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Kære abonnent
Både en kommunalreform og en kvalitetsreform står for døren. Og det kommer næppe til at
gå stille af. Mens de socialistiske ballademagere sætter dagsordenen, rejser statsministeren
ligesom sin forgænger i disse dage landet tyndt for at få gode bud på, hvor man kan sætte
ind, hvis ønskerne om en bedre offentlig service skal kunne opfyldes. Og det er en presset
statsminister, der tilsyneladende er kommet lidt ud af takt med en befolkning, der ellers i
stor stil har bakket op om regeringens linje de seneste fem år.
Politiskkommunikation.dk ridser baggrunden op for de kommende reformer og ikke mindst
for de udfordringer, der følger med. Læs artiklen Visioner eller varm luft.
***

Gæt en afsender
Nyhedsbrevet bringer denne gang en quiz. Nedenstående er uddrag af et debatindlæg fra
en kendt politikers hånd. Men hvem er politikeren? Gæt afsenderen - eller find svaret på
politiskkommunikation.dk
***

R21;Regeringens nye initiativ hedder 'folkehøringer'. Den gribende idé er, at nu skal
borgerne involveres forud for politiske udspil. Sandheden er selvfølgelig en anden, nemlig at
regeringen blot skal have sig et alibi for at fortsætte som hidtil. Hulheden i hele manøvren
understreges af, at gårsdagens høring afholdtes i - af alle steder - Eigtveds Pakhus. Cirka
det mest ufolkelige sted i hele København. Her mødte de sædvanlige repræsentanter fra
interesseorganisationerne så op. Sammen med de ganske få 'almindelige' mennesker, der
har været inde på hjemmesiden Velfærd-og-Service (!) og bestilt plads.
Hele manøvren er så gennemskuelig. Den er præcis lige så teknokratisk som regeringens
politik og adfærd i øvrigt. Men regeringen har større planer end folkehøringerne. Minsandten
om den ikke også har haft tid til at forfatte et lille værk. 'Det holdbare samfund' er titlen på
den mageløse udgivelse. [...]
Tankevækkende er det at underkaste regeringens ny pamflet det, man kunne kalde 'antitesten' - altså om det overhovedet ville give mening at skrive det modsatte. Er det muligt at
finde det parti, der går til kamp for et mindre holdbart samfund eller for mere utryghed og
magtesløshed? Næppe. Oplægget er med andre ord som kejserens nye klæder. Ord, ord,
ord - men en påfaldende mangel på konkrete bud. Det er jo netop regeringens helt store
problem. At den ikke aner sine levende råd. [...]
Mens regeringen bryster sig af, hvor fortræffeligt det går, oplever danskerne noget andet.
Nemlig alt for lange ventetider, et utilstrækkeligt sundhedsvæsen, skandaløse forhold på
visse plejehjem, en folkeskole i krise og et betydeligt integrations- og indvandrerproblem,
der fortsat står uløst hen.”
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