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FORELESNINGENS TEMA:
Hvor går Storbritannia etter gjennomføringen av Brexit?
Storbritannias vei ut av EU har vist seg vanskeligere og mer konfliktfylt enn knapt noen
hadde forestilt seg da britene holdt sin folkeavstemning om EU-medlemskapet
sommeren 2016. Hva er å lære av Storbritannias kronglete og kranglete vei ut av
unionen, og hva slags virkelighet er det som venter nå?

