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 Шкотски први министар Никола Старџен ублажила је данас свој став према
потенцијалној временској одредници за одржавање другог референдума о независности
након што је британски премијер Тереза Меј одбацила њен позив да се гласање одржи
прије изласка Британије из ЕУ.

  

  Старџенова је навела да би референдум требало да буде одржан између јесени 2018.
године и прољећа 2019. године али након што је Мејова изјавила да "сада није време за
то", шкотски лидер је истакла да би она могла бити спремна за одржавање плебисцита
касније уколико то не буде предуго након Брегзита.   

- Онда Мејова треба да каже који временски оквир би био одговарајући и бићу срећна да
о томе разумно разговарамо - навела је Старџенова.

  

На питање да ли би 2021. година била разуман датум, Старџенова је одговорила
негативно јер би то било превише након изласка Британије из ЕУ, што би требало да се
догоди до краја марта 2019. године и да би зато могло бити доста проблема са разним
регулативама.

  

- Онда ће бити претешко за Шкотску да нађе други пут, али ако Мејова говори о пролећу
2019. године и можда нешто каснијем датуму онда можда постоји простор за дискусију -
рекла је она.
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Шкотска је подељена око питања да ли британски премијер има право да блокира
одржавање другог референдума док Лондон преговара о изласку из ЕУ, резултати су
последњих анкета.

  

Резултати испитивања које је за британски дневник "Индипендент" обавила анкетна
агенција "КомРес" полазују да је 44 одсто Шкота сагласно са тим да Мејова треба да
инситира да било какав референдум о независности треба да буде одржан након што
Лондон закључи процес изласка из ЕУ.

  

Међутим, 48 одсто испитаних није сагласно са овим, а осам одсто се изјаснило да не зна.

  

Испитани у Енглеској и Велсу подржали су став британског премијера јер је 60 одсто
изјавило да има право да одбије одржавање другог референдума док трају преговори
са ЕУ,а 21 одсто мисли да нема право.

  

"КомРес" је испитао 2.026 одраслих особа, укључујући 185 у Шкотској у периоду између
15. и 17. марта.

  

(Срна)
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