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 Бивши британски премијер Дејвид Камерон, који је расписао референдум о иступању
Велике Британије из ЕУ и на референдуму изгубио, изјавио је да жали због подела које
је то гласање изазвало.

  

  Камерон је у данас објављеном интервјуу за Тајмс рекао да „сваког дана“ размишља о
последицама референдума о Брегзиту и да „очајнички“ брине шта ће се следеће десити.
 

„Дубоко жалим због исхода и прихватам да је мој приступ био неуспешан. Одлуке које
сам донео су допринеле том неуспеху. Нисам успео“, навео је бивши премијер.

  

Он је признао да многи људи криве лично њега за поделе око Брегзита које су се од
референдума само продубљивале и да му никада неће опростити али је и бранио одлуку
да распише референдум.

  

Камерон (52) на референдуму се залагао за останак у ЕУ и поднео је оставку дан након
референдума. Од тада се није мешао у политику и углавном се држао даље од погледа
јавности.

  

Његови наследници на премијерској функцији, најпре Тереза Меј а сада Борис Џонсон,
имали су и имају доста проблема с питањем Брегзита и нису успели да обезбеде
подршку парламента за споразум о иступању из ЕУ договорен с Бриселом.
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Џонсон жели да земљу изведе из ЕУ 31. октобра а парламент му је наложио да тражи
одлагање тог рока, што премијер тврди да неће урадити упркос забринутости да би
неуређени излазак из ЕУ изазвао озбиљне економске проблеме и могуће несташице
хране и лекова. Он ће се у понедељак састати с европским лидерима у покушају да се
дође до неког компромиса.

  

Камерон је у интервјуу напао своје бивше савезнике који су предводили кампању за
напуштање ЕУ, пре свега Џонсона и Мајкла Гова.

  

Према његовим речима, они су током референдумске кампање „оставили истину код
куће“

  

Бивши британски премијер је навео да је референдум постао „психодрама“
конзервативне партије и да је он сам био „изузетно депресиван“ због напуштања
премијерске функције.

  

(Бета)
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