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Brexit 
– skilsmässan som splittrat Storbritannien
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Varför var Storbritanniens beslut att lämna EU kontroversiellt?1
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Förklara varför en majoritet av väljarna valde att rösta för ett utträde ur EU? Vilken roll spelade Boris 
Johnson i kampanjen inför folkomröstningen?

Folkomröstningen om EU var formellt rådgivande. Kunde den brittiska regeringen ha valt att bortse 
från resultatet? Vilka konsekvenser hade det i så fall fått? Varför ville flera av oppositionspartierna ha 
en ny folkomröstning?

Hur kommer det sig att processen att lämna EU blev så komplicerad? Varför blev frågan om gränsen 
mellan Nordirland och Irland så viktig? Hur agerade Boris Johnson för att bryta dödläget? Hade krisen 
kunnat lösas på annat sätt?

Vad låg bakom David Camerons löfte om att utlysa en folkomröstning om EU-medlemskapet? Vad 
finns det för fördelar/nackdelar med att låta väljarna rösta i politiskt känsliga frågor?
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7 Varför tror du att de skilda delarna av Storbritannien röstade så olika i folkomröstningen? Hur påverkar 
resultatet och det senaste parlamentsvalet möjligheterna att hålla samman landet? 

Redogör för hur brittisk politik har påverkats av brexit. Vilka partier/politiska krafter har vunnit/respek-
tive förlorat på processen? 

8 Förklara varför det är så svårt för Storbritannien och EU att komma överens om hur deras framtida rela-
tioner ska se ut? 


