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Rapport från Centerpartiets praktikant i London
Oberoende av om man röstade för att stanna eller lämna EU den 23 juni 2016, var
det nog ytterst få som kunde föreställa sig att landet, 3,5 år av Brexitförhandlingar
senare, fortfarande skulle försöka bena ut hur och om Brexit ska ske.
I juli 2019 tog Boris Johnson över som premiärminister med löften om att lämna EU
senast 31 Oktober samma år. När vi nu nått november, har landet istället för att
krascha ut ur EU, fullt upp med förberedleserna inför nyvalet 12 December.
Nedan följer ett överblick av vad som händer i Brexitvärlden just nu.
Flextension och General Election
Trots att Boris Johnson uttryckt att han hellre ”ligger död i ett dike” än begär om en
förlägning skickade han, om än motvilligt, brevet till EU den 19 oktober och begärde
en förlänging i enlighet med Benn Act. Den så kallade “flextension” EU beviljade fram
till 31 januari 2020 innebär kort att Storbritannien kan lämna tidigare, antingen första
december eller första januari – om utträdesavtalet godkänns av både det brittiska
parlamentet och EU-parlamentet.
Boris Johnson, som för tillfället har en minoritetsregering, har flera gånger försökt
övertala parlamentet att rösta för ett nyval i hopp om att vinna majoritet och på sätt
kunna driva igenom Brexit. Den överhängande risken att Storbritannien skulle lämna
EU utan ett avtal har dock gjort att förslaget konsekvent röstats ned i parlamentet.
Labour har även på grund av sina låga opionssiffror, in i det sista försökt undvika
nyval, men valde tillslut ändå att backa Boris Johnsons förslag om nyval den 12
december efter att EU beviljade sin ”flextension”. Liberal Democrats välkomnade ett
nyval men avstod tillsammans med SNP från omröstningen om att gå till val den 12
december då båda partierna föreslagit att valet istället borde hållas tre dagar tidigare,
den 9 december.
Enligt den senaste opinionsundersökningen (30 oktober 2019) trodde dock endast
18% att nyval var lösningen på Brexit.
Det nuvarande avtalet
Majoriteten av förändringarna jämfört med det avtal Teresa May förhandlande fram
för ett år sedan handlar om den irländska gränsen och det är också vad som
dominerat diskussionerna de senaste månaderna. Man vill undvika en så kallad ”hard
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border” vilket skulle innebära en stängd gräns med kontroller och tullar mellan
Nordirland och Irland, vilket skulle strida mot det fredsavtal som slöts långfredagen
den 10 april 1998 mellan de brittiska och irländska regeringarna. Avtalet kallat ”Good
Friday Agreement” rör förhållanden inom Nordirland, mellan Nordirland och
Republiken Irland samt mellan Storbritannien och Nordirland och Republiken Irland.
I det nuvarande avtalet kommer det visserligen finnas en legal gräns mellan
Nordirland och Republiken Irland men i praktiken kommer inga gränskontroller införas
och endast varor i riskzonen att exporteras till Republiken Irland kommer beskattas.
Även arbetares rättigheter har diskuterats då den del av avtalet som garanterade att
Storbritannien skulle vidhålla samma arbetsrättsliga standarder och följa samma
regler som övriga EU, i det nya avtalet har flyttats till den icke bindnade politiska
deklarationen. Vissa är nu oroliga att Storbritannien kan komma att följa andra
ekonomiska modeller än EU vilket potentiellt kan leda till försvagade rättigheter för
arbetare. Regeringen har dock bemött denna kritik med att parlamentet kommer få
ta ställning till alla förändringar av EU:s regler för arbetare och huruvida
Storbritannien vill implementera dem.
Övergångsperioden vid sträcker sig, precis som i Teresa Mays deal, till slutet av
December 2020, under den tiden fortsätter alla EU-regler att gälla för Storbritannien
men de saknar företrädare i EU-institutionerna och får heller inget formellt inflytande.
