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Kære abonnent
Nyhedsbrevet skulle denne gang have handlet om de historisk dårlige meningsmålinger for
Socialdemokraterne, om den nye splittelse i oppositionen og om manglende udsigter til, at
nogen på Christiansborg overhovedet kan eller vil slå Anders Fogh Rasmussen. Men er det
ikke efterhånden blevet en gammel traver, vi alligevel får repeteret uge efter uge hos
Jersild & spin? En rigtig mediekæledægge med masser af medvind og efterhånden ikke
skyggen af behov for omtanke. Det er jo bare sådan lige nu, at ingen kan slå Fogh, at Helle
Thorning-Schmidt er for uerfaren, og at hun omgiver sig med inkompetente rådgivere. Godt
- så lad os komme videre til andre mere interessante debatter. Politiskkommunikation.dk
kigger denne gang på diskussionen om danskhed mellem De Konservative og Dansk
Folkeparti og tager en tur over Sundet for langsomt at begynde opvarmningen til det
svenske valg i september.
God fornøjelse!

Kampen om den ægte danskhed
Kolonihaver, kakkelborde, de titusinde læserbreve, frikadelledanmark, Hr.&Fru Jensen. Kært
folk har mange navne. De seneste uge har fornyet debatten om danskhed og fyret op under
ulmende konflikter mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kan man tage patent på
danskheden, og hvem er i givet fald bedst til det? Læs kommentaren Kampen om den
ægte danskhed
***

Persson vs. Reinfeldt - hvem er den bedste socialdemokrat?
I Sverige er valgåret for længst skudt i gang. Socialdemokraternes Göran Persson skal
endnu en gang trække læsset, da det ikke siden sidste valg i 2002 er lykkedes at
gennemføre det planlagte generationsskifte. I den borgerlige alliance er Moderaterne
derimod kommet friske ud af starthullerne. Den nye partiformand, Fredrik Reinfeldt, er ikke
blot et nyt ansigt. Han har også formået at gennemføre omfattende reformer af partiets
program og styrer nu i en mere socialliberal retning à la Anders Fogh Rasmussen. Hvem er
den bedste socialdemokrat - Persson eller Reinfeldt? Læs kommentaren.
***

Citat
”Nogle ægteskaber er baseret på kærlighed og andre på en forretning, der kører”
(konservativ amtsformand i Vestsjællands Amt, Anders Pedersen, om samarbejdet med
Dansk Folkeparti, Information d. 7. april 2006)
***
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