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i
Grenfell Tower kunne
sænke
Tory’erne,
privatisering og grøn politik
16. juni, 2017 – Det frygtes nu, at over halvdelen af de 200
beboere i Grenfell Tower kan være omkommet i brandkatastrofen.
Alt imens det officielle dødstal nu er 30, savnes flere end 65
personer, og tallet stiger. Katastrofen giver ikke alene
bagslag for de Konservative, men også for den grønne politik,
der førte til brugen af ikke-brandsikker beklædning for at
gøre bygningerne mere »miljømæssigt bæredygtige«, billigt.
Hertil kommer, at privatisering af eftersyn af kommunale
beboelseshuse også rammes. Det er ved at blive en
international skandale, eftersom den samme katastrofe kunne
finde sted i Tyskland, Frankrig, Australien og andre lande.
Den massecirkulerede trykte udgave af Daily Mail har
overskriften, »Der er tre spørgsmål omkring Grenfell, og det
første er: ’Var grønne mål ansvarlige for brandtragedien’?« og
stiller spørgsmålet, om »tvivlsom« beklædningsmateriale blev
lagt på den 24 etager høje bygning, »for blot at imødekomme
miljøstandarder«. Denne artikel findes ikke i Mails
Internetudgave, der læses internationalt.
Times rapporterer, at beklædningen,
katastrofen, var forbudt i USA.
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Mirror har dette ene ord i sin overskrift: »Kriminelt«, og
siger, at tragedien er en »skamplet på vores nation«.
Ligeledes under angreb er privatiseringspolitik. Tidligere
havde de statskontorer, der administrerede offentlige
(kommunale) beboelseshuse, deres egen arkitektkontor, der
forvaltede og overvågede renovationer. Dette er ikke længere

tilfældet, efter at alting er blevet privatiseret.
Sagen er ved at blive til et internationalt spørgsmål, der
dækkes i alle dagblade i hele Europa og andre steder. The
Guardian citerer en australsk brandsikkerhedsekspert for at
sige, at titusinder af bygninger i Australien bruger den samme
beklædning, hvilket er tilfældet over det hele. En rimelig
antagelse er, at millioner af bygninger i Tyskland bruger den
samme, brandfarlige beklædning.
Den britiske premierminister Theresa May har endnu ikke
indgået en aftale med det nordirske loyalistiske Democratic
Unionist Party (DUP), men nu lover denne katastrofe også at
sænke hende. Alt imens hun krævede en efterforskning, så
indleder Londons politi nu en kriminel efterforskning. May
besøgte brandfolkene og udrykningstjenesterne, men hun
kritiseres stærkt for ikke at besøge de overlevende. Hvorfor
skulle hun det? De fleste er asiater og afrikanere, og ikke
Tory-vælgere.
Labour-partiets leder Jeremy Corbyn var ikke sen til at besøge
de overlevende fra branden. Han kaldte Kensington, hvor Hendes
Majestæts Kensington Palace ligger, et område, der er halvt
rigt, halvt fattigt, for »To byer« (Charles Dickens roman ’A
Tale of Two Cities’) mellem et rigt syd og et fattigt nord.
Han foreslog, at »beslaglæggelse« af tomme ejendomme ville
være en løsning på manglen på tilgængelig indkvartering for
disse mennesker, fordrevne af branden.
»Ejendomme må findes – beslaglægges, om nødvendigt – for at
sikre, at beboere bliver genhuset lokalt«, sagde Corbyn ved et
møde mellem MP’ere. »Hvordan kan det accepteres, at man i
London har luksusbygninger og luksuslejligheder, der holdes
tomme som opkøbte til senere salg, samtidig med, at hjemløse
mennesker leder efter et sted at bo?«, spurgte han.
Foto: Grenfell Tower i brand.

