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 Лидер британских Лабуриста Џереми Корбин извинио се присталицама због великих
губитака његове партије на изборима, али је обећао да ће повратити поверење гласача.

  

  У чланцима објављеним у британским листовима "Сандеј Мирор" и "Обзервер" он је
признао неуспех странке на изборима и прихватио своју одговорност за то.   

"Нећу околишати, резултат је био тежак ударац за сваког коме је толико очајнички била
потребна права промена у нашој земљи. Жао ми је што смо подбацили и ја преузимам
одговорност за то," написао је Корбин у отвореном писму Мирору, преноси ББЦ.

  

Конзервативци премијера Бориса Џонсона освојили су убедљиву већину од 80 посланика
на општим изборима одржаним у четвртак, то је највећа изборна победу конзервативца
за 30 година, па су потиснули Лабуристе из њихових традиционалних упоришта.

  

Супротно њима, Лабуристи су претрпели најгоре изборне резултате од 1935. године.

  

Корбин је рекао да ће његова странка извући лекције из пораза и обећао да ће боље
слушати традиционалне бираче Лабуриста које су изгубили у радничким срединама.

  

"Ова партија постоји да би их представљала, повратићемо њихово поверење", рекао је
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он.

  

Он је рекао ипак да је "поносан" на кампању партије и да је она нудила поруку наде на
изборима.

  

"Поносан сам да смо о штедњи, корпоративној моћи, неједнакости и климатској
ургентности добили аргументе и поново написали услове политичке расправе", пише
Корбин у Обзерверу и оценио да ће његов манифест бити видјен као историјски важан.

  

Вођа Лабуриста за кога се очекује да ће отићи с тог места почетком идуће године додао
је да је партија решена да поврати поверење својих дугогодишњих гласача који су је
напустили.

  

Прелиминарни разговори ће бити водјени идуће недеље у партији о избору новог вође.
Корбин ће вероватно донети одлуку о одласку на, како је најављено, специјалном
састанку, почетком јануара.

  

Имена Лисе Ненди и Џес Филипс појавила су се као могућих кандидаткиња да га
наследе на челу странке.

  

(Бета)
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