Den britiske premierminister
parat
til
at
bruge
atombomber.
LaRouche: ‘Læg skylden ved
kilden.’
19. juli 2016 – Det britiske Underhus vedtog mandag med et
stort flertal på 355 at forny Storbritanniens Tridentatomafskrækkelse. Hele det Konservative Parti sammen med
halvdelen af Labour-partiet stemte for fornyelsen. Alle
parlamentsmedlemmer fra det Skotske Nationalparti (SNP), de
Liberale Demokrater og Labours leder Jeremy Corbyn stemte
imod. Omkring 140 medlemmer fra Labour – inklusive udfordrerne
til lederskabet Angela Eagle og Owen Smith – stemte for at
forny Trident. Syvogfyrre medlemmer fra Labour sluttede sig
til Corbyn og stemte nej til Trident; andre 42 var fraværende
eller afgav blanke stemmer.
Ifølge Guardian gjorde premierminister Theresa May det under
debatten klart, da hun blev udfordret af SNP, at hun ville
autorisere et atomangreb. Parlamentsmedlem George Kerevan fra
SNP havde spurgt, »Er hun personligt parat til at autorisere
et atomangreb, der kan dræbe 100.000 uskyldige mænd, kvinder
og børn?«
May svarede: »Ja. Og jeg må sige til det ærede medlem, at hele
pointen med afskrækkelse er, at det er nødvendigt, at vore
fjender ved, at vi ville være parate til at bruge den, i
modsætning til visse forslag, der går ud på, at vi kunne have
en afskrækkelse, men i realiteten ikke være villige til at
bruge den, og som synes at komme fra Labour-partiets forreste
bænke.«

Idet hun ikke ønskede, at der skulle herske nogen tvivl om,
hvilke lande, hun var parat til at atombombe, sagde hun: »Det,
som dette land må gøre, er at erkende, at det konfronteres med
flere trusler, og at sikre, at vi har de nødvendige og
relevante evner til at håndtere hver af disse trusler. Trusler
fra lande som Rusland og Nordkorea er fortsat særdeles
reelle.«
Talsmand for Kreml Dmitry Peskov responderede tirsdag: »Kreml
anskuer disse udtalelser med beklagelse. Fru premierminister
har øjensynligt endnu ikke haft tid til at komme à jour med
forløbet af internationale affærer. Rusland er faktisk en af
hovedgaranterne for international stabilitet og atomsikkerhed
og strategisk sikkerhed, og dette er en kendsgerning, der er
absolut indiskutabel.«
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udmelding, der kan få blodet til at fryse til is, ved at sige:
»Læg skylden ved dens kilde – den blodige Dronning og alt,
hvad dertil hører. Hun er, som de offentlige beviser
demonstrerer, en nazist. Hele Hitler-programmet blev
koordineret med det Britiske System. Få hende ud.«

