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Kære abonnent
Velkommen til en ny udgave af nyhedsbrevet politiskkommunikation.dk
Brandærgerligt bliver ikke det sidste ord i fødevaresagen
”Topstyring? - ja naturligvis”. Vi minder om overskriften på en artikel af Dansk Folkepartis
Pia Kjærsgaard i partiorganet Dansk Folkeblad fra 2000. Her gør formanden det klart, at
hun aldrig vil tillade de anarkistiske tilstande, man kommer fra i Fremskridtspartiet. ”Hvis et
medlem af partiet kritiserer andre partimedlemmer eller partiet offentligt, vanker der en
skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde kommer eksklusion på tale.” Mon ikke Christian H.
Hansen skal stikke piben ind, hvis han har sin ordførerpost kær? At Kristian Thulesen Dahl
nøjedes med at modgå Hansens kritik af partitoppen med et køligt ”brandærgerligt”,
betyder næppe, at det sidste ord er sagt i den fødevaresag.
Tager den ene boks nødvendigvis den anden?
En anden kilden sag er rigspolitichef Torsten Hesselbjergs hastige befordring på de
midtsjællandske motorveje. Nu skal chaufføren afhøres, så vi kan få klarhed over, om
rigspolitichefen virkelig lod sig befordre med 148 kilometer i timen på en strækning, der kun
tillader 130. Hvad værre er, skal man tro De Konservatives Tom Behnke, at Hesselbjergs
fartsynd har medført forslag om at indføre sorte bokse i statens køretøjer. Hvad bliver det
næste, spørger Behnke, en mikrochip i embedsmændenes hæle, så vi kan tjekke, om de
går over for rødt? Vi ser nærmere på, hvordan den ene boks tager den anden. Læs
kommentaren på politiskkommunikation.dk
***

Citat
”Hvis du møder en mand, der er sulten, skal du ikke give ham en fisk. Du skal give ham en
fiskestang og lære ham at fiske.”
Ordsproget er hentet fra en tale, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen for nylig
holdt for en flok unge iværksættere, der havde deltaget i Young Enterprise DM. For dem,
der er trætte af pisk og gulerod, er fisk og fiskestang sandsynligvis en kærkommen
afveksling, og linjerne fandt da også vej direkte til Børsens spalter i en overraskende
grundig dækning af den temmelig dagligdags begivenhed. Stor cadeau til
beskæftigelsesministerens taleskriver, der med enkle midler har opfyldt to centrale
målsætninger: At vinde tilhørerens velvilje og effektivisere formidlingen af talens budskab.
På politiskkommunikation.dk skal vi i løbet af de næste par uger se lidt nærmere på
taleskrivning og omtale et par af de manualer, der benyttes i de danske ministerier.
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