Corbyn fremlagde Labour-partiets
alternativ til Mays Brexit-aftale
Den 19. november (EIRNS) – Formanden for det britiske Labour Parti, Jeremy
Corbyn, præsenterede sit alternativ til den britiske premierminister Theresa
Mays Brexit-plan i en tale til Den Britiske Sammenslutning for Handel og
industri (British Confederation of Business and Industry, CBI) i dag. Han gjorde
sine bemærkninger, efter at May selv talte til CBI i dag.
Corbyn kaldte Mays regering en “regering i uorden”, som forhandlede en
“forkludret” Brexit-aftale. Han sagde, at hans parti ville stemme imod aftalen
og opfordre til nyvalg. Han sagde, at ‘business as usual’ ikke virker …. For at
imødegå de største udfordringer for vores land i dag, bør vi ikke frygte
forandring, vi bør omfatte den. Dybtliggende ændringer er nødvendige for at
undgå en skadelig Brexit, der vil gøre ondt på erhverv, jobs og levestandard, og
i stedet bruge det som katalysator for økonomisk transformation, “sagde han.
Han sagde, at der er behov for en forandring for at tackle den enorme ulighed,
der har forvrænget økonomien og vansiret vores samfund. En god Brexit-plan for
dette land handler ikke kun om, hvad der kan forhandles med Bruxelles; det skal
også omfatte et radikalt investeringsprogram og reelle forandringer på tværs af
vores regioner og nationer.
“I 2016 stemte landet for at forlade EU på baggrund af den økonomiske nedtur i
Storbritannien efter finanssammenbruddet: en million familier, der modtager
føden fra godgørende organisationer, over 4 millioner børn der lever i
fattigdom, og reallønninger der er lavere i dag end i 2010.”
“Velstanden er ikke nået frem til de nedre lag i samfundet. I stedet har streng
og forældet økonomisk tænkning bidraget til at skabe en situation, hvor 20
procent af Storbritanniens rigdom er i hænderne på kun 1 procent af
befolkningen.”
Han opfordrede til forhandling om en permanent toldunion med EU.
I mellemtiden giver en vælgerundersøgelse foretaget af The Observer Labourpartiet en tilslutning på 39%, en føring på 3 procentpoint over Det Konservative
parti, som ligger på 36% sammenlignet med en måned siden.

