
Велика Британија тачно у поноћ званично напустила Европску унију: Грађани Лондона на улицама славе Брегзит, запаљена застава Уније поред Даунинг стрита, присталице певале „Губитници, губитници“ и „Довиђења, довиђења ЕУ“
субота, 01 фебруар 2020 00:27

Велика Британија тачно у поноћ по централноевропском времену напустила је Европску
унију и постала прва земља која је изашла после 47 година.

  

  

Од овог тренутка Велика Британија се налази у транзиционом периоду који ће трајати
наредних 11 месеци.

  Уједињено Краљевство је тако постало прва чланица у историји Европске уније која је
напустила ту заједницу, која сада има 27 чланица.   

Европска унија до сада никада није изгубила неку чланицу, већ се искључиво ширила.

  

Борис Џонсон: Ово је тренутак када зора свиће и подиже се завеса пре новог чина 

  

Излазак Уједињеног Краљевства из Европске уније значи "промену" и "свитање нове
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ере", оценио је британски премијер Борис Џонсон који жели да уједини земљу након три
и по године подела због Брегзита. Његов говор  британски медији су унапред објавили.

  

  

"Ово није крај, него почетак", рекао је конзервативни лидер у свом обраћању нацији
вечерас у 23.00 сата по средњоевропском времену, сат времена пре историјског
иступања Уједињеног Краљевства које ће бити прва земља која напушта ЕУ.

  

"Ово је тренутак када зора свиће и подиже се завеса пре новог чина. Ово је тренутак
истинске националне обнове и промене", поручио је Џонсон.

  

Џонсон жели и да иза себе остави поделе које раздиру Британце након референдума
2016. на којем их се 52 одсто изјаснило за Брегзит. "Наш посао у влади - мој посао - је да
ујединимо земљу и поведемо је напред", навео је.
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Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4

  — UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020    

Након бројних успеха и неуспеха да се ускладе интереси грађана, британског
патламента и Европске Уније, Борис Џонсон, за разлику од његове претходнице, остаће
упампћен као премијер који је успео да Велику Британију изведе из ЕУ.

  

  
  

The UK has now officially left the European Union. pic.twitter.com/KbdHSKP9ux

  — Department for Exiting the EU (@DExEUgov) January 31, 2020   
  

The dawn of a new era #BrexitDay pic.twitter.com/BOGM8negIO

  — The Telegraph (@Telegraph) January 31, 2020    
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Грађани Лондона изашли су вечерас на улице како би прославили излазак Велике
Британије из ЕУ.

  
  

Here was the official countdown, led by Nigel Farage himself. Who else! #BrexitDay  - WE ARE
OUT! pic.t
witter.com/ajR5qqOtJP

  — Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) January 31, 2020    

  

Присталице Брегзита славе излазак из ЕУ, који званично ступа од поноћи, а неки од њих
запалили су заставу ЕУ поред Даунинг стрита у централном делу Лондону.

  
  

Huge crowds in Parliament Square. Amazing scenes.
  
