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Бившият британски премиер Джон Мейджър разкритикува остро приготовленията на Великобритания за излизане от Европейския съюз, като отбеляза, че
правителството трябва да предложи повече убедителност и по-малко „евтина риторика“, ако иска да постигне добро споразумение, предаде БТА.
Мейджър, който оглавяваше правителство на консерваторите от 1990 до 1997 г., обвини поддържащите Брекзит политици, че създават на британците
нереалистични очаквания за живота извън ЕС.
В реч в лондонския център за външнополитически изследвания „Чатъм хаус“ бившият премиер определи набелязаната от правителството цел за две години да
уреди условията на раздялата с ЕС и да изгради нови отношения със съюза като твърде оптимистична.
Мейджър отбеляза, че на избирателите трябва да се даде по-точна представа за „продължителността и сложността на огромното начинание, което предстои“.
Той каза, че има реална опасност Великобритания да не получи споразумението за свободна търговия с ЕС, което правителството желае.
Зад дипломатическите любезности атмосферата вече е доста неприятна. Малко повече обаяние и много по-малко евтина риторика ще са много полезни за
защитата на британските интереси, подчерта експремиерът.
Мейджър, който подкрепи изгубилия лагер за оставане в ЕС на референдума миналата година, каза че победилите привърженици на излизането от съюза трябва
да престанат да препоръчват на опонентите си да приемат кротко резултата.
Онези 48 процента, които гласуваха за оставане, не са по-малко загрижени за страната ни от 52-та процента, гласували за напускане, заяви той.
Мейджър предупреди, че напускането на 28-членния съюз ще отслаби гласа на Великобритания по света и ще я направи по-зависима от САЩ и новия президент
Доналд Тръмп, когото определи като „по-непредсказуем, ненадежден и по-малко настроен на вълната на нашия свободен пазар и социално-либерални
инстинкти от всеки от предшествениците си“.
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