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Kære abonnent

Godt nytår!

Årets første kommentar på politiskkommunikation.dk handler - måske ikke overraskende - om statsministerens nytårstale. Årets første politiske handling hører
nemlig også til blandt de største. I hvert fald er talen et af de øjeblikke, som allerflest følger så direkte, som det nu kan lade sig gøre. I et lille kvarter har statsministeren nationen i sin hule hånd.

På politiskkommunikation.dk gør vi status - ikke så meget over, hvad statsministeren egentlig sagde som over, hvad hans politiske kolleger hørte ham sige. Læs
kommentaren Efter statsministerens nytårstale.

Ungdomshuset
Hen over julen har Ungdomshuset på Nørrebro fyldt meget i de danske medier.
Der er blevet vejet for og imod og draget paralleller til tidligere generationer af
slumstormere og BZere. Også politiskkommunikation.dk var i vælten med kommentarer til den politisk-strategiske situation i et par dagblade. Det, der var mest
bemærkelsesværdigt, var imidlertid, at hvor alle andre himlede op, forholdt politikerne - ikke mindst overborgmester Ritt Bjerregaard - sig stort set tavse.

Efter de indledende forsøg fra Enhedslisten og SF på at forgribe sig på lokalplanerne og sikre, at de unge ikke kunne smides ud, er sagen nærmest lagt død på
overborgmesterens kontor. De involverede parter måtte gerne se at få orden på
rodebutikken selv, forstår man. Eventuelt kan man eksportere de unge og deres
drømme om et ungdomshus ud på Christiania, lød det forleden fra Ritt Bjerregaard. Så kunne staten tage over derfra og skrivebordet være ryddet.

Om Ritt Bjerregaards tavse og tilbageholdende strategi lykkes står tilbage at se.
Lykkes det at få styr på rodebutikken uden alvorligt kvæstede aktivister, står hun
givetvis tilbage som sejrherren, der på én gang håndhævede ejendomsretten og
frelste de plagede naboer på Nørrebro. Men kommer blot en enkelt teenager alvor-
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ligt til skade ved politiets rydning af ejendommen, vil pressen møde overborgmesteren med hårde beskyldninger om arrogance og manglende føling med situationen. Og så er det ikke længere godt nok at forholde sig tavs.
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Velkommen på politiskkommunikation.dk
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GODE IDÉER MODTAGES GERNE

Vi modtager meget gerne forslag til emner, vi skal tage op, gode citater, links m.v. Send dit forslag
på mail.

Politiskkommunikation.dk drives af Serritzlev Sprog
Emil Pipers Vej 14 | 2800 Kgs. Lyngby
E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk

Vil du afmeldes nyhedsbrevet? Så send en mail her.