Även rättigheterna för EU medborgare i Storbritannien och beloppet för utträdet (£33
miljarder) är densamma som i Mays deal.
Boris Johnson och Tories
Boris Johnson har förlorat 12 omröstningar sedan han blev premiärminister och hans
viktigaste löfte: Att Storbritannien skulle lämna EU den 31 Oktober, misslyckades.
Vidare har det avtal han förhandlade fram med EU, visats sig vara nästintill identisk
med Teresa Mays deal. Trots detta är Tories det starkaste partiet, i den senaste
opinionsundersökningen (30 oktober 2019) hade Tories 36% av rösterna.
Jeremy Corbyn och Labour
Det är ett splittrat Labour som går till val, både gällande EU-medlemskapet och
Corbyns roll som partiledare.
Labour har inte gett något klart svar på var de står i EU-medlemskapsfrågan, vilket
öppnat upp för Liberal Democrats att etablera sig som det främsta Remain-partiet.
Corbyn framförde under sitt tal den 31 Oktober att han skulle lösa Brexit genom att
förhandla ett nytt bättre avtal inom sex månader (låter bekant!) och sedan låta folket
välja mellan den nya avtalet och att stanna i EU. Han har dock hittills vägrat svara
på frågan hur han personligten skulle rösta i ett en folkomröstning.
I den senaste opinionsundersökningen (30 oktober 2019) hade Labour 21% av
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rösterna.
Jo Swinson och Liberal Democrats
Sedan Liberal Democrats framgångar i opinionsundersökningarna (18% den 30
Oktober 2019), succén i Europaparlamentsvalet och efter att flera riksdagsledamöter
anslutit partiet har det talats om en ”LibDem Surge”. Nu står Liberal Democrats inför
utmaningen att konkretisera detta i form av att öka antalet riksdagsledamöter för att
ha en verklig chans att stoppa Brexit. Det är också tydligt att Jo Swinson är fast
besluten att etablera sig som en verklig kandidat för premiärministerposten och i en
intervju uttalade hon sig nyligen att ”Liberal Democrats under rätt omständigheter
kan öka med över hundra riksdagsledamöter.” Den brittiska politiken skiljer sig dock
från den svenska i det avseendet att tvåpartisystemet sitter djupt rotat. Att få
utrymme i media är därför viktigt för alla partier som vill utmana Labour och Tories
och trots Liberal Democrats framfart och numera ständiga närvaro i media, har Jo
Swinson ännu inte en garanterad plats i kommande partiledardebatter.
Två av Liberal Democrats främsta styrkor är tydligheten i Brexitfrågan och att de står
enade under Swinson. Detta var exempelvis tydligt under partistämman i september
när Sir Ed Davey, som själv var aktuell för partiledarposten när Swinson blev vald,
höll ett uppskattat tal där han bland annat berömde Swinson för att vara en
expemplarisk ledare och ett bevis på detta var att hennes första åtgärd var att göra
honom till vice partiledare.
Under partistämman i september röstades även Liberal Democrats policy ”Revoke and
Remain” igenom. Den innebär att, istället för att förespråka en ny folkomröstning,
kommer Liberal Democrats om de vinner majoritet i valet direkt upphäva artikel 50
och på så sätt stanna i EU. Denna policy har mötts av viss kritik och är givetvis inte
oproblematisk eftersom den innebär att man skulle upphäva artikel 50 utan en ny
folkomröstning. Att Liberal Democrats skulle ha en majoritet i parlamentet efter valet
är, trots ”the LibDem Surge” relativt osannolikt och policyn kan istället vara ett sätt
att särskilja sig från Labour och övriga partier.
Även om Jo Swinson inte skulle bli Storbritanniens nästa premiärminister, kommer
Liberal Democrats definitivt spela en mycket viktig roll, både för vilket eller vilka
partier som bildar Storbritanniens nästa regering och för framtiden för Brexit.
Parlamentet upplöses den 6 November och då börjar valkampanjen officiellt.
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