
 

REFERAT FRA KLUBBKVELD 
 

Dato:  19.09.  År: 2019 Referent: Øystein Haugen 

 
 
Klubben hadde storfint besøk denne kvelden.  Den kjente og profilerte journalisten og NRK-

korrespondenten Annette Groth kom til oss og kåserte rundt temaene Brexit og britisk poiltikk. 

 

Følgenede medlemmer møtte: 

Svein Tore, Bent Aslak, Carl Diderik, Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Ola Vea, Øystein, Monica, 

Nils, Hans, Eina Kr, Hermann, Knut, Kolbjørn, Anders, Egil, Odd, Miklos, Olav. 

I tillegg var det 11 andre besøkende. 

 

Gledelig mange, 31 i alt. 

 

Før kåseriet ble Olav gratulert med 50-årsdagen tidligere i sommer. 

 

 

Annette Groth om Brexik, Boris Johnson og britisk politikk 

Stor honnør til Ragnar og programkomiteen for å ha fått Annette Groth til å besøke klubben.  Det 

føyer seg inn i rekken av mange profilerte personer som har gjestet oss. 

 

Annette Groth har vært NRK's korrespondent både i London og Washington og har ledet Urix, 

ofte sammen med Christian Borch, som også har besøkt oss. 

 

Kåseriet var svært interessant og opplysende og ga oss  dypere innsikt i problemstillingene i 

britisk politikk i disse tider. 

 

Det er ikke enkelt å lage noe fyllestgjørende referat fra en slik kveld, men her følger noen 

momenter: 

-  Brexit-problematikken startet med at statsminister David Cameron annonserte 

folkeavstemning om EU-medlemskapet i 2013.  Det var overraskende i seg selv, og det var enda 

mer overraskende at britene sa nei til fortsatt medlemskap i EU med 52 mot 48 % under 

avstemningen 23.06.2016. 

Da startet en prosess som har vært veldig opphetet og splittende for britene. 

 

-  Statsminister Theresa May, som etterfulgte Cameron, har  lagt fram 3 forslag til Brexit -avtale 

som er fremforhandlet med EU, men alle forslagene er blitt nedstemt i Parlamentet i London.   

Theresa May ga opp, og det konservative partiet valgte Boris Johnson som hennes etterfølger og 
Statsminister. 

 

-  Boris Johnson er tilhenger av Brexit, og  vil melde Storbrittannia ut, med eller uten en ny 

avtale med EU. 



 

-  Johnson nekter å be EU om ny utsettelse og vil heller "ligge død i en grøft" ennå be om det.  

Parlamentet (som Johnson har suspendert) sier NEI til utmelding uten avtale, og pålegger 

Johnson å få ordnet enda en utsettelse.  Datoen for utmeldelsen er fastsatt til 31.10., med andre 

ord om kort tid. 

 

- Om suspensjonen av Parlamentet er lovlig, skal avgjøres i Høyesterett 

 

-  Den skjøre freden på grensa mellom Irland og Nord-Irland er et stort problem i Brexit-

debatten.  Irland ER EU-medlem) 

 

-   Man kan spekulere i HVORFOR det ble nei til fortsatt EU-medlemskap i folkeavstemningen.  

Resultater bunner mye i sterk misnøye med myndighetene, og mange mener at særlig distriktene 

ikke blir tatt hensyn til.  Det er f.eks mye misnøye i Nord-England og i de store 

industriområdene. 

Typiske trekk er: 

 *  De unge stemte for å bli i unionen, -de eldre for Brexit. 

 *  I byene var det flertall for å bli , -på landsbygda sa folk nei (Jfr, Trumps "rustbelte" 

iUSA) 

 *  Flertall av kvinnene ville bli, -mennene ville ut 

 *  I Skottland og Nord-Irland er det flertall for å bli, men flertallet i Wales vil ut.   

 *  Mange i Skottland jobber for å fa avholdt NY folkeavstemning. 

 

-  Mange frykter mye kaos med Brexit uten ny avtale. Det kan bli problemer med import og 

eksport. 

 

 

Hva skjer nå? 

-  Ny folkeavstemning "sitter langt inne" 

-  Johnson ønsker nyvalg, men Parlamentet sier nei. 

-  Parlamentet sier nei til Brexit uten avtale. 

-  Johnson nekter å be EU om ny utsettelse, og er "sikker" på å få i land en avtale. (Men det er 

ikke mange som tror han klarer det.)  Johnson spiller et høyt spill.  En avtale er uansett veldig 

omfattende å få på plass. 

-  Mistillitsforslag kan komme mot regjeringen. 

-  Byråkratene i London jobber nå med å forberede en "hard Brexit" 

-  Speaker John Berkow i Underhuset trekker seg.  Levenet har nok tatt på. 

-  Labour-leder Jeremy Corbyn er ganske upopulær og Labour er splittet.  Det gjør ikke 

situasjonen lettere. 

 

 

-  Retorikken, spesielt fra Boris Johnson indikerer ønske om å bringe Storbritannia tilbake til 
"gammel storhet"  (Et apropos til Trumps "Make America Great again"). 

Annette Groth er veldig klar på at Johnson IKKE er som Trump, på tross av mange 

likhetspunkter vedr. folkeskikk og oppførsel.  Johnson er velutdannet, sjarmerende og smart, sier 

hun, 

 

Det kom mange spørsmål og kommentarer, og foredraget var interessant og engasjerende. 

Annette Groth fikk en flaske vin og en bok som takk for besøket. 

 

Det var 2 trekninger denne gang:  Olav Gaute og Bardur vant vin, mens Carl Diderik og Øystein 

fikk "napp" 



 


