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Пре мање од три године, Борис Џонсон водио је конзервативце до најубедљивије
изборне победе још од 1987. године.

  

Премијер је сада изгубио подршку посланика сопствене странке и подноси оставку. Како
је дошло до тога?

  

  

Случај Криса Пинчера

  

У среду, 29. јуна, посланик Крис Пинчер, тада заменик шефа посланичког клуба
Конзервативне партије, отишао је на забаву у приватни клуб у Лондону.

  

Како сам каже, „попио је превише“, и „осрамотио се“.
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Оптужен је да је напаствовао два мушкарца, а то је покренуло лавину сличних тврдњи,
од којих су неке годинама старе.

  

Покренут је ланац догађаја који се завршава падом премијера са власти.

  

Најпре је Даунинг стрит саопштио да Џонсон није знао за „наведене оптужбе“ када је
поставио Пинчера за заменика шефа посланичког клуба конзервативаца у фебруару.

  

Министри су понављали те тврдње, иако су се касније испоставиле као нетачне.

  

ББЦ је 4. јула известио да је Џонсон знао за формалне оптужбе.

  

Наредног дана, некадашњи државни службеник лорд Мекдоналд рекао је да је премијер
био и лично обавештен о притужбама.

  

Џонсон је онда признао да му је све речено још 2019. године и извинио се због
именовања Пинчера за заменика шефа посланичког клуба.

  

Афера ‘Партигејт’

  

У априлу 2022. године, премијер ја кажњен јер је кршио прописе током потпуног
затварања (локдауна) због корона вируса јер је био на окупљању поводом његовог
рођендана у јуну 2020. године.

  

Он се такође извинио због одласка на журку под мотом „понесите своје пиће“ у башти
Даунинг стрита током првог затварања.
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Лондонска полиција написала је 126 казни за 83 људи за кршење мера против корона
вируса у Даунинг стриту и Вајтхолу.

  

Извештај више државне службенице Сју Греј описује серију друштвених догађаја којим
су политичари кршили правила.

  

„Највише руководство, политичко и званично, мора сносити одговорност за ову културу
понашања“, написала је она.

  

Децембра прошле године, Џонсон је парламентарном одбору рекао да су „сва правила у
потпуности поштована у Даунинг стриту 10″.

  

Одбор сада истражује да ли је свесно обмануо парламентарце.

  

Криза због раста трошкова живота и повећање пореза

  

У 2022. години, инфлација је нагло порасла до актуелног нивоа од 9,1 одсто.

  

Многи узроци били су изван Џонсонове контроле.

  

Руска инвазија у Украјини, на пример, довела је до раста цена нафте и хране.

  

И док је влада донела неке мере – на пример, смањење акциза на гориво – упоредо је
подигла порезе у априлу.
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Влада је одлуку образложила тиме да ће новац бити искоришћен за здравствену и
социјалну негу, а нова правила уведена ове недеље мало су ублажила ситуацију, али
свако ко зарађује више од 34.000 фунти годишње и даље ће издвајати више.

  

„Усред највеће кризе због пораста трошкова живота последњих деценија, влада се
одлучује да подигне порезе за запослене“, рекао је лидер Лабуриста Кир Стармер у
априлу.
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Сукоб око Овена Патерсона

  

У октобру 2021. године, парламентарни одбор препоручио је једномесечну суспензију
тадашњег посланика конзервативаца Овена Патерсона.

  

Одбор је констатовао да је прекршио правила лобирања да би остварио корист онима
који га плаћају.

  

Ипак, конзервативци, које је предводио премијер, гласали су да се суспензија
привремено заустави и успостави нови одбор који ће истражити како је спроведен
претходни процес.

  

Након жалби јавности, Патерсон је поднео оставку, а Џонсон је касније признао да се
„поломио“ бавећи се овим случајем.

  

Недостатак усмерења и идеја

  

Борис Џонсон дошао је до убедљиве победе промовишући јасну политику коју је било
једноставно пратити – Завршити Брегзит.

  

Од тада је, тврде критичари, изгубио усмерење и идеје.

  

Доминик Камингс, његов некадашњи саветник, који је у међувремену постао главни
критичар, неколико пута га је оптужио да се понаша као колица без контроле, која лутају
од рафа до рафа,

  

Други су доводили у питање филозофију премијера, уколико је уопште и имао.
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Џереми Хант, посланик конзервативаца и некадашњи министар, оптужио је Џонсона за
недостатак „интегритета, компетенције и визије“.

  

Хант је то рекао пре гласања о поверењу Џонсону које је премијер успешно пребродио,
али су критике биле све гласније.

  

На изборима у међувремену низали су се порази.

  

Након последњег, Џонсон је рекао да не жели да пролази „психолошку трансформацију“.

  

То је сада постало питање за посланике конзервативаца.

  

Они су проговорили и премијер – одлази.

  

(Данас)
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