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Kære abonnent
Årets sidste nyhedsbrev fra politiskkommunikation.dk bringer os for en stund hele vejen
tilbage til sidens Adam og Eva. Ansporet af en læser er vi nemlig gået i gang med én
gang til at tænke over spørgsmålet: Hvad er egentlig politisk kommunikation?
Er det for eksempel politisk kommunikation, der forleden fik Lars Barfoed fjernet fra
posten som familie- og forbrugerminister? Eller er det tværtimod mangel på samme?
Mon ikke de fleste kan blive enige om, at det var både og. Barfoeds politiske
modstandere spandt dygtigt verbale rænker om ministertaburettens ben, mens
ministeren selv først for sent fik munden på gled. Vi skal se lidt på det sidste.
Sig det
Mange kommentatorer har peget på, at Barfoed skulle have sagt tingene anderledes
eller sagt dem på et andet tidspunkt. Nok satte han fart i fødevarekontrollen og gjorde
formentlig sit bedste for at sikre de danske forbrugere. Men have skulle have sagt, hvad
han gjorde, hvorfor han gjorde det, og ikke mindst skulle han have sagt, hvor langt eller
kort, der var til målet. Han skulle have sagt tingene fra begyndelsen, hvor han endnu
kunne optræde som skraldemand for sine forgængere, og lagt vægt på, at det ville blive
svært. Og endelig skulle Lars Barfoed selvfølgelig have sagt alting klart og tydeligt til
Folketinget. Sådan er spillereglerne.
I sagen om det rådne kød fejlede Barfoed på omtrent alle andre områder end på selve
kerneopgaven med at styrke kontrollen af fødevarerne. Hverken strategisk, taktisk eller
operationelt lykkedes han med at få sin indsats og sit budskab åbenbaret for verden.
Han førte lov ud i verden og strammede tilsyneladende op i forhold til forgængerne. Men
efter den seneste uges debat og den følgende fyring kan man alligevel blot konstatere,
at Lars Barfoeds politiske kommunikation langt fra rakte. Han fik ganske enkelt ikke
brugt sin taletid, mens den endnu var.
Læs også svaret til den engagerede læser -

Hvad er politisk kommunikation?

***

Politikere og Embedsmænd
Læsere med tid til overs i juledagene eller kærester og ægtefæller, der endnu mangler
et gaveindkøb, skal vi i øvrigt anbefale Erik Lindegaard og Max Rasmussen: Politikere og
embedsmænd (DJØF). En flot og grundig introduktion til den politiske hverdag set i
embedsmandsperspektiv. Bogen er krydret med en lang række konkrete eksempler på
problemer og udfordringer for samspillet mellem politikere og embedsmænd og giver et
godt indblik i praksis i den offentlige forvaltning.
Politisk kommunikation er beskrevet i et kapitel for sig og er måske malet en anelse for
sort-hvidt op med den traditionelle embedsmandskost. For kommunikationsfolkene i
langt de fleste kommuner, regioner eller ministerier smelter politik og forvaltning
formentlig mere sammen, end bogens forfattere vil stå ved. Og de betjener sig desuden
af langt flere kommunikationsværktøjer end dem, der er nævnt i bogen. Det rykker dog

ikke ved, at Politikere og embedsmænd absolut er anbefalelsesværdig læsning. Særligt
medarbejdere i forvaltningen med en utraditionel baggrund - cand. mag’ere, comm’ere
eller lignende - kan utvivlsomt blive meget klogere ved hjælp af Erik Lindegaard og Max
Rasmussens arbejde. God fornøjelse!
***
Glædelig jul – og velkommen på

politiskkommunikation.dk
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