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Grenfell tower brand 
00.54 lokal tid Onsdagen den 14 Juni fick 
akuttjänsten in det första telefonsamtalet som 
slog larm om att 24 våningshuset Grenfell tower, 
127 lägenheter varav 227 sovrum, i North 
Kensington delen av London, England, stod i 
lågor. 
När morgonen dagats och dom första uttalanden från 
överlevande som flytt sina hem och andra boende i området 
började rapporteras på nyheterna kröp den hemska sanningen 
sakta fram, att detta var en olycka som väntade på att hända 
och det var bara en tidsfråga.

Tidigt släpptes information om Grenfell towers egen bloggare 
som skrivit en artikel med huvudrubrik “Playing with fire” om 
Grenfell action groups hopplösa kamp mot KCTMO, 
Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation.  
Här skriver han att det är otroligt fasansfullt skämmande men 
Grenfell action group tror att endast en brand med en massa 
olycksoffer och hemlösa kommer att avslöja deras hyresvärd 
KCTMOs tafatthet och inkompetens.
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HMS Queen 
Elizabeth I 

Just nu äventyrar HMS queen 
Elizabeth ut på sin jungfruresa 
och väntar på att Tidvattnet ska 
sjunka så den kan komma 
under Forth road bridge och 
fortsätta sin resa till sjös, där 
den kommer spendera  6 
veckor för att gå igenom 
kontroller och tester.  Den 
kommer sedan att återvända 
till Rosyth för eventuella 
åtgärder och reparationer. 

HMS queen Elizabeth är det 
Största hangarfartyget i brittisk 
historia vars flygdäck är i 
storlek med 3 fotbolls planer 
och med plats för 40 
stridsflygplan plus en 
helikopter. 

Detta är bara ett av två nya 
hangarfartyg som byggs till 
den Brittiska flottan och alla är 
inte positiva, eftersom dom 
kostar skattebetalarna £3.1bn, 
men det har skapat en massa 
jobb inte bara i Skottland men 
runt om i landet och därmed 
hjälpt ekonomin då delar av 
skeppet var tillverkad i olika 
delar av landet. 

EN KORRE I SKOTTLAND 
MED NAOMI MACKAY 
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Den värmeisolering som var satt på utsidan av huset var inte 
brand beständigt och spred elden snabbt och den var dit satt 
för att dom rika i området runt omkring inte ville titta på det 
fula huset, samt för att spara dom statsmän som äger 
lägenheterna pengar.  Trapphuset fylldes snabbt med tjock rök 
så många kunde inte lämna sina lägenheter och även om 
brandkåren var där inom 6 minuter kunde dom inte nå huset 
på grund av kringbyggnader.  Det var också insatt ett värme 
system som inte var ordentligt genomtänkt.  Dom som bodde 
där hade uttryckt sin oro om brandfara sedan 2013 men 
varken staten eller politiker har lyssnat.  Dom har velat ha ner 
huset länge så dom kan bygga mer exklusiva lägenheter.  Ett 
problem som inte är unikt till denna delen av landet.

Inom en vecka efter branden hade alla flervåningshus i 
Skottland inspekterats och förklarats säkra, dock mindre antal 
än i England, men där började inspektionerna först i slutet av 
förra veckan efter många demonstrationer och skri från 
befolkningen.  Alla 75 hus som har inspekterats, har 
hundratals kvar, i England har hittills blivit underkända.

Premiärminister Theresa May har fått stark kritik efter att ha 
släppt sitt första uttalande om branden först på Onsdags 
eftermiddagen, och då skriftligt, samt misslyckades att visa sig 
på plats förrän dagen efter, då en privat visit med endast polis 
och brandkår.  Den 17de Juni bjöd May in några få som lyckats 
fly sina hem efter branden till Nummer 10 Downing street, 
men har fortfarande inte lyckats komma till att prata med 
resten av dom drabbade.  Labour ledaren Jeremy Corbyn var 
på plats samma dag som branden för att trösta och lyssna på 
dom drabbade och Drottning Elizabeth var på plats med 
Prins William dagen efter.

Skandalen kring branden av Grenfell tower växer dagligen och 
dom boende ville varken ha fasadbeklädnaden eller det nya 
värmesystemet som sattes in men dom var tillsagda att det 
kommer att hända vare sig dom vill eller inte.  De hade frågat 
efter brandvarnare i varje lägenhet och sprinklers i 
trappuppgången som 2015 lovades av deras lokala minister i 
ett möte, men inget hände.

Efter att ha flyttats runt flera gånger sedan dom blivit 
hemlösa vill dom drabbade, med befolkningen av Stor 
Britannien nu bara att någon ska stå till svars och bli straffad, 
men det känns inte troligt.
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Konservativa + DUP = 
Regering 

 Idag bildade dom Konservativa 
med ledning av Theresa May och 
det nordIrländska DUP, 
Democratic Unionist Party, en 
regering och medan dom 
konservativa lovades backning i 
dom stora viktiga frågorna får 
DUP £1bn över 2 år och därmed 
tripplar sin budget.  Skottland 
och Wales står utan, dom får 
troligen mindre än vanligt 
eftersom summan till DUP och 
skandalen med Grenfell tower 
lämnar budgeten låg. 

Skottlands och Wales regeringar 
har båda redan uttryckt sig starkt 
emot samarbetet som är 
“smutsigt” och “orättvist”. 

Den riskerar att återuppväcka 
oroligheterna i nordIrland och 
DUP får £1bn bara för att hålla 
dom konservativa vid makten. 
Theresa May gör allt för att stanna 
i Nummer 10 Downing street 
men hennes impopularitet växer 
dagligen och man måste undra, 
hur tänkte dom som röstade för 
hennes kvarsittning.


