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Boris Johnson en de Brexit
VERENIGD KONINKRIJK | Sinds 23 juli is Boris Johnson de nieuwe
premier van het Verenigd Koninkrijk (VK). Hij moet doen wat zijn
voorganger Theresa May niet kon: de Brexit regelen.

Harde Brexit?
Op 23 juli werd Boris Johnson,
voormalig burgemeester van
Londen, de nieuwe premier. Hij
belooft de inwoners van het VK
dat er hoe dan ook een Brexit zal
komen. 31 oktober is de deadline.
Als hij geen regeling met de EU
kan maken, wil Johnson zonder
akkoord eruit stappen. Dat is de
zogenaamde harde Brexit. Velen
vrezen dat de gevolgen voor de
economie rampzalig zullen zijn.
Een Britse krant kon een geheim

document van de regering inkijken.
Daarin staat dat verwacht wordt dat
de Brexit zal zorgen voor een tekort
aan voedsel, brandstof en medicijnen. De armoede zou toenemen.
Geen wonder dat de regering de
eerste maanden na de Brexit massaal protest verwacht.

Hard tegen hard
Tegenstanders van de harde Brexit
vinden dat Johnson onredelijke
eisen aan de EU stelt. Ze zeggen
ook dat het parlement van het VK
tegen een harde Brexit is. Johnson van zijn kant vindt de EU niet
correct. Voor hem is de Brexit een
echtscheiding waarbij beide partijen
wat moeten toegeven. ‘Maar de EU
houdt vast aan elke letter, elke komma van het echtscheidingsakkoord’,
zegt Johnson. ‘Ze denken dat ze zo
de Brexit kunnen stoppen.’ Volgens
Johnson wordt het VK zo gedwongen om zonder akkoord uit de Unie
te stappen. Wordt dus vervolgd.

Foto Wikipedia

Op 23 juni 2016 stemden de inwoners van het VK voor de Brexit.
Brexit staat voor: British exit, een
uitstap uit de Europese Unie (EU).
De vorige premier Theresa May
probeerde bijna drie jaar lang een
regeling te treffen met de EU. Maar
elke afspraak werd door haar eigen
parlement verworpen. Op
24 mei 2019 maakte Theresa May
bekend dat ze zou aftreden als premier.

