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 Британски владајући конзервативци треба да бирају свог новог вођу који ће бити и нови
премијер који ће да замени Терезу Меј.

  

  Тереза Меј прошле недеље званично је предала оставку због неуспеха у извођењу
Британије из Европске уније у одређеном року, а данас се затварају унутарпартијске
номинације за њеног наследника на челу владајуће странке.   

За сада је 11 посланика Конзервативне странке најавило да ће се кандидовати да је
замене.

  

Борис Џонсон (54), бивши градоначелник Лондона и министар спољних послова,
обожава да буде у центру пажње и удвара се медијима. Он је један од најпознатијих
британских политичара, популаран је међу члановима Конзервативне странке и
тренутно је према кладионичарима фаворит да замени Терезу Меј.

  

Он је био водећа фигура у кампањи 2016. за излазак из Европске уније и има чврст став
око Брегзита. Обећао је да ће Британија напустити ЕУ 31. октобра са споразумом о
разлазу или без њега и запретио да неће платити рачун од 39 милијарди фунти за
одвајање од ЕУ уколико европски блок буде имао тврд став. Он је обећао смањење
пореза за оне са средњим и високим примањима.

  

Џереми Хант (52), имао је низ функција у влади и био је министар спољних послова од
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оставке Џонсона у јулу због Брегзита. Он се сматра смиреним и способним. Иако је
изврстан у комуникацијама неки мисле да није довољно упечатљив да узбуди бираче.

  

Хант је подржао страну која је била за останак у ЕУ за време референдума 2016. о
чланству у Унији, али сада каже да ће испреговарати бољи споразум о Брегзиту са ЕУ и
повести Велику Британију изван тог блока.

  

Мајкл Гоув (51) је као Борис Џонсон био међу предводницима за излазак из Европске
уније, али је осујетио покушај свог пријатеља Џонсона да постане премијер 2016. када му
је неочекивано ускратио подршку и сам конкурисао за ту позицију. Тај потез оставља
осећај издаје код неких конзервативаца.

  

Гоув је имао више функција у влади Терезе Меј, тренутно је министар за екологију и
подржао је њену политику за Брегзит иако су неке бивше колеге осуђивали споразум
Терезе Меј о повлачењу. То му наноси штету, међутим тврдокорним заговорницима
Брегзита у Конзервативној странци који верују да је омекшао због подршке споразуму
Терезе Меј.

  

Гоув је такође под притиском зато што је признао да је узимао кокаин више него једном
као млад пре него што је ушао у политику.

  

Доминик Раб (45), бивши министар за Брезгит који је био на том положају од јула до
новембра. Поднео је оставку због противљења споразуму који је Тереза Меј склопила са
ЕУ.

  

Он је чврсти заговарач Брегзита. Рекао је да је ЕУ понизила Велику Британију и да она
не сме да одлаже одлазак даље од 31. октобра. Он је чак наговестио да би могао да
суспендује Парламент уколико покуша да одложи или спречи Брегзит.

  

Раб изгледа да игра и на традиционално крило партије наводећи да "вероватно није"
феминиста и противи се томе да се олакша људима да промене пол.
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Саџида Џавида (48) порекло сина пакистанских имиграната издваја од многих других
кандидата за премијера међу конзервативцима. Он је бивши банкар који је изабран у
Парламент 2010. и залаже се за слободну трговину.

  

За време референдума за Брегзит 2016. Џавид је био на страни оних који су за останак
у Унији, али је од тада прихватио Брегзит мада неки сумњају у његово убеђење. Он
каже да би за њега постизаје новог споразума са ЕУ био апсолутни приоритет и не
подржава одвајање Британије од ЕУ без договора.

  

Као министар унутрашњих послова он је задужен за имиграцију и границе и последњих
месеци се истакао агресивним акцијама да се спречи долазак малих чамаца са
мигрантима преко Ламанша.

  

Мет Хенкок (40) је министар здравља и себе рекламира као лице младје модерне
генерације у Конзервативној странци. Он обећава да ће понудити енергичну мешавину
социјалног либерализма и економског динамизма, сматра да Конзервативци треба да
гледају даље од Брегзита, што би за многе у странци могло да буде преуреањена
порука.

  

Андреа Лидсам (56), која је била у кампањи за излазак из ЕУ, напустила водјство своје
партије у парламенту прошлог месеца због противљења споразуму Терезе Меј о
Брегзиту и допринела оставци премијерке.

  

Она је била противкандидаткиња Терези Меј за вођу торијеваца 2016. године, али је
напустила трку због критика које су уследиле када је рекла да то што је мајка
квалификује да води земљу. Тереза Меј нема деце. Лидсам је против споразума о
разлазу и сматра да Британија треба да напусти ЕУ 31. октобра са низом мањих
споразума који ће осигурати да се наставе трговина и путовања. Критичари кажу да су
то само пусте жеље пошто европски блок неће на то пристати.

  

Трку за будућег премијера најавили су још и Рори Стјуарт, Естер Маквеј, Сем Џима, Марк
Харпер.
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(Бета)
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