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Kære abonnent
Pia Kjærsgaard taler om ”pøbelvælde”. Lene Espersen skælder forældrene ud. Karen Hækkerup og Martin Geertsen har røde pletter på halsen af bare forargelse, og
Konservativ Ungdom fejrer begivenheden med fyrværkeri på organisationens
hjemmeside. Selv Enhedslisten og SF medgiver, at brosten og ildebrand ikke hører
til blandt de acceptable virkemidler i en politisk debat.
Det sidste er netop sagen. Rydningen af Ungdomshuset forleden handler nemlig
også om to systemer, der mildt sagt ikke taler samme sprog, og hvor tilsyneladende kun den ene part besidder et minimum af taktisk snilde. Brugerne af Ungdomshuset står som de helt store tabere i den her sag. Ikke dermed sagt, at de har
forpasset chancen for at få et hus. Slet ikke - det skal de nok få inden alt for længe.
Men deres SAG ligger helt død. Hverken politikere, befolkning eller de ellers nok så
katastrofehungrende medier orker længere at lægge øre til de unges forestillinger
om verden. Dertil har kampene være for brutale og tankerne på budskabets klarhed og ikke mindst på det nødvendige efterspil for få.
Kan man så alligevel kåre en politisk vinder trods den enorme afstand mellem de to
parter? Blandt politikerne er der nok ingen, som uden videre tager stikket hjem.
Dertil er enigheden simpelthen for stor. Men man kan alligevel pege på to, der har
håndteret temaet ”København i flammer” bedre end gennemsnittet. Den ene er
Lene Espersen, hvis moderlige reprimande nok gik rent hjem i langt de fleste hjem
og i hvert fald virkede både oprigtig og engageret. Den anden er Ritt Bjerrregaard.
Overborgmesteren har ellers i månedsvis stået for skud. Hun har virket både arrogant og uden hverken politisk vilje eller evne til at løse problemet. Men med de
seneste dages kontante udmeldinger og den fantastisk timede fremskudte hjemrejse fra skiferie til sin brændende by, er en del sympati utvivlsomt vundet tilbage.
Den kan hun snart få brug for, når forhandlingerne om et nyt Ungdomshus falder
på plads og sagen skal forelægges de hårdt prøvede københavnere.
Læs også kommentaren Jurassic Park på Nørrebro på politiskkommunikation.dk
***

Citat
Det blev i denne uge kendt, at Enhedslistens karismatiske og fra alle sider roste
stemmesluger, Pernille Rosenkrantz-Theil, forlader Folketinget ved næste valg. Her
en af hendes foreløbige afskedsreplikker:
Man får et godt kendskab til, hvad folk mener, og hvad de siger udadtil. Man skal
være rimelig dum, hvis man ikke ved, at politikere lyver og manipulerer, men omfanget er skræmmende. (Information 6. marts 2007)
***

Velkommen på politiskkommunikation.dk
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