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Skandaler i Westminster 

Oktober månad avslutades med att flera högt uppsatta politiker i Westminster blivit anklagade för 

sexuella trakasserier och Theresa May blev därefter anklagad för att inte ha tagit tidigare varningar på 

allvar. Metoo har fortsatt varit aktuell med flera toppolitiker som anklagas för trakasserier. Dock är det 

få som avgått och kampanjen har överskuggats av andra skandaler i regeringen och det kaos som rådet 

i Mays kabinett. 

 

I början av november visade det sig att biträdande utrikesminister Priti Patel hade haft möte med högt 

uppsatta tjänstemän vid en resa till Israel. Dessutom hade hon haft möte med premiärminister 

Benjamin Netanyahu. Detta utan att ha varit i kontakt med May. Något som blev väldigt märkligt för 

May då Netanyahu besökte London och det då framgick att Patel hade haft ett flertal möte under 

hennes besök till Israel. Detta ledde till att Patel fick avgå och regeringen drabbades av ytterligare ett 

bakslag. 

 

Den 20 december meddelade vice premiärminister Damien Green att han avgår efter anklagelser om 

trakasserier och att ha haft pornografiskt material på sin arbetsdator. De sexuella trakasserier som han 

anklagats för har han tidigare förnekat men när han nu avgår skriver han att han ber om ursäkt för just 

sitt beteende. 

 

Brexitförhandlingarna 

David Davies gav ett besked den 13 november om att det brittiska parlamentet, representanthuset 

skulle få rösta om utträdesavtalet med EU när det förhandlats klart, detta skulle bli ett slutgiltigt 

godkännande av avtalet. 

 

Under EU-toppmötet i Göteborg gav Donald Tusk en presskonferens där han klargjorde att 

Storbritannien måste ge ett bud på hur mycket som utträdesnotan ska bli (vilket belopp Storbritannien 

ska betala EU) och förslag på en lösning på hur gränsen mellan Nordirland och Irland ska hanteras, i 

december. Detta för att fortsatta förhandlingar ska kunna ske samtidigt som ett avtal kring framtiden 

efter utträdet kan förhandlas. Strategin att i media pressa den andra parten till förhandlingsbordet har 

varit genomgående genom hela förhandlingsprocessen och det sker både från EU och Storbritanniens 

sida. 

 

I början av december kom också besked om en lösning för gränsen mellan Irland och Nordirland. 

Besked kom dock under några dagar av förvirring. Den fjärde december åkte May ner till Bryssel för 

lunchsamtal med Jean Claude Juncker. Under lunchen var tanken att flera av de problem som 

uppkommit under förhandlingarna skulle lösas. May åkte ner med en rad förslag och även en lösning 

för gränsen mellan Irland och Nordirland. Denna lösning var dock inte förankrad med 

koalitionspartner DUP på Nordirland. När DUP fick reda på hur Mays lösning såg ut ringde dem 

Bryssel och meddelade att dem inte kunde stödja förslaget som låg på bordet. May fick således lämna 

lunchen och Bryssel för samtal med DUP. Efter ett par dagars med krissamtal med DUP var May dock 

tillbaka i Bryssel och en överenskommelse om gränsen kunde presenteras för EU. 

 

May har tidigare sagt att Storbritannien inte kommer att vara en del av varken i Tullunionen eller inre 

marknaden efter att man lämnat EU, men efter mötet i Bryssel ser detta ut att ha ändrats men exakt hur 

återstår att se. I media spekuleras en hel del om förhandlingarna, men det som händer just nu är att 

parlamentet i London ska rösta om att göra EU-lagar till Brittisk lag och därigenom kommer 

övergången bli mjukare när Storbritannien väl lämnar. Om London väljer att implementera lagar och 

regler som kommer från Bryssel i brittisk lag kommer vardagen inte förändras nämnvärt efter Brexit. 

Å andra sidan har då britterna förlorat mycket av sitt inflytande i EU och möjligheten att påverka 

besluten i Bryssel blir minimal. Vad notan för Brexit blir är heller inte klar, uppgifter i media har 

nämnt summor runt 50 miljarder euro, men som förhandlarna brukar säga; inget är överenskommet 



förrän allt är överenskommet. Än är det en lång väg kvar innan avtalen är klara och mycket kan hända 

innan mars 2019, då utträdet ska ske. 

 

Budgeten 

Den 22 november presenterade finansminister Philip Hammond budgeten för 2018. Budgeten var inför 

presentationen ett stort samtalsämne och många undrade vilka prioriteringar som skulle göras i och 

med förhandlingarna om utträdet ur EU. En del investeringar görs, men även Brexit tar en del resurser 

och kräver finansiering, vilket tas från andra poster i budgeten. Regeringen sänker även tillväxttakten 

för kommande år, vilket också har ett samband med osäkerheten kring Brexit. 

 

Problemen inom sjukvården är stora och regeringen skjuter till mer resurser, men LibDems menar att 

det inte är tillräckligt. I budgeten saknades också tillskott till Polisen, något som fått hård kritik från 

LibDems då antalet poliser minskar och senaste tidens attacker både i London och Manchester vittnar 

om behov av en stark polis. 

 

I Storbritannien har man liksom i Sverige en stor bostadsbrist och priserna på boende har ökat under 

många år. Framförallt unga har svårt att hitta bostad och för att underlätta köp av sin första bostad 

avskaffas nu stämpelskatten för fastighetsköp upp till 300 000 pund för förstagångsköpare. Regeringen 

satsar också stora summor för att nå siffran om 300 000 nya bostäder årligen fram till mitten av 2020-

talet. Även insatser för att tillgängliggöra mer byggbar mark och en utredning för att minska tiderna 

för bygglov. Om detta är tillräckligt för att lösa problemen på bostadsmarknaden återstår att se, men 

mycket behöver göras för att de unga ska kunna flytta in i eget boende utan att behöva ha rika 

föräldrar. 

 

En blick framåt 

December månad har varit intensiv med många nya besked i Brexitfrågan. En del framsteg har gjorts 

och flera datum är annonserade. Det påstås att flera överenskommelser slutits i förhandlingarna och 

bilden om hur processen fram till utträde börjar klarna. Den 18 december gav en representant för 

förhandlingsteamet besked om att övergångsperioden för Storbritanniens utträde kan löpa till 2020 och 

att ett nytt handelsavtal kan träda i kraft först 1 januari 2021. Detta är stora nyheter då det dittills varit 

få besked. Det är dock fortfarande många delar som oklara och även om vägen framåt blir all tydligare 

är det en väg med många missnöjda röster. I december har tiningen The Telegraph publicerat en 

undersökning som visar på att det nu finns ett kraftigt övertag för dem som vill stanna i EU, 51 % 

säger att dem vill vara kvar, med 41 % som fortsatt vill lämna, det är den största skillnaden hittills. 

Undersökningen ger stöd för LibDems strävan efter en folkomröstning om det avtal som förhandlas 

fram och visar på att allt fler britter är missnöjda med utfallet som Brexit ger. 

 

Julen är runt hörnet och parlamentet tar nu ledigt. Men de politiska utspelen tystnar inte, en ny rapport 

kommer i slutet på januari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


