Belangen: Wie is wie?
Korte omschrijving werkvorm
Op 23 Juni mogen de Britten zich in een referendum uitspreken over de vraag of GrootBrittannië lid moet blijven van de Europese Unie. Wanneer de Britten besluiten dat niet te
doen, is er sprake van een ‘Brexit’ (het woord is een samenstelling van ‘Britain’ en ‘Exit’).
In Engeland beheerst het Brexit-referendum het nieuws. Voor- en tegenstanders voeren
verhitte debatten. In deze werkvorm maken de leerlingen kennis met enkele Britse
hoofdrolspelers in deze discussie – oftewel: Wie is wie in het Brexit-debat?
Leerlingen bestuderen enkele korte persoonsbeschrijvingen en proberen vervolgens om
uitspraken aan de juiste persoon te koppelen. Wie zou wat gezegd kunnen hebben?

Leerdoel
Leerlingen leren dat er in politieke kwesties verschillende belangen spelen. Zij maken kennis
met hoofrolspelers in de Britse politiek. Door onderzoekend te werk te gaan, kunnen zij de
achtergrondinformatie over de persoon interpreteren en koppelen aan de juiste uitspraak.
Bronnen





http://www.politico.eu/article/britain-eu-referendum-who-is-who/
www.brainyquote.com (uitspraken van Cameron, Johnson, Corbyn, Farage, Sturgeon)
http://www.theguardian.com/politics/eu-referendum
Volkskrant Brexit-blog

Duur
30 minuten
Benodigdheden
Werkbladen A en B uitgeprint (voor elke leerling één)
Handleiding

1. Deel werkblad A (‘Wie is wie in het Brexit-debat?’) uit en laat de leerlingen dit lezen.
2. Bespreek kort de inhoud met de leerlingen. Kenden zij één of meer van deze politici al?
Zo ja: wie? Waren zij bekend met het Brexit-referendum?
3. Deel werkblad B (‘Uitspraken’) uit. Geef aan dat zij de vijf uitspraken moeten proberen
te koppelen aan de vijf politici die op werkblad A zijn beschreven.
4. Op het antwoordmodel kunt u de juiste koppelingen zien. Bespreek de opdracht
klassikaal na – welke uitspraak koppelden leerlingen aan welke politicus – en waarom?
5. Nagesprek: Wat vinden leerlingen van een eventuele Brexit – wat zouden de gevolgen
kunnen zijn?
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Wie is wie in het Brexit-debat?

Op 23 juni mogen de inwoners van Groot-Brittannië naar de stembus om antwoord te geven
op de vraag of de Britten lid moet blijven van de Europese Unie. Wanneer de uitslag van dit
referendum is dat een meerderheid de EU wil verlaten, is er sprake van een ‘Brexit’ (een
samenstelling van de woorden ‘Britain’ en ‘Exit’).
In Engeland beheerst het Brexit-referendum het nieuws. Voor- en tegenstanders voeren
verhitte debatten. Een grote groep voorstanders van een Brexit heeft zich verenigd onder de
naam “Vote Leave”. De groep die wil dat Groot-Brittannië in de EU blijft, staat bekend als
“Vote Remain”.
Jullie gaan nu ontdekken wie de belangrijkste hoofdrolspelers in het Brexit-debat zijn.
Hieronder vind je hun foto’s, met telkens een korte biografie. Lees deze goed door.
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1) David Cameron
Cameron leidt de regerende Conservative Party en is de huidige premier van het Verenigd
Koningrijk. Tijdens de verkiezingscampagne van 2015 heeft Cameron aan de Britten beloofd
dat zij in een referendum mogen stemmen over het lidmaatschap van de EU. Door de EU te
laten zien dat het menens is, hoopte Cameron betere voorwaarden voor het EU-lidmaatschap
van zijn land te kunnen afdwingen. Zo wil hij bijvoorbeeld strengere regels voor
arbeidsmigranten – iets wat veel EU-leden juist niet willen.
Cameron is dus vóór een lidmaatschap van de EU, mits er goede afspraken gemaakt worden.
Cameron staat daardoor nu bekend als de aanvoerder van het Vote Remain-kamp. Maar door
een referendum te beloven, speelde hij met vuur: binnen zijn partij zijn sommigen het wel met
hem eens, maar anderen (waaronder zelfs enkele ministers uit zijn eigen regering) hebben
aangegeven dat ze juist voor een Brexit zijn. Er is daardoor een grote interne strijd ontstaan
binnen de conservatieve partij. Cameron’s politieke carrière staat op het spel.

