Studieretningsopgave
Engelsk A – Samfundsfag A
Brexit – hvorfor og hvad så
Redegør for forskellige årsager til at Storbritannien forlader EU. Redegørelsen skal inddrage forhold
vedrørende EU, immigration, økonomi og sociale forhold.
Analyser Nigel Farages debatindlæg “Why we must vote LEAVE in the EU referendum”1 med henblik på at
identificere hvordan Farage argumenterer for at forlade EU og hvilke begrundelser der primært fokuseres
på i indlægget. Analysen skal ENTEN være en diskurs- eller en retorisk analyse.
Vurder hvilke politiske og økonomiske konsekvenser Brexit vil få for Storbritannien. Vurderingen skal
inddrage Theresa Mays Brexit tale d.17.1.20172 og relevant samfundsfaglig teori.

Der er tale om individuel opgave, som bedømmes med en individuel karakter, der vil indgå i fagenes
standspunktskarakterer.
Med opgaven skal der vedlægges et resumé på engelsk. Abstractet skal kunne forstås uafhængigt af selve
opgavebesvarelsen og skal fylde 10-15 linjer.
Opgaven skal opfylde almindelige krav vedr. dokumentation, litteraturliste m.m., som du lærte, da du skrev
dansk-historie opgave (se også vejledningen på S-toget).

Opgaven skal fylde 8-10 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Der er afsat 15 timers elevtid til arbejdet med opgaven.

God arbejdslyst

1

Indlægget kan findes her: http://www.express.co.uk/comment/expresscomment/681776/nigel-farage-eureferendum-brexit-vote-leave-independence-ukip
2
Talen kan findes her: http://time.com/4636141/theresa-may-brexit-speech-transcript/

1

Abstract:
This study investigates Brexit. On Thursday the 23rd of June 2016 the citizens of Great Britain
decided in a referendum that they wanted to leave the European union. In this study it is
explained which different reasons Great Britain had to leave the EU, reasons such as high levels of
immigrations, lack of power and sovereignty, economical disadvantages and a bad infrastructure
because of the high levels of immigration. It is investigated with a rhetorical- and a discourse
analysis how Nigel Farage in his contribution to debate called “Why we must vote LEAVE in the EU
referendum” argues for leaving the EU and which reasons for leaving he focuses on. It is assessed
which economic and political consequences brexit will have on Great Britain with involvement of
the new prime minister Theresa Mays speech from the 17th of January 2017 and with involvement
of relevant theories from social science. It is concluded that it is unclear which consequences
Brexit will have on Great Britain, but it is certain that the citizens of Great Britain wanted change
and change they will get.
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Indledning:
Ved en folkeafstemning torsdag d. 23 juni 2016 besluttede Storbritanniens borgere, at de ikke
længere ville være en del af EU. Det kom som et chok for hele EU og ikke mindst Storbritanniens
borgere, da meningsmålingerne op til folkeafstemningen tydede på, at Storbritanniens borgere
ville stemme for at blive i EU.3 Afstemningen var tæt, og en stor del af Storbritanniens befolkning
så mange fordele ved at være en del af EU. Brexit har derfor efterladt et splittet Storbritannien. Nu
er det op til Storbritannien at finde ud af, hvordan de skal komme igennem denne proces, og om
de skal stræbe efter fuldstændig selvstændighed eller stræbe efter at få lavet en aftale med EU.
Denne opgave vil indeholde en redegørelse af forskellige årsager til at Storbritannien har valgt at
forlade EU, en diskurs- og retorisk analyse af Nigel Farages debatindlæg “Why we must vote LEAVE
in the EU referendum”, og til sidst en vurdering af hvilke politiske og økonomiske konsekvenser
Brexit vil få for Storbritannien, med inddragelse af Theresa May’s tale d.17.1.17 og med fokus på
konsekvenserne ved, at de måske ikke længere vil være en del af EU’s indre marked.

