Gruppe 1: Sir Charles Dilke: Et større Storbritannien, 1868
1. Den idé, som overalt på min rejse på én gang har været min ledsager og fører – en nøgle til at lukke op
for skjulte ting i de mærkelige nye lande – er en – måske ufuldkommen – overbevisning om vor races
storhed, som altid vil omkranse jorden, og som måske er skæbnebestemt til lidt efter lidt at brede sig
helt ud over den.
2. Hvis vi tager nogle landkort, der viser de engelsk.-regerede og russisk-regerede lande for 50 år siden
og sammenligner dem med de engelske og russiske lande i dag, ser vi, at sakserne har overgået
moskovitterne i erobring og kolonisation.
3. Skønt vi tvinges til at overveje den fart, hvormed vi taber vor industrille overlegenhed, eftersom kul
bliver billigere i Amerika og dyrere i Gamle Englang, så har vi ikke desto mindre ligeså meget at tilbyde
Amerika, som de kan give os.

Gruppe 2: Joseph Chamberlain om imperialismen og arbejderne, 1893
1. Af de samme grunde bifalder jeg den fortsatte besættelse af Egypten og af de samme grunde har jeg
over for denne regering, såvel som over for tidligere, påpeget nødvendigheden af at bruge alle lovlige
midler for at udstrække vor indflydelse og kontrol i det store afrikanske kontinent, som nu er ved at
åbnes for civilisation og handel; og sluttelig er det af de samme grunde, at jeg mener, at vor flåde skal
styrkes indtil dens overlegenhed er så sikret, at vi ikke kan rystes i nogen af de besiddelser, vi nu har
eller kan få.
2. Tro mig, hvis der skulle ske nogen forandring på nogen af de steder, jeg har omtalt, som berøvede os
den kontrol og indflydelse, jeg har talt om, ville de første, der kom til at lide, være arbejderne i dette
land.
3. Når man påstår, at de britiske pionerer for Afrikas civilisation er fribyttere, og når man beder os om at
holde dem tilbage og at overlade dette storslåede kontinent til barbari og overtro, som det har været
nedsunket i i århundrede, eller overgive den pligt, som vi er uvillige til at påtage os, til andre lande, så
beder jeg dem betænke, hvad der ville være sket, hvis vore forfædre havde haft den samme opfattelse
af deres ansvar for 150 år siden.

Gruppe 3: Jarlen af Cromer: Hvorfor Storbritannien erhvervede Ægypten i 1882
1. De særlige anlæg, englændere har vist for at styre orientalske racer.
2. Efter at have udtømt alle andre muligheder kommer vi til den konklusion, at væbnet britisk
intervention under de særlige omstændigheder var den eneste mulige løsning på de vanskeligheder,
der var i 1882.
3. Engelsk historie viser andre eksempler på at Englands regering og folk ved et tilfælde ender med at
gøre, hvad der ikke alene er rigtigt, men også bedst i overensstemmelse med britiske interesser.

