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BUITENLAND

BRITSE REGERING VOERT
CAMPAGNE TEGEN
ONAFHA\TKELIJKHEID OP

SCHOTTEN

De Schotse regering belooft dat een onafhankelijk Schotland financieel

Eerder had de regering Cameron
al gezegd dat het niet vanzelfspre-

De regering Cameron lanceert een
nieuw offensief tegen Schotse
onafhankelijkheid. Vraag is of dit
geen averechts effect heeft.

kend wordt dat Schotland het
pond kan behouden. Ook de jaarlijkse elektriciteitsrekening van
de gemiddelde Schot zou wel eens

met 189 pond kunnen

oPloPen,'

waarschuwde het ministerie van
Energie. De redenering achter deVAN ONZE REDACTEUR
DOMINIQUE MINTEN

I

gie-onaftrankeliikheid van de EU,
aldus Salmond. Eerder dit jaar

Hoe dichter het

had Commissievoorzitter Barroso

schuwen voor de gevolgen van een

het niet evident is dat Schotland
snel toegelaten wordt tot de Unie.
De Britse minister van Buiten-'
landse Zaken, William Hague,
herhaalt vandaag die stelling in
een brièf aan Salmond. 'U belooft

BRUssEt

Schotse referendum komt - oP
l8 september is het zover - hoe zenuwachtiger de Britse beleidsverantwoordelijken worden. De regering Cameron laat geen kans voor'
bijgaan om de Schotten te waar-

j4-stem. De Schotten zulÌen van
onafhankelijkheid alleen maar
slechter worden, luidt de boodschap die de Britse regering nu al
maanden de wereld instuurt.
De Schotse premier, Alex Sal-

mond, houdt vandaag een toespraak aan het EuroPacollege in
Brugge. Hij zal er nogmaals zeggen dat een onaflrankelijk Schotland een plaats verdient in de Europese Unie. Schotland kan zelfs
een cruciale rol spelen in de ener-

de Schotten gewaarschuwd dat

uw kiezers dat Schotland binnen
de achttien maanden lid kan worden van de EU', schrijft Hague.
'Dat is echter verre van zeker. Onderhandelingen om tot de Unie

toè te treden, zijn complex

en

lang. En de uitkomst ervan wordt

zeker minder voordelig dan het
huidige status-quo. De Schotten
hebben het recht dit te \¡/eten voor
ze een van de beìangrijkste besìissingen uit de geschiedenis van de

Britse unie nemen.'

ze prijsstijging? Engeland

zou

niet langer verplicht zijn groene
stroom af te nemen van een onaf-

hankelijk Schotland, waardoor
Edinburgh helemaal alleen moet
instaan voor de investeringen in
haar energie-infrastructuur.

lijk

Schotland financieel beter
wordt. De Schotten zulleh minder
belasting moeten betalen en de
overheid krijgt meer middelen om
te investeren.

SNEL
De Schotse premier Alex Sal'
mond houdt vandaag een toespraak aan het Europacollege in
Brugge. Minister van Buitenlandse Zaken Hague zegt dat Salmond de hele waarheid moet
vertellen.

Schuld

Nog niet bang genoeg? Een onafhankelijk Schotland moet ook

23 miljard schuld onmiddellijk
terugbetalen. Daarvoor zal het
een lening moeten aangaan tegen

een intereswoet die lang niet zo
gunstig is als de Britse interestvoet.

Nog altijd niet bang? Vanaf deze
week lanceert de regering Cameron 'haar grootste aanval tot nog
toe' op de Schotse fiscaliteitsretoriek. De regering Salmond beweert immers dat een onafhanke-

Volgens Cameron verkooPt Sal-

mond echter 'mythes' die
gend ontkracht moeten
Daar is maanden onderzoek

gedaan en de resultaten
worden de komende weken

buiten gebracht.
Het is de staatssecretaris voor Fi
nanciën, Danny Alexander, die

campagne woensdag op

trapt met een toespraak.
ling is dat de Schotse
lijkheidsactivisten
worden om hun tooskleurige
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loftes'te onderbouwen met harde
bewiizen.
Vraae is echter of zo'n campagnes

Een onafhankeliik

geeiaverechts a.ffect hebben en
de trotse Schotten er nog meer
van overtuigen dat ze beter af zijn
De
in een onafhankelijk land'
peilinde
maanclenlaten
voorbije

gen zien dat de ja-stemmers hun
achlerstand oP de neen-stemmers
met iasse schreden inhalen'
Veel Britse oPiniemakers hebben
al kritiek geuit oP de negatieve

Schotland moet
23 miliard schuld
onmiddelliik
terugbetalen

dende negatieve Pleidooien en
I doemscenario's
I

vàn de unionisten

missen gevrcon geloofwaardigheitl.'

en
al-

'o

om tot
se Un¡e

lingen

Euro pe-

te trelex

of
Britísh Inilttstry had zich'eerder

Bútenlandse
ze moeten stemmen',

een mededeling.

klinkt het in
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