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Skedsmokorset Rotaryklubb    Ukebrev nr. 26 for 2019-2020 

 
Vipps nr.: 18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

 

Dato: Mandag 10. februar 2020 kl. 19.30 

Sted: Sten 

Møteleder: President Stein Ivar 

Antall medlemmer: 17 + 17 fra Skedsmo Nord  

Gjester: Ian Wood 

Møte i andre klubber: Ingen 

Bursdager: Anne og Steinar 

Referent: Fredrik 

 
 
Tema: Hvorfor vil England ut av EU og hva er konsekvensene 
President Stein Ivar ønsket velkommen ved å minne om Rotarys formål. 

Fellesmøte med Skedsmo Nord 

Klubbsaker: Hyggelig og vel gjennomført torskeaften. Husk rekruteringsmøte 16 
mars 

Magne introduserte foredragsholder: 

Øivind Bratberg er statsviter førstelektor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
Han har mastergrad i moderne historie fra University of Liverpool og 
statsvitenskap fra UiO Han har særlig interesse for britisk historie. Han er også 
forfatter av flere bøker. Han er kåret til årets underviser og han er kåret til en av ti 
fantastiske formidlere av Morgenbladet.. 

Brexit: hva var det egentlig som skjedde  

Bratberg startet foredraget med det kjente bilde av bildet av Storbritannias 
statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og 
Sovjetunionens partisjef Josef Stalin fra Jaltakonferansen i februar 1945. 
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Churchill representerer Europa. Det er altså to kommende supermakter og 
Storbritannia. Her satt de og planla etterkrigstidens Europa. 

I september 1946, stadfestet Churchill den europeiske ambisjonen i en tale 
ved universitetet i Zürich: 

Hvis vi skal forme Europas Forente Stater, eller hvilket navn det skal få, 
må vi begynne øyeblikkelig. 

Churchill definerte også modellen for britisk utenrikspolitikk i etterkrigstiden 
som tre overlappende sirkler: Europa, det atlantiske forholdet og 
Samveldet. Hans framtidsvisjon var en fremtid for Storbritannia som 
stormakt. 

Storbritannias inkludering i europeisk samarbeid fikk en tung start. Den franske 
president Charles de De Gaulles la ned veto mot britenes 
medlemskapssøknad i 1962 og ble gjentatt fem år senere. Danmark og 
Irland kom med og i 1973 var medlemskapet omsider et faktum 

Margaret Thatcher var en erkepatriot og svært interessert i det indre marked, 
med fri flyt av varer, arbeidskraft, tjenester og kapital frihandel men, ingen i 
Brussel skulle styre Storbritannia. Hun ønsket å utvide «klubben» med øst 
Europa. Ingen lov kan være over det som er vedtatt i parlamentet. 

I tiden etter Thatcher vokste motstanden mot EU i Storbritannia. Britene mener at 
EU er unødig byråkratisk og regulerende. De ønsker et mellomnasjonalt 
samarbeid med frihandel som mål. 

Britene ønsket kontroll over arbeidsinnvandring for det har vært store 
innvandringsutfordringer etter EUs østutvidelse i 2004. 

Bratberg viste på kartet over Storbritannia hvor JA og hvor NEI velgerne befinner 
seg. Det er tydelig at ja, eller Remain velgerne er i de store byene og i Skottland, 
samt at det var en tydelig Nei ring rundt London. 

Stikkord for remain velgere – economy 

Stikkord for leave velgere - immigration 

Camron - Teresa May – Boris Johnson er alle fra det konservative partiet. 
Spesielt at ett parti fikk føre dette som en intern kamp. 

Take back control  men hvordan. 

Etter over tre og et halvt år med politisk kaos og usikkerhet etter 
folkeavstemmingen om Brexit, er datoen satt. 31. januar var det et faktum: Brexit 
– Storbritannias utmeldelse av EU. 

2020 blir et hektisk år for Johnson. Han har dårlig tid. Det er ikke lenge til 1. 
januar 2021, da Storbritannia skal være helt ute av EU. Før det skal de forhandle 
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frem en konkret og detaljert handelsavtale, noe som er en veldig komplisert og 
omfattende affære. Det er 46 år med medlemskap som nå skal avvikles. 

 

Vinlotteri:  Astrid 

Neste møte mandag 24. februar Yrkeskomiteen 

 