Redegørelse:
I januar 2013 lovede David Cameron, i hvad der er kendt som ”The Bloomberg speech”, at hvis det
konservative parti, som han er en del af, vandt valget i 2015, så ville der blive holdt en
folkeafstemning, hvor den britiske befolkning ville få valget mellem at være en del af den
Europæiske Union eller ej.4 Han kæmpede selv for et stærkt Storbritannien i EU, men han holdte,
hvad han havde lovet, og i februar 2016 bekendtgjorde han, at der ville blive holdt en
folkeafstemning den 23 juni.5 Dagen efter folkeafstemningen, da det stod klart at flertallet, nemlig
51,9%, af Storbritanniens borgere havde stemt for at forlade EU, valgte David Cameron at træde af
som premierminister, fordi han ikke følte, at han var den rigtige til at lede Storbritannien ud af
EU.6 Derfor skulle der vælges en ny premierminister, og det blev Theresa May, som ellers var imod
at Storbritannien skulle forlade EU, men nu arbejder for at opfylde befolkningens ønske, om et
Storbritannien der ikke er medlem af EU.7

EU og det indre marked:
En stor del af Storbritanniens befolkning har længe været utilfredse med at være en del af EU af
flere grunde. En af årsagerne, til at befolkningen er så utilfredse med at være en del af EU, er de
mange retningslinjer, som det overstatslige samarbejde medfører. På områder som fx handel og
3
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immigration kan det ikke lade sig gøre for et EU medlemsland at føre en fuldstændig selvstændig
politik, bl.a. pga. det indre marked.8 EU’s indre marked, som er skabt for at sikre frihandel i EU, er
et fælles marked hvor varer, tjenesteydelser og personer kan bevæge sig frit, og hvor de
europæiske borgere frit kan leve, arbejde og studere i andre medlemslande.9 Det indre marked
medfører også at Storbritannien ikke kan lave handelsaftaler uafhængigt af EU, noget der ellers
kunne gavne dem økonomisk.10

Immigration til Storbritannien:
Der kan være masser af fordele ved det indre marked, men dem føler en stor del af
Storbritanniens borgere ikke, at de får del i. Problemet for Storbritannien er, at der er utroligt
mange der immigrerer dertil, faktisk hele 596.000 mennesker heraf 268.000 EU borgere i 2016.11
Migrationsproblemet er voksende, og det lader til at borgerne har flere grunde til at synes, at
dette er et stort problem for landet. Immigranterne, fra især de østeuropæiske lande, tager de
nuværende borgeres jobs, fordi de er villige til at arbejde for en lavere løn. Derudover kan
Storbritannien ikke følge med i antallet af immigranter, der ankommer til landet, og derfor kan det
i nogle landsdele være svært for borgerne at få plads til deres børn i landets skoler, og det kan
tage lang tid at få en tid hos lægen.12 Sidst men ikke mindst er Storbritanniens borgere også
utilfredse med, at alle EU-borgere kan immigrere til landet, uden nødvendigvis at ville arbejde eller
studere der, men komme som velfærdsturister for at få del i nogle af Storbritanniens
velfærdsydelser.13 En af de stærke argumenter i Leave-kampagnen var, at hvis Storbritannien
forlod EU, så ville det blive muligt for Storbritannien at få kontrol over immigrationen til deres
land. De ville selv få mulighed for at vælge, hvem de ville velkomme til deres land baseret på den
immigrerendes formål i stedet for at basere det på EU’s regler om det indre marked.14

Økonomiske tilskud til EU:
En anden årsag, til at Storbritanniens befolkning er utilfredse med at være en del af EU, er de
mange tilskud som Storbritanniens giver til EU uden at få en specielt stor del af det igen.
Storbritannien bidrager indirekte med omkring 350 millioner pund om ugen til EU, og de får
mindre end halvdelen af dette tilskud igen, samtidigt med at de ikke har nogen direkte indflydelse
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på, hvad tilskuddet skal gå til.15 Det kan være svært for de britiske borgere at se fordelene ved at
være en del af EU, når man som nation bidrager med meget mere, end man får igen.

Geografiske, demografiske og sociale forskelle i Storbritannien:
Efter folkeafstemningen stod det klart at Storbritannien var uenige, både geografisk og
demografisk set. London, Scotland og Nordirland viste med deres stemmer det største ønske for at
forblive en del af den Europæiske union, mens resten af Storbritannien havde blandede
holdninger.16 75% af unge under 24 der stemte, stemte for at forblive en del af EU, mens de ældre
fra 50 år og opefter stemte for at forlade EU.17 Derudover viste det sig også, at borgerne med en
høj uddannelse ønskede at forblive en del af EU, mens borgere med en lavere uddannelse ønskede
at forlade EU.18 Generelt set er det de mere socialt udsatte, der har ytret ønske om ikke længere
at ville være en del af EU. De mennesker, der hverken økonomisk eller socialt set har store
problemer, har ikke set EU som en dårlig ting for Storbritannien, men de socialt udsatte i
Storbritannien, der længe har følt, at de ikke er blevet lyttet til af politikerne i landet og har
oplevet at immigranterne fra resten af EU er kommet og taget deres jobs og kommet foran i køen
til at få hjælp,19 det er de mennesker, der endelig har følt, at de er blevet lyttet til politisk set.20
Storbritanniens medlemskab i EU har medført, at de har måttet give afkald på en stor del af deres
selvstændige magt og suverænitet, og det har befolkningen, ved at stemme for at forlade EU, ytret
ønske om at få igen.

