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Thank you Mr speaker 1 

 

Starmer's greatest speech? 

Tories stunned into lethal silence by extraordinary oratory 

Thank you Mr speaker. I'd like to thank Sue Gray for the diligence and professionalism with which 

she's carried out her work. It’s no fault of her that she's only been able to produce an update today 

not the full report. The prime minister repeatedly assured the house that the guidance was followed 

and the rules were followed but we now know that 12 cases have reached the threshold for criminal 

investigation. Which I remind the house means that there is evidence and flagrant breaches of 

lockdown including the party on the 20th of May 2020, which we know the prime minister attended 

and the party on the 13th of November 2020 in the prime ministers flat. There can be no doubt that 

the prime minister himself is now subject to criminal investigation. The prime minister must keep his 

promise  to publish Sue Gray’s report in full when it is available. But it is already clear that the report 

discloses the most damming conclusion possible. Over the last two years the British public have been 

asked to make the most heart-wrenching sacrifices. A collective trauma endured by all, enjoyed by 

none. Funerals have been missed, dying relatives unvisited. Every family has been marked by what 

we've been through and revelations about the promised behaviour have forced us to rethink and 

relive those darkest moment. Many have been overcome rage by grief and even guilt. Guilt but 

because they stuck to the law, they did not see their parents one last time. Guilt that because they 

didn't bend the rules. Their children went months without seeing friends. Guilt that because they did 

as they were asked. They didn't go and visit lonely relatives. But people shouldn't feel guilty. They 

should feel pride in themselves and their country because by abiding by those rules they've saved the 

lives of people they will probably never meet. They have shown the deep public spirit and the love 

and respect  for others that has always characterized this nation at its best. 

Our national story about covid is one of a people that stood when they were tested, but that will be 

forever tainted by the behaviour of this conservative prime minister by routinely breaking the rules 

he set. The prime minister took us all for fools. He held people sacrificing contempt. He showed 

himself unfit for office. His desperate denial since he was exposed have only made matters worse. 

Rather than come clean every step of the way, he's insulted the public's intelligence and now he's 

finally fallen back on his usual excuse. It's everybody's fault but his. They go he stays. Even now he is 

hiding behind a police investigation into criminality into his home and his office. Mr speaker he 

gleefully treats what should be a mark of shame as a welcome shield. But prime minister the British 

public aren't fools. They never believed a word of it. They think the prime minister should do the 

decent thing and resign. Of course he won't because he is a man without shame. And just as he has 

done throughout his life, he's damaged everyone and everything around him along the way. His 

colleagues have spent weeks defending the indefensible. Touring the tv studios parroting his absurd 

denials. 

Degrading themselves and their offices. Fraying the bond of trust between the government. 

oh the member of south ripple is my neighbour I expect better from my neighbours. 

Fraying the bond of trust between the government and the public, eroding our democracy and the 

rule of law. Margaret Thatcher once said the first duty of government is to uphold the last. If it tries 

to bob and weave and duck around that duty, when it's inconvenient then so will the governed. 

Mr speaker to govern this country is an honour not a birth right. It is act of service to the British 

people, not the keys to a court to parade to your friends. It requires  honesty, integrity, a moral 

authority. I can't tell you how many times people have said to me that this prime minister's lack of 
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integrity is somehow priced in. That his behaviour and character don't matter. I have never accepted 

that and  I will never accept that. Whatever you politics, whichever party you vote for honesty and 

decency matters, our great democracy depends on it and cherishing and nurturing British democracy 

is what it means to be patriotic. There are members opposite who know that and they know the 

prime minister is incapable of it. The question they must now ask themselves is what they going to 

do about it. They can heap their reputations, the reputation of their party, the reputation this 

country on the bonfire that is his leadership or they can spare the country a prime minister totally 

unworthy of his responsibilities. It is their duty to do so. 

They know better than anyone how unsuitable he is for high office. Many of them knew in their 

hearts that we would inevitably come to this one day and they know that as night follows day 

continuing his leadership will mean further misconduct covert-up and deceit. It is only they that can 

end this pass. The eyes of the country are upon them. They will be judged by the decisions they take 

now. 

 

 
Starmer's beste toespraak? 

