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Kære abonnent
Efter en kort pause er nyhedsbrevet nu tilbage - klar til at lytte til forårets forhandlinger om
fremtidens velfærd og fundere over, om ”fremtidssikring af velfærden” alene hører
skåltalerne til. Vi får se.
Fogh og de bløde værdier
I denne udgave skal det imidlertid handle om efterdønningerne af Muhammedkrisen. Er
Fogh farlig for Danmark - eller er det snarere kvinderne, der er farlige for Fogh? Læs mere
om Fogh og de bløde værdier på politiskkommunikation.dk
***

Lingos lov
På politiskkommunikation.dk kan du også læse Jeanette Serritzlevs anmeldelse af Klaus
Kjøllers politiske roman ”Lingos lov”, der foregår i dagene op til en måske kommende
afstemning om en EU-traktat i 2007.
***

Citat
Citatet i denne udgave af nyhedsbrevet stammer fra missilmesteren Jens Rohde, der med
sin deltagelse i Muhammedkrisen ikke umiddelbart har gjort det nemmere for
statsministeren at score point på de bløde værdier.
"Arla er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge sine varer i diktaturlande. Jeg kan slet,
slet ikke forstå, at man kan tage så let på vores principper. Mine frihedsrettigheder er ikke
til salg for to liter mælk." (Berlingske Tidende, 21/3-2006)
***

Vera og Benefica
Vi skal i øvrigt ikke undlade at gøre opmærksom på Copenhagen Institutes udgivelse af
Anders Fogh Rasmussens lille nationaløkonomi for dummies, ”Vera og Benefica”. Pamfletten
er oprindeligt forfattet i 1996, da Fogh var næstformand i Venstre og endnu bekendte sig til
minimalstaten. ”Vera og Benefica” er inspireret af økonomerne Fredric Bastiat og Henry
Hazlitt, og Copenhagen Institute har udstyret bogen med et kort efterskrift af sidstnævnte.
Tag en tur med Fogh ud i de afledede konsekvensers verden - bestil bogen på Copenhagen
Institutes hjemmeside.
Velkommen på politiskkommunikation.dk
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