Analyse:
En af de mest centrale personer der kæmpede for et selvstændigt Storbritannien var Nigel Farage.
Han var med til at starte det politiske parti UKIP – United Kingdom independence party – i 1993,
og de sidste ti år har han, on and off, været formand for partiet. Derudover har han været medlem
af Europaparlamentet siden 1999, men samtidigt har han i de sidste 20 år kæmpet for at få
Storbritannien ud af EU med sloganet ”I want my country back”. 21
Det lykkedes ham, da han som den ukronede frontfigur ledte Leave-kampagnen og endte med en
sejr, men derefter valgte han at træde af som formand for UKIP, fordi sejren havde gjort, at han
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havde nået sit politiske mål. 22 Den 21 juni 2016, bare to dage forinden folkeafstemningen
publicerede Nigel Farage et debatindlæg kaldet ”Why we must vote LEAVE in the EU referendum”.
Et debatindlæg hvor han i høj grad kritiserer EU og argumenterer for, hvorfor borgerne i
Storbritannien skal stemme for at forlade EU ved folkeafstemningen.

Diskursanalyse:
For at undersøge hvordan diskursen om EU er i dette debatindlæg, vil jeg benytte mig af
diskursanalyse. Udgangspunktet og nodalpunktet i denne analyse vil være ”The EU”, som Farage
omtaler i debatindlægget. Ækvivalenskæden for ”The EU” er tydeligt farvet af, hvad han mener om
den politiske union. Han omtaler EU som ”A failed political union”23, ”Disaster zone” 24, ”Causing
human misery”25, ”Outdated organisation”26, ”unelected old men in Brussels”27 og ”United States
of Europe”28. ”The EU” bliver i dette debatindlæg omtalt med meget negative konnationer som fx
failed, disaster og outdated. Alle disse ord er med til at bestemme hvordan folk, der læser teksten,
vil opfatte EU.
Af diskursanalysen kan jeg udlede, at diskursen om nodalpunktet ”The EU” er meget negativ, og at
Nigel Farage, med denne negative fremstilling af EU som politisk union, forsøger at påvirke
læserens holdninger til unionen.