2) Boris Johnson
Johnson was van 2008 tot 2016 burgemeester van Londen. Ook hij is lid van de Conservative
Party en een belangrijke rivaal van David Cameron. Johnson heeft publiekelijk verklaard dat hij
voor een Brexit is: hij wil dat Groot-Brittannië de EU verlaat. Daarmee is een scheuring
ontstaan in de partij. Hoewel een grote groep binnen de partij achter Cameron staat, heeft
Johnson ook de nodige mensen achter zich. En juist degenen die voor een Brexit zijn, laten
flink van zich horen. Volgens sommigen zou Johnson erop uit zijn om Cameron van de troon te
stoten en zelf premier van het land te worden. Zelf ontkent hij dit.
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3) Nigel Farage
Farage is de leider van de UK Independence party (UKIP). Deze partij is opgericht in 1993, met
als belangrijkste thema dat Groot-Brittannië zich moet terugtrekken uit de Europese Unie.
Farage is zeer kritisch over de EU en staat bekend om zijn controversiële uitspraken.
Hoewel dit referendum het belangrijkste thema van de UKIP op de kaart heeft gezet, blijft
Farage zelf omstreden. Zijn focus ligt vooral op het tegengaan van migratie. Veel “Vote
Leave”-sympathisanten hebben in de eerste plaats economische argumenten om de EU te
willen verlaten. Om die reden willen zij niet geassocieerd worden met Farage. Daardoor is
Farage tot zijn spijt niet zonder meer de leidende figuur van het Brexit-kamp.

4) Jeremy Corbyn
Corbyn is partijleider van de Labour Party, de tweede grote partij in Engeland. Het officiële
standpunt van de partij is dat Labour tegen een Brexit is, zoals ook te lezen valt in folders die
de partij verspreidt. Hun slogan: 'Labour says Britain is better off in Europe'.
Jeremy Corbyn zelf is echter altijd erg kritisch geweest over Europa en ondersteunt zijn
partijstandpunt met erg weinig enthousiasme. Ook de kiezers van Labour zijn verdeeld.
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5) Nicola Sturgeon
Sturgeon is de leider van de Scottish National Party (SNP). In 2014 gingen de Schotten naar de
stembus voor een ander referendum, waarin zij mochten stemmen over de onafhankelijkheid
van Schotland. Een meerderheid stemde tegen en Schotland bleef onderdeel van GrootBrittannië.
Sturgeon en haar partij willen dat Groot-Brittannië bij de EU blijft, net als een groot deel van
haar achterban. In Schotland lijkt meer sympathie te zijn voor de EU dan in andere delen van
het Verenigd Koninkrijk. Sturgeon is dan ook een van de prominente gezichten van het “Vote
remain”-kamp.
De druk op de kiezer is verhoogd door een uitspraak van Sturgeon: mocht het tot een Brexit
komen, dan wil zij dat er opnieuw een referendum komt waarin de Schotten zich mogen
uitspreken over onafhankelijkheid van Engeland.
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Werkblad B: Uitspraken
Hieronder vind je vijf uitspraken. Deze zijn gedaan door de vijf Britse politici over wie je zojuist
hebt gelezen. Wie heeft volgens jou welke uitspraak gedaan?

--“Ik heb het grootste deel van mijn leven besteed aan het opbouwen van deze beweging. Ik
ben heus niet perfect, maar volgens mij kan ik prima als woordvoerder voor dit thema
optreden.”
Uitspraak gedaan door: …………………………………..
--“Het is prima mogelijk om veel kritiek te hebben op de EU en toch ervan overtuigd te zijn dat
we lid moeten blijven.”
Uitspraak gedaan door: …………………………………..

--“Mijn boodschap is simpel: de EU is niet perfect, maar de belangen van Schotland zijn het
meest gediend met een lidmaatschap.”
Uitspraak gedaan door: …………………………………..
--“Als we de Europese Unie verlaten, is er geen weg meer terug. We moeten hierover dus een
goed gesprek voeren waarin we goede argumenten uitwisselen. Na dat gesprek zullen jullie,
het Britse volk, beslissen.”
Uitspraak gedaan door: …………………………………..
--“Ik maak net zoveel kans om premier te worden als om toevallig te worden onthoofd door
een frisbee.”
Uitspraak gedaan door: …………………………………..
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Antwoordmodel (Werkblad B)

Farage:
“Ik heb het grootste deel van mijn leven besteed aan het opbouwen van deze beweging. Ik ben
heus niet perfect, maar volgens mij kan ik prima als woordvoerder voor dit thema optreden.”
Corbyn:
“Het is prima mogelijk om veel kritiek te hebben op de EU en toch ervan overtuigd te zijn dat
we lid moeten blijven.”
Sturgeon:
“Mijn boodschap is simpel: de EU is niet perfect, maar de belangen van Schotland zijn het
meest gediend met een lidmaatschap.”
Cameron:
“Als we de Europese Unie verlaten is er geen weg meer terug. We moeten hierover dus een
goed gesprek voeren waarin we goede argumenten uitwisselen. Na dat gesprek zullen jullie,
het Britse volk, beslissen.”
Johnson:
“Ik maak net zoveel kans om premier te worden als om toevallig te worden onthoofd door een
frisbee.”
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