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:
Great Britain, Velká Britanie, United Kingdom
„Trump říká –radí ? Johnsonovi, aby spojil síly s Faragem“
„US-President varuje prvního ministra, že Brexitová dohoda bude blokovat, nikoli
stimulovat transatlantický obchod“
Donald Trump promluvil v přímém přenosu s redaktorem britské rozhlasové
stanice LBC / Leading Britain´s Conversation, což je spíše politické než zábavné
Talk Radio. Doporučil Borisi Johnsonovi spojit do prosincových voleb síly s Nigelem
Faragem. Své doporučení poskytl, i když volební kampaň ještě v Britanii oficiálně
nezačala.
Nigel Farage vyhrožuje Konservativcům, že pokud nedojde ke spojenectví mezi
nimi a jeho Probrexitovou stranou, bude Konservativcům tvrdým soupeřem.
Farage Konservativcům vytýká, že Johnsonova brexitová dohoda s EU
ponechává za sebou v evropském celním prostoru Severní Irsko. Přenesením
celní hranice z irské pevniny do Irského moře se ale při jednání vedené Borisem
Johnsonem vyšlo vstříc Velkopáteční dohodě z roku 1998, jejíž klíčové ustanovení
vyloučilo jakoukoliv budoucí hranici na irském ostrově, což se stalo v zájmu
ukončení několik desetiletí trvajícího denominačního násilí mezi tamějšími katolíky
a protestanty. Úsilí Nigela Farage je pochopitelné – Johnsonovi Konservativci by
mu příznivějším způsobem provedeným Brexitem zcela jistě vzali vítr, tedy voliče,
z plachet v nadcházejících volbách 12/12/2019. Nigel Farage dal Borisi
Johnsonovi čas na rozhodnutí o spojenectví obou stran v zájmu Brexitu do
14/11/2019. Ve svém dalším textu tento článek The Times nicméně dochází
k závěru, že Konservativní strana se s Nigelem Faragem nespojí a odmítne toto
spojenectví během několika hodin, neboť přidala-li by se k Farageovým
zastáncům tvrdého Brexitu, voliče by ztratila.

President Donald Trump tak jasně vyjádřil svou preferenci pro tvrdý Brexit bez
dohody / Hard Brexit. Mezi Borisem Johnsonem (Conservative Party) a Nigelem
Faragem (Pro-Brexit Party) je ten rozdíl, že zatímco Boris Johnson pracně
dojednal brexitovou dohodu s EU s pozměněným řešením irské pojistky, tedy
vyloučení hranice mezi Irskou Republikou a Severním Irskem, jak ji dříve
dojednala Theresa May, posunutím této hranice do Irského moře, politikou
Nigela Farage je prosadit Brexit bez dohody. Takové řešení by ovšem mělo na
Velkou Britanii i na EU ještě horší dopad než Brexit s dohodou. Znamenalo by

nicméně, že by Velká Britanie fakticky neplatila Evropské Unii finanční částky za
projekty, které byly v EU započaty v době britského členství.
Stejně tak by nenastalo žádné přechodné období. Velká Britanie by tak zdánlivě
ušetřila finanční prostředky a mohla by uzavírat své nové obchodní dohody
s třetími stranami, ale dopady tvrdého Brexitu by byly přesto podstatně horší, než
dopady Brexitu s dohodou. Přitom následky odchodu by byly (pokud Brexit
vůbec nastane) / budou (až Brexit nastane) v každém případě pro Velkou
Britanii horší než pro Evropskou Unii.
Zastánci Brexitu si uvědomují, že volební soupeření mezi Johnsonem a Faragem
by mohlo rozdělit volební hlasy pro Brexit oběma těmto pro brexitovým stranám
a ve výsledku je oslabit. Tímto výsledkem by tak rozdělení Brexiteers pomohli
k vítězství Labour Party Jeremyho Corbyna, u které se očekává protibrexitové
stanovisko. Společně s hlasy Liberálů, kteří jsou jednoznačně proti Brexitu by pak
mohlo dojít k vítězství levice, jejíž politika by mohla dospět k závěru v Evropské
Unii zůstat.
Je stále více zřejmé, že volby budou vlastně nahrazovat druhé referendum o
Brexitu, ke kterému se zatím Parlament neodhodlal. Při debatách v Parlamentu
bylo často slyšet, že v demokracii je nutno výsledek prvního referenda
respektovat. Nicméně tehdejší referendum proběhlo na základě lživých
argumentů a zejména bez znalosti dopadů Brexitu, které se projevily až
postupem času. Navíc, také názory veřejnosti se pod vlivem brexitového jednání
posunuly a nové referendum by tedy právě z hlediska respektu demokracie bylo
na místě.
President Donald Trump je stále aktivnější v projevování svého názoru proti EU.
Tím, že chce Ameriku na prvém místě, neváhá oslabovat svého evropského
spojence. Přitom síla Západu by velmi vzrostla, kdyby spolupráce EU s USA a
Kanadou byla co nejužší.
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