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Kære abonnent
At dømme efter avisernes referater er det tilsyneladende Helle Thorning-Schmidt, der har
håneretten efter weekendens sammenkomster hos Venstre og Socialdemokraterne. Hos
sidstnævnte var stemningen i hvert fald helt i top. Henrik Dam kom hjem fra Bruxelles og
blev planmæssigt valgt til partisekretær, Auken holdt bøtte, og alle andre havde indøvet
verset om velfærd eller skattelettelser. Fløjkrigene er for en stund lagt til side hos
Socialdemokraterne. Ifølge aviserne var der da heller ingen ende på jubelbrølene fra
salen, da Heller Thorning-Schmidt undervejs gjorde grin med Anders Fogh Rasmussen
beklagelser på det samtidige Venstre-træf over de rebelske borgmestre rundt omkring i
kommunerne. ”Far var både vred og skuffet. Sagen er den, at statsministeren føler sig
dårligt behandlet af landets kommuner. Ja, det er næsten ikke til at bære”, ironiserede
hun fra podiet.
I kommentaren Fem år med Fogh vurderer vi, at statsministeren nok alligevel bliver den,
der ler sidst.
***

V og DF deler værdier
Fra Socialdemokraternes kongres faldt også hånlige ord til det nu erklærede
værdifællesskab mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Forstår man beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen ret, som han forklarede sagen i lørdagens udgave af Politik, er der
nu snarere tale om en ”værdidelmængde”:
”Vi er alle optaget af sammenhængskraften i det danske samfund. Vi er optaget af det at
være dansk og at se på de centrale værdier som ytringsfrihed og demokrati. Og vi har
været fælles i kampen om et opgør mod de eksperter, der i virkeligheden udtalte sig med
politiske motiver. På den måde deler vi en lang række værdier i fællesskab.”
Og så ikke et ord om EU, globalisering, forskning osv. Nærmest ubetalelig er til gengæld
Jens Rohdes udlægning af sagen, der på én gang reaktiverer spørgsmålet om DFs
”stuerenhed” og Rohdes eget tilnavn, ”Missilet”.
Se Rohdes udlægning og andre friske politiske citater på politiskkommunikation.dk
Læs også Peter Skaarups ”Tak for roserne” på DFs hjemmeside. Ingen roser uden torne,
som Skaarup skriver …
***
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