
Тереза Меј: Ако се ако не постигне добар споразум са ЕУ о Брегзиту, последице ће бити страшне
четвртак, 18 мај 2017 15:14

Британска премијерка Тереза Меј изјавила је у четвртак у Холфаксу на северу Енглеске
да ће последице за Велику Британију бити страшне ако не постигне добар споразум о
Брегзиту и нагласила да ће идућих пет година бити међу најизазовнијима у животима
Британаца, јављају светске новинске агенције.

  

  

"Главни изазов с којим смо суочени је да испреговарамо најбољи споразум за Британију
у Европи", казала је Меј представљајући програм своје Конзервативне странке пред
парламентарне изборе 8. јуна на којима се очекује победа конзервативаца.

  

"Ако не успемо, последице за Британију и за економску сигурност обичних радних људи
биће страшне. Ако успемо, пред нама су велике могућности", истакла је.

  

Обећала је да ће "смањити и контролисати" имиграцију у Британију из Европске уније и
неевропских земаља ако победи на превременим изборима, а анкете јој предвиђају
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премоћну победу.

  

Меј је изјавила да сматра да је "тешко изградити уједињено друштво кад је имиграција
превисока и пребрзо расте". По службеним статистикама, миграцијски нето прилив
током године завршене у септембру 2016. износио је 273.000 особа: 596.000 особа ушло
је легално у Велику Британију док их је 323.000 оданде отишло. У програму се наводи да
је та бројка од 273.000 особа "превисока".

  

"Наш је циљ смањити имиграцију на одрживом нивоу.... на десетине хиљада...", рекла је
додавши да ће стога ограничити неевропску имиграцију.

  

Меј је одбацила наводе да има препознатљив лични стил или да жели да је пореде са
Маргарет Тачер.

  

"Не постоји 'Мејизам'. Знам да ви новинари волите да пишете о томе. Постоји добар,
солидан конзервативизам, који ставља интересе земље и интересе обичног радног
народа у средиште свега што радимо у влади", нагласила је Меј.

  

Такође је рекла да ће завршити време када је Британија давала огромне донације
Европској унији, али да ће можда бити специфичних програма ЕУ у којима ће Британија
желети да учествује.

  

Рекла је и да верује да је нужно постићи сагласност о условима будућег британског
партнерства с ЕУ током идуће две године.

  

(Хина)

  

 2 / 2