Retorisk analyse:
For at undersøge hvordan Nigel Farage argumenterer for at forlade EU, vil jeg benytte mig af
retorisk analyse. I debatindlægget appellerer han især til arbejderklassen og de lidt mere socialt
udsatte ved at sige: ”Well that might be all right for them with cheaper nannies and chauffeurs but
it isn’t what’s in the best interests of ordinary British workers”.29 I dette citat bliver det tydeligt, at
Farage godt ved, at det er arbejderklassen, som er mest tilbøjelig til at stemme for at
Storbritannien skal forlade EU, og derfor er det også dem, som han i resten af debatindlægget
appellerer til.
Farage benytter sig i høj grad af appelformen patos, bl.a. da han siger: ”After all, what sort of
future do we wish to leave our children and grandchildren?”30 her appellerer han i høj grad til
22
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læserens følelser, idet at han snakker om fremtiden og om læserens eventuelle børn, hvilket er et
ømt punkt for mange.
Appelformen etos bliver også brugt i debatindlægget, idet at han siger: ”We are just hours away
from the opportunity of a lifetime: the opportunity to get our country out of the European Union
and in doing so get our borders back, our democracy back and for us to embark upon an exciting
future as an independent nation.” 31 Her ses det tydeligt, at han er meget passioneret omkring
udfaldet af denne folkeafstemning, og at han kan sætte sig i borgernes sted. Det gør ham og hans
meninger mere troværdige, og han appellerer i høj grad til især arbejderklassen. Når han bruger
personlige pronominer, som fx we, our og us, viser han også, at han selv er en del af det, og det
gør det mere personligt, og ham mere troværdig.
I debatindlægget bruger Farage også det retoriske virkemiddel allusion, idet at han refererer til
”the battle of the Somme”32, som var en begivenhed under første verdenskrig, hvor briterne led
store tab, og en begivenhed som briterne aldrig vil glemme.33 Det giver igen læseren noget at
relatere til og en bedre forståelse af Farages argument.
I Nigel Farages debatindlæg fokuserer han især på, at det store antal af immigranter, der kommer
til Storbritannien, er en af de væsentligste grunde til, at man som borger i Storbritannien burde
stemme leave ved folkeafstemningen. Dette kan ses i citatet, hvor han siger at ”Open-door
migration has suppressed wages in the unskilled labour market, meant that living standards have
fallen and that life has become a lot tougher for so many in our country.”34 Farage mener, at den
store andel af immigranter, der er kommet til Storbritannien fra andre EU-lande, har gjort
levestandarderne dårligere for mange af Storbritanniens borgere. Hvis Storbritannien forlader EU,
så vil lønningerne igen stige for britiske arbejdere og levestandarderne vil igen blive bedre. På den
måde formår han at appellere til læserens patos, idet at en stor del af borgerne kan relatere til de
problemer, som han nævner.
En anden ting som Farage fokuserer på i sit debatindlæg er, at inden for de næste par år vil nye
lande blive en del af EU, lande hvor der højst sandsynligvis er mange borgere, der vil være
interesseret i et immigrere til andre EU-lande. ”This year will see Turkey, supported by David
Cameron and Angela Merkel, gain full visa-free access to Europe, effectively moving the Syrian
border to Calais(…) there is no doubt in my mind that if we Remain inside the EU that Turkey will
31
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have joined by 2025.” 35Her appellerer han igen til læserens patos, eftersom at
immigrationsproblemet er et allerede eksisterende problem, som en del borgerne gerne vil løse.
Farage fortæller også læseren i dette citat, at hvis Storbritannien forbliver en del af EU, så vil
problemet vokse, og på den måde påvirker han læseren til muligvis at ændre sit synspunkt på
Storbritanniens rolle i EU.
I debatindlægget fokuserer Farage også på, at EU vil blive ved med at ville have mere magt og
gøre flere mellemstatslige anliggende til overstatslige. Det kan ses i citaterne, hvor han siger ”We
know that the European Union is hell bent on further, deeper centralisation. (…) Most importantly
of all though the British people must seriously consider what this European Union will look like in
10 years.”36 Og ”It is expanding in powers, expanding in size and determined to become a United
States of Europe.”37Igen appellerer han med patos, idet at han skaber en form for frygt for
læseren. Han fokuserer i høj grad på at fremstille EU, som en meget negativ ting for Storbritannien
ved at fortælle læserne, hvad de værste scenarier kan være, hvis Storbritannien forbliver en del af
EU.
Han slutter af med at sige ”Together let’s make June 23 our Independence Day”

38

, hvilket runder

debatindlægget godt af og igen gør det meget personligt og viser hvor passioneret, han er omkring
denne folkeafstemning.

Opsamling:
Nigel Farages argumentation lykkedes i høj grad i dette debatindlæg, eftersom at han formår at
appellere til folks følelser og fornuft. Han har ikke rigtigt noget belæg for sine logiske argumenter,
og læseren kan på ingen måde vide sig sikker i de informationer, han giver dem, men alligevel
fungerer det, fordi han formår at sige det folk gerne vil høre. Mange af Storbritanniens borgere,
især arbejderklassen og de mere socialt udsatte, har ikke følt at politikerne har lyttet til dem, men
det har Nigel Farage lavet om på.

Vurdering:
Der er mange forskellige teorier og meninger om hvilke konsekvenser Brexit vil få for
Storbritannien, både positive og negative. Storbritannien selv er dog opsat på, at få det bedste ud
af den beslutning som hele befolkningen har taget. Den nye premierminister, Theresa May, har
fået til opgave at lede Storbritannien ud af Europa, en opgave som hun har tænkt sig at fuldføre i
35
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Storbritanniens bedst mulige interesse.

