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(publicerat av Graig Brown 29 September 2011 i The Daily Mail)
Härligt att vara här i ... Fantastisk plats, fantastiska människor. Och det är det som gör det här
landet verkligen fantastiskt. Inte bara fantastiska människor. Men fantastiska platser
också. Fantastiska platser som den här! Med fantastiska människor som ni!
(APPLÅDER)
Men låt mig nu säga detta. Jag måste säga det här eftersom detta inte bara är något som är
värt att säga. Det är något som behöver sägas. Och visst, det är också något som måste bli
sagt. Och det är därför jag säger detta till er nu. Vissa saker behöver sägas och vi får aldrig sluta
säga det som behöver bli sagt!
(APPLÅDER)
Det finns de som slutar att säga vad som behöver sägas. Jag är inte den sortens person eftersom
jag verkligen tror att det finns vissa saker som man bara måste säga. Och det är därför jag aldrig
kommer att sluta säga vad som behöver sägas. Låt mig berätta ärligt. Detta land står inför svåra
beslut. Tiderna är inte lätta. Har aldrig varit. Kommer aldrig att bli. Människor är oroliga. Och med
rätta. Nu är inte läge för samma gamla svar. Människor behöver veta var jag står. Det kanske
inte gör mig populär. Men jag är inte i popularitetsbranchen. Så låt mig tala om var jag står öppet och utan fruktan. Jag står bakom de vanliga, anständiga, hårt arbetande människorna i
vårt fantastiska land!
(APPLÅDER)
Det finns ett tydligt val som vårt land står inför. Ska vi gå bakåt - eller ska vi gå framåt? Vill vi se
fram emot stora möjligheter för framtiden - eller skall vi gräva ner oss i tidigare misstag? Jag
måste säga ärligt. Jag kom inte in i politiken för att gräva ner mig i tidigare misstag. Jag kom in i
politiken för att jag trodde på att stå upp för vad som är rätt. De mycket gamla. De mycket
unga. Medelålders. Par. Ensamstående. Föräldrar. Skolelever. Småbarn. Alla dessa. Människor
som vi själva!
(APPLÅDER)
Låt mig berätta lite om mig själv. Mina instinkter. Mina värderingar. Min tro. Detta är vad jag
håller kärt. Mina föräldrar var verkligen underbara människor. När min mamma födde mig, var
jag bara en baby. Men hon matade mig. Och hon gav mig kläder. Hon såg mig växa. Och hon
gjorde mig till vad jag är idag. Det kan inte ha varit lätt. Men hon gjorde det för att hon trodde
på att göra det. Och för det tackar jag henne. Från djupet av mitt hjärta.
(TÅRAR OCH APPLÅDER)
Låt oss inse det. Vårt parti har mycket att vara stolt över. Jobb. Ekonomi. Skatter. Lag och
ordning. Utrikespolitiken. Miljön. Men låt oss inse det. Det fanns några saker som vi inte fick
till. Miljön. Utrikespolitiken. Lag och ordning. Skatter. Ekonomin. Jobb. Låt oss aldrig vara rädda
för att be om ursäkt för dessa, våra stora misslyckanden och framgångar!
(APPLÅDER)
Jag har lärt mig mycket sedan ni valde mig till er ledare. Och, som er ledare, vad jag framför allt
har lärt mig, är en läxa. En läxa som jag kommer att fortsätta att lära mig som er ledare. Och låt
mig säga detta. Läxan som jag har lärt mig som er ledare är att det alltid kommer att finnas
lärdomar att lära!
(APPLÅDER)
Regrets? I´ve had a few. But then again too few to mention. I did what I had to do and saw it
through without exemption. I planned each charted course. Each careful step along the byway.
But more, much more than this. I did it – my way!
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