsin är det tydligt att de politiska vindarna i
Storbritannien har skapat ett helt nytt landskap.
För Liberal Democrats började man valrörelsen lite avvaktande, eftersom det var flera
partier som menade sig representera de väljarna som vill fortsätta vara kvar i EU,
”Remainers”. Även om Liberal Democrats har varit tydliga med vilja ha en
folkomröstning om utträdesavtalet, och vara kvar i EU sedan 2016, hade inte detta
kommunicerats ut till allmänheten tillräckligt väl, och konkurrenterna Change UK och
det gröna partiet sade sig stå för samma principer.
Situationen förändrades snabbt efter lokalvalen i England, Wales, och Nordirland 2
Maj. Eftersom varken konkurrenten ”Change UK” eller Nigel Farages nya ”Brexit
Party” hann existera länge nog för att registrera sig till lokalvalen gjorde Lib Dems
sitt bästa lokalval någonsin, samtidigt som både Labour och framförallt de
konservativa förlorade stort.
Efter att lokalvalen gick så bra fick Liberal Democrats medvind i rapporteringen och
opinionssiffrorna till Europaparlamentsvalet gick från att vara runt 7 procent i slutet
av april till att vara mellan 15-20 procent den tionde maj. En opinionsundersökning
17 maj antydde att Liberal Democrats var det näst största partiet i brittiska
Europaparlamentsvalet efter ”Brexit party”, till och med större än Labour.
Dagarna mellan den 23 maj då röstningen skedde fram till räkningen av rösterna på
söndagen den 26 gick förbi med spänd förväntan. Men ingen på partikansliet hade
alls vågat hoppas på att det skulle gå så pass bra som det gick. Men nu gick Liberal
Democrats från att ha en ensam MEP till att utöka till 16 stycken, och det är också
första gången som det liberala systerpartiet i Nordirland, Alliance Party, också fick
ett mandat.
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Hur gick då detta till? Hur kunde Liberal Democrats bli det näst största partiet i
Storbritanniens Europaparlamentsval? Analysen verkar vara att Liberal Democrats
lyckades att kommunicera sitt väldigt tydliga budskap: en röst på Liberal Democrats
är en röst på att stoppa Brexit.
Särskilt uppmärksammad blev sloganen ”Bollocks to Brexit” som man använde för
lanseringen vid valrörelsen. Vissa menade att det var ett olämpligt språkval, men
verkade resonera bland stora väljargrupper som blivit besvikna hur både Labour och
Conservatives har skött Brexitförhandlingarna. Deras försök till kompromiss hade
misslyckats, och de andra alternativen till Liberal democrats hade inte samma tillgång
till fotfolk som Liberal Democrats har sedan årtionden tillbaka.
Många i partiet är såklart glada och stolta att men än en gång är en kraft att räkna
med, men här är man också tillräckligt erfarna för att inte ta ut segern i förskott. Det
kommer att krävas fler kraftansträngningar innan man har råd att vila ut ordentligt.
Eftersom det politiska och parlamentariska läget är så osäkert som det är just nu, så
gick det inte en dag efter resultaten kom in från EP-valet innan man började förbereda
nästa val.
Kampen om Brexit är långt ifrån att vara över, men Liberal Democrats kan inte längre
ignoreras, och är nu en av de stora spelarna i brittisk politik.
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