De tidlige konsekvenser:
Økonomisk set, har Brexit allerede haft en konsekvens for Storbritannien. Kort efter brexit
afstemningen skete der en devaluering i pundets valutakurs. Den britiske valuta lå efter brexit
afstemningen på sit laveste niveau overfor den amerikanske dollar siden 1985. Investorer ser det
derfor som usikkert at investere i pundet, og det vil have store økonomiske konsekvenser for hele
Storbritannien, hvis pundet fortsat devaluerer.39
Ved at Storbritannien forlader EU, får de igen kontrol over sine demokratiske institutioner, og de
har derfor nye politiske og økonomiske muligheder. En af de ting, som briterne var mest utilfredse
over ved EU, var den stigende grad af føderalistisk tankegang, der prægede den europæiske union.
Briterne ønskede et mere intergovernmentalistisk EU, hvor de kunne handle efter deres egen
bedste interesse og sikre et mere mellemstatsligt samarbejde. Ved konstant at forsøge at øge
antallet af sagsområder der samarbejdes om og samtidigt gøre samarbejdet endnu tættere på de
overstatslige områder, øger EU dybde- og breddeintegrationen i unionen, hvilket ikke var
populært hos briterne. 40 Derfor er det politisk set meget positivt for Storbritannien, at de forlader
unionen, eftersom at de nu vil få mulighed for at lave nye love, eksempelvis omkring immigration,
hvilket Theresa May også nævner i sin tale. Storbritannien kan nu få kontrol over deres ellers
tidligere så åbne grænser og kontrollere hvor mange immigranter og hvilke immigranter, der skal
have lov til at bosætte sig i Storbritannien.41
Økonomisk set er den bedste og mest sikre fordel ved at forlade EU for Storbritannien, at de
penge som de tidligere brugte på tilskud til EU nu kan bruges på at forbedre deres infrastruktur og
dermed forbedre indbyggernes levestandarder.42

Ud af det indre marked:
Theresa May gør i hendes plan for at få Storbritannien ud af EU det klart, at Storbritannien ikke
længere skal være en del af det indre marked i EU.43 Dette er en forudsætning for at kunne sænke
den høje immigrationsrate, som var en af de største grunde til, at den britiske befolkning valgte at
stemme for at forlade EU, og derfor ser May det også som en nødvendighed at forsøge at løse
netop dette problem. Der vil være utroligt mange konsekvenser ved at Storbritannien ikke
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længere vil være en del af det indre marked, både økonomiske og politiske.
Økonomisk set vil det betyde, at der ikke længere vil være frihandel mellem Storbritannien og de
andre EU medlemslande, og derfor vil det blive dyrere for Storbritannien at importere europæiske
varer, samtidigt med at det vil være dyrere for de europæiske lande at importere britiske varer.
Det vil svække den britiske priskonkurrenceevne, og derfor vil den britiske eksport til EU højst
sandsynligvis falde, hvilket økonomisk set vil være en skandale for Storbritannien, eftersom at 44%
af den nuværende britiske eksport går til EU medlemslande.44 Derudover er over 3 millioner
britiske jobs forbundet med handlen med EU, og over 200.000 britiske virksomheder handler med
EU45. Derfor ville mange mennesker miste deres job, og mange virksomheder vil få svært ved at få
det til at løbe rundt, hvis EU ikke længere vil købe britiske varer.

Et mere globalt Storbritannien:
Politisk set vil det betyde at Storbritannien vil få mulighed for at danne sine egne frihandelsaftaler,
hvilket de længe har ytret ønske om. Som medlemsland af EU er det ikke muligt at lave bilaterale
frihandelsaftaler46 men eftersom at de nu har stemt sig ud af EU, er det nu muligt for
Storbritannien at danne frihandelsaftaler med flere lande som fx New Zealand, Indien og USA, som
alle har været uforpligtende positive overfor muligheden af en handelsaftale.47 Disse
handelsaftaler er en forudsætning for at gøre Storbritannien mere global, hvilket er Theresa Mays
ønske.
Samtidigt med at kunne danne mere globaliserede handelsaftaler, ønsker Theresa May stadigt at
gøre det muligt at handle så frit som muligt mellem Storbritannien og EU.48 Hun ønsker fortsat at
den intraregionale handel mellem Storbritannien og EU skal fortsætte, og kan godt se fordelene
ved nabohandel ligesom handelsteorien om efterspørgselsforhold og gravitationsmodellen
forklarer, idet at Storbritannien kulturelt set minder en del om de andre europæiske lande som de
handler med, og derudover er afstanden også væsentligt mindre, end hvis Storbritannien skulle
begynde at eksportere størstedelen af deres varer til lande som fx Kina. Theresa May kan derfor
godt se fordelene ved fortsat at kunne handle frit med EU's medlemslande. Dette strider dog imod
ønsket om at forlade det indre marked, så en forudsætning for dette vil være en mindre aftale
med EU, der gør det muligt for Storbritannien fortsat at kunne handle frit med de andre EU-
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medlemslande.

