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 Британски премијер и шеф Конзервативаца Борис Џонсон и водја Лабуриста Џереми
Корбин сукобили су се око Брегзита у последњој телевизиској дебати уочи избора у
четвртак, 12. децембра.

  

  

 Током дебате на Би-Би-Сију (ББЦ) која је преношена уживо, Корбин је у петак увече
рекао да ће Лабуристи окончати Брегзит тако што ће договорити нови споразум који ће
бити поново поднет јавности на изјашњавање на референдуму, уз опцију за останак у
ЕУ.

  

Џонсон је рекао да је он издејствовао „диван споразум“ и да ће га користити да изведе
Велику Британију из ЕУ 31. јануара.

  

Међу другим темама о којима су разговарали су национална здравствена служба (НХС),
безбедност и Северна Ирска.

  

Оцена гледалаца после дебате била је да је Џонсон био убедљивији.

  

Борис Џонсон остаје на врху анкета, са око десет процентних поена предности за
превремене изборе од 12. децембра, сазване да се земља извуче из политичког застоја
који је уследио после референдума о Брегзиту 2016. године.

  

Он ипак остаје вођа који дели земљу и даље подељену око Брегзита.

  

Наспрам њега Корбин наставља врло левичарску кампању, обећавајући
национализације и инвестиције у јавне службе, да би се окренула страна деценији
штедње под конзервативцима.

 1 / 2



Џереми Корбин: Лабуристи ће постићи нови споразум и изнети га на референдум, уз опцију останка у ЕУ; Борис Џонсон: Извешћу Британију из ЕУ 31. јануара
субота, 07 децембар 2019 15:11

  

Корбин је јуче изнео поверљив владин документ који према њему доказује да премијер
крије од Британаца праве економске импликације споразума о разлазу са ЕУ. Тај
извештај доказује да ће бити „штетне“ царинске контроле измедју Северне Ирске и
Велике Британије после Брегзита, супротно ономе што тврди Борис Џонсон. Џонсон
тврди да неће бити границе измедју две територије подељене Ирским морем.

  

Џонсон је одбацио ове Корбинове тврдње као „апсурдне“ и рекао да споразум који је он
постигао не предвиђа контроле за робу.

  

За Џонсона је спровођење Брегзита у средишту његове кампање. Уколико победи он ће
тај споразум поднети Парламенту на гласање да би Британија могла да изадје из ЕУ 31.
јануара, што је најновији рок после три одлагања.

  

Корбин, који је јако критикован због неодлучности око Брегзита је обећао да ће
испреговарати нови споразум са Бриселом и поднети га на одобрење на референдуму.

  

(Бета)
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