Tories verstomd in dodelijke stilte door buitengewone oratie 

 
Dank u meneer de voorzitter  
 
Ik wil Sue Gray bedanken voor de ijver en professionaliteit waarmee ze haar werk heeft gedaan. Het 
is niet haar schuld dat ze vandaag alleen een update heeft kunnen produceren en niet het volledige 
rapport. De premier heeft het Parlement herhaaldelijk verzekerd dat de richtsnoeren zijn gevolgd en 
dat de regels zijn nageleefd, maar we weten nu dat 12 gevallen de drempel voor een strafrechtelijk 
onderzoek hebben bereikt. Ik herinner het Huis eraan dat er bewijs is en flagrante schendingen van 
de lockdown, waaronder het feest op 20 mei 2020, waarvan we weten dat de premier het bijwoonde 
en het feest op 13 november 2020 in de flat van de premier. Er kan geen twijfel over bestaan dat de 
eerste minister zelf nu onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. De premier moet zijn belofte 
nakomen om het rapport van Sue Gray volledig te publiceren zodra het beschikbaar is. Maar het is nu 
al duidelijk dat het rapport de meest vernietigende conclusie mogelijk onthult. In de afgelopen twee 
jaar is het Britse publiek gevraagd de meest hartverscheurende offers te brengen. Een collectief 
trauma waar iedereen onder gebukt gaat en niemand van geniet. Begrafenissen zijn gemist, 
stervende familieleden niet bezocht. Elke familie is getekend door wat we hebben meegemaakt en 
onthullingen over het beloofde gedrag hebben ons gedwongen die donkerste momenten opnieuw te 
overdenken en te beleven. Velen zijn overmand door verdriet en zelfs schuldgevoelens. Schuld dat 
ze, omdat ze zich aan de wet hielden, hun ouders niet nog een laatste keer hebben gezien. Schuld dat 
omdat ze de regels niet hebben gebogen. Hun kinderen gingen maanden zonder vrienden te zien. 
Schuldgevoel omdat ze deden wat hen gevraagd werd. Ze gingen niet op bezoek bij eenzame 
familieleden. Maar mensen moeten zich niet schuldig voelen. Zij zouden trots op zichzelf en hun land 
moeten zijn, omdat zij door zich aan de regels te houden het leven hebben gered van mensen die zij 
waarschijnlijk nooit zullen ontmoeten. Zij hebben blijk gegeven van de diepe gemeenschapszin en de 
liefde en het respect voor anderen die deze natie altijd op haar best heeft gekenmerkt. 
Ons nationale verhaal over covid is er een van een volk dat standhield toen het op de proef werd 
gesteld, maar dat voor altijd bezoedeld zal zijn door het gedrag van deze conservatieve premier door 
stelselmatig de regels te overtreden die hij stelde. De premier hield ons allemaal voor de gek. Hij 
minachtte mensen die offers brachten. Hij toonde zich ongeschikt voor het ambt. Zijn wanhopige 
ontkenningen sinds hij werd ontmaskerd hebben de zaken alleen maar erger gemaakt. In plaats van 
alles op te biechten, heeft hij de intelligentie van het publiek beledigd en nu is hij eindelijk 
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teruggevallen op zijn gebruikelijke excuus. Het is ieders schuld behalve de zijne. Zij gaan, hij blijft. 
Zelfs nu verschuilt hij zich achter een politieonderzoek naar criminaliteit in zijn huis en op zijn 
kantoor. Meneer de voorzitter, hij behandelt wat een teken van schaamte zou moeten zijn, vrolijk als 
een welgekomen schild. Maar premier, het Britse publiek is niet gek. Ze hebben er nooit een woord 
van geloofd. Ze vinden dat de premier fatsoenlijk moet zijn en ontslag moet nemen. Natuurlijk doet 
hij dat niet, want hij is een man zonder schaamte. En net zoals hij zijn hele leven heeft gedaan, heeft 
hij iedereen en alles om hem heen beschadigd. Zijn collega's hebben weken doorgebracht met het 
verdedigen van de onverdedigbare. Rondtoerend in de tv-studio's om zijn absurde ontkenningen na 
te praten. 
Zichzelf en hun kantoren vernederen. De vertrouwensband tussen de regering is aan het wankelen 
gebracht. 
 

Het lid van South Ripple is mijn buurman. Ik verwacht beter van mijn buren. 
 
De vertrouwensband tussen de regering en het publiek wordt aangetast, onze democratie en de 
rechtsstaat worden uitgehold. Margaret Thatcher zei ooit dat de eerste plicht van de overheid is om 
de laatste te handhaven. Als het probeert om die plicht te omzeilen, als het ongelegen komt, dan 
zullen de geregeerden dat ook doen. 
Meneer de voorzitter, het is een eer om dit land te regeren, geen geboorterecht. Het is een daad van 
dienst aan het Britse volk, niet de sleutels van een hof om mee te pronken voor je vrienden. Het 
vereist eerlijkheid, integriteit, een morele autoriteit. Ik kan u niet vertellen hoe vaak mensen tegen 
mij hebben gezegd dat het gebrek aan integriteit van deze premier op de een of andere manier een 
prijs heeft. Dat zijn gedrag en karakter er niet toe doen. Ik heb dat nooit geaccepteerd en ik zal dat 
nooit accepteren. Wat je politieke voorkeur ook is, op welke partij je ook stemt, eerlijkheid en 
fatsoen zijn belangrijk, onze grote democratie hangt ervan af en het koesteren van de Britse 
democratie is wat het betekent om vaderlandslievend te zijn. Er zijn leden aan de overkant die dat 
weten en zij weten dat de premier daar niet toe in staat is. De vraag die zij zich nu moeten stellen is 
wat zij er aan gaan doen. Zij kunnen hun reputatie, de reputatie van hun partij, de reputatie van dit 
land op het brandstapel gooien dat zijn leiderschap is, of zij kunnen het land een premier besparen 
die zijn verantwoordelijkheden totaal onwaardig is. Het is hun plicht om dat te doen. 
Zij weten beter dan wie ook hoe ongeschikt hij is voor een hoge functie. Velen van hen wisten in hun 
hart dat we op een dag onvermijdelijk tot dit punt zouden komen en zij weten dat als de nacht op de 
dag volgt het voortzetten van zijn leiderschap zal betekenen dat er nog meer wangedrag in de 
doofpot wordt gestopt en dat er nog meer bedrog wordt gepleegd. Het zijn alleen zij die deze pas 
kunnen beëindigen. De ogen van het land zijn op hen gericht. Zij zullen worden beoordeeld op de 
beslissingen die zij nu nemen. 
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