Splittelse indbyrdes:
En anden konsekvens som Brexit kan have på Storbritannien længere ude i fremtiden er, at
Skotland muligvis vil rive sig løs fra Storbritannien. I Skotland stemte størstedelen af borgerne for
at forblive en del af EU, men eftersom at størstedelen af borgerne i hele Storbritannien stemte for
at forlade EU, så er dette også tilfældet for Skotland. Skotland er dog ikke interesserede i at
forlade det indre marked,49 hvilket premierministeren Theresa May har givet stærkt udtryk for vil
ske, og der kan derfor godt opstå konflikter internt i Storbritannien.

Opsamling:
Theresa May ser lyst på Storbritanniens fremtid som en selvstændig nation, og hun ser lyst på alle
de muligheder, som Storbritannien har fået ved at forlade EU. Storbritannien vil se mere ud af,
mere globalt og ikke fortsætte med at være låst fast i en overstatslig organisation som EU nu
engang er.50 De vil få mere magt, mere selvbestemmelse og få deres suverænitet igen.
På baggrund af dette vurderer jeg, at Brexit vil have både positive og negative konsekvenser for
Storbritannien. En stor del af udfaldet afhænger af, hvilken aftale Storbritannien og EU får dannet.
Hvis EU vælger at gå på kompromis og gå med til, at Storbritannien stadig kan handle frit med EU
landene, men samtidigt kan lave frihandelsaftaler med fx USA og selv kontrollere immigrationen
dertil, så vil jeg vurdere at Brexit vil have langt flere positive end negative konsekvenser for
Storbritannien. Politisk set vil Storbritannien igen få kontrol over sine egne demokratiske
institutioner, hvilket vil betyde, at de selv kan forme deres lovgivning, som de nu engang vil have
den og kunne forhindre immigrationen fra europæiske lande. Derudover vil også Skotland være
tilfreds, og Storbritannien vil igen være en forenet union uden indbyrdes splid. Økonomisk set vil
de med de penge, som de tidligere har betalt til EU, kunne fokusere på at forbedre infrastrukturen
i Storbritannien, og sidst men ikke mindst vil de kunne lave frihandelsaftaler med nationer hele
verden rundt. Hvis EU derimod ikke acceptere Theresa Mays forslag, om at blive ved med at kunne
handle frit mellem Storbritannien og EU, vil der være flere negative økonomiske konsekvenser ved
Brexit for Storbritannien. De vil økonomisk set skulle satse på at lave frihandelsaftaler med andre
nationer verden rundt og eksportere og importere mest derfra, eftersom at det vil være for dyrt at
skulle betale told fra EU. Derfor vil en fornuftig aftale med EU sikre, at Brexit vil have flest positive
både økonomiske og politiske konsekvenser for Storbritannien.

49
50

Randerson, (2017)
Johnson, (2016)
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Konklusion:
Jeg kan på baggrund af denne opgave konkludere at Brexit muligvis vil få mange, både positive og
negative, konsekvenser for Storbritannien afhængigt af hvad fremtiden byder. Den britiske
befolkning viste ved at stemme for at forlade EU, at de ønskede, at Storbritannien fik deres magt
og suverænitet tilbage. Borgerne var utilfredse med det store antal af EU immigranter, der kom til
Storbritannien og tog borgernes jobs og dermed skabte større social ulighed. De kunne hverken se
de politiske eller økonomiske fordele ved at være en del af EU, og de var utilfredse med, at de som
nation bidrog med meget mere til EU, end de fik igen. Mange af Storbritanniens borgere, især
arbejderklassen og de mere socialt udsatte, har ikke følt at politikerne har lyttet til dem, og de
ønskede derfor forandring, en forandring som Nigel Farage med hans stærke leave-kampagne
kunne give dem. En ting er sikkert, og det er, at Storbritannien står foran en stor opgave, som de
skal løse i fælleskab. Man kan på ingen måde vide sig sikker i hvilke konsekvenser Brexit vil få for
Storbritannien, men en ting er sikkert, borgerne ønsker forandring og forandring skal de få.
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