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Efter sommarens skandaler från både Tories och Labour, har Storbritannien paralyserats av
Brexit-politik. Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är fortfarande oklara, speciellt
gällande den irländska gränsen. Theresa May har under hösten varit tydlig med att driva en så
kallad ’no deal’ Brexit, men även presenterat hennes så kallade ’Chequers Plan’, till skillnad
från Labour som varit mycket oeniga och ovilliga till att positionera sig inom frågan. Dessa
oklarheter har lämnat större delar av befolkningen missnöjda vilket ökat ett stöd för en ny
folkomröstning om det slutliga Brexit-avtalet, vilket LibDems varit med och drivit sedan
början av omröstningen 2015.
Brexit
LibDems har drivit en ’Exit from Brexit’ kampanj vilket avser att ge den brittiska
befolkningen ‘A Final Say on the Deal with the Option to Remain in the EU’ alltså, en ny
folkomröstning om det slutgiltiga Brexit-avtalet, med hopp om att det brittiska folket väljer att
stanna kvar i EU. Nya mätningar visar konstant att det nu är en större majoritet som vill
stanna kvar än att lämna EU. Trots att det skiljer små marginaler mellan de som vill lämna
och de som vill stanna, är det en utveckling som bör ses positivt. Vidare har mätningar även
visat en markant ökning av stödet för en ny folkomröstning om Brexit slutgiltiga avtal från 20
procent 2017 till 51 procent idag, enligt LibDems mätningar. Denna kampanj är den största
som LibDems drivit utöver riksdagsvalen. Detta är något som engagerat ett stort antal
supportrar och lett till ett ökat medlemsstöd med cirka 60 000 nya partimedlemmar. Det sker
sannerligen även i samband med den partireform som förslagits av Vince Cable. Utöver det
har kampanjen även nått mer än två miljoner människor både digitalt och face-to-face genom
dörrknackningsmetoden.
LibDems syfte är att stoppa Brexit. Detta vill de åstadkomma genom att nå två mål. Det första
målet avser att öka stödet så att den brittiska befolkningen, inte politikerna, har sista mandatet
i frågan om Brexit. Det andra målet är att öka stödet och utse fler LibDems politiker, både
nationellt och regionalt. Dessa två mål har haft positiva resultat. ’People’s Vote’, en
gräsrotskampanj organiserat av en rad olika organisationer som har LibDems och ett flertal
andra partiers stöd, har numera blivit en stor folkrörelse som varje dag engagerar fler
människor. Samtidigt vinner LibDems fler och fler mandat i olika fyllnadsval och har haft
deras bästa siffror på femton år! Nästa års lokala val som sker parallellt med
Europaparlamentvalet, indikerar för ett ökat mandat av Liberala Demokrater tack vare partiets
engagerade lokalaktivister. LibDems digitala kanaler har lyckats engagera över 48 000
supportrar och med LibDems framfötter i kampanjen har de även börjat generera mer
uppmärksamhet i de brittiska mediekanalerna. LibDems tidiga och tydliga ställningstagande
emot Brexit och dess vision om en ny folkomröstning börjar likna en verklighet. Vi ser även
att ett flertal Labour politiker såsom Londons borgmästare Sadiq Khan nu även står bakom en
ny folkomröstning om Brexits öde, vilket bör ses som något positivt.
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En solig lördagseftermiddag den 20 oktober samlades omkring 700,000 individer,
organisationer och partier för att uttrycka sitt missnöje om Brexit genom att marschera och
demonstrera och för att visa sitt stöd för en ny
folkomröstning. Lokala LibDems grupper och
Liberala Demokrater från hela Storbritannien slöt
upp bakom LibDems parlamentariker för att sätta
stopp för Brexit. ’People’s March’ som
demonstrationen officiellt kallades var en utav de
största folkrörelserna på flera decennier! Med ett
ökat stöd för en ny folkomröstning har ett flertal
parlamentariker över partigränserna gått samman för
Partiledare Vince Cable, EU-talesperson Tom Brake och Ed Davey MP.
Under People’s March, 20 0ktober 2018.
att skapa en enad front för att driva fram en
folkomröstning. LibDems, Scottish National Party, Green Party och det walesiska partiet
Plaid Cymru träffade Michel Barnier den 25 oktober i Bryssel tillsammans med pro-EU
Labour och Tory-parlamentariker för att driva ett förslag om ett EU stöd för People’s Vote.
Efterfrågan på en ny folkomröstning ökar både i Commons och bland befolkningen vilket var
tydligt tack vare People’s March.
’Chequers Plan’ – eller med andra ord en ’soft Brexit’ avser att skapa nya regler gällande
Storbritanniens roll med EU likt de kanadensiska handelsavtalen. Denna handlingsplan blev
underrådd under EU-toppmötet i Salzburg den 20e september, då EU-parlamentariker totalt
förödmjukade Mays propositioner. Rykten om ett nytt parlamentsval i höst, innan Brexit
träder fram avsattes av den nye Brexit-sekreteraren Dominic Raab. Men med
Europaparlamentvalet nästa år är dessa utvecklingar oroväckande för Storbritanniens framtid i
EU. Det hela tyder på att May försöker dra ut på förhandlingarna, så att Brexit går av stapeln
den 29 mars 2019, som planerat tidigare. Senare har May även föreslagit att skjuta på
förhandlingarna med ’ett par månader’, vilket har ifrågasatts av parlamentet. Detta menar
LibDems är ännu en av Theresa Mays flera uttalanden som lämnar förhandlingarna i ännu
större röra.
Frågan kring ödet om Nordirland står fortfarande som ett frågetecken i förhandlingarna, trots
att Nordirland röstade för att stanna i EU under valet 2016. Theresa May uttryckte under ett
uttalande att det är i Storbritanniens intresse att Nordirland stannar i det brittiska kungadömet
och att det inte byggs någon fysisk gräns. Detta är den största oenigheten mellan EU och
Storbritannien. Med Nordirlands interna politiska kris, är förhandlingarna svåra att reda ut
som därmed hamnat i ett dödläge.
Vidare har även regeringen presenterat deras budgetförslag. I förslaget ingick en budget på
500 miljoner pund för förberedelser av Storbritanniens utgång från EU. LibDems stora kritik
av förslaget var självklart för de negativa implikationer en ’no-deal’ scenario kommer ha på
Storbritanniens statsbudget. Kritik riktades även mot hur budgetförslaget kommer göra mer
skada än nytta på miljön, och likaså vid en ’no-deal’ scenario.