  We deserve this. #BrexitDay pic.twitter.com/8cGfui3211

  — Darren of Plymouth(@DarrenPlymouth) January 31, 2020    
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  Присталице Брегзита исмевале су око 200 до 300 присталица Европске уније, док сушетали од Даунинг стрита до Канцеларије Европске уније у Лондону, пренео је Ројтерс.    
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  Полиција је формирала линију како би раздвојила две групе.  Присталице Брегзита су певале „Стидите се, стидите се“, „Губитници, губитници“ и„Довиђења, довиђења ЕУ“.  Британски премијер Борис Џонсон рекао је раније да планира да прослави излазак изЕУ уз енглеско пенушаво вино и британске канапее, укључујући плави сир и јоркширскипудинг са говедином и реном.    Киша, алкохол и заставе   Велика Британија напустиће Европску унију у поноћ по средњеевропском времену.Током целог дана одржаване су манифестације поводом Брегзита.    Nothing screams gammon more than this image from the Brexit celebration in London #BrexitParty #Brexit#GammonDaypic.twitter.com/EdrDG7TbyF  — Jason (@JasonLAR81) January 31, 2020    Са једне стране, присталице ЕУ одржале су поворку како би се "опростиле од Уније",док су се присталице Брегзита окупиле на Тргу парламента припремајући се за прославукоја ће уследити пре обраћања премијера.  Један Твитераш објавио је слику на којој се види човек који у једној руци држи лименку,уз опис да "ништа не вришти више" да је у питању присталица Брегзита.    It is now raining #BrexitDay pic.twitter.com/Eb5HWBLc1C  — ollie cole (@ProducerOllie) January 31, 2020    Када Велика Британија напусти ЕУ неће се огластити Биг Бен, због реновирања, али суБританци нашли решење - Мали Бен, који према речима грађана прави велику буку.    There might be no bongs from Big Ben tonight but there’s plenty of noise coming from Little Benin Parliament Square, where crowds are starting to gather for Britain’s official exit from the EUat 11pm pic.twitter.com/1R9B0v35XC  — Jessica Murray (@JournoJess_) January 31, 2020    Док се чека "судобоносни" тренутак напуштања Европске уније, грађанима не смета никиша. Како пише "Миррор", грађани стоје на трави испред парламента пркосећи киши.Повремено се чују и патриотске песме.    Crowds withstand the rain for Brexit Party in central London https://t.co/lpLjusR10b pic.twitter.com/jHGssOx6Rz  — Daily Mirror (@DailyMirror) January 31, 2020    Међу окупљенима има и много деце, а на Твитеру се појавио и снимак како газе заставуЕвропске уније.    Children at the brexit party stamp on EU flag in central London.     For licensing please contact newsdesk@newdflare.com #BrexitDay #brexit #BrexitCelebration pic.twitter.com/86ivAt8Qn1  — Freelancer Photographer (@LNDblog) January 31, 2020     Well here I am in parliament square for Nigel Farage’s big Brexit celebration.   The songs from earlier have quietened down a bit (it’s been a long day for some).  But the bells of “little Ben” are tolling incessantly pic.twitter.com/GGDA6Gde02  — Arj Singh (@singharj) January 31, 2020     brexit celebration live now https://t.co/2sOpkr43dt pic.twitter.com/4yxW4Kt0zv  — BULLETBASS (@BulletPiatt) January 31, 2020    Утврђена је и сатница "програма" Брегизта.  Наиме, премијер Борис Џонсон објавиће видео "Почетак нове ере" сат времена презваничног напуштања Уније.  Поводом Брегзита, огласили су се лидер Лабуристичке парије Џереми Корбин ипремијерка Шкотске Никола Струџеон.  Корбин је позвао државу да се не окреће самој себи након напуштања ЕУ, док је шкотскапремијерка Брегзит назвала круцијаним тренутком за Уједињено Краљевство.  Џонсон је током дана одржао последњу седницу пре напуштања Европске уније.  Запаљена застава ЕУ, стигла и полиција; "Стидите се, стидите се"   Присталица Брегзита запалио је данас заставу Европске уније поред Даунинг стрита уцентралном делу Лондону.  Други окупљени изругивали су проевропске демонстранте у последњим сатима пре негошто Велика Британија треба да напусти европски блок.    A man trying to set an EU flag on fire. A sad state of affairs. pic.twitter.com/86K2tHVOlJ  — Ilyas Alav (@ilyas_alav) January 31, 2020    Присталице Брегзита исмевале су око 200 до 300 присталица Европске уније док сушетали од Даунинг стрита до Канцеларије Европске уније у Лондону,.  Полиција је формирала линију како би раздвојила две групе.  Присталице Брегзита су певале "Стидите се, стидите се", "Губитници, губитници" и"Довиђења, довиђења ЕУ".  (Агенције)  
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